Verdal kommune
Rådmannen

Medlemmer i rådet

Deres ref:

Vår ref: LIER 2011/9423

Dato: 24.02.2015

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 24. februar
2015
Dato: 24. februar 2015.
Tid: Fra kl. 13.00 til kl. 14.30.
Sted: Kommunestyresalen.
Til stede: Lars Morten Lersveen, Anne Grytbakk, Toralf Hjelde, Odd Steinkjer, Audhild
Jermstad.
Forfall: Svein Svensson, Rolf Tømmerås og Anita Prestmo.
Varamedlemmer: Anne Lise Dolmen.
Sakliste:
1. Godkjenning av referat fra møte 08.12.14.
Vedtak:
Referat godkjent.
2. Årsmelding 2014.
Årsmelding skal legges fram for kommunestyret i marsmøtet, og da må den være ferdig
senest 12. mars. Alle må sende inn til sekretær snarest en oversikt over hvor de har vært
representert, kurs de har deltatt på osv innen 10. mars. I tillegg kommer sekretær til å
skrive inn rapporten fra arbeidsgruppen som har befart serveringsstedene i kommunen.
3. Ledsagerbevisordning – se vedlegg – trykk på vedlagte lenker.
http://www.ntfk.no/Politikk/utvalg/Sider/Ledsagerbevis.aspx
http://www.ntfk.no/Politikk/utvalg/Documents/Ledsagerbevis.pdf
Vedtak:
Rådet følger med på hvordan dette utvikler seg. Hvis Verdal Teaterlag går ut av
ledsagerbevisordningen vil rådet ta opp saken på nytt.
4. Orientering om samordning av dagaktivitetstilbudet v/Anne Grytbakk.
Anne Grytbakk orienterte. Hun var representert i en idedugnad som ble avviklet i
november 2014. Spørsmålet var hvordan skal «alle fanges opp»? Det ble nedsatt en
prosjektgruppe som skal ivareta samordningen. Kommunalsjef Velferd arbeider for tiden
med ny sammensetning av arbeidsgruppe, mandat og referansegruppe. Dette skal være
på plass denne uka. Meningen var politisk behandling av dette i mars men det er nå
bestemt at det blir i mai. Anne vil motta informasjon når dette er på plass. Anne
etterlyser om det skal være brukerrepresentant.
Vedtak:
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Anne Grytbakk går inn som brukerrepresentant hvis dette blir aktuelt. Saken tas til
orientering.
5. Fellesmøte med Levanger 2015.
Vi som er ansvarlig for å kalle inn i år.
Vedtak:
Forslag til befaring: Jernbaneparken og Kinogården. 16. juni blir foreslått som dato.
Sekretær sender henvendelse til Levanger og planlegger videre når Levanger har svart.
6. Evt. Befaring universelt utformet leilighet Møller Kompetansesenter – felles med
eldrerådet? Trykk på vedlagte lenke:
http://www.acmollerskole.no/index.php?pageID=159&page=Elevhjem4++med+universell+utforming
Vedtak:
Dette tas sammen med eldrerådet. Sekretær sjekker med Eldrerådets sekretær i forhold til
dato.
7. Eventuelt.
- Invitasjon fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter om å delta på møte torsdag 26. mars
fra kl. 13.00 til kl. 14.00 i forbindelse med ferdigstillelse av fast dekke utenfor huset,
i tillegg til beplantning osv. Følgende oppnevnes fra rådet: Lars Morten Lersveen og
Odd Steinkjer. Det gis godtgjøring for møtet.
- Brev fra Bufdir ad oppnevning av nye råd for personer med nedsatt funksjonsevne.
- 6 medlemmer/varamedlemmer fra rådet deltok på temadag universell utforming
arrangert av Rådet for likestilling av funksjonshemmede på fylket.
- Lars Morten Lersveen orienterte om Arken-utbyggingen – ferdig utvendig.
- Ad. Henvendelse Ti på Topp for funksjonshemmede. Har ikke fått svar fra
Bedriftsidretten. Purret igjen i dag.
- Handicaplaget takker for tilskuddet fra rådet og vil så snart det er snøfritt starte opp
arbeidet med å renovere HC-plass ved Stortjønna i Vera.
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