Verdal kommune
Rådmannen

Medlemmer i rådet

Deres ref:

Vår ref: LIER 2019/4469

Dato: 18.08.2020

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede tirsdag 25. august 2020
Tid: Fra kl. 12.00 – til kl. 14.45
Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset.
Til stede: Ingvild G. Myhre, Mona B. Lersveen, Lars Morten Lersveen, Stein Arne Stiklestad
og Mona K. Rømuld
Forfall: Anita Steinkjer, Herdis Kvernbråten og Christer Ahlqvist.
Vara: Grete Borgen og Aksel Olsen

Sakliste:
1. Godkjenning av referat fra møte 19. mai 2020.
Vedtak:
Referat 19. mai 2020 ble godkjent.
2. Orientering om velferdsteknologi.
Milda Svestad orienterte og presenterte om hva velferdsteknologi er, det vi har av
velferdsteknologi og hva som er planlagt framover innen helse og velferd. Brosjyre
er vedlagt referatet.
3. Oppsummering av rullestoldag 18. august 2020.
Det ble vist bilder fra dagen, med en del av utfordringene som oppsto på turen.
Løypen:
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Oppsummert slik:
Bra dag, gikk gjennom hele runden og fant en del feil. Alle folkevalgte prøvde de
forskjellige rullestolene og brillene for synshemmede. Lokalavisa hadde oppslag om
dette og det har vært en debatt på fb i etterkant. Kritiske spørsmål til at folkevalgte
var så blide og fornøyde og hvorfor var det ikke med funksjonshemmede. Leder svart
ut en del av disse. Turen hadde en god tone- folkevalgte så feilene og samtlige ga
positiv tilbakemelding at dette hadde vært en lærerik dag.
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Følgende blir kommentert:
Framsiden Amfi: Skilt plassert feil. Ved bakheis tar dette opp hele vegbanen bak og
ved sideheis er parkeringsplassen smal. I forskriften (tek 17) så er kun hc-parkering
for sideheis ivaretatt. Helling på fortau fra Amfi og ut i veibanen. Dette gjelder hele
Jernbanegata. Rullestolbrukere kan miste kontrollen og trille ut i gata – kan oppstå
farlige situasjoner.
Ørens mot parkeringsplass på baksiden (mot Kvislatunet). Smalt å passere da det
parkeres langs vegen. Kom seg ikke opp på fortauet – ikke nedsenket. I tillegg er det
ikke markert gangfelt fra Kvislatunet til fortau mot Ørens. Dette bør ordnes.
Jernbanegata – inngangsparti Lille New York. Smal rampe opp til inngangsdør –
vanskelig å komme opp med elektrisk rullestol. Rotete på fortau med skilt,
blomsterkasser m.m.
Fortau på venstre side før jernbaneovergang. Stikker opp en ende fra et nedkjørt skilt.
Dette bør fjernes helt, det samme gjelder for nedtatte pullerter ved Coop Mega.
Fortau på venstre side ned Sørgata (før vi kommer til svingen mot undergangen til
Jernbaneparken) – ender opp i et blomsterbed. Her må det ordnes for nedkjøring for
rullestol på påvente av videre renovering av Sørgata.
Sørgata ved siden av Teaterhuset – lederlinje i fortauet – hvor fører denne til?
Samme sted er det nedkjøring mot varemottak – går skrått nedover – kan være fare
for at noen faller/tramper utenfor.
Møllegata – fortau utenfor Framgården – skråner ned mot en kum – de i rullestol kan
falle ut da det blir stopp mot lokket.
Enden av Møllegata (mot Tindved) – for høy fortauskant – burde vært nedsenket.
Fortauet ender i grus (mot gamle Statoiltomta).
Ikke fortau ned til Fløytarvegen.
Ved Coop Extra – bra med fortau, men ingen merking/lederlinjer.
Utfordringer vinter – vintervedlikehold.

Sekretær sender til teknisk drift og trafikksikkerhetsutvalget de saker som er aktuelle.
Det ønskes også et møte med de i forhold til å diskutere aktuelle problemstillinger.
Det ble foreslått en veileder hvordan vi (kommunen) ønsker at universell utforming –
i Verdal kommune, slik at utbyggere kan forholde seg til det. Dette finnes det mye av
i andre kommuner som vi kan «låne» av. Folkevalgte bør få et eierforhold til dette.
Boliggruppen kan bidra til dette.
4. Tverrfaglig «boligrådgivningsgruppe» - oppnevning av brukerrepresentant.
Behandling:
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Sekretær har fått oversendt forslag om å etablere en tverrfaglig
«boligrådgivningsgruppe» for tilpasning av bolig – med et forslag til modell. Det er
enkelte ting i modellen som må endres, bl.a. rådets representant og beslutning. Dette
er meldt tilbake til virksomhetsleder arkiv. Forslaget ble utdelt i møtet. Formålet
etableringen er å etablere en tverrfaglig boligrådgivningstjeneste-/team som
samarbeider tett i forbindelse med behovet for å tilpasse bolig. Teamet har
beslutningsmyndighet, og skal i fellesskap beslutte hvem som innvilges tilskudd med
bakgrunn i tverrfaglig kompetanse. Det er ikke naturlig at rådet er med i saker som
angår enkeltsaker, men deltar gjerne på systemnivå. Er det overordnet saker kan rådet
være høringspart. Brukerrepresentant skal etter politisk vedtak være med i
prosjekt/byggekomiteer.
Vedtak: Det bes om nytt kulepunkt der rådet skal være med i saker på systemnivå.
Oppnevner ellers ikke representant til selve boliggruppen da dette bryter med mandat
og forskrift for rådets arbeid.
5. Utbygging av Rådhuset – oppnevning av brukerrepresentant.
Det er satt i gang planlegging av 3. byggetrinn Rådhuset. Det skal opp der
paviljongen står nå – og denne skal rives. Arbeidet med tegninger er startet opp og
det er purret fra sekretær om brukerrepresentant fra rådet i
prosjektgruppe/byggekomite og vi må nå oppnevne representant. Neste møte i
gruppen er fredag 28.8 og vedkommende som bli oppnevnt bør møte da.
Vedtak:
Lars Morten Lersveen oppnevnes som brukerrepresentant.
6. Stenging av planovergang – utbedring jernbanepark og undergang –
brukerrepresentasjon? Se sak til behandling i utvalg for plan og samfunn.
Behandling:
Utvalg for plan og samfunn vedtok følgende i sitt møte:
«Utvalg plan og samfunn er bekymret for virkningen som stenging av
planovergangen vil ha for handel og ferdselsmønster i sentrum. Nordgata er i dag en
av de viktigste aksene for ferdsel gjennom sentrum, både for kjørende, syklende og
gående. Imidlertid ser utvalget at kryssing av jernbanen i Nordgata utgjør en
betydelig sikkerhetsrisiko, og forholder seg til vedtaket fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet som sier at planovergangen må stenges.
Utvalget vil presisere behovet for gode avbøtende tiltak, og viser til at omfanget av
ulovlig kryssing av sporet kan øke hvis gående må ta omveier som ikke oppleves som
naturlig. Dette kan skape nye farlige situasjoner. Utvalget vil derfor fremheve at alle
tiltakene som legges frem i saken må gjennomføres, dette for å gi kryssinger av
jernbanen som oppleves som naturlig og som er trygge både for kjørende, syklende
og gående.
Utvalget viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skriver i sitt
vedtak at de ser behovet for at Nordgatas viktige funksjon i sentrum opprettholdes for
gående og syklende. Videre skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet at
kryssing av jernbanen i Nordgata ikke vil kunne erstattes av de andre planskilte
kryssingene som finnes i sentrum på en god måte. På bakgrunn av dette mener
utvalget at undergang for gående og syklende ved dagens planovergang må utredes
videre. Kryssing av jernbanen må ivareta de med nedsatt funksjonsevne, og det er et
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minstekrav at universell utforming ivaretas i ny undergang eller ved en endring av
undergangen i Jernbaneparken.»
Sekretær har sendt henvendelse til saksbehandler på saken, og bedt om
representasjon i arbeidet. Det er ikke mottatt tilbakemelding på dette ennå, men rådet
bør oppnevne en representant slik at dette er på plass.
Vedtak:
Mona B. Lersveen og Grete Borgen oppnevnes som brukerrepresentanter, med
Ingvild G. Myhre som vara.
7. Revidering av trafikksikkerhetsplan – oppnevning av brukerrepresentant.
Behandling:
Det er startet opp revidering av trafikksikkerhetsplan og det er sendt melding om at
her skal det være brukerrepresentant fra rådet. Det var det også ved utarbeidelse av
den første planen.
Vedtak:
Ingvild G. Myhre og Aksel Olsen (vara) og oppnevnes som brukerrepresentant i
arbeidet med revidering av trafikksikkerhetsplan.
8. Eventuelt
Tilbakemelding henvendelse funksjonshemmede i arbeidslivet – sendt med svaret i
referatet.
Kommunen forespurt om å være med i pilotprosjekt CRPD. Svarfrist 26.8.
Christer Ahlqvist har søkt om fritak fra vervet som medlem i rådet – Toralf Hjelde er
innstilt som nytt medlem. Behandles i kommunestyret 31. august 2020.
Leder i utvalg plan og samfunn vil ha fokus ved behandling av reguleringsplaner at
utbyggere oppfordres til å bruke kompetansen til funksjonshemmede ved planlegging
av boligkompleks o.l
Sak til neste møte. Prinsipper ved uttalelse til reguleringsplaner – eks parkering,
private leilighetsbygg osv.
Stein Arne Stiklestad uttalelser seg sammen med Mona K. Rømuld reguleringssaker
etter Christer Ahlqvist.
Aksel G. Olsen – togsett Trøndelag har ikke plass/tilgjengelig for rullestoler.
Funksjonshemmede med rullestol har ikke samme mulighet for funksjonsfriske. Det
samme gjelder for busstilbudet. Ingen systematikk, ingen kunnskap i bruk av utstyr
på de bussene som kan ta med rullestoler.

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