Verdal kommune
Kommunedirektøren

Medlemmer i rådet

Deres ref:

Vår ref: LIER 2019/4469

Dato: 20.11.2020

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede tirsdag 17.
november 2020
Til stede: Ingvild G. Myhre, Herdis Kvernbråten, Toralf Hjelde, Mona B. Lersveen, Lars
Morten Lersveen, Stein Arild Stiklestad og Anita Steinkjer.
Forfall: Mona K. Rømuld og Mona B. Lersveen.
Vara: Ingen.
Tid: Fra kl. 12.00 til kl. 14:15.
Sted: Kommunestyresalen.
Sakliste:
1. Referat fra møte 25. august 2020.
Vedtak:
Referat ble godkjent.
2. Uttalelse til økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021.
Nestleder Herdis Kvernbråten orienterte fra kommunedirektørens presentasjon. God
gjennomgang.
Rådet vedtok følgende uttalelse til kommunedirektørens forslag til økonomiplan og
budsjett:
• Rådet mener at kommunal eiendomsmasse bør reduseres for å frigjøre midler til å
gjøre resterende eiendommer universelt utformet samt frigjøre midler til tjenester
til innbyggerne.
• Rådet er skuffet over at det ikke er tatt inn en målsetting om en viss prosentandel
av de ansatte skal være mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet ber om at
det settes som mål at 5 % av alle nyansatte skal ha nedsatt funksjonsevne da det
er viktig med mulighet for alle å delta i arbeidslivet.
• Rådet er bekymret for at reduksjonen i helse/velferd og oppvekst og ber om at
omorganisering/nedbemanning skjer på en slik måte at tjenestemottakerne ikke
blir skadelidende eller at det gis et kvalitativt dårligere tilbud. Rådet ber videre
om, der det er mulig, at antall forskjellige ansatte pr bruker reduseres i
hjemmetjenesten.
• Rådet ber om at miljøterapeuter i skolen skjermes. Disse ressursene er særlig
viktig for de elevene som sliter med å tilpasse seg skolehverdagen og som faktisk
er avgjørende for at disse elevene møter opp på skolen.
• Rådet er bekymret for om reduksjoner fører til at skolehelsetjenesten har
begrenset mulighet til samtaler og oppfølging av barn og unges psykiske helse.
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Rådet vil rose det arbeidet PPT har fått til med at systemarbeid har ført til mer
effektiv tjenesteproduksjon og er derfor bekymret om årsverksreduksjon her vil
medføre en endring av dette.
Rådet støtter det utredningsarbeidet som er igangsatt knyttet til arealbruk og
mulighetene for å ta i bruk andre arealer i kinogården. Det er veldig viktig med
lavterskel møteplasser og tilgjengelighet. Rådet ber om få utøvd
brukermedvirkning i dette arbeidet.
Rådet ber om at vintervedlikehold prioriteres på veg, og at småfeil og hindringer
på bl.a gang og sykkelveger i sentrum prioriteres i planperioden.

3. Saker innmeldt fra medlem:
Fellesmøte med eldrerådet – om hjemmetjeneste vs tilgjengelige plasser institusjon?
Denne tas på neste møte.
Organisering av Leve hele livet og involvering av rådet.
Sekretær orienterte om at det er eldrerådet som er ansvarlig for dette i kommunen, og
har bl.a. satt i gang et arbeid for å kartlegge eldre sitt behov for sosiale møteplasser
som lavterskeltilbud og tilrettelagte tilbud, jfr reformen «Leve hele livet». Det sendes
en henvendelse til eldrerådet om at de kan involvere rådet for likestilling av
funksjonshemmede om spørsmål/problemstillinger i dette arbeid som involverer
begge gruppene om det er ønskelig
Hvordan komme tidligere inn i de ulike prosessene i Verdal kommune? Denne tas
opp på neste møte.
4. Innspill til temaplan trafikksikkerhet.
Rådet har følgende innspill:
Gatelys som ikke virker må prioriteres.
Refleksens dag støttes veldig– bevisstgjøre refleksbruk.
Utbedringer/føringer som er anmerket i rullestoldag bes tatt inn i tiltaksdelen.
Parkering sentrum ved varelevering, Esso, begravelsesbyrået, Fagmøbler – hele gaten
blir stengt når det er vareleveranser – store utfordringer og store risiko for
trafikksikkerhet – dette bes det tas hensyn til ved senere reguleringer.
Trekke fram viktigheten i tiltaket om universell utforming i planlegging,
gjennomføring, drift og vedlikehold i alt som prosjekteres og bygges i Verdal
kommune.
Tiltak på HC parkering ved bakheis – eventuelt tilrettelegge slik at det kan rygges inn
slik at fortau kan brukes for dette.
Folkehelseperspektivet bør vektlegges ved prioriteringer av gang og sykkelveger.

5. Eventuelt.
Rådet henvender seg til teknisk drift igjen og ber om at rørtapp anmerket på
rullestoldag fjernes snarest. De andre punktene bes også gitt tilbakemelding på.
Rådets arbeid, ansvaret for rullestoldag og referat fra denne. – oppfølging av disse må
være et av tiltakene i trafikksikkerhetsplanen. Det oppleves som om ikke noe skjer
etter disse rundene. Område bunnpris/Amfi – udefinert området – sendes melding til
trafikksikkerhetsutvalget om å følge opp saken.
Befaring Verdal Bo- og behandlingssenter – bra å se hvordan det har blitt. Bra bygg –
og likedan som tegningene viser – håper det skaper mye liv i bygget. Spent på
utomhus området.
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Sjekk opp regnskap for rådet til neste møte.
Invitere leder fra trafikksikkerhetsutvalget for å orientere om hvordan de jobber med
tilbakemeldinger fra rådet, fra bla. rullestoldag.

Med hilsen

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