Hvordan ønsker
RFF veien

videre skal

utville seg*
Bystyret har vedtatt
følgende hovedmål for
vår by:
I år 2006 er Kristiansand
• Landets beste storbykommune

å leve i - hele livet.

• Et sterkt og naturlig landsdelssenter.
Rådet For Funksjonshemmede
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ser frem til et forsterket
samarbeid med våre
politikere , kommunens
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,

og

våre tilsluttede
organisasjoner for å
bidra til at vi sammen
kan nå dette målet.

Sekretariat: Helse- og Sosialdirektørens stab
DuViTo-senteret - Kirkegt. 11-13 - 4611 Kristiansand S.
Telefon: 38 07 52 87 - Telefax: 38 07 52 76
Leders telefon: 915 72 422

Hva er Rådet For Funksjonshemmede?

Hva er RFFysoppgave?

Rådet For Funksjonshemmede
i Kristiansand ble opprettet
tidlig i 70-årene.
Rådet består av 23 organisasjoner
for ulike funksjonshemmede.
Av disse velges det et arbeidsutvalg
på 5 representanter.
Bystyret har vedtatt vedtektene som bl. a. sier at Rådet For
Funksjonshemmede
(RFF) skal være et rådgivnings- og
samdrøftingsorgan
mellom kommunen og
funksjonshemmedes
organisasjoner
i spørsmål som gjelder
funksjonshemmedes
situasjon.
Dette innebærer at RFF skal uttale seg til spørsmål vedr.
kommunens handlingsplan
og utbyggingssaker.
Dessuten - og ikke minst - skal RFF ta initiativ til nye tiltak
som kan styrke funksjonshemmedes
deltagelse i samfunnet.

• RFF's leder har fast møte- og talerett i byutviklingsstyret.

Hvordan er RFF'sarbeidsutvalg
sammensatt?
• RFF's arbeidsutvalg
er sammensatt av 5 representanter
fra
funksjonshemmedes
organisasjoner
i Kristiansand, samt
en valgt politisk representant.
1. vararepresentant
møter
fast.
• Leder og 4 representanter

velges fra organisasjonene.

I tillegg er 4 av kommunens sektorer representert:
helse- og sosial, kultur, teknisk, undervisning, disse møter
etter behov.
• Sekretariatet, budsjettet og arbeidsutvalget
er tilknyttet helse- og
sosialdirektørens
stab
og godkjent av
bystyret.
• RFF's arbeidsutvalg
har faste møter hver
måned.
I tillegg møtes leder
og sekretær jevnlig.

• RFF's repr. får saker vedr. utbygging
• RFF er også representert
som brukerrepresentanter.

til høring og uttalelse.

i prosjektgrupper

i kommunen

• RFF sender fast informasjon til sine organisasjoner
og
innkaller til medlemsmøter
minimum 2 ganger i året.
• RFF skal være og er et rådgivende organ for kommunens
politikere, administrasjon
og byens befolkning.
• RFF er tilgjengelig for publikum
DuViTo, Helse- og Sosialsenteret.

til faste annonserte

tider i

Hva har Kristiansand kommune og
RFF fått til sammen?
Ta en tur i Kvadraturen, nyt den fine Strandpromenaden,
nyt
noen reker på Fiskebrygga sammen med andre eller opplev
naturen på sitt beste i Baneheia. Les Tilgjengelighetsguiden.
Lån scooteren i Kvadraturen og ta en tur sammen med de
andre scootere/ rullestolkjørere
som du treffer på.
Dyreparken og Sørlandssenteret
har også scootere for uteleie.
For blinde og svaksynte er det
markert gatedekke både ved
x
farge og overflatetype. Dette gjør
det lettere for blinde og
Lik
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egenhånd.
-9q Det er blitt lyd i lyskryssene.
Byen har fått:
Nordiska Handicap-politiska
Rådets tilgjengelighetspris
og
Norges Handikapforbunds
tilgjengelighetspris
2002.

2002

