Verdal kommune
Rådmannen

Medlemmer i rådet

Deres ref:

Vår ref: LIER 2007/8744

Dato: 17.11.2008

Referat fra møte 13. november 2008 i rådet for likestilling av
funksjonshemmede i Verdal
Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal kommune.
Sted: Rådhuset, kommunestyresalen.
Tid: 13.00 – 14.10
Til stede: Trine S. Hallem, Rolf Tømmerås, Odd Steinkjer, Inger Hegstad, Lars-Morten
Lersveen, Jorid Pettersen, Ingvild G. Myhre og Ellinor Hermann.
Meldt forfall: Heidi N. Storstad.
Sakliste:
1. Godkjenning av referat fra møte 19. august og 28. august i tillegg til referat fra
fellesmøter med rådet på Levanger og Eldrerådet.
Vedtak:
Alle referat ble godkjent.
2. Dagtilbudet Arken. Orientering v/Mona K. Stene og Kristin Bratseth (20 min).
Orienterte om dagtilbudet på Arken og andre tilbud de har for brukergruppen. Brosjyre
ble utdelt. Gjennomgikk også utfordringer de står foran, bl.a. ressurser.
3. Møteavvikling – møte med driftskomiteen – møter ute av rådhuset.
Vedtak:
Rådet bør ut i organisasjonen med møtene sine kombinert med befaring og orientering på
de enkelte stedene. Bl.a. Stekke og Arken. Det bør avsettes nok tid til bl.a. omvisning.
Møtene bør da være på min. 3 timer. Ønsker også å opprettholde fellesmøter med rådet i
Levanger og Eldrerådet. Rådet bør også ha tett kontakt med driftskomiteen.
Arbeidsutvalget kommer tilbake med forslag til møteplan.
4. Økonomiplan 2009-2012 og Budsjett 2009.
Vedtak:
Saken tas til foreløpig orientering. Anledning til komme med kommentarer/uttalelser.
Disse må sendes inn til sekretær og leder innen tirsdag 18. november

5. Vuku skole – tegninger. Høringsfrist 14. november 2008.
Arkitekt Gyda Løken var og orienterte og svarte på spørsmål..
Vedtak:
Postadresse:
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Kommentarer nevnt i møtet sendes sekretær i løpet av 14. november 2008 som så
videresender disse til arkitekt
6. Eventuelt.
•

Konferanse Universell Uforming 4. – og 5. desember på SNK. Verdal er
vertskommune. De som ønsker å delta fra rådet melder seg på ved å gi beskjed til
Kari G. Næss. Utgiften dekkes av rådet. Foreløpig program og påmeldingsskjema ble
utdelt.

•

Befaring Reinsholm barnehage. Følgende deltar fra rådet sammen med prosjektleder
for Universell Utforming: Ingvild G. Myhre og Inger Hegstad.

•

Skriftstørrelse og skrifttype på kommunale dokument – henstilling om å bruke en
skrifttype som er tilpasset synshemmede. Saken oversendes administrasjon med
anmodning om å fremme sak/vedtak om dette. Anbefalingene er Arial eller Verdana
12 eller 14 pkt.

•

LØFT-kveld mandag 24. november 2008.

•

Rehabiliteringsplan og kortversjon ble utdelt. Eventuelle kommentarer sendes
sekretær innen 21.11.08 slik at de kan deles ut i kommunestyrets møte.

•

Det blir et møte for rådet torsdag 11. desember. En av sakene blir orientering fra
Borghild Lundeby, SNK ang. trafikk- og parkeringsforhold.

Utdelt:
• Budstikkaprisen
• Konkurranse – med fokus på friluftsliv for personer med nedsatt funksjonsevne
• Brev fra Lærings- og mestringssentret – nettverksgruppe. Blir sak neste møte.
Sak nr. 5 ble behandlet etter sak nr. 2.

Med hilsen

Line Therese Ertsås
konsulent
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