Rådet for personer med
funksjonsnedsettelser
– Et rådgivende organ for kommunen

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

Hvem er vi?
Vi består av fem representanter for funksjonshemmedes foreninger,
to representanter fra kommunens politiske organer og to representanter fra kommunens administrasjon. Vi samarbeider også med
funksjonshemmedes organisasjoner.

Hva gjør vi?
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne er et rådgivende
organ for kommunen. Rådet skal være pådriver for saker som berører
mennesker med nedsatt funksjonsevne sine levekår i
Elverum.
Vi jobber etter prinsippet om universell utforming og likestilling i
samfunnet. Vi er et samarbeids- og rådgivende organ for kommunen i
saker som angår funksjonshemmedes behov og interesser. Vår hensikt er å ivareta alle grupper mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Rådets uttalelser skal vektlegges.

Dette jobber vi med:
–
–
–
–
–

Tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Allmenne tiltak og tjenester som også berører disse
Kommunens ordinære budsjett- og planarbeid på
ulike områder
Informasjonsarbeid innad i kommunen, overfor
organisasjoner og allmennheten
Bedre samarbeid og samordning i saker av
interesse for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Vi skal orienteres om aktuelle saker som er under arbeid
i kommunen. Vi holder oss løpende orientert om aktuelle
saker og kan ta opp saker. Vi behandler ikke saker som
gjelder enkeltpersoner.

Medlemmer i peroden 2019 -2023
Leder Wenche Berg tlf 911 67132 / wenche53berg@gmail.com

Representant for Elverum Revmatikerforening

Nestleder Gjermund Gjestvang tlf 959 03686

gjermundgjestvang@hotmail.com
Politisk representant Miljøpartiet De Grønne

Kontaktinformasjon til våre rådsmedlemmer:
Elverum Revmatikerforening
Wenche Berg – 911 67132 / wenche53berg@gmail.com
LHL Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Elverum
Karl Gerhard Rundberget – 934 54754 / gerh.r@online.no
NHF Norges Handikapforbund Elverum
Dag Sondre Peikli – 984 82285 / dspeikli@gmail.com
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Elverum
Karin Kastet Herstadhagen – 958 86573 / kaherst@online.no
Nasjonalforeningen, Elverum demensforening og
Møteplassen Elverum
Jane Odden – 482 52480 / jelisabo@online.no
Politisk representant Sosialistisk Venstreparti
Christina Beck Jørgensen – 932 448568
christina.beck.jorgensen@hotmail.com
Representanter fra administrasjonen, Elverum kommune
Jan Forårsveen – 975 17727 / jan.forarsveen@elverum.kommune.no
Olaug Sletten – 934 04552 / olaug.sletten@elverum.kommune.no

