Verdal kommune
Rådmannen

Medlemmer

Deres ref:

Vår ref: LIER 2009/683

Dato: 21.04.2010

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 21. april
2010
Til stede: Rolf Tømmerås, Ingvild Gregersen Myhre, Inger Hegstad, Jorid Pettersen, Odd
Steinkjer, Lars Morten Lersveen og Heidi N. Storstad.
Forfall: Einar Asbjørn Tromsdal.
Tidspunkt: 13.00 – 15.20.
Sted: Kommunestyresalen
Sakliste:
1. Godkjenning av protokoll fra møte 11.02.10.
Vedtak:
Protokoll godkjent.
2. Rapport fra Arken – bruk av tilskudd fra rådet. Representant fra Arken møter.
Mona K. Stene orienterte. Det er etablert friluftsleir ved Leksdalsvannet
(Svartbekken) med gapahuk. Denne leiren er tilrettelagt for funksjonshemmede.
Tilskuddet fra rådet er brukt her. I tillegg har prosjektet fått kr 60.000,- i tilskudd fra
Miljøverndepartementet. Prosjektet er nå avsluttet, men friluftsgruppa fortsetter.
Friluftsgruppa ved Arken har brukt plassen i hele vinter og vil fortsette med det.
Ønsker å videreutvikle dette prosjektet. Har fått gratis arbeidskraft fra Verdal Fengsel
og Furuskogen på Steinkjer.
Det ble kommentert at representant fra rådet har fått kun en mail fra prosjektgruppa i
løpet av perioden – dette beklager prosjektgruppa.
Plassen betyr veldig mye for Arken.
Vedtak:
Saken tatt til orientering.
3. Bruk av Arken – tilknyttede tilbud – publisering. Representant fra Arken
møter.
Mona K. Stene orienterte. Dag- og velferdssentret samlokalisert der 2 dager i uka.
Dette fungerer kjempebra. Har en del aktiviteter som vi deltar på sammen med dem
og motsatt.
I forbindelse med den innsparingen som skal skje, ser hun mørkt på framtiden. Det er
veldig få som ”slutter” på Arken. Derfor vokser gruppen kontinuerlig. Når det da
ikke skal være noen økning i drifta blir dette vanskelig. Skjønner innsparingskravet,
men mener det er billigere å samle flere på en plass enn å gi tjenestene desentralisert.
Selve dagtilbudet er ingen lovpålagt tjeneste, men brukerne har et lovpålagt krav om
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et tilbud. Har 40-50 brukere fra 16 til 65 år. Ikke alle der hver dag, men snittet er på
30-35 hver dag. Samarbeider med andre avdelinger i kommunen, bl.a. med Fredheim
(demente). Ellers holder vi på med ”Hold Øra ren” – plukker søppel, driver kantina
på rådhuset, har en person på kantina på Verdal Bo- og helsetun, kantina på Arken,
lager tennbriketter av makulert papir for salg, leverer frukt på forskjellige kontor,
ansvar for internposten i kommunen, en del er med på matombringing, Arken bakeri,
i tillegg til at hver bruker har individuelle planer (språk, trening, data ), hobbygreier
(Strikking, såpeproduksjon). Har pr. i dag 7 årsverk, inkludert leder. Kjempegodt
samarbeid med skolene, 3 lærlinger, utplasseringselever, utplassering med
språktrening og arbeidstrening/utprøving fra NAV. Det er ingen egenandeler for
brukerne, de betaler kun for maten. Oppfordret rådet om å komme å se på
teaterforestillingen de har satt opp. Forestillinger 4. og 5. mai.
Rådet vil legge et av møtene sine til Arken.
Vedtak:
Tatt til orientering.
4. Inn på Tunet – tiltaksmidler og tilbud. Konsekvenser for brukere. Representant
fra NAV og kommunalsjef velferd møter.
Kommunalsjef velferd orienterte om saken (også fra NAV sin side). Status:
Avtalen vi har går ut i år. Ved budsjettbehandlingen ble det ikke funnet midler til å
fortsette med samme sum (kr 600.000,-). Avtalen for kommunen ble derfor sagt opp
med virkning fra juli 2010. Vi sa opp med korrekt frist, mens NAV sa opp med
veldig kort frist. Og de mener de har mulighet til det. NAV har hatt dialogmøte med
gårdene og valgt å gjøre det slik. Har fått tilbakemelding om at det har kommet
positive innspill på dette møtet, bl.a. fra en av gårdene. Kommunen har også hatt
møte med de. Vi har gått gjennom listen med brukere og en del har fått nye plasser
og noen er forlenget. Vi har spurt gårdene om de fortsatt er interessert å fortsette hvis
vi greier å skaffe midler. Noe de var. Vi har ikke midler nå, må evt. komme midler
eksternt. Brukerne blir ivaretatt, vi har fått lister og skal følge opp at de får et tilbud.
Det nye tilbudet blir kanskje ikke så bra som det de har fått hittil, men det er et tilbud.
Tilbudene som skal gis blir vurdert individuelt for hver bruker. Usikker på om noen
av disse brukerne er med i kvalifiseringsprogrammet, som også går ut (mister da to
tilbud). Undersøker dette med NAV. Nav har kjøpt enkeltplasser. Verdal kommune
har hatt grunnavtale på 24 timer i uka. Skal sørge for at brukerne vi har ansvar for
blir fulgt opp.
Vedtak:
Saken tatt til orientering.

5. Orientering av kommunalsjef velferd - generell info om hennes sektor,
konsekvenser budsjett 2010 og samhandlingsreformen.
Orienterte bl.a. om: pleie- og omsorgstjenesten (tiltak funksjonshemmede,
hjemmetjenesten, institusjoner, bofellesskap), legetjenesten, rehabiliteringstjenesten,
rustjenesten, flyktninger, krisesentertjenesten, bo-oppfølging, boligsosialt arbeid.
Stort område og mange tjenester som går på tvers av det meste, utfordringen er at vi
har tjenester som henger sammen på en effektiv måte. At den ene vet hva den andre
gjør. Viktig med samordning for å lykkes med dette. Venter på
samhandlingsreformen som vil gi oss store utfordringer innenfor pleie og omsorg.
Samhandlingsreformen blir behandlet i stortinget 27. april. De signalene vi har fått
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tilsier ikke noen nytt i forhold til det som er sagt tidligere. Det arbeidet som skjer
videre er detaljering, forskrifter m.m.. Vi legger fram forslag til høringsuttalelse til
kommunestyret mandag på ”Strategi 2020” fra helseforetaket. Ser hovedlinjene i
samhandlingsreformen.
Når det gjelder budsjettsituasjonen er utfordringen å finne midler til de lovpålagte
oppgavene vi har på en best mulig måte. Har ikke oversikt over hvor vi skal spare
inn/redusere. Går gjennom de vedtak vi har nå og må evt. sende ut endringsvedtak
(redusere tjenester). Terskelen for å få tjenester vil også bli høyere. Blir også flere
ressurskrevende brukere.
Vedtak:
Saken tatt til orientering.
6. Ad. svømmehall/varmebasseng – skoleutbygging. Orientering ved kommunalsjef
oppvekst, Randi Segtnan.
Opplæringsbassenget (varmebasseng) – ved anbudsutsendelse var det ikke med
opplæringsbasseng. Dette er utsendt i ettertid. Vi må forholde oss til den økonomiske
rammen vi har, som er på 278 mill., samtidig med at vi må få til gode lokaler for
undervisning, svømming flerbruk og lignende. Pr i dag er opplæringsbassenget ute.
Det vil bli lagt fram politisk sak i mai i forhold til opplæringsbassenget med
kostnader for å få det med. Det må fattes særskilt vedtak og bevilgning på dette. Det
er snakk om en 3 – 4 mill. kroner i utgift. Dette er ikke avgjort før det har vært
politisk behandling på saken. Samspillgruppen må legge fram forslag i forhold til
mandatet. For skolesiden har det helt klart vært en fordel med et opplæringsbasseng.
Gruppen har gått i fra ideen med konkurransebasseng og går i stedet inn for et
treningsbasseng. Vi er i en utredningsfase og ting er ikke bestemt og avklart ennå. Vi
er i rute med planlegging av hele skoleprosjektet. Planlagt start 31. mai. Universell
utforming et tema i hele planleggingen. Det er videre bestemt at det skal være et møte
i juni som går spesielt på dette området. Rådet inviteres til denne samlingen. Randi
tar gjerne imot innspill. Både som privatperson eller gjennom rådet. Kan presenterer
hele prosjektet i neste møte.
Vedtak:
Saken tatt til orientering.
7. Rapport fra referansegruppe skoleutbygging v/Lars Morten Lersveen.
Lars M. Lersveen orienterte fra referansegruppen, mest arbeid i forhold til
opplæringsbassenget. Treningsbasseng utelukker 1. og 2. klassinger. Utfordringen
blir å inkludere alle, dette kan gjøres ved ekstrabevilgning fra kommunestyret.
Flerbrukshallen blir stor, samme størrelse som på Verdalshallen. 3 skoleklasser kan
ha gym samtidig.
Vedtak:
Saken tatt til orientering
8. Årlig tilskudd til FFO og SAFO.
Når rådet fikk tildelt budsjett var det forutsatt at tilskudd til organisasjonene skal
dekkes av det. Det er tidligere år gitt kr. 10.000,- til FFO og kr. 2.500,- til SAFO.
Vedtak:
Det gis kr. 10.000,- i tilskudd til FFO og kr 2.500,- i tilskudd til SAFO for 2010.
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9. Skilting handicap-parkering. Ansvarlige, regler m.m.
Saken utgår. Blir satt opp på neste møte.
10. Årsberetning og Regnskap Verdal kommune 2009. Dokumentene finnes på
kommunens hjemmeside.
Vedtak:
Tatt til orientering.
11. Godtgjøring økonomiplanseminar.
Vedtak:
Inger Hegstad og Ingvild G. Myhre gis møtegodtgjøring for deltakelse på
økonomiplanseminar 22. april 2010.
12. Eventuelt.
Transporttjeneste og bestillingstransport, befaring friluftsprosjekt Leksdalsvannet kan
være et tema på fellesmøte.
Aktuelle steder kan være kulturhuset eller Arken.

Med hilsen

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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