Verdal kommune
Rådmannen

Rådets medlemmer

Deres ref:

Vår ref: LIER 2009/683

Dato: 17.12.2009

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede
16. desember 2009
Møtet startet med julelunsj på Verdal hotell før vi gikk tilbake til Rådhuset og avviklet
møtet, ca. kl. 13.00. Møterom: 2. etasje (ved siden av Kommunestyresalen).
Til stede: Rolf Tømmerås, Lars Morten Lersveen, Odd Steinkjer, Ingvild G. Myhre, Jorid
Pettersen, Inger Hegstad og Heidi N. S. Storstad.
Forfall: Einar Asbjørn Tromsdal.
Møte slutt: 14.45.
Sakliste:
1. Godkjenning av referat fra møte 16. november 2009.
Vedtak:
Referat godkjent.
2. Møteplan 2010. Forslag følger vedlagt.
Vedtak:
Forslag til møteplan ble enstemmig vedtatt.
3. Evt. uttalelse – parkering Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
Vedtak:
Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal støtter uttalelse fra Eldrerådet
og Soknerådet ad. parkering Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
I tillegg vil rådet peke på at det bør være handikap-parkering nærmere kirken og
kulturhuset.
4. Rådets budsjett 2009 – rapport om regnskap – evt. tilskudd.
Vedtak:
Gjenstående ca kr 20.000,-. Dette pga at det ikke var mulig å arrangere fellesmøte
med Levanger her i Verdal i 2009. Rådet vedtok enstemmig å gi følgende tilskudd:
FFO gis kr 10.000,- og SAFO gis kr 2.000,- til videre tilskudd til sine tilsluttede
organisasjoner og Kontakten gis kr 8.000,- til innkjøp av materiell for aktiviteter.

Postadresse:

Tlf. 74048200

Saksbehandler:
Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
Tlf. 74048250

Organisasjon:
Organisasjonsnr. 938587418
E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Web: http://www.verdal.kommune.no

Verdal kommune - Rådmannen

Side 2 av 2

5. Orientering fra brukerkonferanse i Telemark v/Lars Morten Lersveen.
Konferansen Brukermedvirkning ”Det er så lite som skal til”. Mye av konferansen
var unyttig – mange kulturinnslag. Fokuserte brukermedvirkning en til en (nesten
likemannsarbeid). Gruppearbeid med grupper på 35 personer! Fungerte ikke.
Vedtak:
Saken tatt til orientering.
6. Orientering om besøk fra ”rådet” i Agdenes kommune v/Ingvild G. Myhre –
godtgjøring.
Rådet i Agdenes var på befaring 11. desember i Verdal kommune. Ingvild G. Myhre,
Britt A. Haugan og Kari G. Næss stilte fra Verdal kommune og rådet. Hovedtema
Universell Utforming i gatemiljøet. Informasjon og befaring i sentrum.
Tilbakemelding. Første gang besøk som ressurskommune. Agdenes veldig fornøyd
og synes de har fått mye informasjon. Flette inn kunst som ledelinjer mente de var en
kjempeide.
Vedtak:
Saken tatt til orientering.
Ingvild G. Myhre gis møtegodtgjøring for sin deltakelse.
7. Årsmelding – innspill.
Vedtak:
Medlemmer sender inn oversikt over aktiviteter til sekretær innen 27. januar 2010.
8.

Eventuelt
- Lars Morten Lersveen deltatt på møte som oppnevnt representant ad.
tilbygg/nybygg Verdal videregående skole 8. desember 2009. Godt i gang med
delprosjektering. Løsninger gjennomgått. Skal bruke veileder i Trondheim
kommune i forhold til universell utforming. Gjennomgikk referat fra møte. Referat
sendes for innskanning på rådets mappe.
- Møtegodtgjøring for oppnevnte representanter.
- Magasinet selvsagt – sendes med referat.
- Arbeidsplan – saksområder til rådet, bl.a. vilkår skjenkebevillinger,
ressurskommune – deltakelse fra rådet, oppfølging skoleutbygging. Dette blir sak
på neste møte.
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