Verdal kommune
Rådmannen

Medlemmer i rådet

Deres ref:

Vår ref: LIER 2007/8744

Dato: 20.08.2008

Referat fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
19. august 2008
Tid: Tirsdag 19. august 2008 kl. 13.00-15.00.
Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset.
Til stede: Trine S. Hallem, Ingvild G. Myhre, Lars Morten Lersveen, Inger Hegstad, Jorid
Pettersen og Odd Steinkjer.
Meldt forfall: Heidi Storstad.
Sak nr. 3 og 4 ble behandlet først i møtet.
Kommunalsjef velferd, Tone Haugan, er rådmannens representant i rådet etter Arvid Vada.
Tone gjennomgikk sin rolle.
Sakliste:
1. Godkjenning av referat fra møte 29. mai 2008.
Vedtak: Referat godkjent uten merknader.
2. Presentasjon av rådet – lokalavisa.
Den aktuelle journalisten har ferie, men det er avtalt at vi tar kontakt slik at hun kan møte
deler av rådet når det passer.
Vedtak:
Sekretær ordner med avtale og de av rådets medlemmer som har mulighet møter opp.
3. Orientering om rapporten ”Medvirkning” v/Rune Martinsen (PPT) – vedlegg.
Avdelingsleder Rune Martinsen ved PPT orienterte om arbeidsnotat – brukermedvikning
opp i mot PPT. Gjennomgikk resultatet av arbeidet og anbefalinger.
Vedtak:
Saken tatt til orientering.
4. Universell Utforming v/Kari G. Næss.
- Status Universell Utforming.
- Prosjektet startet sommeren 2006 og går ut 2008.
- Sluttrapport skal sendes inn til Miljøverndepartementet innen 1. november. Der må vi
ha med kommunens planer framover. Kan ha mulighet til å bli ressurskommune i
Universell Utforming. Vi må da få fram hvorfor de skal satse på oss og vise vår
kunnskap og vilje.
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- Det blir sluttkonferanse for alle pilotkommer den 4. og 5. desember på Stiklestad
Nasjonale Kultursenter. Verdal skal ha en sentral rolle i forhold til planlegging.
- 20. oktober blir det temadag på Bestillerkompetanse – skolebygg.
- Ber rådet oppnevne 2 brukerrepresentanter som kan være med i en arbeidsgruppe som
skal utforme en brosjyre og som i tillegg kan være med på en runde i Rådhuset i
forhold til Universell Utforming. Skal sette opp en oversikt over tiltak som vaktmester
kan gjøre og dyrere tiltak som må innarbeides i planer.
- Delte ut brosjyren ”Byrom og Hjerterom.” Ble laget til Verdalsmartnan 2008.
- 2 ledige plasser på opplæring ”Mestring på tvers”. Pasient og pårørendeopplæring.
Vedtak:
Følgende oppnevnes til arbeidsgruppe Brosjyre og for å gå runde i Rådhuset:
Ingvild G. Myhre og Inger Hegstad. Vara: Lars Morten Lersveen.
Det gis møtegodtgjøring for dette arbeidet.
Strategivedtak for videreføring av Universell Utforming må fattes i rådet og sendes
videre opp i systemet før prosjektslutt.
5. Evt. fellesmøte med eldrerådet.
Vedtak:
Rådet ønsker felles møte med eldrerådet. Sekretærer for rådene planlegger og sender
innkalling. Tar det på en av eldrerådets bestemte møtedager. Tema: Universell
Utforming, bli kjent, orientering om hverandres arbeid, andre områder med felles
interesse, tilgjengelighet på hjemmesiden.
6. Rådets navn. Endring?
Rådet diskuterte saken. Bakgrunn for forslaget er at det er endret både på fylkesnivå og
statlig nivå. Forslag til nytt navn: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal.
Vedtak:
Ved votering ble forslaget på nytt navn enstemmig vedtatt. Forslaget sendes
kommunestyret i Verdal til behandling.
7. Nettsider – bilder.
Det ble tatt bilder av medlemmene for utlegging på rådets hjemmeside.
Det ble også diskutert plassering av hjemmesiden. Rådet mener at det er alt for vanskelig
å finne fram. Må være lommekjent på kommunens hjemmeside. Det må bli bedre
tilgjenglighet her. Rådet ønsker å være representert med brukerrepresentanter i
prosjektgruppen som skal utforme nye hjemmesider for Levanger og Verdal kommuner.
Vedtak:
Følgende oppnevnes til å tiltre prosjektgruppen for nye hjemmesider:
- Jorid Pettersen og Ingvild G. Myhre.
Sekretær tar kontakt med prosjektleder.
8. Opplæring. Kartlegging behov.
- Antidiskrimineringsloven.
- Reguleringssaker/bebyggelsesplaner. Handlingsrom, innspill og hvordan gjøre det.
Rådet ønsker at opplæring blir på egen dager utenom møteplan og at varamedlemmene
får tilbud om å bli med.
Andre behov/ønsker for opplæring kan meldes til sekretær.
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9. Disponering av rådets budsjett.
Følgende ble foreslått:
- Kompetanseutvikling av rådsmedlemmene.
- Fellesmøter (eldrerådet, rådet på Levanger m.fl.)
- Arrangere seminar om den nye antidiskrimineringsloven (evt. i 2009).
- Evt. tilskudd til fellesorganisasjoner.
Saken blir lagt fram på nytt på møte 13. november.
Vedtak:
Saken tas til orientering med innkomne forslag.
10. Årsmelding 2007 for Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag- vedlegg.
Ingvild G. Myhre er også medlem i rådet i Nord-Trøndelag. Hun trakk fram en
konferanse som ble avviklet på Jægtvolden i fjor høst der det ble utarbeidet rutiner for
utforming av offentlige brev/vedtak. NAV Nord-Trøndelag har vedtatt å følge dette
opplegget.
Vedtak:
Saken tatt til orientering.
11. Eventuelt.
- Konferanse tilgjengelighetskomiteen Verdal 8. oktober. Skal i denne forbindelse også
gåes en runde i Rådhuset. Ønskelig at hele rådet kan delta. Sekretær tar kontakt med
sekretær på fylket og får tak i invitasjon som sendes rådet.
- Dokument fra møte om kommuneplan 18.08.08 ble utdelt og det ble orientert fra møtet
av Ingvild G. Myhre.
- Konferanse Individuell plan på Stjørdal 1. september. Følgende deltar fra rådet:
Inger Hegstad, Jorid Pettersen og Lars Morten Lersveen. Utgiftene dekkes av rådet.
- Det er Mangfoldsår i år. Viktig for de rådet representerer. Det er en gruppe i gang med
arrangement i den forbindelse, bl.a. et arrangement i Mo-parken. Oppfordrer rådets
medlemmer til å delta på de arrangement som blir arrangert/annonsert.

Med hilsen

Line Therese Ertsås
konsulent
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