Verdal kommune
Rådmannen

Medlemmer i rådet for likestilling av funksjonshemmede

Deres ref:

Vår ref: LIER 2019/4469

Dato: 22.05.2020

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 19. mai 2020
Til stede: Ingvild G. Myhre, Mona B. Lersveen, Mona K. Rømuld, Stein Arne Stiklestad,
Herdis Kvernbråten, Lars Morten Lersveen.
Forfall: Christer Ahlqvist og Anita Steinkjer.
Varamedlemmer: Inger Hegstad og Grete Borgen.
Tid: fra kl. 12.00 -til kl. 15:15
Sted: Kommunestyresalen

Sakliste:
1. Godkjenning av referat fra møte 14. januar 2020.
Vedtak:
Referatet ble godkjent.
2. Orientering om status Verdal bo- og behandlingssenter v/Per Tore
Sandsaunet orienterte om status og pågående prosesser – se presentasjon.
3. Orientering om status Koronavirus v/kommuneoverlege Ragnhild Aunsmo
Kommuneoverlegen orienterte om status i Verdal – til sammen 15 bekreftede
smittede i perioden. Gjennomgikk gangen i varsling ved nye smittede. Nå handler det
om å stoppe smittespredning. Ikke smittede inn i tjenestene ennå. Forbereder oss
fortsatt på en topp – nå ventes denne rundt november/desember.
4. Tilrettelegging teleslynge ved arrangementer på skoler – se vedlegg.
Vedtak:
Det undersøkes om hvordan det er med teleslynge på skolen og om det kan det være
en løsning med portable teleslynger - og om det er krav til det i flerbrukshaller.
Sekretær sender forespørsel til teknisk drift om det er teleslynge og eventuelt hvor.
5. Til orientering – bekymring fra foreldgruppa Veslefrikk bofellesskap – se vedlegg.
Habilitetsvurdering Herdis Kvernbråten – dette en orienteringssak og dermed ikke
inhabil. Det ble orientert om at det ble ansatt flere innen kort tid. Rådet ønsker
orientering om organisering av tjenesten bofellesskap. Rådet tar for øvrig brevet til
orientering.
6. Retningslinjer for skoleturer/leirskole i regi av skole/foreldre – sak meldt inn av
medlem Mona Lersveen – se vedlegg.
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Mona Lersveen gjennomgikk bakgrunnen for henvendelsen. Blir kontaktet av mange
fortvilte foreldre hver vår når det er snakk om turer. Mye negative tilbakemeldinger
fra foreldre, da dette er foreldrestyrt – og de vegrer seg for ansvaret. Rådet tar
initiativ til retningslinjer for funksjonshemmedes deltakelse i foreldrearrangerte turer
i skolen – og sender dette til kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen. Mona
Lersveen kan være deltakere fra rådet
7.

Funksjonshemmede i arbeidslivet. Forskning viser også at blant personer med
Asperger syndrom er 90% av de ikke i jobb. Hvis vi legger til gruppen med Tourette
syndrom og ADHD faller prosenten en del, ligger da på mellom 60 og 70% som ikke
er i jobb –
Behandling:
Veldig mange av disse kan klare seg i ordinære jobber med litt tilrettelegging. Det
forskes også for lite på styrkeområdene til denne gruppen. NAV gjør så godt de kan,
men det blir ikke godt nok. Det må jobbes tverrfaglig mellom NAV, kommune,
brukerorganisasjoner og kommunale råd. Mange av disse får ufør uten at det er prøvd
ut i arbeidslivet. Dette handler om livskvalitet, psykisk helse. Kan vi som råd påvirke
folkevalgte? Har kommunen måltall på en viss prosent med ansatte som er
funksjonshemmede? Oppfordre til å oppfylle 5% i nedsatt funksjonsevne Verdal
kommune, spesielt i forhold til nervopsykologiske diagnoser.
Det vises til rådets uttalelse til økonomiplan: Kapittel 7 Rådmannen med stab (s. 67)
Målsetting om at ingen ansatte skal ha under 50 % stilling. Her må det tas hensyn til
arbeidssøkere med funksjonsnedsettelse og som ikke har mulighet til å jobbe så mye som
50 % stilling. En del er delvis uføretrygdet og blir da avskåret fra å søke jobb i
kommunen, om det ikke skal lyses ut i mindre stillingsprosenter. Rådet mener det må
legges føringer for at funksjonshemmede kan ansettes i mindre stillingsstørrelser og
rådet ber om at det settes som mål at 5 % av alle
nyansatte skal ha nedsatt funksjonsevne da det er viktig for alle med mulighet for
deltakelse i arbeidslivet.
Sekretær sender henvendelse til personal med forespørsel om hvordan Verdal kommune
jobber med dette.

8. Evt. fellesmøte med rådet på Levanger.
Avventer dette til smitteverntiltakene blir lempet på.
9. TT-ordningen v/Ingvild Gregersen Myhre.
Der ble en del nye regler etter fylkessammenslåingen og ordningen er i stadig
utvikling og endring –pga økonomi. Det ble etter fylkessammenslåingen enormr
mange brukere – i Sør-Trøndelag var det ikke ryddet i kartotek på mange år – sendt
ut 10.000 kort – mange av disse var ikke aktuelle lenger, blant annet var en del
innlagt på institusjon. Det ble gjort en kraftig opprydding også i Nord-Trøndelag.
Viste seg at 2019 ble ganske kostbart for fylkeskommunen, pga 2 forskjellige
ordninger – fra 1. januar kan de kjøre 1 tur 3 mil – men 6 mil totalt. Kan brukes over
hele landet og bestemmer selv hva du bruker turen til. Skal ikke brukes til legebesøk
eller sykehus – kun fritidsreiser. Møte tidlig i mars i denne gruppa som jobbet med
TT på fylket – med 2 bruker fra FFO – store diskusjoner om hva som skjer videre.
Pengesekken som styrer hva brukerne får på kortet sitt. 4000 i fjor for halvåret –
måtte gå ned til 3500 fra 1. januar og 3.000 fra 1. juli i år. Noen grupper har en egen
ordning som departementet rår over – forsøksprosjekt – utvidet– med inntil 200 turer
pr år. 20000 per halvår å kjøre for. 5 fylkeskommuner er ikke med i prøveprosjektet –
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men håper at alle fylker blir med på statsbudsjettet fra 1. juli. Det har også vist seg at
det ikke er slikt overforbruk som tidligere hevdet. På møtet i mars skulle det være en
hurtigarbeidende komite som skulle se på tt-ordningen fra 1.1.2021. Ikke hørt noe
mer fra fylket om dette. Håper det blir møte snart – slik at tt-ordningen blir satt i
system.
10. Eventuelt
Tilrettelegging private leilighetsanlegg. Det ble foreslått at en tverrfaglig boliggruppe
kunne som kan gi gratis og gode råd til utbyggere og bevisstgjøring av framtidige
kjøpere. Sak opp på neste møte for å se videre på dette. Grete Borgen sender inn
forslag på hvem som kan være deltakere i en slik gruppe.
Akt 26 – aktivitetshjelpemidler for de opp til 26 år – kan søke om dette. For 2020
gikk den tom i mars. Gode nyheter at revidert nasjonalbudsjett på nye 48 millioner til
dette for 2020. Dette er bra!!
Veileder CRPD – holder på med dette arbeidet nå – Ingvild sitter i referansegruppen.
Utkastet fra FFO var ikke lesbart – grå skrift – uro rundt skriften, skriften var veldig
liten - hadde ikke mulighet til å lese. Hun ga tilbakemelding om at dette kan ikke
godkjennes. Det siste forslaget er at de har forstørret skriften litt – men håper dette
blir lesbart.

Med hilsen

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

Byggeplass i dag

Pågående prosesser
-

Velferdsteknologi HEPRO – rammeavtale
Adgangskontrollsystem – Veidekke/Caverion
Infoskjermer, møteromsskjermer, tv - rammeavtale
Utvendig skilting – Veidekke/ARK
Innvendig skilting og foliering (avklares nå hva som
ligger i prosjektet med taktil merking, foliering ++)
- Løst inventar og utstyr – PKA og rammeavtaler
- Fast inventar og utstyr – Veidekke/valgt leverandør
- Kunst/utsmykning
- Fortsatt brukerprosesser / møter for avklaring med
brukere

Framdriftsplan
- Igangkjøring tekniske anlegg 01.10.21
- Overtagelse 01.12.21

