Årsmelding 2016

Rådet for likestilling av
funksjonshemmede i Verdal
kommune
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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.
Berit G. Nessø leder, med Kristoffer Nicolaysen som nestleder.
Leder og nestleder er politisk valgte representanter. Øvrige
medlemmer av rådet er:
Bjørn Stian Hojem, politisk valgt
Hilde Grøtting, politisk valgt
Lars-Morten Lersveen, brukerrepresentant
Audhild Jermstad, brukerrepresentant
Toralf Hjelde, brukerrepresentant
Herdis Kvernbråten, brukerrepresentant
Rådet har avholdt 7 møter i 2016, 1 fellesmøte med rådet i
Levanger og 1 fellesmøte med eldrerådet. Vi har behandlet
totalt 39 saker, inkludert orienteringssaker. Arbeidsutvalget
har hatt 5 møter i tillegg til den del telefonisk kontakt.
Arbeidsformen til rådet er primært å få drive med aktiv
brukermedvirkning gjennom å bli oppnevnt som
brukerrepresentanter i forskjellige utvalg, byggekomiteer m.m.
Rådet avgir i tillegg til dette en del uttalelser på saker som
skal videre til politisk behandling. Denne arbeidsformen
oppleves å gi mer reell innflytelse, enn å avgi kun skriftlig
uttalelse når saker er ferdig behandlet av administrasjon og
blir sendt til behandling i det politiske systemet.
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Rådet har uttalt seg til:
- Detaljregulering Tangentunet Verdal
- Detaljregulering Vektergata 3 og 5..
- Kommunedelplan Verdal by
- Revidering av kvalitetsplan og vedtekter for
skolefritidsordningen.
- Områderegulering Nestvoldjordet.
- Tilrettelegging for rullestolbrukere i Verdal sentrum
- Hindringer for alminnelig ferdsel på fortau Europris
- Adgang for førerhund på spisesteder
- Rådmannens forslag til Økonomiplan 2017-2020 og
Budsjett 2017.
- Detaljregulering Klinga Steinbrudd
Rådet har oppnevnt representanter og utøvd
brukermedvirkning i:
- Samordning av dag-, lærings- og mestringstilbud.
- Trafikksikker kommune
- Byggekomite Ungdommens Hus
- Byggekomite Teaterhuset.
- Brukerkomite Ringveg nord – treningsleilighet.
- Representanter fra rådet til å uttale seg om
reguleringsplan m.m.
- TT-nemnda (Tilrettelagt Transport)
- Koordinerende enhet
Rådet har hatt følgende befaringer:
- Veslefrikk bofellesskap
I tillegg har medlemmer deltatt på bl.a.:
- Ekskursjon til Stjørdal kommune med omvisning Fosslia
bosenter og orientering om velferdsteknologien i
Værnesregionen.
- Konferanse Hverdagsrehabilitering (teknologi).
- Konferanse «arbeid for alle».
- Konferanse «Universell utforming».
- Befaring ti på topp tilrettelagt i Verdal – rute Kåra –
Naust.
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Fellesmøte med rådet i Levanger med tema – avviklet på
Levanger:
- Info og utveksling om bl.a. ti på topp tilrettelagt.
- Info og befaring Stadionparken, Sjøgata, ny badestrand,
trehusbyen m.m
Fellesmøte med eldrerådet:
- Omvisning Stiklastadir og Gjesteloftet.
- Dialog om hverandres arbeid.
Ti på topp Tilrettelagt kom i gang etter et initiativ fra Ellen
Forberg fra Verdal. Hun meldte inn et behov til rådet for
likestilling av funksjonshemmede i Verdal som videresendte
saken til Bedriftsidretten i Nord-Trøndelag. I samme periode
hadde Nord-Trøndelag idrettskrets startet et prosjekt innen
idrett for funksjonshemmede. Visjonen for prosjektet er å
bygge opp et kompetansesenter som skal være et knutepunkt
i utvikling av kompetansehevende tiltak, idrettslige aktivitet og
stimulere til en aktiv livsstil for funksjonshemmede i NordTrøndelag. Bedriftsidretten videresendte behovet for
tilrettelagte turer til prosjektleder og vi var i gang. Det ble til
slutt et tilbud på ti ulike turer som ligger i de fire kommunene
Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer som samarbeider om
dette aktivitetstilbudet. For 2016 ble det tre turer i Levanger,
to i verdal, to i Inderøy og tre i Steinkjer. Turene er i stor grad
universelt utformet. Det betyr at turene er tilrettelagt for
rullestol, men det er en god turregel å ikke dra alene. Alle ble
oppfordret til å ha med seg ledsager. Det jobbes for å få
videreført dette i 2017.
Det er gitt følgende støtte i 2016:
Tilskudd til paraplyorganisasjonene FFO og SAFO – tilsammen
kr 15.000,-.
Rådet arrangerte kurs i egen regi for opplæring av de nye
medlemmene i rådet. Kurset ble arrangert på Stiklestad
Nasjonale Kultursenter 5. april 2016. Tema var plan- og
bygningsloven, kompetanseprogrammet, rådets mandat og
lovgrunnlag og brukermedvirkning.
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Rådet takker for samarbeidet gjennom året 2016.

Verdal, 8. mars 2017
Berit G. Nessø, leder (s)
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