Verdal kommune
Rådmannen

Rådets medlemmer

Deres ref:

Vår ref: LIER 2009/683

Dato: 20.12.2010

Referat fra møte i rådet for likestilling onsdag 15. desember 2010
Til stede: Rolf Tømmerås, Lars Morten Lersveen, Jorid Pettersen, Ingvild Gregersen Myhre
og Odd Steinkjer.
Forfall: Inger Hegstad, Heidi Storstad og Einar Asbjørn Tromsdal.
Tid: Fra kl. 12.00 til kl. 13.00.
Sakliste:
1. Godkjenning av referat fra møte 12.11.10.
Vedtak:
Referat ble godkjent med følgende merknad: Lars Morten Lersveen og Inger Hegstad
var ikke oppført som møtt. Dette rettes.
2. Forslag til møteplan 2011.
Heidi Storstad har fremmet alternativt forslag pga samme møtedag som
driftskomiteen. Rådet diskuterte dette men kom fram til at møtet i rådet starter når
driftskomiteen som regel er ferdig.
Vedtak:
Administrasjonens forslag til møteplan for 2011 enstemmig vedtatt.
3. Budsjett 2010 – regnskap – tilskudd. Ber dere tenke over aktuelle
tilskuddsmottakere. Forslag fra arbeidsutvalget er: Arken og ”God sommer” – for
alle funksjonshemmede også barn.
Vedtak:
Etter forslag i rådet gis følgende tilskudd - enstemmig:
kr. 5.000,- til Lions vinterleker 2011.
kr. 10.000,- til Arken – trivselstiltak.
kr. 10.000,- God sommer prosjekt 2011 (Arken).
4. Årsmelding 2010 for rådet. Innspill og oversikt over aktiviteter.
Vedtak:
Medlemmer sender inn innspill til sekretær innen 01.02.2011.
5.

Postadresse:

Tlf. 74048200

Orientering ressursgruppe universell utforming og evt. koordinerende enhet
v/Kari G. Næss.
Orienterte om følgende:
- Brev til rådet datert 13.12.10 – svar på vår forespørsel ”Serveringssted for alle”.
Brevet ble utdelt. Rådet mener dette er en god start og at ressursgruppen for
universell utforming jobber videre med dette.
Saksbehandler:
Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
Tlf. 74048250
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- Orienterte om universell utforming i plan- og utviklingskomiteen, organisering av
arbeidet som ressurskommune og hva de har gjort og engasjert seg i.
- Info og kunnskap sentralt i forhold til universell utforming i Norge 2025, bl.a. eget
kompetanseprogram (KS).
- Forslag til neste rådsmøte: informasjon om kompetanseprogrammet. Være med å
arrangere temadag universell utforming og knytte dette til et uteområde. Ta en
modell fra kompetanseprogrammet og knytte det til et godt eksempel.
- Koordinerende enhet - i det siste brukt tid på skjema/oversikt over antall
ansvarsgrupper og antall med individuelle planer. Mange i Verdal som har dette.
- Evaluering av oppstarten av koordinerende enhet.
6. Orientering om fylkesrådets arbeid v/Ingvild G. Myhre.
Sitter i sin 2. periode i fylkesrådet.
Generelt: Oppnevnt av fylkestinget etter forslag fra brukerorganisasjonene. 6
brukerrepresentanter, 5 politiske representanter og 5 etatsrepresentanter.
Etatsrepresentantene har talerett og ikke stemmerett.
Rådet skal: uttale seg om saker fra Fylkestinget/Fylkesmannen, uttale seg til andre
saker fra organisasjonen, informasjonsarbeid, bedre samarbeidet mellom
organisasjonene og forvaltningsnivåene, påse at sentrale politiske målsettinger bli
ivaretatt. Fått i stand en god ordning for brukerrepresentantene i forbindelse med
møter. De møter 2 timer før ordinært møte og har brukermøte. Fordeler der ansvar i
forbindelse med sakene. Rådet er oppdelt i arbeidsgrupper; arbeid/opplæring,
helse/sosial, plan/budsjett, kultur/fritid/tilrettelegging, samferdsel. Disse behandler
uttalelser og lignende. Videre jobber rådet med planlegging av en del store
konferanser, høringsuttalelser, driftstilskudd til organisasjoner, sørge for at
handlingsplan for funksjonshemmede blir fulgt opp, jobber for at flest mulig
funksjonshemmede kommer ut i arbeid, samarbeid grunnskole/videregående
skole/arbeidsliv. Rådet har opprettet en ny pris i år som henger Universell utforming
Nord-Trøndelag – gis til de som har gjort en stor innsats, eks. bygg/person.
- 24.01.2011 er det temadag kommunale råd, håper flest mulig deltar.
7. Detaljert reguleringsplan Verdalsøra barne- og ungdomsskole.
Vedtak:
Rådet uttaler seg til pkt 2.4 i planbestemmelsen. Skal være universelt utformet (ikke i
størst mulig grad). Begrunnet bl.a. ut i fra at kommunen er ressurskommune i
universell utforming og bør gå foran som et godt eksempel.
8. Eventuelt.
- Temadag kommunale råd – sekretær sender ut info og spørreundersøkelse. Svar på
spørreundersøkelse og påmelding sendes sekretær innen 7. januar 2011.
- Godtgjøring brukerrepresentanter – meld inn til sekretær for 2. halvår 2010.

Med hilsen
Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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