Årsmelding 2009

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 er rådmannens representant i rådet.
Rådets leder er Rolf Tømmerås med Einar Asbjørn Tromsdal
som nestleder.
Rådet har avholdt 7 møter i 2009, og behandlet totalt 39 saker,
inkludert orienteringssaker. Arbeidsutvalget har hatt 2 møter i
tillegg til en del telefonisk kontakt.
Ett av møtene har vært sammen med rådet på Levanger der
tema var Diskrimineringsloven og nyheter i Plan- og
bygningsloven v/Norges HandikapForbund.
Rådet har også hatt ett felles møte med Eldrerådet med tema
Undervisningssykehjem og Sansetap. Det har også vært felles
orientering med Eldrerådet om Budsjett 2010 og Økonomiplan
2010-2013.
Det er enighet om å videreføre samarbeidet med Eldrerådet og
Rådet for likestilling av funksjonshemmede på Levanger i 2010
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.

Rådet har oppnevnt representanter i Prosjekt Koordinerende
enhet, ressursgruppe ressurskommune universell utforming,
økonomiplanseminar, prosjektgruppe Friluftsliv for mennesker
med nedsatt funksjonsevne og for å delta i intervju med
SINTEF om universell utforming.
Rådets medlemmer har deltatt på brukerkonferanse i Telemark
og kurs i praktisk arbeid i Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

I forbindelse med at Verdal kommune er ressurskommune i
forhold til universell utforming hadde ett av rådsmedlemmene
(Ingvild G. Myhre) en omvisning for en del synshemmede
deriblant leder av rådet for likestilling i Agdenes kommune i
november. Like etterpå fikk vi en henvendelse fra Rådet i
Agdenes der de ønska å komme på befaring til Verdal.
11. desember fikk vi besøk av 6 stk fra Agdenes kommune. Det
startet med en med kaffe og informasjons- og
presentasjonsrunde som kommunens ansvarlige for
ressurskommunen, Brit Alfhild Haugan, ledet. Deretter tok Kari
Gregersen Næss over og fortalte om hva Verdal hadde gjort i
sentrum med universell utforming og pilotprosjektet Verdal
kommune var deltaker i. Hun viste mange lysbilder fra det som
har blitt bra. Ikke alle mål er nådd, men mye har blitt veldig
bra.
Videre presenterte Bjørn Risholt og Ingvild G. Myhre prosjektet
”undergang under jernbanen” - Forbindelsen mellom de to
sentrumsområdene våre.

Det var snøfritt denne dagen så de besøkende ble gitt en
omvisning i sentrum.
Rådet har fått gode tilbakemeldinger om opplegget
Det er gitt følgende støtte i 2009:
Rådet har eget budsjett og i 2009 er det brukt en del til kurs og
møtevirksomhet. I tillegg er det gitt tilskudd til
paraplyorganisasjonene FFO og SAFO. Kontakten har også blitt
tilgodesett med en pengegave fra rådet.

Rådet takker med dette for samarbeidet gjennom året 2009.

Verdal, 11. februar 2010

Rolf Tømmerås, leder (s)

