
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Rådet for funksjonshemmede
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 24.04.2014
Tidspunkt: 10:00

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

Det vil bli gitt følgende orienteringer:

≠ Nye Tana bru v/Lars Smeland.
≠ Reguleringsplan for Tana bru og delplan for sentrumsområdet Luftjok – Tana bru –

Skiippagurra, nytt industriområde og gravplass v/Lars Smeland.
≠ Konferansen i Alta 26.03.14 v/leder.

Tana, 14. april 2014

Liv Hammer 
Leder
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 18/2014 Godkjenning av innkalling
PS 19/2014 Godkjenning av saksliste

PS 20/2014 Godkjenning av protokoll fra møte den 20.03.2014
PS 21/2014 Årsmelding 2013 for Rådet for funksjonshemmde 2014/806

PS 22/2014 Referatsaker/Orienteringer
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 004

Arkivsaksnr: 2014/806-1

Saksbehandler: Aslaug Iversen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Rådet for funksjonshemmede 21/2014 24.04.2014

Årsmelding 2013 for Rådet for funksjonshemmde

Vedlegg
1 Årsmelding 2013 for Rådet for funksjonshemmde

Rådmannens forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Saksopplysninger

Vurdering
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ÅRSMELDING 2013

FOR

RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE I

TANA KOMMUNE
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1. Rådet

1.1 Rådets sammensetning

Rådet for funksjonshemmede, eller Rådet for mennesker med nedsatt funksjons-
evne, er sammensatt av 2 politikere og 3 representanter fra funksjonshemmedes 
organisasjoner; Norges handikapforbund avd. Tana og Helsesportslaget IL Forsøk. 
Disse organisasjonene er de største i Tana og organiserer flere typer 
funksjonsnedsettelser.

Faste medlemmer: Personlige varamedlemmer:

Liv Hammer (leder) Kjell Roar Johansen

(fra Norges handikapforbund, avd. Tana)

Lillian Walle

(fra Helsesportslaget, IL Forsøk) Jonny Bjørklund

Politisk valgt: Politisk valgt:

Jan Leonhardsen Jan Oskar Dervo

Tor Asle Varsi Per Ivar Stranden

I løpet av 2013 ble sammensetningen endret fra opprinnelig konstituering i 2012,da 
daværende nestleder Arne Røberg døde og politisk varamedlem Heidi Lorentzen 
flyttet.
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1.2 Rådets mandat.

Rådet skal jobbe for å fremme saker som har betydning for personer med 
nedsatt funksjonsevne. Det skal følge målsettingen om full deltakelse og 
likestilling for funksjonshemmede i samfunnet, spesielt på områdene 
tilgjengelighet/atkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt
funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet skal være et rådgivende organ, d.v.s. gi råd og uttalelser til saker det får 
seg forelagt fra administrativ og politisk ledelse i kommunen. Det kan også selv 
fremme saker. Det skal opptre samlet og avgi råd som gjelder flere enn 
enkeltpersoner.

Rådet skal holdes løpende orientert om aktuelle saker som er under arbeid i 
kommunen og det skal opptre aktivt for å få tak i informasjon.

1.3 Sekretariatet.

Sekretariatet er lagt til Serviceavdelingen i kommunen. Sekretærfunksjonen 
ivaretas pr. tiden av avd. for Hjelpetjenester, mens Serviceavdelingen har det 
totale ansvaret for rådets virksomhet internt og eksternt og i forhold til økonomi.

1.4 Opplæring. Rådsmedlemmene har i 2013 ikke hatt tilbud om spesiell opplæring  
/kurs.

2.0  Saker. Rådet har i 2013 hatt 4 møter: 28.05., 25.09. og 12.11., og 26.11.2013 og 
det er behandlet 7 saker.

28.05.13 behandlet rådet sak 4: Igangsetting av prosess for nytt basseng/utbedring av 
eksisterende basseng. Rådet påpekte klare brudd på reglene for Universell utforming, 
noe som bidro til uforsvarlige forhold for funksjonshemmede og deres ledsagere. Det 
forelå på det tidspunkt planer om nytt ungdomstrinn ved Seida skole, samtidig som 
det var diskusjoner om helt nytt skolebygg i Tana bru, noe som også kunne omfatte 
nytt og tidsriktig basseng. Høsten 2013 vedtok kommunestyret å bygge ny skole ved 
Tana bru, men avsto inntil videre å ta en beslutning i h.h.t. nytt basseng.

Rådet har en forventning til at bassenget likevel kan realiseres om ikke altfor lang tid.

25.09.13 behandlet Rådet å  ta i bruk Prosjektet ”Over dørstokken”(sak 18)  overfor 
funksjonshemmede i kommunen. Dette går ut på å tilby skyss for en rimelig penge fra 
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distriktene til/fra Tana bru 1 gang i uka. Rådet skal markedsføre tilbudet for aktuelle 
personer.

I sak 12 vedtok Rådet å jobbe for en bevisst holdning til universell utforming i 
kommunen. Dette innebærer informasjon til andre styrer, råd og utvalg, å få en 
teleslynge til Galleri Martin og kinosalen og å jobbe for toalettfasiliteter for 
funksjonshemmede ved diverse arrangementer, eks. Tanamarkedet.

I sak 13 vedtok Rådet at Anny Haugmann og leder Liv Hammer skal stå for opplæringa 
til rådsmedlemmene, i mangel av ordinær opplæring ellers. 

12.11.13 (sak 18) vedtok Rådet å gi sin tilslutning til fremlagt sak a Handlingsplan for 
idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2014 med følgende tilleggsforslag:

Rådet ber om at det blir tatt hensyn til Universell utforming, og at det ikke blir gitt 
dispensasjon/fritak til de nevnte anleggene.

26.11.13 (sak 23) orienterte prosjektleder Odd Reidar Biti om fremdriften i 
skolesaken. Det forelå 2 alternativer, det ene med en mulighet for full rehabilitering 
av bassenget ved Seida skole og det andre med nytt skolebygg tilknyttet 
Flerbrukshallen med ny svømmehall. Svømmehallen ville således kunne oppfylle alle 
krav til Universell utforming. Rådet vedtok å støtte det andre alternativet med 
ordlyden: ”Rådet for funksjonshemmede går enstemmig inn for at det bygges ny 
skole i tilknytning til Flerbrukshall, forutsatt at denne inkluderer ny svømmehall.

26.11.13 (sak 24) vedr. Godt inneklima i barnehager og skolen, vedtok Rådet 
følgende: ”Rådet for funksjonshemmede gir ensstemmig tilslutning til Astma- og 
Allergiforbundets forslag til vedtak i saken om godt inneklima i barnehager og 
skoler”.

Liv Hammer

(leder). 
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