Funksjonshemmedes råd
Kongsvinger kommune
Årsmelding 2018
FUNKSJONSHEMMEDES RÅD
Sammensetning:
Medlemmer
Torill Melgård - Leder
FFO
Britt Helene Rymoen
NHF
Irene Svendsrud
SAFO
Svein Bjørklund
FFO
Svein Kristiansen
FFO
Politikere
Tove Stangnes
Louise Erichsen

Varamedlemmer
1. Berit Stolt
2. Astrid Dammen
3. Liv S. Engom
4. Anne Margrethe Ekren
5. Ann-Lise Sund

SAFO
SAFO
FFO
FFO
FFO

1. Ole Martin Knashaug
2. Sverre Wold

Sekretær: Hilde Thidemann Sundbye
Rådet
har hatt 9 møter og behandlet 44 saker.
I tillegg har flere medlemmer deltatt i møter i ulike komiteer og utvalg.
Administrasjonen i Kongsvinger kommune har stilt sekretær til rådighet. Sekretæren har hatt
de administrative oppgavene (innkalling, saksbehandling, referat, oppfølging m.m.)
Informasjon/orientering
De fleste saker rådet har behandlet, har leder og sekretær selv valgt ut fra utsendt saksliste
og dokumentasjon til andre utvalg/kommunestyre. Tiden til behandling har vært
uakseptabel kort og innspill til saker har kommer seint inn til utvalgene.
Rådet har fått orientering i følgende prosjekter/saker
• Brukerråd
• BPA - Hvordan bruker og assistent opplever ordningen
• Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2023
• Kvalitet- og utviklingsmelding oppvekst 2017 – Mobbing i grunnskolen
• Digeff og opplæring i digital teknologi
• Kongsvinger Demensforening
• BPA-ordningen
• Haugerkvartalet
• Demensboligene Holt
Det har også blitt gitt informasjon og orientering om prosjektet Eidems gate. Rådet har også
vært på befaring og sluttbefaring i forbindelse med åpning sensommeren 2017.

Befaringer/møter
Funksjonshemmedes råd har fått få innkallinger til befaring. På de befaringene de har vært
har de kommet inn alt for sent slik at mulige omgjøringer ikke har blitt gjort. Andre
prosjekter har blitt ferdigstilt uten at rådet har vært delaktig.
• Workshop – Ny hjemmeside til Kongsvinger kommune
• Ny heis i Eventyrstien borettslag
• NAV Brukerråd
• Arbeidsseminar om parkeringssrategi
• BPA-seminar
• Kongsvinger stasjon – HC-parkeringsplasser
• Demensforeningen
• Gang- og sykkelveg
Rådet har fått en guidet omvisning på KUSK av Karen Anne Noer.
Det er sendt henvendelse til Teknisk Forvaltning med ønske om invitasjon til befaringer på
prosjekter som er eller skal igangsettes uten nevneverdig forbedring.
Innspill/uttalelser
Det er gitt innspill i 44 saker som har vært til politisk behandling.
Noen av disse sakene er:
• Purring til teknisk forvaltning vedr. flere HC parkeringer rundt ved Rådhuset og ved
kirkene i Kongsvinger kommune
• Sykehusskogen
• Morgendagens aktivitetsenter
• Brukerråd
• Kvalitets og utviklingsmelding
• Veglys ved krematoriet
• Fler HC-parkering ved Kongsvinger stasjonsområde (dette ble ordnet i løpet av 14
dager)
• Fremdriftsplan bofellesskap for mennesker med demenssykdom, Holt
• Handlingsplan miljø og klima for Kongsvinger kommune
• ROS-samarbeid
Deltagelse i møter/kurs/konferanser
Medlemme i Fuksjonshemmedes råd har deltat på ulike seminarer/konferanser og møter.
Her følger noe av det medlemmene har deltatt på:
•
•

•
•
•
•
•

FFO-seminar
Frivillighetens rolle i integreringsarbeid
Områdeutvalg for tekniske hjelpemidler
Landskonferanse for RLF
Flere av medlemmene har vært på møter i Planutvalget og Komite for
Samfunnsutvikling
Informasjonsmøte vedr. gang og sykkelveg
Den internasjonale Fredsdagen

Politiske møter – arbeidsfordeling
- Rådet har hatt sine møter på mandagen i den uken komiteene hadde sine møter.

