Verdal kommune
Rådmannen

Rådets medlemmer

Deres ref:

Vår ref: LIER 2011/9423

Dato: 06.05.2015

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 28. april
2015
Til stede: Lars Morten Lersveen, Audhild Jermstad, Odd Steinkjer, Svein Svensson, Toralf
Hjelde.
Forfall: Rolf Tømmerås, Anne Grytbakk og Anita Steinkjer.
Vara: Anne Lise Dolmen og Signar Musum.
Tid: 28. april 2015 fra kl. 13.00 – til kl. 14.30.
Sted: Kommunestyresalen.
Det innkalles med dette til møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede tirsdag 28. april
2015 kl. 13.00 på kommunestyresalen, Rådhuset.
Sakliste:
1. Godkjenning av referat fra møte 24. februar 2015.
Vedtak:
Referat godkjent.
2. Ønske om uttalelse til Spillemiddelsøknad Blommen – asfaltert skiskytterløype.
Vedtak:
Søknad er ikke mottatt innen møtet, men rådet er positiv til at det bygges slik trase
som kan være tilgjengelig for bruk for funksjonshemmede, både til idrettsformål og
til generelle turformål. Arbeidsutvalget får fullmakt til å gi uttalelse når søknad
foreligger.
3. Orientering om ferdigstillelse av uteområde ved SNK.
Behandling:
Audhild Jermstad orienterte fra møtet som var 26. mars. Representanter fra SNK,
landskapsarkitekt, to fra rådet og fra FFO fylket. Representant fra SNK orienterte om
det som har skjedd og hva de ser for seg framover. Steinbordene ute er hevet en del
fra tidligere – kan nå få rullestol inn til bordene nå. Bordplatene skal byttes.
Beplantning villroser med blåveis i bunn. Vil i tillegg har urter langs vegg mot
kjøkken. Ønsket tilbakemelding fra rådsmedlemmene om hva de burde ta hensyn til.
Tilbakemeldingene fra rådets representanter var bl.a. betongdekket utenfor
kulturhuset er veldig positivt, men mangler ledelinjer og beplantning i forhold til
allergikere. Rådsmedlemmene kommenterte grus mellom kulturhuset og kirken.
Bevegelseshemmede kan ifølge kulturhuset bruke veg fra kulturhus til kirka. Mangler
videre merking av søylene i foajeen, det skulle de se på. Ønsket innspill senere også
hvis det ble oppdaget noe. Lite konkret som ble presentert, men positivt at de tar
kontakt.
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4. Oppnevning av representant til møte om pasient- og brukerinteresser 7. mai 2015.
Vedtak:
Følgende møter fra rådet: Rolf Tømmerås, Lars Morten Lersveen, Audhild Jermstad,
Anne Lise Dolmen og Odd Steinkjer.
5. Oppnevning av gruppe for kartlegging av teleslynger på publikumsområder.
Vedtak:
Det er ønskelig at Stig Skrattås fra hjelpemiddelsentralen kan bistå faglig og
informere i forkant av befaringer. Følgende oppnevnes av rådet: Lars Morten
Lersveen og en fra eldrerådet. Arbeidsgruppen utarbeider mandat og avgrenser steder
som skal befares.
6. Bygging på Veslefrikktomta – brukerrepresentant fra rådet?
Vedtak:
Sekretær sjekker opp dette med Per Tore Sandsaunet eller Teknisk drift. Toralf
Hjelde oppnevnes som brukerrepresentant fra rådet og gis godtgjøring i henhold til
reglement.
7. Eventuelt.
- BPA – hvordan fungerer dette på Verdal? Har rådet noe myndighet/funksjon her?
Dette tar vi med på fellesmøte med Levanger 16. juni 2015. Hvor skal fellesmøte
være? Arken kan være mulig sted, med befaring Jernbaneparken og sentrum
generelt. Kari G. Næss kan orientere/lede befaringen.
- hjelpemiddelsentral/formidling er foreslått overført til kommune – uttalelse fra
rådet? Hvis noen av de sentrale organ har uttalelser – kan disse legges fram for rådet
til evt. tilslutning.
- Heis Rådhuset – beklagelig at det tar nesten ett år før ny heis er på plass. Rådet
mener at enkelte anskaffelser må være unntatt reglene for offentlige anskaffelser.
- representant utbygging Moparken? Rådet oppnevner Odd Steinkjer som
representant fra rådet.
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