Årsmelding 2013

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 Anne
Kari Haugdal er rådmannens representant i rådet.
Rådets leder er Rolf Tømmerås med Anne Grytbakk som
nestleder.
Rådet har avholdt 6 møter i 2013, og behandlet totalt 37
saker, inkludert orienteringssaker. Arbeidsutvalget har hatt 3
møter i tillegg til den del telefonisk kontakt.
Rådet for likestilling av funksjonshemmede og eldrerådet har i
2013 fått opplæring i «kompetanseprogrammet» i 2013.
«Kompetanseprogrammet er et opplæringsprogram for
politikere og ansatte i kommuner og fylkeskommuner om
universell utforming innenfor plan- og bygningslovens
virkeområde. Programmet består av sju tematiske moduler
som kan brukes i undervisning og opplæring, og som en kilde
til informasjon om universell utforming.
Dette er gjennomført med en time opplæring før møtene i
rådet startet. Dette har vært veldig lærerikt og rådet retter en
stor takk til Kari G. Næss som var ansvarlig for opplæringen.
Det er videre avviklet 3 fellesmøter med eldrerådet der
følgende tema har vært på saklisten:
Orientering om temaplan pleie og omsorg, orientering om
utredning av ø-hjelpstilbud Verdal, Levanger og Frosta,
planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel,
Økonomiplan 2014-2017/Budsjett 2014, orientering Frivillig
Verdal og orientering om Frisklivssentralen.

I 2013 ble de oppnevnt arbeidsgruppe som skal videreføre
arbeidet med «Serveringssted for alle?. De som ble oppnevnt
er: Lars Morten Lersveen, Odd Steinkjer, Ingvild G. Myhre,
Dagfinn Øverkil og Anita Prestmo. Deres mandat er kartlegging
og befaring ved serveringsstedene i Verdal. Gruppen har
gjennomført to møter der det ble utarbeidet
kartleggingsskjema og brev til serveringsstedene.
Kartleggingen er nå i full gang og vil bli sluttført i 2014.
Aktuelle saker rådet har arbeidet med er ressurskommune
universell utforming, kommunale planer og holdt seg orientert
om kommunens drift på aktuelle områder. Representant i
rådet har gjennomgått 15 reguleringsplaner i 2013.
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 (denne opphørte
1.7.13),
- Brukerutvalg NAV
- Representant fra rådet til å uttale seg om reguleringsplan
m.m.
- TT-nemnda (Tilrettelagt Transport)
- Brukerkomite for Veslefrikktomta. (Her planlegges det 6
leiligheter for brukere med nedsatt funksjonsevne).
Reguleringsplan er nå under utarbeidelse.
I tillegg har medlemmer deltatt på bl.a.:
- Dialogmøte FFO

-

Erfaringskonferanse «Skoler og universell utforming».
Folkehelsekonferanse
Fagdag mestring gjennom Mental Helse
Samhandlingskonferansen
Kurs i Tilskuddsportalen.

Valgsekretariatet har på vegne av rådet kartlagt en del av
valglokalene i kommunen. Det var de private
forsamlingshusene som ble kartlagt. Rapport fra dette er
utarbeidet og forelagt rådet.
TILGJENGELIGHETSPRISEN
Jernbaneparken ble tildelt fylkets tilgjengelighetspris for 2013,
etter forslag fra bl.a. rådet for likestilling av
funksjonshemmede i Verdal.
Det er gitt følgende støtte i 2013:
Rådet har eget budsjett og i 2013 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 Arken og Tindved Rockers.
Rådet takker for samarbeidet gjennom året 2013.

Verdal, 10. mars 2013
Rolf Tømmerås, leder (s)

