Verdal kommune
Rådmannen

Rådets medlemmer

Deres ref:

Vår ref: LIER 2011/9423

Dato: 10.11.2014

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede mandag 10.
november 2014
Tid: kl. 09.00 til kl. 10.00.
Sted: Kommunestyresalen.
Til stede: Rolf Tømmerås, Anne Grytbakk, Odd Steinkjer, Lars Morten Lersveen og Svein
Svensson.
Forfall: Toralf Hjelde, Audhild Jermstad og Anita Prestmo.
Vara: Ingen.
Møtet ble avviklet sammen med eldrerådet.
Sakliste
1. Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015.
Dokumentene («hoveddokument» og «beskrivelse av tiltak i økonomiplan 2015-2018»)
ble gjennomgått og det ble vedtatt følgende uttalelse fra rådet for likestilling av
funksjonshemmede og eldrerådet:
Aktivitetsendring (hoveddokumentet):
Rådene støtter utarbeidelse av standarder for Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – s.
12.
Rådene støtter at støttekontakttjenesten samordnes. Når det gjelder gjennomgang av
hvilke grupper som skal prioriteres, anmodes det om at brukerorganisasjonene blir
representert i dette arbeidet – s. 12.
Rådene støtter at det er viktig å legge til rette for mestring hos alle barn og unge gjennom
kulturskolen. Rådene tolker dette som at begrepet alle betyr at alle uansett funksjonsevne
– s. 14.
Rådene poengterer at hovedmål under Kultur på s. 18 må gjelde alle, og at det ikke
begrenses til å oppleve, men også å delta – uansett funksjonsevne.
Rådene støtter spesielt 7.2 Samfunnsmål og strategier, pkt. c, 5. kulepunkt (s.32) som
går ut på at det skal legges til rette for lek, aktivitet, kultur- og naturopplevelser og
fritidstilbud for alle uavhengig av alder og funksjonsnivå.
Uttalelse til beskrivelse av tiltak i økonomiplan 2015-2018:
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Rådene støtter at drift av bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne prioriteres
(s. 2).
Rådene støtter at stilling innen idrett og fysisk aktivitet er prioritert og går ut i fra at en
del av denne stillingen skal arbeide for tilbud og aktiviteter for alle – uansett
funksjonsnivå (s. 2).
Rådene støtter SOL-satsingen – at den starter på et lavere nivå, slik at barna på et så
tidlig tidspunkt som mulig lærer seg å lese og dermed blir inkludert i lav alder (s. 2).
Rådene støtter at kommunen vil bidra til at nybygg og boliger som rehabiliteres blir
universelt utformet slik at folk kan bo hjemme så lenge det er mulig (s. 3).
Rådene støtter at tjenesteutvikling skal skje i samarbeid med brukere og
brukerorganisasjoner (s. 3).
Rådene støtter utarbeidelse av handlingsplan velferdsteknologi. Rådene presiserer at her
må de være representert i den gruppen som skal utarbeider planen ( s. 3).
Rådene støtter at utvikling av velferdsteknologi kun kan skje ved at brukerne medvirker
(s. 3).
Rådene beklager at det ikke er funnet rom for etablering og drift av omsorgsboliger for
demente i 2015 (s. 4 og s. 8).
Rådet støtter at dagtilbudet for hjemmeboende demente søkes driftet av kommunale
midler (finansieres pr i dag av gavemidler). Dette for å få kontinuitet i tilbudet (s. 5 og s.
8). Rådene beklager at det ikke er funnet rom for dette i budsjettet for 2015.

Rådene vil på generelt grunnlag be rådmannen sikre det sosiale boligtilbudet
gjennom forsterket innsats gjennom boligkontoret.
Rådene vil sterkt beklage at rådmannen ikke har funnet å kunne prioritere å
effektuere verbalvedtak, sist i budsjett for 2014, når det gjelder organisering og
lokalisering av Arken.
2. Høring – Kommunedelplaner Verdal kommune.
Rådet for likestilling av funksjonshemmede og eldrerådet avgir slik felles uttalelse:
Rådene vil gjenta den uttalelsen de hadde i 2013 til planprogrammet for
kommuneplanene:
«Når det gjelder involvering, nevnt i 5. avsnitt under pkt. 7 Medvirkning, ønsker ikke
rådene å være kun høringsinstans. Vi vil være med aktivt i prosessen slik at påvirkning
skjer under planleggingen og ikke i høringsprosessen.»
I vedtaket i Verdal kommunestyre 24.02.14, sak 16/14, for planprogrammet (og
saksframlegget) står det at «Innspillene tas med til relevante planprosesser».
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Rådene beklager sterkt at dette ikke er fulgt opp. Ut over dette vil rådene bemerke at det
var et mer leseverdig dokument enn de har vært tidligere.
Generelt vil rådene presisere at når det gjelder kommunale planer som angår rådene, vil
de være med i prosessen fra første stund. Tidligere har rådene blitt involvert fra første
stund, men de har nå merket en endring på dette. De føler at de nå ikke får kjennskap til
relevante saker og planer før de kommer til politisk behandling og er da en ordinær
høringsinstans.
3. Evt.
Lars Morten Lersveen er oppnevnt fra rådet i byggekomite utbygging sal Arken og gis
godtgjøring for møtene.
Grunnlovsarrangement Mo-parken – regnskap – Totalt 56.873,-. Dette skal deles på 4
råd, avhengig av hvilke vedtak hvert enkelt råd har gjort. Dette praktiske ordnes av
sekretariatet. Tilskuddet utbetales etter fordeling, da regnskap nå er innlevert og
godkjent.

Med hilsen

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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