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Innledning
Dagens samfunn bygges i betydelig grad av sosial kapital og verdigrunnlaget er basert blant annet på menneskeverd, likhet og demokrati. Østfold skal være et fylke med likestilling og fravær
av diskriminering. Alle skal ha like muligheter,
rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og
bruke sine ressurser.
Østfold skal være et universelt fylke å bo i hvor
toleranse, medvirkning og utfoldelsesmuligheter
skal være likt for Østfolds innbyggere.

Visjonen for Fylkesrådet for funksjonshemmede
er et samfunn med like muligheter for alle.
Handlingsplanen for Fylkesrådet for mennesker
med nedsatt funksjonsevne 2016 – 2019 omhandler viktige tiltak fylkesrådet ønsker å bidra
aktivt til å få gjennomført. Handlingsplanen er
rådets langsiktige plan for å fremme bedre samfunnsdeltagelse og muligheter for personer med
nedsatt funksjonsevne.

Sammensetning av rådet:
Navn		
Funksjon			Representerer
Roar Høisveen		
Leder				Ap
Marlene Annabella Martin		 Medlem			
MDG
Ole Johan Lakselv		 Medlem			
FrP
Tone C. Lillestølen		 Medlem			
Brukerrepresentant
Gerd Sissel Møller		 Medlem			
Brukerrepresentant
Jane Thon Kristiansen		 Medlem			
Brukerrepresentant
Sten Wange		
Medlem			Brukerrepresentant
Svein Erik Andersen		 Medlem			
Brukerrepresentant
Celina Sjøberg		
Nestleder			Brukerrepresentant
		 Observatør			
KS Østfold Akershus
Anne Mette Følkner		 Observatør			
NAV hjelpemiddels. Østfold
Stein Roger Jørgensen		 Observatør			
Fylkesmannen i Østfold
		 Observatør			
Sykehuset Østfold HF
Per Inge Bjerknes		 Observatør			
Statens vegvesen Østfold
		
Margaretha Brovold		
Vara				SV
Jens Bakke		
Vara				Sp
Ingrid Willoch		
Vara				H
Hanne Petersen		
Vara				Brukerrepresentant
Kjell Karlsen		
Vara				Brukerrepresentant
Jarl Meland		
Vara				Brukerrepresentant
Christina Grythe		
Vara				Brukerrepresentant
Teddy Kjendlie		
Vara				Brukerrepresentant
Terje Eriksen		
Vara				Brukerrepresentant
Kontaktinformasjon
Roar Høisveen, leder: tlf.: 928 47 982, e-post: rohoeisv@online.no
Celina Sjøberg, nestleder: tlf.: 41 44 12 29, e-post: celinasjo@gmail.com
Rune Vold, sekretær: tlf.: 90 98 30 00, e-post: runval@ostfoldfk.no

Mandat
Rådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen, og er et lovpålagt råd.
Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal på eget initiativ, eller gjennom å
få lagt saker frem for seg treffe vedtak på sine
områder. De skal delta med uttalelse i saker som
gjelder forholdet mellom fylkeskommunen og
fylkets innbyggere med nedsatt funksjonsevne.
Rådet skal videre sikre at brukergruppens perspektiv ivaretas i planarbeid, partnerskap og når
fylkeskommunen ellers bidrar i den regionale utviklingen.
Fylkesrådet skal i sitt arbeid ha særlig fokus på
universell utforming, arbeidsmarked og inkluderende arbeidsliv, innbyggermedvirkning, kompetanseheving, informasjon og synliggjøring.
Fylkesrådet behandler ikke enkeltsaker, men tar
saker opp på generelt grunnlag.

Prioriterte områder og tiltak

Helse og omsorg
•

Boliger og dagsentre for utviklingshemmede
– oppfølgingstiltak

•

Folkehelse og tilrettelagte tilbud

•

Rus og ettervern

•

Forebygging og rehabilitering av psykiske
problemer

Arbeid
•

Inkluderende arbeidsliv

•

VTA-bedrifter

•

Arbeid til unge med funksjonsnedsettelser

Transport, kollektivtrafikk og fremkommelighet
•

Universell utforming av jernbanestasjoner og
bussholdeplasser

•

Parkering og fremkommelighet

Bygninger, boliger og sentre
•

Følge opp offentlige bygg i Østfold

Utover sine lovpålagte oppgaver som fylkeskommunens høringsinstans i saker som angår
personer med funksjonsnedsettelse i Østfold,
vil Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i valgperioden prioritere følgende
tema:

•

Fremkommelighet i butikker, kjøpesentre og
tilsvarende steder.

•

Samhandlingsmøter med kommuner og
organisasjoner

Videregående opplæring

•

Befaringer og studietur

•

Dialogkonferanser for fylkets brukerorganisasjoner og -råd

•

Samarbeid med relevante instanser, interne
og eksterne

•

Oppfølging av spesialundervisning

•

Lærekontrakt/opplæringskontrakt

•

Oppfølging av tilgjengelighet og tilrettelegging i de videregående skolene

Kompetanse og nettverk
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