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Vedlegg: Utkast til årsmelding FUN 2012

Sammendrag:

Vedlagt ligger utkast til årsmelding for 2012 for Fauske kommunale råd for likestiling av
funksjonshemmede.

INNSTILLING:

Foreliggende utkast til årsmelding 2012 fra Fauske kommunale råd for likestiling av
funsjonshemmede godkjennes

FUN-013/13 VEDTAK- 15.04.2013

Foreliggende utkast til årsmelding 2012 fra Fauske kommunale råd for likestillng av
funksjonshemmede godkjennes med følgende merknad:

Under punktet om befaring legges dettil:
Befaring torgheisen og parkeringsplasser utenfor Amfi og ned mot sjøen.

Even Ediassen
rådman
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Årsmelding 2012

Fauske kommunale råd for likestilling av
funksjonshemmede



MEDLEMMER:

Fauske kommunale råd for likestiling av funksjonshemmede (FUN) består av 8 medlemmer
og 6 varamedlemmer.
Medlemmene er valgt av kommunestyret. FUN velger leder og nestleder.
For perioden desember 2011 - 2015 er følgende medlemmer valgt:

Politisk valgt
Janne Hatlebrekke

Vara Svein Roger Bådsvik
Politisk valgt

Marit Stemland
Vara Vigdis Kristensen
NFU

Jostein Stige
Vara Vera Valen

Diabetesforbundet indre Salten
Bjørn Evensen

Vara Jan Nystad

Personskadeforbundet LTN, Salten lokallag
Veronika Ormåsen

Vara
Fauske og Sørfold revmatikerforening

Greta Kristoffersen

Vara Bjørg Borge

Indre Salten Astma- og allergiforening
Sissel Amundsen

Vara Inger Anderbakk

Representant fra administrasjon
Mari-Ann. Lauritsen

Leder:
Nestleder:

Janne Hatlebrekke
Veronika Orm åsen

MØTER:

FUN har avholdt 6 møter iår 2012, rådet ble konstituert på l.møte 24.januar 2012.

SAKER:

FUN har behandlet 40 saker i 2012, bla følgende:
. Områderegulering for Kistrand

. Forslag til områderegulering for Naustbokta i Kjelvatn

. Valg av representanter til styret i frivilighetssentralen for perioden 201 1-2015

. Røyking i teknobingos lokaler i arkaden

. Områderegulering for Sjøgata vest

. Områderegulering for Jakobsbakken



. Forslag ti områderegulering for Eiaveien

. Forslag til områderegulering for Solbakk gard

. Forslag til områderegulering for Venset hamn

. Trafikksikkerhetsplan Fauske kommune

TEMAER:

FUN har hatt flere temaer ti informasjon og drøfting i møtene, bla:
. Orientering om budsjett 2012

. Samhandlingsreformen avtaleverk

. Orientering om avlastningstibud,. støttekontakter og arbeidstilbud ved enhet
Miljølhabiltering

. Orientering om plan og bygningsloven

. Spørreundersøkelser

. Invitasjoner ti kurs og konferanser

. Orientering angående PPT

I forbindelse med informasjon fra planavdelingen om plan og bygningsloven henvendte rådet
seg til planutvalget for å fà tilatelse til å påbegynne arbeidet med en sjekkliste, en liste som
kan bli anbefalt brukt av byggherrer. Dette for å ivareta/legge ti rette for universell utforming
i nybygg. Arbeidet med sjekklisten vil fortsette i 2013.

BEFARINGER:

FUN har i løpet av 2012 vært på følgende befaringer:
. Befaring Fauske videregående

. Befaring Fauske svømmehall utvendig tigjengelighet

. Befaring torgheisen og parkeringsplass utenfor Amfi og ned mot sjøen

Etter befaringen av tilgjengelighet utenfor Fauskebadet ble det sendt brev til plan og
utviklingsutvalget i kommunen. I brevet ble det vist til en rekke mangler i forhold ti
universell utforming og tilgjengelighet. I forbindelse med behandlingen av budsjett 201 3 ble
det vedtatt avsatt kr 200 000,- til tilrettelegging utenfor Fauskebadet. Rådet er tilfreds med at
midler er satt av og at utbedringen er planlagt startet opp våren 2013.

KURS / SKOLERING
Leder har i 2012 deltatt på konferanse om politikken for mennesker med utviklingshemming.
Nestleder har i oktober 20 12 deltatt på 2 dagers skolering, opplæring av kommunalt råd for
funksjonshemmede.

ÅRLIG TEMAMØTE

Det er ikke gjennomført temamøte i2012. Det planlegges gjennomført høsten 2013

BEVILGNINGER/ØKONOMISK STØTTE

Til rådets disposisjon i 2012 kr 35700,-


