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 fra rådmannens stab 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 51 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. Her nevnes: 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 saken knyttet til seg en del
personer fra det lokale næringslivet i sentrum.
I tillegg har oppnevnte medlemmer i rådet deltatt på følgende:
 Referansegruppe skoleutbygging.
Dette har vært et "samspillprosjekt" der alle brukere av
skolen politikere, råd og utvalg, idrettslag har fått utalt
seg om hvordan skolen bør bli bygget for å tilfredsstille
alle krav til videre bruk. Representant har deltatt på 8
møter i året som har gått. Her begynte vi med å se på
"fot"-avtrykket på skolen hvordan den blir i terrenget
uteområdet etc.Det er også blitt sett på tegninger både
utvendig, klasserom, flerbrukshall og svømmehall.
Uttalelser som vi har kommet med underveis har blitt
nøye vurdert og tatt med til videre behandling i de
forskjellige fora. Dette har vært en enorm prosess og
"alle" føler at vi blir hørt av prosjektleder og arkitekter.
 Tema dag i Trondheim som går på Universell Utforming.
Her var det besøk på Byåsen skole. Der fikk vi se en
moderne skole, med de planløsningene de hadde valgt.
Her var det en av de ansatte som kom med tips om hva
som fungerte bra og hvilke løsninger Verdal burde holde
seg unna.
Skolen hadde et enormt uteområde, der en kunstner
hadde utfoldet seg, men ALT var universell utformet.
 Møte om kollektivtransporten/-bestillingstransport i Verdal.
Dette kom i stand etter at fylkeskommune ment at det
gikk for mye penger på bybuss i kommunen og at det var
veldig få som benytter seg av den.
Dette skulle etter planen ha startet opp i juli 2010, men
har av forskjellige årsaker ikke kommet i gang.

 Mottatt til uttalelse/gjennomsyn et titals regulerings- og
byggesaksplaner. Det ble ikke funnet vesentlige ting å
kommentere i disse.

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.
Representanter har også avholdt orientering i driftskomiteen og
deltatt på kommunens økonomiseminar.
Rådet har oppnevnt medlemmer i TT-nemnda og ressursgruppe
for universell utforming.

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, 16. februar 2011

Rolf Tømmerås, leder (s)

