Årsmelding 2011

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 3 fra FFO (Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon) og en fra SAFO (Samarbeidsforum
Funksjonshemmedes Organisasjoner), de øvrige fire er politisk
valgte representanter.
Line Therese Ertsås ivaretar rådets sekretærfunksjon og Kristin
Bratseth er rådmannens representant i rådet.
Rådets leder er Rolf Tømmerås med Einar Asbjørn Tromsdal
som nestleder. Etter valget ble Rolf Tømmerås gjenvalgt som
leder, med Anne Grytbakk som nestleder.
Rådet har avholdt 5 møter i 2011, og behandlet totalt 40
saker, inkludert orienteringssaker. Arbeidsutvalget har hatt 4
møter i tillegg til den del telefonisk kontakt.
Aktuelle saker rådet har arbeidet med er ressurskommune
universell utforming, kommunale planer og holdt seg orientert
om kommunens drift på aktuelle områder. Her nevnes bl.a.
ledsagerbevisordningen, plan for utbedring av publikumsbygg,
universell utforming i skoleutbyggingen, uttalelse økonomiplan
og budsjett.
Arbeidsformen til rådet har i stor grad dreid seg over fra
skriftlige uttalelser til å få drive med aktiv brukermedvirkning
gjennom å bli oppnevnt som brukerrepresentanter i forskjellige
utvalg, referansegruppe m.m. Denne formen oppleves å gi mer
reell innflytelse, enn å avgi skriftlig uttalelse når saker er
ferdig behandlet av administrasjon og blir sendt til behandling i
det politiske systemet.
Rådet har oppnevnt representanter og utøvd
brukermedvirkning i:
- Fag- og samarbeidsråd for utviklingssenter for sykehjem,
- Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering,

Ressursgruppen ressurskommune,
Representant til referansegruppen skoleutbygging Øra,
Brukerrepresentant i prosjektgruppen for Jernbaneparken
Representant fra rådet til å uttale seg om reguleringsplan
m.m.
- TT-nemnda (Tilrettelagt Transport)
-

I tillegg har medlemmer deltatt på kurs i bl.a.
samhandlingsreformen og frisklivssentra.
Leder i driftskomiteen (nå komite for mennesker og
livskvalitet) har deltatt på ett møte i rådet – gjensidig
informasjonsutveksling.
Det er gitt følgende støtte i 2011:
Rådet har eget budsjett og i 2011 er det brukt en del til kurs
og møtevirksomhet. I tillegg er det gitt tilskudd til
paraplyorganisasjonene FFO og SAFO.
Rådet takker for samarbeidet gjennom året 2011.

Verdal, 7. mars 2012
Rolf Tømmerås, leder (s)

