
Faste medlemmer av rådet 
 
 
 
Deres dato:  Vår dato: 27.05.2021 Saksbehandler: Cathrine Søftetad 

Deres ref:  Vår ref:   Avdeling:   

 
 

MØTEPROTOKOLL   
 
Utvalg: Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse 
Møtedato: 07.06.2021 
Møtetid: 17.00- 19.00 
Møtested:  Kantine Rådhuset 
Tilstede:  Arnt B. Holte 

 Anne Breivik 
 Mai-Liss Sørbotten 
 Grethe Bygland 
 Thor Erling Engemyr – vara  for Leif Sylta som meldte forfall 

 
 
 

SAKSLISTE  
 
30/21  Referat fra møte 26.04.21 godkjennes. 
 
31/21  Ragnhild Wenneberg fra FFO var invitert til å informere om FFO sitt arbeid blant 

annet om boligpolitikk – hun hadde ikke anledning til stille på møtet og saken 
utsettes til august møte. 

 
32/21 Prosjekt arbeidsgiverstrategi i Lillesand kommune- informasjon fra Eli-Ann 

Engelskjønn i prosjektgruppa. Rådet  har sendt innspill til saken og er meget 
fornøyd med å ha blitt tatt med i prosessen så tidlig.  

   
33/21 Fastlegeordningen i Lillesand kommune – rådet er fornøyd med utfallet. 
 
34/21  Dagtilbud for demens – orientering fra Kristin Hognestad. Rådet presiserere  

viktigheten av å se de indivduelle behovene til brukerne jfr.tidligere tidligere    
innspill fra rådet ved forrige behandling av saken 

 
35/21 Plan for skytebane og turnhall – viktig at det blir henyntatt personer med 

funksjonsnedsettelse ifht til parkering både for turnhall/skytebane og Holtahallen. 
 
36/21 Lillesand 2024 – orientering fra Kristin Hognestad vedr. del prosjekt  som omfatter 

hjemmebaserte tjenester og instutusjonsplasser. Rådet følger opp saken høsten 
2021. 

 
37/21  Nytt fra organisasjonene 
  Verdensdagen for psykisk helse er under planlegging. 
  Blindeforbundet skal ha aktivitetsdager i Lillesand 

Kommentert [A1]:  



 
38/21  Eventuelt 

Rådet gjør en henvendelse til administrasjonen vedr.redusering av størrelsen på 
parkeringsplasser for bevegelsehemmede ved LUS, omtalt i Lillesandsposten 
21.05.21. Rådet er meget skeptisk slik en reduksjon. En slik reduksjon kan være 
meget problematisk for bevegelseshemmede med stor bil og bruk av heis. 
 
Tidligere vedtatte spadeklaretiltak –  
Rekkverk i trapper mellom Borkedalen og Holta , parkeringsplasser for 
bevegelseshemmede ved Springvannsstemmen og på Kalvild.  
Leder har forespurt ordfører om disse tiltakene er utført. 

 
 
 
Cathrine Søftestad  
utvalgssekretær 
 


