Verdal kommune
Rådmannen

Medlemmer i rådet

Deres ref:

Vår ref: LIER 2015/7436

Dato: 07.09.2016

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 6. september
2016
Til stede: Berit G. Nessø, Hilde Grøtting, Audhild Jermstad og Herdis Kvernbråten.
Forfall: Lars Morten Lersveen, Toralf Hjelde, Kristoffer Nicolaysen og Bjørn S. Hojem.
Vara: Inger Hegstad
Tid og sted: kl. 13.00 til kl. 15.30 på kommunestyresalen.
Sakliste:
1. Godkjenning av møtereferat fra møte 14. juni og 16. august.
Vedtak:
Referat ble godkjent.
2. Oppnevning av representant i referansegruppe «Nye Ørmelen bo- og helsetun».
Arbeidsutvalget foreslår Toralf Hjelde med Lars Morten Lersveen som vara.
Vedtak:
Representant i referansegruppe blir: Toralf Hjelde. Vara: Lars Morten Lersveen.
3. Evt. orientering fra oppnevnte brukerrepresentanter.
Audhild Jermstad: Dag, lærings og mestringsprosjekt – samordning av aktiviteter. Dette
medfører mye jobb, med møter hver 14. dag. I tillegg må det sendes inn skriftlig svar på
oppgaver de får til neste møte. Det ble diskutert litt rundt oppnevnte
brukerrepresentanters rolle i slike grupper – og det ble presisert at den i all hovedsak skal
være med for å sikre at tilgjengelighet for alle grupper blir ivaretatt. Det gis
møtegodtgjøring for brukerrepresentant. Rapportering til de andre rådene skjer ved
videresending av møtereferat. Følgende ble valgt som vara for Audhild Jermstad: Inger
Hegstad. Det må gis beskjed til prosjektleder at kopi av møtereferat også sendes vara.
FFO: Det vil bli arrangert en temakveld i november der brukerrepresentanter og to fra
hver medlemsorganisasjon blir invitert. Det vil også bli en orientering om UU og
frisklivssentralen vil orientere om motivering rett kosthold og aktivitet.
Berit Nessø: Etterlyser brosjyre for rådet.
4. Handicapplass ved Innsvatnet/Olavsbrua. Ødelagt av is og vann- ikke framkommelig
med rullestol. Det tas kontakt med Statens Vegvesen v/Jan Morten Boneng med
anmodning om å sette i stand plassen. Rådet ønsker befaring til stedet.
5. Diskutere Rullator/Rullestoldag.
I forbindelse med at Verdal er en Trafikksikker kommune er det en del oppgaver som
skal gjennomføres. Å arrangere en rullestoldag er rådets oppgaver. Det bør legges til en
møtedag for komite plan og samfunn, slik at de kan delta på dette. Aktuelle brukere bør
også inviteres – kan orientere/vise sine utfordringer med å ta seg fram på enkelte plasser.
Mars 2017 kan være aktuell for dette. Det opprettetes følgende arbeidsgruppe som
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gjennomfører det praktiske med en slik dag: Berit G.Nessø, Herdis Kvernbråten og Hilde
Grøtting. Det gis brukergodtgjøring for disse møtene.
6. Eventuelt.
Ingen saker.
7. Befaring Ti på Topp tilrettelagt. Kåra – Naust. Fokus på skilting og klipp-plass.
Merknader: Flott tur og bra skilting ved parkeringen i Kåra. Følgende bør vurderes:
- Det bør settes ut en benk ca midt i ruta (eks ved starten av stien)
- Skilting til naustene (i skogen – der er det et kryss som kan forvirre).
- Kassene for registrering sitter for høyt oppe på veggen. Vanskelig for rullestolbruker å
nå opp alene.

Med hilsen

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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