Verdal kommune
Rådmannen

Medlemmer i rådet

Deres ref:

Vår ref: LIER 2011/9423

Dato: 06.06.2012

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 12. juni 2012
Til stede:
Forfall:
Vara:
Tid:
Sted:

Anne Grytbakk, Audhild Jermstad, Lars Morten Lersvenn, Anita Prestmo,
Svein Svensson og Toralf Hjelde.
Rolf Tømmerås og Odd Steinkjer.
Anne Lise Dolmen for Rolf Tømmerås.
Fra kl. 13.00 til kl. 14.30.
Rådmannens kontor.

Sakliste:
1. Godkjenning av protokoll fra møte 7. februar og fellesmøte med eldrerådet 16. april.
Vedtak:
Referat godkjent.
- Brev fra FFO ad. varmebasseng Leklemsåsen.
Behandling:
Vi har ikke fått tilbakemelding fra Nesbø om han møter. Saken ble da diskutert uten
Nesbø til stede.
En del spørsmål må besvares bl.a.:
- Hvem har ansvar for å skaffe hva?
- Hva er alternativ behandling?
- Hvem har ansvar for å følge opp henvisning – at tilfredsstillende tilbud finnes + sopp.
- Tilbudet oppleves ikke tilfredsstillende for flere grupper, bl.a., revmatikere. Og
systemet oppleves ikke å fungere.
- Eksiterer en avtale med Inderøy?.
- Befaring?
- Hvilket utstyr er det som mangler/må være der (bl.a. dusjstoler, stellebenk)?
- Soppbehandling
- Det er varme i det nye bassenget på Øra. De gruppene som ikke behøver fysioterapeut
kan kanskje ordne avtale om å få bruke det.
Hvilket tilbud kan vi oppnå gjennom svømmehallen på Øra? Kan det erstatte Leklem?
Saken tas opp til behandling i neste møte – der må Nesbø og kommuneoverlegen møte
slik at en del av spørsmålene kan besvares.
2. Deltakelse for funksjonshemmede i kulturaktiviteter. Hvordan ta tak i dette?
Dette følger av kulturloven. Kommunen har et ansvar for å legge til rette for at alle skal
kunne oppleve og delta. Alle som har kulturarrangementer må også legge til rette for at
alle kan delta - det skal også være tilbud til alle. Departementet sier videre at de som ikke
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har mangfold som tema, ikke vil bli prioritert i søknad om statlig støtte. Det skal tenkes
mangfold (eldre, innvandrere og funksjonshemmede).
Vedtak:
Rådet tar initiativ til å arrangere et større kulturmøte. Der kan funksjonshemmedes
organisasjoner og rådet møte arrangører, styggdalsnemnda, korps, kor og alle som steller
med kultur i kommunen. Følgende gruppe oppnevnes for å arrangere møte: Svein
Svensson, Anne Grytbakk og Lars Morten Lersveen. Rådet tar sikte på avvikle møtet i
september. Gruppen møtes i august for å planlegge dette. Kommunestyresalen er aktuell
som møterom. Line Ertsås ordner innkalling til møte. Vanlig møtegodtgjøring og tapt
arbeidsfortjeneste gis til møtene.
3. Ad. info fra banken i fellesmøte med eldrerådet.
Der ble det sagt i orienteringsmøte med Sparebank1 at lag og foreninger ikke skulle
betale for å sette inn penger. Dette stemmer ikke, for Verdal jeger og fisk måtte betale 75
kr hver gang, fordi de hadde bedriftskonto. Dette har ordnet seg i ettertid, med
henvisning til gitt info. Vet fortsatt ikke om andre lag og foreninger må betale 75 kroner.
Må oppfordre lag og foreninger til å sjekke dette.
Vedtak:
Ny banklov og forskrift kommer snart og der kan det være forslag i forhold til bruk av
kontakter – der må vil følge med og gi en høringsuttalelse.
4. Orientering om dialogmøte ad. utredning av ungdommens hus.
Lars morten orienterte. Ungdomskontakten inviterte til møte om dialogmøte. Det er
avsatt en sum penger til prosjektering av dette. Store visjoner, ikke føringer over hvor
mye penger det skal brukes. Ungdommen er spurt om hvor de vil ha de, hva det bør
innehold osv. Forslagene er mange, bl.a. innvendig sykkelbane, spillrom, paintball osv.
Ungdommene vil også ha kafe – som inngangsparti De arbeider nå med å prøve å lande
på hvor de vil ha ungdommens hus. Ungdommene vil ha det i sentrum. På dialogmøtet
ble det inndelt i grupper med formål å komme med hvilke føringer gruppene ville ha for
dette arbeidet. Rådets representanter la vekt på universell utforming. Alle skal ha
mulighet til å delta.
De fleste parti har ungdomshuset i sitt valgprogram.
Vedtak:
De som deltok fra rådet på møtet får i oppgave å følge opp denne saken. Sjekk deadline
med June Vatne (ungdomskontakt) i forhold til deltakelse fra rådet.
5. Informasjon brukerorganisasjoner – FFO
Toralf Hjelde orienterte om FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon).
Representasjon/deltakelse, antall medlemsforeninger og handlingsplan (bedre samarbeid
med medlemsorganisasjonene, jobber med å få kontor/arkiv i kommunens lokaler,
arrangere to temakvelder).
6. Eventuelt.
Ingen saker.

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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