Verdal kommune
Rådmannen

Rådets medlemmer

Deres ref:

Vår ref: LIER 2011/9423

Dato: 31.01.2012

Innkalling til møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede tirsdag 7.
februar 2012
Dere innkalles med dette til møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede tirsdag 7.
februar 2012 kl. 13.00 på kommunestyresalen, 2. etasje Rådhuset.
Sakliste:
1. Godkjenning av referat fra møte 14. desember 2011.
2. Arbeidsplan 2012 – fortsettelse fra møte i desember.
Følgende punkt ble videreført fra 2010 og 2011:
 “Serveringssted for alle”.
 Ressurskommune – representant fra rådet oppnevnt.
 Besøk/befaringer universell utforming.
 Presentasjon av de enkelte organisasjoner i FFO/SAFO.
 Orientering av oppnevnte medlemmer av rådet i forskjellige brukerutvalg.
 Orienteringer/status samhandlingsreformen.
 Bevisstgjøre folkevalgte – hva medfører det å være funksjonshemmet.
 Fellesmøter med rådet i Levanger.
 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:
Audhild Jermstad, som gjør dette gjennom ressursgruppen for universell
utforming.
Arbeidsplanen blir tatt opp til behandling på nytt i møtet 7. februar. Dette pga kurs
som skal være 18. januar for rådet og de som er nye medlemmer har da større
mulighet til å komme med innspill til arbeidsplanen.
3. Årsmelding 2011.
Årsmelding skal behandles i rådet og i kommunestyret. Blir det “gamle” rådet sin
årsmelding. De som er gjenvalgt må bidra, i tillegg til Invgild Gregersen Myhre.
4. Fellesmøter.
Fellesmøter med fylkesrådet, rådet i Levanger, Eldrerådet og forespørsel om
fellesmøte eldrerådet, rådet for likestilling av funksjonshemmede og komité
mennesker og livskvalitet.
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5. Årlig tilskudd FFO/SAFO.
Når rådet fikk tildelt eget budsjett var det forutsatt at tilskudd til organisasjonene skal
dekkes av denne potten. Det er tidligere år gitt kr 10.000,- til FFO og kr 2.500,- til
SAFO.
6. Orientering om Arken v/Mona Stene.
7. Eventuelt.
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