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Arb.område/Prosje

kt: 
  

  Rådet for personer med funksjonsnedsettelser   

Møtedato/-tid: 23.09.2021, 16:00 til 18:00 

Sted: 
 

Administrasjonsbygget 1.etg Kantina 

Deltagere: Karen N Waagestad, Anna Hjeltnes, Hildegunn Edløy Holstvoll,Yngve 
Monrad, Monica Jeanette Johansen 

          

Forfall: Marianne Goderstad, Andreas Lilleholt                
Referent: Kjell Rune Løvdal 

  
Kopi sendes til: Gruppeledere politiske partier, kommunedirektør ved Tone Vestøl Bråten, 

foreldreutvalg for barn med funksjonsnedsettelser ved Solfrid Ekedal 

(leder)               
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Pkt. Sak ANSVAR: FRIST: 

1.  Befaring Lyngmyrveien 49 
 

Tor Olav Hagestad tok Rådet med på omvisning i ny 
samlokalisert bolig for personer med ulike 

funksjonsnedsettelser. Presentasjon av uteområder, 
leilighet, tilrettelagt leilighet, fellesområder og 

personalområder. 

  

2.  Tilbud til barn med muskelsykdom 
 

Saken utsettes til et senere møte, grunnet forfall 

  

3.  BPA, - oppsummering etter møte med Froland, og 

tanker rundt om hva som kan gjøres i Tvedestrand 
 

Det er enighet blant medlemmene at rådet bør komme 
med en anmodning til kommunestyret om å muliggjøre 
bruk av private aktører som BPA-leverandør. Det trekkes 

fram også kommunal tjeneste er viktig, at dette vil kunne 
gi noe mer kompetanse lokalt. Ved mange aktører inne så 

blir det lite sammenheng. Ellers mener rådet det var et 
spennende foredrag gitt av representant fra Froland 

kommune. Det ble også satt fokus på økonomi, og man 
så at det ene utelater ikke det andre. Det er valgfrihet 
man er ute etter. Rådet er der nå at det bør tas stilling til 

et standpunkt i saken, og at det ikke må gå for lang tid 
før dette er på plass. Det foreslås å sette saken opp på 

neste møte, med mål om å formulere anmodning til 
kommunestyret. 

  

4.  Tjenna badepark. Hva er gjort, og hva skal gjøres? 
 
Det er ikke kommet fram tiltak som pr nå er utført i 

Tjenna badepark. Dette fordi det avventes videre satsing i 
forhold til strategi fra Byløft. Det legges opp til at det må 

på plass eksterne midler for å realisere tiltakene. Det er 
derfor ønske om et svar på søknad om statlig 
fritidsområde, og rådet ber sekretær etterspørre dette.  

 
I tillegg til anlegg i og ved vann er det viktig å holde 

fokus også på tilgjengelighet og garderobeforhold. 
Dersom det blir utbygging vil det være behov for flere 
HC-plasser. 

 
Det er ønskelig med en befaring sammen med Byløft til 

aktuelle anlegg for å hente inspirasjon og forståelse for 
utforming av tiltak i Tjenna badepark. Rådet foreslår 
15.10. på dagtid, hvor Hildegunn og Monica Jeanette 

representerer rådet/foreldreutvalget. Det antas at 
fylkeskommunen har en oversikt over prosjekter som er 

satt i gang. Hildegunn tar kontakt med fylkeskommunen i 
den forbindelse 
 

Rådet er tatt inn i planlegging i Byløft som en ressurs, og 
kan komme med innspill.  
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5.  Eventuelt 
 
Det er ikke satt opp tid for elever på videregående skole 

tilrettelagt undervisning til bruk av svømmehallen. Det 
erfares at man ikke får bassengtid i ukedager. Det er 

ønskelig at dette skal tas videre for å se om muligheter 
for å åpne opp for disse elevene. Alternativt vil 
medlemmer av Reumatikerforeningen kunne bruke 

basseng i gruppe på lørdager. Sekretær tar kontakt med 
ansvarlig for disponering av bassenget. Rådet vil anmode 

at denne gruppa blir vurdert inn. 
 
Det er forøvrig ikke mye tilbud for bassengtrening i 

kommunen. Bassenget på Strannasenteret har i lengre tid 
vært stengt, og det antas at det er økonomi som setter 

dette på vent. 
  
BTI «Bedre tverrfaglig innsats». Kommunestyret hadde 

tema oppe ved gjennomgang av kommunens 
handlingsplan fram til 2025. Vi har informasjon fra 2019. 

Det etterspørres en oppdatering fra familiehuset. Tema 
som ungdomsråd og Psykisk helse må komme på agenda, 
samt begrepet «Glemte barn». Det vises til store 

utfordringer i denne gruppa. Spørsmål er hva kan gjøres? 
Vil det være muligheter for et Psykososialt team? Det 

gjelder å komme inn på skolearena, for gruppa 7-12 år. 
Rådet ønsker å få inn en fra BTI i Tvedestrand for å 
drøfte/diskutere/informere.  

 
Barneskole – rådet ønsker informasjon om tegninger og 

planer. Det opptar rådet at fysiske rammer er på plass. 
Det er ønskelig med en orientering av prosjektleder i et 
senere møte. 

 
Det kommer fram ønsker om bevertning på møtene, da 

flere kommer rett fra jobb. Det bes om grove 
rundstykker. Har TvePro mulighet for å levere dette til 

våre møter? Sekretær undersøker dette. 
 
Nytt møte ønskes lagt til slutten av oktober, da det trengs 

avklaring på BPA og Tjenna badepark. Møte settes til 
28.10. kl. 1600-1800 

  

 


