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Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 4. oktober
2012
1. Referat fra møte 12. juni 2012 godkjent.
2. Orientering om prinsipp om universell utforming som skal følges på publikumsbygg,
arbeidsbygg og fellesareal og tilsyn i forbindelse med dette v/Oddvar Govasmark.
Universell utforming, plan og bygningsloven og tilsyn i forbindelse med dette. Definert som
«design for alle» og det er 7 hovedprinsipp som ligger til grunn. Krav om Universell
utforming kommer inn gjennom flere lover, bl.a. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven,
forskrift om offentlig innkjøp og plan og bygningsloven. Bygg og uteområder skal utformes
slik at alle mennesker kan bruke dem på en likestilt måte uten tilpasninger så langt dette er
mulig. Gjennomgikk videre plan og bygningsloven og de bestemmelser som går på
universell utforming. I 2011 og 2012 skal enheten kontrollere dokumentasjon
avfallshåndtering og i 2013 og 2014 er det universell utforming og energieffektivitet det skal
føres tilsyn på. Tilsyn er lovpålagt, men det står ikke hvor mye det skal være og enheten har
begrenset ressurser. Strandsonen er prioritert i Innherred samkommune nå.
3. Oppnevning av representanter som skal delta på samling arrangert av fylkesrådet:
Forslag:
2 politikere og 2 brukere + sekretær. Anne Grytbakk og Rolf Tømmerås ble foreslått som
folkevalgte representanter og Odd Steinkjer og Torleif Hjelde og Audhild Hjelde som
brukerrepresentanter + sekretær i tillegg.
Vedtak.
Forslaget enstemmig vedtatt.
4. orientering fra møte med kulturorganisasjonene.
Dette ble et vellykket møte. Kunne ønsket oss større oppmøte. Invitasjon sendt til 30
kulturorganisasjoner. Av disse var Stiklestad Nasjonale Kultursenter fra de profesjonelle,
ellers deltakere fra teaterlag og korps og hagergrynkompantiet. Formålet var å presentere
kulturloven. Der har vi et ansvar. Ordet «alle» dukker opp i loven. Dette er et svært ord som
egentlig er vanskelig å oppfylle, men som vi må ha en ambisjon om å oppfylle.
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Hensikten med møtet var å gjøre organisasjonene oppmerksomme på kulturloven og å få til
et tettere samarbeid mellom kommunen og organisasjonene på kulturområdet. Varaordfører
var til stede og hun er også leder for komite mennesker og livskvalitet. Hun fikk høre direkte
hvor skolen trykker. Sentralt problemstilling var at både proffe og frivillige ønsker
kommunale penger til tilrettelegging. Bl.a. til tolking. Dette må vi følge opp i forbindelse
med budsjettbehandlingen, bl.a. om det kommer tilretteleggingsmidler. Det kommer til å
komme mange forskrifter om dette fra sentralt hold etter hvert, de snakker ikke om annet enn
mangfold og inkludering. Dette er et veldig viktig politisk område, i alle fall for den sittende
regjering og stortinget. For øyeblikket veldig fokus. Kan godt tenkes at det kommer noen
føring i statsbudsjettet. Statsbudsjettet legges fram 8. oktober. Kommer det føringer fra
staten følges det ikke bestandig av penger, sies det ligger i rammetilskuddet. Dette var bare
en første åpning, mange som ikke hadde hørt om lovens også, nå er den 3 år gammel.
Begynner å bli på tide å ta den fram og på alvor. Gjelder kommuner og fylkeskommuner.
Gjelder ikke frivillige organisasjoner men hva kommunen skal gjøre for å legge forholdene
til rette for frivillige organisasjoner for å etterleve universell utforming for å oppleve og delta
i kulturelle aktiviteter. Vi følger det gjennom budsjettbehandlingen og så blir det en samling
igjen til våren. Kommer det ikke i budsjett nå må vi komme med en uttalelse til kommunen
og peke på behovet for å få starte visjonen «alle». En grei start. Målsettingen til rådet er å
være pådriver for dette slik at vi blir bedre. Neste møte kan være lengre.
5. orientering fra brukerutvalg NAV
Det viser seg at brukerutvalg NAV har vært lite aktivt det siste året. Det skal være 4 møter i
året. Mona B. Lersveen tok initiativ gjennom FFO og snakket med ledelsen i NAV og ordnet
opp slik at det ble ett møte. Sammensetningen er ett spørsmålstegn. Svein innkalt som leder i
eldrerådet, Foreningens mot stoff, LO og FFO var også innkalt. Ett av temaene var hvordan
sammensetning hadde blitt som den er. Er det behov for endringer. Mona B. Lersveen ble
valgt som leder og møteplan ble satt opp med 4 møter i året. Mandatet ble gjennomgått.
Diskusjon om at NAV har stengt døra. En publikumsskranke, men dørene til saksbehandlere
er stengt, ikke i samsvar med NAVS opprinnelig ide. NAV sier dette er av sikkerhetsmessige
grunner og at det ville bli stengt en stund ennå. Brukerutvalget er skeptisk til dette.
Hovedkonklusjon er at Navs brukerutvalg er oppe og går igjen, med ny ledelse og fastsatt
møteplan. Svein får ansvar for å rapportere i rådene fra disse møter. Mona har gjort en
kjempejobb for å få i stand dette.
6. Brev fra FFO ad. erfaringer med samhandlingsreformen.
Kommunalsjef velferd orienterte. Se presentasjon

7. Eventuelt.


Spørreundersøkelse rådet – sendes rådets medlemmer.



Kartlegging rådet – sendes rådets medlemmer.
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Har sendt uttalelse til høring ungdomsshus.



Det er gebyr på innskuddsautomat i banken. Dette skulle det ikke være fororganisasjoner
ble det sagt på informasjonsmøte. Nå må vi betale igjen. Dette er feilinformasjon.

Med hilsen

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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