Verdal kommune
Rådmannen

Medlemmer i rådet for likestilling av funksjonshemmede

Vår ref: LIER 2018/4717

Deres ref:

Dato: 13.11.2018

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 13.
november 2018
Til stede: Berit G. Nessø, Toralf Hjelde, Herdis Kvernbråten, Audhild Jermstad, Hilde
Grøtting og Ole Petter Ingebrigtsen.
Forfall:
Lars Morten Lersveen og Kristoffer Nicolaysen.
Vara:
Inger Hegstad.
Tid:
12.00 – 14.20
Sted:
Kommunestyresalen, Rådhuset.

Til behandling:
1. Godkjenning av referat fra møte 11. september.
Vedtak:
Referat godkjent.
2. Uttalelse til Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019. Lenke.
Behandling:
Skole/SFO:
 Rådet ser med bekymring på reduksjonene som er foreslått på PPT, noe som kan føre
til lengre ventetid for de barn som trenger en mer tilpasset opplæring enn andre, noe
som på sikt kan få store konsekvenser for de barna det gjelder. Ventetiden oppleves
allerede i dag uholdbar for de som trenger hjelp.
 Rådet ser med bekymring på hva som kan bli konsekvensen hvis lærernormen fører
til at andre yrkesgrupper ikke kan være en del av skolehverdagen. Det er mange
elever som trenger bistand til andre ting enn kun i klasserommet, f.eks. det sosiale
samspillet. Det positive med lærernormen er at all opplæring, også
spesialundervisning, vil skje med pedagogisk personell.
Velferd og helse:
 Rådet ser med bekymring på reduksjon av antall årsverk, 12,7 pr år i planperioden.
Rådet ber om at reduksjonen skjer suksessivt med tiltak skissert under
risikovurdering og suksesskriterier slik at tilbudet ikke blir skadelidende.
 Rådet er for øvrig positiv til målene i området, spesielt fokuset på digitalisering og
velferdsteknologi for å fremme trygghet, mestring og aktivitet hos innbyggerne.
Samfunn, utvikling og næring:
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Rådet et stiller spørsmål til om det er en systematikk å tilby plass i kulturskolen til
barn som ikke opplever mestring i skolehverdagen, ettersom det står at kulturskolen
er en alternativ mestringsarena for de som i liten grad opplever mestring i
skolehverdagen (s 81).
Rådet støtter at biblioteket bør få økt sin tilgjengelighet og synlighet.
Tilgjengelighet og universell utforming er viktig og rådet ber om at det prioriteres
vedlikehold/renovering av kommunale bygg, slik at de kan tilfredsstille de krav som
er gjeldende.
Rådet ber om at vintervedlikehold av kommunale gangveger og overganger
prioriteres slik at det blir framkommelig med bl.a. rullestol og rullator.

3. Betaling for SFO for 5.-7. trinn. Henvendelse fra SAFO Trøndelag. Vedlegg. Lenke
til kommunens behandling – Vurdering av SFO-tilbudet (der er to uttalelser fra
rådet lenket til).
Behandling:
Det ble delt ut brev fra FFO – Lenke og epost fra Per Tore Sandsaunet – lenke.
Sekretær sender brev til virksomhetsleder for å få avklart en del punkt og spørsmål som
ble diskutert i møtet og som det var usikkerhet rundt. Saken vil behandlet på nytt i rådets
møte 4. desember. Det sendes foreløpig svar til SAFO Trøndelag og FFO Verdal.
4. Utvidelse av deltakere på rullestoldag. Det har kommet innspill om at gruppen av
deltakere kan utvides til også å gjelde administrasjon.
Behandling:
Rådet er enig i at administrasjonen også inviteres til å delta på denne dagen for å få med
seg erfaringene. Dette gjelder bl.a. kommunalsjef samfunn, virksomhetsleder teknisk
drift, sekretær trafikksikkerhetsutvalget og ansatte ved planavdelingen. Rullestoldag
arrangeres i februar/mars.
5. Vedlikehold rasteplasser/stier.
Behandling:
Det utarbeides en tilstandsrapport for kommunale rasteplasser for handikappede (bl.a.
Havfrua, Svartbekken (?), St.Olavsbru, Tømmersjøen, Vera, stier: opp til skihytta,
elvepromenaden, Langneskogen. Dette punktet tas inn i arbeidsplan for neste år, slik at vi
får oversikt og kan fordele oppgaver/ansvar.
6. Til diskusjon: Påvirkning av de forskjellige partiprogram før valget 2019 for å
bedre likestilling for funksjonshemmede.
Behandling:
Alle tar dette opp med sine parti og organisasjoner og bringer dette inn til rådsmøte i
desember. Ut i fra dette sender rådet ut felles til de forskjellige partiene.
7. Referatsak: protokoll fra rådet for likestilling av funksjonshemmede i Trøndelag.
8. Eventuelt
Invitasjon til dagskonferanse 20. november – kunnskap til rett tid – funksjonsattest for
bolig» - ingen deltakere fra rådet.
Toralf Hjelde er oppnevnt som brukerrepresentant ved rehab/nybygg Vinne skole.
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Presentasjon av ny representant i rådet
Fylkets Tilgjengelighetspris
Til orientering: Hvis dere trykker på denne lenka, kommer dere direkte til rådets
hjemmeside. Der kan det være enklere å komme inn innkallinger, referat og lenker.
Med hilsen

Line Therese Ertsås
Formannskapssekretær
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Postadresse:
Postboks 24
7651 VERDAL
Tlf. 74048200

Saksbehandler:
Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
Tlf. 74048257

Organisasjon:
Organisasjonsnr. 938587418
E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Web: http://www.verdal.kommune.no

