Verdal kommune
Rådmannen

Rådets medlemmer

Deres ref:

Vår ref: LIER 2011/9423

Dato: 04.03.2013

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 19. februar
2013
Til stede:
Forfall:
Varamedlemmer:

Odd Steinkjer, Anne Grytbakk, Svein J. Svensson, Audhild Jermstad,
Toralf Hjelde og Lars Morten Lersveen.
Rolf Tømmerås og Anita Prestmo.
Signar Musum og Anne Lise Dolmen.

Rådets møte startet med opplæring i «Kompetanseprogrammet» felles med eldrerådet.
Møtet ble satt kl. 12.30.
Møte slutt: kl. 13.30.
Sakliste:
1/13 Godkjenning av referat fra møte 12. desember 2012.
Vedtak:
Referat godkjent.
2/13 Årsmelding 2012 – innspill fra medlemmene.
Innspill må sendes inn fra medlemmene til sekretær innen 4. mars. Alle må skrive
noe fra de utvalg de er oppnevnt, i tillegg til kurs de har deltatt på.
Sekretær utarbeider forslag til årsmelding med grunnlag i tilbakemeldingene og
sender denne til medlemmene til gjennomgang. Hvis den er ok, sendes den til
kommunestyret til orientering uten ytterligere behandling i rådet.
3/13 Årlig tilskudd FFO og SAFO.
Når rådet fikk tildelt eget budsjett var det forutsatt at tilskudd til organisasjonene skal
dekkes av denne potten. Det er tidligere år gitt kr 10.000,- til FFO og kr 2.500,- til
SAFO.
Det ble fremmet forslag på kr. 12.000,- til FFO og kr 3.000 til SAFO for 2013.
Vedtak:
Det gis kr 12.000,- i tilskudd til FFO og kr 3.000,- i tilskudd til SAFO for 2013
4/13 Deltakelse på kurs og konferanser.
Det har kommet tilbakemelding fra Lars Morten Lersveen i forhold til oppmøte på
samhandlingskonferansen som ble avviklet på Stiklestad Nasjonale Kultursenter
25.01.13. Kun en som møtte av de 6 som ble påmeldt. Det ble ikke sendt påminning
fra kursarrangør. Dette kan vi ta opp at det sendes påminning.
Vedtak:
Når medlemmer er påmeldt kurs og konferanser må det gis melding så fort som mulig
hvis de ikke kan møte.
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Utfasing av Verdal kommune som ressurskommune UU. Oppføring av sak fra
møte 12.12.12.
Det ble på det møtet vedtatt at rådet sender en henvendelse til rådmann om hvordan
han ser på situasjonen etter at prosjektet opphører og hvordan dette er tenkt organisert
videre. Rådets klare oppfatning er at kommunen har behov for noen som har ansvar
for dette i kommunen.
Vedtak:
Sekretær sender henvendelse til rådmann om dette.
Oppnevning av brukerrepresentant til TT-nemnda.
Nemnd som er opprettet i medhold av retningslinjer for tilrettelagt transport for
funksjonshemmede. Dette er fylkeskommunens ansvar, men administreres av
fylkeskommunen og kommunen i fellesskap. I retningslinjene står at en
brukerrepresentant skal være med.
Det ble fremmet forslag på følgende som ny brukerrepresentant i TT-nemnda i
Verdal kommune: Inger Hegstad.
Det ble videre fremmet forslag på at oppnevnt brukerrepresentant gis godtgjøring i
henhold til reglement for godtgjøring av brukerrepresentanter.
Vedtak:
Inger Hegstad oppnevnes som brukerrepresentant i TT-nemnda og gis godtgjøring i
henhold til reglement for godtgjøring brukerrepresentant.
Eventuelt.
- Ønsker skriftlig svar på henvendelse om utbygging og toalettforhold for
handicappede på Vorta.
- Brev fra fylket ad. kostnader på kurs.
- Det er sendt melding til ATA – senteret om tilskudd.
- Ad. henstilling tidsfrister for uu skolebygg – brev sendt rådmann.
- Svar fra Jensen ad. busstransport for funksjonshemmede.
- Grunnlag drosje i utkantene – kan rådet involvere seg?
- Møte rådet 9. april – sekretær i eldrerådet blir sekretær denne dagen.

Med hilsen

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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