Verdal kommune
Rådmannen

Rådets medlemmer

Deres ref:

Vår ref: LIER 2011/9423

Dato: 21.11.2013

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 19.
november 2013
Til stede: Rolf Tømmerås, Toralf Hjelde, Anita Prestmo, Audhild Jermstad, Odd Steinkjer,
Svein J. Svensson og Lars Morten Lersveen.
Forfall: Anne Grytbakk.
Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset.
11.00 – 11.30: Felles lunsj med eldrerådet – på kommunestyresalen.
11.30 – 13.30: Fellesmøte med eldrerådet:
1. Utredning av ø-hjelpstilbud i Levanger, Verdal og Frosta – brukerinvolvering. Anne
Grete Wold, leder for arbeidsgruppa som skal utrede ø-hjelpstilbudet i Levanger, Verdal
og Frosta orienterte. Arbeidsgruppen ønsker innspill, så gode forslag kan sendes sekretær
– som videreformidler dette. Presentasjonen vedlegges referatet.
Vedtak:
Tatt til orientering.
2. Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og revidering og
utarbeidelse av kommunedelplaner – høring.
Saken ble drøftet i møtet.
Vedtak:
Eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede avgir slik uttalelse:
Medvirkningsportal er etter rådenes oppfatning et godt initiativ, men denne portalen må
tilrettelegges slik at den er tilgjengelig for alle, også orienteringshemmede og
svaksynte/blinde. Den må også være lett å finne på hjemmesiden og ikke minst lett å
bruke.
Når det gjelder involvering, nevnt i 5. avsnitt under pkt. 7 Medvirkning, ønsker ikke
rådene å være kun høringsinstans. Vi vil være med aktivt tidlig i prosessen slik at
påvirkning skjer under planleggingen og ikke kun i høringsperioden.
3. Budsjett 2014 – Økonomiplan 2014-2017.
Saken ble drøftet i møtet.
Vedtak:
Uttalelse fra Eldrerådet og Rådet for likestilling av funksjonshemmede til budsjett 2014
og økonomiplan 2014-2017:

Postadresse:
Johannes Bruns gt. 2
7650 Verdal
Tlf. 74048200

Saksbehandler:
Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
Tlf. 74048250

Organisasjon:
Organisasjonsnr. 938587418
E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Web: http://www.verdal.kommune.no

Verdal kommune - Rådmannen

Side 2 av 4

Tiltaksplan drift:
Det er igangsatt en prosess for å etablere en forsterket skole for de elevene som har
sammensatte behov. Denne prosessen vil rådet for likestilling av funksjonshemmede
være en del av og ber rådmann sørge for det.
Universell utforming – Verdal kommune går ut som ressurskommune for dette i 2013 og
at dette arbeidet nå skal tas inn i den ordinære driften i kommunen. Rådene ønsker at det
beskrives hvordan dette skal skje i praksis.
Rådene støtter at det avsettes midler til drift av bofellesskap for personer med nedsatt
funksjonsevne.
Rådene mener det er beklagelig at det ikke er funnet rom for økt to-lærerressurs.
Rådene oppfordrer til at tiltak til SFO-tilbud for funksjonshemmede ikke salderes med at
det andre SFO-tilbudet får økt sine satser.
Rådene mener det er beklagelig at det reduseres ressurser til forsterket barnehage.
Rådene mener det er beklagelig at det ikke er funnet rom for finansiering av ett årsverk
til dagaktivitetstilbud for institusjonsbeboere og hjemmeboende.
Rådene beklager at det ikke er funnet rom for investering til og drift av bofellesskap for
personer med hukommelsessvikt /demens.
Rådene mener kulturskoletilbud til alle må prioriteres, slik at funksjonshemmede barn
også kan benytte seg av et fullskala tilbud.
Rådene mener det er beklagelig at det ikke blir en styrking av vedlikeholdet på
bygningsmassen. Det betyr at det blir manglende mulighet for oppgradering av
publikumsareal og dette igjen vil føre til at tilgjengeligheten for eldre og
funksjonshemmede ikke øker.
Tiltaksplan investering:
Rådene mener det er veldig beklagelig at det ikke er funnet rom for utbygging av
Arken/bygging av felles dagaktivitetstilbud for rus, psykiatri, funksjonshemmede.
Rådene er sterkt kritisk til at saken omkring Arken igjen skyves ut i tid. For de som
bruker Arken er det svært beklagelig at vanskelige fysiske arbeidsforhold og elendig
tilgjengelighet skal videreføres også i 2014. Det er videre et stort behov for egnet
møtested for frivilligheten i Verdal og dette behovet mener rådene er godt dokumentert.
Rådene mener det er underlig at Verdal kommune er tilbakeholdne med å motta tilbudet
fra Verdal pensjonistlag og at deres løsning ville avhjelpe behovet for større sal, samtidig
som kommunen får større lokaler i andre etasje. Med den innsatsen som er lovet fra
pensjonistforeningen vil kommunen komme meget rimelig fra utvidelsen. Rådene håper
at kommunestyret slutter seg til rådene i denne vurderingen og får fortgang i saken om
utbygging av Arken.
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Til slutt vil rådene uttale at prosjektet Aktivt i eget liv er et satsningsområde som de
håper vil bli prioritert område i årene som kommer.

12.30 – 13.30: Opplæring – Kompetanseprogrammet for universell utforming v/Kari
Gregersen Næss. Spørsmål til rådene ble utdelt og gjennomgått etterpå.
Rapport etter befaring universell utforming på nyskolen ble også
gjennomgått.
Etter opplæring i kompetanseprogrammet orienterte Anne Nordskag om følgende:
Frivillig Verdal vil arrangere Annerledes jul – Dette blir på Arken og målet er å få fylle
lokalet lille julaften til en annerledes jul. Der vil det blir servert middag, kaffe og bløtkake.
Det vil også komme nisse, utdeling av julegaver og underholdning og alt dette er gratis.
Arrangementet vil vare fra kl. 15.00 til kl. 19.00, men ønsker noen å sitte utover kvelden er
det mulighet for det. Håper at rådet for likestilling av funksjonshemmede har mulighet til å
hjelpe til.
De som ønsker å hjelpe til melder i fra til Anne Nordskag på telefon.
Rådet for likestilling av funksjonshemmede oppfordres til å ta med en julegave hver til neste
møte – som et bidrag til dette arrangementet..
Svein J Svensson orienterte om at den nye regjeringen kan komme med forslag om
sammenslåing av eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede.
13.40 – 14:15: Møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede.
Sakliste:
1. Godkjenning av møteprotokoll fra møte 03.10.13.
Vedtak:
Protokoll godkjent.
2. Sak fra FFO om kartlegging av teleslynger.
Vedlegg: Brev fra FFO.
Vedtak:
Dette settes på arbeidsplan for 2014, men startes opp når kartlegging av serveringssted er
sluttført. Registrering av teleslynger på serveringssteder vil skje samtidig som
kartlegging av tilgjengelighet ved serveringssteder foretas.
3. Kommunedelplan Verdal byområde – forslag til planprogram til høring.
Vedlegg: Brev fra Plan-, byggsak-, oppmåling- og miljøenheten datert 18.10.13.
Vedtak:
Rådet for likestilling av funksjonshemmede avgir slik uttalelse:
Medvirkning ønsker rådene skal skje gjennom å være med aktivt tidlig i prosessen slik at
påvirkning skjer under planleggingen og ikke kun i høringsperioden.
4. Eventuelt.
- Møteplan for rådet blir behandlet på neste møte som er i desember. Samme dag og tid
er ok for medlemmene – dette kan videreføres.
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Arbeidsplan 2014 blir sak på neste møte. Ønsker å ha med tema om kroppsøving og
karaktersetting/vurdering og frivillighetssamarbeidet. – kroppsøving vurdering,
frivillighetsarbeidet – samarbeidet –ønsker å få noe på det.
Felles lunsj med eldrerådet i desember.
Fagdag rus og psyk i Namsos. Lars Morten deltok i fra rådet og orienterte om denne
fagdagen.
FFO dialogmøte 6. november – Toralf Hjelde og Lars Morten Lersveen deltok.
Fagkonferanse om FNs konvensjon om rettighetene til mennesker til mennesker med
nedsatt funksjonshemmede 3. desember
Neste møte blir på Verdal Hotell.

Med hilsen

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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Øyeblikkelig hjelp
- kommunalt døgntilbud
Hvorfor?
Helse- og omsorgstjenesteloven:
§ 3-5: «Kommunen skal sørge for tilbud om
døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til
pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig
hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere
som kommunen har mulighet til å utrede, behandle
eller yte omsorg til»


Unngå «unødvendige» sykehusinnleggelser



Bidra til gode pasientforløp

Definisjon
En pasient trenger øyeblikkelig hjelp hvis
vedkommende er i en tilstand eller situasjon
der utredning eller behandling er
påtrengende nødvendig. Tilstanden trenger
ikke være kritisk eller livstruende, men
pasienten har behov for utredning eller
behandling uten unødvendig venting.


Et ikke-planlagt behov for medisinsk
oppfølging, som ikke kan vente.

Aktuelle pasient- og
diagnosegrupper kan være…










Akutt forverring av kjent tilstand med avklart
diagnose og behandlingsplan
Kronikere: Håndtering av forverring knyttet til f.eks.
KOLS, kroniske hjertesykdommer, diabetes, astma

Behov for akutt omsorg og ivaretakelse
Kjent smerteproblematikk m/ medikamentjustering
Palliasjon og terminal omsorg
Avklarte infeksjonssykdommer
Andre med avklarte tilstander som har behov for
oppfølging og observasjon i en kortere periode

Krav til kommunene


Tilbudet skal være faglig forsvarlig: like godt eller
bedre enn det pasienten ville fått i
spesialisthelsetjenesten



Tjenesten skal være oppe og gå senest innen
1.1.2016



I perioden før 2016 finansieres ordningen med
midler fra Helsedirektoratet og Helseforetakene



Ordningen skal etableres i samråd med
helseforetaket  samarbeidsavtale

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud
i Frosta, Levanger og Verdal

ISK-kommunestyre i juni, og Frosta kommunestyre i
september:
Etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredes
videre som en del av det tjenestetilbudet Frosta,
Levanger og Verdal allerede har, og at det i
utredningsarbeidet søkes løsninger som styrker
samhandlinga med fastlegene og Innherred
interkommunale legevakt for å sikre et kvalitativt
godt tilbud
Det sendes en felles søknad, innen fristen 1.3.2014,
om tilskudd til etablering av ø-hjelpstilbud.

Hva betyr dette?


Tilbudet etableres i våre egne institusjoner
–

Verdal: En eller begge.



Fleksibel bruk mellom ordinære sykehjemsenger og øhjelpsenger



Vi ønsker å unngå at det blir et «a-lag» og et «b-lag» i den
kommunale helse- og omsorgstjenesten



Sykepleierkompetansen styrkes



Legedekningen styrkes



Oppstart: I løpet av 2014, dato ikke avklart…
–

Forutsatt at søknaden til Helsedir blir «godkjent».

