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Referat fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.09.20 

 
Vedlagt oversendes referat fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 

Med hilsen 

Geir Olav Garthus 
Spesialrådgiver 

Godkjent og ekspedert uten underskrift 

 

Kopi: Enhet fellestjenester, helse- og sosialutvalget v/Anne Kari Eriksen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Referat fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.09.20 
 
Møtested: Helse- og servicesenteret Tid: 09.00 – 10.30 
 
Tilstede: Margit Halvorsen, Heidi Sveen, Per Arne Stupa, Geir Egil Sanden, Jannicke Haugo  
 
Andre: Anders Halland, kommunalsjef teknisk 
 
Protokollfører: Geir O. Garthus 

 

Merknad: Retting av protokoll fra møte 04.06.20 

Geir Egil Sanden var til stede (uteglemt i protokollen) 

 

Saksliste: 

Sak 08/20 Trytetjernområdet mm. – orientering ved kommunalsjef Anders Halland 
 
Kommunen har fått ekstra tilskudd som blant annet er disponert til utvikling av 
Trytetjernområdet. Flere forbedringer er gjort og alt gjøres med tanke på universell 
utforming. 
 

- Tursti rundt Trytetjern. Denne skal forbedres på våte partier. Rådet ber om at det 
vurderes ledelinjer med kantstein eller lignende. Vurdere asfalt, brøyting og lys. 

- Utvidet vegbane med fysisk skille til gangfelt blir iverksatt. 
- Nytt servicebygg med toalett, dusj og kiosk skal bygges. 
- Det kommer flere sykkelstier beregnet for barn. 
- Barnehagene bruker området mye og ønsker en lavvo i nærhet av servicebygg. 
- Baderampe skal få en bedre plassering og stupemuligheter vurderes. 
- Bobiler blir bedt om å betale for døgnparkering, men ønskes primært til andre 

campingplasser. 
 
Trafikksikkerhet: 
Det arbeides med en helhetlig plan for sentrum: 

- Bussholdeplasser, Essoplassen, av- og påstigning til skolene 
- Ny gangvei langs Rukkedalsvegen 
- Stenging av Beiavegen vurderes 
- Elveparken, Hajembrua 
- Graving i gatene skyldes utskifting av ledningsnett 

 
Kommunale bygg: 
Rådet ønsker at kommunale bygg åpnes der det er mulig. Dette gjelder blant annet 
Embetsgården og bassenget på Elverhøy. 



 
 

 

 
 
Sak 09/20 Aktuelle saker fra utvalg og kommunestyre 
 

Det ble orientert om pandemisituasjonen og vurdering av tilbud for ungdom. 

Det har ikke vært aktuelle saker til behandling siden forrige møte i rådet. Rådet ønsker å få 

saker til behandling tidlig i saksgangen for å ha reell påvirkningsmulighet.  

 

Sak 10/20 Eventuelt. 

Neste møte etter møteplan 19. november kl 09.00 


