Verdal kommune
Rådmannen

Medlemmer i rådet for likestilling av funksjonshemmede

Deres ref:

Vår ref: LIER 2011/9423

Dato: 26.02.2014

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal
kommune 25. februar 2014 og fra fellesmøte med Eldrerådet
Fellesmøte med Eldrerådet på spiserommet fra kl. 13:00 – 13:40.
Til stede: Brita K. Thorsvik, Anne Nordskag, Kåre Gaasvik, Audhild Jermstad, Toralf
Hjelde, Svein J. Svensson Anne Grytbakk, Lars M. Lersveen, Odd Steinkjer og Rolf
Tømmerås.
Oppfølging av Generasjonskonferansen Svein Svensson refererte fra Generasjonskonferansen. Eldrerådet, Rådet for likestilling av
funksjonshemmede og Ungdomsrådet deltok, så Verdal var godt representert. Oppgaven
hadde vært å komme med innspill/forslag på hva kommunene kan gjøre i forbindelse med
grunnlovsjubileet. Det kom inn to forslag; Felles utflukt til Sverdrupspelet på Lauga i Ytre
Namdal i mai (9.-17. mai) og arrangement i Moparken i mai/juni.
Når det gjelder utflukten til Lauga er det ca. 3,5 timers kjøring hver veg og de fleste
forestillingene er kveldsforestilling. For skoleungdom og de som evt. er i jobb er det da
egentlig fredag kveld som passer best (har fri dagen etterpå). Bjarne Kråkvik har sagt seg
villig til å kjøre bussen, slik at det kun blir utgifter på leie av buss (dette er avklart med
Sende).
VEDTAK:
Når det gjelder utflukten til Lauga sendes det invitasjon til alle fire rådene m/varapersoner.
Det foreslås to datoer; lørdag 10. mai og tirsdag 13. mai. Den dato som får flest «stemmer»
velges. Inngangsbilletten betales av hver enkelt – hvis ikke rådene finner å kunne dekke
utgiften innenfor sine budsjetter. Blir det ledige plasser inviteres andre til å delta (de betaler
billetten selv).
Arrangementet i Moparken i mai/juni. Dette skal være et inkluderende arrangement med
grilling, internasjonal mat, musikk osv. Ungdomsrådet er ansvarlig for arrangementet – men
de andre rådene må evt. stille opp og hjelpe til.
NB! Etter at vedtaket var fattet og eldrerådet hadde forlatt møtet, snakket eldrerådets
sekretær med prosjektansvarlig for spelet på Lauga og fikk følgende opplysninger:
Forestillingen søndag 11. mai blir dagforestilling (starter kl 1500). Billettpris: kr 220,-.
Grupper over 10 personer: kr 195,- pr. billett. For å få gruppepris på billettene må de
bestilles innen 1. april.
Disse opplysningene ble så gitt Rådet for likestilling av funksjonshemmede (hvor også
eldrerådets leder er medlem). Det ble enstemmig vedtatt å ta utflukten søndag 11. mai.
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Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede – fra kl. 13:40 til 14:40.
Til stede: Audhild Jermstad, Toralf Hjelde, Svein J. Svensson, Anne Grytbakk, Lars M.
Lersveen, Odd Steinkjer og Rolf Tømmerås.
Forfall: Anita Prestmo.
Varamedlemmer: Ingen.
Sakliste:
1. Godkjenning av referat fra møte 10. desember 2013.
Vedtak:
Referatet enstemmig godkjent.
2. Arbeidsplan 2014 – gjennomføring.
 “Serveringssted for alle” – Arbeidet er godt i gang.
 Kartlegging teleslynger (utenom serveringssteder – de blir tatt i første kulepunkt).
Dette arbeider starter opp når første kulepunkt er ferdig. Det blir delvis gjennomført
gjennom dette også, for det blir sjekket serveringsstedene når de blir befart.
Eldrerådet opplyste har satt i gang en prosess for å få på plass teleslynge ved Vuku
eldresenter.
 Besøk/befaringer universell utforming.
Det er ønske fra rådet å besøke Vuku barne- og ungdomsskole og kirkebygg. Når det
gjelder kirkebygg og kravene for universell utforming i fredede bygg vises til
vedlagte linker – http://www.ka.no/arbeidsliv/kirkebygg/universell-utforming og
http://www.ka.no/_service/481/download/id/30581/name/tilgjengelighet1.pdf .
 Presentasjon av de enkelte organisasjoner i FFO/SAFO – settes opp på saklisten når
det passer ut fra saksmengde.
 Orientering av oppnevnte medlemmer av rådet i forskjellige brukerutvalg – dette
skjer i hvert møte, hvis det har vært aktivitet.
 Orienteringer/status fra bl.a. Aktiv i eget liv og status samhandlingsreformen. Lite
trolig det blir studietur til Østersund dette året (Fredricia-modellen), men vi satser på
å bli jevnlig orientert av rehabiliteringsavdelinga på Aktiv i eget liv.
 Bevisstgjøre folkevalgte – hva medfører det å være funksjonshemmet – få
Kompetanseprogrammets modul 1 og 2 inn i folkevalgtopplæring til komite plan og
samfunn.
 Fellesmøter med rådet i Levanger – ønsker ett av møtene ved Stokkvola. Avventer
kontakt fra Levanger.
 Informasjon til brukerne om ordningen ledsagerbevis – fylkeskommunen holder på
med en kartlegging. Vi avventer denne og informerer når den er klar.
 Plan utbedring av kommunale publikumsbygg (universelt utformet). Avventer.
 Informasjon økonomiplan og budsjett – muligheter for påvirkning og konsekvenser
ved forslag. Avventer
 Tilrettelegging av friluftsplasser/områder for funksjonshemmede –
oppussing/vedlikehold av de som er opparbeidet. Får en orientering fra ATA-senteret
v/Sørmo når ny brygge ved Tømmersjøen er ferdig.
 Ungdommens hus – brukermedvirkning. Avventer.
 Utvikling Arken – følge med det som skjer. Avventer.
 IBAS – orientering om hvem som har ansvar for hva. Avventer.
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 Reglement for leie av kommunale lokaler, inkludert svømmehall (varmebasseng) –
ønsker en mer fleksibel ordning for lag og organisasjoner. Virksomhetsleder kultur
blir invitert til et møte for å orientere om dette.
 Kroppsøving i grunnskolen – vurdering også etter innsats og fysiske forutsetninger
ikke kun kompetansemål – hvordan blir dette gjort i praksis. Det sendes en
henvendelse til pedagogisk rådgiver som bes ta dette opp med skolen. Her må
svarene være konkrete og spesifikke, ikke henvise kun til læreplan, kompetanse plan
eller e.l.
Årsmelding 2013 – innspill fra medlemmene om aktivitet i 2013.
Vedtak:
Innspill sendes innen 10. mars sendes til sekretær. Sekretær vil sende utkast til
medlemmene til godkjenning før meldinga legges fram i kommunestyret.
Årlig tilskudd FFO og SAFO. Det ble i 2013 gitt kr 12.000,- til FFO og kr. 3.000,- til
SAFO.
Vedtak:
Samme satser som for 2013. Organisasjonene blir invitert til å komme i rådet for å
orientere om sine organisasjoner.
Orientering fra arbeidsgruppen «Serveringssted for alle?»
Lars Morten Lersveen orienterte. Det er gjennomført 3 dager med befaring på totalt 6
serveringssteder. God mottakelse fra driverne og de har også deltatt på befaringene og
vært lydhør for råd og tips. Gruppen har ingen myndighet til å pålegge, men gir gode råd.
Det blir ført en fyldig rapport i etterkant som driverne kan ta med seg i videre arbeid. Ny
befaring i midten av mars. Det vil bli orientert i rådet når alle serveringsstedene er befart
og rapport er skrevet.
Eventuelt.
Temaside for råd for personer med nedsatt funksjonsevne – www.deltanettet.no/rad-forfunksjonshemmede/
Invitasjon til rådet til Grunnlovsjubileet 2014 den 12. mars 2013.
Henvendelse fra FFO – Mestring på Tvers. Dette var et prosjekt som varte fra 20062008. Det var ikke mulig å få dette videreført. Svar sendes FFO
Henvendelse fra FFO vedr. Samhandlingsreformen – samhandlingskoordinator Anne
Grete Wold inviteres til neste møte for å orientere om organisering. Svar sendes FFO.
Brev fra Statens vegvesen – alle pilotkommuner på universell utforming inviteres til så
søke på tilskuddsmidler for økt tilgjengelighet til kollektivtrafikken – sekretær sjekker
om kommunen skal søke.
Forespørsel fra eldrerådet - Partiene skal nå snart i gang med nominasjonsprosessen og
eldrerådet vil at rådene i fellesskap kommer med en henvendelse til partiene om å huske
på grupper som ikke er så godt representert i folkevalgte organer. Rådet sluttet seg til
dette.

Med hilsen

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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