Verdal kommune
Kommunedirektøren

Medlemmer i rådet for likestilling av funksjonshemmede

Deres ref:

Vår ref: LIER 2019/4469

Dato: 17.03.2021

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 16. mars
2021
Til stede: Ingvild G. Myhre, Herdis Kvernbråten, Stein Arne Stiklestad, Mona B. Lersveen,
Lars Morten Lersveen, Toralf Hjelde og Mona Rømuld.
Forfall: Anita Steinkjer.
Tid: 12.00 – 14.50.
Sakliste:
1. Godkjenning av referat fra møte 26. januar 2021.
Vedtak:
Godkjent.
2. Oppfølging av merknader fra tidligere gjennomførte rullstoldager.
Teknisk drift ved Bård Kotheim og Svein Hovland deltok i møtet og svarte opp de
punktene som er tatt opp tidligere.
Teknisk drift var med på rullestoldag i 2019 – dette ble det laget arbeidsplan på. Noe
kostbart – noe enklere å gjøre noe med. Vet ikke status på disse punktene – tror veldig
lite er gjort.
Punkter fra rullestoldag 25.08.2020 ble gjennomgått.
Teknisk drift noterte seg de aktuelle punktene, og skal se på løsninger. Stiklestad sender
over flere bilder – og det utarbeides arbeidsliste. Teknisk tar også kontakt med eiere på
de områdene som ikke er kommunal eiendom for å ha en dialog om endringer – dette
gjelder punktene rundt HC-parkering Amfi, fortau/fotgjengerovergang
Ørens/Bunnpris/Kvislaparken. Det må være samtykke fra de private aktørene før tiltak
kan settes i gang.
Følgende punkter settes i gang så raskt som mulig av teknisk drift:
1. Fjerne skiltfundament og asfaltere hull i fortau før jernbaneovergang.
2. Rampe eller nedsenk i sørgata (på motsatt side av innkjøring til Minsaas plass /
teateret).
3. Opphøyd gangfelt i Norgata mot Stiklestad Alle. Her må rampa løftes 30-40 cm.
4. Asfaltere rundt kum i Møllegata (ved tindved)
5. Nedsenk i Spellåkeren mot Møllegata
Brøyting og strøing: gjør så godt de kan – men kan helt sikkert blir bedre. Viktig at
fortau er framkommelig – viktig jobb som vil bli tatt opp. Det ble konkludert at teknisk
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drift administrasjon deltar fast på rullestoldag. Det er også ønskelig at representanter fra
uteavdelingen også deltar.
Det ble stilt spørsmål om helling fortau.
3. Presentasjon av medlemsorganisasjoner
Mental Helse v/Anna Elise Opheim orienterte. Startet opp i 1978 og har pr 1.1.22 - 11
fylkeslag, 250 lokallag, fordelt på 300 kommuner. Ca 6000 medlemmer fordelt i hele
Norge. Verdier; likeverd, åpenhet, respekt og inkludering. Ønsker åpnere samfunn uten
fordommer mot psykiske helseproblemer. Ønsker å bidra med brukermedvirkning,
behandlingstilbud mm. Fylkeslaget har kontakten med lokallagene. Ønsker flere lokallag.
Har 16 pr i dag i Trøndelag (36 kommuner). Vanskelig å få med folk å sitte i styret, men
mange ønsker å delta i et lokallag. Driver hjelpetelefon og arbeidslivstelefon,
foreldresupport og studenttelefon – lett for de som ønsker å ha noen å snakke med noe å
få tak i noen. Ser en økning i henvendelsene.
4. Godkjenning av årsmelding 2020.
Vedtak:
Årsmeldingen godkjennes – Ingvild deltar på kommunestyret og presenterer meldingen
på vegne av rådet.
5. Orientering fra Mona B. Lersveen om initiativ retningslinjer foreldrestyrt
klasseturer/leirskole.
Mona orienterte om arbeidet. Vært med på digitalt møte med lederen i kommunalt
foreldreutvalg og Espen Munkvold der retningslinjer ble diskutert. Veldig forståelse for
synspunktene og enig om det som er forslaget. Det ble også foreslått noen punkter
strengere enn fra rådets representant, bl.a. maks 1 times reisetid. Dette er foreldrestyrte
turer og handler om inkludering. Er spurt om å delta på kommunalt foreldreutvalg på
torsdagskvelden der dette skal behandles.
Rådet slutter seg til forslaget om retningslinjer og mener dette er et godt stykke arbeid.
6. Orientering fra oppnevnte brukerrepresentanter.
Spørsmål til drøfting med rådet: Det gjelder prosjektet «Helhetlig støtte til pårørende
med krevende omsorgsoppgaver».
1. Arbeidsgruppen planlegger en pårørendeundersøkelse da de undersøkelsene vi pr i dag
jobber etter omhandler demens og palliative pasienter. Her mangler det tilbakemeldinger
fra gruppen pårørende til funksjonshemmede i alle aldre – noe jeg påpekte i møte 10/3.
Dette vil være et fokus i nevnte undersøkelse.

Har snakket litt om følgende spørsmål sånn «i full fart» på møtet (men ingen
spørsmål er bestemt – kun tanker):
•
•
•
•
•
•

Hva er viktig for deg?
Hva slags avlastnignstilbud ønsker du/hvilket avlastningstilbud kunne du tenkt deg å
benyttet deg av?
Hva savner dere av støtte og veiledning?
Føler du deg trygg på at du får den hjelpen du trenger i Verdal Kommune?
Hva kan du som pårørende bidra med?
Hva er viktig for at du skal klare å stå i pårørenderollen lengst mulig?

Her ønsker jeg innspill for å ta med meg tilbake til møtet. Ønsker innspill til:
•
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Metode (intervjubassert – spørreskjema papir / digitalt
Hvor mange bør intervjues for at det skal være representativt for gruppen?

2. Pårørendekurs; I Verdal Kommune er det pr i dag 2 typer pårørendekurs.
• «Pårørende til alvorlig syke»
https://verdal.kommune.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/Kurs-parorende-host20191/
• «Pårørendeskole» for pårørende til mennesker med demens med tema Hva er
demens, rettigheter, kommunikasjon, sorg og tap, hjelpemidler.

Har dere andre forslag på navn på «pårørende til alvorlig syke» - der navnet kan
gjøre kurset til et mer generelt pårørendekurs?
Hva tenker dere om å digitale pårørendekurs? Er det en god / dårlig ide?
Dersom det skulle vært et digitalt pårørendekurs hva slags tema tenker dere at kunne
vært belyst digitalt?
Behandling:
Pkt. 1 – Forslag: Send mail eller ring Mona L om det dukker opp spørsmål som kan være
med i en eventuell undersøkelse. Kommunedelplan helse – hvordan den oppfattes denne
blant pårørende? Innspill fra kommunalsjef Velferd.
pkt. 2 – Ingen konkrete forslag på navn, men rådet er enig i at dette må være slik at det
inkluderer alle grupper, også funksjonsnedsettelser. Foreldrenettverk, foreldreskole?
Lars Morten Lersveen – rådhusområdet.
Toralf Hjelde – Ingen aktivitet Vinne skole og Verdal Bo- og behandlingssenter siden
forrige orientering.
7. Eventuelt
Ingvild Gregersen orienterte om brukermedvirkning (manglende) på stenging av
planovergangen. Denne behandles i utvalg plan og samfunn 16.03.21. Rådet har etterlyst
denne saken 3 ganger uten å bli kontaktet. Ingvild deltok på gruppemøte i Senterpartiet
15. mars og opplyste om at vi ikke har hørt noe fra saksbehandler. Det var også spørsmål
om hva rådet mente om utforming av dette området. Dette handler om bolyst, komme seg
fram. Det som har kommet fram er at heis er altfor kostbart. Det kan komme
utsettelsesforslag i utvalg plan og samfunn i dag. Ønsker en utredning hva det vil koste
med slakere rampe mot nord – går en del parkeringsplasser – men trafikken i sentrum
skal jo også reduseres. Vi må sikre at rådet blir med på dette viktige arbeidet. Det vil bli
utsendt et høringsforslag – så rådet må ha et møte når denne kommer.
8. Orientering om konsekvenser av de stillingene som forsvinner i oppvekst, bl.a. for
de elevene som trenger ekstra oppfølging, fange opp barn som har det
vanskelig/sliter og hvilke konsekvenser dette får for barn med nedsatt
funksjonsevne eller er sårbare i forhold til psykiatri.
Kommunalsjef oppvekst, Frode Kvittem, orienterte. Se presentasjon. Det ble stilt en del
spørsmål rundt temaet og uttrykt en del bekymring.
9. Informasjon om praksis i Verdal kommune om økonomisk mulighet for
funksjonshemmede/regler for de som trenger bistand til å dra på ferie/turer?
Leder koordinerende enhet, Lene Antonsen, orienterte om at det jobbes med
retningslinjer for en mer enhetlig inngang på dette området. Rådet kan komme med
innspill til dette arbeidet. De vil komme med forslag til retningslinjer og disse vil bli lagt
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fram for rådet til høring. Det ble gitt en del tilbakemeldinger om de ekstrautgiftene
funksjonshemmede har for å dra på ferie, konsert o.a.

Med hilsen

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

1

Lojalitet - Ærlighet - Respekt

Tema
⚫
⚫
⚫
⚫

2

Belyse konsekvenser av de stillingene som
forsvinner i oppvekst.
Se dette i lys av de elevene som trenger ekstra
oppfølging.
Hva vil dette ha å si for kommunens evne til å
fange opp barn som har det vanskelig/sliter ?
Hvilke konsekvenser får dette for barn med
nedsatt funksjonsevne eller er sårbare i forhold til
psykiatri?

Fra vedtatt økonomiplan
⚫

⚫

⚫

3

Skole: Med bakgrunn i en kraftig nedjustering av budsjett fra
2020 til 2021 vil det totale nedskaleringsbehovet for
skole/SFO utgjøre ca. 26 årsverk. Dette vil bli prøvd løst
gjennom vakanser, omplasseringer og naturlig avgang, men
det kan også medføre oppsigelser.
PPT: Med de rammene som tjenesten har for 2021 må det
nedskaleres 1 årsverk, og det vil igjen skape enda mer
trykk på prioriteringsdilemmaet mellom systemarbeid og
sakkyndighetsarbeid.
Helsestasjon: Omfanget av reduksjonen i 2021 vil være på
totalt 2,7 årsverk. 2 av årsverkene er knyttet til et eventuelt
bortfall av statlige prosjektmidler og 0,7 årsverk til de
reduserte kommunale rammene.

Budsjettjusteringssak

4

Konsekvenser
⚫

⚫

⚫

5

Hos helsestasjonen vil kuttet på 0,7 årsverk
bortfalle. De muliggjør et tilbud om
skolehelsetjeneste på alle skoler.
For PPT blir også deres nedskalering noe lavere
enn anslått siden de tilføres 300 000. De vil
dermed kunne opprettholde noe mer fokus på
systemrettet arbeid.
For skole vil også nedskaleringsomfanget bli noe
lavere, men det er fortsatt i all hovedsak
assistenter/fagarbeidere som er ansattegruppen
som reduseres.

Konsekvenser
⚫

⚫

⚫

⚫

6

Dette vil på sikt kunne heve terskelen for å få
individrettet bistand i form av mer generell
hjelp/støtte, men det skal ikke frata barn og unge
rettigheter som de etter lovverket har krav på.
De mer systemrettede støtteressursene, f.eks. en
assistentressurs til en klasse, vil ikke kunne
videreføres i samme omfang som før.
Verdal har hatt en større ressursinnsats på dette
området enn en del andre kommuner, og den
tilleggskvaliteten kan ikke opprettholdes.
Hva kan da gjøres for å fange opp og barn og
unge som har det vanskelig/sliter?

Bedre tverrfaglig samhandling

7

Mål
➢ Skape en

samhandlingsmodell for bedre
tverrfaglig samarbeid for utsatte barn og
unge.
➢ Kvalitetssikre helhetlig og koordinert
innsats
➢ God medvirkning med foreldre/foresatte

8

«Utviklingsbasert tilnærming»
⚫

⚫
⚫
⚫

9

Skape en reflekterende kultur der vi er nysgjerrig
på barnet/eleven og/eller foreldre når det vises
«mystisk atferd». Tidlig identifisering
(Systematisk kartlegging av risiko- og
beskyttelsesfaktorer, undrende holdning,
utviklingsbasert forståelse, forstå symptom og
mystisk atferd hos barn og unge som
smerteuttrykk, språk).
«Det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som
har det vanskelig»
Å få tak i barnets historie
Å se barnet innenfra og seg selv utenfra

Webinarer
⚫

⚫

10

For skoleansatte om «Utsatte barn og unge under
Covid-19 forstått utfra BTS- og
Folkehelseperspektivet» (09.00 – 11.00)
For barnehageansatte «Familie- og
foreldrefokusert arbeid i barnehage» (12.00 –
14.00)

