Årsmelding 2018

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
Bjørn Stian Hojem ble fritatt av kommunestyret f.o.m.
29.10.18 og Ole Petter Ingebrigtsen ble innvalgt i hans sted.
Rådet har avholdt 6 møter i 2018. Vi har behandlet totalt 40
saker, inkludert orienteringssaker. Arbeidsutvalget har hatt 6
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:
- Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019.
- Merking av handicap-parkering ved Amfi.
- Detaljregulering Brygga II.
- Teaterhus og rullestolbrukere.
- Teleslynge og skyssordning ved turer Elvebredden.
Rådet har oppnevnt representanter og utøvd
brukermedvirkning i:
- Helhetlig pasientforløp.
- Byggekomite Vuku barnehage.
- Representanter fra rådet til å uttale seg om
reguleringsplan m.m.
- TT-nemnda (Tilrettelagt Transport)
- Referansegruppe helsebygg.
- Rehabilitering/nybygg Vinne skole.
- Ombygging 1. etasje Rådhus.
Rådet har hatt følgende befaringer:
- Turneteatret.
- Nye lokaler Arken Arbeid og Aktivisering.
I tillegg har medlemmer deltatt på bl.a.:
- Temakvelder nytt helsebygg
- Dialogkonferanse Vold i nære relasjoner
- Omvisning Ringveg Nord etter tilbygg og restaurering.
- Fylkesmannens regionsamling – tema helse og velferd.
- Møte med rådet for likestilling av funksjonshemmede i
Trøndelag – presentasjon av rådet.
- Bruker og Etat møtes (en felles arena mellom
interesseorganisasjoner og offentlige etater).
- Referansegruppe trafikksikker kommune.
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Fellesmøte med rådet på Levanger
Det ble avviklet fellesmøte med rådet på Levanger den 30.
januar 2018 der det ble orientert om hverandres arbeid. Det
ble også befaring og orientering på Turneteatret.
Rullestoldag
Rådet arrangerte rullestoldag 11. september 2018. Dette er en
aktivitet som skal arrangeres årlig, jfr. Trafikksikkerhetsplan.
Rullestoldagen startet kl. 0900 med deltakere fra rådet og
medlemmer fra komite plan og samfunn. Det ble i starten en
kort brifing der leder gikk igjennom løypa og utfordringene
medlemmene av komiteen skal se etter og notere seg.
VekstTorget leverte elektriske og manuelle rullestoler og i
tillegg stilte en bruker opp med bil slik at parkering for
funksjonshemmede ble utprøvd. Deltakerne var godt fornøyd
med gjennomføringen og kommenterte utfordringer med
parkering. Det må brukes to parkeringsfelt for å komme ut
med sidelift og ved baklift kommer liften ut i vegen – bruker
hele vegbanen for å komme seg ut – dette medfører at
utkjøring med rullestol endte midt i vegbanen. I tillegg ble det
bemerket en del forhold med høy fortauskant, manglende
ledelinjer langs fortau og manglende skilting.
Tur for alle er et nytt tilbud som erstattet Ti på topp
tilrettelagt og startet opp i 2018. Dette er et
samarbeidsprosjekt mellom Verdal kommune og Verdal
Helsesportslag. Trøndelag fylkeskommune og
Gjensidigestiftelsen har bidratt med finansiering til
prosjektet. Kulturtjenesten har drevet dette prosjektet, og skal
ha stor ros for det arbeidet som er gjennomført. Det er til
sammen 15 merkede løyper og det er valgfritt startpunkt til
postene. I brosjyren er løypene markert med rødt for
universell fremkommelighet og svart for el‐rullestol med
ledsager. Det er også et registreringskort – der kode står i
lokket på turkassen og dette noteres ned. Når alle postene er
besøkt kan kortet leveres inn og det blir utdelt premie. På 6
måneder har det generert over 10.000 turer som kan
dokumenteres med turbøkene.
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Tur for Alle fikk tildelt Fylkets Tilgjengelighetspris for 2018
med følgende begrunnelse: Tur for alle er et sammenhengende
system av turveier i sentrumsområdene av Verdal kommune
som er universelt utformet og godt tilrettelagt for vandring,
sykling, bruk av rullestol m.v. En del av prosjektet er et
utvidet turveisystem med en del stigninger som anbefales for
brukere med elektrisk rullestol m/ledsager. Det er tilgang til
turveien flere steder mellom endepunktene og er tilrettelagt
med tilgang til toaletter, hvilesteder, griller og belysning.
Vinterstid holdes turveiene åpne med nødvendig brøyting og
sandstrøing.
Det er gitt følgende støtte i 2018:
Tilskudd til paraplyorganisasjonene FFO og SAFO – tilsammen
kr 15.000,-.
Tilskudd til Verdal helsesportslag på kr. 20.000,- for deres
bidrag til daglig drift av Tur for alle.
Opplæring
Rådet har i egen regi, som faste saker på møtene,
gjennomgang av Kompetanseprogrammet universell utforming
og gjennomgang av NOU 2016:17 På lik linje (åtte løft for å
realisere grunnleggende rettigheter for personer med
utviklingshemming. Dette for å øke kompetanse til
medlemmene på disse områdene.
Rådet takker for samarbeidet gjennom året 2018.

Verdal, 28. februar 2019
Berit G. Nessø, leder (s)
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