Verdal kommune
Rådmannen

Medlemmer i Eldrerådet
Medlemmer i rådet for likestilling av funksjonshemmede

Vår ref: LIER 2007/8744

Deres ref:

Dato: 31.10.2008

Referat fra fellesmøte 20. oktober 2008
Tid: kl. 12.00 – kl. 14.00
Sted: Verdal Hotell
Til stede:
Fra eldrerådet: Elisabeth Voll, Ragnhild Sundby, Inger Myhre, Arvid Hagen og Torvald
Okkenhaug.
Fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Trine S. Hallem, Lars M. Lersveen,
Ingvild G. Myhre, Rolf Tømmerås, Jorid A. Pettersen, Odd Steinkjer og Heidi N. Storstad.
Fra administrasjon: Kari G. Næss, Inger Storstad og Line Therese Ertsås.
Sakliste:
1. Universell Utforming v/prosjektleder Kari Gregersen Næss (presentasjon følger vedlagt):
- Status for pilotprosjektet Universell Utforming i Verdal.
- Bevisstgjøring.
- Nødvendig for noen – bra for alle.
- Gode eksempler.
- Noen viktige prinsipp.
- Målet med Universell Utforming.
- Kompetanse.
- Viktigheten med planer.
- På tross av/på grunn av.
Det pågår et arbeid for å søke om Verdal som ressurskommune for Universell Utforming.
Både rådet for likestilling av funksjonshemmede og eldrerådet henstiller Verdal
kommune om at Verdal kommune må søke om å bli ressurskommune. Henstillingen
sendes direkte til ordfører.
2. Bli kjent runde.
Rådenes medlemmer presenterte seg og sin rolle.
3. Orientering om hverandres arbeid.
Line Therese Ertsås gjennomgikk organisering av rådet for likestilling av
funksjonshemmede.
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Eldrerådet:
- Opptrer som upolitisk, valgt av kommunestyret og har 5 medlemmer.
- Ønsker mer samarbeid mellom NAV og kommunen.
- Fleksibilitet rundt avlastningstilbudet til eldre.
- Arbeider for at de som mottar hjemmetjenester får faste personer å forholde seg til.
Som det er i dag kan det komme forskjellige personer i løpet av en dag/uke og det
utrygt.
- Gir økonomisk tilskudd til 65+ - trafikkopplæring for eldre, div. andre arrangementer
av og for pensjonister.
- Likningsmyndighetene, bl.a. åpningstid og tilgjengelighet (særlig i forhold til
skatteoppgjør).
- Husbanken, bostøtteordningen.
- Banker – vil fortsatt ha manuelle ordninger, ikke kun nettbank.
Rådet for likestilling av funksjonshemmede:
- Høringer (uttalelser)
- Universell Utforming.
- Oppnevninger av brukerrepresentanter i ad-hocutvalg.
- Brukerrepresentanter i byggekomiteer.
- Uttalelser budsjett/økonomiplan.
- Reglement for godtgjøring av brukerrepresentanter.
4. Andre områder med felles interesse:
- Tilgjengelighet på kommunens hjemmeside.
- Treningskontakter (hjelp til fysisk aktivitet)
- Frivillighetssentral.
- Ansatte i kommunen bør ha telefontid (Avsatt tid hver dag der de er å treffe i
telefon).
- Det bør være ekspedisjon i Rådhuset. Det er ingen som tar i mot og veileder
publikum.
- Bruke pressen mer aktivt i vårt arbeid.
- Nytt fellesmøte på nyåret.

Med hilsen

Line Therese Ertsås
konsulent
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