Verdal kommune
Rådmannen

Rådets medlemmer

Vår ref: LIER 2009/683

Deres ref:

Dato: 16.11.2009

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede mandag 16.
november 2009
Tid: mandag 16. november 2009.
Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset.
Tid: 10.00 – 11.45.
Til stede: Rolf Tømmerås, Heidi Storstad, Jorid Pettersen, Lars Morten Lersveen, Odd
Steinkjer og Ingvild G. Myhre.
Forfall: Inger Hegstad og Einar Asbjørn Tromsdal.
Møtet startet med fellesmøte med Eldrerådet der det ble orientert om Budsjett 2010 og
Økonomiplan 2010-2013 – konsekvenser v/Berit Hakkebo, økonomienheten.
Sakliste:
1. Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013. Orientering og forberede uttalelse.
Dokumentene vedlegges og bes gjennomgått før møtet.
Vedtak:
Rådet beklager at det er de svake gruppene som blir berørt og mister tilbud gjennom de
forslag som ligger i budsjettet. Dette gjelder bla. Kontakten, Dagtilbud Arken og Grønn
omsorg. Rådet mener videre at kommunen kan se på mulighetene for å opprettholde
tilbudene på dagens nivå til de svake gruppene gjennom tiltrettelagt arbeidstreningstilbud
(NAV) og kommunens avtale om Inkluderende Arbeidsliv. Rådet mener også at det er
beklagelig at spesialundervisningen skal reduseres. Forebyggende tiltak 0-100 må
styrkes, bl.a. helsestasjon eldre, barn og unge. Rådet minner også om de kravene som
ligger i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.
2. Godkjenning av referat fra møte 23.09.09.
Vedtak:
Referat fra møte 23.09.09 godkjennes.
3. NOU 2009:14 – Et helhetlig diskrimineringsvern. Viser til referat 23.09.09 og utsendt
brev. Innspill til høringsuttalelse tas med skriftlig i møtet.
Vedtak:
Rådets medlemmer har gjennomgått NOU og har ingen merknader til forslaget. Rådet
sender ikke inn uttalelse.
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4. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Viser til oversendt plan. Innspill til uttalelse
tas med skriftlig i møtet.
Vedtak:
Rådet har følgende merknad til planen: De tiltak som blir igangsatt må vedlikeholdes.
Rådet minner også om at anlegg og nærområder skal være universelt utformet.
5. Forberede årsmelding.
Vedtak:
Sekretær lager et utkast som legges fram for rådet på møte i desember.
6. Eventuelt.
- Prosjekt koordinerende enhet – brukermedvirkning i koordinerende enhet på
systemnivå: Rådet mener det skal være brukermedvirkning på systemnivå, minimum
1 brukerrepresentant.
- Ingvild G. Myhre orienterte om Tilbringertjeneste og bestillertransport – et
prøveprosjekt skal komme i gang ganske snart i Verdal. Kanskje før jul. Et tilbud for to
forskjellige brukere, brukergruppe 1 skal ha tiltang til Transportkort drosje og
brukergruppe II skal benytte bestillertransport. Tilbringertjeneste skal kunne brukes av
alle innbyggerne – dette er transport fra hjemmet til kollektiv transport. Egenandel
tilsvarende bussbillett.
- Budsjett/regnskap for rådet legges fram på neste møte.
- Møteplan for 2010 på neste møte
- Neste møte 16. desember – juleavslutning på hotellet - starter med lunsj kl. 12.00.
- Orientering fra brukerkonferanse Lars M. Lersveen på neste møte.
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