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Anna Therese Nilsen  
Torill Berg  
Tanja Skavholm AP 
Viktor Andberg AP 
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Forfall Parti Varamedlem  Parti 
        
 
Fra adm. (evt. andre): 
Anne Strømmesen, bibliotekteksjef/rådgiver 
      
 
 
 
 
Møtenotater: 
Sak 010/20 ble behandlet først. Andres Simonsen orienterte.  
Norunn Johansen forlot møtet 11.05. 
Etter møtet dro 3 medlemmer på  befaring vedr. skilting av parkeringsplasser for 
handikappede.   
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Sakliste 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. Arkivkode Tittel  
007/20 20/284 FE-033 Godkjenning av protokoll  
008/20 20/284 FE-033 Referatsaker  
010/20 19/1361 FE-614, 

FA-A20 
Renovering av spesialromsfløy på 
Lavangen skole 

 

009/20 20/208 FE-614, 
FA-Q59 

Parkeringsplasser ved kommunale bygg  
for personer med nedsatt funksjonsevne 

 

 
 
 

007/20 Godkjenning av protokoll 
 
Rådmannens innstilling: 
Protokoll fra møtet 02.04.20 godkjennes.  
 
Behandling 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
RFF - 007/20 Vedtak: 
Protokoll fra møtet 02.04.20 godkjennes.  
 

 
 
008/20 Referatsaker 
 
Rådmannens innstilling: 
Referatsakene tas til orientering.  
 
Behandling 
Ingen referetatsaker. Saken utgår.  
 
RFF - 008/20 Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering.  
 

 
 
010/20 Renovering av spesialromsfløy på Lavangen skole 
 
Rådmannens innstilling: 
Saken legges fram uten forslag til innstilling 
 
 
 
Behandling 
  
Rep. Viktor Andberg fremmet følgende forslag:  
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1. Med bakgrunn i framlagte tegninger har rådet følgende innspill til renovering av 
spesialromsfløy:  
- Smale ganger skal gi plass til garderobe og grei framkommelighet også for   
   rullestolbrukere og være sikre rømningsveier.  Kan dører vende inn i spesialrom?    
   Kan det etableres innebygde skyvedører som ikke tar plass fra gang/spesialrom? 
- Garderoberom bygges slik at klær og sko ikke må ta plass i gangene.   
- To toalett bygges i 2. etg.  
-  Inngang til skolekjøkkenets vaskerom kan ikke være gjennom  
   matbod.  
-  Innredning i skolekjøkken må utformes slik at det er hensiktsmessig 
   for elever/ansatte som bruker rullestol/spesialstol/arbeidsstol. 
 

2. Råd for personer med funksjonsnedsettelse tas med i byggekomiteen. Tanja 
Skavholm oppnevnes som rådets representant. 

 
 
 
Viktor Andbergs forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
RFF - 010/20 Vedtak: 
 
1. Med bakgrunn i framlagte tegninger har rådet følgende innspill til renovering av 

spesialromsfløy:  
- Smale ganger skal gi plass til garderobe og grei framkommelighet også for   
   rullestolbrukere og være sikre rømningsveier.  Kan dører vende inn i spesialrom?    
   Kan det etableres innebygde skyvedører som ikke tar plass fra gang/spesialrom? 
- Garderoberom bygges slik at klær og sko ikke må ta plass i gangene.   
- To toalett bygges i 2. etg.  
-  Inngang til skolekjøkkenets vaskerom kan ikke være gjennom  
   matbod.  
-  Innredning i skolekjøkken må utformes slik at det er hensiktsmessig 
   for elever/ansatte som bruker rullestol/spesialstol/arbeidsstol. 
 

2. Råd for personer med funksjonsnedsettelse tas med i byggekomiteen. Tanja 
Skavholm oppnevnes som rådets representant. 

 
 
 

 
 
009/20 Parkeringsplasser ved kommunale bygg  for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Behandling 
  
Rep. Tanja Skavholm fremmet følgende forslag:  
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Rådet henstiller til at det før sommeren vedtas plan med tidsfrist for skilting av parkering for 
personer med nedsatt funksjonsevne ved Servicebygget, Lavangsheimen, barnehager og 
kirka.  
Rådet ønsker å være delaktig i plassering av skilt.  
Videre vil vi påpeke at det haster med skilting ved Lavangsheimen. Her er det pr. i dag store 
utfordringer i fohold til parkering og mangel på parkeringsplasser.  Det er her hensiktsmessig 
å legge tilrette for 2 h.plasser. Slik parkering er ved Lavangsheimen i dag vil opprettelse av 2 
h.parkeringsplasser gjøre det enda alminne parkeringfor ansatte ogbesøkende. Det het 
henstilles til endring/utvidelse aveksisterende parkeringsplass ved sykehjemmet fo å møte 
behovene for handikapparkering og parkering for ansatte og besøkende.  
 
Tanja Skavholms forslag enstemmig vedtatt.  
   
 
RFF - 009/20 Vedtak: 
Rådet henstiller til at det før sommeren vedtas plan med tidsfrist for skilting av parkering for 
personer med nedsatt funksjonsevne ved Servicebygget, Lavangsheimen, barnehager og 
kirka.  
Rådet ønsker å være delaktig i plassering av skilt.  
Videre vil vi påpeke at det haster med skilting ved Lavangsheimen. Her er det pr. i dag store 
utfordringer i fohold til parkering og mangel på parkeringsplasser.  Det er her hensiktsmessig 
å legge tilrette for 2 h.plasser. Slik parkering er ved Lavangsheimen i dag vil opprettelse av 2 
h.parkeringsplasser gjøre det enda alminne parkeringfor ansatte ogbesøkende. Det het 
henstilles til endring/utvidelse aveksisterende parkeringsplass ved sykehjemmet fo å møte 
behovene for handikapparkering og parkering for ansatte og besøkende.  
 

02.04.2020 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
 
Behandling 
Viktor Andberg (AP) fremmet følgende forslag: Saken utsettes.  
Andbergs forslag enstemmig vedtatt.  
 
RFF - 006/20 Vedtak: 
Saken utsettes.  
 

 
 
Tennevoll 28.05.20 
Anne Strømmesen 
ref.  


