Tvedestrand kommune
Oppfølgingsenheten

Notat
Vår ref

Deres ref:

2016/404-40/033

Saksbehandler

Dato

Kjell Rune Løvdal, 37 19 96 76

24.09.2018

Til:

Møtereferat 20.09.2018
Tid og sted: 20.09.2018 kl. 16.00-17.30
Deltakere: Søren Robert Sørensen, Nina Holmsen Engh, Harald Alsvik, Karen N
Waagestad, Hilda Berit Evensen.
Referent:
Sak
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Forfall: Anette Andreassen
Kjell Rune Løvdal, sekretær
Innhold
Godkjenning av saksliste, gjennomgang av referat
fra forrige møte. Noe til eventuelt?
Godkjenning av saksliste ok.
Referat fra forrige møte, samt befaring 26.4.2018
Til eventuelt:
1) Heis på Rådhuset – fremmet av Nina Holmsen
Engh
2) Forhold i gågate, brostein – fremmet av
Harald Alsvik
3) BPA-ordningen, hvordan forholder
kommunen seg til denne – fremmet av Karen N
Waagestad
4) SFO for barn ferdig med barneskole –
fremmet av Søren Robert Sørensen
Orienteringsak – universell utforming Tvedestrand
kirkegård
Rådet ser positivt på kirkekontorets initiativ til
dialog med tanke på universell utforming av
tilkomst minnelund, og rådet støtter tiltakene
som nå foreslås etablert.
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Tilbakemelding fra deltakelse Felles møte i regionen
– Vegårshei 7. juni 2018. Initiativ til felles møte i
Tvedestrand høsten 2018

Frist

Ansvar

Deltakelse fra Tvedestrand ved Kjell Rune
Løvdal og Anette Andreassen. Tema for
samlingen var velferdsteknologi, muligheter og
utfordringer, samt dialog på tvers av
kommunene med presentasjon av de enkelte
kommunenes arbeid. Det ønskes at det avholdes
slike samlinger hvert halvår, og at Tvedestrand
kommune er vertskap for neste samling i
høst/vinter 2018.
Det settes av følgende dato: 15.11.2018. Tenkt
møtetid kl. 18.00-20.00. Rådet møter kl. 16.00.
Det foreslås å spørre Froland kommune å
presentere sitt arbeid, da denne kommunen har
vært delaktig i flere prosjekter de senere år.
Søren Robert har kontakter i dette rådet, og
undersøker dette. Videre så vil det være ønskelig
med tid til dialog og samtaler mellom
kommunene, og at fokus blir å etablere
bekjentskap til hverandre. Bevertning i form av
kake og kaffe. Frukt/drikke.
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Sekretær lager invitasjon og sender denne ut til
aktuelle kommuner.
Representasjon i utvalg for nye boliger til personer
med utviklingshemming.
Det er anledning for Rådet å ha med
representant i arbeidet med nye boliger som skal
ferdigstilles i 2021. Karen N Waagestad peker på
Søren Robert Sørensen som en ønsket kandidat,
rådets øvrige medlemmer gir sin tilslutning til
dette. Søren Robert Sørensen blir da rådets
representant i denne gruppa. Rådet forholder seg
lojale til pårørendes ønsker og det vedtaket som
ligger til grunn for disse boligene. Første møte er
tirsdag 25.09.2018 kl. 15.00. Invitasjon sendes.
Gjennomgang av møteoversikt høst 2018
Det er ikke satt opp annet møte for høst 2018 enn
15.11, da vi planlegger fellesmøte. Dersom det
viser seg å være behov for mer tid, bes dette
meldes inn. Rådet møtes kl. 16.00 for å gå
igjennom saksliste, samt rigge til for fellesmøtet.
Det vil på neste møte foreligge en møteplan for
2019.
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Eventuelt

1)
Heis på Rådhuset. Det har vært et behov i mange
tiår, og temaet har vært reist flere ganger og det
etterspørres nå svar. Senest nå gjennom
leserinnlegg i Tvedestrandsposten 7.6.2018.
Rådet etterlyser et initiativ i denne saken, og
mener kommunen har et ansvar for å sørge for
tilgjengelighet til salen i 2. etasje. Denne
tilgjengeligheten kan sikres i form av trappeheis
eller en ordinær innvendig eller utvendig heis.
2)
Gågate i Tvedestrand sentrum. Det kommer
fram et behov om å se på det arbeidet som nå
gjøres der, og få etablert en god atkomstvei til
apotek fra gågate og fra parkeringsplass. Det
ønskes at liknende rullestolvennlige stein legges
gjennom hele undergangen forbi inngang til
apotek. Harald Alsvik tar saken opp med Otto
Bugge.
3)
BPA-ordningen. Hvordan forholder Tvedestrand
kommune seg til denne? Det handler mye om
informasjon og hvordan personer med et behov
for tjenester blir møtt og henvist videre i
systemet. Det bes om at kommunen er åpen med
informasjon også om BPA, og at slik informasjon
ligger tilgjengelig for innbyggerne. Det bør også
sikres informasjon til dem som ikke har tilgang
til bruk av nett.
4)
SFO-ordning for ungdomsskoleelever. Denne
saken avventer vi med, da Foreldreutvalget tar
den opp med skolen.

Kjell Rune Løvdal
Referent

