Verdal kommune
Rådmannen

Rådets medlemmer

Deres ref:

Vår ref: LIER 2011/9423

Dato: 17.06.2015

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 16. juni 2015
Til stede: Rolf Tømmerås, Lars Morten Lersveen, Toralf Hjelde, Odd Steinkjer, Anita
Prestmo.
Forfall: Svein Svensson, Anne Grytbakk og Audhild Jermstad
Varamedlemmer: Inger Hegstad.
Tid: fra kl. 10.30 til kl. 11.30
Sted: Møterom 2. etasje, Rådhuset.
Til behandling:
1. Godkjenning av referat fra møte 28. april 2015.
Feil etternavn på Anita Prestmo. Dette rettes opp.
Vedtak:
Referatet ble enstemmig godkjent.
2. Søknad om støtte fra God Sommer – forslag fra arbeidsutvalget på avslag.
Vedtak:
Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal disponerer ikke midler som kan
gis som tilskudd. Søknaden avslås.
3. Henvendelser fra FFO ad brukerrepresentant Koordinerende Enhet og
rehabiliteringsplan.
Det er tatt kontakt med administrasjonen ad rehabiliteringsplan og fått til svar at den
er under arbeid og at det ikke er aktuelt med brukerrepresentant i denne fasen. Rådet
mener dette er utilfredsstillende og representantene i rådet får mange henvendelser
fra brukere ad forskjellige tiltak som naturlig hører til i planensom er utilstrekkelig.
Vedtak:
Rådet henstiller rådmannen om at det blir fortgang i arbeidet med denne
rehabiliteringsplanen og at brukerrepresentant blir involvert i arbeidet.
Når det gjelder Koordinerende enhet og brukerrepresentant er det svart følgende fra
administrasjonen:
Det har ikke vært brukerrepresentant i Koordinerende enhet siden nytt mandat april
2013. Mandatet sier at det skal være brukerrepresentant, men det er ikke gjort noe
aktivt for å få det på plass.
Vedtak:
Det nye rådet for i oppgave å oppnevne ny brukerrepresentant i Koordinerende enhet
på sitt første møte i høst. Det ønskes en orientering om dette arbeidet før det
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oppnevnes ny representant.
4. Uttalelse fra rådet til revidert trafikksikkerhetsplan 2016-2020.
Vedtak:
Rådet slutter seg til hovedtrekkene i planen og vil trekke frem viktigheten med
belysning og god merking – og ikke minst ledelinjer fortau - fotgjengerovergang.
5. Eventuelt.
Sak fra FFO – teleslynge grunnskoler. FFO ber vedkommende om å søke om dette
selv gjennom NAV hjelpemiddelsentralen. Se veileder fra utdanningsdirektoratet
http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Veilederene-i-fulltekst/Rettleiar-foropplaring-av-barn-og-unge-med-horselshemming/ .
Det ble etter dette møtet bli avviklet fellesmøte med rådet for likestilling av
funksjonshemmede i Levanger. Dette møtet ble holdt på Arken i Verdal.

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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