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Arb.område/Prosje

kt: 
  

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser   

Møtedato/-tid: 07.05.2021, kl.16.00-17.30 

Sted: 
 

Administrasjonsbygget, 1.etg Kantina. Teams 

Deltagere: Karen N Waagestad, Anna Hjeltnes, Hildegunn Edløy Holstvoll, 
Yngve Monrad, Marianne Goderstad, Andreas Lilleholt         

Saksparter:          

Forfall: Skriv inn eventuelle forfall her 
Referent: Kjell Rune Løvdal 

Møteansvarlig: Kjell Rune Løvdal 
Kopi sendes til: Gruppeledere politiske partier, kommunedirektør ved 

Øyvind Johannessen, foreldreutvalg for barn med funksjonsnedsettelser 

ved Solfrid Ekedal (leder)         
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Pkt. Sak ANSVAR: FRIST: 

1.  Orientering om sakskartet. Deltakelse både fysisk oppmøte 
og på Teams 

 
Sak til eventuelt: I forhold til debatt i kommunestyret 

neste uke angående det politiske klageutvalget for helse 
og sosialsaker, er det ønskelig å drøfte hva rådet tenker 

om dette. (Yngve Monrad) 
 

  

2.  Status og orientering om Byløfts utvikling av Tjennaparken 

 
Hildegunn og Kjell Rune var i et møte i mars for å bli 

orientert om prosjektet. Det ble da lagt fram en plan for 
Tjennaparken. Her ble det blant annet beskrevet en lang 

gangvei rundt deler av Tjenna (mot Fjærkleivene). Det 
foreligger pr nå ikke referat fra dette møte, men sekretær 
etterspør den presentasjonen som vi fikk vist i møtet. Her 

ble det vist fram ulike tiltak for området. Det påpekes fra 
rådet om viktigheten av en god bredde på vei, og at ikke 

rekkverk begrenser tilgang til området. 
 
Rådet ønsker innspill fra et brukerperspektiv, hvordan 

tiltak vil oppfattes av brukere. Rådet løftet i møtet fram 
ønsket om et gelender og badetrapp i forbindelse med 

eksisterende brygge. Det var da ikke planer om å gjøre 
noe mer med dette. Derimot gikk Hildegunn i gang med å 
skrive søknad om midler sammen med Lars Molleklev. 

Søknad sendt til Østre Agder Sparebank. Det er kommet 
svar om at vi ikke får midler til dette prosjektet. 

 
Rådet ønsker å følge saken om utrustning av brygge 
videre, og Hildegunn har vært i kontakt med Andreas 

Stensland. Kommunen kan kanskje få laget noe gelender i 
treutførelse, men det er litt opp til rådet å definere hva 

behovet er. Rådet blir også bedt om å komme med et 
kostnadsoverslag. Hildegunn har vært i kontakt med 
Mandal kommune som opplyser en kostnad for rekkverk og 

trapp til 50.000,- i innkjøp. I tillegg kommer 
monteringsarbeid. 

 
Rådet er kjent med at det vil komme sak til 
kommunestyret om planer for området i sentrum knyttet 

opp til statlig sikring av friområder, og at både 
Tjennaparken og Solfjeldparken vil ses i sammenheng. 

Uavhengig av dette vil det være behov for strakstiltak 
rundt tiltak i Tjenna for å treffe inn for årets sesong. Rådet 
er kjent med kommunestyrets disponeringsfond, hvor det 

nå tenkes å søke om midler til strakstiltak som skissert 
over. Hildegunn lager en kort søknad som blir oversendt 

kommunestyret ved ordfører for mulig behandlig i neste 
kommunestyremøte. Det argumenteres for at vi nå er i 

mai og at tiltakene må på plass straks for å kunne ha 
hensikt for publikum i årets sesong. 
 

Nytt møte i Byløft Tjennaparken er satt til 11.juni, hvor 
både Hildegunn og Kjell Rune deltar.  
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3.  BPA-ordningen. Oppsatt møte 27.5.2021 hvor Froland 
kommune ved Arnhild Daasvatn deltar. 
 

Det vil bli fokus på ulik organisering av BPA og erfaring 
med dette, både som kommunal tjeneste og privatisert 

tjeneste. Dersom rådet har konkrete 
spørsmål/problemstillinger som ønskes belyst i dette 
møtet, bes dette sendes sekretær i god tid i forkant. 

 
Rådet ønsker at gruppeledere for politiske partier blir 

invitert til møtet. Smittesituasjon og regler for smittevern 
avgjør møteform, men man ønsker en fysisk arena om 
mulig. Alternativt vil møtet gå via Teams. 

  

4.  Eventueltsak: : I forhold til debatt i kommunestyret neste 
uke angående det politiske klageutvalget for helse og 

sosialsaker, er det ønskelig å drøfte hva rådet tenker om 
dette. 

 
Spørsmålet er om det er hensiktsmessig med slikt 
klageutvalg. Utvalget er ikke lovpålagt, men er politisk 

vedtatt sammen med øvrige råd og utvalg.  
 

Rådet har ulik oppfatning av klageutvalgets oppgaver, 
behandlingstid og funksjon. Det trekkes fram om 
klageutvalg: 

 
 vil kunne synliggjøre saksbehandling i kommunal 

tjenesteyting overfor politikere.  
 kan virke lite nyttig for brukere 
 tar mer tid  

 skaper frustrasjon i brukergruppa 
 utvalgets sammensetning og kompetanse 

 
Rådet ser at det er en nyttig diskusjon, men er imidlertid 
samstemte på at det trengs mer informasjon om 

forholdene rundt klageutvalg for å gjøre opp en mening. 
Det er enighet om at det mest ryddige er å vente til neste 

valg, og se organisering av klagesaker i lys av politisk 
behandling av organisasjonskartet. Man vil da kunne ha 
mulighet for å sikre en bred inolvering i forkant av politisk 

behandling. Rådet mener at klageutvalg ved neste 
gjennomgang av organisasjonskart særskilt må tas opp 

som egen drøfting. Det kan være nyttig å evaluere både 
funksjon og hva type vedtak som går igjen som klager. Ut 

fra informasjon og evaluring vil man få et bilde av om 
ordningen med slikt utvalg fungerer etter hensikt. 
 

Konklusjon: 
 

Rådet vil ikke pr nå kunne ta stilling til innholdet i 
interpellasjon. Rådet mener klageutvalgets videre rolle bør 
tas opp til ny vurdering, og særskilt løftet opp i forbindelse 

med neste gjennomgang av organisasjonskart. 
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5.  Neste møte 27.5.2021 Vedrørende BPA-ordning i annen 
kommune.  
 

Rådets møte etter ferien er satt til: 23.9.2021 

  

 


