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Rådet for likestilling av funksjonshemmede 1/13 28.02.2013

Kommunestyret

Årsmelding 2012 - Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Rådmannens forslag til vedtak:

Årsmelding 2012 for Rådet for likestilling av funksjonshemmede tas til orientering.

Vedlegg
1 Årsmelding 2012

Bakgrunn

I reglementet for Rådet for likestilling av funksjonshemmede er det ikke sagt noe om utarbeidelse av 
årsmelding, men i tråd med vanlig praksis legges årsmelding fram for behandling i rådet og i 
kommunestyret.

Konklusjon

Se innstilling
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Rådet for likestilling av funksjonshemmede – årsmelding 2012

Inderøy og Mosvik kommuner ble pr. 01.01.2012 slått sammen til en kommune, og fikk navnet 
1756 Inderøy.

For perioden 2012 – 2015 valgte kommunestyret følgende medlemmer til rådet:

Medlemmer: Varamedlemmer:

Brukerorganisasjonene:
1. Hans Henrik Nørholm 1. Sigrun Solem
2. Kristin Lie Slapgaard 2. Kjell Gulstad
3. Randi Winje Rørstad
4. Arvid Nervik

Politisk:
1. Ida Stuberg 1. Trine Berg Fines
2. Ragnar Nossum 2. Trond Bjørken
3. Lena Oldren Heggstad 3. Ann Kristin Wiik Langfjæran
4. Harald Ness 4. Tore Huseth

Leder       :  Ida Stuberg
Nestleder: Arvid Nervik   

Rådet har i 2012 avholdt 8 møter og behandlet 21 saker.  
Første del av møtene har vært holdt sammen med Eldres Råd, der rådmannen har vært tilstede 
og orientert om aktuelle saker.

27. februar ble det holdt en felles folkevalgtopplæring for Rådene for likestilling av 
funksjonshemmede og Eldrerådene i INVEST-kommunene.
20. september var rådet på besøk/befaring på Distriktsmedisinsk senter (DMS) på Steinkjer 
sammen med Eldres Råd.

Rådet har bl.a. gitt uttalelse i følgende saker:

 Boligsosial handlingsplan

 Hovedvegplan

 Kulturplan

 Ruspolitisk handlingplan

 Bestillingstransport (Servicetransport og tilbringertjeneste)

 Navneendring fra Rådet for funksjonshemmede til Rådet for likestilling av 
funksjonshemmede

 Budsjett 2012

 Utbygging Nessjordet

Rådet har vært spesielt engasjert i planene for utbygging av Nessjordet, og er bekymret for at 
de planlagte enhetene skal få et for institusjonsaktig preg.  Rådet har derfor bedt om å få bli 
involvert i den videre prosessen på en konstruktiv og god måte før planutkastet legges ut på 
høring.
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Kommunestyret

Tidsfrister for universell utforming av eksisterende skolebygg

Rådmannens forslag til vedtak

Saken legges fram uten innstilling til vedtak.

Vedlegg
1 Tidsfrister for universell utforming av skolebygg

Bakgrunn

De kommunale rådene for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag har 
mottatt brev fra Norges Handikapforbund Trøndelag der alle rådene blir oppfordret til å påvirke sin 
kommune til å vedta et krav om tidsfrister for universell utforming av skolebygg.  Kravet bes sendt 
aktuelle departementer og statsministerens kontor.

Skolene/kommunene har plikt til å sørge for universell utforming etter Diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven, men Likestillings- og diskrimineringsnemnda har uttalt at plikten til universell 
utforming ikke er gjeldende så lenge tidsfrister ikke er fastsatt. 

Norges Handikapforbund mener derfor at det haster med å få tidsfrister for når eksisterende skolebygg 
skal være universelt utformet.

Gjennom statens avtale med KS og landets kommuner skal kommunene få kompensasjon for 
ekstrakostnader som følger av økte forpliktelser, herunder økte investeringskostnader.  Forskrifter med 
tidsfrister vil derfor utgjøre en fordel for norske kommuner, som da vil kunne få dekket sine 
investeringskostnader for oppgradering av skolebygg.



Norges Handikapforbund Trøndelag har følgende forslag til tekst som kan sendes aktuelle departement 
og statsministerens kontor:

Inderøy kommune støtter regjeringens visjon om at Norge er universelt utformet innen 2025,
som beskrevet i regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet
2009-2013.

Den fysiske tilgjengeligheten i mange skoler i Norge er så dårlig at funksjonshemmede elever
daglig opplever små og store hindre. Dette gjør at man ikke får en likeverdig skolehverdag
som sine medelever eller i verste fall ikke kan gå på nærskolen sin. Funksjonshemmede
foreldre/foresatte opplever ikke et likeverdig tilbud for å delta på skoleavslutninger,
foreldresamtaler og lignende. Lærere med funksjonsnedsettelser kan utestenges fra å søke
jobb.

Inderøy kommune mener regjeringens rentekompensasjonsordning for rehabilitering og
nybygging av skolebygg ikke er tilstrekkelig. Vi ber regjeringen snarest utarbeide tidsfrister
for universell utforming av skolebygg. Staten må gi økonomiske incitamenter for å sikre en
rask gjennomføring.

Universelt utformede skolebygg er en forutsetning for likeverd og likestilling for elever,
foreldre og ansatte med funksjonsnedsettelser. Alle barn skal kunne velge å gå på nærskolen
sin.

Det vises forøvrig til utfyllende informasjon i vedlagte brev fra Handikapforbundet.

Rådmannen har forståelse for det initiativ som her er tatt og det motiv som ligger bak. 

Samtidig er det prinsippielt noe problematisk for en kommune å anmode statlige myndigheter om å 
skjerpe krav til kommunenes oppgavegjennomføring. 

Konklusjon

Se innstilling.
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Tidsfrister for universell utforming av skolebygg

Den fysiske tilgjengeligheten i mange skoler i Norge er så dårlig at funksjonshemmede elever

daglig opplever små og store hindre. Dette gjør at man ikke får en likeverdig skolehverdag

som sine medelever eller i verste fall ikke kan gå på nærskolen sin. Dette kan være atkomst

til klasserom, gymsal, garderobe, uteområder, lekeapparater, tunge dører, høye terskler,

manglende eller feil utformet handikaptoalett, osv. Dette gjør at mange blir avhengig av

assistanse fra medlever, lærere eller andre for å gjøre det ande kan ta for gitt.

Funksjonshemmede foreldre/foresatte opplever heller ikke et likeverdig tilbud ved

deltakelse på skoleavslutninger, foreldresamtaler og lignende. Lærere med funksjons-

nedsettelser utestenges fra å søke jobb.

Skolene/kommunene har plikt til å sørge for universell utforming etter Diskriminerings- og

tilgjengelighetsloven. Men Likestillings- og diskrimineringsnemda har i sak 40/2010 uttalt at

plikten til universell utforming ikke er gjeldende så lenge det ikke er fastsatt tidsfrister for

når eksisterende bygg skal være universelt utformet.

04. april 2008 uttalte regjeringen i en pressemelding at de skulle utarbeide tidsskrifter:

(...)På grunn av den store økonomiske belastningen, foreslås det en skrittvis og

prioritert tilnærming.

Sammen med barne- og likestillingsministeren, vil kommunal- og regionalministeren

komme med forslag til hvilke bygningskategorier, anlegg og uteområder som skal

oppgraderes og når universell utforming skal være gjennomført. Bygg som brukes av

mange og som har stor betydning for den personlige utfoldelse og inkludering vil bli

prioritert først, for eksempelskolebygg.

Selv om Stortinget har etterlyst dette gjennom kommunal- og forvaltningskomiteen i 2010

og Arbeids- og sosialkomiteen i 2012, har ingenting skjedd.



Forskningsselskapet IRIS har i 2012 kartlagt tilgjengeligheten i Trønderske grunnskoler.

Undersøkelsen er basert på skolenes egen informasjon fra 124 av 281 skoler. (Svarprosent

på 44%.) Undersøkelsen viser at bare 2 av 124 skoler oppfyller minimumskravene til

tilgjengelighet etter plan og bygningsloven. Undersøkelsen viser videre at det er store

forskjeller på skolene. For funksjonshemmede elever vil derfor geografisk bosted være

avgjørende for skoletilbudet.

Norges Handikapforbund mener det haster med å få tidsfrister for når eksisterende

skolebygg skal være universelt utformet. Regjeringen har et mål om at hele Norge er

universelt utformet innen 2025. Skal dette bli en realitet må regjeringen fastsette forskrift

med tidsfrister snarest.

Gjennom statens avtale med KSog landets kommuner, skal kommunene få kompensasjon

for ekstrakostnader som følger av økte forpliktelser, herunder økte investeringskostnader.

Forskrifter med tidsfrister vil derfor utgjøre en fordel for norske kommuner, som da vil

kunne få dekket sine investeringskostnader for oppgraderinger av skolebygg.

Norges Handikapforbund Trøndelag oppfordrer derfor alle kommunale råd for likestilling av

funksjonshemmede i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag til å påvirke sin kommune til å vedta

et krav om tidsfrister for universell utforming av skolebygg. Kravet sendes aktuelle

departementer og statsministerens kontor.

Vedlagt nederst i dokumentet er et forslag på tekst som kan brukes.

Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorkonsulent Kristian Lian på telefon 72 900 720

eller e-post kristian.lian nhf.no

Vennlig hilsen

Noryges Handikapf9rbund Trøndelag

Ra hild Urdshals Høye
OgyUL-U?

Regionkontorleder

,

Arh,e H. Nrordahl

Regionleder

Kopi: Ordfører

NHFs lokallag

Norges Handikapforbund Trøndeiag Tlf: 72 900 720 www.nhf.no/troendelag

Kvenildmyra 4, 7072 Heimdai e-post: nhf.troendeiag@nhf.no



Statsminister Jens Stoltenberg, Statsministerens kontor, Postboks 8001 Dep, 0030 Oslo

Statsråd inga Marte Thorkildsen, Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet,

Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo

Statsråd Liv Signe Navarsete, Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8112

Dep, 0030 Oslo

Statsråd Kristin Halvorsen, Kunnskapsdepartementet, Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo

NN kommune ber Re 'erin en sikre inkluderin av elever med funks'onsnedsettelsei

grunnskolen


NN kommune støtter regjeringens visjon om at Norge er universelt utformet innen 2025,

som beskrevet i regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet

2009-2013.

Den fysiske tilgjengeligheten i mange skoler i Norge er så dårlig at funksjonshemmede elever

daglig opplever små og store hindre. Dette gjør at man ikke får en likeverdig skolehverdag

som sine medelever eller i verste fall ikke kan gå på nærskolen sin. Funksjonshemmede

foreldre/foresatte opplever ikke et likeverdig tilbud for å delta på skoleavslutninger,

foreldresamtaler og lignende. Lærere med funksjonsnedsettelser kan utestenges fra å søke

jobb.

NN kommune mener regjeringens rentekompensasjonsordning for rehabilitering og

nybygging av skolebygg ikke er tilstrekkelig. Vi ber regjeringen snarest utarbeide tidsfrister

for universell utforming av skolebygg. Staten må gi økonomiske incitamenter for å sikre en

rask gjennomføring.

Universelt utformede skolebygg er en forutsetning for likeverd og likestilling for elever,

foreldre og ansatte med funksjonsnedsettelser. Alle barn skal kunne velge å gå på nærskolen

sin.
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Ottar Mork

Takk for engasjert innspill og beklager at denne henvendelsen har glippet for meg på tross av purring.

Jeg velger å håndtere dette slik:

1. Internt ansvarlig for området Enhetsleder Per Arne Olsen og prosjekt-/sekretariatsleder Invest 
orienteres om innspillet.

2. Jeg legger brevet fram for Eldres råd og Råd for funksjonshemmede til orientering og eventuelt 
behandling. (i første møte etter nytt år)

På generelt grunnlag  vil jeg si at vi mener i dag ha rutiner for å tilpasse tilbudet til den gruppen du er opptatt 
av på en god måte. Innenfor et komplekst området vil de alltid være behov for forbedring og vi har på den 
alminnelige agenda et arbeide på gang med å utvikle kvalitetssystemene. Avklart «kvalitet» er vel på sett og 
vis det samme som avklarte «normer» - som er det begrepet du bruker i din tilnærming til problemstillingen.

Med vennlig hilsen 

Jon Arve Hollekim
- Rådmann –
74124203/99388911
Inderøy kommune

Fra: Ottar Mork [mailto:ottar@mork.no] 
Sendt: 31. oktober 2012 21:26
Til: ind-Postmottak

Emne: Sykehjem m.m.

Rådmann Jon Arve Hollekim
Inderøy kommune

Vedlagt følger et notat om temaet sykehjem - distriktsmedisinsk senter - b-sykehus, som  jeg håper du har tid 
til å reflekter over. Jeg hører gjerne fra deg.

Vennlig hilsen
Ottar Mork
Vangslivn. 59
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SYKEHJEM – DISTRKTSMEDISINSK SENTER – B-SYKEHUS

Den 3. juni i fjor hadde Inderøyningen et intervju med deg på grunnlag av et inserat jeg hadde om 

Samhandlingsreformen. I mitt innlegg skrev jeg om kommunenes plikt til å ta imot pasienter som 

sykehusene skriver ut og som fortsatt trenger medisinsk behandling og pleie. I så måte viste jeg til 

kommunenes plikt til å ha et visst antall sykehjemsplasser. Jeg viste også til det nybygde ”b-

sykehuset” på Egge, kalt distriktsmedisinsk senter hvor Inderøy kommune disponerer i gjennomsnitt 

(årlig?) tre sengeplasser.

Jeg har vært i kontakt med fylkesmannen og fått bekreftet min mistanke om at det ikke finnes 

departementsgitte bestemmelser om krav til innhold i og omfang på tjenestene i sykehjem. Ifølge 

Fylkesmannen fører det til ulikheter i dette tilbudet i de ulike kommunene. Noen kommuner 

kartlegger den syke, pleietrengende persons vaner og interesser ved tildeling av sykehjemsplass. På 

slik bakgrunn kan kommunen gi et individuelt tilpasset opplegg til den enkelte innbygger som trenger 

dette helsetilbudet. Det mener Fylkesmannen er god praksis. 

Med gjennomføring av Samhandlingsreformen vil sykehjem i mindre grad være et sted der folk bor, 

men i større grad utvikles til å dekke behov for medisinsk behandling og oppfølging både før og etter 

sykehusopphold, mener Fylkesmannen. I tillegg vil rehabilitering være en sentral oppgave som del av 

en tiltakskjede. Etter foranstående vil det være mye opp til den enkelte kommunes skjønn hva den 

legger i sitt sykehjemstilbud. Fylkesmannen påpeker at det vil medføre at tilbudene varierer både i 

innhold og kvalitet så lenge de ”materielle kravene” ikke er klart nok definert i lovverket.

Du og din stab er etter min mening godt rustet til å få fastere normer på plass lokalt. Jeg tillater meg 

å be deg utfordre de kommunale, lovpålagte rådene til å sette dette på dagsorden lokalt.  Målet må 

være å få fastsatt noen lokale standarder for materielt innhold. Kanskje kan det være en felles 

utfordring for Invest-kommunene? Men det vil ikke frita den enkelte kommune for plikten til å gjøre 

indiviuelle vurderinger.      

Jeg vet at du har en travel hverdag. Men dette temaet er etter min mening meget viktig. Derfor 

håper jeg at du gir meg en positiv tilbakemelding. Fylkesmannens folk på området stiller sikkert 

støttende til, hvis ønskelig. Jeg håper ellers at du bærer over med min innblanding.

Med vennlig hilsen

Ottar Mork

Inderøy, 31. okt. 2012.        
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