Deanu gielda - Tana kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Møteinnkalling

Rådet for funksjonshemmede
Galleri Martin, Miljøbygget
17.01.2014
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 omvisning på de nye omsorgsboligene.

Tana, 10. januar 2014

Liv Hammer
Leder
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6LGH

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

PS 1/2014

Godkjenning av innkalling

PS 2/2014

Godkjenning av saksliste

PS 3/2014

Godkjenning av protokoll fra møtet den 26.11.2013

PS 4/2014

Møteplan 2014 - Rådet for funksjonshemmede

2013/2607

PS 5/2014

Uttalelse om behov for bedre tilgjengelighet til
offentlige og private bygninger

2013/2245

PS 6/2014

Planlegging av nytt basseng

2012/2775

PS 7/2014

Referatsaker/Orienteringer

RS 1/2014

Valg av nytt personlig varamedlem til Rådet for
funksjonshemmede

6LGH

Arkivsaksnr

2011/2281

36*RGNMHQQLQJDYLQQNDOOLQJ
36*RGNMHQQLQJDYVDNVOLVWH
36*RGNMHQQLQJDYSURWRNROOIUDP¡WHWGHQ

6LGH

Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

033

Arkivsaksnr:

2013/2607-7

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg
Rådet for funksjonshemmede

Utvalgssak
4/2014

Møteplan 2014 - Rådet for funksjonshemmede
Vedlegg
1 Møteplan for
2014

Rådmannens forslag til vedtak
Rådet for funksjonshemmede vedtar møteplan for 2014 slik:
Møtedag/-dato:

Møtestart kl.

Saksopplysninger
Rådet for funksjonshemmede fastsetter møteplan for 2014.
Møteplanen som er vedtatt legges ved slik at en kan ta hensyn til andre møter som
kommunestyret og møtene i de andre utvalg som kan berøre rådet.
Vurdering

6LGH

Møtedato
17.01.2014

MØTEPLAN 2014

Møteplan for formannskapet og kommunestyret 2014:
Formannskapet
Møtedag/-dato
Torsdag 13. februar
Torsdag 27. mars
Torsdag 8. mai
Onsdag 28. mai
Torsdag 21. august
Torsdag 18. september
Torsdag 2. oktober
Torsdag 6. november
Torsdag 27. november

Kommunestyret
Møtedag/-dato
Torsdag 27. februar
Torsdag 10. april
Torsdag 12. juni
Torsdag 9. oktober
Torsdag 13. november
Torsdag 18. desember

Møtestart for alle møtene er kl. 10:00.

Møteplan for Helse- og omsorgsutvalget 2014:
Møtedag/-dato
Mandag 10. februar
Mandag 24. mars
Mandag 26. mai
Mandag 15. september
Mandag 24. november

Møtestart kl.
kl. 09:00
kl. 09:00
kl. 09:00
kl. 09:00
kl. 09:00

Møteplan for Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 2014:
Møtedag/-dato
Tirsdag 4. februar
Tirsdag 1. april
Tirsdag 3. juni
Tirsdag 9. september
Tirsdag 4. november

Møtestart kl.
kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:00

6LGH

Møteplan for Oppvekst- og kulturutvalget 2014:
Møtedag/-dato
11. februar
25. mars
27. mai
16. september
26. oktober
02. desember

Møtestart kl.
kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:00

6LGH

Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2013/2245-2

Saksbehandler: Aslaug Iversen

Saksfremlegg

Utvalg
Rådet for funksjonshemmede

Utvalgssak
5/2014

Møtedato
17.01.2014

Uttalelse om behov for bedre tilgjengelighet til offentlige og private bygninger

Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Saksopplysninger
Universell utforming er et prinsipp som skal sikre funksjonshemmede og andre god
tilgjengelighet i all kommunal planlegging og byggevirksomhet. Dette blir viktig å påse for
rådet.
Norges handicapforbund gjennomførte en konferanse med Tana kommune
12.12.2012. Etter en kartlegging av tilgjengelighet i Tanabru området blant offentlige og
private bygg, kom en fram til at det kun var 2 bygg som ikke oppfylte kriteriene for
Universell utforming.

Vurdering

6LGH

Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

D23

Arkivsaksnr:

2012/2775-7

Saksbehandler: Aslaug Iversen

Saksfremlegg

Utvalg
Rådet for funksjonshemmede

Utvalgssak
6/2014

Møtedato
17.01.2014

Planlegging av nytt basseng

Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Saksopplysninger
Rådet for funksjonshemmede har i 2013 hatt saken til behandling, og vil fortsatt følge med i
utviklingen av denne saken.
Kommunestyret vedtok bl.a. følgende under sak 84/2013 – Budsjett 2014 – Økonomiplan 2014
– 2017 den 18. desember 2013:
”Ny sentrum skole etableres ved flerbrukshallen med planlagt byggestart høsten 2014.
Skolen skal erstatte dagens Seida skole 1-10. Tana kommune ønsker å sikre
oppvekstsentrene i bygdene som er viktige for distriktsbosettingen i kommunen.
Ungdomsskoletrinnet beholdes derfor i oppvekstsentrene ut kommunevalgperioden.
Etableringen av ny sentrum skole skal realiseres på en nøktern måte slik at man sikrer
skolestrukturen i Tana.
Det må tas særlig hensyn for å sikre det samiske språkmiljøet på Deanu Sámeskuvla
fordi den nye skolen blir rett i nærheten. Rådmannen bes sammen med OKU vurdere
tiltak for å styrke og eventuelt sikre språkmiljøet ved Sameskolen. Forslag til
tiltak/styrking skal legges frem for kommunestyret før Sentrum skole er ferdigstilt.
Hva som skal gjøres med bassenget i Seida må vurderes nærmere, før eventuelle
investeringer gjennomføres. Formannskapet lager innstilling til kommunestyret om
dette, innefor rammene som er satt av i investeringsbudsjettet. Formannskapet bes om å

6LGH

vurdere omfang av investeringene og hvor lenge man kan ha kan ha drift i bassenget i
Seida. Formannskapet bes å gjøre vurderinger for hva som skal skje med den
eksisterende bygningsmasse i Seida når den nye skolen er tatt i bruk”.
Vurdering

6LGH
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