Levanger kommune

Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Rådet for likestilling av funksjonshemmede
Åsenhallen, Åsen,
14.05.2019
13:30 – NB! Oppmøte v/Servicekontoret, Levanger rådhus for
samkjøring til Åsen

Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er
inhabil i noen av saken, må melde fra så snart som mulig på tlf. 90 05 69 39
eller e-post: rejo@levanger.kommune.no
Saksnr

Innhold

PS 4/19

Godkjenning av protokoll fra møte 05.02.19

PS 5/19

Referatsaker

Befaring: Det vil bli gitt informasjon om byggeprosess, status og omvisning Åsenhallen
v/Byggeleder Svein Roger Troset og Idrettskonsulent Kjersti Nordberg.

Levanger, den 08.05.19
Guro Skjetne
Leder
Sign.

PS 4/19 Godkjenning av protokoll fra møte 05.02.19

PS 5/19 Referatsaker

RS 3/19

Høring: rådet for likestilling av funksjonshemmede - Søknad om
rehabilitering og bruksendring av bygning - 5037/315/236
Kirkegata 20 - T3 Eiendom AS

RS 4/19

Høringsuttalelse ny forskrift om råd for eldre, for personer med
funksjonsnedsettelse og for ungdom. Uttalelse fra Levanger
kommune

Fra: Johansen, Reidun (reidun.johansen@levanger.kommune.no)
Sendt: 11.04.2019 09:10:42
Til: Asmundsen, Danielle
Kopi: Sørheim, Olav; gskjetne@hotmail.com; Knut Vodal (knut.vodal49@gmail.com)
Emne: SV: Høring: rådet for likestilling av funksjonshemmede - Søknad om rehabilitering og
bruksendring av bygning - 5037/315/236 Kirkegata 20 - T3 Eiendom AS
Vedlegg:

Hei

Viser til din henvendelse AU i rådet for likestilling har behandlet saken og ønsker å avgi
følgende høringsuttalelse;
«Rådet for Likestilling av Funksjonshemmede» ønsker at det IKKE gis dispensasjon fra Tek 17
og tidligere Byggeteknisk krav.
Det blir fler og fler boliger/leiligheter i Levanger Sentrum, vi mener det må være tilgjengelig å
bo for alle. Dette uavhengig av helse-/livssituasjon. En kan ikke være redd for at en må flytte ut
eller bli isolert i kortere eller lengre tid i sin egen leilighet.
Folk i alle aldre kan få negativ, enkle eller mer alvorlig endringer i helsen, det er ikke
nødvendigvis at en er født med en funksjonshemming som er utfordringen. Det er ønskelig at
beboere i sentrum skal være i alle aldersgrupper, småbarnsfamilier, ungdom, og godt voksne.
Videre er det ønske om tilrettelegging for små nisje butikker, private og offentlig aktører. Rådet
for likestilling av funksjonshemmede ønsker et moderne, levende Levanger sentrum som
utvikler seg med moderne infrastruktur og da selvsagt i tråd med retningslinjer i gitt i
de vedtatte fredningsbestemmelser for Trehusbyen Levanger.»
Reidun Johansen
rådgiver
service-/digitaliseringssenter
tlf.: 90 05 69 39

www.levanger.kommune.no
sentralbord: (+47) 74 05 25 00
postboks 130, 7601 Levanger

Fra: Asmundsen, Danielle <danielle.asmundsen@levanger.kommune.no>
Sendt: 15. mars 2019 12:28
Til: Johansen, Reidun <reidun.johansen@levanger.kommune.no>
Kopi: firmapost@letnesark.no
Emne: Høring: rådet for likestilling av funksjonshemmede - Søknad om rehabilitering
og bruksendring av bygning - 5037/315/236 Kirkegata 20 - T3 Eiendom AS
Hei!
Byggesaksavdelingen her på huset har en sak der det bl.a. søkes om dispensasjon fra kravet om
heis i TEK 17 § 12-3 i forbindelse med en bruksendring. I den forbindelse ønsker vi en uttalelse
fra Rådet for likestilling for funksjonshemmede. Høringsfristen settes til 12. april (4 uker). Link
til saken i ephorte ligger vedlagt.
http://ephorte/ephorteweb/locator/?SHOW=JP&JP_ID=47122&database=EPHORTELEVANG
ER

Med hilsen
Danielle Asmundsen
Danielle
Asmundsen

Jurist
Arealforvaltning
tlf.: 47 47 55 36

www.levanger.kommune.no
sentralbord: (+47) 74 05 25 00
postboks 130, 7601 Levanger

Levanger kommune
Service- og digitaliseringssenteret
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Deres ref: Vår ref: REJO 2019/1065 Dato: 29.03.2019
Ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og
for ungdom - Uttalelse høring fra Levanger kommune
Ovennevnte ble behandlet i Levanger formannskap, 27.03.19, hvor det ble fattet
følgende høringssvar:
VEDTAK:
Levanger kommune viser til uttalelser fra Levanger seniorråd, råd for likestilling av
funksjonshemmede og Levanger ungdomsråd og vil spesielt fremheve:
• Levanger kommune støtter forslag til felles forskrift, og er positive til at ungdomsråd
lovfestes. Det bør utformes egne regler for et medvirkningsorgan for ungdom. Det
fordi ungdom i motsetning til eldre og funksjonshemmede ikke har stemmerett.
• Kommunen støtter forslaget om inntil 2 års valgperiode er bra, men er uenige i at en
øvre aldersgrense settes til 18 år. Dette fordi ungdom i videregående skole og
lærlingeløp fint kan være både 18 og 19år gamle, og da mener vi at de bør være
valgbare inn i ungdomsrådet.
• Det er positivt at forskriftene understreker at rådenes innflytelse og medvirkning skal
være reell, gjennom at det stilles nødvendige ressurser til disposisjon og at relevante
saker legges fram for rådene på et tidlig tidspunkt i behandlingsprosessene.
• Levanger kommune vil fraråde sammenslåing av eldreråd og råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne.
• Leder og nestleder må velges av og blant pensjonistene i eldrerådet/Seniorrådet.
• Rådsmedlemmene må gjøres i stand til å utføre sine verv og ha samme rett til
opplæring som kommunestyrerepresentantene.
Med hilsen
Reidun Johansen
Rådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

