Verdal kommune
Rådmannen

Rådets medlemmer

Deres ref:

Vår ref: LIER 2009/683

Dato: 29.09.2009

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 23.
september 2009
Til stede:
Rolf Tømmerås, Ingvild G. Myhre, Odd A. Steinkjer, Lars Morten Lersveen, Inger Hegstad
og Jorid A. Pettersen.
Meldt forfall: Heidi N. S. Storstad og Einar A. Tromsdal.
Tid: onsdag 23. september 2009 kl. 13.00 – kl. 15.00
Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset.
Sakliste:
1. Godkjenning av referat fra fellesmøte med eldrerådet 25. juni 2009.
Referat ble godkjent.
2. Orientering om parkeringsbevisordningen og ledsagerbevisordningen
Leder servicekontoret Sølvi Melvold orienterte om disse to ordningene,
retningslinjer, behandlingsrutiner o.l. For ledsagerbevis finnes mer info på
www.shttp://www.helsedirektoratet.no/srff . Rådets medlemmer bes gjøre dette kjent
for sine organisasjoner. Parkeringsbevis for forflytningshemmede – mer omfattende
søknad enn ledsagerbevisordning, finnes en forskrift i tillegg til retningslinjer for
behandling av dette. Et slikt kort gjelder for alle land i EU/EØS. Gjelder ikke kun
parkeringsavgift, men også piggdekkavgift. Reglene for å få det er strammet inn pga.
misbruk i storbyer.
3. Ressurskommune Universell Utforming v/Brit A. Haugan.
Brit A. Haugan orienterte om hva dette innebærer. Verdal kommune skal være
ressurskommune – ivareta andre kommuners forespørsel når det gjelder Universell
Utforming. Skal også ivareta kontakten og utnytte kompetansen i rådet for
likestilling av funksjonshemmede i Verdal. Representanter fra rådet bør være med i
Ressursgruppe på dette området. Har ikke kommet så langt i arbeidet– litt i
startgropen ennå. Dette gjelder også de andre ressurskommunene.
Ressurskommunene skal bidra til at ”Nasjonale mål i regjeringens handlingsplan at
Norge skal være universelt utformet innen 2025” nås. Prosjektplan for 2009-2013 for
Verdal kommune skal behandles i plan- og utviklingskomiteen nå i høst. Dette er en
overordnet plan. Denne planen vil bli sendt rådets medlemmer til uttalelse før den
legges fram i plan- og utviklingskomiteen. Følgende fra rådet ble oppnevnt til å være
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med ressursgruppe: Lars Morten Lersveen og Ingvild Gregersen Myhre.
4. Presentasjon av organisasjoner i FFO og SAFO –
For at alle skal bli kjent med de forskjellige organisasjonene i FFO og SAFO vil det
bli en presentasjonsrunde i rådet.
Denne saken ble utsatt til neste møte.
5. NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern – Oppnevning av gruppe for å
avgi høringsuttalelse.
Rådet vedtar å avgi uttalelse i fellesskap. Sammendrag blir utsendt medlemmene og
skriftlige innspill tas med i møte som skal være i november (der budsjett og
økonomiplan skal behandles). Høringsfrist er 30. desember. Trykk lenke for å se hele
dokumentet: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2009/nou-200914.html?id=566624
6. Fellesmøte med Levanger 5. november.
Dato passer dårlig for Verdal. Sekretær undersøker om det er mulig å flytte dag.
Fellesmøte skal være på Verdal. Tema; opplæring brukermedvirkning + et tema
bestemt fra Levanger. Ny dato sendes på mail til rådet.
7. Eventuelt.
- Inger Hammer Storstad og Frode Grevskott orienterte om prosjektet ”Overgang
institusjon/hjem” og delte ut presentasjon om prosjektet. Se vedlegg.
- Fellesmøte/orientering med eldrerådet – økonomiplan og budsjett. Blir mellom 6.
og 19. november. Eget møte etterpå for rådet for likestilling.
- Invitasjon til å sende inn forslag til presentasjoner eller poster til regional
konferanse, med tema opplæring av pasienter og pårørende, som skal være 17. og
18. februar. 2010. Forslag på presentasjoner sendes sekretær før 30. september
2009 som videresender dette. Invitasjon om dette sendes ut til medlemmene.
- Leder i driftskomiteen ønsker å være til stede på neste møte i rådet.
- Lars Morten Lersveen deltar på brukermedvirknignskonferanse i Notodden i
November. Lersveen orienterer rådet om konferansen i ettertid. Rådet dekker
påmelding, reise og oppholdsutgifter.
- Mail fra Ski kommune – grunnlagsdokument om tilgjengelighet. Sendes
medlemmene.
- Oppnevnte representanter i byggekomite videregående skoler – send brev til
fylkeskommune og etterlys innkalling av oppnevnte representanter.
- Nye retningslinjer for drosjekort – TT-ordningen.

Med hilsen

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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