Verdal kommune
Rådmannen

Medlemmer i rådet for likestilling av funksjonshemmede

Deres ref:

Vår ref: LIER 2018/4717

Dato: 13.08.2019

Innkalling til møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede tirsdag 20.
august 2019 kl. 12.00
Det innkalles med dette til møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede tirsdag 20.
august 2019 kl. 12.00 på møterom 3. etasje, Herredshuset.
Sakliste:
1. Godkjenning av referat fra møte 28. mai 2019.
2. CRPD (FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne).
Denne har som hovedformål å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne nyter
likeverdig rett til anerkjente menneskerettigheter og grunnleggende friheter, samt å
bygge ned hindre som vanskeliggjør dette. Det er satt i gang et prosjekt der målet er
at trønderske kommuner skal bruke CRPD i utvikling av sine tjenester og oppfylle
konvensjonens krav. Tiltak for å nå dette er møter med rådene i trøndelag og to
seminar. FFO Trøndelag kommer for å innlede om dette i møtet. Informasjon fra
FFO følger som side 2 og 3.
3. Eventuelt.
Etter møtet avslutter vi med middag, da dette er det siste møtet for rådet i denne
valgperioden.
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Line Therese Ertsås
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Orientering fra FFO:
FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) har som
hovedformål er å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne nyter likeverdig rett til anerkjente
menneskerettigheter og grunnleggende friheter, samt å bygge ned hindre som vanskeliggjør dette.
Konvensjonen dekker følgelig de tre prioriterte områdene som denne tilskuddsordningen er rettet
mot: rett til utdannelse, rett til deltakelse i arbeidsliv, bedre tjenester til barn og unge (LDO 2017) .
Vi legger også vekt på betydningen av brukermedvirkning og retten til å bli hørt.
Konvensjonen representerer på mange måter en holdningsendring fra at personer med nedsatt
funksjonsevne vurderes som velferdstrengende, til en anerkjennelse av at det er samfunnet selv
som bidrar til å fremme funksjonshemming. CRPD forsterker myndighetenes ansvar og krav til å
igangsette hensiktsmessige tiltak for sikre at konvensjonens artikler følges. For å kunne etterfølge
konvensjonen er det nødvendig med bevisstgjøring og kunnskapsheving både på nasjonalt,
regionalt og kommunalt nivå. Kommunen er på mange måter den fremste aktøren på å få
implementert CRPD i Norge.
Kommunen er hovedleverandøren av likeverdige offentlige tjenester og bærer et stort ansvar for å
forankre CRPD inn i planverk og retningslinjer, og slik sørge for at konvensjonen krav settes ut i
praksis. I et arbeidsnotat KUN har gjort i samarbeid med Likestilingssenteret og senter for likestilling
i 2018 på oppdrag fra Bufdir, kartla vi hvor stor kjennskap og bevissthet kommuner har om CRPD og
hvilke krav CRPD stiller til deres tjenester. De fant at det er store ulikheter mellom kommunene på
hvordan de arbeider på feltet, hvilken kjennskap de har til CRPD og i hvilken grad de bruker
konvensjonen aktivt i utforming av tjenestetilbudet i kommunen. Vi fant også at rettighetene til
personer med nedsatt funksjonsevne i liten grad blir ivaretatt i de kommunale
styringsdokumentene. De kommunale rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal rådgi
kommunen på områder som er særlig viktig for sin målgruppe. Det er et krav at rådsmedlemmene
skal ha overordnet kunnskap om forhold av betydning for dem de representerer. Det innebærer at
det er viktig at disse kjenner CRPD og hvordan de kan bruke konvensjonen i sitt arbeid.
Hvilke konkrete mål/resultater vil dere oppnå med tiltaket?
Målet med prosjektet er at Trønderske kommuner skal bruke CRPD i utvikling av sine tjenester og
oppfylle konvensjonens krav. Vi vil synliggjøre CRPD som et viktig verktøy for å fremme rettigheter
og utvikle tjenester. Vi vil gi medlemmer av kommunale råd og andre brukermedvirkningsarenaer i
kommunene, kunnskap og metoder for å bidra til implementering av konvensjonen. Vi vil utvikle en
veileder for å kunne kartlegge hvordan kommunen står i forhold til kravene i konvensjonen og de
råd som gis til implementering. Denne kartleggingen vil være et utgangspunkt for å komme i gang
med arbeidet med det kommunale rådet som veiviser.
Målgruppe:
Målgruppen for tiltaket er medlemmer av Regionale og kommunale råd, NAVs brukerutvalg,
Frisklivssentraler/ lærings- og mestringssenter. Dette vil være både politikere, representanter fra
brukerorganisasjonene, brukere og ansvarlige i kommunene.
CRPD innebærer et krav til å jobbe med holdninger til mennesker med nedsatt funksjonsevne,
utvikle gode tjenester som ivaretar deres grunnleggende menneskerettigheter herav utdanning og
arbeid. Å bidra til at kommuner oppfyller konvensjonens krav vil innebære et stort løft for
innbyggere med nedsatt funksjonsevne. Det vil sikre en mer likeverdig behandling med andre
grupper og en mer lik behandling uavhengig av hvilken kommune du bor i. CRPD gir personer med
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nedsatt funksjonsevne rett til å medvirke i utvikling og gjennomføring av lovgivning og politikk som
tar sikte på å gjennomføre konvensjon, og i andre beslutningsprosesser som gjelder dem selv. De
kommunale rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal høres i alle saker som berører
denne målgruppens liv og varsle om forhold som er til hinder for at innbyggere med nedsatt
funksjonsevne skal kunne delta på alle områder i samfunnet. Mange råd har også uttalelse – og
forslagsrett i kommunestyre og kan på denne måten bidra til å forbedre rutiner, øke bevissthet og
iverksette nye tiltak i sine kommuner. FFO har på samme måte en rådgivende funksjon ovenfor
både politiske og frivillige tiltak, og er selv ansvarlig for flere tiltak rettet mot personer med nedsatt
funksjonsevne i Trøndelag. De som deltar på seminarene i kraft av å jobbe i kommunale tjenester
eller på andre medvirkningsarenaer vil kunne bruke kunnskapen om CRPD som et verktøy direkte i
sin arbeidshverdag, og eventuelt bidra til å endre rutiner.
KUN, Likestillingssenteret og Senter for Likestilling gjorde en kartlegging av kunnskapen om CRPD i
regionene i 2018. Vi vil utvikle den metodikken som vi brukte i kommunene slik at rådene kan
gjennomføre lignende kartlegging av grunnlaget for implementering i egen kommune. – det
innebærer å vurdere kommunens kunnskap om CRPD, hvordan arbeidet organiseres og hvordan
CRPD eller likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne er integrert i planverk.
Tiltaket innebærer innledende møter med rådene, utvikling av et utkast til veileder, utprøving i
rådene og et møte med diskusjon av erfaringer og videreutvikling av metodikken.
I 2019 vil vi gjennomføre to seminar - ett i sørdelen og ett i norddelen av Trøndelag. Tema på
seminarene vil være: • CRPD og konsekvenser av norges ratifisering • Hvordan kan konvensjonen
brukes i utviklings- og pådriverarbeid? • Hvordan kan kjønnsperspektiv og interseksjonelle
perspektiv integreres og bidra i arbeidet? • Diskusjon om hvilken rolle kommunale råd kan spille i
implementering og holdningsarbeid • Diskusjon om hvordan også andre medvirkningsarenaer som
brukerutvalg i NAV, frisklivssentraler/ lærings- og mestringssenter også kan spille en rolle.
Til seminarene vil vi spesielt invitere medlemmer av Regionale og kommunale råd i Trøndelag,
representanter fra NAVs brukerutvalg i kommunene og Frisklivssentraler/ lærings- og
mestringssenter. Vi vil også invitere politikere, representanter fra brukerorganisasjonene, brukere
og ansvarlige i kommunene. Særlig ønsker vi å nå de i kommunen som sitter med ansvar på CRPD i
sitt daglige virke.
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