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PS 2020/7 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll i Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 02.03.2020
Behandling:
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Innkallingen godkjent.

PS 2020/8 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll i Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 02.03.2020
Behandling:
Det ble meldt 1 forespørsel:


Anita Ørbeck (PO)

Sakslisten ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Sakslisten godkjent.

PS 2020/9 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksprotokoll i Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 02.03.2020
Behandling:
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Protokollen fra forrige møte godkjent.

PS 2020/10 Referatsaker
Saksprotokoll i Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 02.03.2020
Behandling:
Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering.
Vedtak:
Referatsakene tatt til orientering.

RS 2020/2 Orientering vdr. Os-prosjektet v/ Åsmund Bråtekas
RS 2020/3 Orientering vdr. konsesjonsgrunnlag for BPA i Halden kommune
RS 2020/4 Orientering vdr. nytt aktivitetssenter på gml. Asak skole.

PS 2020/11 Handlingsplan vold i nære relasjoner 2020-2024
Saksprotokoll i Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 02.03.2020
Behandling:
Saken ble enstemmig tatt til orientering.
Vedtak:
Saken tatt til orientering.

PS 2020/12 Forslag til "Detaljregulering for Torpedalsveien 55" - høring
Saksprotokoll i Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 02.03.2020
Behandling:
Willy Aagaard (PO) fremmet forslag til vedtak:
Rådet registrerer at det i forslaget til høring står:
 Den sydlige delen av området avsatt til Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP),
parsellen gnr 74 bnr 215, reguleres som LNF område og brukes som dyrka mark.
 Særskilte bestemmelser og beskrivelse vedrørende Dagsenter tas ut.
Rådet tar saken om detaljregulering av Torpedalsveien 55 til orientering.
Rådet viser imidlertid til tidligere vedtak om bruk av Asak skole der vi uttrykker
bekymring om tiltaket.
Rådet uttrykker også bekymring over at sak PS 2017/48 ikke var lagt fram for
kommunestyret ved behandling av saken i kommunestyret i 2017.
For øvrig ønsker Rådet orientering i henhold til PS i kommunestyret politisk sak
2020/28. Rådet ønsker å bli involvert før saken skal til videre politisk behandling.
Ved votering ble forslaget fra Aagaard (PO) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rådet registrerer at det i forslaget til høring står:
 Den sydlige delen av området avsatt til Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP),
parsellen gnr 74 bnr 215, reguleres som LNF område og brukes som dyrka mark.
 Særskilte bestemmelser og beskrivelse vedrørende Dagsenter tas ut.
Rådet tar saken om detaljregulering av Torpedalsveien 55 til orientering.
Rådet viser imidlertid til tidligere vedtak om bruk av Asak skole der vi uttrykker
bekymring om tiltaket.
Rådet uttrykker også bekymring over at sak PS 2017/48 ikke var lagt fram for
kommunestyret ved behandling av saken i kommunestyret i 2017.
For øvrig ønsker Rådet orientering i henhold til PS i kommunestyret politisk sak
2020/28. Rådet ønsker å bli involvert før saken skal til videre politisk behandling.

PS 2020/13 2019/6223 - 66/413 -Os Allé 3 - Ombygging av Halden storsenter
Saksprotokoll i Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 02.03.2020
Behandling:
Ergoterapeut Bente Bjørk orienterte.
Willy Aagaard (PO) fremmet forslag til vedtak:
Rådet viser til setning 1.side i saken:
Samtidig søkes det om fravik fra noen bestemmelser i TEK17. Blant annet for krav om
universell utforming.
Rådet kan ikke finne beskrivelse av avvik fra TEK17/universell utforming i vedlagt
dispensasjonssøknad. Rådet og kan derfor ikke uttale seg om dette.
Man er imidlertid oppmerksom på helling større enn 1:15 på gangbro fra parkeringshus.
Dette område opplyses det om, er ikke en del av prosjektet.
Rådet har gjennomgått tegninger og beskrivelse av tiltaket og vi ser at det her vil bli et
flott tilbud til gammel og ung i Halden. En rekke tilbud som før ikke har hatt de beste
lokaliteter vil med dette få de beste muligheter for å gi et bedre tilbud til Haldens
innbyggere. Tegningene viser også at det er lagt stor vekt på å oppfylle forskriftenes krav
om universell utforming og rådet har ikke mange bemerkninger til tiltaket.
Universell utforming berører flere grupper med forskjellige funksjonshemninger.
Bevegelse, syn, hørsel, allergi, kognitive ol. Rådet har ikke hatt mulighet til å påvirke
utforming av prosjektet og kan kun uttale seg om prosjektet på bakgrunn av beskrivelse
og tegninger. Rådets bemerkninger til denne saken omfatter da kun gruppen
bevegelseshemmede.
Vi har følgende bemerkninger.
1. Det er gjennomgående tegnet inn symbol for snuareal (tilsier plass for rullestol) i alle
oppholdsrom og kontorer unntatt 6 kontorer i familiens hus 2.etasje.
2. Symbol for snuareal mangler i stort møterom i biblioteket.
3. Symbol for snuareal mangler i 3 kontorer i familiens hus 1. etasje.
4. Finner ikke HC-toalett for ansatte i garderobe 2. etasje familiens hus.
5. Finner ikke HC-toalett for ansatte i garderobe 1. etasje familiens hus.
6. Kino - Det er satt av 2 plasser for rullestolbrukere i hver kinosal. Rådet mener at dette er
for lite. Man bør som et minimum ha 5% av sitteplasser tilrettelagt for rullestolbruker.
Tilbudet kan løses ved at en eller to stoler i alle kinosaler kan monteres ut og inn ved
behov.
Rådet bemerker ellers at rullestolbrukere kun kan bruke 1. rad i alle kinosaler. Dette er
ikke heldig og viser her til Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning § 12-7. Krav
til utforming av rom og annet oppholdsareal der det står:
«Kravene i forskriften innebærer også at når idrettsanlegg, teater, kino,
forsamlingslokale og lignende har scene og podium, må disse være universelt utformet.
På forskjellige steder på tribuner eller i sal må et tilstrekkelig antall plasser være lett
tilgjengelig.»

Rådet registrerer at det på tegningene er markert for løfteplattform i den bakre delen av
sal 1. Vi utfordrer arkitekt på å finne plass til rullestolbrukere bak i sal 1.
Ved votering ble forslaget fra Aagaard (PO) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rådet viser til setning 1.side i saken:
Samtidig søkes det om fravik fra noen bestemmelser i TEK17. Blant annet for krav om universell
utforming.
Rådet kan ikke finne beskrivelse av avvik fra TEK17/universell utforming i vedlagt
dispensasjonssøknad. Rådet og kan derfor ikke uttale seg om dette.
Man er imidlertid oppmerksom på helling større enn 1:15 på gangbro fra parkeringshus. Dette
område opplyses det om, er ikke en del av prosjektet.
Rådet har gjennomgått tegninger og beskrivelse av tiltaket og vi ser at det her vil bli et flott
tilbud til gammel og ung i Halden. En rekke tilbud som før ikke har hatt de beste lokaliteter vil
med dette få de beste muligheter for å gi et bedre tilbud til Haldens innbyggere. Tegningene
viser også at det er lagt stor vekt på å oppfylle forskriftenes krav om universell utforming og
rådet har ikke mange bemerkninger til tiltaket.
Universell utforming berører flere grupper med forskjellige funksjonshemninger. Bevegelse,
syn, hørsel, allergi, kognitive ol. Rådet har ikke hatt mulighet til å påvirke utforming av
prosjektet og kan kun uttale seg om prosjektet på bakgrunn av beskrivelse og tegninger. Rådets
bemerkninger til denne saken omfatter da kun gruppen bevegelseshemmede.
Vi har følgende bemerkninger.
1. Det er gjennomgående tegnet inn symbol for snuareal (tilsier plass for rullestol) i alle
oppholdsrom og kontorer unntatt 6 kontorer i familiens hus 2.etasje.
2. Symbol for snuareal mangler i stort møterom i biblioteket.
3. Symbol for snuareal mangler i 3 kontorer i familiens hus 1. etasje.
4. Finner ikke HC-toalett for ansatte i garderobe 2. etasje familiens hus.
5. Finner ikke HC-toalett for ansatte i garderobe 1. etasje familiens hus.
6. Kino - Det er satt av 2 plasser for rullestolbrukere i hver kinosal. Rådet mener at dette er for
lite. Man bør som et minimum ha 5% av sitteplasser tilrettelagt for rullestolbruker. Tilbudet
kan løses ved at en eller to stoler i alle kinosaler kan monteres ut og inn ved behov.
Rådet bemerker ellers at rullestolbrukere kun kan bruke 1. rad i alle kinosaler. Dette er ikke
heldig og viser her til Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning § 12-7. Krav til utforming
av rom og annet oppholdsareal der det står:
«Kravene i forskriften innebærer også at når idrettsanlegg, teater, kino, forsamlingslokale og
lignende har scene og podium, må disse være universelt utformet. På forskjellige steder på
tribuner eller i sal må et tilstrekkelig antall plasser være lett tilgjengelig.»
Rådet registrerer at det på tegningene er markert for løfteplattform i den bakre delen av sal 1.
Vi utfordrer arkitekt på å finne plass til rullestolbrukere bak i sal 1.

PS 2020/14 Os allé 3, Halden storsenter
Saksprotokoll i Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 02.03.2020
Behandling:
Saken ble enstemmig tatt til orientering.
Vedtak:
Saken tatt til orientering.

FO 2020/6 Forespørsel fra Anita Ørbeck vdr. funksjonshemmede og
handlingsplan vold i nære relasjoner 2020 – 2024
Rådet ser med bekymring på vold i hjemmet og da spesielt mot mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Funksjonshemmede er fire ganger mer utsatt for vold og trusler om vold enn
andre, men det blir ikke sett og snakkes ikke om.
Mange funksjonshemmede er sårbare fordi de er avhengige av andres hjelp, men volden mot
funksjonshemmede er ikke bare noe som skjer i nære relasjoner. En av tre funksjonshemmede
opplever hatytringer og trakassering i sine omgivelser – på bussen, på skolen, i nærområdet og i
sosiale medier. Også dette får alvorlige konsekvenser. Mange isolerer seg hjemme, lar være å
møte venner og uteblir fra skole eller jobb.







Er det i handlingsplanen beskrevet de spesielle forhold man kan oppleve ved vold mot
funksjonshemmede?
Rådet ønsker at det kartlegges hvilke tiltak som blir inngår i beredskapen.
Er de ansatte som arbeider med brukerne i barnehage, skole eller dagtilbud oppmerksomme
på faresignaler som kan dukke opp?
Finnes det boliger og krisehåndtering dersom det blir avdekket vold i hjemmet. Er disse
eventuelt universelt utformet?
Hvilke rutiner er det når det er varsler om vold. Hva blir gjort i en eventuell varslersak?
Hva med tiltak vedrørende forebygging

Rådsleder svarte:
Dette vil jeg gi et svar på til neste møte.

