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Liv Hammer
Leder

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

PS 20/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 20/2013  i Rådet for funksjonshemmede - 26.11.2013 

Behandling

Leder Liv Hammer fremmet følgende forslag:

Innkallinga godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innkallinga godkjennes.

PS 21/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 21/2013 i Rådet for funksjonshemmede - 26.11.2013 

Behandling

Leder Liv Hammer fremmet følgende forslag:

Sakslista godkjennes.



Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Sakslista godkjennes.

PS 22/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet den 12.11.2013

Saksprotokoll saksnr.22/2013  i Rådet for funksjonshemmede - 26.11.2013 

Behandling

Leder Liv Hammer fremmet følgende forslag:

Protokoll av 12.11.2013 godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll av 12.11.2013 godkjennes.

PS 23/2013 Nytt basseng i Tana bru/utbedring av bassenget i Seida

Saksprotokoll saksnr. 23/2013   i Rådet for funksjonshemmede - 26.11.2013 

Behandling

Prosjektleder  Odd Reidar Biti ga Rådet for funksjonshemmede følgende orientering;

Bassengsaken var inkludert i skisser for skolebygg ved Tana bru og mulig utbedring av Seida 
skole.  Disse var ennå ikke lagt frem for kommunestyret, men vil bli behandlet i Formannskapet 
den 04.12.2013.   Saken skal behandles i kommunestyret den 18.12.2013.

Skissen for Seida skole gjaldt 1.-4. trinn og ny felles ungdomsskole i seida.  Dette innebar full 
rehabilitering av bassenget.  Biti regnet med at dette vil bli kostnadskrevende da skolen er 
bygget etter gamle retningslinjer, og det ville bli nødvendig å seksjonere fasilitetene.

Det andre alternativet var helt nytt skolebygg m/ungdomstrinn tilknyttet Flerbrukshallen med ny 
svømmehall.  Svømmehallen og skolebygget for øvrig ville oppfylle alle krav til Universell 
utforming og ville slik sett oppfylle krav til tilgjengelighet for alle brukere.

Alternativt med Seida skole var kostnadsberegnet til 2. mill, og oppgradering av bassenget ville 
utgjøre 5. mill. Helt ny skole og ny svømmehall ville koste 85. mill. Her ville det bli mulighet til 



å få 15 mill. i tilskudd fra Husbanken.  Han bemerket at driftskostnadene til Seida skole ville 
utgjøre 4,1 mill., og ny skole ved Tana bru 2. mill i året.

Byggingen av ny skole kunne starte umiddelbart etter 14 dagers detaljprosjektering hvis KS ga 
sin tilslutning.

Leder Liv Hammer fremmet følgende forslag:

Rådet for funksjonshemmede går enstemmig inn for at det bygges ny skole i tilknytning til 
Flerbrukshall, forutsatt at denne inkluderer ny svømmehall.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Rådet for funksjonshemmede går enstemmig inn for at det bygges ny skole i tilknytning til 
Flerbrukshall, forutsatt at denne inkluderer ny svømmehall.

PS 24/2013 Godt inneklima i barnehager og skoler

Saksprotokoll saksnr.24/2013  i Rådet for funksjonshemmede - 26.11.2013 

Behandling

Leder Liv Hammer fremmet følgende forslag:

Rådet for funksjonshemmede gir enstemmig tilslutning til Astma- og Allergiforbundets forslag 
til vedtak i saken om Godt inneklima i barnehager og skoler.

Forslaget lyder som følger:

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

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

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



PS 25/2013 Referatsaker/Orienteringer

Saksprotokoll saksnr. 25/2013  i Rådet for funksjonshemmede - 26.11.2013 

Behandling

Ass.rådmann Kjell Nilssen orienterte om følgende:

Presentasjon av prosjekt for nye omsorgsboliger.

Det bygges 22 nye omsorgsboliger ved Tana bru som skal omfatte hele Tana kommune.  En tar 
sikte på å legge ned 20 plasser ved Austertana og Polmak og bidrar med noe styrking av 
tilbudet. Det skal gis tjenester til alle som har behov for heldøgns omsorg og pleie.  Sykestua har 
i dag 21 plasser.  De svakeste vil få det de trenger. 3 plasser korttids-/avlastningsplasser og 2 
akuttplasser.

Det vil bli etablert ulike bolig-/rom-tilbudet til demente, eldre med spesielle pleiebehov og 
øvrige eldre som ikke kan bo hjemme lenger.  Kjøkkenfasiliteter blir tilbudst de som er mest 
selvhjulpne.  Det vil bli etablert et dagsenter og på sikt en sansehage som eldre/demente kan 
oppsøke på egen hånd og få mulighet til opplevelser de kan kjenne seg igjen i.  Etableringen for 
den enkelte vil avhenge av hjelpebehovet.  Noen vil kunne lage sin egen mat og dekke 
kostnadene rundt dette selv.  For de svakeste vil det bli organisert varmmat fra DPS-kjøkkenet.

Ledelsen regner med at de største utfordringene vil ligge på omorganisering og 
omstruktureringsfeltet.  En vil nærmest foreta en ROS-analyse d.v.s. risiko- og 
sårbarhetsanalyse (hva kan gå galt og hvordan løses dette?). En regner med å få deler av tilbudet 
ferdig i månedsskiftet februar/mars og starte innflyttingen i månedsskiftet mars/april 2014.

Kjell Nilssen inviterer Rådet for funksjonshemmede til omvisning ut på nyåret.  Han oppfordrer 
oss til å sette av en fredag, da dette er den gunstigste dagen i uka.

Vi kan samarbeide med Helse- og omsorgskomiteen om eventuelle innspill til planen evt. 
foreslå en referansegruppe.

Det er viktig at vi gir innspill, da dette er mest relevant for vårt råd.

Leder Liv Hammer fremmet følgende forslag:

Rådet for funksjonshemmede går inn for planen om ny organisering av omsorgstjenester i Tana 
og innleder samarbeid med Helse- og omsorgskomiteen til nevnte prosjekt.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Rådet for funksjonshemmede går inn for planen om ny organisering av omsorgstjenester i Tana 
og innleder samarbeid med Helse- og omsorgskomiteen til nevnte prosjekt.




