Verdal kommune
Rådmannen

Rådets medlemmer

Deres ref:

Vår ref: LIER 2009/683

Dato: 16.02.2011

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 9. februar
2011
Tid: kl. 13.00 til kl. 15.00
Sted: Kommunestyresalen.
Til stede: Inger Hegstad, Jorid Pettersen, Odd Steinkjer, Lars Morten Lersveen, Ingvild G.
Myhre og Heidi N. Storstad.
Forfall: Rolf Tømmerås og Einar Asbjørn Tromsdal.
Sakliste:
1. Godkjenning av referat fra møte 15.12.10.
Vedtak:
Referatet ble godkjent.
2. Orientering Kari G. Næss om bl.a. Kompetanseprogrammet. Dette programmet finner
dere på www.uukurs.be.no .
Det ble etter orienteringer konkludert med følgende:
Medlemmene går inn på programmet og går igjennom dette på eget initiativ. Det vil
bli formell opplæring for det nye rådet etter høsten kommunestyrevalg.
3. Årsmelding 2010
Utkast ok. Medlemmer som er oppnevnt fra rådet i forskjellige grupper sender
snarest inn oversikt over hvor de er oppnevnt og hva de har jobbet med. Sekretær
samordner og legger fram årsmeldingen for kommunestyret.
4. Arbeidsplan 2011.
Tar utgangspunkt i den som ble vedtatt i 2010 i tillegg kommer:
- Samhandlingsreformen (Tomas I. Hallem, Koordinator, kommunalsjef)
- Besøk Verdal videregående skole.
- Fellesmøter med rådet i Levanger.
- Fokus på universell uforming i skoleutbyggingen.
- Ledsagerbevisordning. Oversikt over for det kan brukes og eventuelt få inn flere
steder der det kan brukes – Ansvar: Lars Morten Lersveen og Odd Steinkjer. De
får dekt utgifter som kommer på i forbindelse med dette arbeidet (telefon og
kjøring).
- Plan utbedring av kommunale publikumsbygg (universelt utformet) – Ansvar:
Ingvild G. Myhre, som gjør dette gjennom ressursgruppen for universell
utforming.
- Universell utforming i bestillingstransport – følge opp at det blir universelt
utformet. Ansvar: Ingvild G. Myhre.
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5. Saker som kan behandles i rådet:
Vedtak:
Arbeidsplan er omfattende og genererer automatisk en del arbeid for rådet.
6. Ledsagerbevis – aktuelle steder – kan flere stede være aktuelle?
Vedtak:
Lars Morten Lersveen og Odd Steinkjer får i ansvar å gå igjennom hvilke steder dette
gjelder og få flere med på ordningen – se også punkt 4.
7. God Sommer ved Mona K. Stene.
Takket for tilskuddet de har fått – både til Arken og god sommer-prosjektet.
Gjennomgikk historikken for god sommer – og avisskriving i forhold til samarbeidet
med Levanger i fjor - ikke helt rett vinklet i media. Trakk seg fra samarbeidet med
Levanger. Driver nå selv for Verdal – fra 2010 – arrangerer 5 arrangement med
Linda Barøy som ansvarlig sammen med Mona Stene. I tillegg får hver avdeling
ansvar for ett arrangement hver. Evaluert disse – gått i 0 økonomisk og avdelingen
synes arbeidet med det var overkommelig. Brosjyre og God sommer ble sendt ut til
over 81 stk, 38 som var med. Egenandel betalt – utregnet ut i fra kostnad. Til
sommeren skal Levanger og Verdal ha ett arrangement hver, der den andre
kommunen inviteres. Kjører samme opplegg for sommeren 2011 – Levanger
inviteres til det arrangementet som skal være i Volhaugen. Det tilskuddet de har fått
fra rådet er nå satt i fond og vil bli brukt til å legge til mer i forhold til hvilke
aktiviteter de skal ha på God sommer-prosjektet.
Tilbakemelding fra rådet: Arken gjør en kjempeinnsats og god jobb.
Tilskudd til arken – skal brukes til det hvite rommet – kjøpe inn en del nytt utstyr
der. Det hvite rommet er et sanserom.
8. Eventuelt
- Send det brevet som gikk til ressursgruppe universell utforming som gjaldt
”serveringssted for alle” til medlemmene.
- Ingvild refererte fra møte med skoleutbygging og fargeutvalg. Spennende og bra
fargevalg som er gjort.
- Brosjyre eldrerådet – kan det settes innen par tre linjer om rådet også. Gjelder en
del samme personer. Kan ta opp saker som berører flere.
- Temadag 17.03.11 om Samhandlingsreformen og Folkehelseperspektiver. Sender
ut foreløpig invitasjon til medlemmene.
- Lars Morten Lersveen – Får møtegodtgjøring for oppmøte på Kastvollen i
Rehabuka – 27.10.10.
- Inger Hegstad får møtegodtgjøring for møter i koordinerende enhet.
- I neste rådsmøte vil det bli befaring ved Arken.
Med hilsen

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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