
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Rådet for funksjonshemmede
Møtested: Galeri Martin, Miljøbygget
Dato: 26.11.2013
Tidspunkt: 12:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post til  
postmottak@tana.kommune.no.   Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Ass. rådmann Kjell Nilssen vil orientere om bygging av nye omsorgsboliger.

Prosjektleder Odd Reidar Biti vil orientere om utredning i forhold til den nye skolen som 
planlegges bygd ved Tana bru.

Tana, 19. november 2013

Liv Hammer
Leder
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Side 2



Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 20/2013 Godkjenning av innkalling
PS 21/2013 Godkjenning av saksliste

PS 22/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet den 12.11.2013
PS 23/2013 Nytt basseng i Tana bru/utbedring av bassenget i 

Seida
2012/2775

PS 24/2013 Godt inneklima i barnehager og skoler 2013/2606

PS 25/2013 Referatsaker/Orienteringer
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Side 4

PS 20/2013 Godkjenning av innkalling

PS 21/2013 Godkjenning av saksliste

PS 22/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet den 12.11.2013



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: D23

Arkivsaksnr: 2012/2775-6

Saksbehandler: Aslaug Iversen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Rådet for funksjonshemmede 23/2013 26.11.2013

Nytt basseng i Tana bru/utbedring av bassenget i Seida

Rådmannens forslag til vedtak
Saken oversendes uten forslag til vedtak.

Saksopplysninger
Det vil bli gitt orientering i møtet om bassenget.

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/2606-2

Saksbehandler: Aslaug Iversen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Rådet for funksjonshemmede 24/2013 26.11.2013

Godt inneklima i barnehager og skoler

Rådmannens forslag til vedtak

Saken oversendes uten forslag til vedtak.

Saksopplysninger
Norges astma- og allergiforbund har i mail av 19.11.13 oppfordret alle råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne til å behandle følgende:

”Godt inneklima i barnehager og skoler

Det er godt dokumentert at dårlig inneklima kan forverre plagene hos personer med astma, 
allergi eller annen overfølsomhet. Også de uten allergier og overfølsomhet kan bli syke av å 
oppholde seg i et dårlig inneklima. Økt fokus på hvordan vi kan sikre oss godt inneklima i 
skoler og barnehager er med på å forebygge sykdom, og at de som allerede er syke, unngår økte 
helseplager.

Tiltakene som kan gjøres for å bedre inneklima har ofte vist seg og være enkle og kostnadslave. 
Luft kort og effektivt når barna er ute, hold temperaturen på 20-22 grader, hold det ryddig og 
lagre utstyr i skap og leker i kasser med lokk. Og ikke minst, være bevisst på det kjemiske 
innholdet i dagligdagse produkter.

De siste årene er det blitt mer og mer vanlig å tilsette duft i ulike produkter. Disse produktene er 
en av årsakene til dårlig inneklima. Et enkelt tiltak for bedre inneklima er derfor å velge såper, 
sjampo, vaske- og skyllemidler, deodoranter, fuktighetskremer og hårspray uten parfyme. Disse 
produktene er ikke dyrere enn produkter med parfyme.
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Astma- og Allergiforbundet fremmer følgende forslag til vedtak om dette i rådet:

Foreldre og ansatte i barnehager og skoler må gjøres oppmerksom på problemene 
parfymeprodukter medfører. Skole- og barnehageeier må innføre parfymefrie skoler og 
barnehager”.

Vurdering
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Side 8

PS 25/2013 Referatsaker/Orienteringer
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