Vammaisneuvoston nimeäminen kaudelle 2013 – 2016

Kaupunginhallitus 27.3.2013 § 133

Sosiaaliturvan johtaja Mirja Kangas:
Vammaispalvelulain (L vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380) kunnan tulee vammaisten henkilöiden olosuhteiden edistämiseksi toimia yhteistyössä eri viranomaisten, laitosten, vammaisjärjestöjen sekä muiden sellaisten yhteisöjen kanssa, joiden toiminta läheisesti liittyy vammaisten henkilöiden elinoloihin. Lain 13 §:n mukaan kunnanhallitus voi asettaa vammaisneuvoston,
jonka tehtävänä on edistää ja seurata kunnanhallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden
elämisessä ja suoriutumisessa. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan tulee
olla vammaisneuvostossa riittävä edustus.
Rovaniemen vammaisneuvoston toimikausi (2009 – 2012) on päättynyt 31.12.2012.
Esitän, että kaupunginhallitus nimeää kaudelle 2013 – 2016 vammaisneuvostoon 14
jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. Kuusi jäsentä on vammaisjärjestöjen nimeämiä ja kahdeksan jäsentä on kaupungin nimeämiä luottamusmiehiä ja
viranhaltijoita. Teknisenä sihteerinä toimii hyvinvointipalveluiden hallintosuunnittelija.
Vammaisneuvostoon kuuluu yksi osastonjohtajan nimeämä viranhaltijaedustaja hyvinvointipalveluiden alueelta, yksi tekniset palveluiden alueelta ja yksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon alueelta.
Lisäksi vammaisneuvosto päivittää vuoden 2013 aikana Rovaniemen vammaisneuvoston toimintasäännön, jonka kaupunginhallitus vahvistaa.
Liite 1: Rovakan esittämät jäsenet / pöytäkirja 29.11.2012
Esitys Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala:
Kaupunginhallitus päättää
-

-

-

Hyväksyä valmistelijan esityksen Rovaniemen vammaisneuvoston nimeämiseksi
kaudelle 2013 – 2016.
Nimetä Rovaniemen Vammais- ja kansanterveysjärjestöjen (RoVaKa) esittämät
kuusi (6) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet (liite)
Vammaisneuvosto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan järjestöjen esittämistä edustajista. Ensimmäisen kokouksen
kutsuu koolle sosiaaliturvan johtaja.
Kaupunginhallitus nimeää edustajansa vammaisneuvostoon sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen ja pyytää teknistä lautakuntaa, koulutuslautakuntaa, vapaa-ajanlautakuntaa sekä perusturvalautakuntaa nimeämään edustajansa ja
henkilökohtaiset varajäsenet vammaisneuvostoon.
Osoittaa vammaisneuvoston toimintaan 3 500 € / vuosi
Vammaisneuvoston jäsenille korvataan kokouspalkkiot ja muut kokouksista aiheutuvat kulut kaupunginvaltuuston hyväksymän hallinto- ja johtosäännön mukaisesti.

Päätös Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti ja nimesi kaupunginhallituksen edustajaksi vammaisneuvostoon Maarit Simoskan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Maarit Airaksisen. Lisäksi kaupunginhallitus

päätti pyytää Rovaniemen seurakuntaa nimeämään oman edustajansa vammaisneuvostoon ja totesi, että vammaisneuvoston koko on 15 jäsentä.
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Täytäntöönpano:
Ote ao. henkilöt, tekninen ltk, koulutusltk, vapaa-ajan ltk, perusturvaltk, osastonjohtajat

