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HANDLINGSPLAN 2018-2019 

 

Rådet skal jobbe for like muligheter og full deltakelse i kommunen for barn og 

voksne med ulike funksjonsnedsettelser. Rådet er en møteplass for 

brukerrepresentanter og politikere, og Rådet skal gi innspill til administrasjonen 

og kommunestyret i saker som er av betydning for innbyggere med nedsatt 

funksjonsevne og deres familier. Viktige arbeidsområder for Rådet er universell 

utforming av fysiske omgivelser, arbeid mot diskriminering og tjenester for barn 

og voksne med nedsatt funksjonsevne. 

 Generelt 

- Rådet skal uttale seg om aktuelle saker i kommunen, og det forutsettes at 

Rådet holdes oppdatert 

- Utvikle informasjon om Rådet på kommunens nettside, inkludert aktuelle 

saker 

- Holde medlemmer av Rådet oppdatert gjennom deltakelse på relevante 

konferanser 

- Arbeide for at Rådets målgruppe synliggjøres i kommunens budsjett og 

handlingsprogram 

- Sikre Rådets medlemmer tilstrekkelig opplæring i saks- og 

prosesskompetanse 

 Tilgjengelighet og universell utforming 

- Rådet skal oppnevne et medlem med universell utforming som spesielt 

ansvarsområde 

- Bidra med kunnskap og erfaring for å sikre universell utforming i henhold 

til lovverk, blant annet gjennom skriftlige og muntlige innspill der dette er 

nødvendig 



- Avgi uttalelse og bidra med råd for å sikre universell utforming ved 

utbygging eller utbedring  

- Jobbe for at TEK10 legges til grunn i stedet for TEK17 i kommunale 

bygg for å sikre bedre tilpasning for funksjonshemmede 

 Holdningsskapende arbeid 

- Dialog med politikere om aktuelle og viktige problemstillinger 

- Aktivt påpeke upassende bruk av ord og uttrykk i skriftlig materiale fra 

kommunen som bidrar til stigmatisering 

- Delta som brukermedvirkere på aktuelle arenaer 

 Helhetlig tjenesteyting 

- Langsgående dialog med tjenesteytende enheter ved å invitere til 

deltakelse i Rådets møter, og gi innspill til gode løsninger 

- Følge opp utviklingen av koordinatorfunksjonen for barn og unge med 

sammensatte diagnoser 

- Jobbe for et koordinert tjenestetilbud med gode, individuelle løsninger   

- Påvirke til forenkling av vedtakspraksis for tildeling av tjenester til 

innbyggere som har en kjent, langvarig situasjon 

- Delta i utvikling av tilbud innen psykisk helsevern i kommunen 

 Barnehage og skole 

- Bevisstgjøre kommunen på inkludering innenfor barnehage og skole 

gjennom blant annet jevnlig å be om orienteringer knyttet til temaet 

- Følge opp kommunens praksis for tilpasset opplæring og tildeling av 

spesialundervisning 

- Følge opp organisering av spesialskoletilbud ved FINE  

- Jobbe for et bedre voksenopplæringstilbud til utviklingshemmede 



 Kultur og fritid 

- Bidra til bevisstgjøring og utvikling av tilbud innenfor kultur og fritid, 

som kan benyttes av alle 

- Jobbe for at kommunen legger til rette for at frivillige organisasjoner 

arrangerer inkluderende fritidstilbud for personer med nedsatt 

funksjonsevne 

- Påvirke til merking av tilgjengelighet for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne i program/brosjyrer over arrangement i regi av kommunen 

(f.eks. Kulturuka) 


