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MØTEPROTOKOLL
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Motested:
Motedato:
Variuhet:

TIL

25.11.2014
11:30 —13:10

STEDE PÅ MOTET:

Rolle

Mott for

Navn

Parti

Hanne CS Iversen
Jermund Prestbakmo
Mildrid Pedersen
Svanhild Solheim
Ame Meyer

Leder
FRP
medlem
FF0
medlem
FEO
Hanna Borch Johansen
medlem
SAFO
Etatsrepresentant. Bygg og eiendom

FORFALL:

Rolle

Navn

Parti

Steffen Jakobsen
IIanna Borch Johansen
Karl Idar Nysted
Britt Christine Mathisen

nestleder (ingen vara mott)
AP
medlem
SAFO
Servicekontoret for funksjonshemmede
Etatsrepresentant, Samferdsel (ingen vara mott)

Fra adm. (evt. andre):
Sekretter I lanne Andersen

Innkalling: Godkjent
Merknader: Ingen
Behandlede saker: 18 - 23/14

Besøksadresse

Telefon

Telefaks

Bankgiro

Org.nr.

Strandveien 13

77 78 80 00

77 78 80 01

4700 04 00064

NO 864 870 732

Postadresse

Epost mottak

Internettadresse

Postboks 6600, 9296 TROMSØ

postmottak@tromsfylke.no

www.tromsfylke.no

SAKSLISTE
Saksnr.
18/14

19/14

20/14

21/14

22/14

23/14

Arkivsaksnr.
Tittel
14/1404-7
GODKJENNING
14/1639-7
BUDSJETT

Gradering

AV PROTOKOLL

NOVEMBER

2014

14/4661-5
AKTIVITETSPLAN
FOR FYLKESRÅDET
FUNKSJONSHEMMEDE
2014
14/1408-7
REFERATSAKER

FYLKESRÅDET

13/6898-16
KONFERANSER

- NORDNORSKEN

14/6418-3
INVITASJONER

TIL KURS/KONFERANSER

FOR

FOR FUNKSJONSHEMMEDE

2014

Eventuelt:
Arne Meyer, etatsrepresentant Bygg og eiendom:
orienterte om byggeprosjekt som fylkeskommunene skal/har iverksatt,
Senja videregående skole, Finnfjordbotn. Nytt bygg: Lysbildeforedrag.
Nybygg forholder seg til Tek:10.
Bardufoss/Hogtun cr ikke kommet så langt at fremvisning av planer kan legges fram.
Jermund Prestbakmo, FFO:
Orienterte fra studietur til Berlin 13-16 oktober 2014. En by fri for barrierer. Er av E11kommisjonen kåret til "Barrierefri By" i 2013.
Alt av busser i byen er gjort tilgjengelig for alle. Av T-banen er 50% universell utformet, uten
trappeadkornst m.m. 60% av T-bancsystemet er også tilrettelagt for blinde. Tog er 80%
tilrettelagt, uten trapper. Men i skolen er det kun 30% som er tilrettelagt for rullestolbrukere.
Til tross for mange gamle bygg er det god tilrettelegging for bevegelseshemmede.
Alt i nybygg av hoteller er det tilrettelagt 10% universell utforming av rommene i hver
prisklasse. De har også kommet langt i å bruke teknologien som hjelp for bevegelscshemmede, så som bruk av synet til å manøvrere rullestoler m.m.

Til oppfølging:
Rådet etterlyser Blindeforbundets rapport fra befaring i fylkeshuset.
Etterlyse tilbakemelding på spørreskjema som Nordlands råd for funksjonshemmede skulle
utarbeide.

18/14
GODKJENN1NG

AV PROTOKOLL

Innstilling:
Protokoll fra møtet i fylkesrådet for funksjonshemmede den 11.09.2014 godkjennes.
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Protokoll fra møtet i fylkesrådet for funksjonshemmede den 11.09.2014 godkjennes.

19/14
BUDSJETT NOVEMBER

2014

Innstilling:
Fylkesradet for funksjonshemmede tar rapporten til orientering.
Behandling:
Rapportens tall for rådet er gode, og tas til orientering.
Vedtak:
Fylkesrådet for funksjonshemmede tar rapporten til orientering.

20/14
AKTIVITETSPLAN

FOR FYLKESRÅDET

FOR FUNKSJONSHEMMEDE

2014

Innstilling:
Tas opp i møtet,

Behandling:
Rådet legger opp til økt aktivitet i 2015 med planlagte møter i forkant av fylkestingene i året.
Møtene vil derfor bli holdt:
mandag 9. mars, fredag12. juni, onsdag 7.oktober og mandag 30. november 2015.
Foruten disse 4 møter vil det bli holdt 2 møter utenfor Tromsø. Et på vårparten i midt 'froms,
Finnsnes, mandag 27. april 2015, og et møte på høsten i nord Troms, Nordreisa, tirsdag 25.
august 2015.
Det planlegges også 2 konferanser for kommunale råd i 2015. Første konferanse vil finne sted
i tilknytning til møtet i rådet 9. mars. Konferansen vil bli holdt påfølgende tirsdag 10. mars
2015. Den andre konferansen legges til høsten og vil bli avholdt mandag 16. november 2015.
Det vil bli sendt ut nærmere infonnasjon vedrørende tid og sted for alle møter og konferanser.

4
Vedr. Nord-norsken, se egen sak.

Vedtak:
Folgende aktivitetsplan ble vedtatt etter behandlingen:
Møtene vil derfor bli holdt:
mandag 9. mars, fredag12. juni, onsdag 7.oktober og mandag 30. november 2015.
Foruten disse 4 møter vil det bli holdt 2 møter utenfor Tromsø. Et på vårparten i midt Troms,
Finnsnes, mandag 27. april 2015, og et møte på høsten i nord Troms, Nordreisa, tirsdag 25.
august 2015.
Det planlegges også 2 konferanser for kommunale råd i 2015. Første konferanse vil finne sted
i tilknytning til møtet i rådet 9. mars. Konferansen vil bli holdt påfølgende tirsdag 10. mars
2015. Den andre konferansen legges til høsten og vil bli avholdt mandag 16. november 2015.
Når det delder "nord-norsken" se sak 22/14

21/14
REFERATSAKER

FYLKESRÅDET

FOR FUNKSJONSHEMMEDE

2014

Innstilling:
Referatsaker tas til orientering.
Behandling:
1nnstillingen tas til orientering.
For økt deltakelse på de kommunale konferansene, kan rådet vurdere om enkelte kommunale
råd skal få hjelp til å dekke reiseutgifiene sine.
Vedtak:
Referatsaker tas til orientering. En eventuell tilskuddsordning vil bli vurdert.
Innkomne protokoller fra kommuner er sendt ut til medlemmene.

22/14
KONFERANSER

- NORDNORSKEN

Innstilling:
Konferansen avholdes i januar 2015 —dato fastsettes på møtet.

Behandling:
Konferansen holdes 28. og 29. januar 2015 i Tromsø.
Programforslag:
Tilgjengelighet på offentlige kommunikasjonsmidler
Orientering fra KS —sentralt.

ved foredragsholder fra Rogaland.

5
Erfaringsutveksling fylkene i mellom —det bør gis god tid til dette for å dra lærdom av
hverandres erfaringer og gode arbeidsmetoder,
Leder ser på mulig kulturelt/ sosialt innslag.

Vedtak:
Konferansen holdes 28. og 29. januar 2015 i Tromsø,
Programforslag:
Tilgjengelighet på offentlige kommunikasjonsm dler ved foredragsholder fra Rogaland.
Orientering fra KS —sentralt.
Erfaringsutveksling fylkene i mellom —det bør gis god tid til dette for å dra lærdom av
hverandres crfaringer og godc arbeidsmetoder.
Leder ser på mulig kulturelt/ sosialt innslag.
Utskrift: Nordland og Finnmarks fylkeskommunalt råd for funksjonshemmede.

23/14
INVITASJONER

TIL KURS/KONFERANSER

Innstilling:
Invitasjon til konferanse Universell utforming i Oslo 1.desember 2014.
Behandling:
Ingen av medlemmene har anledning til å delta.
Vedtak:
Ingen av rådet deltar på konferansen Universell utforming i Oslo I. desember 2014.

