Verdal kommune
Rådmannen

Medlemmer i rådet

Deres ref:

Vår ref: LIER 2015/7436

Dato: 16.06.2017

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 13. juni 2017
Til stede: Berit G. Nessø, Bjørn S. Hojem, Hilde Grøtting, Lars Morten Lersveen, Toralf
Hjelde, Herdis Kvernbråten og Audhild Jermstad.
Forfall: Kristoffer Nicolaysen.
Vara: Ingen.
Sted: møterom 2. etasje, Rådhuset.
Tid: fra kl. 13.00 til kl. 14:45.
Sakliste:
1. Godkjenning av referat fra møte 14. mars 2017.
Vedtak:
Referat godkjent.
2. Nytt aktivitetstilbud på Stekke – til uttalelse.
Lars Morten Lersveen deltok ikke ved denne uttalelsen, ble med 5 mot 1 stemme
erklært inhabil.
Vedtak:
Rådet vedtok enstemmig slik uttalelse:
Rådet for likestilling av funksjonshemmede støtter rådmannens forslag til innstilling i
saken da det nye tilbudet blir positivt for flere enn det er i dag. Rådet forutsetter god
kommunikasjon om det nye tilbudet til nåværende og framtidige brukere. Rådet
påpeker viktigheten med bindende avtaler med frivilligheten og ansettelse av
koordinator. God planlegging i forkant av oppstart av det nye tilbudet er viktig og
god kommunikasjon og ansettelse koordinator er viktige punkter i denne
sammenhengen.
3. Orientering fra Workshop nytt helsebygg.
Avviklet 7.6. på kommunestyresalen. Lars Morten Lersveen og Berit G. Nessø deltok
fra rådet – i tillegg til sekretær. Workshop ble avviklet som open space – som er en
spennende metodikk og skapte mye engasjement. Rapport fra dette er under
utarbeidelse og den vil bli sendt rådet til orientering når denne er klar.
4. Orientering fra møte om Ti på topp tilrettelagt.
Det ble orientert om det som ble besluttet og at det avvikles nytt møte i august. Rådet
er positivt til dette arbeidet. Det er mange av rådets medlemmer som er interessert i å
være «kassevert», og disse sender en mail til sekretær som formidler denne til kultur
v/Frode Strand. Rådet bidrar også om ønskelig med utarbeidelse av hefte, gå opp
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ruter m.m. Referat fra møte om Ti på topp sendes med referatet.
5. Eventuelt.
Helhetlig pasientforløp i i hjemmet – konferanse Stiklestad Nasjonale Kultursenter
14.6 – dagskonferanse der Verdal, Stjørdal og Namsos kommune er arrangør –
fortsatt mulig å melde seg på.
«Bruker og etats møtes 2017» 28. september 2017. De som ønsker å melde seg på –
melder til sekretær innen 1. september om de ønsker å delta. Invitasjon legges ved
referatet. .
Sterkt ønske om befaringer – det må da bli lengre møter, feks. halv dag.

Med hilsen

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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uten oppfølging

Deres ref:

Vår ref: LIER 2015/7436

Dato: 12.06.2017

Referat fra møte 7. juni 2017 - Ti på topp tilrettelagt
Til stede: Line Therese Ertsås (rådmannskontoret), Frode Strand (kulturtjenesten), Paul
Elvebø (idrettsrådet), Ann Sissel Vehus (idrettsrådet),) og Berit Nessø (rådet for likestilling
av funksjonshemmede).
Line Ertsås gikk kort igjennom bakgrunn for saken.
Verdal Idrettsråd ikke vært med i dette tidligere og er heller ikke årsak til at dette ikke er
videreført. Det ble videre poengtert at det ordinære Ti på topp tilbudet er veldig bra!.
Frode Strand viste fram: www.Norgeskart.no .
Her er det kartlagt turveger osv. Frode Strand har gått opp en del ruter i forhold til standard
universell. Her er det merket universelt, veidekke, bredde osv. Viste videre kart over hva
som skal skiltes. Aller rutene her kan en bevegelseshemmede klare med ledsager. Alle skilt
skal være satt opp i august. Har all informasjon om dette tilgjengelig om det skal trykkes
egne hefter. Viste kart over hva som skal skiltes opp.
Det ble enighet om at disse rutene er utgangspunkt for tilbudet – og at det blir de samme
over flere år.
Det ble avklart at Ti på topp uten bakketopp er et godt navn for dette og det blir da ikke
blandet sammen med det andre tilbud. Det ble også besluttet at kort er det beste, da mange
ikke har elektronisk bruker eller bruker en smarttelefon.
Målet er få dette tilbudet på plass fra 2018. Perioden for registrering bør være den samme
som for ordinært og premieutdelingen kan være samtidig.
Kulturtjenesten ved Frode Strand vil være tilrettelegger for tilbudet, men må ha
samarbeidspart. Forslag på samarbeidspart kan alle ha et ansvar for å tenke over og melde
inn forslag til Frode Strand.
S
trand søker tilskudd til etablering, kasser (ca 15), stolper, grunneieravtaler, turkort, hefter.
Samarbeidspart vil ha ansvar for: utforme heftet i samarbeid med kulturtjenesten – her kan
også rådet for likestilling av funksjonshemmede bistå, ansvar for se over kassene – passe på
turbøker, kasser, skaffer premier og organisering av avslutning.
Hefter: Oppslag på ca 2000 uten årstall – med løst kort for avkryssing.
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Finansiering til gjennomføringen ordnes av kulturtjenesten. Det som mangler av finansiering
er premier og avslutning.
Formidling av tilbudet bør skje gjennom hjemmesiden til Ti på topp Verdal, servicekontoret,
andre offentlige kontor, institusjoner, barnehager, skoler m.m.
Nytt møte i august.
Line Therese Ertsås
Ref.
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BRUKER OG ETAT MØTES 2017
En felles arena mellom interesseorganisasjoner
og offentlige etater

Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal
28. september 2017

DELAKTIGHET – PÅ EGNE PREMISSER!

28. SEPTEMBER 2017 – DELAKTIGHET – PÅ EGNE PREMISSER!
Møteleder: Pål Sæther Eiden, Fylkesordfører i NordTrøndelag.
09:00 - 09.30

Registrering m/ kaffe og rundstykker

09.30 - 09.40

Kulturelt innslag

09.40 - 09.55

Velkommen v/ Fylkesråd May Britt Lagesen.

09.55 – 10.40

Livskvalitet gjennom arbeid – uante muligheter v/ Henriette
Rasmussen, bruker, Nina Larsen og Ann Helen Hunnestad
veiledere og Ragnar Moen daglig leder Ytre Namdal Vekst.

10.40 -10.55

Pause

10.55 - 11.40

Skjulte funksjonshemminger og arbeid v/ Lise Marit Hansen
og Åse Marie Hagen i samtale med Erik Stene.

11.40 - 12.00

NAV og brukere med nedsatt arbeidsevne v/ Jesper Sund
Jensen, Seniorrådgiver, statistikk avd. marked og
tjenesteutvikling NAV Nord-Trøndelag

12.00 - 12.45

Lunsj

12.45 - 13.30

Ny og sterkere brukerrolle i helse- og omsorgstjenesten? v/
Arnfinn Aarnes, fagpolitisk rådgiver FFO Nasjonalt.

13.30 - 15.30

Kroppen – ingen hindring for å nå toppen v/ Torstein Lerhol

15.30

Vel hjem

Om konferansen:
Konferansen arrangeres ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal 28. september
2017.
Konferansen arrangeres av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Rådet for likestilling av
funksjonshemmede i Nord-Trøndelag, Helse Nord-Trøndelag, NAV Nord-Trøndelag
og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Nord-Trøndelag.
Målgruppe:
Alle ansatte i offentlig sektor, politikere og brukerorganisasjoner.

Praktisk informasjon:
Påmelding skjer via Helse Nord-Trøndelag – bruk denne liken:
https://response.questback.com/helsenordtrndelaghf/vtaarwu6r3

Deltakeravgift kr. 600,- regning sendes ut i ettertid.
Bindende påmelding innen 01. SEPTEMBER 2017.

Spørsmål kan rettes til:
FFO Nord-Trøndelag ved Kari Frøseth Johansen e-post: ffo.kari@gmail.com.

