Utvalg

: Råd for likestilling av funksjonshemmede

Møtested
Dato
Tidspunkt

: Kjøpstad (parkeringsplass),
: 01.06.2017
: 09:30 - 15:30

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Gunnar T. Skjellvik
Aud-Sissel Klykken
Anneliese Blix
Per Gustav Olsen
Mette Kristoffersen

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Varamedlem

Repr
AP

Vara for

Agnar Johansen

Fra administrasjonen møtte:
Fagansvarlig Svanhild Lind
Ingen merknader til innkallingen.
Ingen merknader til sakslista.
Merknad til referatsak: Saken tas opp med ordfører og rådmann.

Møteprotokollen er godkjent av Gunnar Skjellvik og Aud-Sissel Klykken

PS 5/17 Besøk i offentlige bygg på Sandhornøy og på
Nygårdsjøen
Behandling i Råd for likestilling av funksjonshemmede - 01.06.2017:
Følgende notater er gjort i forbindelse med befaringer på kommunale bygg:
Sandhornøy skole og barnehage
Bygget brukes også utenfor skoletid. Da stort sett i gymsal-området.
Adkomst
Belysning, ute
Belysning, inne
Snømåking, strøing på
vinteren
Renhold
Uteareal
Tilrettelagte turstier
Handicaptoalett
Teleslynge
Døråpnere
Dørstokker og –bredde
Merking i forhold til
synshemming
Andre forhold som er
viktige for personer med
syn-, hørsel- eller
bevegelseshemming

Ytterdøra er tung. Høy terskel for å komme inn.
For dårlig lys ute på vinteren, særlig der barnehagen
er ute, der er kun ett lys.
Ok. Det er mørkt ned trappa til kjelleren (brukes daglig
av renholder, vaktmester og der er sløydsal)
Variabelt. Ansatte måker og strør selv i barnehagen,
men av og til mangler sand. Det burde vært
strøsandkasse nær uteområdet.
Stort sett ok. Renholdsplan må gjøres mer detaljert.
Fokus på renholdsmidler.
Lekeapparater må godkjennes. Ikke handicapparkering. Ansatte kan parkere utenfor barnehagen,
slik at det kan settes av egen hc-parkering nær skolen.
Ja, delvis tilrettelagte turstier.
Ja, men ikke døråpner
Nei
Ingen døråpnere.
Bredde er ok i 1. etg. I de andre etasjene er det ikke
mulig å komme seg med rullestol eller andre
hjelpemidler.
God kontrast for dører i 1. etg. I de andre etasjene er
både dører og vegger hvite. Ingen oppmerking.
Dårlig lagringsplass gjør at «ting og tang» blir stående
i veien.
Gulvet i barnehagen er hardt og kaldt.
Det er kun småtrinn og gymsal i 1. etg. For å komme
til resterende rom er det trapper. Det bør settes opp
gelender ved alle trappene.
Nødutgang fra gymsalen; direkte ut på en trapp som
ikke er sikret. Denne bør gjøres bedre og med
gelender.

Sandhornøy eldresenter
Bygget brukes også av andre. Har arrangementer av og til.
Adkomst
Belysning, ute
Belysning, inne
Snømåking, strøing på
vinteren
Renhold
Uteareal

Ok ute. Har ekstra planke for å legge på dørstokk.
Ytterdøra er punktert, og det trekker.
Ok
Fellesområder ok
ok
Hjemmehjelp rengjør. Alt ok. Bruker kun
renholdsmidler som er svanemerket.
Markert HC-parkering mangler.

Tilrettelagte turstier
Handicaptoalett
Mulighet for komme seg
ut
Teleslynge
Døråpnere
Dørstokker og –bredde

Merking i forhold til
synshemming
Andre forhold som er
viktige for personer med
syn-, hørsel- eller
bevegelseshemming

Beboere går turer langs veien. Kan også gå på en sti,
men der er ikke tilrettelagt for handicappede.
Har veranda ute. Delvis svært vanskelig å komme seg
med rullestol eller rullator pga brå sving.
Nei. Ikke mikrofon.
Nei
Ikke dørstokker inne.
Dørbredde ok bortsett fra døra til venstre for
inngangsdøra. Denne døra er for smal. Døra +
glassvegg kan fjernes når ytterdøra blir ordnet.
Ingen merking. Nødutganger merket.
Kjøleskap på rommene har en altfor lav plassering,
ikke like enkelt for alle å bruke.
Dør til bad (på rommene) er dårlig plassert i forhold til
hoveddøra.
Beboerne ønsker seg veranda rundt hele huset.

Nygårdsjøen oppvekstsenter
Bygget brukes også utenfor skoletid. Da stort sett i gymsal-området.
Adkomst
Belysning, ute
Belysning, inne
Snømåking, strøing på
vinteren
Renhold
Uteareal
Tilrettelagte turstier
Handicaptoalett
Teleslynge
Døråpnere
Dørstokker og –bredde
Merking i forhold til
synshemming
Andre forhold som er
viktige for personer med
syn-, hørsel- eller
bevegelseshemming

Rullestolrampe ok. Delvis asfaltert ute, god parkering.
Markert HC-parkering mangler.
Er blitt bedre. Kunne vært mer lys på skoleplassen.
Ok. Lysarmatur bør fornyes.
Tar tid å få det gjort. Har grus tilgjengelig, personalet
strør selv ved behov.
Ok.
Fine muligheter for flere aktiviteter. De ønsker seg
nabotomta for å få mer av haugen vsa barnehagen.
Lett adkomst til gapahuk og turstier, også med
rullestol, barnevogner etc.
Ja, men ikke døråpner
Teleslynge på ett klasserom.
Har mikrofon og anlegg.
Kun en døråpner på innsia av ytterdøra
(hovedinngangen).
Ikke dørstokker inne. Bredden er ok.
Gule dører. God kontrast.
De ønsker seg støvavsug i sløydsalen.
Det er nytt gulvbelegg i barnehageavdelinga.

Nygårdsjøen eldresenter
Bygget brukes også av andre. Har arrangementer av og til.
Adkomst

Markert HC-parkering mangler. Dørstokk ved
ytterdøra, og døra er tung. Ikke døråpner. Dørstokken
kan enkelt ordnes med en skrå.

Belysning, ute
Belysning, inne
Snømåking, strøing på
vinteren
Renhold

Ok
Ok
Er blitt bedre

Uteareal
Tilrettelagte turstier
Handicaptoalett
Mulighet for komme seg
ut
Teleslynge
Døråpnere
Dørstokker og –bredde
Merking i forhold til
synshemming
Andre forhold som er
viktige for personer med
syn-, hørsel- eller
bevegelseshemming

Personalet har også renholdet. Bruker grønnsåpe, jif
etc.
Ok. Beboerne er mye ute på balkongene.
Nei
Ja, men ikke døråpner
Vanskelig for beboerne å låse seg ut egen verandadør
som også er nødutgang. Kan ordnes med bedre
låsvridere.
Nei
Nei
Bredde ok. Dørstokker som må forseres på alle dørene
som går ut.
Nei
Alle som bor der får de nødvendige hjelpemidlene.
Gulv på badene heller feil vei, slik at gulvet blir vått
ved dusjing.
En grusom lyd når noen trykker på alarmen.

Rådmannens forslag til vedtak:
Det fremmes ikke forslag til vedtak i denne sak.

PS 6/17 Møteplan 2. halvår 2017
Behandling i Råd for likestilling av funksjonshemmede - 01.06.2017:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Råd for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse:
Møteplan for 2. halvår 2017:
Utvalg / Måned
August
Kommunestyre

September

Oktober
05.10

November
22.11

Desember
19.12

12.12

Saltenting
19. og
20.10
Formannskap *)

20.09

Plan- og
eiendomsutvalg
Levekårsutvalg
Eldreråd
Råd for likestilling av
funksjonshemmede
Valgstyret
Arbeidsmiljøutvalg

06.09

24.10

02.11
30.11
15.11

05.09
05.09
06.09

25.10
25.10
24.10

14.11
14.11
15.11

11. og 12.09
23.08

20.11

*) Administrasjonsutvalget har møte samme dag som Formannskapet ved behov.

Møtetidspunkt for møtene 2. halvår 2017 avgjøres i samråd med ordfører før innkallingen
sendes, unntatt Arbeidsmiljøutvalget som starter kl. 09:00.
Ordfører avgjør om møtene skal holdes, avhengig av saksmengde.
Rådmannens forslag til vedtak:
Møteplan for 2. halvår 2017:
Utvalg / Måned
Kommunestyre

August

September

Oktober
05.10

November
22.11

Desember
19.12

12.12

Saltenting
19. og
20.10
Formannskap *)

20.09

Plan- og
eiendomsutvalg
Levekårsutvalg
Eldreråd
Råd for likestilling av
funksjonshemmede
Valgstyret
Arbeidsmiljøutvalg

06.09

24.10

02.11
30.11
15.11

05.09
05.09
06.09

25.10
25.10
24.10

14.11
14.11
15.11

11. og 12.09
23.08

20.11

*) Administrasjonsutvalget har møte samme dag som Formannskapet ved behov.

Møtetidspunkt for møtene 2. halvår 2017 avgjøres i samråd med ordfører før innkallingen
sendes, unntatt Arbeidsmiljøutvalget som starter kl. 09:00.
Ordfører avgjør om møtene skal holdes, avhengig av saksmengde.

PS 7/17 Forskrift for tildeling av langtidsplass i sykehjem
i Gildeskål kommune
Behandling i Råd for likestilling av funksjonshemmede - 01.06.2017:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Råd for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse:
Forskrift for tildeling av langtidsplass i sykehjem i Gildeskål kommune vedtas.
Rådmannens forslag til vedtak:
Forskrift for tildeling av langtidsplass i sykehjem i Gildeskål kommune vedtas.

PS 8/17 Bygging av omsorgsboliger med heldøgns
tjenester
Behandling i Råd for likestilling av funksjonshemmede - 01.06.2017:

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Råd for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse:
1.

Gildeskål kommune starter planprosess for bygging av 6 – 7 omsorgsboliger med
heldøgns tjeneste nær Gildeskål Bo- og servicesenter.

2.

Detaljert prosjektplan og kostnadsoverslag lages i egen sak for politisk behandling
høsten 2017.

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Gildeskål kommune starter planprosess for bygging av 6 – 7 omsorgsboliger med
heldøgns tjeneste nær Gildeskål Bo- og servicesenter.

2.

Detaljert prosjektplan og kostnadsoverslag lages i egen sak for politisk behandling
høsten 2017.

