Verdal kommune
Rådmannen

Medlemmer i rådet

Deres ref:

Vår ref: LIER 2018/4717

Dato: 01.02.2018

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede og fellesmøte
med rådet på Levanger 30. januar 2018
Til stede:
Forfall:
Vara:
Tid:
Sted:

Berit Nessø, Bjørn S. Hojem, Kristoffer Nikolaysen, Lars Morten Lersveen,
Toralf Hjelde og Audhild Jermstad.
Herdis Kvernbråten og Hilde Grøtting.
Odd Steinkjer
kl. 12.00 – kl. 13.00
Verdal Hotell.

Sakliste:
1. Godkjenning av referat fra møte 12. desember 2017.
Vedtak:
Referat godkjent.
2. Tilskudd til FFO og SAFO. Det er tidligere år gitt kr 12.000,- til FFO og kr
3.000,- til SAFO.
Vedtak:
Det gis kr 12.000,- til FFO og kr 3.000,- til SAFO i tilskudd for 2018, som tidligere.
3. Saker fra Toralf Hjelde:
Bruk av TT-kort for å være med på tur gjennom aktivitetstilbudet
Elvebredden:
Rådet er gjort kjent med at de som sitter i rullestol må betale skyss selv for å være
med på turer arrangert gjennom Elvebredden. Dette oppfattes som diskriminerende
mot den gruppen som ikke kan være med på ordinær transport. Det er kjent at
Elvebredden jobber for å få på plass en løsning på dette. Rådet ber om at det
planlegges slik at allerede eksisterende buss(er) i kommunen kan brukes av flere
avdelinger.
Manglende teleslynge Elvebredden og ved arrangement i Moparken:
Ved Elvebredden er det ikke teleslynge, og rådet anmoder om at det kommer på
plass.
Når det er arrangement i Moparken bes det om at det brukes teleslynge. Rådet spør
også om det er planlagt inn ved utbedring av Moparken
4. Orientering om tidspunkt nyvalg rådet i fylket.
Nye blir valgt 1. mars 2018. Organisasjonene er bedt om å komme på forslag på sine
fylkesrepresentanter.
Postadresse:
Johannes Bruns gt. 2
7650 Verdal
Tlf. 74048200

Saksbehandler:
Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
Tlf. 74048250
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E-post: postmottak@verdal.kommune.no
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5. Ny lov – lov om likestilling og forbud mot diskriminering. Se lenke:
https://lovdata.no/lov/2017-06-16-51
Erstatter diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven,
diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.
6. Navneforslag Tur på hjul – stigmatiserende?
Henvendelse fra gruppen som jobber med dette om navnet kan oppfattes
stigmatiserende. Rådet mener ikke at navnet er stigmatiserende, men Tur for Alle er
kanskje et bedre forslag. Viktig at det logoen sier noe om hvilket tilbud dette er.
7. Årsmelding 2017 – bidrag.:
Innspill sendes inn til sekretær innen 1. mars 2018, som utarbeider forslag til
årsmelding på grunnlag av dette. Forslaget sendes ut til medlemmene som kan
kommentere og komme med videre innspill, før den legges fram for kommunestyret
til orientering.
8. Eventuelt
Forslag på medlem i referansegruppe helsebygg: Lars Morten Lersveen
Varamedlem referansegruppe helsebygg: Toralf Hjelde.
Det bes om at referatene sendes til både medlem og varamedlem.
Fellesmøte med rådet på Levanger - start kl. 13.00:
Lunsj og felles orientering om hverandres arbeid.
Befaring og orientering på Teaterhuset fra kl. 14.00 – til kl. 15.45.

Med hilsen

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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