Verdal kommune
Rådmannen

Rådets medlemmer

Deres ref:

Vår ref: LIER 2011/9423

Dato: 03.06.2013

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 28. mai 2013
Til stede: Svein J. Svensson, Odd Steinkjer, Lars Morten Lersveen, Audhild Jermstad, Anne
Grytbakk, Toralf Hjelde og Anita Prestmo.
Fraværende: Rolf Tømmerås.
Varamedlemmer: Ingen.
Møtet starter med opplæring i «kompetanseprogrammet» fra kl. 11.30 til ca. kl. 12.30.
Denne opplæringen var felles med eldrerådet. Dagen i dag var avsatt til praktiske øvelser.
Rådene ble delt opp i to grupper. Gruppe 1 sjekket minibanken SMN og Aboteke og gruppe
2 sjekket minibank Amfi og Jernbanekafeen. I tillegg sjekket begge gruppene Rådhuset. Det
ble fremmet ønske fra rådet om å sjekke kirkelokalene i Verdal på samme måte.
Rådets møte startet når opplæringen var ferdig – kl. 12.40 – slutt kl. 13.30
Sakliste:
14/13 Godkjenning av protokoll fra møte 9. april 2013.
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.
15/13 Serveringssted for alle? Nedsetting av arbeidsgruppe og mandat for
arbeidsgruppe. Kartlegging og befaring.
Dette ble diskutert på forrige møte og det ble delegert til arbeidsutvalget å vurdere
om det skal nedsettes gruppe eller ikke. Arbeidsutvalget ble enige om at rådet tar
denne avgjørelsen. Den praktiske øvelsen vi hadde i dag kan være starten på dette
arbeidet. Det ble fremmet forslag på følgende arbeidsgruppe:
Odd Steinkjer, Lars Morten Lersveen, Ingvild G. Myhre, Dagfinn Øverkil og Anita
Prestmo. Leder av gruppen blir Lars Morten Lersveen. Hvis Myhre og Øverkil ikke
har mulighet til å tiltre denne gruppen blir saken tatt opp på nytt i rådet for supplering
av medlemmer.
Mandat: Kartlegging og befaring av serveringssteder i Verdal.
Oppfølging av kartleggingen: Nedsatt arbeidsgruppe skriver rapporter som behandles
i rådet. Etter behandling i rådet sendes det henvendelse til det aktuelle stedet med
henstilling til å gjøre tiltak.
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Det vil bli gitt møtegodtgjøring for disse befaringene i tillegg til tapt
arbeidsfortjeneste. Gruppen møtes og setter opp en fremdriftsplan og hvilke steder
denne befaringen skal omfatte
Vedtak:
Som ovenstående.
16/13 Besøk/befaringer 2013 – medlemmene bes komme med innspill:
Vedtak:
Rådet ønsker følgende besøk/befaringer:
 Fellesmøte med Levanger – ønske om Stokkvola.
 Vuku barne- og ungdomsskole.
 Svartbekken.
 Arken.
17/13 Eventuelt
- Tilgjengelighetsprisen 2013. Kriterier sendes medlemmene. Forslag fra rådet:
Jernbaneparken – tilrettelagt for alle brukere, med innlagt teleslynge på amfiet, bra
belysning, lederlinjer og tilrettelagt for rullestoler. Automatisk avvisning av trapper
og felt.
- Kronikk Svein Svensson i Verdalingen. Veldig mange positive tilbakemeldinger. Sak
om oppfølging i rådet neste møte.
- Svar tilrettelegging kroppsøving. Sendes medlemmene.
- Få rapport fra ATA-senteret i forhold til gitt tilskudd – hvilke handicap-plasser er
oppdatert.
- Valglokaler- Kari G. Myhre blir med valgsekretariatet og tar en kartlegging av
valglokalene. Rapport legges fram for rådet.

Med hilsen

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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