Verdal kommune
Rådmannen

Rådets medlemmer

Deres ref:

Vår ref: LIER 2015/7436

Dato: 16.11.2015

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal 13.
november 2015
Til stede: Berit G. Nessø, Kristoffer Nicolaysen, Bjørn S. Hojem, Hilde Grøtting, Lars
Morten Lersveen, Toralf Hjelde, Audhild Jermstad og Herdis Kvernbråten.
Tid: 13. november 2015 fra kl. 13.00 – 15.15.
Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset.
Sakliste:
1. Bli kjent – forventninger.
Medlemmene presenterte seg selv og sa litt om sine forventninger til arbeidet i rådet.
2. Gjennomgang av rådets mandat.
Mandatet ble gjennomgått og kommentert.
3. Valg av arbeidsutvalg.
Forslag: Lars Morten Lersveen og Berit G. Nessø.
Vedtak:
Lars Morten Lersveen og Berit G. Nessø ble enstemmig valgt.
4. Uttalelse til rådmannens forslag til Økonomiplan 2016- 2019 og Budsjett 2016.
Uttalelse:
Side 8, 5. avsnitt: Standardisering av tjenester –Rådet bør være representerte i dette
arbeidet på de områdene som hører inn under rådets virkeområde.
Side 11, 2. og 3. avsnitt: Her ønsker rådet å være med hvis det skal gjøres
utredningsarbeid på området. Rådet er enig i at ressursene må vris til en styrket
grunnopplæring, men at det må være fokus på individet. Rådet mener det er viktig
med mestring og fellesskap – og at det må unngås segregering og stigmatisering av
de som har behov for tilrettelegging.
Side 11, 5. avsnitt: Rådet ønsker å være med i vurderingsarbeidet som skal gjøres i
forhold til gratistilbud for elever 5.-10. trinn. Rådet er i utgangspunktet enige i at
SFO ikke nødvendigvis skal være plassen for de funksjonshemmede barna som er
eldre enn de som går i SFO (ordinært tilbud går tom 4. klasse). Dette tilbudet/behovet
kan løses på andre arenaer.
Side 15, siste avsnitt: Rådet er i utgangspunktet positiv til flere omsorgsboliger i
stedet for institusjonsplasser. Viser her til små bofellesskap som, f.eks. Veslefrikk. I
tillegg unngår vi at unge personer som tidligere måtte bo på institusjon med denne
løsningen kan bo i egen bolig (omsorgsbolig) med bemanning. Dette blir mer
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tilpasset det enkelte individet og den enkeltes funksjonsnivå. Det må likevel fortsatt
være et tilfredsstillende tilbud til de som ikke kan bo i omsorgsbolig, men i
institusjon.
Side 18, siste avsnitt: Rådet støtter at omsorgsboliger på Reinsholm tilrettelegges for
personer med alvorlig psykiatri/rusproblematikk.
Side 19, 4 avsnitt: Rådet er positiv til bruk av velferdsteknologi bl.a. for at dette gir
større rom for medbestemmelse og frihet for den enkelte.
Side 21, 5. avsnitt: Rådet er positiv og enig i at det skal jobbes for gode lesevaner
hos barn, men vil kommentere tilgjengelighet på bokbuss. Denne er ikke tilgjengelig
for barn i rullestol. Rådet vil be om at det ved evt. anskaffelse av ny bokbuss tas
hensyn til dette.
Side 21, siste avsnitt: Rådet støtter dette. Veldig viktig at alle barn, uansett
funksjonsnivå, skal føle mestring. Det er også viktig at alle barn får mulighet til å
delta, som her gjennom kulturskolen.
Side 50, 7. avsnitt: Rådet ber om å få delta i arbeidet med ny sentrumsplan.
5. Årlig tilskudd til FFO og SAFO for 2015.
Vedtak:
Det ble enstemmig vedtatt å gi kr 12.000 til FFO og kr 3.000,- til SAFO (Det samme
som for 2014).
6. Kurs for rådet.
Vedtak:
Det undersøkes om vi kan holde kurs selv med ekstern foredragsholder. Tas opp på
nytt i neste møte.
7. Valg av brukerrepresentanter:
Brukerutvalg NAV – skal være møte i lokalt brukerutvalg ad representasjon på
nyåret. Blir konklusjonen at rådet være representert oppnevnes Mona B. Lersveen.
Brukerrepresentant Koordinerende enhet: Herdis Kvernbråten.
Brukerrepresentant TT-nemnda: Inger Hegstad.
Disse gis brukergodtgjøring.
8. Eventuelt.
Info om møtegodtgjøring, tapt arbeidsfortjeneste, brukergodtgjøring, forfall m.m.
Møteplan neste år – sak på neste møte.
Arbeidsplan – alle sender inn forslag- sak neste møte.
Representasjon i utforming ungdommens hus.
Invitasjon til temamøte FFO – send til rådets medlemmer. Følgende meldes på:
Kristoffer Nicolaysen, Bjørn S. Hojem, Audhild Jermstad, Lars Morten Lersveen,
Hilde Grøtting.
Kristoffer Nicolaysen orienterer på temamøte FFO.
Ansvarlig arealplaner o.l må oppnevnes neste møte.
Neste møte: Arbeidsutvalget 24. november og rådet 8. desember.

Med hilsen
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Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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