Verdal kommune
Rådmannen

Rådets medlemmer

Deres ref:

Vår ref: LIER 2011/9423

Dato: 20.11.2012

Referat fra rådet for likestilling av funksjonshemmede tirsdag 20.
november 2012
Til stede: Rolf Tømmerås, Lars Morten Lersveen, Anne Grytbakk, Svein Svensson, Odd
Steinkjer, Audhild Jermstad og Toralf Hjelde
Forfall: Anita Prestmo.
Varamedlem: Ingen.
Tid: Kl. 13.00 til kl. 14.50.
Sted: Møterom 3. etasje, Rådhuset.
Sakliste:
1. Godkjenning av protokoll fra møte 4. oktober 2012.
Vedtak:
Godkjent.
2. Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016.
Behandling:
Kommunalsjef velferd orienterte om budsjettet og eventuelle konsekvenser. Presentasjon
følger vedlagt.
Det ble stilt spørsmål i forhold til verbalforslag i budsjett for 2012 om utredning drift
Arken. Kommunalsjef velferd orienterte om at dette arbeidet er i gang men ikke sluttført.
Svein Svensson orienterte om det er et ønske om at salen ved Arken skal bygges på.
3. Uttalelse fra rådet til budsjett og økonomiplan.
Vedtak:
Uttalelse fra rådet for likestilling av funksjonshemmede:
 Rådet for likestilling av funksjonshemmede ser at samarbeid med frivillige
organisasjoner ikke nevnt i budsjett og økonomiplanforslag. Rådet mener at
kommunen er avhengig av de frivillige organisasjonene for å møte en rekke behov
som finns i befolkningen. Rådet ber derfor kommunestyret vedta at det etableres en
konstruktiv dialog mellom kommuneledelsen og frivillige organisasjoner med sikte
på å få til en samarbeidsavtale (tilsvarende det idretten har).
 Rådet ber kommunen gå i dialog med berørte organisasjoner for en minimumsløsning
for utbygging av Arken.
4. Bevisstgjøring universell utforming folkevalgte – hvordan gjør vi dette.
Behandling:
 Det sendes en henvendelse til fylkesråd samferdsel i forbindelse med busser og plass
til rullestoler. Odd Steinkjer sender forslag til uttalelse til sekretær som sender det
videre til fylkesråden.
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 «Kompetanseprogrammet» inngår som en del av folkevalgtopplæringen. I første
omgang for medlemmer i komite plan og samfunn. Dette oppdraget oversendes
arbeidsutvalget for ressurskommune.
5. Kompetanseprogrammet – en generell gjennomgang.
Behandling:
Sekretær gikk igjennom programmet som ligger på internett (http://uukurs.dibk.no/), slik
at medlemmene ble gjort kjent med hvordan programmet er oppbygd. Det ble enighet om
at det blir en bolk med opplæring på rådsmøtene framover. Det er et ønske at dette
gjennomføres sammen med eldrerådet. Det kan løses ved at rådet for likestilling av
funksjonshemmede har møte på formiddagen, deretter felles opplæring i
kompetanseprogrammet, så eldreråd på ettermiddagen. Møteplanene settes opp i
fellesskap, sammen med Kari G. Næss for å løse dette.
6. Eventuelt.
 Gjenstående budsjett for rådet er kr 22.550,-. Det vil komme en faktura i forbindelse
med konferansen på SNK 12. og 13. november som vil bli belastet av dette.
Gjenstående blir da ca kr 15.000,-.
 Møteplan 2013 – samkjører med eldrerådet – se punkt 4. tirsdager ok, men ikke
tirsdager etter kommunestyret.
 Brev fra en del brukerorganisasjoner ad. leie og betaling for leie av kommunale
lokaler. Disse er sendt virksomhetsleder kultur for videre behandling (klage) i
henhold til vedtatte retningslinjer.
 Brev fra FFO ad. tilrettelegging av kroppsøvingsfaget – behandles av kommunalsjef
oppvekst – det vil komme orientering til rådet når svaret fra kommunalsjefen er klart.
 Neste møte blir onsdag 12. desember kl. 12.00 – på hotellet.
 Toralf Hjelde orienterte fra møter i fag og samarbeidsråd for utviklingssykehjem.
 Svein Svensson orienterte om NAVs brukerutvalg – dette er reetablert. Se forrige
møte. Vil referere i rådet etter møter i dette brukerutvalget.
 Odd Steinkjer orienterte fra møte i koordinerende enhet. Tema på de siste møtene har
vært samhandlingsreformen.

Med hilsen

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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