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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
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668 D12 &70
Saksbeh.:
Anne Marie Lobben

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Sigdal Kommunale råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne
Eldrerådet
Hovedutvalg for helse og sosial
Hovedutvalget for næring og drift
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
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Saksnr.

10.05.2011
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HS-11/17
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OK-11/17
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KS-/
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SAKSPROTOKOLL: TELESLYNGER OG SKRANKESLYNGER I OFF BYGG
Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes forslag til vedtak:
Det utarbeides snarest mulig en plan der hver etat vurderer sine møtepunkter med
publikum, herunder skranke og møterom. Dette med tanke på universell utforming.
Planen må videre inneholde forslag til tiltak, herunder hører hørselshjelpemidler som
for eksempel teleslynge og skrankeslynge. Planen må også inneholde en prioritering og
en tidsplan for gjennomføring av tiltak. Planen tas med i budsjett 2012 og økonomiplan
2012-2015.
Saken avgjøres av: Kommunestyret

Saksutredning
Konklusjon:
Tilgjengeligheten for hørselshemmede er for dårlig i offentlige bygg i Sigdal kommune.
Det er viktig å få iverksatt tiltak slik at man etterlever diskriminerings- og
tilgjengelighetslovens krav.
Det foreslås at det snarest mulig utarbeides en plan der hver etat vurderer sine
møtepunkter med publikum, herunder skranke og møterom. Dette med tanke på
universell utforming. Planen må videre inneholde forslag til tiltak, herunder sorterer
hørselshjelpemidler som for eksempel teleslynge og skrankeslynge. Planen må også
inneholde en prioritering og en tidsplan for gjennomføring av tiltak. Planen tas med i
budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015.
Bakgrunn:
I følge mandatet til Sigdal kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne så er
formålet med rådet at det skal sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne en åpen, bred og
tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er spesielt viktige for mennesker med
nedsatt funksjonsevne. Rådet arbeider etter prinsippet om universell utforming og
tilgjengelighet, samt funksjonshemmedes rett til full deltaking og likestilling i samfunnet.
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Rådet er et samarbeids og rådgivende organ for kommunen i saker som angår
funksjonshemmedes behov og interesser.
Rådet har, blant annet ut i fra egne erfaringer, hatt en formening om at det med tilgjengelighet
for hørselshemmede ikke har vært fullt ut ivaretatt i offentlige bygg i Sigdal kommune. Fra
01.01.2009 trådte Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i kraft. Det at dette med
tilgjengelighet og diskriminering nå er nedfelt i lovverket legger sterkere føringer på at man
legger til rette for full og likeverdig deltagelse, herunder gjelder det at byggene våre er
tilrettelagt for at også hørselshemmede stiller likestilt med andre.
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven(DTL) § 4 Forbud mot diskriminering
Direkte og indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt.
Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller
virkning at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne blir behandlet dårligere enn andre
blir, er blitt eller ville blitt behandlet i tilsvarende situasjon.
Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse,
praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne
stilles dårligere enn andre.
Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er
uforholdsmessig inngripende overfor den eller dem som forskjellsbehandles, anses ikke som
diskriminering etter loven her. Forskjellsbehandling i arbeidslivet må i tillegg være
nødvendig for utøvelsen av arbeid eller yrke.
DTL § 9 Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming)
Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming
innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten.
Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske
forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. (…).(utdrag
§9)
Utdrag fra Hørselshemmedes landsforbund (HFL)s hjemmesider:
Det følger av aktivitetsplikten i § 9 at både offentlige og private virksomheter fra 1.1 2009
skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming slik at virksomhetens
alminnelige funksjons kan benyttes av flest mulig. Det er hovedløsningen som skal gjøres
generelt tilrettelagt. Teleslynge regnes med som en tilrettelegging av de fysiske forhold. Det
samme gjør visuell informasjon på et stasjonsområde.
Med lovhjemmel i § 9 kan hørselshemmede be om at det blir installert teleslynger i offentlige
rom dersom de føler seg utestengt og diskriminert fra å være med på arrangementer rettet mot
allmennheten.
Loven stiller krav om at alle bygg som blir planlagt og bygget etter 1.1.2009 skal være
universelt utformet. Når det gjelder eksisterende byggverk kan det kreves universell utforming
og tilgjengelighet ved hovedombygging.
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Den nye plan og bygningsloven (PBL) vil inneholde utfyllende bestemmelser og spesifikke
krav. Det kan for eksempel være krav om teleslynge, varslingsanlegg som kan oppfattes av alle
og skjermer for visuell informasjon. Det pågår kontinuerlig arbeid med nye standarder og
forskrifter som vil utfylle lovverket.
Det er ikke lagt inn noen tidsfrister i DTL som viser når eksisterende bygg skal være
tilrettelagt, men det er foreslått tidsfrister for ulike byggkategorier i forbindelse med ny PBL.
Skolebygg er blant byggkategorier som kan bli prioritert. Kravet om generell tilrettelegging
endrer derfor ikke samfunnet på kort sikt når det gjelder bygg og uteområder, men loven er
overordnet og fungerer derfor som en styringsregel som vårt samfunn skal planlegges etter.
Det som bygges eller ombygges skal ta hensyn til mangfoldet i befolkningen.
§ 12 inneholder bestemmelser om individuell tilrettelegging for arbeidstakere og barn i skole
og barnehage. Kravet er at det er en varig relasjon mellom den som skal tilrettelegge og den
det tilrettelegges for.
Kartlegging:
Rådet har foretatt en enkel kartleggingsjobb der de har tatt kontakt med nøkkelpersoner for
undernevnte offentlige bygg/etater, og fått en kort kommentar på om de har fungerende
teleslynger i de områder av bygget der man har kontaktpunkter med publikum, det være seg
skranke eller møterom og lignende, der teleslynge eller lignende bør være installert for at også
hørselshemmede skal kunne delta likestilt med øvrige.
Tabellen er klipt inn fra Rådets møtebok fra møtet 09.11.10. I tillegg har de lagt til en kolonne
som gjelder anbefalt prioritet:
Kartlegging om offentlige bygg i
Sigdal har fungerende teleslynge:
Sted
Eggedal skole *)
Eggedal samfunnshus
Bibliotek Eggedal
Eggedal eldresenter

Teleslynge
Ja/Nei

Fungerer/fungerer ikke

Nei
Nei
Nei
Ja, i
fellesrom

Ja

Anbefalt
prioritet/kommentar

Utstyret i kirkene er
ikke av nyere dato, og
teknologien har gått
videre i forhold til
brukervennlighet.
Eggedal kirke
Legesenteret i Eggedal

Holmen kirke

Ja
Nei

Ja

Ja

Ja

Utstyret i kirkene er
ikke av nyere dato, og
teknologien har gått
videre i forhold til
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brukervennlighet
Prestfoss skole *)
Prestfoss samfunnshus
Sigdal ungdomsskole *)

Sigdalsheimen
Herredshus
Teknisk etat
NAV
Legesenteret i Prestfoss
Lensmannskontoret
Tannlegeklinikken
Bjørkealleen
Helsestasjonen
Bibliotek Prestfoss
Sigdal museum
Folkemusikksenteret
Nerstad skole *)
Nerstad samfunnshus

Solumsmoen kapell

Nei
Nei
Nei

Nei
Ja, i
sentralbor
d
Nei
Ja
(sjekkes)
Nei
Ikke vært
diskutert
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja, i salen
Nei
Nei

Ja

I de nye lokalene

Kantina på
Sigdalsheimen bør
prioriteres i forhold til
teleslynge. Dette er
bl.a. et møtested for
eldre, som er en gruppe
med en høy andel
nedsatt hørsel
Kommunestyresalen
bør prioriteres med
teleslynge

I de nye lokalene

I de nye lokalene

Vet ikke, lenge siden
vært i bruk, ikke
sjekket

Ja

Utstyret i kirkene er
ikke av nyere dato, og
teknologien har gått
videre i forhold til
brukervennlighet

I tillegg kommer grendehusene: Frydheim, Leikvang
*) Merk! Når det gjelder skolene, får den enkelte elev som er hørselshemmet hjelpemidler
gjennom NAV/Hjelpemiddelsentralen.
Vurdering:
Kartleggingsjobben bekreftet mistankene om at tilgjengeligheten for hørselshemmede ikke er
tilfredsstillende i kommunale/offentlige bygg i Sigdal. Rådet oppfordrer til at dette med
universell utforming og tilgjengelighet vurderes for hver etat/bygg slik at man i Sigdal
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etterlever §4 i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Dette gjelder punktene i bygget der
man møter publikum; skranke, møterom, avhørsrom, osv.
For å få perspektiv på hva kostnadene ligger på har Rådet undersøkt litt om priser og fått et
prisoverslag på lydanlegg/teleslynge/skrankeslynge hos et firma, MODERNE ELEKTRO v/
Ole R. Persvold,Valhallveien 9, Pb 3117, 3501 Hønefoss, som har montert lydanlegg i
Frivilligsentralen i Vikersund.
Priseksempel fra Ole Reidar Persvold
Moderne Elektro, datert 06.02.2011:
a) Skrankeslynge koster kr 3500,-. Den er enkel å montere, såkalt plug-and-play.
b) Når det gjelder stasjonære anlegg er prisen avhengig av om lokaliteter i tre, eller
betong/mur. Om teleslynga og andre kabler kan legges over himlingsplater har også
betydning. Vi vil alltid anbefale at man også monterer høyttalere.
1. Møtesal. Ca. kr. 25.000,-. Anlegget består av:
- Høyttalerforsterker.
- Teleslyngeforsterker.
- Trådløs mottaker m/2 mikrofoner.
- 2 høyttalere.
- Teleslynge.
Anlegget kan utvides med stasjonær mikrofon(er), ca. 3.500,- , CD/MP3-spiller, ca 4.000,-,
eller flere trådløse mikrofoner (dobbelt mottaker, ca. 4.500,-, mic. ca. kr. 3.500,-).
2. Kirker. Her kan man "bygge seg opp" fra et møtesal-anlegg med stasjonære mikrofoner i
tillegg til de trådløse, mikrofon i klokketårnet, høyttaler m/volumkontroll i dåpsakrestiet,
høyttaler ved bryteren til klokkene [brukes ved begravelser (jordpåkastelse)]
Pristilbud kan kun gis etter befaring og konferanse.
3. Samfunnshus. Her gjelder det stort sett det samme som ved kirkeanlegg, og pris gis etter
befaring og kartlegging av ønsker og behov.
De oppgitte prisene er inklusive merverdiavgift.
Skrankeslynger og teleslynger er utstyr som kan ettermonteres, men bygningsmessig er det en
fordel at det er tatt hensyn til forhold som riktig isolasjon av vegg, slik at signalene fra
teleslyngen ikke kan fanges opp av høreapparater på utsiden av møterom eller andre rom.
Hva er teleslynge, magnetslynge:
Følg lenken:
http://www.gewa.no/Horseltekniske_hjelpemidler/Teleslyngeforsterkere_og_horseltekniske_hj
elpemidler/247/Teleslynger_generell_info.pdf
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Rådmannens forslag til vedtak:
Det utarbeides snarest mulig en plan der hver etat vurderer sine møtepunkter med publikum,
herunder skranke og møterom. Dette med tanke på universell utforming. Planen må videre
inneholde forslag til tiltak, herunder hører hørselshjelpemidler som for eksempel teleslynge og
skrankeslynge. Planen må også inneholde en prioritering og en tidsplan for gjennomføring av
tiltak. Planen tas med i budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015.
Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saksnr.
10/11 den 10.05.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 23. mai 2011
Anne Marie Lobben
Møtesekretær
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Arkivsaknr.: 11/499-5
Løpenr.:
3277/11
Arkivnr.:
210 &14
Saksbeh.:
Jens Sveaass

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Arbeidsmiljøutvalget
Eldrerådet
Sigdal Kommunale råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne
Hovedutvalg for helse og sosial
Hovedutvalget for næring og drift

Møtedato
09.05.2011
10.05.2011

Saksnr.
AM-11/8
EL-11/7

10.05.2011
10.05.2011
11.05.2011

RFF-11/11
HS-11/19
ND-11/24

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: ÅRSMELDING 2010 SIGDAL KOMMUNE
Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes forslag til vedtak:
Kommunens årsmelding for 2010 tas til orientering.
Saken avgjøres av: Kommunestyret
Vedlegg:
• Årsmelding 2010
• Årsberetning 2010 Sigdal kommune
• Regnskap 2010 Sigdal kommune

Saksutredning
Vedlagt følger årsmelding for 2010.
Årsmeldingen 2010 vil komme opp til behandling i formannskapet 1. juni og i kommunestyret
17. juni. Hovedkonklusjoner og anførte prioriteringer fremover vil bli lagt til grunn for det
videre planleggingsarbeidet på planområdet.
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunens årsmelding for 2010 tas til orientering.
Arbeidsmiljøutvalget behandlet saksnr. 8/11 den 09.05.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak:
Kommunens årsmelding for 2010 tas til orientering.
Eldrerådet behandlet saksnr. 7/11 den 10.05.2011
Behandling:
Virksomhetsleder Linda M. Torgersen orienterte.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

SIDE:

40

Sak 11/11
Eldrerådets vedtak:
Kommunens årsmelding for 2010 tas til orientering.
Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saksnr.
11/11 den 10.05.2011
Behandling:
Eldrerådets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 23. mai 2011
Anne Marie Lobben
Møtesekretær
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Arkivsaknr.: 11/34-8
Løpenr.:
3278/11
Arkivnr.:
060
Saksbeh.:
Anne Marie Lobben

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Sigdal Kommunale råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne

Møtedato

Saksnr.

10.05.2011

RFF-11/12

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: MELDINGER TIL SIGDAL KOMMUNALE RÅD FOR
MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2011
Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak:
Meldingene tas til orientering.
Saken avgjøres av: Sigdal kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Vedlegg:
• Protokoll styremøte i Ringerike interkommunale legevakt 29.03.11.
• Brev til AMK-sentralen i Buskerud fra styret i Ringerike interkommunale legevakt.
• Brev av 12.04.11 fra Runolv Stegane vedr. utbygging Sigdalsheimen.
• Orientering av 19.04.11 om etterberegning av vederlag, Sigdalsheimen.
Rådmannens forslag til vedtak:
Meldingene tas til orientering.
Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saksnr.
12/11 den 10.05.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 23. mai 2011
Anne Marie Lobben
Møtesekretær
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