Verdal kommune
Rådmannen

NOTAT
med oppfølging

Rådmann Jostein Grimstad

Deres ref:

Vår ref: LIER 2013/7787

Dato: 21.11.2013

Uttalelse fra eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede til
Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017
Eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede behandlet ovennevnte sak i møte
den 19. november 2013 og vedtok følgende uttalelse til Budsjett 2014 og Økonomiplan
2014-207:
Tiltaksplan drift:
Det er igangsatt en prosess for å etablere en forsterket skole for de elevene som har
sammensatte behov. Denne prosessen vil rådet for likestilling av funksjonshemmede være en
del av og ber rådmann sørge for det.
Universell utforming – Verdal kommune går ut som ressurskommune for dette i 2013 og at
dette arbeidet nå skal tas inn i den ordinære driften i kommunen. Rådene ønsker at det
beskrives hvordan dette skal skje i praksis.
Rådene støtter at det avsettes midler til drift av bofellesskap for personer med nedsatt
funksjonsevne.
Rådene mener det er beklagelig at det ikke er funnet rom for økt to-lærerressurs.
Rådene oppfordrer til at tiltak til SFO-tilbud for funksjonshemmede ikke salderes med at det
andre SFO-tilbudet får økt sine satser.
Rådene mener det er beklagelig at det reduseres ressurser til forsterket barnehage.
Rådene mener det er beklagelig at det ikke er funnet rom for finansiering av ett årsverk til
dagaktivitetstilbud for institusjonsbeboere og hjemmeboende.
Rådene beklager at det ikke er funnet rom for investering til og drift av bofellesskap for
personer med hukommelsessvikt /demens.
Rådene mener kulturskoletilbud til alle må prioriteres, slik at funksjonshemmede barn også
kan benytte seg av et fullskala tilbud.
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Rådene mener det er beklagelig at det ikke blir en styrking av vedlikeholdet på
bygningsmassen. Det betyr at det blir manglende mulighet for oppgradering av
publikumsareal og dette igjen vil føre til at tilgjengeligheten for eldre og funksjonshemmede
ikke øker.
Tiltaksplan investering:
Rådene mener det er veldig beklagelig at det ikke er funnet rom for utbygging av
Arken/bygging av felles dagaktivitetstilbud for rus, psykiatri, funksjonshemmede. Rådene er
sterkt kritisk til at saken omkring Arken igjen skyves ut i tid. For de som bruker Arken er det
svært beklagelig at vanskelige fysiske arbeidsforhold og elendig tilgjengelighet skal
videreføres også i 2014. Det er videre et stort behov for egnet møtested for frivilligheten i
Verdal og dette behovet mener rådene er godt dokumentert. Rådene mener det er underlig at
Verdal kommune er tilbakeholdne med å motta tilbudet fra Verdal pensjonistlag og at deres
løsning ville avhjelpe behovet for større sal, samtidig som kommunen får større lokaler i
andre etasje. Med den innsatsen som er lovet fra pensjonistforeningen vil kommunen komme
meget rimelig fra utvidelsen. Rådene håper at kommunestyret slutter seg til rådene i denne
vurderingen og får fortgang i saken om utbygging av Arken.
Til slutt vil rådene uttale at prosjektet Aktivt i eget liv er et satsningsområde som de håper
vil bli prioritert område i årene som kommer.

På vegne av rådene

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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