Årsmelding 2012

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 Anne Grytbakk som
nestleder.
Hele rådet med varamedlemmer deltok i opplæring rettet mot
nyvalgte rådsmedlemmer på Steinkjer i januar arrangert av
Fagakademiet. Tema på kurset var bl.a. forankring i lov,
gjennomgang av rådets praktiske arbeid, rådet i den offentlige
forvaltning og områder med betydning for rådet. Dette var en
nyttig start for de nyvalgte og en oppfriskning for medlemmer
som har vært med tidligere. Rådet ser på det som viktig å øke
kompetansen og prioriterte derfor å bruke en del midler på å
sende alle på ett slikt kurs.
Rådet har avholdt 6 møter i 2012, og behandlet totalt 34
saker, inkludert orienteringssaker. Arbeidsutvalget har hatt 6
møter i tillegg til den del telefonisk kontakt.
Det er videre avviklet følgende fellesmøter:
- Rådet for likestilling av funksjonshemmede på Levanger
der tema var bygging og brukermedvirkning ved nyskolen
på Verdalsøra.
- Eldrerådet i Verdal med tema Frisklivssentral,
utviklingssenter for sykehjem og endringer av
kontanthåndtering ved Sparebank1.
- Fellesmøte med rådet for likestilling av
funksjonshemmede på fylket sammen med rådet på
Levanger.

Rådet har bl.a. som satsningsområde mangfold og inkludering
i kulturelle aktiviteter. I den forbindelse inviterte rådet til en
åpen dialog med kulturorganisasjonene i Verdal den 2.10.12.
Det var ca 20 til stede og det var en konstruktiv samling.
Formålet var å presentere kulturloven, der vi alle har et
ansvar. Ordet «alle» dukker opp i loven og dette er et svært
ord som egentlig er vanskelig å oppfylle, men vi må ha en
ambisjon om det. Hensikten med møtet var å gjøre
organisasjonene oppmerksomme på kulturloven og få til et
tettere samarbeid mellom kommunen og organisasjonene på
kulturområdet. Det ble bl.a. gjennomgått sentrale
myndigheters mangfoldsinteresse, jfr. kulturloven. Det er
viktig å sette fokus på at funksjonshemmede ikke bare skal
kunne oppleve kultur men også ha muligheten til å delta. Gode
tilbakemeldinger fra dette møtet. Dette er en sak rådet
arbeider videre med.
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.
universell utforming i skoleutbyggingen, tilrettelegging av
kroppsøvingsfaget for funksjonshemmede elever i barne- og
ungdomsskolen, ungdommens hus, henstilling til kommunen
når det gjelder tidsfrister for universell utforming skolebygg,
bevisstgjøring folkevalgte universell utforming, henstilling
fylkesråd for samferdsel når det gjelder busstransport
funksjonshemmede, 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,
Brukerutvalg NAV
Representant fra rådet til å uttale seg om reguleringsplan
m.m.
- TT-nemnda (Tilrettelagt Transport)
-

I fag- og samarbeidsråd for utviklingssenter for sykehjem har
det i 2012 vært følgende aktivitet:
- 3 møter.
- Presentasjon av følgende prosjekter; kunnskapsbasert
praksis, avdeling i vekst, erfaring fra samarbeid mellom
utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag og
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, bruk av
velferdsteknologi på Verdal Bo- og helsetun, riktig
legemiddelbruk i sykehjem og info om sertifisering av
livsgledesykehjem.
I tillegg har medlemmer deltatt på bl.a. 2-dagers konferanse
arrangert av rådet på fylket.
Det er gitt følgende støtte i 2012:
Rådet har eget budsjett og i 2012 er det brukt en del til kurs
og møtevirksomhet. I tillegg er det gitt tilskudd til
paraplyorganisasjonene FFO og SAFO. Det er også gitt tilskudd
til ATA-senteret som er øremerket opprusting av frilufts
plasser tilpasset funksjonshemmede.
Rådet takker for samarbeidet gjennom året 2012.

Verdal, 22. mars 2013
Rolf Tømmerås, leder (s)

