Verdal kommune
Rådmannen

Medlemmer i rådet

Deres ref:

Vår ref: LIER 2015/7436

Dato: 09.12.2015

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 8. desember
2015
Til stede: Berit G. Nessø, Kristoffer Nicolaysen, Bjørn S. Hojem, Lars Morten Lersveen,
Toralf Hjelde, Audhild Jermstad og Herdis Kvernbråten.
Forfall: Hilde Grøtting.
Tid: 8. desember fra kl. 11.30 – 12.10.
Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset.
Møtet startet med fotografering av rådets medlemmer. Dette skal på rådet sider på
kommunens hjemmesider i tillegg til at det skal brukes på infobrosjyre om rådet.
Sakliste:
1. Godkjenning av referat fra møte 13. november 2015.
Vedtak:
Referat enstemmig godkjent.
2. Kurs for rådet – Dette er behandlet i arbeidsutvalget og det er et ønske at
varamedlemmer blir med. Det undersøkes om vi kan ta inn foreleser å ha dette kurset på
Verdal. Hvis dette ikke er mulig deltar vi på kurset som er på Steinkjer.
Behandling:
Sekretær har sjekket litt om vi kan skaffe foreleser selv. Det ble enighet om at
varamedlemmer også skal være med på opplæring, og at vi meldes oss på det kurset som
arrangeres av Fagakademiet på Steinkjer den 11.03.2016. Dette utgjør en stor kostnad, så
det søkes om at en del av gjenstående midler på budsjett for 2015 kan overføres til
budsjett 2016 (settes på fond).
Vedtak:
Rådet vedtar at varamedlemmer og sekretær deltar på kurs gjennom Fagakademiet (i
tillegg til medlemmene) og at kr 18.000,- (kostnaden for varamedlemmer og sekretær)
utgiftsføres i 2015.
3. Arbeidsplan – kommet inn forslag på at mye av punktene vi har for 2015 videreføres.
Følgende står på planen for 2015:
- Kartlegging teleslynger (utenom serveringssteder – de blir tatt i første kulepunkt).
 Besøk/befaringer universell utforming.
 Presentasjon av de enkelte organisasjoner i FFO/SAFO.
 Orientering av oppnevnte medlemmer av rådet i forskjellige brukerutvalg.
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Orienteringer/status fra bl.a. Aktiv i eget liv og status samhandlingsreformen.
Bevisstgjøre folkevalgte – hva medfører det å være funksjonshemmet.
Fellesmøter med rådet i Levanger – ønske om befaring på ungdomsskolen på Røstad.
Ledsagerbevisordningen.
Plan utbedring av kommunale publikumsbygg (universelt utformet).
Informasjon økonomiplan og budsjett – muligheter for
påvirkning og konsekvenser ved forslag.
Tilrettelegging av friluftsplasser/områder for funksjonshemmede –
oppussing/vedlikehold av de som er opparbeidet.
Ungdommens hus – brukermedvirkning.
Utvikling Arken – følge med det som skjer.
Reglement for leie av kommunale lokaler, inkludert svømmehall (varmebasseng) –
ønsker en mer fleksibel ordning for lag og organisasjoner.
Kroppsøving i grunnskolen – vurdering også etter innsats og fysiske forutsetninger
ikke kun kompetansemål – hvordan blir dette gjort i praksis.
Samordning av aktivitetstilbud – orienteringer om framdrift.
Brukermedvirkning
Oppfølging av befaring ved Reinsholm barnehage.
Kompetanseprogrammet.
Kurs/konferanse i egen regi.
Ti på topp for funksjonshemmede.
Befaringer til hvert møte. Starter med:
Veslefrikk 21. januar, Reinsholm barnehage 9. februar
butikker, Jernbaneparken, svømmehall.
Fellesmøter med eldrerådet.
Info/arbeidsbok
Brosjyre
Studietur – Møller kompetansesenter – universelt utformet leilighet.

Vedtak:
Arbeidsplan 2016 ble enstemmig vedtatt.
4. Studietur – Møller kompetansesenter kan være aktuell. Der er det en egen leilighet som
er universell utformet. (Dette vil komme inn som et eget punkt under arbeidsplan)
Vedtak:
Aktuell dato kan være junimøtet. Orientering om universell utforming av Kari G. Næss i
forkant. Evt. fellestur med eldrerådet.
5. Befaringer – hva ønsker rådet å se – sett opp prioritert rekkefølge. (Dette vil også komme
inn som et punkt under arbeidsplan):
Vedtak:
Veslefrikk 21. januar
Reinsholm barnehage 9. februar. – Rapport fra forrige befaring sendes medlemmer i
forkant av befaring. Kari G. Næss bes om å organisere befaringen.
6. Info/arbeidsbok for rådet – levende dokument.
Behandling:
Arbeidsbok med informasjon om navn på medlemmer, mailadresse, møteplan ol.
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Strukturert informasjon om rådets arbeid, medlemmer, oppgaver, ting som er gjort, hva
som ønskes gjort osv. Kommer forslag fra arbeidsgruppe så får sekretær sjekke om hva
som er praktisk mulig i forhold til hjemmesiden.
Vedtak:
Følgende oppnevnes til å utarbeide forslag til hvordan dette skal være/gjøres: Berit G.
Nessø og Toralf Hjelde.

7. Oppnevning av representant som uttaler seg på vegne av rådet i arealplansaker og
reguleringssaker.
Vedtak:
Kristoffer Nicolaysen og Toralf Hjelde ble enstemmig valgt.
8. Møteplan 2016.
Forslag:
Arbeidsutvalget
Tirsdag 26. januar
Tirsdag 5. april
Tirsdag 31. mai
Tirsdag 23. august
Tirsdag 25. oktober
Tirsdag 22. november
Møtestart kl. 13.00

Rådet
Tirsdag 9. februar
Tirsdag 19. april
Tirsdag 14. juni
Tirsdag 6. september
Tirsdag 8. november
Tirsdag 6. desember
Møtestart kl. 13.00

Vedtak:
Møteplan enstemmig vedtatt.
9. Budsjett 2015 – gjenstående midler.
Det søkes om overført kr 18.000,- til kurs i 2016. Da gjenstår det kr 12.000,- av budsjett
2015
Vedtak:
Kr 12.000,- overføres til Ungdommens hus og skal øremerkes spill evt. annen aktivitet.
Det er en forutsetning at dette er universelt utformet og kan brukes av alle.
10. Oppmøte på kurs o.l.
Det ble tatt opp hvor viktig det er å møte opp når vi har meldt oss på kurs, møter o.l. Det
må i alle fall gis beskjed om at en ikke får til å kommer. Forfall må også meldes i fra så
tidlig som mulig.
11. Eventuelt.
- Brosjyre av rådet – Berit og Toralf legger fram forslag til hva som skal være med.
- Rådet inviteres til møte med samspillsgruppen for å gjennomgå Ungdommens hus. Det
er ønskelig med tegninger el i forkant. Møtet er planlagt til kl. 11.30 den 21.1. Rådet tar
samme dag en befaring på Veslefrikk. Sekretær sender ut innkalling.
- invitasjon til seminar Hverdagsmestring – hverdagsrehabilitering og Velferdsteknologi
21. januar – dette blir på samme dag som møte med samspillgruppen om Ungdommens
hus så det er ikke aktuelt.
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Møtet ble avsluttet med lunsj på Verdal Hotell.

Med hilsen

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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