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08.03.2018, Strannasenteret 3. etg kl. 16-17.30
Anette Andreassen, Karen N Waagestad, Søren Robert Sørensen, Nina Holmsen
Engh, Marit Lien (vara).
Forfall: Harald Alsvik, Hilda Berit Evensen
Kjell Rune Løvdal
Innhold
Godkjenning av saksliste, gjennomgang av
referat fra forrige møte. Noe til eventuelt?
Saksliste og referat gjennomgått, ingen
bemerkninger til denne.
Eventuelle saker:
 Anette Andreassen ønsker å fremme sak
vedrørende støttekontaktordningen.
 Kjell Rune Løvdal gjennomgår årsrapport
2017.
 Forslag til navnendring: tas opp på neste
møte.
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Behandling av henvendelse fra Foreldreutvalg for
foreldre til barn med funksjonshemming.
1. Vi ønsker en videreutvikling av tilpasning av
badeplasser i kommunen for rullestolbrukere. Ved
Tjenna som fra før er et veldig fint sted for
rullestolbrukere å være, mangler det tilpasninger for
stell/ bleieskift. Vi ønsker at det kunne være et bredt
stellebord med hev senk funksjon.
Hantostranda er også et flott sted ved sjøen for
rullestolbrukere å kunne bade. Det er imidlertid
svært vanskelig å få parkert. Kan Tvedestrand
kommune få til en leieavtale med Marinaen om en

Frist

Ansvar

rullestolparkeringsplass der?
Både Einersvika på Gjeving og Pers Øygårdstrand på
Borøya er flotte badeplasser. Vi ber om at det også
her vurderes tiltak med greie parkering og
stellemuligheter for rullestolbrukere.

Rådets vurdering:
I forhold til stellebord, ser vi at det kan bli noen
utfordringer med hev/senk funksjon. Spørsmålet er
om det er plass til dette på toalett ved Tjenna. Skal
stellebordet være mekanisk eller elektrisk? Dersom
det bygges i offentlig toalett vil det være fare for
tilgrising. Man bør vurdere mulighet for en ordning
med stellerom i forbindelse med pumpestasjonen
eller andre eksisterende kommunale bygninger i
nærheten. Kan areal i kommunehuset stilles til
disposisjon? Eller vil Taxi-bua bli tilgjengelig?
Eventuelt kan eget rom med nøkkel som lånes ut?
Det blir en utfordring i forhold til tilgjengelighet og
nøkkelrutiner. Rådet for funksjonshemmede mener
at noen av midlene til badeparken bør kunne brukes
til tiltaket. Vi ønsker også å kunne løfte dette inn i
forbindelse med byløft 2.
Når det gjelder Hanto-området, er dette privat og
derfor vanskelig for kommunen å iverksette tiltak
her. Pers Øygardstrand og Einarsvika er derimot
offentlige badeplasser. Det er et bygg med toaletter
på Hagefjordbrygga – er dette privat? Vi stiller også
spørsmål om utedoen i Einarsvika tilhører vellet der,
eller om det er kommunalt. Dette skal vi undersøke
nærmere. Vi ser det klart som en utfordring at det
ikke er innlagt vann på utedoer.
Vi bør ha en befaring, og det er enighet om at vi
legger dette inn når snøen er borte, som en del av
neste oppsatte møte 26.4.
2. Kommunelegen Hans Tomter er vanskelig å
komme i kontakt med. Det kan se ut på
epostadressen hans at han har tilholdssted i Risør
kommune. Er det mulig å treffe han på noe
legekontor/ Familiehuset i Tvedestrand? Burde
kommunens nettside ha tydeligere informasjon
om kommunelegen? Legekontorene samt
kommuneadministrasjonen kunne heller ikke
besvare disse spørsmålene.

Rådets vurdering:
Rådet er enige om at informasjon på kommunens
nettside må bli bedre, også hva gjelder
kontaktinformasjon. På tvedestrand.kommune.no
finner vi følgende informasjon om kommunenlegen:
Tomter, Hans
Kommuneoverlege
E-post : Hans.tomter@risor.kommune.no
Telefon : 37 14 96 31
Mobil : 92 02 00 78
Etter det vi erfarer, er Hans Tomter på Familiehuset
i Tvedestrand på fredager.
3. Det er flere foreldre med funksjonshemmede
barn som ikke er trukket inn i prosessen med
bygging av nye boliger til psykisk
utviklingshemmede som kommunen nå er godt i
gang med. Vi lurer på hvorfor de ikke er det og
hva er kriteriene/årsakene til at de ikke er
inkludert?

Rådets vurdering:
Rådet har forståelse for behov for å bli tatt med i
prosesser hva gjelder nye tilrettelagte boliger i
Tvedestrand. Samtidig er det en utfordring for
kommunen å få inn informasjon om mulige
kandidater. Boligene som nå er under prosess er
tenk ferdige i 2020-2021, og personer som har
oppgitt et eksisterende boligbehov er tatt med i dette
arbeidet. Rådet oppfordrer koordinatorer å informere
pårørende, eventuelt må pårørende/ brukerrepresentanter selv ta kontakt med Boligkontoret for
å varsle om kommende behov.
4. Vi synes det hadde vært positivt om kommunen
kunne tilrettelegge og starte opp fritidstilbud for
funksjonshemmede barn. I dag eksisterer to
tilbud i privat regi; håndball og minibuss. Begge
disse tilbudene er per i dag fulle. Vi har drøftet
sammen og skisserer her to tilbud som vi synes
hadde vært svært positivt om kommunen kunne
tilrettelegge for:
-Bading for funksjonshemmede barn og
familiene deres. Vi ønsker ekstra oppvarming av
bassenget på Lyngmyr og tenker at for eksempel
fredager fra 16.00 – 18.00 hadde vært en fin

måte å avslutte uka sammen med våre barn.
Eventuelt lørdager.
-I Arendal har kommunen et tilbud som heter
«jympa». Der møtes personer mellom 6 år og 60
år med alle typer funksjonshemminger.
Kommunen stiller med 5-6 instruktører som er
fysioterapeuter og som legger til rette for en
type aerobic time. Kunne kommunen startet noe
lignende for eksempel i samarbeid med
Aktivitetshuset og deres instruktører sammen
med kommunens fysioterapeut?
-Er det mulighet for oss foreldre og låne for
eksempel nøkkel til gymsalen til Tvedestrand
barneskole ved ferier slik at de kan utfolde seg
fysisk i en sosial ramme?

Rådets vurdering:
Rådet tar signalene fra foreldreutvalget om
kommunalt initiativ til etterretning. Men vi mener
det er viktig at pårørende/brukere selv tar kontakt
med de ulike aktivitetstilbudene. Pårørende/brukere
må selv oppsøke tilbud i Tvedestrand eller
omliggende kommuner. Det finnes allerede tilbud
som jumpa, håndball, bassengtilbud fredager og
lørdager. Rådet ser klart en fordel med bedre
informasjon på kommunens nettside, slik at man lett
kan finne ut hvem som er kontaktpersoner til for
eksempel badebasseng og Lyngmyrhallen. Når vi
søker på nettsiden finner vi følgende informasjon:
Badebasseng:
http://www.tvedestrand.kommune.no/tjenester-aa/kultur-idrett-ogfritid/idrett/idrettsanlegg/svommehall.aspx
Lyngmyrhallen:
Kontaktperson Lyngmyrhallen:
Anette Pedersen
Kulturrådgiver
Mobil : 916 02 171
Rådet mener at foreldreutvalget selv må sjekke opp
muligheter til fasiliteter som blant annet
Lyngmyrhallen


Vi vil invitere til felles cafebesøk to formiddager/
kvelder før sommeren for foreldre. Slik kan vi bli
litt kjent og ha det hyggelig sammen. Vi ønsker

da å invitere foreldre til også de som har barn
som har fylt 18 år.

Rådets vurdering:
Vi synes det er et flott initiativ at Foreldreutvalget
inviterer til felles kafèbesøk!
Eventuelt

Neste møte

Støttekontakter
Hvordan er det med kjøregodtgjørelse for kjøring til
og fra aktivitet for personer over 18 år. Det er
tilbakemelding om at det i Risør praktiseres
kjøregodtgjørelse for samtlige støttekontakter
uavhengig av alder. Rådet ønsker å innhente
informasjon fra omliggende kommuner for å se vår
ordning opp mot andres.
Årsrapport
Årsrapport for 2017 blir tatt opp uten anmerkning.
Neste møte blir torsdag 26.4 kl. 16-19, hvor vi
starter med befaring på badeplasser nevnt i sak 4/18.
Oppmøte kommunehuset.

Rådet for funksjonshemmede

