Verdal kommune
Rådmannen

Medlemmer i rådet

Deres ref:

Vår ref: LIER 2011/9423

Dato: 25.11.2011

Referat fra møte 23. november 2011
Til stede: Rolf Tømmerås, Anne Grytbakk, Svein J. Svensson, Anita Prestmo, Odd Steinkjer,
Audhild Jermstad og Toralf Hjelde
Forfall: Lars Morten Lersveen.
Vara: Jorid Pettersen.
Sted: 3. etasje, Herredshuset.
Tid: Fra kl. 13.00 til kl. 14.00.
Sakliste:
1. Bli kjent – forventningsavklaring.
Medlemmene presenterte seg selv og sine forventinger til å sitte i rådet.
2. Gjennomgang av rådets mandat.
Sekretær gjennomgikk rådets mandat.
3. Valg av arbeidsutvalg.
Det ble fremmet forslag på følgende:
Rolf Tømmerås, leder og Lars Morten Lersveen.
Vedtak:
Rolf Tømmerås og Lars Morten Lersveen ble enstemmig valgt som arbeidsutvalg for
rådet.
4. Uttalelse til Økonomiplan 2012-2015 og Budsjett 2012 for Verdal kommune
Vedtak:
Rådet for likestilling av funksjonshemmede vedtok enstemmig følgende uttalelse:
Rådet ser i Økonomiplan 2012-2015 og Budsjett 2012 at det ikke er funnet rom for
utbygging av Arken. Dette synes rådet er meget beklagelig.
Vi ber formannskapet vurdere å finne plass for utbygging av Arken i 2012 i sitt
investeringsbudsjett.

5. Søknad fra Vera Sanitetslag om tilskudd i forbindelse med innkjøp av teleslynge
og høytaleranlegg i Vera samfunnshus
Leder fremmet forslag på at denne søknaden må sendes rådmannen i Verdal til
behandling. Rådet disponerer ikke budsjett som gir rom for slike tilskudd.
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt. Søknaden sendes rådmannen til behandling.
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6. Kurs for rådet – avvikles i Steinkjer 18. januar 2012
Leder fremmet forslag på at varamedlemmer også inviteres til å være med på kurset.
Ellers oppfordres alle til å delta på denne opplæringen.
Vedtak:
Medlemmer og varamedlemmer inviteres til å være med på dette kurset. Enstemmig.
7. Valg av brukerrepresentant i fag og samarbeidsråd for utviklingssenter for
sykehjem og formalisering av avtalen i tillegg til evt. godtgjøring til
brukerrepresentant.
Det ble fremmet forslag på følgende representant: Toralf Hjelde. Det skal gis
møtegodtgjørelse for disse møtene.
Vedtak:
Toralf Hjelde blir brukerrepresentant i fag- og samarbeidsråd for utviklingssenter for
sykehjem. Det gis møtegodtgjørelse for disse møtene.
8. Valg av brukerrepresentant i Koordinerende enhet for habilitering og
rehabilitering og evt. godtgjøring
Det ble fremmet forslag på følgende brukerrepresentant: Odd Steinkjer. Det gis
møtegodtgjøring for disse møtene.
Vedtak:
Odd Steinkjer blir brukerrepresentant i koordinerende enhet. Det gis møtegodtgjøring
for disse møtene.
9. Valg av brukerrepresentant i ressursgruppen “Verdal en ressurskommune
innen universell utforming” og evt. godtgjøring.
Det ble fremmet forslag på Audhild Jermstad og at det gis møtegodtgjøring.
Vedtak:
Audhild Jermstad går inn som brukerrepresentant i ressursgruppen. Det gis
møtegodtgjøring. Enstemmig.
10. Valg av brukerrepresentant i skoleutbygging på Øra og evt. godtgjøring.
Vedtak:
De som er valgt går ut prosjektperioden.
11. Brukerrepresentant i prosjektgruppen for Jernbaneparken – gjenstående
arbeid er evaluering.
Vedtak:
De som er valgt går ut prosjektperioden.
12. Eventuelt.
- Rådet dekker utgifter til sko i forbindelse med landsturnering i Drammen i høst.
- Reglement for godtgjøring av brukerrepresentanter ble gjennomgått.
- Neste møte i rådet: onsdag 14. desember.
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