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Arb.område/Prosje

kt: 
  

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 

Møtedato/-tid: 27.01.2022, 16.00-18.00 

Sted: 
 

Administrasjonsbygget 2.etg Byssa 

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

          

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

  
Kopi sendes til: Utvalg for foreldre til barn med funksjonsnedsettelse, gruppeledere 

partipolitisk,  ordfører, kommunedirektør             
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Pkt. Sak 

1.  Orientering og dialog om BTI/BTS ved Liv Tomter 
 

Liv orienterer om oppstart og utgangspunktet for prosjektet. Det ble i 
desember 2020 gitt øremerkede midler til prosjektet, og muliggjorde 

ansettelse i 40%. Formålet er å lage en helhetlig modell med systematisk 
identifisering og oppfølging av utsatte barn 0-25 år. Helsestasjonen er en 

viktig aktør. Det er mulig å søke om midler til å få modellen implementert i 
kommunen. 
 

Forankring er en forutsetning for modellen, og at man har en helhetlig og 
tverrsektoriell tanke på individnivå, tjenestenivå og kommunenivå. Det følger 

en handlingsveileder, og elektronisk versjon legges på kommunens 
hjemmeside. Begrepet stafettholder representerer en metode for å sikre 
overganger. 

 
Kommunen har utrustet /skal utruste «Uro-ledere» og «Uro-trenere», som 

skal bidra til å sikre tidlig innsats på lavt nivå. Videre blir det viktig å sikre 
rød tråd i prosjektet, sikre politisk forankring, gjøre modellen kjent og 
tilgjengelig og implementert i kommunale tjenester. 

 
Prosjektet er godt i gang, og prosjektansvarlig er tilgjengelig på Familiehuset 

hver mandag og fredag. 
 
 

2.  Badeanlegg Tjenna Badepark – oppfølging av vedtak av 
kommunestyrevedtak budsjett desember 2021 

 
Rådet ønsker å bli orientert om prosessen, og at representant fra kommunal 

teknikk blir invitert til neste møte for å informere. Dette for å sikre felles 
forståelse for tiltakene. 
 

Det foreslås å invitere Anton Thommassen eller en delegert til møtet 2.2.kl. 
16. 

3.  Støttekontakt og kjøregodtgjørelse 
 

Rådet ønsker å ta opp saken, etter at det ble kjent at det er ulik praksis på 
tvers av kommunene. Det er ønske fra rådet om at Tvedestrand kommune 
har samme praksis for kjøregodtgjørelse som øvrige kommuner, og at det 

utarbeides en fornuftig løsning. 
 

Pr i dag gis inntil 500 kr i kjøregodtgjørelse pr mnd for støttekontakter til 
personer under 18 år. Det gis ikke kjøregodtgjørelse for støttekontakter til 
personer over 18 år. Det gis utgiftsdekning på 310 kr pr mnd til alle.  

 
Det er ulike syn i gruppa på hvor nivået skal ligge, om det skal differensieres 

der hvor bruker har egen bil, og om det skal være maks-satser for 
kjøregodtgjørelse. Det settes spørsmål om utgiftsdekningen er tilstrekkelig 
nå som prisnivået har økt. 

 
Rådet har drøftet kjøregodtgjøringen for støttekontakter på bakgrunn av et 

behov for samme praksis som øvrige kommuner. Rådet vil oppfordre 
kommunestyret til å innføre kjøregodtgjørelse uavhengig av alder. Rådet vil 
også oppfordre kommunestyret til å vurdere en økning av utgiftsdekning ut i 

fra det generelle kostnadsnivå. 
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4.  Eventuelt 
 
1) Det er behov for å sette opp et ekstramøte for å behandle sak om fritt 

brukervalg BPA. Saken er klar for utsendelse fra administrasjonen 
kommende tirsdag og. Det er ønskelig å kunne ha møtet onsdag eller 

torsdag i neste uke, evt. mandag 07.02, slik at saken blir behandlet i før 
tirsdag 08.02, da behandling i adm.utvalg og formannskap starter. Det er 
enig om at rådet holder møte kommende onsdag 2.2 kl. 16.00. 

 
2) På grunn av lav påmeldingen og pågående smittetrykk, er konferansen for 

kommunale og fylkeskommunale råd, som var satt opp 28. januar, utsatt på 
ubestemt tid. 

 


