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Arb.område: 
  

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 

Møtedato/-tid: 28.09.2022, 16:00-17:00 
Sted: 
 

Administrasjonsbygget 1.etg, Kantina 

Deltagere: Karen N Waagestad, Anna Hjeltnes, Yngve Monrad  
         

          
Forfall: Andreas Lilleholt, Marianne Goderstad, Hildegunn Edløy Holstvoll 
Referent: Kjell Rune Løvdal 
  
Kopi sendes til: Utvalg for foreldre til barn med funksjonsnedsettelse, gruppeledere 

partipolitisk, ordfører, kommunedirektør     
                    

Arb.område: 
  

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 
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Pkt. Sak  
15/22 Opprop, gjennomgang av møteinnkalling.  

16/22 Ny sekretær 
 
Kjell Rune Løvdal går ut av rådet som sekretær. Det er pr. i dag ikke 
klart hvem som erstatter denne funksjonen.  
 
Det gis av rådet følgende ønsker til endring:  
 

• møteplan for rådet legges inn i kommunens kalender. Kjell 
Rune bringer dette videre til administrasjonen. 

• Referater og innkallinger legges ut på kommunens nettsider 
• Rådet mener det må videreføres en felles sekretær for både 

råd og foreldreutvalg, ut i fra erfaring. På denne måten vil det 
være enklere å holde linjene og skape samspill. Det viktigste 
er at brukere fra ulike grupper blir hørt. 

 

 

17/22 Medlemmer av rådet 
 
Det ble fremmet ønske om at et medlem av Rådet også sitter som 
fast medlem av kommunestyret, slik at man opprettholder en 
formell link mellom kommunestyret og rådet. Dette ønskes å tas opp 
som en ny sak på neste møte. 
 

 

18/22 Koordinator-rollen 
 
Saken ble fremmet av foreldreutvalg, hvor det belyses behovet for 
generelt å få en bedre fungerende koordinatorrolle.  
 
«I forhold til budsjett 2023, ønsker foreldreutvalget for barn med 
funksjonsnedsettelser å melde inne et behov i forhold til ivaretakelse 
av koordinatorfunksjonen. Vi erfarer at koordinatorrollen ofte kan 
være utfordrende av flere grunner. Ofte opplever vi at det er lite 
kunnskap om hva rollen innebærer samt lite tid frigitt til den 
personen som skal ivareta denne funksjonen.  
Vi foreslår at det opprettes egne stillinger til denne funksjonen.» 
 
Rådet ser behovene som foreldreutvalget referer til, da det er 
mange personer i oppgavene som har koordinatorrollen på toppen 
av ordinær tjeneste. Dette kan være utfordrende for allerede 
pressede tjenesteytere, og gjør at kvaliteten på koordinatorrollen 
går ned. Løsningen kan være å kvalitetssikre ved å profesjonalisere 
denne rollen. Spørsmål hvorvidt koordinatorrollen skal ivaretas av 
egne stillinger bør sendes til partigruppene for innspill, og dette bør 
spilles inn til kommunedirektør for videre behandling. 
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19/22 Søppel-dunker i veien for innbyggere 
 
Saken er fremmet av foreldreutvalg. Det kommer der fram følgende: 
 
«Det oppleves problematisk at søppeldunkene plasseres ut i 
gangveien en dag i uken. Dette hindrer fremkommeligheten til 
personer i rullestol. I verste fall hindrer det elever å komme fram til 
skolen, da de ikke kan passere dunkene. Det kan også føre til at en 
velger å plassere seg ut i veibanen, og dermed setter seg selv i en 
svært trafikkfarlig situasjon. Vi ber om at dette ryddes opp i slik at 
en sikrer fremkommeligheten til personer i rullestol.» 
 
 
Rådet ønsker klarhet i hvorvidt det er et konkret område dette 
gjelder som oppleves problematisk. Det bør komme mer konkret 
hvor dette gjelder, slik at rådet i større grad kan ta stilling og følge 
opp. Dette ønskes tatt med i neste møte, for evt da å ta kontakt 
med RTA for å se på løsninger. 
 

 

20/22 Ny barneskole – ivaretagelse av elever med spesielle behov 
 
Saken er fremmet av foreldreutvalg. Det kommer der fram følgende: 
 
«Foreldreutvalget ønsker informasjon om hvordan den nye skolen vil 
ivareta elever med spesielle behov. Vi tenker da spesielt på hvordan 
elever som i dag er tilknyttet ressurssenteret, vil bli ivaretatt i den 
nye skolen. Vi vil gjerne også bli brukt som en ressurs i forhold til 
organisering i nytt skolebygg. Det hadde vært ønskelig med 
informasjon av sektorleder for læring og oppvekst om dette, og vi 
lurer på om Rådet kunne tenke seg å være med på en slik 
forespørsel?» 
 
Rådet kan gjerne være med på et informasjonsmøte. Rådet mener 
det er fornuftig for videre samarbeid at sektorleder deltar i et møte 
sammen med rådet og foreldreutvalg. Det foreslås å invitere 
sektorleder til et felles møte med rådet og foreldreutvalg som første 
møte på nyåret. Dato for dette møtet er pr nå ikke satt. 
 

 

21/22 Terapibad 
 
Saken er fremmet av foreldreutvalg. Det kommer der fram følgende: 
 
«Foreldreutvalget vil på nytt melde inn behovet for at 
terapibassenget settes i stand. Dette var et verdifullt tilbud for våre 
barn. Det er flott om Rådet også støtter opp om et slikt behov.» 

 
Rådet støtter dette fullt ut, og dette er en sak som er løftet opp 
tidligere. Det opplyses om at terapibad nå ligger inne i 
budsjettprosessen med kalkyle for etter 2023. Slik saken nå står, 
går dette inn i budsjett som investering og ikke på drift.  
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22/22 Eventuelt 
 
 
Enkelte har fått invitasjon til konferanse «Like god som deg – 
inkludert i idretten» Der er søknadsfrist 1.10, og pr nå ser det ikke 
ut til å være noen som har mulighet til å delta. 
 
Invitasjon til konferanse for kommunale og fylkeskommunale råd i 
kristiansand 24.11.22. Her ønskes at flere av rådets medlemmer 
deltar. Invitasjonen sendes ut på nytt til rådets medlemmer via mail. 
 
Det minnes også om et møte på Mjåvann denne uka om ungdom og 
holdningsendring.  
 
Neste møte settes til 17.11.22. kl.16.00-17.30. Legge inn i politiske 
møter. 
 

 

 


