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Andre som møtte:
Alise Vea

Møtenotater:
Innkalling og saksliste godkjent.
Naomi Wessel, Paul Magne Mariussen og leder ble valgt til å underskrive dagens protokoll.
Eventuelt:
1. Møteplan for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2021 foreslår:
10. februar - 5. mai - 8. september - oppmøte kl 17:00
Enstemmig vedtatt.
Formingsveileder for gater og byrom i Haugesund
Rådet avventer høringsrunden for Formingsveileder for gater og byrom i Haugesund Kommune, og
ber om at det blir gjort oppmerksom på utleggelse av denne.
Guro Konstanse Frønsdal og Paul Magne Mariussen vil ta kontakt med sine respektive forbund og
konsultere disse for rådets høringssvar. Spesielt tilkomst til fortau fra gater/ kryss og dekke på
fortau/vei er viktig å få avklart. Det er i under orienteringen om arbeidet med veilederen gitt
innspill om at brosteinsdekker er belastende for rullestolbrukere.
Rådet har registrert at det er satt av 1 million til «UU-utforming/ asfalt hvert år i perioden 21-24.
Som kartet under, registrert tilgjengelighet i sentrum for rullestol (ikke oppdatert på en stund.),
viser med rødt er det langt igjen før akseptable forhold er etablert. Rådet ser det som en selvfølge
at offentlige rom er universelt utformet, at de er sammenhengende og at det er tilgang til
offentlige bygninger.

https://www.norgeskart.no/#!?project=Tilgjengelighet&layers=1005,1013,1014,1015,1016,1017&
zoom=15&lat=6626598.87&lon=51119.61&panel=searchOptionsPanel&markerLat=6626598.865937499&markerLon=51119.614062499975&sok=Haraldsgata
Rådet forventer at det i arbeidet med formingsveilederen foretas en oppdatert registrering av UUforhold og at tiltak med finansiering legges inn i det kommunale planarbeidet.
Registrering av manglende tilgjengelighet:
Det er rapportert om utilgjengelig fortau fra vestsiden av Risøybroen.
Det ble tatt kontakt med fylkeskommunen og fortauskanten er nå asfaltert og tilgjengelig.
Imidlertid er fortau videre mot den nye parken under broen uten asfalt, men med søle.
Det kunne være en ide å legge inn registrering av UU-forhold i kommunens VOF-(varsel om feil)
nettjeneste.
https://www.haugesund.kommune.no/tjenester-fra-a-a/1463-tjenester-fra-a-a/9633-vof-varsleom-feil
Rådet er glad for å få reguleringsplaner og søknader om bruksendring til uttale.
Rådet har gitt råd ved bruksendringen i Strandgaten 161 som avga en bedre løsning for tiltaket.
Det ble også gitt et generelt råd om at det i formingsveilederen åpnes for at fortau/gaterom uten
vesentlig gjennomgangstrafikk (Nils Skorpens gate, Kaigata o.l.) kan etableres ramper og andre
terskelfrie løsninger for tilkomst.
Rådet ber om at plan for etablering av ny bussterminal på Flotmyr sendes rådet for uttale.
Rådet registrerer at talevarsel for holdeplasser på nye busser ikke fungerer for alle bussene og at
det arbeides med å utbedre dette.
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Underskrifter:
Naomi Wessel

Paul Magne Mariussen

Roald Bø
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Sakliste
Sak nr.
005/20

Sakstittel
Samlesak for referatsaker
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005/20 Samlesak for referatsaker

28.10.2020 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Behandling
Alle referatsakene tatt til orientering.
RFMMNF - 005/20 Vedtak:
Alle referatsakene tatt til orientering.

Side 5 av 5

