Verdal kommune
Rådmannen

Medlemmer i rådet for likestilling av funksjonshemmede

Deres ref:

Vår ref: LIER 2018/4717

Dato: 04.12.2018

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 4. desember
2018
Til stede: Berit Nessø, Toralf Hjelde, Audhild Jermstad, Lars Morten Lersveen, Ole Petter
Ingebrigtsen og Herdis Kvernbråten.
Forfall: Hilde Grøtting og Kristoffer Nicolaysen.
Vara: Ingen.
Tid: 12.00 – 13.3o
Sted: Kommunestyresalen, Rådhhuset
Sakliste:
1. Godkjenning av referat fra møte 13. november 2018.
Vedtak:
Referat godkjent
2. Møteplan 2019.
Forslag:
Arbeidsutvalget
Tirsdag 8. januar
Tirsdag 26. februar
Tirsdag 14. mai
Tirsdag 6. august
Tirsdag 29. oktober
Tirsdag 19. november

Rådet:
Tirsdag 22. januar
Tirsdag 12. mars
Tirsdag 28. mai
Tirsdag 20. august
Tirsdag 12. november
Tirsdag 3. desember

Møtestart kl. 14.00

Møtestart kl. 12.00

Vedtak:
Forslag til møteplan for 2019 godkjent.
3. Arbeidsplan 2019.
Følgende arbeidsplan ble vedtatt for 2019:
•
•
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Tema: «Når skolen blir motstander» - jfr. tidligere gjennomgått artikkel.
Besøk/befaringer universell utforming, bl.a. biblioteket.
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Presentasjon av de enkelte organisasjoner i FFO/SAFO.
Orientering av oppnevnte medlemmer av rådet i forskjellige brukerutvalg.
Bevisstgjøre folkevalgte – hva medfører det å være funksjonshemmet – bl.a årlig
rullestoldag. Rullestoldag 12. mars 2019 – administrasjonen skal delta.
Fellesmøter med rådet i Levanger – Levanger arrangerer i 2019
Plan utbedring av kommunale publikumsbygg (universelt utformet) – etterspørre oversikt
administrasjon.
Økonomiplan og budsjett – muligheter for påvirkning og konsekvenser ved forslag.
Tilrettelegging av friluftsplasser/områder for funksjonshemmede –
oppussing/vedlikehold av de som er opparbeidet. Få oversikt over kommunale plasser.
Gjennomgang av NOU 2016:17
Funksjonshemmede i grunnskolen – vurdering også etter innsats og fysiske
forutsetninger ikke kun kompetansemål – hvordan blir dette gjort i praksis – ses opp i
mot 2016:17.
Kompetanseprogrammet – gjennomgang på rådets møter.
Kurs/konferanse i egen regi.
Befaringer: Reinsholm barnehage, Vuku barnehage, butikker, svømmehall
Evt fellesmøter med eldrerådet - temabasert.
Studietur – Møller kompetansesenter – universelt utformet leilighet og domkirken –
forsøkes gjennomført i januar.
Nytt bo- og behandlingssenter
Skoleutbygginger

4. Evt. svar ad SFO fra Bo- og dagtilbudstjenesten.
Behandling:
Det ble delt ut svar fra virksomhetsleder bo- og dagtilbudet. Svaret ble gjennomgått.
Rådet sender henvendelse til kommunal oppvekst og ber om orientering ad kriterier for
SFO-plass for 5.-7. trinn, og hvem som behandler disse søknadene. Det sendes også
henvendelse til bo- og dagtilbudet med oppfordring om å informere om muligheten til å
søke avlastning skoleslutt til kl. 16.00.
5. Budsjett 2018 – evt fordeling av gjenstående midler.
Vedtak:
Gjenstående midler gis som tilskudd til Verdal helsesportslag, og om det ikke er mulig
kjøpes det en benk som plasseres langs elvepromenaden (der det er mest
hensiktsmessig).
6. Innspill til program politiske parti. Viser til forrige møte, der det ble bestemt at alle tar
opp dette i sine grupper og tar med tilbake til rådets møte i desember.
Behandling:
Det ble ikke levert inn forslag i møtet. Sekretær sender SORs sine forslag til løsninger og
krav i forhold til NOU 2016:17, og medlemmene bes komme med forslag fra dette heftet
som det bør settes fokus på lokalt. Frist for innsending til sekretær: 12. januar 2019.
Innkomne forslag til punkt sendes lokale politiske parti.
7. Løft 5 – Eget hjem. Vedlagt følger begrunnelse for løft, vurdering og forslag. I tillegg
vedlegges uttalelse fra FFO, NFU og KS.
Behandling:
Flyttes til neste møte.
8. Eventuelt.
Tur for alle – tildelt fylkets tilgjengelighetspris for 2018. Deles ut 18. desember 2018.
Lars Morten Lersveen orienterte om at kunnskapssentret i Steinkjer, sammen med FFO
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Trøndelag skal søke Bufdir om midler til prosjekt – menneskerettigheter og GDPR. Det
er ønske om deltakelse fra fire kommunale råd til dette prosjektet (om det får midler) og
da er det tenkt to råd fra gamle Nord-Trøndelag og to råd fra gamle Sør-Trøndelag. Hvis
dette prosjektet får støtte ønsker rådet i Verdal å delta.
Ressursgruppe trafikksikker kommune – orientering fra avholdt møte.
Vergemål og kontakt med NAV – sak sendes til NAV brukerutvalg.
Møtet ble avsluttet med julelunsj på Verdal hotell.

Med hilsen

Line Therese Ertsås
Formannskapssekretær
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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