
Faste medlemmer av rådet 
 
 
 
 
 
Deres dato:  Vår dato: 01.02.21 Saksbehandler: Cathrine S. Knudsen 

Deres ref:  Vår ref: 19/202-10 Oppgis ved svar. 
19/202  

Avdeling: Enhet for tjenestetildeling   

 
 

MØTEPROTOKOLL  
 
Utvalg: Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse 
Møtedato: 22.03.2021 
Møtetid: 17.00 – 18.40 
Møtested: Møterom Tingsaker skole 
Tilstede: 
Forfall:          

Ar:nt B. Holte, Anne Breivik, Mai-Liss Sørbotten, Leif Sylta 
Grethe Bygland , Vara: Ellinor Phil 

 
 
Møtet startet med ovisning på Tingsaker skole og området for ny gymsal. 
 
 
 
 

SAKSLISTE  
 
12/21  Godkjenning av møtereferat. 

Referat fra møte 01.02.21 er godkjent 
 
13/21 Ny gymsal ved Tingsaker skole –tilbakemeldinger fra prosjektleder Kjetil 

Nordvik  
Rådet v/leder Arnt B. Holte vil gi tilbakemelding til prosjektleder på at det ikke er 
akseptabelt å bygge et nytt skole/flerbruks bygg uten en rømningsvei for 
bevegelseshemmede i underetg. og innvendig rampe for utjevning av 
nivåforskjeller. 

   
14/21 Husleienivå for kommunale boliger  

Rådet er fornøyt med de foreløpige tiltakene, og avventer videre utredning. 
 
15/21 Høringsuttalelse vedr Holta, turnhall og skytebaner. 

Rådet har ingen foreløpige innvending, men ber om en orientering av 
prosjektleder om skisser og planer når dette foreligger.  

 
16/21  Fastlegeordningen  

Rådet er opptatt av at man sikrer en fastlegeordning i Lillesand som er stabil og 
god, da mennersker med funksjonsnedsettelse er mer avhengig av en trygg 
fastlegeordning. 

   



17/21 Lillesand 2024 – avlsutning av koseptfasen 
 Rådet ber om en orientering på neste møte 26.04.21  
    
18/21  Dagtilbud til personer med demens   

Rådet mener det bør være et differensiert tilbud ut fra sykdomsstadiene, for noen 
pasientgrupper vil det være vesentlig å ha en praktiskt tilnærming, uavhenig av 
plassering 
   

19/21  Høring om ny TT-ordning i Agder 
  Uttalelse fra rådet oversendes tjenesteutvalget og ordfører 22.03.21  
 
20/21  Lokal forskrift om tildeling av kommunal bolig 

Saken tas til orientering.   
 
21/21  Presentasjon av rådets arbeid i bystyret 7. april. 

Leder møter i bystyret og presenterer rådets arbeid. 
 
22/21  Nytt fra organisasjonene 
  Lite nytt fra organisasjonene på grunn av korona 
   
23/21  Eventuelt 
  Ingen saker til behandling 
 
   
 
Cathrine Søftestad  
utvalgssekretær 
 

 


