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Sak Innhold 
1/18 Godkjenning av saksliste, gjennomgang av referat fra forrige møte. Noe til 

eventuelt? 
Vi gjennomgår i dette møtet kun saken som gjelder nye boliger for personer med 
utviklingshemming. Vi får besøk av Evy Ann Pedersen, som representerer en av 
personene som ønsker bolig. Ole Goderstad fra Livsløp er med som tilhører i møtet. 

2/18 Nye boliger for personer med utviklingshemming – utarbeide innspill mot 
utsettelsesvedtak som er vedtatt i kommunestyret  
Mulighetsstudiet fra arkitekt Halvorsen presenteres, med 4 alternativ til tomtevalg. Denne 
presentasjonen ble også framvist til pårørende i møte på kommunehuset 18.12.2017. 
 
Det legges til grunn vedtak fattet i formannskap og kommunestyret i desember 2017 som 
konkluderer med at ferdigstilling av boliger for personer med utviklingshemming utsettes 
til 2021, ett år etter opprinnelig tidsplan. Det erfares fra politikerne at ikke alle var klar 
over ordlydens betydning da vedtaket ble fattet.   
 
Evy Ann Pedersen har en datter som er tenkt inn i ny bolig. Hun reagerer på kommunens 
utsettelsesvedtak, og forteller at hun uttaler seg på vegne av seg selv og en annen 
pårørende. Begge blir berørt dersom prosjektet utsettes. Ole Goderstad forteller at dette 
vedtaket har gått ham og flere hus forbi, og ønsker å lytte til tilbakemeldingene som nå 
kommer for videre saksgang i Livsløpskomiteen. 
 
Evy Ann beskriver sin historie, og forteller at utsettelsen vil få konsekvenser i form av 
behov for andre type tjenester, og at dette skaper usikkerhet for svært sårbare mennesker. 
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Det vil bli behov for eksempelvis midlertidig bolig og avlastningstilbud, og at dette 
umulig kan være en økonomisk fordel for Tvedestrand kommune. Det er viktig at det blir 
et godt opplegg som sikrer en god overgang til egen bolig. Det er behov for stor 
forutsigbarhet, og ett år har egentlig mye å si for disse menneskene det her skal bygges 
for. 
 
Søren Robert Sørensen trekker fram at de det gjelder har mulighet til å bygge privat, og at 
dette kan bli et 5. alternativ til valg. Og at kommunen da legger til rette for et samarbeid 
på en slik løsning. Han framholder at et privat og offentlig samarbeid kan fungere veldig 
bra, og viser her til Arendal kommune som har deltatt aktivt inn i et privat initiativ på 
Myra. Evy Ann og øvrige interesserte kan kontakte Søren Robert dersom de ønsker å vite 
mer om privat utbygging. 
 
Karen Waagestad forteller at det har vært tatt kontakt med ulike politikere om saken som 
hevder at saken har fått lite / ingen oppmerksomhet i de ulike utvalgene. Det kan av den 
grunn synes som om hele saken er blitt underkommunisert. Hun sier videre at målet med 
å opprettholde opprinnelig tempoplan må ligge til grunn for videre prosess. Det vil få 
store konsekvenser for disse personene det gjelder og deres pårørende at byggingen blir 
utsatt.  
 
Evy Ann takkes for at hun kom og delte sine tanker med Rådet. 
 
Det formuleres følgende som innstilling til oversendelse Livsløpskomiteen: 
 
«Rådet for funksjonshemmede mener det er uheldig at kommunen har utsatt bygging av 
boliger for mennesker med utviklingshemmede. Det påpekes at vedtaket rammer en av de 
mest sårbare menneskene i samfunnet, som i så stor grad har behov for struktur og 
forutsigbarhet for å oppleve trygghet i sine liv. Det er også uheldig at denne gruppen 
stadig blir gjenstand for kutt i kommunale prosesser.  
 
Utsettelse av byggestart betyr ikke at tjenester ikke skal gis, da enhver er ivaretatt av 
Pasient- og brukerrettighetsloven og Helse- og omsorgstjenesteloven uavhengig av 
bosted. Rådet for funksjonshemmede ser ikke at det foreligger noen økonomisk gevinst 
ved en slik utsettelse. 
 
Rådet for funksjonshemmede ber kommunen vurdere samarbeid mellom offentlig og 
privat initiativ som et alternativ til kommunale boliger, som en mulighet for å få fortgang 
i prosessen. 
 
Rådet for funksjonshemmede forslår at utsettelsesvedtaket revurderes, og at opprinnelig 
tempoplan opprettholdes, med ferdigstillelse i 2020. « 
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