Verdal kommune
Kommunedirektøren

Medlemmer i rådet for likestilling av funksjonshemmede

Deres ref:

Vår ref: LIER 2019/4469

Dato: 09.12.2020

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 8. desember
2020
Til stede: Ingvild Gregersen Myhre, Lars Morten Lersveen, Toralf Hjelde og Stein Arild
Stiklestad.
Forfall: Mona Rømuld, Herdis Kvernbråten, Mona B. Lersveen og Anita Steinkjer.
Vara: Aksel Olsen.
Sted: Verdal Hotell.
Tid: 12.00 – 13.35
Sakliste:
1. Godkjenning av møtereferat fra møte 17. november 2020.
Vedtak:
Referat godkjent.
2. Arbeidsplan 2021 – nedenfor er arbeidsplan 2020 tatt inn, og mange av disse kan
videreføres da det har vært begrenset mulighet til å ta opp mange av punktene
grunnet pågående pandemi:
• Tema: «Når skolen blir motstander» - jfr. tidligere gjennomgått artikkel.
• Besøk/befaringer universell utforming. Staup Helsehus, beredskaps hus Steinkjer,
Vuku skole og barnehage.
• Presentasjon av de enkelte organisasjoner i FFO/SAFO.
• Orientering av oppnevnte medlemmer av rådet i forskjellige brukerutvalg.
• Bevisstgjøre folkevalgte – hva medfører det å være funksjonshemmet – bl.a årlig
rullestoldag. Rullestoldag 2021. Rullestolbrukere bør være med som deltakere.
Fokus: Hva kan vi gjøre med helling på fortau?
• Fellesmøter med rådet i Levanger – Levanger arrangerer i 2020 -tema CRPD og
befaring Staup.
• Plan utbedring av kommunale publikumsbygg (universelt utformet) – etterspørre
oversikt administrasjon.
• Økonomiplan og budsjett – muligheter for påvirkning og konsekvenser ved
forslag.
• Tilrettelegging av friluftsplasser/områder for funksjonshemmede –
oppussing/vedlikehold av de som er opparbeidet. Få oversikt over kommunale
plasser. Befaring Moparken? – Tilrettelagte plasser/overganger Vuku?
• CRPD
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Funksjonshemmede i grunnskolen – vurdering også etter innsats og fysiske
forutsetninger ikke kun kompetansemål – hvordan blir dette gjort i praksis. Følge
opp tidligere henvendelse.
Kurs/konferanse i egen regi, eks CRPD.
Evt fellesmøter med eldrerådet – temabasert, eks velferdsteknologi,
hjemmetjenesten og samarbeid «Leve hele livet».
Nytt bo- og behandlingssenter
Skoleutbygginger
Helseplattformen
Velferdsteknologi
Fritidsaktiviteter for funksjonshemmede samarbeid med lag og organisasjoner –
møte med idrettsrådet og kultur
Orientering om koordinering av tjenester når koordinerende enhet er lagt ned.
Orientering Tenkt implementering av læring og mestring i kommunene`?
Inkluderingsdugnaden Satsning regjering flere unge arbeidsdyktig alder inn i
arbeidslivet
Koordinator for nydiagnostiserte barn – kontaktperson som kjenner saken din –
mer info om dette. Hvordan tenker kommunen i forhold til dette?
St.meld 6 tett på
SFO for funksjonshemmede
Likeverdsreformen – følg opp dette
Oppfølging retningslinjer foreldrestyrte Leirskole/skoleturer funksjonshemmede.
Informasjon og praksis i Verdal kommune om økonomisk mulighet for
funksjonshemmede/regler for de som trenger bistand å dra på ferie/turer?
Fagforeninger?
Etterspørre tilgjengelighet funksjonshemmede kollektivtrafikk (jernbane, ATB
buss)

Vedtak:
Arbeidsplan fra 2020 videreføres med små tilføyelser.
3. Møteplan 2021
Forslag:
Tirsdag 26.1
Tirsdag 16.3 (Rullestoldag)
Tirsdag 4.5
Tirsdag 31.8
Tirsdag 26.10?
Tirsdag 16.11
Tirsdag 7.12
Vedtak:
Forslag til møteplan 2021 vedtas.
4. Saker meldt inn fra medlem:
Fellesmøte med eldrerådet – tatt med i arbeidsplan.
Hvordan kommer tidligere inn i de ulike prosessene i Verdal kommune? Tas med i
senere møte.
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5. Oppfølging medvirkning i arbeidet når planovergangen skal stenges – bl.a.
utforming Jernbaneparken.
Vedtak:
Sekretær purrer på administrasjon for å få til en brukermedvirkning, jfr. vedtak i
møte 25. august 2020.
6. Eventuelt.
Lars Morten Lersveen orienterte om plan for nybygg Rådhuset og ombygging
helsesenteret.
Vara for Mona B. Lersveen i prosjekt «helhetlig støtte til pårørende med krevende
omsorgsoppgaver». Forslag: Sende epost til medlemmer og varamedlemmer om
prosjektet og be de gi tilbakemelding om de har mulighet til å være vara.
Ansvarlig rullestoldag oppnevnes i møte januar.

Med hilsen

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