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Rådet for personer med funksjonsnedsettelse   

Møtedato/-tid: 25.11.2021, 16:00-17:30 
Sted: 

 

Administrasjonsbygget 2.etg Byssa 

Deltagere: Karen N Waagestad, Anna Hjeltnes, Yngve Monrad,  

Marianne Goderstad, Hildegunn Edløy Holstvoll      
Forfall: Andreas Lilleholt    
  

Referent: Kjell Rune Løvdal 
  

Kopi sendes til: Utvalg for foreldre til barn med funksjonsnedsettelse, gruppeledere 
partipolitisk,  ordfører, kommunedirektør     
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Pkt. Sak ANSVAR: FRIST: 

1.  Gjennomgang av saksliste 
Gjennomgang av referat fra forrige møte 

 
Det er gitt tilbakemelding om at saken vedrørende BPA vil 

komme til politisk behandling i desember. Det er ellers 
ingen anmerkning til disse punktene.  

 
Til eventult:  
 

 Det minnes om at 3. desember er FNs 
internasjonale dag for funksjonshemmede. 

 Konferanse for medlemmer i kommunale og 
fylkeskommunale råd i Agder 28.januar 2022. 
Hvem fra Tvedestrand vil delta? 

 

  



Tvedestrand 

kommune 

Saks-/løpenr.: 19/12611-
29 

Dato: 17.02.2022 Side 3 av 5 

 

2.  Badepark Tjenna – notat til kommunestyret 
 
Gjelder mulighet for bruk av kommunestyrets disposisjonsfond. Det 

er behov for å legge press på saken da det nå synes ikke å være 
vilje til å innvilge midler fra kommunestyrets disposisjonsfond. Rådet 

har i lengre tid hatt saken oppe til behandling i en rekke møter, og i 
samhandling med blant annet avdeling for plan, miljø og eiendom, 
Frivilligsentralen og Byløft Tvedestrand. Det synes ikke sannsynlig at 

midler som er søkt om i forbindelse med Byløft vil gi utslag i tiltak for 
universell utforming av Tjenna badepark kommende sesong.  

 
Det er enighet i rådet om at vi må ha inn tiltak nå som gir resultater 
for 2022. Videre er det enighet om fortsatt ha tro på prosess 

gjennom Byløft Tvedestrand. Det ønskes nå å fremme tiltak rundt 
rampe og brygge med gelender og badetrapp, og at de andre 

tiltakene som HC-plass, stellerom/WC og andre tilrettelegginger må 
komme i neste omgang.  
 

Tiltakene handler om å åpne opp for inkludering av en utsatt gruppe 
som står utenfor mulighet til å benytte tilbudet. Man ser at slik 

utenforskap ikke bare preger/begrenser brukerne selv, men berører 
også familier.  
 

Det erfares at spillemidler for 2022 ikke vil prioriteres til badepark, 
men istedet gå til Lyngmyrhallen. Det oppleves av rådet som svært 

viktig at det nå skjer noe i saken. Det lages derfor følgende skriv 
som tas med til politisk behandling: 
 

 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse har, etter initiativ fra 

utvalg til foreldre til barn med funksjonsnedsettelse, jobbet for å få 
igangsatt tiltak som sikrer tilgjengelighet og universell utforming av 
badeområder i Tvedestrand kommune. Det har vært særlig fokus på 

tiltak ved Tjenna badepark, hvor rådet blant annet har påpekt behov 
for rampe fra strand til vann, samt tilgjengelig brygge med rekkverk 

og trapp. Saken har pågått siden våren 2018. 
 

Behovet har i perioden blitt kommunisert både til livsløpskomite, 
avdeling for plan, miljø og eiendom, partiledere og kommunestyret. 
Sammen med Frivilligsentralen har vi sett på muligheter, og det har 

blitt søkt etter midler gjennom lokale og regionale tiltak. Til sist er 
saken lagt som en del av «Byløft Tvedestrand». Brukergruppen er 

blitt forespeilet løsninger de siste 4 årene. På tross for stort fokus er 
det pr i dag ikke funnet penger for å få tiltak realisert. 
 

De fleste av oss tar det som en selvfølge at vi har tilgang til 
badestrand. Men slik det er i dag utestenges en gruppe mennesker 

fra aktiviteter og rekreasjon i og rundt vann, og begrenser mulighet 
for deltakelse og økt livskvalitet. I et folkehelseperpektiv synes det 
viktig å sikre tilgang til frilufts- og rekreasjonsområder, og det 

oppfattes diskriminerende når slike tiltak ikke får prioritet. 
Brukergruppa er fra før begrenset fra annet tilbud i vann, blant annet 

fordi bassenget på Strannasenteret har vært ute av funksjon i lengre 
tid. Rådet mener det er viktig med sekundærforebygging ved å 
muliggjøre trening og aktivitet i vann.  
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Vi er som samfunn pålagt å sikre universell utforming for 
almennheten i det offentlige rom. Dette ansvaret ligger på 
Tvedestrand kommune med plikt til å tilrettelegge for tilgjengelighet 

til hele befolkningen uavhengig av funksjon. Det er en stor 
forventning fra utvalg og råd om at saken nå får en løsning. Rådets 

bekymring er at tiltak ved Tjenna badepark på ny blir trenert, og at 
vi heller ikke i 2022 vil få realisert tiltak. Rådet ber derfor 
kommunestyret bevilge inntil kr. 100.000 til rampe, gelender og 

trapp som sikrer alle innbyggere tilgang til badeanlegg i Tjenna.  
 

 

3.  Statsforvalterens behandling av krav om lovlighetskontroll i 

sak om eventuell endring av reglement for kommunens 
klageutvalg 
 

Det registreres at saken har vært oppe til politisk behandling, og at 
det fram til revisjon av råd/utvalg er avklart at saker med 

personsensitive opplysninger ikke skal gå via kommunens 
klageutvalg. Rådet forventer at kommunestyret følger opp 
Statsforvalterens behandling, og anser dette som en avsluttet sak. 

 

4.  Budsjett 2022 – innspill 
 

Det vil i høringsperioden være riktig for Rådet å gi innspill på de 
postene som angår personer med funksjonsnedsettelse. Rådet skal 

være et talerør for sårbare grupper, og favne både personer med 
fysisk og psykisk funksjonsnedsettelse.  
 

Det er naturlig å trekke fram bekymring med tanke på bassengtilbud 
og eksisternde basseng på Strannasenteret. Rådet viser til innspill 

fra Utvalg for foreldre til barn med funksjonsnedsettelse, og rådet 
støtter opp om dette. Det er viktig for våre målgrupper å kunne 
benytte denne type tilbud, og rådet ber kommunestyret innarbeide 

så raskt som mulig kostnader til vedlikehold og drift i 
langtidsbudsjettet. Det må kalkuleres med fremtidige 

vedlikeholdsutgifter det slikt tiltak, for at vi ikke skal risikere stengte 
tilbud. 
 

Det påpekes at busskort fra brukere i VTA-tilbud fjernes for budsjett. 
Dette medfører ulemper for en sårbar gruppe, og bes vurderes.  
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5.  Gjennomgang av referat fra utvalg for foreldre til barn med 
funksjonsnedsettelse 
 

Rådet opplever sakene som er tatt opp i utvalget har stor relevans 
for videre oppfølging.  

 
Det ønskes et orienteringsmøte vedrørende BTI på første møte i 
rådet etter nyttår, for dialog og informasjonsutveksling. Rådet 

etterspør rutinebeskrivelse for BTI. 
 

Rådet støtter utvalgets engasjement for vedlikehold og drift av 
bassenget på Strannasenteret, og ønsker å komme med følgende 
innstilling til kommunestyret: 

 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse ber om at midler for 

reperasjon, vedlikehold og drift av bassenget på Strannasenteret blir 
innarbeidet i langtidsbudsjettet. Både rådet og utvalg for foreldre til 
barn med funksjonsnedsettelse mener bassenget på Stranna-

senteret har stor verdi i terapeutisk arbeid og oppfølging av personer 
i alle aldre med ulike funksjonsnedsettelser. Fortsatt drift av 

bassenget vil bidra til å opprettholde godt tilbud lokalt for personer 
med funksjonsnedsettelse. 
 

 
Rådet støtter utvalgets fokus på ivaretakelse av barn med syke 

foreldre, og at vi skal inkludere psykisk helse og 
funksjonsnedsettelse i vårt arbeid for sårbare grupper. 

 

6.  FN-dagen 3.desember 
 
Markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt 

funksjonsevne er 3.desember, og markeringen streames. Det vises 
videre til tidligere utsendt mail vedrørende denne dagen. 

 
Konferanse for medlemmer i kommunale og fylkeskommunale 
råd i Agder 28.januar 2022 

 
Karen, Anna, Yngve og Hildegunn ønsker å delta. Kjell Rune melder 

på via påmeldingslenke. 
 
Møteplan våren 2022 

 
Torsdag 27.januar  

Torsdag 24. mars  
Torsdag 5. mai 

 
Tid: 16:00-17:30 
Sted: Administrasjonsbygget 1.etg Kantine 

 
Dersom behov for møtevirksomhet i forbindelse med høringsfrist til 

budsjett avtales dette pr mail. 

 

 


