Verdal kommune
Rådmannen

Medlemmer i rådet

Vår ref: LIER 2009/683

Deres ref:

Dato: 22.06.2011

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede onsdag 22.
juni 2011
Til stede: Rolf Tømmerås, Lars Morten Lersveen, Ingvild G. Myhre, Inger Hegstad, Jorid
Pettersen, Heidi N. Storstad
Forfall: Odd Steinkjer
Fra kl. 13.00 til kl. 15.00.
Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset.
Sakliste:
1. Godkjenning av referat fra møte 13. april 2011.
Vedtak:
Referat godkjent.
2. Universell utforming skoleutbygging (spes. basseng) v/kommunalsjef Randi Segtnan.
Venter på dokumenter ad. tilgjengelighet i bassengene. Disse er ikke mottatt ennå. Det
vil bli innkalt til møte så snart disse har kommet. Ellers er flis og farger ok. Hvitt og
blått, med forskjellige typer og struktur. Basseng ligger 3 uker etter planen, flislegging i
august. Skal ha mye møter i morgen, og kommer det opp noe nytt der ringer hun.
Uterområdet: behandling i kommunestyremøtet mandagskvelden. Parkering er flyttet så
nært ringveg nord som det går an. Bringing - løsning nærmest inngangen er beholdt slik
at det kan bringes uten å måtte rygge. Utomhusplanen er ikke behandlet ennå. Har en
pengeramme å forholde oss til og den kommer vi til å trenge. Ellers jobbes det for tiden
mye med: inventar, kunst, regulering, bioenergisentralen (nå godkjent). I rute med det
meste. Bygget skal tas i bruk 1. desember. Samspillgruppen; godt fornøyd med denne
formen.
Rådet: Tilgjengelighet viktig generelt, bl.a. adkomst i begge basseng. Håper vi får tilbud
på en rampe vi kan bruke. Det blir særordning med heis, selv om vi ønsker heis i
storbassenget. Kan ikke utestenge funksjonshemmede fra å bruke storbassenget. Spent på
garderobene, men det er vanskelig å se det før det er ferdig. Totalt ser det bra ut.
Spennende for rådets medlemmer å være med på prosessen og påvirke. Føler også at vi
har blitt hørt, ikke på alt, men på mye.
3. Den nye flerbrukshallen – vilkår for bruk (lag og organisasjoner) v/Kommunalsjef Randi
Segtnan.
Jobber med drift – hall, noe av det samme prinsippet som i Verdalshallen som blir lagt til
grunn. Det er en idrettshall som bygges. Avgift for bruk av svømmehall blir som i dag,
men vil bli vurdert i forbindelse med budsjett og avgiftsbehandling for 2012. Er enig i at
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det i et folkehelseperspektiv er det et veldig interessant med gunstige vilkår for lag og
organisasjoner, men dette blir et politisk spørsmål.
Jobber videre med organisering av driften både - på dagtid og kveldstid.
Rådet: Den aktiviteten som foregår i hallene er fysisk fostring for verdalinger og blir
leien for høy kan ikke organisasjonene leie så mye. Ber om at dette blir med i
vurderingen i det videre arbeidet.
4. Koordinerende enhet/ressursgruppe Universell utforming v/Kari G. Næss.
Koordinerende enhet: Inger Hegstad rådets representant i enheten. Siste møte ble
avviklet i Forbregd-Lein barnehage. Der ble det orientert om forsterket barnehage.
Ellers er det laget en oversikt over antall brukere med individuell plan og ansvarsgruppe.
Kommunene skal ha en oversikt over rehabiliteringstilbud i kommunen, og også
personlige koordinatorer til den enkelte brukere. Det er viktig å lære opp til denne
funksjonen. Vi har hatt en temadag der vi gikk igjennom Verdals retningslinjer på dette
området. Jobber også en del med Sampro - et elektronisk verktøy vi skal bruke.
Skriver nå en rapport over det året enheten har vært i drift, denne blir lagt på intranett.
Startet planlegging av den Nasjonale ReHabuka, blir siste uken i oktober. I år fokus fra
barn til voksen og viktigheten av samhandling i livsfaseovergang. Kommer til å invitere
med i fra rådet. Skal også arrangere en ReHabdag i høst.
Universell utforming: Kari er nå ansatt i 40% stilling på plan- og bygg for å ivareta rollen
Verdal kommune har som ressurskommune universell utforming.
Arrangerte fagdag i tirsdag 21.06.11 med 35 deltakere. Blir med jevne mellomrom
innkalt på møter i forbindelse med skoleutbyggingen. Blir veldig mye bra.
Bestillerkompetanse veldig viktig i dette arbeidet.
Vært i Lierne og Namsskogan og presentert universell utforming og lagt vekt på hvor
viktig det er med politisk og administrativ forankring for å få til dette arbeidet. Bedt om å
komme til Stjørdal til høsten.
Har videre hatt frokostmøte med handelsstanden i forbindelse med serveringssted for
alle. Fokus på om hva næringslivet gjør/har gjort for å bedre tilgjengelighet. Jan Juberg,
senterleder Amfi og Coop skal være med i sentrum med rullestol og briller for å sette
fokus og bevisstgjøre.
Reinsholm barnehage - Ny befaring. Kari henvender seg til barnehagen. Følgende deltar
fra rådet: Inger Hegstad og Ingvild G. Myhre.
5. Frisklivssentral/folkehelse m.m. v/folkehelsekoordinator Dina Von Heimsburg.
Startet i stillingen før påske. Hele kommunen, frivilligheten og privat sektor er hennes
arbeidsområde. Sørge for at alle bidrar til at alle i samfunnet kan delta. Fysisk aktivitet,
tobakk og kosthold – sentrum i frisklivssentralen. Todelt – er en del av helsetjenesten der
vi kan henvises til livsstilsendring (frisklivsresept). Hjelp til å starte opp med trening,
samtaler, veiledning, kurs, fysisk aktivitet og tobakksavvenningskurs. Skal ikke ha fokus
på sykdom/risiko, fokus på at folk tar ansvar for egen helse og hjelp til å få overskudd til
å takle livet. Den andre delen er å spre informasjon om tiltak/tilbud ut til befolkningen,
bl.a. gåbuss, opplysning om kosthold og tobakk. Kan se til Modum kommune som har
kommet langt på dette området. Vi håper å få til noe tilsvarende her. Har utredet hva
som passer her og foreslår en sentral i Verdal og en i Levanger, men med tett samarbeid.
Behandles i Verdal etter sommerferien. Ikke kommet med konkrete forslag på
lokalisering, men kriterier for hva som er viktig. Orienterte videre generelt om det som er
i gang på folkehelseområdet. Strukturert program som ser helheten er nå under arbeid.
Oversikt over helsetilstand og faktorer som påvirker helsa vår. Vi her heldig som har
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HUNT-undersøkelsen som gir oss veldig mye bra data. Samhandlingsreformen gjør at
kommunen får mer ansvar for en del grupper – bl.a. KOLS. LHL og andre må jobbe med
likemannsarbeidet, for dette er et kjempesupplement til det tilbudet frisklivssentralen vil
ha.
Rådet: Dette ser veldig bra ut. Flott at det er foreslått en sentral i hver kommune. Gleder
seg til dette er i gang.
6. Orientering om igangsatt arbeid; Ledsagerbevisordningen og plan for utbedring av
publikumsbygg.
Ingen ting å orientere.
-

-

-

-

-

Eventuelt.
Rolf Tømmerås har møtt på to møter ad. frisklivssentral.
Når det gjelder KOLS- blir Anne Kari Haugdal rette person. Inviteres til neste møte.
Delte ut kommunestyresak 51/11 orientering om kartlegging av boligbehov for
mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt, juni
2011.
Ingvild orienterte om: Bestillertransport starer opp ca 15. august, bestiller på forhånd
og til fastsatte tider, kun der det har gått rutegående buss før - betaling som for
bussbillett. TT blir styrket for de som er i brukergruppe 1 – blinde, rullestolbrukere
og tunge funksjonshemmede, de andre som har hatt TT før skal nå ha
bestillertransport. Viktig å få ut klar og tydelig informasjon som alle forstår.
Verdal kommune v/Ingvild G. Myhre fått kr 100 000,- for å styrke
synskontaktvirksomheten i Verdal kommune. Hørselskontakter blir også med på
dette prosjektet.
Rådets medlemmer ønsker omvisning på vvs. Sekretær tar kontakt.

Ref.

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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