Verdal kommune
Rådmannen

Medlemmer i rådet

Deres ref:

Vår ref: LIER 2009/683

Dato: 30.09.2010

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede onsdag 22.
september 2010
Til stede: Rolf Tømmerås, Lars Morten Lersveen og Odd Steinkjer. I tillegg møtte Kari
Gregersen Næss.
Forfall: Einar A. Tromsdal, Inger Hegstad, Ingvild Gregersen Myhre, Jorid Pettersen
og Heidi N. Storstad.
Vara:
Olav Malmo.
Sted:
Kommunestyresalen, Rådhuset.
Tid:
Kl. 13.00 – 14.50.

Sakliste:
1. Godkjenning av referat fra møte 21. april 2010.
Vedtak:
Referat enstemmig godkjent.
2. Orientering skoleutbygging v/kommunalsjef oppvekst, Randi Segtnan.
Kommunalsjef orienterte om status for skoleutbyggingen pr. 21.09.10, bla. muligheten
for å følge byggeprosessen på webkamera. Vært mye diskusjon hvordan byggene skal
være og det ble vedtatt bygging av ny barneskole, ungdomsskole, flerbrukshall og
svømmehall. Endelig vedtak 26. mai. Byggene ferdig november 2011 og uteområde
sommer 2012. Ydmykhet og stolt over å få være med på en slik prosess. Stor prosess.
12,5 mål som bygges. Noen prinsipp i bunn. Avdeling barneskole, avdeling
ungdomsskole, flerbruk og svømmehall i tillegg til at noen av områdene skal brukes av
alle sammen. Fornøyd med NCC så langt i prosessen. Pr i dag full aktivitet og holder
foreløpig tidsplan. Prøver å ta med brukerne mye i prosessen som kommer med sine
ønsker, som prosjektgruppen behandler. Noe blir med og andre ting blir ikke med. Var
på studietur i går på Høvik skole i Lier. Overbevist om at denne skoleutbyggingen blir
kjempebra.
Vedtak:
Saken tatt til orientering.
3. Møte i forbindelse med skoleutbygging torsdag 7. oktober 2010.
Vedtak:
Alle medlemmer oppfordres til å møte her.
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4. Info/kommunikasjon med leder i driftskomiteen, Trine Hallem.
Leder i driftskomiteen orienterte om følgende:
Passe på at budsjett og lignende kommer tidsnok til rådet for å kunne komme med
innspill der det er nødvendig og evt. kontakte leder i drift for saker vi ønsker å ta opp/få
de til å følge opp. Lite saker for øyeblikket. I likhet bør rådet følge opp tertialrapporten.
Gir god pekepinn i forhold til ståa, på alle områder. Hvordan vil rådet arbeide i forhold
til innføring av samhandlingsreformen. Bra at rådet er iniativtakere til å melde inn saker
til rådet. Driftskomiteens leder inviteres til neste i rådet der budsjett skal behandles. Får
gode tilbakemeldinger på skoleutbyggingen – også i forhold til brukermedvirkning.
Veldig viktig at rådet følger opp detaljene – følg med der. (kommentar fra Kari).

5. Regler for Handikap-parkering.
Parkeringsbevis for handikappede – innsnevret pga misbruk i store byer. I den
forbindelse er kommunene bedt om å stramme inn. Klageorgan skjer i lukkede møter –
rådet burde vært informert om klagesakens behandling i kommunen. Kanskje det hadde
vært en ide med et kart med oversikt over handikap-parkeringsplasser. Samarbeid med
eldrerådet for å få en sak med evt. kart parkeringsplasser. Hvordan blir det gjort og
håndhevet i Verdal. Retningslinjer – kart.
Vedtak:
Tatt til orientering – sekretær tar kontakt med eldrerådet for å følge opp saken.
6. Rapport ”Vurderinger av beslutningsgrunnlag Verdal 1995 – Verdal Asvo”. Legges
fram til rådet til orientering.
Vedtak:
Saken tatt til orientering.
7. ReHabiliteringsuka 2010 – uke 43.
Vedtak:
Representant fra rådet til møte arbeidsgruppen tirsdag 28. september 2010: Olav Malmo.
Det gis møtegodtgjørelse for dette møtet. Kari G. Næss oppfordret medlemmene til å
delta på fagdag onsdag 27. oktober 2010 på Kastvollen Rehabiliteringssenter. Invitasjon
til denne fagdagen vedlegges referatet.
8. Årsmelding 2009 – Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag..
Vedtak:
Tatt til orientering. Representanter fra rådet på fylket inviteres til rådsmøte på Verdal.
9. Møteprotokoll rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag
05.05.10.
Vedtak:
Tatt til orientering.
10. Brosjyre ”Er ditt serveringssted for alle?”..
Arbeidsgruppe ressursgruppe universell utforming knytter til seg medlemmer i rådet for
å utarbeidet et forslag til vedtak i rådet som går på; kan vi stille vilkår til søknad om
skjenke/salgsbevilling at det skal være universelt utforming, bla. hvor tilgjengelig,
juridisk mulig, kriterier, godt nok tilgjengelig? Smilefjesordning? Knytte til seg Nye
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Verdal? Lurt å ha dialog med næringsaktørene, berede grunnen, kan bli et
konkurransefortrinn, balanse mellom gulrot og pisk. Lurt å forskuttere at dette kommer.
Vedtak:
Sekretær sender brev til ressursgruppen der de bes sette i gang et arbeid i forhold til
dette.
11. Info: Tilskudd nevroplan.
Vedtak:
Tatt til orientering.
12. Eventuelt/saker fra medlemmer.
- Møte i november flyttes til fredag 12. november.
- Årsrapport 2009 ULOBA.
- Ingen møter i referansegruppe skoleutbygging etter ferien. Blir mer fremover slik at
behovet for orientering blir større.
- Godtgjøring – ressursgruppe uu – Ingvild - godtgjøring gis.
Godtgjøring – skoleutbygging møte 7.1 – Jorid – godtgjøring gis.
- UU Trondheim - Lars M. Lersveen – godtgjøring gis.
- NOU 2010:5 ”Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering”. Kommunen skal ikke avgi
høringsuttalelse. Vi har mottatt fra NHF en forslag til vedtak som kan fattes i de
kommunale rådene. Rådet slutter seg til denne uttalelsen og vil bruke den som sin
uttalelse og sende den inn som høringssvar.
- Rådet legger et besøk til Verdal videregående skole for å se på utbyggingsresultatet.
- Lars Morten Lersveen blir vara for Ingvild i arbeidsgruppe for ressurskommune.
- Kari G. Næss sin rolle i rådet – som ansvarlig for koordinerende enhet og
representant i arbeidsgruppen for universell utforming deltar hun i rådets møter med
talerett.

Med hilsen

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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