Verdal kommune
Rådmannen

Medlemmer

Deres ref:

Vår ref: LIER 2007/8744

Dato: 11.02.2008

Referat fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 7.
februar 2008
Til stede: Trine Hallem, Lars Morten Lersveen, Odd Steinkjer, Rolf Tømmerås, Inger
Hegstad, Jorid Pettersen og Heidi Storstad.
Forfall: Ingvild G. Myhre.
Vara:
Ingen.
Andre: Trond Selseth (sak 16) og Kari G. Næss (sak 5).
Møte start: kl. 13.00.
Møte slutt: kl. 15.20.
Før møtet ble satt fikk kontroller Trond Selseth ordet og orienterte om prosjektet
”Effektivisering og omstilling i Verdal kommune.” Det bør være med 2 representanter fra
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i en av arbeidsgruppene (arbeidsgruppe
pleie, omsorg, helse og velferd) til prosjektet. Det ble fremmet forslag på Inger Hegstad og
Lars Morten Lersveen som medlemmer i arbeidsgruppen og Odd Steinkjer som vara. Ved
votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Medlemmer:
Inger Hegstad
Lars Morten Lersveen
Varamedlem:
Odd Steinkjer.
Sakliste og innkalling ble godkjent med følgende endring:
Sak nr. 5 blir behandlet som første sak.
1.

Godkjenning av referat fra møte 8. november 2007.
Møtereferatet ble godkjent.
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Møteplan 2008.
Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt.
Rådet:
7. februar
15. mai * (på SNK)
19. august **
13. november ***

Arbeidsutvalget:
31. januar
8. mai
12. august
6. november

*

Orientering om oppbygging av økonomiplan og forskjellen på økonomiplan og budsjett.
Mandat og handlingsrom for rådet.
** Økonomiplan.
*** Budsjett.
Tidsramme: Kl. 13.00 til kl. 15.00.
Til møte den 15. mai så kalles også varamedlemmer inn.
3.

Nettsider (hva skal være med, tilgjengelighet, skrifttype, layout).
Link til rådets hjemmeside må være godt synlig på Verdal kommunes 1. side. Helst
øverst. Følgende må være med:
- rådets medlemmer med bilde, mailadresse og telefonnummer.
- innkalling og referat fra møter i rådet og arbeidsutvalget.
- møteplan.
- lenker universell utforming, organisasjonenes hjemmesider (også de små), tiltak
funksjonshemmede, ressurssenter oppvekst, ressurssenter helse, omsorg og velferd.
- oversikt over rettigheter eller lenker til sider med slik oversikt.
- ”knapp” for kontakt leder.
- lenker til div. info, planer og rapporter som er aktuelle.
Sekretær utarbeider et forslag som vises fram for rådets leder og som kan evalueres på
neste møte i rådet.
Alle medlemmer får et ansvar for å komme med innspill og innhold til hjemmesiden.

4.

Samarbeid med Levanger – felles møte.
Det er sendt mail til Levanger kommune med oversikt over våre møtedager i år med
anmodning om felles møte. Vi ønsker primært å ha felles møte den 15. mai d.å.

5.

Universell Utforming v/Kari G. Næss (10 min).
- Kari orienterte om status for arbeidet.
- Ønsker en felles dag med rådet, plan- og utviklingskomiteen, driftskomiteen og
formannskapet for praktisk prøving av funksjonshemminger.
- 3. og siste året i pilotprosjektet. Handlingsplan må sendes inn innen 01.03.08 og
det må rapporteres om måloppnåelse i forhold til denne innen 01.11.08.
- Vi har et samarbeid med byggteknisk etat, Husbanken og pilotkommunene
Klepp/Time vedr. kommunen sin rolle for å synliggjøre universell utforming i
skoleutbyggingen.
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- Anbefalte skrifttyper.
- Orientering til plan- og utviklingskomiteen i møte 5. februar d.å. Utfordret komiteen
på; prøve seg som funksjonshemmet, universell utforming-gjennomgang av Rådhuset
(og hva gjør vi med funnene), universell utforming-gjennomgang på Reinsholm
barnehage i byggeperioden.
- Som Universell Utformingskommune har vi et godt samarbeid med
ergoterapeututdanning på Hist. 4 studenter har sagt ja til å bruke Verdal kommune i sin
prosjektoppgave med følgende problemstilling: ”Kan Verdal forbedre sitt knutepunkt
slik at reisende lettere kan benytte og lokalisere kollektivtransporten? På hvilke måter
kan da Verdal skysstasjon utformes å bli mer tilgjengelig for alle.”
- Gjennomgang av jurist fra fylkesmannen om rikspolitiske retningslinjer.
- Pilotkommunesamling 14. og 15. april på Gardemoen.
- Bygging av langhus på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Tips til rådet å se på planene
i forhold til funksjonshemmede.
- Konferansen ”Skal vi danse?” Leder deltar sammen med prosjektleder Universell
Utforming.
Saken ble tatt til orientering. Rådet legger et møte på SNK for å se på planene for
langhus. Informasjon om Universell Utforming bør legges ved som vedlegg til rådet.

6.

Orientering om arbeidet i prosjektkomiteene av oppnevnte brukerrepresentanter
(10 min til sammen).
Saken utsatt til neste møte.

7.

Mandat for rådet – prioritere. Her må alle medlemmene forberede seg og tenke
over hva de ønsker å arbeide mest med i 2008. Hva er viktigst!
Gjennomgikk punktene som er referert under sak 2 i referatet fra møte 8. november
2007:
Pkt. 1 – Gjennomført opplæring med gjennomgang av plan- og bygningsloven. Et
viktig punkt. Har oppnevnt representanter i byggekomiteene/prosjektkomiteene. Når det
gjelder andre typer saker som bl.a. arealplanlegging, reguleringsplaner så sendes disse
til Odd Steinkjer for evt. uttalelse med kopi til leder. Evt. merknader til sakene sendes
sekretær som videreformidler.
Pkt. 2 – Info bl.a. gjennom nettsidene og omtale i media. Ansvar leder. Praktisk prøving
som funksjonshemmede. Jobbe hele tiden med å fokusere på at dette rammer tilfeldig og
at alle kan komme i en slik situasjon.
Pkt. 3 – Blir prioritert gjennom at medlemmer er med i forskjellige referansegrupper
bl.a effektiviseringsprosjektet og kommuneplanens samfunnsdel. Aktiv deltakelse i
budsjettarbeid.
Pkt. 4 – Høyt prioritert gjennom prosjektet Universell Utforming.
Pkt. 5 – Ivaretatt gjennom pkt. 1 der Odd Steinkjer blir ansvarlig i forhold til disse
sakene.
Pkt. 6 – Ivaretatt gjennom brukerrepresentasjon i prosjektkomiteene og referansegruppe
i kommuneplanarbeidet og prosjektet ”effektivitet og omstilling i Verdal kommune”.
Pkt. 7 – Sekretariatet ansvarlig.
Pkt. 8 – Viktig punkt. Spesielt brukerrepresentantene i rådet må være flinke her.
Pkt. 9 – Årsmelding – skal legges fram i kommunestyret sammen med årsmeldingene
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fra de andre brukerrådene.
Resten av punktene ligger til sekretariatet å følge opp
8.

Oppsummering opplæring – Transparenter fra opplæring sendes med. Sendes
også til varamedlemmene. Videre opplæring.
Grei og opplysende opplæring. Plan- og bygingsloven og Universell Utforming var
tema sist. Vara har også ytret ønske om å være med på opplæring videre. Neste
opplæring er gjennomgang av budsjett og økonomiplan. Vara kalles inn da.
Saken tas til orientering med disse merknader.

9.

Årsmelding 2007. Utkast følger vedlagt.
Utkast til årsmelding godkjennes. Legges fram til kommunestyret til orientering.

10. Kontor for rådet.
Saken utsatt til neste møte. Medlemmene bes tenkte over behovet for kontor til da.
11. Oppnevning av 1 representant i tillegg til leder i samarbeidsprosjektet ”mestring
på tvers”. Alle medlemmene bes tenke over forslag til representant. Bør være
brukerrepresentant.
Det ble fremmet forslag på Jorid Pettersen. Ved votering ble hun enstemmig valgt.
Sekretariatet sender melding om valget.
Vedtak:
Jorid Pettersen tiltrer som brukerrepresentant i samarbeidsprosjektet ”mestring på
tvers”.
12. Konsekvenser vedtatt budsjett 2008. Vi må jobbe slik at vi kan ha aktiv
brukermedvirkning der organisasjonene kan sette seg inn i konsekvensene ved
reduksjoner av budsjett.
Jfr. Arken. Rådet skal være en pådriver for å få frem konsekvenser ved reduksjoner i
budsjett. Må få frem konsekvenser for den enkelte og generelt på lang sikt. Rådet ønsker
et mer detaljert budsjett enn det som er nå.
13. Prosjekt Universell Utforming – brukerrepresentant i prosjektet i forbindelse med
bygging av ny jernbaneundergang.
Hvis det ikke allerede er oppnevnt representant så foreslås Ingvild G. Myhre. Forslaget
ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Ingvild G. Myhre tiltrer som brukerrepresentant i forbindelse med bygging av ny
jernbaneundergang.
14. Kommuneplan – referansegruppe.
Hele rådet blir referansegruppe og skal inviteres når delprosjekt ”helse, omsorg og
pleie” skal ha temamøte.
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15. Møtegodtgjøring/tapt arbeidsfortjeneste for brukerrepresentanter i forskjellige
råd.
Saken ligger hos administrasjonen til vurdering før den legges fram til politisk
behandling. Rådmannens forslag til vedtak skal til rådet til uttalelse før saken legges
fram for formannskapet.
16. Eventuelt.
- IPLOS – rådet ønsker en orientering om hvor denne saken står i Verdal kommune.
- Er kommunens skoler tilgjengelige for alle? Rådet anmoder skolene til å ta testen.
Lenke legges på nettet.
- Leder er oppnevnt som vara til kommunal råd på fylket.
- Til neste møte: Tenk igjennom om det kan være aktuelt med et felles møte med
eldrerådet i løpet av året?

Med hilsen

Line Therese Ertsås
konsulent
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