RENDALEN KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
RÅDET FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE
(RFF, RENDALEN)
Møtested: Rendalen kommunehus (kommunestyresalen)
Møtedato: 18.04.2012
Tid:
10:00 – 12:00

Til stede i møtet:
Medlemmer:
Bjørg M. Innvik Solum, Magnhild Søgaard, Bjørg Illevold, Per Arne Thoresen
Forfall:
Kai Dahlen
Varamedlem:
Inger Marie Husby

Andre som var til stede i møtet:
Leder for Ekspedisjonen Synnøve Grøndal som sekretær for rådet

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble
bestemt i møtet.
RENDALEN, 19.04.2012
……………………….
Bjørg Innvik Solum
……………………
Bjørg Illevold

…………………….
Magnhild Søgaard

RENDALEN KOMMUNE

Behandlede saker:
Saksnr. Tittel
REFERATSAKER
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV ENDRING AV
REGULERINGSPLAN R26 OTNES – GANG SYKKELVEI OG NY
GANG/SYKKELBRU OVER OTTA
REGIONAL SAMFERDSESPLAN 2012 – 2021 – GJENNOMGANG AV
HØRINGSVERSJON

6//12
7/12

8/12

I møtet ble følgende utdelt:


Revidert reglement for «Folkevalgtes arbeidsvilkår – Rendalen kommune»,
vedtatt i kommunestyret 29.03.2012



Heftet; «Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres»
- Fra Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet



Heftet; «Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne» – En håndbok
med informasjon og veiledning - Fra Kommunal Kompetanse



Heftet; «Hvordan skap et tilgjengelig samfunn for hørselshemmede» Fra
Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)



Plan for Habilitering og rehabilitering, revidert høsten 2012
Rådet gjennomgikk informasjonsbrosjyren for rådet og oppdaterte denne –
Brosjyren legges ut på aktuelle virksomheter til informasjon for innbyggere,
i tillegg til at den legges ut på kommunens hjemmesider.

Eventuelt:
Rådet ønsker at representanter fra NAV og helse/omsorg deltar på neste
møte. Ønskelig med deltakelse fra rådmann og ordfører i tillegg. Møtet bør
holdes senest i midten av juni. Gjennomgang av brukerundersøkelser som
er relevant for rådets oppgaver samt at det kan åpnes for spørsmål.
Sekretæren for rådet ordner dette i samråd med leder.
Varaordfører og for tiden fungerende ordfører Karin Wiik ble presentert for
rådet;
 Rådet ytret bl.a. ønske om deltagelse fra ordfører eller varaordfører på
berammet konferanse for de kommunale rådene i Alvdal 10.05, der
invitasjonen var gått til også politisk og administrativ ledelse.

Det ble drøftet litt om den regionale samferdselsplanen som rådet har til
behandling i møtet – Fungerende ordfører anbefalte rådet å gi sine innspill rådmannen
som skal utarbeide en høringsuttalelse for kommunen.( I mellomtiden har rådmannen
utarbeidet forslag til høring som er klar og fremlegges for formannskapet- Rådet sender
derfor sin egen høringsuttalelse direkte til Hedmark Fylkeskommune)
Saksnr.: 09/857-3
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REFERATSAKER

Behandling i RFF 19.04.2012:
Sekretær for rådet la frem tre tilleggs - referat:
4. Brev fra Likestillings- og diskrimineringsombudet vedr. Vurderinger av spørsmål om
adgang til å nekte en person med nedsatt funksjonsevne motorferdsel i utmark
5. Referat fra møte med brukerrepresentantene og NAV lederne 15.032012 –Per Arne
Thoresen deltok på møtet – Han orienterte fra møtet
6. Invitasjon fra Kommunenes Sentralforbund, 20.04.2012, Invitasjon til ledere av eldreråd
og råd for likestilling for funksjonshemmede - Invitasjon til å delta med innspill i fht.
avtalene som inngås mellom sykehuset innlandet og kommunen i Hedmark og Oppland. Da
verken leder eller nestleder hadde anledning til å møte; møter Per Arne Thoresen for rådet


Inger Marie Husby refererte fra møte i byggekomiteen 21.03.2012,

Referatsakene og tilleggs - referater ble tatt til orientering

7/12

OFFENTLIG HØRING OG ETTERSYN AV ENDRING AV
REGULERINGSPLAN R26 OTNES – GANG/SYKKELVEI OG NY
GANG OG SYKKELBRU OVER OTTA

Behandling i RFF, Rendalen 19.04.2012:
Saken var fremlagt uten forslag
Vedtak i RFF, Rendalen 19.04.2012:
Rådet har ingen tilføyelser til planen. Sekretær skriver brev til saksbehandler der rådet
uttrykker at de er fornøyd med at de har blitt tatt med i forkant og at rådets innspill er
ivaretatt.

8/12

REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012 - 2021 – GJENNOMGANG
AV HØRINGSVERSJON

Saken legges frem uten forslag til vedtak
Behandling i RFF, Rendalen 19.04.2012:
Rådet fremmer sin høringsuttalelse på «Regional samferdselsplan» til Hedmark
fylkeskommune;

Saksnr.: 09/857-3
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 Ordningen med mulighet for bestillingsdrosje (Kid – ordning) må utvikles videre og
innføres i de kommuner der muligheten til å benytte offentlige fremkomstmidler er
svært begrenset, som Rendalen. – Disse drosjene må være utformet slik at mennesker
med nedsatt funksjonsevne også kan benytte ordningen..
 Et av målene i planperioden bør være at det årlig avsettes midler for å gjøre
tilgjengeligheten til de offentlige fremkomstmidlene langt bedre enn i dag – Det bør
derfor være et av målene i planperioden, at innen planperiodens utløp skal alle kunne
benytte offentlige fremkomst midler uavhengig av sin funksjonalitet.
Vedtak i RFF 19.04.2012:
Rendalen RFF gir følgende høringsuttalelse til «Regional samferdselsplan 2012 – 2021;–
 Ordningen med mulighet for bestillingsdrosje (Kid – ordning) må utvikles videre og
innføres i de kommuner der muligheten til å benytte offentlige fremkomstmidler er
svært begrenset, som Rendalen – Disse drosjene må være utformet slik at mennesker
med nedsatt funksjonsevne også kan benytte ordningen
 Et av målene i planperioden bør være at det årlig avsettes midler for å gjøre
tilgjengeligheten til de offentlige fremkomstmidlene langt bedre enn i dag – Det bør
derfor være et av målene i planperioden, at innen planperiodens utløp skal alle kunne
benytte offentlige fremkomst midler uavhengig av sin funksjonalitet.
Sekretæren for rådet oversender rådets høring til Hedmark Fylkeskommune innen
fristen utløp som er 30. april

Saksnr.: 09/857-3
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