Arbeidsplan for fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne
2016 – 2019
Visjon:
Menneske med nedsett funksjonsevne har like rettigheiter og moglegheiter som alle andre

Rolle og funksjon
Fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne er eit rådgjevande organ for
fylkeskommunen. Rådet skal handsame saker som gjeld menneske med nedsett funksjonsevne,
med tanke på å gjere kvardagen enklare for dei. I møte i fylkesutvalet 4. november 2015 i sak
109/15: Val av medlemer til nemnder o.a. vart fylgjande valt for perioden 2015 – 2019:
Medlem:
Varamedlem:

Erlend Haugen Herstad (Sp)
Gunn Karin Sande (Sp)

Medlem:
Varamedlem:

Odd Atle Stegegjerde t (Ap)
Beate Bondevik Lie (KrF)

Medlem:
Varamedlem:

Wenche Røkenes (FFO)
Anita Æsøy (FFO)

Medlem:
Varamedlem:

Magnus Strand (FFO)
Geir Liavåg Strand (FFO)

Medlem:
Varamedlem:

Bente Underthun (SAFO)
Eldbjørg Lie (SAFO)

Fylkesutvalet valde i møte 4. november 2015 fylgjande som leiar og nestleiar:
Erlend Haugen Herstad
- leiar
Odd Atle Stegegjerdet
- nestleiar
Wenche Røkenes søkte om fritak frå vervet i mai 2017. Fylkesutvalet handsama søknaden i møte
20. juni 2017, og gjorde slikt vedtak i sak 66/17:
1. Fylkesutvalet fritar Wenche Røkenes frå sitt verv i fylkesrådet for menneske med nedsett
funksjonsevne
2. fylkesutvalet vel som ny medlem i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne:
Anita Æsøy
3. Fylkesutvalet vel som ny varamedlem i fylkesrådet for menneske med nedsett
funksjonsevne: Synnøve Solhaugen Engen
Fylkeskommunale og kommunale råd for menneske med nedsett funksjonsevne er lovpålagt
gjennom Lov av 17.06.05 om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og
fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne. Meir detaljar om lova finn du her:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-58

Mål:




Rådet vil jobbe for:
o Likeverd og likestilling, gjennom moglegheit for likeverdig deltaking i samfunn,
skule og arbeid
o Eit meir tolerant samfunn utan diskriminering og mobbing
o Handlings- og bevegelsesfridom som inneber like økonomiske, kunnskapsmessige
og sosiale rettigheiter for alle
Innbyggarane og fylkespolitikarane i Sogn og Fjordane skal vite kva fylkesrådet er, og kva
vi jobbar med - fylkestinget/fylkeskommunale organa oppsøker aktivt fylkesrådet



Rådet ynskjer å engasjere seg i offentleg tenesteyting, opplæring og universell utforming

Tiltak:


Arrangere landskonferanse i 2017 for fylkesråda saman med Hordaland og Rogaland





Lage digital informasjonsbrosjyre om fylkesrådet, samleinformasjon og dagsaktuelle ting?
Arrangere konferanse for heile fylket i løpet av perioden
Vere aktive i media for å stå i spissen for saker som vedkjem menneske med nedsett
funksjonsevne
Vere ein aktiv bidragsytar i fylkeskommunen sitt planarbeid
Vere synleg i fylkesting og fylkesutval
Oppsøke og informere alle partigruppene
Invitere leiarane for hovudutvala (inkl. fylkesdirektørane) til dialog med fylkesrådet. Kva
ser for eksempel hovudutvala for seg av kva som er utfordringar og kva fylkesrådet kan
engasjere seg i
Representantane i fylkesrådet som representerer SAFO og FFO ha dialog med
brukarorganisasjonane, for å få innspel på viktige saker som fylkesrådet bør jobbe med
Samarbeide med dei kommunale råda for å få innspel og drive oppfølging









Aktivitet i 2016:





Representantane i fylkesrådet som representerer SAFO og FFO har starta dialogen med
brukarorganisasjonane, for å få innspel på viktige saker
I juni vart det sendt oppmoding til kommunane om å kartlegge friluftsareal som er
universelt utforma og legge dette inn i fylkesatlas
Fylkesrådet fekk i juni god informasjon om universell utforming og dei sju prinsippa som
ligg til grunn for universell utforming
Det er sendt uttalar til kommunar og fylkeskommunen om saker som vedkjem menneske
med nedsett funksjonsevne

Aktivitet i 2017:




Fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Sogn og Fjordane arrangerte
landskonferanse saman med Hordaland og Rogaland. Landskonferansen var i Stavanger
31. oktober – 1. november 2017
Representantane i fylkesrådet som representerer SAFO og FFO har oppretthalde den gode
dialogen med brukarorganisasjonane
Sendt uttalar til fylkeskommunen og andre offentlege etatar om saker som vedkjem
menneske med nedsett funksjonsevne

Planlagt aktivitet i 2018:




Representantane i fylkesrådet som representerer SAFO og FFO oppretthalde dialogen med
brukarorganisasjonane
Sende uttalar til fylkeskommunen og andre offentlege etatar om saker som vedkjem
menneske med nedsett funksjonsevne
Ta kontakt med dei tre hovudutvala i fylkeskommunen for å opprette ein dialog om arbeidet
til fylkesrådet

Planlagt aktivitet i 2019:

