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1. Innledning
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Rådet) er lovpålagt og valgt av
kommunestyret for valgperioden 2011-2015. Rådet består av fem brukerrepresentanter, fire
folkevalgte og representanter fra byrådsavdeling for helse- og omsorg og byutvikling.
Rådet for denne valgperioden hadde sitt første møte i februar 2012, og har hatt stor
utskiftning fra forrige periode. Dette gjelder både de politisk valgte representantene og
representantene fra brukerorganisasjonene.
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Rådet) har avholdt 9 møter og
behandlet 72 saker i løpet av 2012. I tillegg har Rådet vært representert av en eller flere
medlemmer i prosjekter i Tromsø kommune, der det har vært naturlig. Varamedlem, Brynmor
Evans, har fungert som fast medlem store deler av året.
2. Sammensetning av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
2011 – 2015
Medlemmer
Kristian Støback Wilhelmsen (politisk valgt)
Sissel-May Berntzen (FFO)
Anne Merete Morskogen (FFO)
Ole-Reidar Myrland (FFO)
Kristin Solberg (SAFO)
Merete Krohn (SAFO)
Kjellaug Thomassen (politisk valgt)
Annikken Annexstad (politisk valgt)
Svenn A. Nielsen (politisk valgt)

Varamedlemmer
Ingfrid Fossbakk (politisk valgt)
Barbro Marthinsen (FFO)
Audhild Sunkvist (FFO)
Reidar Christensen (FFO)
Anita Engen (SAFO)
Hanna B. Johansen (SAFO)
Jeanette Hay (politisk valgt)
Peder Joakimsen (politisk valgt)
Brynmor Evans (politisk valgt)

Edel Pedersen (byrådsavd. for helse- og omsorg)
Siw H. Solli (byrådsavd. for byutvikling)

Birgit Eilertsen (byrådsavd. for h/o)
Eline Holdø (byrådsavd. for byutvikling)

Leder: Kristian Støback Wilhelmsen
Nestleder: Sissel-May Berntzen

3. Saker

Byutvikling:
Befaringer


Jekta storsenter – 10.05.12
http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/1977796.1308.sxrutwxwsr/Notat+10.05.
12+Jekta.pdf

Et halvt års tid før den offisielle åpningen gjennomførte hele Rådet befaring på Jekta
Storsenter. I Rådets rapport fra befaringen ble påpekt følgende svakheter: Parkeringsanlegget
er ikke uu-tilrettelagt i forhold til blinde og svaksynte mot innganger til senteret, trappetrinn
har for dårlig kontrastmerking, musikkstøy fra butikker er funksjonshemmende både for
hørselshemmede og andre og flere skranker med betalingsterminaler er for høye til bruk for
rullestolbrukere, barn og kortvokste. Rådet påpekte nødvendigheten av at gelendrene på
senteret, som ikke var fullstendige på tidspunkt for befaring, måtte være sammenhengende,
føres helt til gulv og ikke avsluttes ved siste trinn. Rådet oppfordret videre senterledelsen til å
påvirke leietakerne til å tenke universell utforming (UU). Mange av butikk-kjedenes
konsepter er dessverre langt unna UU.
Plansaker


Sak 11/12 – Plan nr. 1741 Detaljreguleringsplan for hotell på eiendommen gnr.
200, bnr. 1668 m.fl. ved Skarven.

Rådet ble orientert om planen og skrev en omfattende uttalelse. Anne Merete Morskogen har
fulgt opp saken, og har opprettet dialog med utbygger som har fortsatt i 2013.



Sak 18/12 – Nytt pasienthotell ved UNN

Merknader fra Rådet til igangsatt reguleringsarbeid: om nødvendigheten av tilstrekkelig antall
HC-parkeringsplasser i umiddelbar nærhet til hovedinngang, om krav til universell utforming
av hovedinngangsområde og om behovet for oppvarmet gangbane fra parkeringsplasser til
hovedinngang.



Sak 23/12 – Plan nr. 1749 Politihus, Stakkevollveien

Rådet vedtok merknad til planen.



Sak 37/12 – Plan nr. 1742 Detaljreguleringsplan for reiselivsanlegg i
Kvaløyvågen og plan nr. 1751 Teaterbrygga, Strandkanten delfelt 1.

Rådet vedtok merknad til planen


Sak 66/12 – Boligbygging og kravene i PBL

Rådet inviterte byråd for byutvikling til møte for å orientere om byrådets politikk på området.
Saken ble tatt opp som en reaksjon på at kravene som stilles til universell utforming i plan- og
bygningsloven (PBL) og byggteknisk forskrift (TEK10) ofte får skylden for prisutviklingen
på boligmarkedet.


Sak 69/12 – Bedre rullende adkomst

Rådet ble orientert om saken, og påpeker i en uttalelse viktigheten av å unngå delvis
oppvarmede fortau. Slike skaper nivåforskjell som hindrer fremkommelighet.


Sak 72/12 – Merknader til reguleringsplan Nordøya Sjøfront – plan nr. 1730

I vedtaket viser Rådet til flere sider ved planen som kan forbedres med hensyn til universell
utforming, blant annet i forbindelse med busstopp, tilgang til sjøsiden og inngangspartier på
eksisterende bygg.

Utdanning


Sak 58/12 – Ny skolestruktur i Tromsø

Rådet vedtok en omfattende høringsuttalelse i fylkeskommunens sak om ny skolestruktur for
videregående opplæring i Tromsø. Uttalelsen legger vekt på nødvendigheten av at alle
skolene skal være for alle, uavhengig både av skolestruktur og elevers fysiske forutsetninger
og behov for spesielt tilrettelagt undervisning.


Sak 62/12 - Kunnskapsskolen

I høringsuttalen peker rådet på en rekke forhold som er viktige for at skolebygg skal være
universelt utformet, både når det gjelder fremkommelighet, materialvalg, lysforhold mm. I
etterkant invitert byråd for utdanning Rådet på møte med faglig ansatte både fra utdanning og
eiendom. Her deltok Kristian Støback Wilhelmsen, Sissel-May Berntzen, Kristin Solberg og
Anne Merete Morskogen fra Rådet.

Innspillene tas med når hver enkelt skole prosjekteres og Rådet skal dras inn i prosesser i
forbindelse med disse.

Helse- og omsorg



Sak 03/12 – Demensplan Tromsø kommune 2012-2015

I Rådets høringsuttalelse tas blant annet opp bruk av musikk i eksempelvis i
dagaktivitetstilbud og størrelsen på omsorgsboliger.



Sak 08/12 - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – Etablering av ordning med
bruk av tjenestekonsesjon

I sak 08/2012 vedtok Rådet å støtte byrådets forslag, og understreket viktigheten av BPA og
bruk av Nasjonal Standard (NS 8435:2011). Etter ønske om å delta i prosessen med
utformingen av konkurransegrunnlaget har det vært gjennomført et møte med representant fra
byrådsavdeling for helse- og omsorg, der Kristin Solberg og Kristian Støback Wilhelmsen
representerte Rådet.


Sak 15/12 – Brukermedvirkning i helse- og velferdstjenesten – Retningslinjer på
høring

Rådet leverte høringsuttalelse.


Sak 30/2012 Strategi for utvikling av eiendommer til helse- og omsorgsformål

Rådet har vært representert på orienterings- og diskusjonsmøter, og Merete Krohn og
Brynmor Evans deltar i prosjektgruppen som følger prosjektet som skal legge grunnlaget for
fremtidens organisering av helse- og omsorgstjenestene i kommunen.


Sak 38/12 – Tjenestebeskrivelser – helse og omsorgstjenester

Rådet sendte inn høringsuttalelse som særlig tar opp informasjonsverdien av en slik
tjenestebeskrivelse og om innholdet er tilstrekkelig dekkende.


Sak 67/2012 Varmebasseng i Tromsø kommune

Rådet har i løpet av høsten og vinteren jobbet med en sak om varmebasseng, og saken følges
opp videre i 2013. Med saken ønsker Rådet å fremheve viktigheten, både av befolkningens

generelle tilgang til varmebasseng, og muligheten til å bruke varmebasseng til terapi og
behandling.

Andre initiativ


Sak 14/12 – Tromsø kommune – universell utformingspris

I forbindelse med utdelingen av prisen til årets handels- og servicebedrift ønsker Rådet at
krav til universell utforming skal være blant kriteriene.


Sak 16/12 – Vintervedlikehold – HC-parkeringsplasser

I saken tok Rådet opp problematikk rundt bruk av parkeringsplasser for forflyttingshemmede
til snødeponi, med henstilling til Bydrift om å sørge for at plassene er tilgjengelig hele året.


Sak 32/12 – Møte med byrådsleder og ordfører

Rådet inviterte til møte for å drøfte spørsmål om Rådets rolle i Tromsø kommune og for å ta
opp saker av interesse.
Blant annet ble det ble bedt om en avklaring på Rådets plass på organisasjonskartet og
saksbehandlerkapasitet, i tillegg til etterlysning av oppnevning av representant fra
administrasjonen.
Både byrådsleder og ordfører var til stede på møte, i tillegg til byrådsleders rådgiver.


Sak 33/12 – Internettsiden

Rådets startet tidlig en prosess for å oppdatere informasjonen om Rådet på Tromsø
kommunes nettsider, og på møte i juni ble forslag til nytt innhold vedtatt.


Møte med byrådsleder kontor

Både leder av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og leder av
eldrerådet ble invitert til møte med byrådsleders kontor der det ble avklart at rådene sorterer
direkte under byrådsleders kontor. I tillegg ble det informert om planlagt overgang til digital
saksbehandling for rådene. Rådets medlemmer er innstilt på at denne overgangen
gjennomføres.

4. Kurs og konferanser
Fagakademiet – råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Her deltok Merete Krohn,
Ole-Reidar Myrland, Anne Merete Morskogen, Kristin Solberg og Ann Sølvi Wang.
Abilia – Velferdsteknologi og smarthusløsninger Kristian S. Wilhelmsen og Merete Krohn
deltok.
Dialogkonferanse: “Hvordan kan vi i samarbeid løse behovet for arbeid og aktivitet for
mennesker med utviklingshemming?” Konferanse for kommunale råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne. Her deltok Kristin Solberg og Merete Krohn.
Brukerdialogkonferanse 28.9.2012 (sak 42/12) De som deltok på konferansen var; Annikken
Annexstad, Anne Merete Morskogen og Kristian S. Wilhelmsen.
Regional konferanse om politikken for mennesker med nedsatt funksjonsevne (sak 44/12)
Deltakere; Merete Krohn, Ole-Reidar Myrland, Kristin Solberg, Anne Merete Morskogen,
Sissel-May Berntzen og Kristian S. Wilhelmsen.
Konferansen i Bodø om UU (sak 53/12) Det var Merete Krohn og Kristin Solberg som
deltok.
Fagdag - Anne Merete Morskogen deltok på Fagdagen 12/10. I sak 63/12 ble Brynmor Evans
og Merete Krohn oppnevnt som representanter fra Kommunalt Råd i forlengelse av
Fagdagen.

