Verdal kommune
Rådmannen

Rådets medlemmer

Deres ref:

Vår ref: LIER 2011/9423

Dato: 23.09.2014

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 23.
september 2014
Til stede: Rolf Tømmerås, Lars Morten Lersvenn, Toralf Hjelde, Anne Grytbakk, Anita
Prestmo og Svein J. Svensson.
Forfall: Audhild Jermstad og Odd Steinkjer.
Vara: Mona B. Lersveen.
Tid: 23. september 2014 fra kl. 09.00 til kl. 10.20
Sted: 3. etasje, Herredshuset.
Sakliste:
1. Godkjenning av referat fra møte 10. juni 2014.
Vedtak:
Godkjent.
2. Ti på Topp for funksjonshemmede?
Vedtak:
Slutter seg til dette og vil gjerne bidra til å få til dette. Vil også forespørre rådet på
levanger om de vil delta. Sender svar til Bedriftsidretten der vi stiller oss til disposisjon til
å bidra med å få dette i havn. Forpliktelse at flest mulig kan delta.
3. Prinsipiell uttalelse dispensasjonssaker universell utforming – Tek 10.
Vedtak:
Det tas kontakt med noen som kan orientere om mulighetene på dette og etter
kunnskapsinnhenting utarbeides det en prinsipiell uttalelse i forhold til dette. Henvendelse
til plan og utviklingskomiteen be de se nærmere på problemstillingen rundt tek 10 om
tilgjengelighet og universell utforming. Hvis medlemmene blir kontaktet så henvis til
sekretær.
4. Tilskudd til grunnlovsarrangement i Mo-parken. Regnskap.
Vedtak:
Vellykket arrangement i Mo-parken og godt samarbeid mellom rådene for å få dette
arrangert. Arbeidsutvalget bevilget inntil kr 15000 fra rådet til dette arrangementet –
Tilskudd utbetales etter at regnskap er utarbeidet fra komiteen, komiteen evaluerer
samtidig arrangementet og planlegger et videre samarbeid. Evaluering legges fram for
alle rådene, med evt. anbefaling om videre felles arrangement. Representanter fra de som
var oppnevnt til å delta i dette orienterte om arbeidet som ble gjort i forbindelse med dette
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arrangementet. Videreføre dette med nye felles arrangement. Vi kaller inn til ett
fellesmøte i løpet av høsten.
5. Eventuelt
- Oppfordring til å delta på markering: «Forsvar arbeidsmiljøloven».
- Helse- og omsorgskonferanse 2. oktober.
- uttalelse fra rådet til budsjett Innherred samkommune gebyr - fritak for byggesaksgebyr
for rullestolramper.
- Evaulering av ledsagerbevisordningen – sendes servicekontoret for utfylling.
- Deltasenteret har utarbeidet temaside «Råd for personer med nedsatt funksjonsevne».
Lenke: http://www.bufetat.no/bufdir/deltasenteret/rad-for-funksjonshemmede
- Invitasjon og program – barnevernskonferansen.
- Besøke Møller kompetanse senter – universell utformet leilighet.

Etter rådsmøtet ble det avviklet fellesmøte med Rådet for likestilling av funksjonshemmede
på Levanger.
Fellesmøte:
Til stede:
Rolf Tømmerås, Lars Morten Lersvenn, Toralf Hjelde, Anne Grytbakk, Anita Prestmo og
Svenn J. Svensson.
Forfall: Audhild Jermstad og Odd Steinkjer.
Vara: Mona B. Lersveen
Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger kommune inviterte til fellesmøte for
rådene i Levanger og Verdal. Møtet ble avholdt tirsdag 23.09.14 kl.12.oo på Møssingdalen
skihytte som ligger ved utgangspunktet for tusenårstien til Stokkvola i Åsen.
Det ble anledning til å ta turen opp mot Stokkvola for de som ønsket det.
Agenda:
- En representant fra rådene i de ulike kommunene informerte om sitt arbeid, og
hvordan de jobber.
- Tema til diskusjon: Søknader om dispensasjon fra kravet om universell utforming.
Hvordan vi skal forholde oss til slike?
- Guri Skjesol orienterer om historien rundt Stokkvola, veien mot tusenårstien,
dugnadsinnsatsen etc.

Med hilsen

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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