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HANDLINGSPLAN 2016-2017 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede 

Sør-Varanger kommune 

 

Rådets oppgaver 

OPPGAVER FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE - MANDAT 

Lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne ble vedtatt med virkning fra 10.09.07. 

Formålet med lov er at kommunene skal sørge for at mennesker med nedsatt 

funksjonsevne blir sikret en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med 

saker som er særlig viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Etter lovens § 6 skal kommunestyret vedta mandat for rådet. Rådet skal likevel stå 

fritt til å kunne ta opp de saker de ønsker, men ikke saker som berører 

enkeltpersoner. 

Det tilrås at rådet bør konsentrere seg om større og overgripende saker, 

økonomiplan og årsbudsjett, kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven, 

samferdsel, barn og unges vilkår, kulturtilbud og helse- og omsorgstjenester. 

Rådet skal hvert år utarbeide årsmelding om sin virksomhet. Årsmeldingen skal 

legges fram for kommunestyret. 

 

Få vite om planer 

I henhold til retningslinjer skal rådet orienteres tidlig i prosessene om 

aktuelle saker som er under arbeid i kommunen og som leder frem til behandling i 

utvalg og kommunestyret, for eksempel kommunens årsbudsjett og økonomiplan. 

 

Prioriterte saker 

Rådet kan ta opp egne saker. Rådet for denne perioden har utarbeidet en 

handlingsplan med prioriterte saker. Planen gjelder foreløpig for to år. 

 



- vurdere og gi uttalelser om saker som legges frem til politisk behandling i komiteer 

og kommunestyret , herunder kommunens budsjett og økonomiplan. 

- Ha særlig fokus på saker, som er av klar interesse for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. 

Sakene skal legges frem for rådet på et tidlig tidspunkt i saksbehandlingen. 

- Saker som brukerorganisasjonene og rådet selv tar initiativ til, og saker som er 

nedfelt i rådets handlingsplan. 

- Rådet skal se til at brukernes erfaring blir tatt med i saks- og planprosessen. 

 

 

Representasjon 

Rådet skal være representert i alle plan- og byggekomiteer i kommunal regi. 

Plan- og byggekomite , Bo- og avlastingssenteret: Knut Mortensen med vara 

Veronica Johnsen 

Plan- og byggekomite , Ny skole Bjørnevatn/Sandnes: Anette Jensen med vara 

Veronica Johnsen 

 

Rådet har ett styremedlem i Frivilligsentralen: Sigrid Sandbu med vara Alf Salangi. 

Rådet for likestilling av funksjonshemmedes prioriterte oppgaver i 2016 – 2017: 

1. Boligsituasjonen for funksjonshemmede 

- Rådet må sette seg inn i boligmeldinger og planer, og bidra til at universell 

utforming blir ivaretatt på alle plan for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

2. Transport 

- Ta initiativ til et felles møte med Fylkeskommunen, SAFO, FFO og det 

Fylkeskommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne angående 

transportordningen for funksjonshemmede. 

- samarbeide med taxiselskapene og jobbe for bedre og fotutsigbare «maxitaxi» 

ordninger for rullestolbrukere. 

- Jobbe for økt støtte til fritidsreiser (Fylkeskommunen/kommunen) 



- Følge opp arbeidet med å tilrettelegge bussholdeplassene i forhold til universell 

utforming, slik at alle kan benytte de nye bussene som nå skal være tilgjengelige 

også for funksjonshemmede. 

- Arbeide videre i forhold til viktige forbedringspunkter , blant annet evakuering, 

festeanordninger og taleinformasjon utenom stoppestedsinformasjonen. 

3. Tilgjengelighet /universell utforming 

Bidra til at universell utforming blir ivaretatt på alle plan og innen ulike sektorer 

Tilgjengelighetsmelding og tilgjengelighetskartet. 

- Prioritere å jobbe for elektroniske døråpnere for funksjonshemmede, spesielt på 

offentlige bygg, som virker etter hensikten og forskrifter. 

- Prioritere tilgjengelighet til restauranter, butikker og kulturinstitusjoner, særlig 

inngangsparti, og følge opp bruksendring hvor utførelsen er mangelfull. 

- Gangsonene på fortauene må gjøres tilgjengelig for synshemmede som opplever 

store vanskeligheter når de beveger seg gjennom sentrum. Dette kan være 

solparasoller som stikker ut, skilt på fortau, løse heller, stoler og bord som opptar 

store deler av fortau m.m. 

- Rådet skal være en pådriver for at vintervedlikeholdet blir ivaretatt på en slik måte 

at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan ta seg frem vinterstid. 

- Redusere antallet stengte dører til offentlige virksomheter som krever at en kan 

høre og snakke via mikrofoner før døren eventuelt åpnes. Et system som er svært 

ugunstig diskriminerende for døve /hørselshemmede og personer med talefeil. 

- Arbeide for at teleslynger skal være på alle informasjons- og mottaksskranker. Dette 

arbeidet må også gjelde varslingsanlegg og skjermer med visuell informasjon som 

kan 

oppfattes av døve /hørselshemmede. Teleslynge må monteres i aktuelle fellesrom i 

offentlige 

bygg, resepsjoner m.m. Utstyret må være fullstendig med mottakere og mikrofoner. 

-Teleslynge må monteres i fellesrom i alders- og sykehjem og andre aktuelle 

fellesrom 

- Bedre muligheten til å kommunisere med fastleger, tannleger, bilverksteder, banker, 

varebestilling osv. via e-post og sms. «No reply» mailer og sms må reduseres til helt 

spesielle tilfeller. 



- Bidra til å gjøre kommunens internettsider lettere tilgjengelig for alle brukere. Dette 

gjelder. Egen nettsidene til Rådet. 

- Bidra med råd og veiledning i forhold til universell utforming og tilrettelegging for alle 

typer funksjonshemming når Rådet  blir spurt om å delta og bidra i prosjekter i Sør-

Varanger kommune. 

4. Omsorg og sosiale tjenester 

- Utvide ordningen med avlastningstilbud til hjemmeboende mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. 

- jobbe for å utvide tilbudet med BPA. 

- jobbe for å utvide ordningen av omsorgslønn fra kommunen. 

-  bedre forholdene i hjemmesykepleien. 

5. (Re)habilitering 

Rehabiliteringen er overført til kommunene i Samhandlingsreformen 

- Rådet må jobbe for å styrke de kommunale tjenestene på de områder det er behov 

for det. 

6. Psykisk helse 

- Bedre situasjonen for døve/mennesker med sterkt nedsatt hørsel som samtidig har 

psykiske vansker. Dette gjelder spesielt når de skal motta hjelp og samtaleterapi 

hjemme eller på institusjon hvor tilbudet av tegnspråk/skrivetolk-kompetanse 

mangler. 

7. Arbeid 

Kartlegge og påvirke mulighetene for arbeid til mennesker med 

funksjonsnedsettelser. 

8. Kultur/fritid 

- ta kontakt med diverse brukerorganisasjoner og høre hvilke tilbud de har til sine 

medlemmer. 

-invitere brukerorganisasjoner til rådsmøter for å informere om sitt arbeid. 

-lage en samlet oversikt over forskjellige aktiviteter til mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. 

9. Samarbeid med brukerorganisasjonene og andre kommunale råd. 

Medlemmene i Kommunalt råd for funksjonshemmede kommer fra forskjellige 



brukerorganisasjoner. I Rådet skal de i første rekke arbeide for alle grupper med 

nedsatt funksjonsevne. 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede ønsker 

- ha møte med de to paraplyorganisasjonene FFO  og SAFO  

Innkalling, sakspapirer og Protokoll sendes FFO og SAFO, som informasjon. De er 

velkommen til å møte på rådsmøter. 

- møte representanter fra fylkesrådet i forbindelse seminarer, møter og befaringer. 

- delta på kompetansehevende kurs og konferanser. 

10. Styrke rådets arbeidskapasitet. 

- Rådet må styrkes i forhold til å kunne følge opp sitt mandat til å motvirke 

diskriminering. 

- Rådet må jobbe for å få tilrettelegging for alle inn i all planlegging på en effektiv 

måte. 

Til dette trengs styrking av sekretariatet  

- Jobbe for at det enkelte rådsmedlem søker kunnskap og formidler sine erfaringer og 

kunnskap. 

11. Konferanser 

Rådet må sikres økonomiske midler slik at det er mulig å delta på konferanser og 

opplæring. Dette er svært viktig for opplæring og utvikling for rådets medlemmer. 

12. Opplæring 

Kartlegge om elever med nedsatt funksjonsevne gis sin rettmessige utdanning. 

 



 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede 

 

 

SAK: Kommunale midler til funksjonshemmedes organisasjoner? 

 

Følgende spørsmål tas opp i Rådet for likestilling av funksjonshemmede til 

drøfting/avklaring: 

Jeg var på kurs i Funkis (funksjonshemmedes studieforbund) i helgen. Her snakket vi om 

blant annet hvordan søke midler. Kan ikke se at Sør Varanger kommune har tilbud om 

støttemidler til organisasjoner utenfor kultur og idrett. Det står spesifikt på søknader at 

interesseorganisasjoner(psykisk helse, m fl.) ikke kan søke kulturmidler. 

Det er jo slik at søknader blir vurdert etter hvilke kriterier som blir lagt opp til. Har du 

kjennskap til om organisasjoner som Mental helse, adhd, hørsellaget, lhl m.fl har fått 

muligheten å søke midler av kommunen?  Noen har fortalt meg at Mental helse fikk 

driftsmidler for mange år siden. Jeg søkte for lokallaget i fjor, men vi fikk aldri svar. 

(søknaden ble sendt Gøril Jensen, psykisk helsetjeneste)  

Tenker at du har mer kjennskap til rutiner i kommunen, og om det kan være rom for at 

interesseorganisasjoner kan få en pott å søke på. F.eks at organisasjonene samarbeider. Syns 

det kan være mer samarbeid i kommunen ☺ 

Med vennlig hilsen 

Anette Jensen 
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