ÅRSMELDING 2014
FOR KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Med virkning fra 10. september 2007 trådte ”Lov om råd eller anna representasjonsordning i
kommunar, fylkeskommunar for menneske med nedsatt funksjonsevne m.m.” i kraft.
Lovens § 1 sier bl.a.: ”Kommunane og fylkeskommunane skal sørgje for at menneske med
nedsatt funksjonsevne blir sikra open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker
som er særleg viktig for menneske med nedsatt funksjonsevne”.
Loven fastslår kommunenes plikt til å opprette et slikt råd, og gir klare føringer for formål,
saksområder og organisering i rådet. Rådet skal være et samhandlings- og rådgivende organ
for kommunen, og være en arena der det er mulig å bli hørt, og muligheter for å diskutere
seg frem til gode løsninger. Rådet er kommunens formelle organ i arbeidet med brukermedvirkning, men har ikke myndighet til å fatte endelig vedtak på kommunale saksområder.
I alle saker som har betydning for levekår for mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal
rådets innstilling og anbefaling følge saken, uavhengig av hvilken instans som har den
avgjørende myndighet.

Sammensetning av Kommunalt råd for perioden 2011-2015
Medlemmer

Varamedlemmer

Lars Echroll (politisk valgt)

Ingfrid Fossbakk (politisk valgt)

Sissel-May Berntzen (FFO)

Barbro Marthinsen (FFO)

Anne Merete Schøning Morskogen (FFO)

Audhild Sundkvist (FFO)

Ole-Reidar Myrland (FFO)

Reidar Christensen (FFO)

Kristin Solberg (SAFO)

Anita Engen (SAFO)

Merete Krohn (SAFO)

Hanna B. Johansen (SAFO)

Kjellaug Thomassen (politisk valgt)

Jeanette Hay (politisk valgt)

Anniken Annexstad (politisk valgt)

Peder Joakimsen (politisk valgt)

Svenn A. Nielsen (politisk valgt)

Brynmor Evans (politisk valgt)

Fra kommuneadministrasjonen:

Edel Pedersen fra Byrådsavd. For helse og omsorg
Siw Helene Solli fra Byggesakskontoret

Leder: Lars Echroll

Nestleder: Sissel-May Berntzen
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Arbeidsgrupper
Rådet har hatt arbeidsgrupper forsøksvis delt inn etter samme sektorfordeling som
byrådsavdelingene. Arbeidsgruppene har hatt møter ved behov.

Sekretærfunksjon
Ann Sølvi Wang fra internservice i kommunen har vært rådets sekretær i 25 % stilling.

Møter og saker i 2014
Rådet har i 2014 hatt 9 møter og behandlet 80 saker. Ett av møtene (4. mars) var i sin helhet
avsatt til opplæring, hvor Kristin Solberg gjennomgikk Diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven samt FNs konvensjon om mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Møtene har vært avholdt på Rådhuset og Heracleum bo- og servicesenter.

STØRRE SAKER

Handlingsplan
På tampen av 2013 påbegynte Rådet arbeidet med en handlingsplan. Arbeidet fortsatte i
2014, men handlingsplanen har ikke i tilstrekkelig grad fungert som et «aktivt» dokument.

Regulerings- og bebyggelsesplaner
Kommunalt råd er høringsinstans i regulerings- og bebyggelsesplaner, som ofte er
omfattende dokumenter. Kravet til universell utforming av bygninger og utemiljø er saker
som er blitt spesielt kommentert, likeledes behovet for og lokalisering av parkeringsplaner
for forflytningshemmede.
Uttalelser, merknader etc.
Rådet har avgitt merknader til del av Otium bo- og velferdssenter (vedr. leiligheter for yngre
mennesker med nedsatt funksjonsevne).
Det ble i forbindelse med høring foreslått endringer i lokale retningslinjer for
elevpermisjoner.
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Det ble avgitt uttalelse i forbindelse med planer for nye Sommerlyst skole, og gitt råd til
arkitekten om ledefelt og taktile ledelinjer.
Rådet avga uttalelse om begrepsbruk i forbindelse med konkurranseutsetting av
hjemmetjenester, og ba om å få utkast til tjenestekonsesjon på høring før utlysning.
Det ble avgitt merknader til kommunedelplan for idrett og friluftsliv.
I forbindelse med høring om fremtidig organisering av helse- og omsorgstjenesten i Tromsø
kommune avga Rådet sin anbefaling.
Det ble avgitt uttalelse med rosende omtale i forbindelse med reguleringsplan 1725 –
Åsgårdmarka.
Rådet avga merknader til kommuneplanens arealdel og samfunnsdel.
Det ble avgitt merknad om parkeringsplasser for forflytningshemmede i forbindelse med
utbygging av COOP Elverhøy.
Merknader vedrørende universell utforming ble avgitt i reguleringsplan 1776 – Nordre
Bergli.
Ditto vedrørende nærlekeplass i reguleringsplan 1817, Storbakkveien – Midtre Kaldslett.
Det ble avgitt uttalelse vedrørende reguleringsplan 1794 – Øvre Kroken eiendom 14/46 m.fl.

Befaring
Rådet gjennomførte en større befaring på det nyåpnede Clarion Hotel The Edge, med
henblikk på hvordan hotellets fasiliteter er tilpasset for mennesker med
funksjonshemninger. Samarbeidet med hotellet var godt, og en del av våre merknader ble
tatt til følge og endringer foretatt. Det ble utarbeidet en rapport som ble omtalt i Nordlys.

Brukerrepresentanter i diverse utvalg og prosjekter
Rådet er representert i flere brukerutvalg og prosjekter innenfor idrett, helse og omsorg og
administrasjon.

Deltagelse på kurs og konferanser
Rådet mottar jevnlig invitasjon til relevante kurs, seminarer o.l. Det har ikke alltid vært mulig
å være representert. I 2014 har to av Rådets medlemmer deltatt på et skolebyggseminar i
Oslo. Det har videre vært avholdt intern opplæring for Rådets medlemmer.
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Storbykonferansen for kommunale råd for funksjonshemmede
De 10 største bykommunene, Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Fredrikstad,
Sandnes, Tromsø, Drammen og Skien inngår i et storbysamarbeid. Konferansen er årlig, og
ble avholdt i Bergen i 2014. Rådets leder og nestleder deltok. Tromsø er vertsby for
konferansen i 2015.
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