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Referat fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.06.21
Møtested: Kommunestyresalen Tid: 09.00 — 10.30
Tilstede: Margit Halvorsen, Heidi Sveen, Per Arne Stupa, Jannicke Haugo
Forfall: Geir Egil Sanden
Varamedlem: Endre Storhaug
Protokollfører: Geir O. Garthus

Saksliste:
Sak 1/21 Universell utforming og IKT - Henvendelse fra Norges Blindeforbund
Rådet forstår at det kan være utfordringer med universell utforming av nettsteder og
automater.
Kommunens nettside og andre nettsider bør utformes slik at brukere kan lese teksten
med skjermleser på sin pc.
Betalingsautomat på legesenteret og andre automater må ha blindeskrift eller annen
merking som gjør det mulig å betjene dem for blinde og svaksynte,

Sak 2/21 Aktuelle saker fra utvalg og kommunestyre
Det ble orientert om følgende saker:


Revidert avtale intermediære plasser Hallingdal sjukestugu
Rådet anbefaler kommunestyret å vedta den reviderte avtalen.



Reguleringsplan for Sorenskrivergården
Rådet vil følge prosjektet med plassering av Valhall og vurdere eventuelt
høringsinnspill.



Forslag om innstallering av WC mm i kirken
Rådet ser behovet for en ny løsning og vil anbefale plassering under
orgelgalleriet fremfor en utbygging utenfor sakrestiet.

Sak 3/21 Eventuelt


Universell utforming skolegården
Rådet ser det som viktig at uteområdet for barne- og ungdomsskolen blir
utformet slik at alle grupper blir inkludert. Rådet ønsker nærmere forklaring av
prosjektet og tegninger for å kunne uttale seg mer konkret.



Kommunale badeplasser
Norges Handikapforbund foretar en kartlegging av kommunale badeplasser.
Badeplassen ved Trytetjern er snart ferdig utbedret med god tilgjengelighet og
universell utforming. Rådet ser det som viktig at plassen med sanitærbygg blir
fulgt opp med jevnlig søppeltømming og renhold.



Nytt bibliotek er åpent fra 01.06.21



Varmtvannsbassenget er fortsatt stengt. Rådet håper at forholdene er til stede
for å kunne åpne til høsten.



Plassering av containere.
Søppelcontainere og andre containere på offentlige områder må gjerdes inn eller
plasseres slik at de ikke hindrer trygg alminnelig ferdsel.



Neste møte etter møteplanen er 02.09.21.

