Verdal kommune
Rådmannen

Rådets medlemmer

Deres ref:

Vår ref: LIER 2011/9423

Dato: 05.12.2012

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede onsdag 12.
desember 2012
Til stede: Rolf Tømmerås, Lars Morten Lersveen, Audhild Jermstad, Anne Grytbakk, Anita
Prestmo, Odd Steinkjer og Toralf Hjelde.
Tid: fra kl. 12.00 til kl. 15.00.
Sted: Verdal Hotell.
Sakliste:
1. Godkjenning av referat fra møte 20.11.12.
Vedtak:
Referat godkjent.
2. Orientering fra Fagkonferanse på Gardemoen
Kari Gregersen Næss orienterte om denne konferansen. Bl.a. erfaringer fra kommunenes
samarbeid med kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Se referat fra
konferansen. Miljødepartementet som koordinerer dette har tenkt at det kan bli et
nasjonal prosjekt og de prøver å rigge noen prosjektområder der det går an å bli deltakere
etter hvert. I denne forbindelse er alle kafeverter (bl.a. Kari) fra konferansen invitert til
Gardemoen neste uke for å se hva vi kan få ut av dette. Synes det er greit rådet er
orientert om dette og så får vi se om det er noe vi kan dra nytte av når vi vet mer. Hører
ar rådene fungerer forskjellig og at når hun tenker på hva hun har av erfaring av rådene
som har vært i Verdal så har hun inntrykk av at vi har fått til et system.
Vedtak:
Tatt til orientering.
3. Møteplan 2013 – Det ble diskutert på forrige møte i rådet å ha opplæring i
«Kompetanseprogrammet» på hvert rådsmøte i 2013 – felles med eldrerådet. Dette
tenkes gjennomført slik: Opplæring i «Kompetanseprogrammet fra kl. 11.30 – til kl.
12.30 – så møte i rådet fra kl. 13.00 til kl. 15.00.
Arbeidsutvalget
Rådet
Tirsdag 5. februar
Tirsdag 19. februar
Tirsdag 26. mars
Tirsdag 9. april
Tirsdag 14. mai
Tirsdag 28. mai
Mandag 16. september
Tirsdag 24. september
Tirsdag 5. november
Tirsdag 19. november
Tirsdag 26. november
Tirsdag 10. desember (ikke opplæring)
Møtestart kl. 13.00
Opplæring 11.30 – 12.30
Møte 13.00 – 15.00
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Line Therese Ertsås
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Tlf. 74048250
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Vedtak:
Møteplan 2013 ble enstemmig vedtatt.
4. Arbeidsplan 2013
Behandling:
Følgende ble foreslått:
 “Serveringssted for alle”.
 Ressurskommune – representant fra rådet oppnevnt.
 Besøk/befaringer universell utforming.
 Presentasjon av de enkelte organisasjoner i FFO/SAFO.
 Orientering av oppnevnte medlemmer av rådet i forskjellige brukerutvalg.
 Orienteringer/status samhandlingsreformen.
 Bevisstgjøre folkevalgte – hva medfører det å være funksjonshemmet.
 Fellesmøter med rådet i Levanger – ønsker ett av møtene ved Stokkvola.
 Informasjon til brukerne om ordningen ledsagerbevis.
 Plan utbedring av kommunale publikumsbygg (universelt utformet) – Ansvar:
Audhild Jermstad, som gjør dette gjennom ressursgruppen for universell
utforming.
 Informasjon om oppbygging økonomiplan og budsjett – muligheter for
påvirkning og konsekvenser ved forslag.
 Tilrettelegging av friluftsplasser/områder for funksjonshemmede –
oppussing/vedlikehold av de som er opparbeidet.
 Ungdommens hus – brukermedvirkning.
 Utvikling Arken – følge med det som skjer.
 IBAS – orientering om hvem som har ansvar for hva.
 Reglement for leie av kommunale lokaler, inkludert svømmehall (varmebasseng) –
ønsker en mer fleksibel ordning for lag og organisasjoner.
Vedtak:
Arbeidsplan 2013 ble enstemmig vedtatt.
5. Budsjett 2012- fordeling av gjenstående midler ca kr 15.000,-.
Behandling:
Forslag på å gi de til ATA-senteret – til bruk for opprustning av friluftsplasser for
handicappede. Øremerkes dit.
Vedtak:
Det ble enstemmig vedtatt å gi tilskudd til ATA-senteret med det vilkår at de skal brukes
til opprustning/vedlikehold av friluftsplasser for handicappede.
-

Postadresse:
Johannes Bruns gt. 2
7650 Verdal
Tlf. 74048200

Eventuelt.
Fra Kari G. Næss:
Fylket som pilotkommune universell utforming og Verdal som ressurskommune skal
ha en fokusdag på skole og uteområder – nyskolen er da selvsagt midt i blinken, i
tillegg til Verdal videregående skole. Dette er tenkt arrangert etter påske og i den
forbindelse trenger de en representant til en programkomite og ønsker å ha med en i
fra rådet i Verdal. Resten av rådet blir invitert til denne dagen.
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Forslag: Lars Morten Lersveen – enstemmig vedtatt – det blir gitt møtegodtgjøring
på disse møtene.
Kompetanseprogrammet – folkevalgtopplæring – spesielt komite plan og samfunn.
Ressursgruppen har diskutert dette og har bestemt at de skal ta en intern runde
kompetanseprogrammet på plan og byggsak før dette blir gjennomført for
folkevalgte.
Befaring Reinsholm – Audhild Jermstad blir kontaktet av Kari når hun har fått avtalt
med barnehagen. Ingvild G. Myhre deltar også.
Det vi vet så langt at verdal som ressurskommune varer første halvår 2013. Vi går på
en måte inn i en avslutningsfase med å få stimuleringsmidler fra
miljøverndepartementet. Kommunen må selv finne ut om dette er godt nok
innarbeidet i de kommunale enheter slik at universell utforming blir ivaretatt – at
kompetansen er god nok – eller om kompetansen Kari G. Næss har opparbeidet skal
brukes videre. Rådet sender en henvendelse til rådmann om hvordan han ser på
situasjonen etter prosjektet opphører og hvordan dette er tenkt organisert videre. Vi
trenger noen som har ansvar for dette i kommunen. Rådet sender en henvendelse til
rådmann om dette på nyåret - sekretæren lager et forslag til neste møte.
Fra rådet:
«Vorta» på nyskolen – medlem i rådet har fått mail i fra sin organisasjon om at det
ikke kom til å bygge ut handicaptoalett ol for lærere og at de som måtte ha behov for
det skulle henvises til nyskolen. Sekretær sender henvendelse til rådmann om dette.
Ble også reist spørsmål m hvorfor det ikke er med brukerrepresentant der. Blir ikke
byggeforskrift fulgt? Kopi av mail til Odd Steinkjer sendes med referatet til
medlemmene.
Det sendes en henvendelse til rådet på fylket om at de samlinger/opplæring de har er
gratis for de kommunale rådene som deltar. Ellers kan ikke de kommunale rådene
delta på lik linje.
Brukerrepresentant i arbeidsgruppe rehabiliteringsplan Verdal – forslag: Odd
Steinkjer. Enstemmig vedtatt – det gis møtegodtgjøring for disse møtene.,
Brev fra Norges Handicapforbund – ber om at rådet sender henstilling til kommunen
om at de støtter dette og sender brev til regjeringen. Forslag til brev følger vedlagt
henvendelsen og kommunen kan bruke dette som utgangspunkt. Gjelder tidsfrister
for universell utforming av skolebygg og incitamenter for å få gjennomført dette.
Samhandlingskonferansen 2013 arrangeres på Stiklestad Nasjonale Kultursenter den
25.01.13. På meldingsavgift betales av rådet. Følgende meldes på: Rolf Tømmerås,
Svein Svensson, Odd Steinkjer, Anita Prestmo, Anne Grytbakk og Audhild Jermstad.
Program sendes med referatet.
Sekretær refererte svar fra fylkesråd Tor Erik Jensen på rådets henstilling når det
gjelder kollektivtransport og funksjonshemmede.
Sekretær refererte oversendt uttalelse budsjett og økonomiplan.
Sekretær refererte brev sendt arbeidsgruppe for ressurskommune - Bevisstgjøring
folkevalgte.
Anne Grytbakk skal orientere i komite mennesker og livskvalitet om rådets arbeid.
Brukerrepresentant TT-nemnda – oppnevning fra rådet – sak på neste møte.

Med hilsen
Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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