Verdal kommune
Rådmannen

Rådets medlemmer

Vår ref: LIER 2009/683

Deres ref:

Dato: 03.05.2011

Referat fra møte i rådet 13. april 2011
Til stede: Rolf Tømmerås, Lars Morten Lersveen, Inger Hegstad, Odd Steinkjer, Jorid
Pettersen og Ingvild Gregersen Myhre.
Forfall: Einar Asbjørn Tromsdal og Heidi N. Storstad.
Sted: Rådhuskantina.
Fra kl. 11.00 – kl. 15.00.
Sakliste:
1. Godkjenning av referat 09.02.11.
Vedtak:
Godkjent.
2. Befaring Arken – oppmøte der kl. 13.00 – ½ time.
Vedtak:
Ble vist rundt i lokalene og fikk til slutt en orientering av Mona Stene. Veldig bra det
som blir gjort der. Får etter hvert for lite plass, jobber nå med den saken. Rådet kan
melde til programkomiteer i de forskjellige partier for å prøve å påvirke til å få med noe
der. Arken er en prioritert sak for rådet. En ide er også at rådet jobber for å få flere
tilrettelagte arbeidsplasser. Rådet kan også invitere Gerd Janne Kristoffersen som sitter i
finanskomiteen i Stortinget – kan da komme med innspill om bidrag til tilrettelagte
arbeidsplasser.
3. Orientering Kari Gregersen Næss (koordinerende enhet/ressursgruppe Universell
Utforming).
Vedtak:
Saken utgår denne gang.
4. Dialog med leder av driftskomiteen, Trine Hallem.
Vedtak:
Rådet diskuterte rundt en del saker som kan være aktuelt å bringe inn til driftskomiteen.
Hallem håper flere av nåværende medlemmer fortsetter i rådet også etter valget.
Bra at vi har fått til godtgjøring for brukerrepresentanter.
Kan være lurt at rådet tar initiativ i forhold til arealbehovet for Arken. Kan sende en
henvendelse til driftskomiteen (gjennom rådmann) for å få med dette i økonomiplan.
Send til rådmann og be om sak til driftskomiteen om hvordan arealbehovet for Arken
tenkes løst og evt. tidsplan. Ønsker også økonomisk oversikt over evt. forslag til løsning
medsendt til driftskomiteen.
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Leder orienterte også om driftskomiteens rolle og ansvar. Brukerrepresentantene som er
oppnevnt i forhold til skoleutbyggingen orienterte om dette arbeidet. Veldig imponert
over det arbeidet som er gjort. Blir satt i passe store grupper slik at alle slipper til og tør å
komme med sine innspill. Alt blir selvfølgelig ikke medtatt, men er fornøyd med den
innflytelsen vi har fått. Løsningene er bra i forhold til universell utforming og det er sett
mye til den brosjyren fra Trondheim som går på dette området.
Leder av driftskomiteen minnet igjen rådets mulighet til å kontakte folkevalgte hvis det
”butter” i mot.
5. Årlig tilskudd FFO/SAFO.
Når rådet fikk tildelt eget 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:
Rådet viderefører som tidligere år, dvs. kr 10.000,- til FFO og kr 2.500,- til SAFO.
6. Orientering om igangsatt arbeid; Ledsagerbevisordning og plan for utbedring av
publikumsbygg v/hhv. Lars Morten Lersveen og Ingvild Gregersen Myhre.
Lars Morten Lersveen orienterte om arbeidet så langt. Verdal ligger rett over
gjennomsnittet i Nord-Trøndelag når det gjelder dekning. God oversikt over hvor det kan
benyttes – denne oversikten fås når kort innvilges. Verdal har utdelt 67 ledsagerbevis.
Vil nå undersøke litt om hvordan dette er markedsført. Blir det opplyst til aktuelle? Eller
gjennom deres organisasjoner?
Det var ingenting å orientere ennå når det gjelder plan for utbedring av publikumsbygg.
7. Eventuelt.
- Koordinerende enhet. Vara for Inger Hegstad?
Forslag: Odd Steinkjer. Enstemmig valgt.
-

Brosjyre Lærings- og mestringssenteret; opplæring til pasienter og pårørende og
samarbeid mellom brukere og helsepersonell om læring og mestring av kronisk
sykdom/funksjonsnedsettelse ble utdelt.

-

Møte med rådet på fylket 27. april 2011.

-

Konferanse om borger-/brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Invitasjon utdelt.

-

Uttalelse vedtatt på årsmøte Norges Handikapforbund Trøndelag – Aktiv
boligpolitikk i kommunene ble utdelt.

-

Frisklivssentral/folkehelse – folkehelsekoordinator inviteres til neste møte.

-

Gratis røykeavvenningskurs til Verdalingene – kan dette/kommer dette i
frisklivssentral. Folkehelsekoordinator svarer på dette i neste møte.

-

Den nye flerbrukshallen – blir det åpnet for lag og organisasjoner der? Gratis? Viktig
i forbindelse med forbyggende helsearbeid og bør derfor være gratis.
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Er det noe vi kan gjøre nå? Kommunalsjef oppvekst blir innkalt til neste møte for å
svare på dette spørsmålet. Leder i driftskomiteen ønsker å delta på denne
orienteringen.
-

KOLS pasienter på sykehus – når de skal hjem er det ingen til å ta imot de. Blir
nesten avvist av fastlegen. Kan det være en løsning at en sykepleier tar i mot de?
Noen form for oppfølging bør det være. Dette kan folkehelsekoordinatoren svare på
(frisklivssentral).

-

Brukerrepresentantene i UU må passe på at det ikke plantes allergifremmende planter
og trær.

Med hilsen

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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