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MØTEPROTOKOLL  
 
Utvalg: Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse 
Møtedato: 01.02.2021 
Møtetid: 17.00 – 19.00 
Møtested: Kantine – Rådhuset. 
Innkalles: Faste medlemmer av utvalget Ar:nt B. Holte, Anne Breivik, Mai-Liss Sørbotten, 

Grethe Bygland, Leif Sylta 

 
 
01/21  Godkjenning av referat fra møte i råd for mennesker med 

funksjonsnedsettelser 16.11.20. 
Møteprotokoll er godkjent. 

 
02/21 Ny gymsal ved Tingsaker skole – informasjon ved Kjell Nordvik, 

Prosjektleder Bygg, Lillesand kommune. 
  

Kjetil Nordvik gir informasjon om planer og tegninger. Råd for mennesker med 
funksjonsnedsettelse gir tilbakemeldinger på at universell utforming må være godt 
ivaretatt, ber prosjektgruppen se nærmere gode muligheter ifht. heis/plattform 
mellom etasjer, utvendig rampe, innvendig rampe for utjevning av nivåforskjeller i 
underetasje samt at storstue med sene, må være tilgjengelig for alle elever. 
Prosjektleder skal sende tilbakemelding til Rådet på deres innspill. 

 
 
03/21 Orientering vedr. møte med administrasjonen med tema – CRPD, Rådets 

funksjoner  
 

Leder for rådet hadde møte med Hilde Trøim, Ellen Berger og Ingeborg Blekastad 
hvor tema – CRPD og funksjonen til Råd for mennesker med 
funksjonsnedsettelse ble belyst 
Rådet ønsker mer informasjon fra kommunen og ny tilbyder MIO i forhold til BPA. 
Invitere til informasjon om dette på senere møte i råd for mennesker med 
funksjonsnedsettelse. 

  
 
04/21 Verbalforslag: 

Påbegynne arbeid for å hjelpe personer med hull i CV:  
 verbalforslag 4 i forbindelse med bystyrets behandling av budsjett. 



 
 Rådet henvender seg til administrasjonen og vil gjerne være med i 

utredningsprosessene i det videre arbeidet. 
  

Følgende punkt kan inngå i strategidokumentets hovedmål 4, samfunnsansvar: 
 Når Lillesand kommune foretar anskaffelser, skal hensikten være å skape 

forutsetninger for inkludering av alle innbyggere. Det skal derfor legges vekt på 
universell utforming når det foretas innkjøp. 

  
 

 
05/21  Universell utforming av IKT-løsninger, endring av lov gjeldene fra 1.1.21.  

 
Orientering fra leder om ny lovgivning. Alle IKT løsninger som retter seg mot 
allmennheten skal være universelt utformet.  
Viktig at administrasjon og politikere er klar over denne endringen. 

 
06/21  SMS varsling til innbyggere i forbindelse med igangsetting av gravearbeider 

e.l. tiltak som påvirker ferdselen. 
  

Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse retter en henvendelse til 
kommuneadministrasjonen om det er mulig å vurdere en slik løsning?  

 Eventuelt hvilke kostnader dette vil medføre? 
   
07/21  Gågate – oppfølging av tidligere sak. 

Rådet tar til orientering at saken er utsatt. 
   
 
08/21  Flytting av parkeringsplasser for bevegelseshemmede på brygga ved 

bibliotek. 
 

Rådet reagerer på flyttingen av P-plass for bevegelseshemmede. Denne 
parkeringsplassen har en spesiell funksjon ifht tilgjengelighet til biblioteket. 
Parkeringsplassen bør forbli der den er. 

   
 
09/21  Handlingsplan mot diskriminering og rasisme – er dette noe Lillesand bør 

ha?  
Arendal kommune har påbegynt et slik arbeid. Kan en slik handlingsplan være et 
hjelpemiddel/ verktøy for Lillesand kommune til å klare å rette fokuset riktig vei for 
at vi kan dra i samme retning,  og være holdningsskapende.  

  
10/21  Nytt fra organisasjonene 
 
  Mye organisasjonsarbeid blir stoppet av Korona.  

- Mental helse – starter opp samtalegrupper nå i februar. Mental helse har en 
god vekst. Tema for verdensdagen for psykisk helse i oktober: Følg opp! 

- LHL har litt felles aktiviteter utendørs. 
- Blindeforbundet: Prosjekt Tandemsykling - Livet handler om balanse. 

 
 



 
11/21  Eventuelt 
 

- FFO har sendt en informasjon om -Boformer. Ragnhild Angell Wennberg 
inviteres til neste møte 22.mars for å ha en dialog vedrørende dette. Vedlagt 
mail rundt dette temaet som bes distribuert til kommune, adminsistrasjonen og 
politikere. 

- Miniseminar 10.02.21- invitasjon fra FFO er sendt ut til medlemmene. 
- Lillesand kommune har 5- 6 bostedsløse pr. januar 2021. Hva gjøres for 

disse? Kommunen har for få akuttboliger. 
 
12/11  Mål og strategier for anskaffelser i Lillesand kommune for 2021-2024 – sak til                              

behandling i formannskapet 3.2.21 og Bystyret 10.02.21 

 Det er viktig at i forbindelse med anskaffelser må kommunene sikre at universell 
utforming blir en del av anbudskonkurransen. 

 I enhver anbuds utlysning bør det tas hensyn til universell utforming. Leder ser 
nærmere på hvor dette bør tas inn i retningslinjene.  

13/21  Husleienivået for kommunale utleieboliger i Lillesand kommune –  
behandles i formannskapet 03.02.21 og i Bystyret 10.02.21. 
 
Rådet uttrykker misnøye med nivået på de kommunale utleieboligene og 
bemerker at utleieprisene bør reduseres. 
 

 
14/21 Orientering - oppfølging av sak vedr talerett i bystyret for råd for mennesker 

med funksjonsnedsettelse 
 
  Leder orienterte. 
 
 
 
Cathrine Søftestad  
utvalgssekretær 
 


