Verdal kommune
Rådmannen

Medlemmer i rådet

Deres ref:

Vår ref: LIER 2009/683

Dato: 04.05.2009

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede onsdag
29. april 2009
Til stede: Rolf Tømmerås, Inger Hegstad, Ingvild Gregersen Myhre, Lars Morten Lersveen,
Jorid Pettersen, Odd Steinkjer og Heidi Storstad.
Forfall: Einar Asbjørn Tromsdal.
Tid: kl. 13.00 – 14.30.
Sted: Møterom 2. etasje, Rådhuset.
Sakliste:
Dere innkalles med dette til møte rådet onsdag 29. april 2009.
Tid: kl. 13.00 – 14.30.
Sted: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus.
Sakliste:
1. Godkjenning av møtereferat fra møte 11. februar 2009.
Vedtak:
Referat godkjent.
2. Orientering om frivillighetssentralen v/Svenn Balgård. 30 minutter.
Svenn Balgård orienterte om frivillighetssentralen. Er i startfasen. Stilling som leder er
utlyst og det er 15 søkere. Regner med ansettelse i løpet av mai. Viktig med tett kontakt
mellom ”rådene”, lag/organisasjoner og frivillighetssentralen. Innhold i
frivillighetssentralen er ikke på plass, dette må det nye styret i samarbeid med lag og
organisasjoner utvikle. Frivillighetssentralen blir i Røde Kors huset.
Vedtak:
Saken tas til orientering. Rådet legger ett av sine møter i Røde Kors huset når
frivillighetssentralen er
3. Gjennomgang og tolkning av godtgjøringsreglement. Vedlegg.
Saken ble drøftet.
Vedtak:
Tolkning vil bli gjort i hvert enkelt tilfelle.
4. Oppnevning av to representanter til kommunens økonomiplanseminar på Stiklestad
Nasjonale Kultursenter 6. mai 2009.
Vedtak:
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Følgende deltar fra rådet:
Inger Hegstad og Heidi Storstad. Det gis møtegodtgjøring.
5. Tilskudd til FFO og SAFO for 2009.
FFO har tidligere år fått kr 10.000,- i tilskudd fra Verdal kommune. Når rådet fikk kr
50.000,- til disposisjon i året var det forutsatt at dette tilskuddet skulle dekkes av denne
potten. Det vil si at SAFO også må gis et tilskudd – forholdsmessig i forhold til
medlemstall. Under sak om disponering av budsjett for rådet for 2009 ble det vedtatt å gi
følgende tilskudd for 2009: FFO kr 10.000,- og SAFO kr 2.500,-.
Vedtak:
Det gis følgende tilskudd for 2009 til FFO og SAFO:
FFO – kr 10.000,-.
SAFO – kr 2.500,-.
6. Regnskap og årsrapport 2008.
Vedtak:
Saken tatt til orientering.
7. Eventuelt.
- Traniee Dina V. Heimburg inviteres til et rådsmøte.
- Lars Morten får møtegodtgjøring for intervju med SINTEF om universell utforming.
- Ingvild G. Myhre orienterte om LØFT-kveld 22. april. Bra kveld, men lite oppmøte.
Rådets representanter i nettverksgruppen må ta opp at dette må markedsføres bedre. Det
bør også være en presentasjon av LØFT i media og i organisasjonene. Det ble også
presisert at rådet ikke bruker av sitt budsjett til drift av nettverksgruppen. Det er sendt
en søknad til rådmann.
- Opplæring/skolering sansetap for rådet. Ingvild G. Myhre har film som rådet kan se,
enten på eget møte eller på fellesmøte med eldrerådet og rådet på Levanger.
- Ingvild G. Myhre er av arbeidsutvalget oppnevnt som representant fra rådet i
prosjektgruppe Friluftsliv for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Arken som har
prosjekt). Det ble også vedtatt at det gis møtegodtgjørelse for deltakelse i denne
prosjektgruppen.
- Transportkonferanse er utsatt fra mai til 6. oktober. Den vil bli avviklet på Steinkjer og
invitasjon vil bli utsendt fra fylkeskommunen.
- Ressurskommune universell utforming – orientering på neste møte.
- Representanter i byggekomiteene – ikke vært møter – intet å referere.
- Flytting av neste møte? Arbeidsutvalget vurderer dette.
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