Årsmelding 2010

Rådet for likestilling av
funksjonshemmede i Verdal
kommune

Rådet for likestilling av funksjonshemmede er oppnevnt av
kommunestyret og følger kommunestyrevalgperioden.

Rådet består av til sammen 8 medlemmer, hvorav 4
representerer funksjonshemmedes paraplyorganisasjoner med
henholdsvis tre fra FFO (Funksjonshemmedes
FellesOrganiasjon) og en fra SAFO (Samarbeidsforum
Funksjonshemmedes Organisasjoner), de øvrige fire
representerer politiske partier.

Line Therese Ertsås ivaretar rådets sekretærfunksjon og Tone
S. Haugan har vært rådmannens representant i rådet.
Rådets leder er Rolf Tømmerås med Einar Asbjørn Tromsdal
som nestleder.
Rådet har avholdt 6 møter i 2010, og behandlet totalt saker,
inkludert orienteringssaker. Arbeidsutvalget har hatt 3 møter i
tillegg til en del telefonisk kontakt.
Ett av møtene har vært sammen med rådet på Levanger der
tema bl.a var befaring på friluftsprosjekt ved Leksdalsvannet –
Svartbekken og brukermedvirkning.
Det er enighet om å videreføre samarbeidet med Rådet for
likestilling av funksjonshemmede på Levanger i 2011 siden
store deler av interesseområdene er sammenfallende, og
gjensidig menings- og informasjonsutveksling.

Aktuelle saker rådet har arbeidet med er ressurskommune
universell utforming, høringsuttalelser på aktuelt lovverk,
kommunale planer og holdt seg orientert om kommunens drift
på aktuelle områder. En sak som rådet har satt i gang i 2010 er

”Serveringssted for alle”. Rådet har i den forbindelse sendt
oppgave til arbeidsgruppen ressurskommune med mandat å se
på tilgjengelighet på serveringssteder i kommunen.
Hovedfokus vil være at alle kommer seg inn i lokalene, kommer
seg inntil bord og serveringsdisk og på toalett. Arbeidsgruppen
har i denne forbindelse knyttet til seg en del fra det lokale
næringslivet i sentrum for å arbeide videre med denne saken.
I tillegg har en del av rådets medlemmer vært knyttet til
forskjellige grupper som brukerrepresentanter i forbindelse med
bygging av ny barne- og ungdomsskole på Øra.

Rådet har oppnevnt representanter i

Rådets medlemmer har deltatt på
Det er gitt følgende støtte i 2010:
Rådet har eget budsjett og i 2010 er det brukt en del til kurs og
møtevirksomhet. I tillegg er det gitt tilskudd til
paraplyorganisasjonene FFO og SAFO. I tillegg er det gitt
tilskudd til Lions vinterleker 2011, trivselstiltak ved Arken og
God sommerprosjekt 2011.

Rådet takker med dette for samarbeidet gjennom året 2010.

Verdal, 2. februar 2012

Rolf Tømmerås, leder (s)

