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Evaluering av konferansen for kommunale råd for
funksjonshemma 7. og 8. mars 2018
Bakgrunn
Fylkesrådet har hatt tradisjon for å arrangere ein årleg konferanse for dei
kommunale råda for funksjonshemma. Konferansen i 2018 vart arrangert på
Scandic Seilet hotell i Molde, 7. og 8. mars. Det meldte seg totalt på 37 deltakarar
frå til saman 20 kommunar. Vi hadde ein ekstern innleiar, Solveig Dale frå
Trondheim kommune. Ho er rådgivar og arbeider med universell utforming. Dei
andre innleiarane kom frå samferdselsavdelinga, regional- og næringsavdeling og
kulturavdelinga i fylkeskommunen. Vi hadde følgjande tre hovudtema på
konferansen:
 Universell utforming – tettstadutvikling - nærmiljøprosjektet
 TT-ordninga
 Oppfølging av rapporten frå kartlegging av rammevilkåra for dei
kommunale råda for funksjonshemma
Oppsummering av svara på evalueringsskjema
Deltakarane vart bedt om å evaluere kvar programpost på ein skala frå 1 til 6, der
6 er høgaste skår. Andre dagen av konferansen var det totalt 29 deltakarar til
stades. Det vart levert inn 23 evalueringsskjema (79,3 prosent).
Tema
Integrerande
lokalsamfunn – frå plan
til handling

Orientering om
tilrettelagt transport (TTordninga og om utvida
ordning
Gjennomgang av
kartlegging av
rammevilkår for dei
Kommunale råda

Karakter
1:
2:
3: 1
4:
5: 6
6: 16
1:
2:
3: 1
4: 3
5: 8
6: 9
1:
2:
3:
4: 1
5: 8
6: 13

Generelle kommentarar
Aktuelle tema
Gode foredragshaldarar

Mykje god informasjon
Interessante og spanande
dagar
For mange kommentarar til
tema som ikkje var spørsmål

Tema
Orientering om
tettstadprogrammet

Orientering om
nærmiljøprosjektet

Gruppearbeidet

Karakter
1:
2:
3: 1
4: 1
5: 8
6: 12
1:
2: 1
3: 1
4: 2
5: 9
6: 9
1:
2:
3:
4: 3
5: 7
6: 11

Generelle kommentarar
Litt mykje teori

Saknar felles diskusjonar, for
knapp tid

Meir tid til gruppearbeid

Vurdering
Tilbakemeldingane frå deltakarane er udelt positive med omsyn til dei tema som
vart teke opp og val av innleiarar. Litt over halvparten av kommunane var
representerte med ein til tre deltakarar. Det hadde vore ønskeleg at fleire
kommunar kunne vore representerte. Det har vore prøvd å arrangere
eindagssamlingar to stadar i fylket. Heller ikkje då fekk vi fleire kommunar til å
delta. Form og lengde på desse konferansane kan vere eit tema til drøfting i
fylkesrådet, når neste års program skal leggast. Det kom inn nokre kommentarar til
gruppearbeidet. Programmet første dag vart endra. Det vart brukt meir tid enn
avsett til kvart av dei tema som sett opp. Spørsmål og kommentarar til kvar av
innleiarane var mange med aktive deltakarar. Dette førte til at gruppearbeidet
første dag gjekk ut. Nokre opplevde det som negativt.
Det er ein balansegang mellom mykje tid til fagleg påfyll og tid til drøfting i plenum
ut frå aktuelle problemstillingar som rådsmedlemmane sjølve ønskjer å diskutere.
Korleis fordelinga skal vere, er noko fylkesrådet må drøfte før neste års konferanse.
Ein måte er å variere slik at det blir gitt mykje opplæring og faglege innlegg i første
del av valperioden og heller bruke meir tid på «eigen praksis/erfaringsdeling» i siste
delen av perioden.
I evalueringsskjema vart det bedt om at deltakarane gav innspel til tema til neste
års konferanse. Fleire hadde ønske om at Deltasenteret deltok på konferansen
neste gang. I tillegg var tema som universell utforming, gjennomgang av
Byggteknisk forskrift 17 (TEK-17) og kollektivtransport, særleg ferje og buss.
Saka blir lagt fram for rådet til drøfting og utan forslag til vedtak.
Heidi-Iren Wedlog Olsen
fylkeskultursjef

