Verdal kommune
Rådmannen

Medlemmer i rådet

Deres ref:

Vår ref: LIER 2019/4469

Dato: 05.11.2019

Innkalling til møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede tirsdag 12.
november 2019 kl. 12.00
Dere blir med dette innkalt til møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede tirsdag 12.
november 2019 kl. 12.00 på møterom Sul, 2. etasje, Rådhuset.
Sakliste:
1. Konstituering – valg av leder og nestleder. Ved valg er den som har fått minst 50 % av
stemmene valgt. Får ingen av kandidatene minst 50 % av stemmene foretas en ny
avstemming, og da er den valgt som får flest stemmer. Blir det likt stemmetall mellom
kandidatene ved andre gangs avstemming blir disse valgt ved loddtrekning.
2. Valg av arbeidsutvalg.
3. Bli kjent – forventninger.
4. Rådets mandat, se lenke:
http://gamle.verdal.kommune.no/politisk/2008/vedlegg/samlet_sak_radfunk08.pdf
5. Uttalelse til rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2020-2023 og budsjett
2020. Dette dokumentet blir lagt fram av rådmannen 7. november, så det vil bli sendt ut
lenke til dokumentet til rådet da. Alle bes gå gjennom dokumentet før møtet, slik at det
blir mulig å utarbeide en uttalelse.
6. Kurs – opplæring av det nye rådet.
7. Valg av brukerrepresentanter.
8. Møteplan 2020 – avklaring av fast møtedag/tid. Selve møteplanen tar vi opp til
behandling i desember.
9. Eventuelt.
Forfall meldes meg snarest, slik at vara kan kalles inn. Dere som allerede har meldt forfall
trenger ikke melde på nytt.
Vedlegger lenke til veileder for rådene her: https://bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/rad/ og
bufdirs hjemmeside om nedsatt funksjonsevne her: https://bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/
I tillegg finner dere «rådets» side på kommunens hjemmeside her:
https://verdal.kommune.no/Tjenester-a-a/Helse/Pasientrettigheter/Radet-for-likestilling-avfunksjonshemmede/
Vel møtt!
Med hilsen
Line Therese Ertsås
Formannskapssekretær
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