Verdal kommune
Rådmannen

Rådets medlemmer

Vår ref: LIER 2011/9423

Deres ref:

Dato: 18.12.2014

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 8. desember
2014
Tid: 8. desember 2014 på møterom i 3. etasje, Rådhuset.
Fra kl. 11.00 til kl. 12.20.
Til stede: Rolf Tømmerås, Svein Svensson, Anita Prestmo, Anne Grytbakk, Toralf Hjelde og
Odd Steinkjer.
Forfall: Audhild Jermstad og Lars Morten Lersveen.
Vara: Mona B. Lersveen og Inger Hegstad.

Sakliste:
1. Godkjenning av møtereferat fra møte 10. november 2014.
Vedtak:
Godkjent.
2. Videre samarbeid brukerråd i Verdal.
Vedtak:
Bør fortsette med et årlig arrangement felles for rådene. Budsjett og økonomi må
være mye tidligere i forkant – i tillegg til at bidrag til felles arrangement deles likt
mellom rådene. Rådet kaller inn til felles møte mellom rådene på nyåret. Der kan det
bli enighet om mandat, budsjett, tema mv. Fra rådet for likestilling for
funksjonshemmede oppnevnes: Lars Morten Lersveen og Anne Grytbakk. Vara:
Toralf Hjelde.
3. Møteplan 2015
Forslag:
Arbeidsutvalget
Tirsdag 10. februar
Tirsdag 14. april
Tirsdag 2. juni

Rådet
Tirsdag 24. februar
Tirsdag 28. april
Tirsdag 16. juni
Fredag 13. november
Tirsdag 8. desember
Møtestart kl. 13.00

Tirsdag 24. november
Møtestart kl. 13.00
Vedtak:
Fredag 13. november bør være felles med eldrerådet (uttalelse økonomiplan og
budsjett).
Møteplan enstemmig vedtatt.
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4. Budsjett 2014 – evt. fordeling av gjenstående midler.
Vedtak:
Evt. gjenstående midler 2014 tildeles Verdal og Levanger Handikaplag for
opprusting av rasteplass/fiskeplass for HC i Vera (Stortjønna). Odd Steinkjer følger
opp.
5. Arbeidsplan 2015
Vedtak:
 Kartlegging teleslynger (utenom serveringssteder – de blir tatt i første kulepunkt).
 Besøk/befaringer universell utforming.
 Presentasjon av de enkelte organisasjoner i FFO/SAFO.
 Orientering av oppnevnte medlemmer av rådet i forskjellige brukerutvalg.
 Orienteringer/status fra bl.a. Aktiv i eget liv og status samhandlingsreformen.
 Bevisstgjøre folkevalgte – hva medfører det å være funksjonshemmet.
 Fellesmøter med rådet i Levanger
 Ledsagerbevisordningen.
 Plan utbedring av kommunale publikumsbygg (universelt utformet).
 Informasjon økonomiplan og budsjett – muligheter for
påvirkning og konsekvenser ved forslag.
 Tilrettelegging av friluftsplasser/områder for funksjonshemmede –
oppussing/vedlikehold av de som er opparbeidet.
 Ungdommens hus – brukermedvirkning.
 Utvikling Arken – følge med det som skjer.
 Reglement for leie av kommunale lokaler, inkludert svømmehall (varmebasseng) –
ønsker en mer fleksibel ordning for lag og organisasjoner.
 Kroppsøving i grunnskolen – vurdering også etter innsats og fysiske forutsetninger
ikke kun kompetansemål – hvordan blir dette gjort i praksis.
 Samordning av aktivitetstilbud – orienteringer om framdrift.
 Brukermedvirkning
 Oppfølging av befaring ved Reinsholm barnehage.
6. Rapport fra arbeidsgruppe: «Serveringssted for alle?» Gjennomgang ved Ingvild
Gregersen Myhre.
Vedtak:
Ingvild G. Myhre gjennomgikk det arbeidet gruppen har gjennomført og
sluttrapporten fra dette arbeidet. Arbeidsgruppen gjennomfører en ny befaring – for å
se om det de tiltak som er nevnt er utført. Rådet takket arbeidsgruppen for vel utført
arbeid! Juni 2013.
Vi avsluttet med lunsj på Verdal Hotell kl. 12.30.

Med hilsen

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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