Verdal kommune
Rådmannen

Medlemmer i rådet for likestilling av funksjonshemmede

Deres ref:

Vår ref: LIER 2015/7436

Dato: 15.01.2016

Referat fra møte og befaring fredag 22. januar 2016
Til stede: Berit G. Nessø, Kristoffer Nicolaysen, Hilde Grøtting, Bjørn Stian Hojem, Herdis
Kvernbråten, Audhild Jermstad, Toralf Hjelde.
Forfall: Lars Morten Lersveen.
Vara: Inger Hegstad.
Fra kl. 10.30 – til kl. 15.30.






Befaring bofellesskap Veslefrikk – fra kl. 10.30 – til kl. 11.30. Gjennomgang av
nybygget ved Svenn Arne Lersveen og avdelingsleder Ingjerd Trefjord. 6
omsorgsleiligheter for unge funksjonshemmede. Rådet er veldig tilfreds med
sluttresultatet – både utformingen av leilighetene, fellesområdene og uteområdene.
Møte med samspillsgruppen ungdommens hus – fra kl. 12.00 til kl. 14.00 –
kommunestyresalen.
Arkitekt Paulsen gjennomgikk plasseringen av huset, utforming, tegninger,
prosessen. Notat fra møtet vil bli sendt fra arkitekten – dette videresendes til rådets
medlemmer. Umiddelbar tilgjengelighet – alt på et plan og kontrastfarger. Planlagt
åpning er 31. august 2016. Det vil bli nytt møte med rådet når innredning,
beplantning skal planlegges.
Idemyldring ti på topp funksjonshemmede v/Hildegunn Myhr fra Nord-Trøndelag
idrettskrets. Hun har også med seg Thor Brandt fra fylkeskommunen – fra kl. 14.00
til kl. 15.30 – kommunestyresalen. Bedriftsidretten ble forhindret fra å møte i dag.
Ellen Forberg som meldte dette forslaget inn for rådet møtte også.
Hildegunn Myhr har en nyopprettet prosjektstilling som konsulent for idrett for
funksjonshemmede – knytter dette forslaget/ideen inn i prosjektplanen sin.
Det ble diskutert forskjellige alternativer, både i forhold til gjennomføring,
kommunalt eller interkommunalt m.m. Konklusjonen her er at vi ser for oss
Innherredskommunene.
Det ble også diskutert rundt hvordan det skal motiveres til gjennomføring – bl.a.
medalje og diplom.
Hildegunn Myhr fra Nord-Trøndelag idrettskrets koordinerer dette og kaller inn
aktuelle deltakere (fra 4 kommuner) til møte med mål om å danne en prosjektgruppe
for dette arbeidet. Aktuelle er: Nord-Trøndelag idrettskrets, bedriftsidretten,
fylkeskommunen, idrettsrådene i de aktuelle kommunene, idrettskonsulent el.
tilsvarende i de aktuelle kommunen og representanter fra rådet for likestilling for
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funksjonshemmede i de aktuelle kommuner – i tillegg deltar Ellen Forberg. Målet er
å ha to-tre turer fra hver kommune klart til oppstart 1. mai.
Målet er også samarbeid med flere kommuner og organisasjoner.
Nord-Trøndelag fylkeskommune v/Thor Brandt orienterte om muligheten for å søke
om tilskudd til skilting – frist for dette er 1. mars. Det kan også komme en ny frist
etter sommerferien. For å søke på dette stilles det en del krav til bl.a. utforming. Det
er utarbeidet egen manual for dette. Det er også mulig at de turene som blir foreslått i
prosjektgruppen allerede er gitt tilskudd til skilting. Dette får den representanten som
blir oppnevnt fra fylkeskommune inn i prosjektgruppa ta med seg oversikt over. Det
er også andre muligheter for tilskudd bl.a. spillemidler. Det er også ønskelig med
kobling fra by og inn i mot etablerte sonene/turene. Det er viktig at det videreutvikles
det som allerede er etablert av stier/turer. Det bør også være opplevelser løpet av
turen – evt i mål og ved benker (blant annet tablå, info ol). Det er også mulig å søke
om midler bl.a. til gapahuker og benker.
Når prosjektgruppa har kommet fram til aktuelle turer i hver kommune – ca to fra
hver – kan disse forslagene oversendes rådene for likestilling av funksjonshemmede i
de aktuelle kommunen – slik at de kan befare de slik at de tilfredsstiller kravene i
manual fra fylkeskommunen til skilting.
Det må også i prosjektgruppen avklares hvem som skal ha ansvar for drift.

Rådet vedtok etter denne saken følgende som representant fra rådet i prosjektgruppen:
Herdis Kvernbråten.
Hvis hun ikke kan tar arbeidsutvalget å oppnevner nå på tirsdag 26. januar 2016.

Med hilsen

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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