Verdal kommune
Rådmannen

Medlemmer i rådet for likestilling av funksjonshemmede

Deres ref:

Vår ref: LIER 2018/4717

Dato: 03.06.2019

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 28. mai 2019
Til stede: Berit G. Nessø, Lars Morten Lersveen, Audhild Jermstad, Toralf Hjelde, Berit
Grøtting og Ole Petter Ingebrigtsen.
Forfall: Herdis Kvernbråten og Kristoffer Nicolaysen.
Vara: Ingen.
Tid og sted: kl. 13.00 til kl. 15.00 på kommunestyresalen, Rådhuset.
Sakliste:
1. Godkjenning av referat fra møte 12. mars 2019.
Vedtak:
Referat fra møte 12. mars 2019 godkjent.
2. NOU 2016:17 Løft 5 – Eget hjem
Behandling:
Løft 5 ble gjennomgått og drøftet.
3. Orientering om møte om bo- og behandlingssenter v/Lars Morten Lersveen.
Behandling:
Tegninger og prosjektet ble presentert på siste møte. Oppdelt i 2 grupper – fikk komme
med innspill på hvordan uteområdet skulle utformes. Bekymring at det blir 3 etasjer, så
blir det veldig mye skygge. Skal også være atrium med takoverbygd veranda. Forslag fra
brukerrepresentant er takterrasse. På enkelte andre plasser de har vært på befaring – sone
rom og ut, her blir det gang og så ut. Ikke direkte gang ut. Diskuterte også at innsyn i
rommene kan være utfordrende.
4. Eventuelt
- Moparken – brukerrepresentant? Dette etterlyses.
- CRPD i kommunene – FFO Trøndelag har søkt om midler og rådet i Verdal er
forespurt om å være med. Det er opprettet arbeidsgruppe av FFO. 3 kommuner skal
være med. 20. august ønsker de å komme til Verdal for å starte opp prosjektet. Skal
være 2 møter med hvert råd. Skal utarbeides en veileder – det er dette som er målet. 2
konferansedager før jul. Alle kommunale råd blir invitert til dette. Prosjektet skal i
utgangspunktet være ferdig i år – videreføres neste år om det er igjen midler.
Lersveen sender info før neste møte.
- Det ble avklart at rådet avslutter valgperioden med middag på avsluttende møte i
august.
- Representant til forbedringsteam – Lars Morten Lersveen
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Representant til regionalt læringsnettverk innen psykisk helse og rusfeltet Trøndelag
Lars Morten Lersveen

5. Befaring ved Verdal Bibliotek.
Det ble gjennomført befaring og følgende ble kommentert:
- Hovedetasje/inngangsparti; Må gå inn i rommet for å se hvor biblioteket er. (Ses ikke
fra døråpning). Må gå til trapp for å se heisen, stor kinoplakat skrått foran inngang til
heis.
Forbedringstiltak; Skilt i tak etter inngangen med hvor service kontor/nav (piler) og
bibliotek er. (Bibliotek andre etasje)
- Heis er stor nok, med speil og tale. OK
- Liten dørstokk; dette må være for brannsikkerheten.
- Trapp opp til ansattes kontor, kan ikke brukes av evt ansatt i rullestol. Kan bruke
pulter/data på golvplan. Toalett for rullestolbrukere er i kjeller
- Det er god plass mellom reolene, får hjelp av personalet til leting og henting av bøker
som er for høyt oppe. (øverste hylle)
- Trapper er ok markert.
- Farge på dører er ok.
- Lys. OK. Persienner. OK
- Teleslynge. Finnes ikke. Noen har med når det trengs. IKKE OK.
- Hev/senk pulter ved PC. Kunne vært bra med en slik. IKKE OK.
- PC. Spesial-tastatur for svaksynte. Ingen har så langt etterlyst det, men kan være fint
å ha ett tilgjengelig. IKKE OK.
- Info-plakater på bokhyllene. Kontrast og skrift OK. Det er plastikk utenpå, som kan
gi gjenskinn fra vindu. Kan vurderes å tas av.
- Vurderte ledelinjer, men syntes det blir vanskelig å få til uten at det blir for
mange/rotete.
- Var et møterom som kan synes vanskelig å bruke etter stengetid da det er trapp
opp.(NAV tidligere spiserom)
- Bokbuss. Det var satt inn løfteheis, men den er ennå ikke vært i bruk.

Med hilsen

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

Postadresse:
Postboks 24
7651 VERDAL
Tlf. 74 04 82 00

Saksbehandler:
Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
Tlf. 47692392

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

