Verdal kommune
Rådmannen

Rådets medlemmer

Deres ref:

Vår ref: LIER 2011/9423

Dato: 07.02.2012

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede tirsdag 7.
februar 2012
Til stede: Lars Morten Lersveen, Anne Grytbakk, Odd Steinkjer, Audhild Jermstad, Toralf
Hjelde og Anita Prestmo.
Forfall: Rolf Tømmerås og Svein J. Svensson.
Fra kl. 13.00 til kl. 15.00
Sted: Kommunestyresalen.

Sakliste:
1. Godkjenning av referat fra møte 14. desember 2011.
Vedtak:
Referat godkjent.
2. Arbeidsplan 2012
Vedtak:
• “Serveringssted for alle”.
• Ressurskommune – representant fra rådet oppnevnt.
• Besøk/befaringer universell utforming.
• Presentasjon av de enkelte organisasjoner i FFO/SAFO.
• Orientering av oppnevnte medlemmer av rådet i forskjellige brukerutvalg.
• Orienteringer/status samhandlingsreformen.
• Bevisstgjøre folkevalgte – hva medfører det å være funksjonshemmet.
• Fellesmøter med rådet i Levanger.
• Ledsagerbevisordning. Oversikt over hvor det kan brukes og eventuelt få inn flere
steder der det kan brukes – Ansvar: Lars Morten Lersveen og Odd Steinkjer. De
får dekt utgifter som kommer på i forbindelse med dette arbeidet (telefon og
kjøring). Rapport leveres rådet.
• Plan utbedring av kommunale publikumsbygg (universelt utformet) – Ansvar:
Audhild Jermstad, som gjør dette gjennom ressursgruppen for universell
utforming.
• Informasjon om oppbygging økonomiplan og budsjett – muligheter for
påvirkning og konsekvenser ved forslag.

3. Årsmelding 2011.
Årsmelding skal behandles i rådet og i kommunestyret. De som er gjenvalgt må
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bidra, i tillegg til Ingvild Gregersen Myhre.
Vedtak:
Bidrag til årsmelding sendes sekretær innen utgangen av februar.
4. Fellesmøter.
Fellesmøter med fylkesrådet, rådet i Levanger, Eldrerådet og forespørsel om
fellesmøte eldrerådet, rådet for likestilling av funksjonshemmede og komité
mennesker og livskvalitet.
Vedtak:
Fellesmøte med fylkesrådet blir den 14. mars på Levanger. Fellesmøte med Levanger
blir til høsten på nyskolen (når uteområdet er ferdigstilt).
5. Årlig tilskudd FFO/SAFO.
Når rådet fikk tildelt eget budsjett var det forutsatt at tilskudd til organisasjonene skal
dekkes av denne potten. 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 2012.
6. Orientering om Arken v/Mona Stene.
• Orienterte om Arken arbeid og aktivisering. Tidligere støtte fra rådet er gått til
oppussing av det “hvite” sanserommet – anskaffelse av Vannsøyler. Det nye rådet
er hjertelig velkommen til å besøke Arken.
• Dette er et tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Pr i dag 49 brukere
og ca 12 årsverk. Mange med store hjelpebehov.
• Driver kantina på rådhuset, Arken og på nyskolen, fruktbud, Lein vestre,
sanserom, tennbriketter, trening (basseng, dans, ergometersykkel, fysioterapi),
Arken bakeri, intern post, matkjøring, ved arbeid, Hold Øra Ren, Arken Avisa,
Busstransport, frilufts gruppe, bingo m.m.
• Støttekontakter/treningskontakt – 50 % stilling som organiserer: 156 som mottar
dette p.p. 2 nyhetsaviser pr. år, nettside, 1 opplæring pr år, 1 temakveld, rapporter
og veiledning.
• Framtiden: 205 vedtak som skal følges opp. 19 elever i grunnskolen som har
store bistandsbehov – disse vil i framtiden ha krav på tjenester fra kommunen –
utfordring i forhold til areal og ressurser.
• Samarbeid med NAV – arbeidspraksis i ordinær drift – ca 30 personer med
nedsatt funksjonsevne, 12 på skolebenken, tilretteleggingsgaranti
(oppfølgingskontrakt med arbeidsgiver), arbeidspraksis i ulike grupper
sammen/veiledning fra faste ansatte.
Rådet imponert over hva Arken får til med de ressursene som er tilgjengelig og vil i løpet
av året legge ett av sine møter dit.
7. Eventuelt.
• Rådet ønsker å delta i arbeidet med utredning av Arken – Verbalforslag budsjettet
2012.
• Odd Steinkjer møte i koordinerende enhet – en del ugreit, går på den nye
samhandlingsreformen – lite som var på plass, men jobber med dette.
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Kommuneoverlege orienterte om dette. Frisklivskoordinator startet 1. januar.
•

Bestillingstransport – Lars Morten Lersveen snakket med de som kjører.
Orienterte kort om hvordan det fungerer. En del benytter seg av det spes Forbregd
Lein og Ydsedalen som bruker det - samme personene som bruker det. Gunstige
priser.

Med hilsen

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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