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Fylkesrådet for funksjonshemmede:
Oppsummering, arskonferansen for koMmunale råd torsdag 6 november 2014
Åpning ved Leder Hanne C S Iversen.
Gjennomgang praksis
Protokollene fra kommunale råds møter sendes FFF
Tas opp som orienterinnssaker på FFFs moter
Gir informasjon til FET om hva som skjer i kommunene.
I lanne holdt et interessant powerpointforedrag fra studieturen til Bilbao, Spania som hun som
eneste representant fra Nord-Norne deltok på.
BILBAO:
"Etter en storflom i 1983 ble store deler av byen rasert, og store deler av byen lå under vann
og gjorme. De ønsket å bygge en ny by med et 50 år perspektiv. Tilgjengelighet og godt å bo i
for alle var utgangspunktet. Byer er derfor nå preget av å være godt tilrettelagt for alle
innbyggere med slake stier langs elven som går gjennom hele byen. Overalt i byen finnes
benker til å sitte på. Det er brukt fargekontraster on kanter i veien som lede linjer. Det er godt
utbygd med heiser og ramper der hvor høyde gjør tilgjengelighet vanskelig, også i utearealer,
så som heis opp til broer. Der er innen kanter mot fotgjengerfelt. Gangbruer merket med
høyeste pkt ved ruglete felt i gangfeltet, eller om det er en severdinhet på strekninnen er det
merket tilsvarende. Minibanker i rullestolhoyde. Byen har lite biltrafikk. 70% av aktiviteten
foregår til "fots" noen som igjen har gode rinnvirkninger på folkehelsen bl.a med den
virkningen at færre unge søker legehjelp. Det er lagt til rette for rekreasjon on lek i
boligområdene. Aldri lannt mellom slike områder. Industrien er flyttet fra elvebredden. noe
som har fort til at elven er ren.
Transport for alle = digitale plakater og taleregistrator har bussene hatt i 15-20 år. Det er
minst 2 rullestolplasser pr. buss, med enkelt adkomst/sikring av rullestol og passasjer.
Plassene kan også brukes til barnevogner. Det er automatramper i bussene.
Utbyggingen er et samarbeid mellom 6 parter, private og offentlige, gjennom et offentlig
selskap som ikke betaler skatt, og hvor inntjening går tilbake til videre utbygging.
Ved historiske bygg/kirker cr det tilrettelagt ved at trapper var fiernet og terrenget hevet med
planert felt inn til selve bygget, i byggets stil."
Fra Kristiansand; en av de byene i Norge som har planlagt byfornyelse med vekt på
tilgjengelighet. De har vært i Barcelona, Spania for å hente inspirasjon.
De har bygd rampe ned i sjøen slik at også bevegelseshemmede kan nyte sjobadet. Bygd nye
boliger på gammel søppellylling med tilrettelagt aktivitet mellom blokkene, rekreasjon og
lekeplasser. De har lagt ledelinjer i byen med lyse kanter og mørke nateplaner. Noe som
delvis har vist seg å fungere. Noen problemer har kommet opp som følge av Norsk klima som
snø om vinteren.
Det er et tett samarbeid mellom fylke, stat og funksjonshemmedes organisasjoner.
.lohnni Håndstad,

rådgiver ved Kulturetaten

Troms fylkeskommune

ci

Holdt en god og oversiktlig orientering om tilskuddsordninger innen fysisk akti vitet og
friluftsliv. Han delte ut en oversikt til alle med de forskjellige ordningene både fylkesvise og
statlige.
Spillemidler: ingen tildeles spillemidler uten at anlegg har universell utforming. Gjelder alle
som skal bruke et anlegg, så som spillere, dommere og publikum. Selv om det kan vtere
vanskelig med 100% gjennomslag tilstrebes dette. Forøvrig ble ikke spillemidler behandlet i
dette foredraget.
Andre tilskuddsordninger: FYsak —elektronisk skjema ligger på Troms fylkeskommunes
hjemmesider. Søknadene går via organisasjoner registrert i enhetsregisteret. Idrettslag,
sanitetsforcninger, eldreforeninger o.l. gjerne i samarbeid med kommunene. Fra 2015 kan
ikke kommuncne alene stå som søkere. Beløpene for 2015 er ikke klar pga regjemingens
budsjett forhandlinger.
God oversikt over stiftelser finnes på: Idrettskretsen, Verktøykassa.
LUNSJ
Leder Hanne C 5 Iversen gav en orientering fra Statsbudsjettet:

temaer som gjelder FI/12

-BPA - (Brukerstyrt personlig assistent) som kan gis inntil fylte 67 år, forslått styrke frie
inntekter m/ 300 mill. til kommunene.
-Uføretrygden —reform. Overgangsregler gjelder i 3 år fra 1.1.15, (foreløpig).
funksjonsassistanse til yrkesaktive er foreslått økt m/ 10% for at flere kan delta i arbeidsli et.
-bostøtte, uavklart pga av den nye uførereformen (brutto/nettoinntekt)
-Momskompensasjon for frivillige organisasjoner foreslås 1.236.
Frivillighetssentralene - øke bevilgningene m/3 mill.
Frivillighetsregistrering —fjerne innmeldingsavgift på kr 250,-.
Gjennomgang fra kommunale råd:
Lyngen v/ Rakel Thorstensen;
har navnet Råd for folkehelse, felles råd for cldre og funksjonshemmede m.m. arbeider for å
få innvirkning på kommuneplanen.
Balsfjord Ulf Nylund: —ved befaringer avdekket feil og mangler, bl.a Malangen brygge,
Rådhuset —inn med innflytelse. Rådet får saker fra radmannens "høyre hånd". Det er planlagt
1 møte i forkant av hvert kommunestyre.
Lenvik Arne Ketil Hafstad: Plan for universell utforming i kommunen- får tildels gehør og
positive tilbakemeldinger. IIar 2 faste møter med ordfører og rådmann pr. år. Går br&
Befaringer, begynte med rådhuset. Har opplevd at ny taktikk er fruktbar: Trekker fram
positive ting ved befaringer. Får da lettere aehør for utbedringer som bør tas. Gir ros så blir
det bedre samarbeid. Opplever det som er problem at det gis få tilbakemeldinger på innspill.
At svar uteblir. Prøver tettere oppfølging av eksisterende saker, og avventer litt med nye
saker.
Foreslår felles agenda i noen saker for kommunene via FFF. F.eks. un versell utforming.

Karlsøy v/ Asle Cebak: Spredt beboelse (3 øyer) gjør det vanskelig med å få representanter.
Har derfor besluttet å slå sammen eldre og funksjonshemmedes råd, noe som nok er ei god
løsning. Dialogen med ordfører/rådmann er ok —men oppfølging kreves.
Harstad v/Else Floer: Arbeidet med Universell utforming går som en råd trå i arbeidet i
Harstad. Sentrumsplanen har gitt godt samarbeid, med deltakelse på møtene til rådet. Befaring
på byen, mye har skjedd, mye gjenstår. Utbedring i Grottebadet med benker underveis inn til
selve badet. Men det mangler trappcfri (heis/trappeheis) adkomst (heis/trappeheis) mellom
badet og treningssenter. Forøvrig er kafeene i Harstad positiv til samarbeid med å finne
løsnineer for tilgjengelighet for alle. HC toalett i rådhuset er kommet på plass. Kulturhuset
har utbedret tilrettelagt forhold for rullestolbrukere.
Tranøy v/Solveig Nylund: Problemer m/oversikt over saker. Eldreråd og funksjonshemmede
er slått sammen i et prøveprosjekt på 2 år. Det har tatt mer form av et brukerråd. De har blitt
mer selvstendig i forhold til saksbehandling og fått større gehør. Har eget budsjett.
Sørreisa v/Karl Sivertsen: lite som foregår —hatt samarbeid med Dyrøy. Opplever det som
vanskelig å få gehor for saker. Budsjett på 5000,- pr år. De avvikler 4 møter pr. år. Får lite
respons på klager forhold på tilgjengelighet. Forcslått å slå seg sammen med eldrerådet. Ikke
avklart.
Fylkesrådet for funksjonshemmede v/Hanne CS Iversen: struktur, 2 fra administrasjonen
deltar i møtene. Møtene i 2015 vil bli forsøkt lagt slik at man kan gi innspill til fylkestinget.
Håper på innspill fra kommunene. Følger med på saker som vedrører funksjonshemmede i
forholdt til videregående skoler og tannklinikker.

Det ble ytret ønske om å holde en tilsvarende konferanse i løpet av første kvartal av 2015.
TT-ordningen er et område det er ønsket mer informasjon om.
Status "likestilling og tilgjengelighetsloven" etter 5 år.
Ledsagerbevis.

