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Rådet for personer med funksjonsnedsettelse har, etter initiativ fra utvalg til 

foreldre til barn med funksjonsnedsettelse, jobbet for å få igangsatt tiltak 
som sikrer tilgjengelighet og universell utforming av badeområder i 
Tvedestrand kommune. Det har vært særlig fokus på tiltak ved Tjenna 

badepark, hvor rådet blant annet har påpekt behov for rampe fra strand til 
vann, samt tilgjengelig brygge med rekkverk og trapp. Saken har pågått 

siden våren 2018. 
 
Behovet har i perioden blitt kommunisert både til livsløpskomite, avdeling for 

plan, miljø og eiendom, partiledere og kommunestyret. Sammen med 
Frivilligsentralen har vi sett på muligheter, og det har blitt søkt etter midler 

gjennom lokale og regionale tiltak. Til sist er saken lagt som en del av «Byløft 
Tvedestrand». Brukergruppen er blitt forespeilet løsninger de siste 4 årene. 
På tross for stort fokus er det pr i dag ikke funnet penger for å få tiltak 

realisert. 
 

De fleste av oss tar det som en selvfølge at vi har tilgang til badestrand. Men 
slik det er i dag utestenges en gruppe mennesker fra aktiviteter og 

rekreasjon i og rundt vann, og begrenser mulighet for deltakelse og økt 
livskvalitet. I et folkehelseperpektiv synes det viktig å sikre tilgang til frilufts- 
og rekreasjonsområder, og det oppfattes diskriminerende når slike tiltak ikke 

får prioritet. Brukergruppa er fra før begrenset fra annet tilbud i vann, blant 
annet fordi bassenget på Strannasenteret har vært ute av funksjon i lengre 

tid. Rådet mener det er viktig med sekundærforebygging ved å muliggjøre 
trening og aktivitet i vann.  
 

Vi er som samfunn pålagt å sikre universell utforming for almennheten i det 
offentlige rom. Dette ansvaret ligger på Tvedestrand kommune med plikt til å 

tilrettelegge for tilgjengelighet til hele befolkningen uavhengig av funksjon. 
Det er en stor forventning fra utvalg og råd om at saken nå får en løsning. 
Rådets bekymring er at tiltak ved Tjenna badepark på ny blir trenert, og at vi 

heller ikke i 2022 vil få realisert tiltak. Rådet ber derfor kommunestyret 
bevilge inntil kr. 100.000 til rampe, gelender og trapp som sikrer alle 

innbyggere tilgang til badeanlegg i Tjenna. 
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