
Rådet for mennesker med  
nedsatt funksjonsevne 
 
– Et rådgivende organ for kommunen



 
 
Hvem er vi? 
 
Vi består av fem representanter fra organisasjoner for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne, to representanter fra kommunens 
politiske organer og to fra kommunens administrasjon.  
 
Vi representerer alle brukerorganisasjoner for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne.
 

 

Helt siden 1996 har Elverum 
hatt et kommunalt råd for 
funksjonshemmede. 
 
Siden 2005 har det vært 
pålagt å ha slikt råd. 



Hva gjør vi? 
 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et 
rådgivende organ for kommunen. Rådet skal være pådriver for 
saker som berører mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Vi jobber etter prinsippet om universell utforming og likestilling i 
samfunnet. 

Vi er et samarbeids- og rådgivende organ for kommunen i saker 
som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådets 
uttalelser skal vektlegges.

 
Dette jobber vi med: 
 

 ● Tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 ● Allmenne tiltak og tjenester.
 ● Kommunens ordinære budsjett- og planarbeid 

på ulike områder.
 ● Informasjonsarbeid innad i kommunen overfor 

organisasjoner og almennheten.
 ● Forbedre samarbeid og samordning i saker av 

interesse for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vi skal orienteres om aktuelle saker som er under arbeid i 
kommunen og selv kunne ta opp saker. Vi behandler ikke saker 
som gjelder enkeltpersoner.
 



Her finner du medlemmer av rådet inntil 2019:  
 
Leder 
Jane Odden: 482 52 480 / jelisabo@online.no 
Politisk representant, Høyre 
 
Nestleder 
Magnus Stenseth: 481 29 940 / magnusstenseth@gmail.com 
Politisk representant, Arbeiderpartiet 

 
Per i dag er følgende brukerorganisasjoner representert: 

Norges Astma- og Allergiforbund
Gunn Rauken – 928 60 012 / gunn.rauken@naaf.no

NFU Elverum og omegn lokallag Norsk forbund for 
utviklingshemmede
Torill Vagstad – 402 88 307 / torill.vagstad@gmail.com

Norges Blindeforbund Hedmark fylkeslag
Ole Marius Løbak – 941 47 579 / ole.marius.lobak@me.com

NHF Norges Handikapforbund Elverum og omegn
Kari Torbjørg Fischer – 976 38 580 / karitfischer@gmail.com

LHL Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke
Karl Gerhard Rundberget – 934 54 754 /gerh.r@online.no

Representanter fra administrasjonen, Elverum kommune:
Jan Forårsveen – 975 17 727 / jan.forarsveen@elverum.kommune.no
Olaug Sletten – 934 04 552 / olaug.sletten@elverum.kommune.no
 


