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Notat 
Vår ref Deres ref:   Saksbehandler Dato 
2016/404-42/033  Kjell Rune Løvdal, 37 19 96 76 16.11.2018 

 
Møtereferat 15.11.2018 
 
 

Tid og sted: Kl. 16.00 – 17.30 i 3.etg Strannasenteret, Oppfølgingsenheten 
Deltakere: Søren Robert Sørensen, Nina Holmsen Engh, Harald Alsvik, Karen N 

Waagestad, Anette Andreassen, Hilda Berit Evensen. 
 

Referent: Kjell Rune Løvdal, sekretær 
 
Sak Innhold Frist Ansvar 
12/18 Godkjenning av saksliste, gjennomgang av referat 

fra forrige møte. Noe til eventuelt? 
 
Godkjenning av saksliste ok.  
Referat fra forrige møte.  
 
Eventuelle saker som tas opp i dagens møte: 

1. Rådets delaktighet hvor det er snakk om 
universell utforming 

2. Eventuell omorganisering av 
foreldreutvalg 

3. Kjøregodtgjørelse for 
støttekontaktordningen 

4. Heis Rådhuset – fremme forslag om tiltak 
5. Løfte opp saken om tilrettelegging av 

badeplasser 
 

  

13/18 Initiativ til felles møte i Tvedestrand januar 2019. 
Program 
 
Tvedestrand kommune er bedt om å være 
initiativtaker til det neste interkommunale 
fellesmøte for kommunene Åmli, Vegårshei, 
Gjerstad, Risør og Tvedestrand. Rådet er enige 
om at møte legges til nyåret, og dato settes til 
24.januar 2019. Kantina på kommunehuset er 
ønsket sted for møtet, tidfestet fra kl. 18 til ca kl. 
20. Det ønskes enkel servering av rundstykker/ 

  
Booking av 
kommunehuset: 
Kjell Rune Løvdal 
 
Bestilling av mat: 
Kjell Rune Løvdal 
 
Kake: Karen N 
Waagestad 
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snitter og kake/kaffe. TvePro forespørres om 
levering av rundstykker/snitter.  
 
Det er et ønske fra medlemmer av rådet om å få 
Rådet i Froland til å komme og fortelle om 
arbeidet i deres kommune, da de har hatt mange 
ulike prosjekter de senere årene. Endelig 
program vil bli utformet og sendt ut når dette er 
på plass. 
 

 
Forespørsel 
Froland: Søren 
Robert Sørensen 
 
Invitasjon sendes ut 
av Kjell Rune 
Løvdal 

14/18 Sak til behandling fra Foreldreutvalg – SFO. 
Vedlegg til innkallingen 
 
Karen N. Waagestad etterlyser representasjon 
fra Foreldreutvalget. Kjell Rune Løvdal beklager 
at det ikke er sendt ut invitasjon til 
Foreldreutvalget slik at de kan fremme sin egen 
sak.  
 
Vedlagt sak fra Foreldreutvalget blir 
gjennomgått. Det er enighet om at dette er en 
viktig sak, som handler om hensyn til en sårbar 
gruppe, og at rådet stiller seg positiv til både Del 
A og Del B i Foreldreutvalgets framlegg.  
 
Det debatteres hvorvidt rådet skal ta stilling til 
hjemmel av lovverk, men rådet konkluderer med 
at det i påvente av Stortingsmelding er opp til 
kommunen å organiserer SFO til beste for barna 
det gjelder.  
 
Ut i fra helse- og omsorgstjenesteloven vil det 
være behov for en individuell vurdering. Rådet 
går inn for en ordning der SFO sikres for 
gruppen utviklinghemmede barn opp til og med 
10. skoletrinn. Rådet ønsker en standardisert 
ordning, og at SFO-tilbud etter 4. skoletrinn skal 
være vederlagsfritt for denne gruppen.  
 
Det lages en formell uttalelse fra Rådet som 
vedlegg til denne saken, basert på 
Foreldreutvalgets innspill. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sendes ut til 
gruppeledere 

15/18 Gjennomgang av møteoversikt 2019. 
 
Det er tenkt videreført 2 faste møter pr halvår. 
Det er enighet i rådet om at disse to møtene 
kommer i tillegg til det oppsatte fellesmøtet 24. 
januar. Følgende dager settes opp for våren 
2019: 
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4. april  
23. mai 
 
Dette samsvarer med ca. 14 dager før 
Livsløpskomiteens møter. Det har også vært et 
ønske om å legge møtene til kommunehuset for 
bedre tilgjengelighet for publikum. Alternativt å 
fortsette på Strannasenteret 3. etg. Det 
undersøkes hvorvidt det er ledighet i kantina. 
Tiden settes i utgangspunktet til 16.00-17.30. 
 
Dersom det er behov for møtepunkter ut over 
dette avtales dette fortløpende. 

 
 
 
 
Kjell Rune 
undersøker ledig 
lokale kantine 

16/8 Deltakelse på Rådskonferanse 23.11.2018 
 
Karen N Waagestad og Harald Alsvik 
representerer Tvedestrand i Kristiansand denne 
dagen. 
 

  

17/8 Eventuelt 
 
Rådets delaktighet hvor det er snakk om universell 
utforming 
 
Det henvises til prosess rundt minnelund og 
henvendelse fra kirkeverge, hvor rådet opplever 
samhandlingen svært positiv. Rådet ønsker 
delaktighet, og det er enighet om at rådet 
naturlig hører med i prosjekter hvor tema er 
universell utforming. De ulike enheten i 
Tvedestrand kommune bes i enda større grad 
være bevisst på viktigheten av dette. 
 
Eventuell omorganisering av foreldreutvalg 
 
På bakgrunn av budsjettarbeid og signaler om 
endring av organisering av foreldreutvalg 
fremmes saken i rådet for innspill. Det er en 
felles oppfatting at initiativet til et foreldreutvalg 
har vært positivt, og at et slikt utvalg er ønsket. 
Rådet opplever imidlertid at utvalget er blitt mer 
formelt enn et «ordinært FAU» som først 
tiltenkt. Rådet ønsker et Foreldreutvalget for 
funksjonshemmede barn, men som et ordinært 
FAU (FAU Parkveien). I den egenskap vil de ha 
mulighet for å påvirke og ivareta det generelle 
brukerperspektivet som øvrige FAU. Rådet for 
funksjonshemmede mener det er viktig å få 
innspill fra denne brukergruppen. 
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Kjøregodtgjørelse for støttekontaktordningen 
 
Det fremmes forslag om at kommunen 
gjennomgår vilkår for kjøregodtgjørelse for 
støttekontaktordningen. Rådets ønsker å komme 
med innspill om at ordningen sammenliknes med 
omliggende kommuner som Risør og Vegårshei, 
og at det er en interkommunal felles forståelse 
for denne ordningen. I dag får ikke 
støttekontakter til personer over 18 år i 
Tvedestrand kommune dekket utgifter til 
transport, bruker må selv betale for dette.  
 
Heis Rådhuset – fremme forslag om tiltak 
 
Det ble i sist møte 20.9.2018 påpekt 
nødvendigheten av en heis mellom 1.etg og 2.etg 
på Rådhuset. Rådet vil fremme et innspill på at 
kommunen sette i gang en prosess for at en heis 
skal komme på plass. Situasjonen nå er uholdbar 
og krever handling, da personer på grunn av 
nedsatt funksjonsevne blir utestengt for å delta 
på arrangementer i et offentlig bygg. 
 
Løfte opp saken om tilrettelegging av badeplasser i 
Tvedestrand kommune 
 
Rådet ønsker at kommunen jobber for bedre 
tilgjengelighet til badeplass og ordnede 
toalettforhold i forbindelse med badeplass, og 
viser til sak av 09.0.2018. 
 

 
 
 
 
Kjell Rune Løvdal 
 


