Årsmelding 2019
Rådet for likestillling av funksjonshemma og rådet for
personar med nedsett funksjonsevne

Innleiing
Stortinget vedtok 11.juni 2018 ny kommunelov. I samband med dette har kommunal- og
moderniseringsdepartementet revidert alle forskriftene som høyrer til kommuneloven. I ny
kommunelov er det bestemt at kommunar og fylkeskommunar skal opprette eldreråd, råd
for personar med nedsett funksjonsevne og medverknadsorgan for ungdom. Det nye er no
at reguleringa er flytta frå særlov til ny kommunelov med forskrift. Det er også nytt at
ungdom har lovfesta medverknadsorgan.
Samansetning
Rådet hadde ni medlemmer i perioden 2015-2019. Dette var tre representantar frå
brukarorganisasjonar, ein frå SAFO i to frå FFO, det var fire medlemmer frå fylkestinget, og
eit medlem frå NAV og eit frå KS Møre og Romsdal. Etter valet hausten 2019 er rådet sett
saman av åtte personar, tre frå brukarorganisasjonar, tre frå brukarorganisasjonar, og eit frå
KS og ein frå NAV. I utarbeiding av årsmeldinga er namnet på medlemmen frå KS endå ikkje
kjent. Rådet vart slik konstituert i november 2019 utan eit medlem frå KS. KS meldte inn sitt
medlem i januar 2020.
Rådet skifta namn etter valet i 2019, frå rådet for likestilling av funksjonshemma, til råd for
personar med nedsett funksjonsevne.
Samansetning av rådet 2015-2019:
Brukarrepresentantar:
Leif Elde, SAFO, nestleiar
1. Alvhild Kvamme Iversen
2. Per Einar Honstad
3. Astrid Austnes Andersen
Asbjørn Gausdal, FFO
1. Bjørn Rørstad
2. Steinar Waksvik
3. Frode Lyse
Kari Wiik, FFO
1. Anne Grete Mogstad
2. Tove Lovise Kroknes
3.Oddrun Beyer Holm
Frå fylkestinget:
Bjarne Kvalsvik (UVS)
1. Elisabeth Jørgenvåg (NML)
2. Lilly Gunn Nyheim (AP)
3. John-John Bruseth (MDG)
Per Vidar Kjølmoen (AP)
1. Frøydis Austigard (V)
2. Runar Vestheim (NML)
3. Hanne Notøy (AP)

Monica Molvær (H), leiar
1. Toril Røsand (H)
2. Syver Hanken (H)
3. Peder Gjerstad (H)
Cine Finstad Austnes (FRP)
1. Hans Olav Myklebust (FRP)
2. Margareth Hoff Berg (FRP)
3. Geir Stenseth (FRP)
Frå kommunane, oppnemnt av KS Møre og Romsdal:
Sissel Rykhus
1. Aud Sissel Suoranta
Frå NAV Møre og Romsdal:
Erik Husby
Etter valet i 2019 har rådet følgjande samansetning:
Frå fylkestinget:
1. Siv Katrin Ulla, AP (Valt til leiar i møtet 13.11.19)
2. Henrik Stensønes, SP
3. Håkon Lykkebø Strand, FRP
Brukarrepresentantar frå Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon:
1. Kai Corneliussen, Tornes
2. Bodil Ø. Jacobsen, Molde
Brukarrepresentantar frå SAFO (Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes
organisasjoner):
1. Leif Elde, Valderøy (Valt som nestleiar i møtet 13.11.19)
Varamedlemmer frå fylkestinget:
For nr. 1, 2:
1. Per Ståle Tornes, KRF
2. Victoria Smenes, KRF
3. Ottar Jan Løvold, AP
4. Lilly Gunn Nyheim, AP
For nr. 3:
1. Inger Johanne Tafjord, SUNML
2. Bjarne Kvalsvik, UVS

Varamedlemer frå Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon:
For nr. 1:
1. Per Gimnes, Gjemnes
2. Odd Arne Grande, Skodje 3.
3. Atle Tangen, Midsund
For nr. 2:
1. Siw Stavik, Vestnes
2. Aase Nerland, Smøla
3. Marit Fugledal, Molde
Varamedlemer frå SAFO (Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner):
For nr. 1:
1. Severin Minime Brunes, Ålesund
2. Terje Albregtsen
3. Gunhild Dahle
Frå KS Møre og Romsdal:
1. Svein Rune Johannessen
Vara:
1. Audhild Mork
2. Ottar Kaldhol
3. Anne Marie Fiksdal
Medlem oppnemnt av NAV:
Tor Steinar Misund
Vara: 1. Kirsti Korsbrekke Ringdal
2. Ole Kristian Myrbostad
3. Kjell Ove Røe
Fagansvar og sekretariat:
Våren 2019 var rådgjevar Marita Halvari ved kulturavdelinga ansvarleg for rådet. I mai tok
rådgjevar Anna Lianes over dette ansvaret, fram til Halvari er attende hausten 2020.
Sekretariatet for rådet ligg til organisasjonsavdelinga, administrativ seksjon.
Økonomi
Rådet hadde grei økonomi i 2019, og hadde eit mindreforbruk i forhold til budsjett.

Aktiviteten i 2019
Leiar og nestleiar i rådet har hatt arbeidsutvalsmøte om lag 14 dagar før møta, for å setje
opp saklista og å førebu møtet.
Rådet hadde fire møte i 2019. Tre med det gamle rådet, og eitt med det nykonstituerte
rådet. Møtet i mai hadde ein i Ålesund, og ein hadde også fellesmøte med råda frå dei som
no har vorte Nye Ålesund kommune. Dette var ein givande dag, men ein skulle hatt meir tid
til diskusjon i fellesskap mellom råda. Det vart likevel eit vellukka møte, og ein lærerik dag.
Ein hadde eigentleg planar om å gjennomføre møte saman med Herøy kommune sitt råd
hausten 2019, men dette utgjekk på grunn av valet, og overgangen til nye råd.
Rådet behandla 23 saker og 27 referatsaker i 2019, og tematikken var mellom anna saker om
forslag om endringar i drosjeløyve, retningsliner for elevutval ved dei vidaregåande skulane,
økonomiplan med handlingsplan 2020-2023 og budsjett for 2020, diverse høyringar og
generelle saker rundt val og konstituering av nytt råd.
Sakene som var behandla støtta opp under tema som rådet ynskjer å ha, jamfør
handlingsprogrammet som rådet har utarbeidd.
Medlemmer i rådet var mellom anna med på landskonferansen for personar med nedsett
funksjonsevne i Trøndelag, og var representantar i BUFDIR sitt nettverk for universell
utforming i transport.
Handlingsprogram 2016 - 2019
Handlingsprogram for fireårsperioden vart vedteke 10.02.2016 med følgjande hovudmål:














Muligheiter for alle
Rådet skal ha fokus på følgjande tema og ha slik arbeidsform:
Arbeide for å sikre at fylkeskommunen og kommunane følgjer opp Stortinget sine
intensjonar om kva rolle råda skal ha, spesielt som rådgivande uttaleorgan for saker
som gjeld likestilling og funksjonshemma.
Vere pådrivar for saker som ligg til rådet sitt mandat
Uttale seg i aktuelle saker
Vere høyringsinstans
Sørgje for å vere oppdatert gjennom orienteringar/diskusjonar om aktuelle
tema/planar
Delta i aktuelle konferansar/seminar og møte
Arrangere konferanse for dei kommunale råda
Motivere og gi råd til dei kommunale råda
4 ordinære møter i året, med to av møta lagt til to utvalde kommunar, kor også
nabokommunar blir invitert
1 fellesmøte med eldreråd og likestillingsutvalet
Delta/arrangere regionkonferanse og delta på landskonferanse

I samband med møta har følgjande orienteringar vorte gitt:


Fellesmøte med rådet i Ålesund med orienteringar: Orientering frå teamleiar helseog velferd Solveig Aarø og assisterande prosjektleiar i nye Ålesund Synnøve
Vasstrand Synnes.










Synfaring med Ålesund parkering om hc-parkering i Kremmerhuset.
Orientering om fylkesstatistikk 2018 ved ass. fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm
Orientering om minimumskrav universell utforming ved rådgivar Mari Anne
Bjørkmann
Orientering om «Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede» ved
førsteamanuensis avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde, Anne
Madeleine Botslangen
Under sak «Ny regional planstrategi og fylkesplan – innspel frå Rådet for likestilling
av funksjonshemma» er det satt av 1. time til saka og innspel ved ass. fylkesplansjef
Ingunn Bekken Sjåholm
Fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen – Om Møre og Romsdal fylkeskommune
Økonomisjef Willy Sægrov – Orientering om økonomiplan med handlingsplan 2020 2023 - med budsjett for 2020
Rådgivar Gry Halvorsen – Om arbeidet med nye regional planstrategi

Eigne arrangement i 2019
Ut over fellesmøtet med Ålesund, hadde ikkje rådet eigne arrangement i 2019. Rådet
arrangerte ikkje samling for kommunale råd i 2019. Dette vil ein ta igjen i 2020, og samlinga
er sett til 24. og 25. februar i Ålesund. Hovudtematikken er korleis ein skal drive eit
kommunalt råd, og korleis ein kan løfte saker som angår brukargruppa.
Sluttord
Det nye rådet vil i samarbeid utarbeide nytt handlingsprogram for komande periode, våren
2020. Rådet har i løpet av 2019 gitt innspel på mange viktige prosessar både innanfor
universell utforming og andre tematikker som til dømes tilgjenge på flybuss i Ålesund.
Dei viktigaste arbeidsoppgåvene til rådet er å vere pådrivar for aktuelle saker som
omhandlar målgruppa og å bidra til at det bli gitt tilstrekkeleg opplæring av både dei som sitt
i fylkesrådet og i dei kommunale råda.
I 2020 vil rådet arbeide vidare med tema, og utarbeide nytt handlingsprogram. I 2019 var
det vedteke å gå vidare med å planlegge ei felles regional samling for begge råda og rådet i
Trøndelag fylkeskommune. Dette vart ikkje gjennomført, av fleire grunnar, men er noko ein
må sjå på om er aktuelt anten for andre halvdel av 2020 eller tidleg i 2021.
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