Verdal kommune
Rådmannen

Medlemmer i rådet

Deres ref:

Vår ref: LIER 2015/7436

Dato: 01.12.2015

Innkalling til møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 8.
desember 2015
Dere innkalles med dette til møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede tirsdag 8.
desember 2015 kl. 10.30 på kommunestyresalen, Rådhuset.
Vi starter møtet med fotografering av rådet.
Sakliste:
1. Godkjenning av referat fra møte 13. november 2015.
2. Kurs for rådet – Dette er behandlet i arbeidsutvalget og det er et ønske at
varamedlemmer blir med. Det undersøkes om vi kan ta inn foreleser å ha dette kurset på
Verdal. Hvis dette ikke er mulig deltar vi på kurset som er på Steinkjer.
3. Arbeidsplan – kommet inn forslag på at mye av punktene vi har for 2015 videreføres.
Følgende står på planen for 2015:
- 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
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Oppfølging av befaring ved Reinsholm barnehage.

Rådets medlemmer bes komme med flere forslag til arbeidsplan. Enten i møtet eller
at de sendes meg i forkant.
4. Studietur – Møller kompetansesenter kan være aktuell. Der er det en egen leilighet som
er universell utformet på alt. (Dette vil komme inn som et eget punkt under arbeidsplan).
5. Befaringer – hva ønsker rådet å se – sett opp prioritert rekkefølge. (Dette vil også komme
inn som et punkt under arbeidsplan).
6. Info/arbeidsbok for rådet – levende dokument. (Dette vil også komme inn som et punkt
under arbeidsplanen)
7. Oppnevning av representant som uttaler seg på vegne av rådet i arealplansaker og
reguleringssaker.
8. Møteplan 2016.
Forslag:
Arbeidsutvalget
Tirsdag 26. januar
Tirsdag 5. april
Tirsdag 31. mai
Tirsdag 23. august
Tirsdag 25. oktober
Tirsdag 22. november
Møtestart kl. 13.00

Rådet
Tirsdag 9. februar
Tirsdag 19. april
Tirsdag 14. juni
Tirsdag 6. september
Tirsdag 8. november
Tirsdag 6. desember
Møtestart kl. 13.00

9. Budsjett 2015 – gjenstående midler.
10. Oppmøte på kurs o.l.
11. Eventuelt.

Etter møtet, ca kl. 12.30, blir det julelunsj på Verdal Hotell.
Vel møtt.

Med hilsen

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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