
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: 31.01.22 
Møtetid: 17.00 – 18.30  
Møtested:  Kantine Rådhuset 
Innkalles:  Faste medlemmer av utvalget  

 Arnt B. Holte, Anne Breivik, Mai-Liss Sørbotten, Grethe Bygland,  
 Forfall : Leif Sylta, Vara Thor Erling Engemyr hadde ikke anledning til å møte. 

 
 

SAKSLISTE  

 
 
01/22  Godkjenning av møteprotokoll: 
   Møteprotokoll fra møte 15.11.21 godkjennes. 
 
02/22  Reduserte hjemmetjenester som følge av covid pandemi.  

Administrasjonen hadde ikke anledning til å stille på rådets møte, men informerte 
pr. tlf. at tjenesten ble gjenopptatt etter kort tid og er nå tilbake i normal drift. 
Rådet oppfordres til å stille på møte med tema Fremtidens utfordringer innen 
helse og omsorg.15.02.22.  
Det stiller 3 deltakere fra rådet på dette møte. 
 
Rådet ber om en tilbakemelding fra administrasjonen om det ved slik 
tjenestereduksjon må gis vedtak om varighet og klageadgang ihht. 
forvaltningsloven 

 
03/22 Konsept Borkedalen – sak 006/22 Formannskapet.  

Rådet poengterer at prinsippet om universell utforming og tilrettelegging må 
legges til grunn ved planlegging og bygging. 

   
 
04/22  Ansettelse av personer med hull i CV – sak 012/22 Formannskapet 

Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse har følgene innspill til 
formannskapets behandling av saken. 

   
 Rådet presiserer at det er viktig at man har klart for seg at målet gjelder 

både personer med funsjonsnedsettelse og med hull i CV.  
 Det bør rapporteres på oppnåelse av målet. I statlig sammenheng hvor 

man også har dette målet blir søkene gjort oppmerksom på at dersom 



man får stillingen så vil man også blir registrert som en person med 
funksjonsnedsettelse. 
KS har iverksatt prosjekt «inn i jobb» som er et prosjekt med kommunene 
Kvinesdal, Kristiansand og Lyngdal. 

 I statlig sammenheng er det utviklet verktøy for å øke 
inkluderingskompetansen. 

 
 
05/22 Debatthefte 2022 «På samme lag» - sak 013/22 Formannskapet 

Saken er tukket da den ikke var relevant rådets arbeid 
 
06/22  Planprogram for mobilitet i Agder 2023-2033 – sak 008/22 Bystyret 

Rådet påpeker når man utvikler kollektivtilbud må det det legges vekt på 
universell utforming slik at flest mulig kan benytte seg av tilbudet. 

 
07/22  Detaljregulering gågate og arealer i Lillesand sentrum – sak 005/22 Bystyret 

Rådet viser til tidligere oversendt uttalelse fra rådet datert desember 2020 
vedrørende gågate. 

 
08/22  Dagsturhytte – valg av plassering – sak 013/22 Bystyret 
  Rådet er tilfreds med plassering og tilrettelegging av dagsturhytta på Kniben. 
 
09/22    Nytt fra organisasjonene 
 
10/22  Eventuelt 
  Forespørsel fra Birkenes og Lillesand sportskytterlag: 

Anne Brevik er kontaktet av Lars Kristian Sundtoft v/Birkenes og Lillesand 
sportskytterlag.  Klubben ønsker dialog med rådet vedr. universell tilrettegging av 
ny utendørs skytbane. Han inviteres til rådets neste møte for å orientere om 
planene. 
 
Avklaring på spørsmål etter møte med kommunal syns- og hørselskontakt 
30.08.21: 
Det er kommet tilbakemelding fra Merete Eidesund synskontakt og ergoterapeut i 
Lillesand kommune ifht. Spørsmål vedr mulige hjelpemildler for personer med 
afasi/talevansker, det kan gjennom Nav kan søkes om talemaskin for å kunne 
kommunisere med offentlige instanser. 
 
Tilbud for personer med Demens: 
Rådet ber administrasjonen gi en tilbakemelding om hvordan det går med 
overflytting av personer med demens fra Levende gård til tilbud på Dovre. 
 
Ny arealplan for Lillesand kommune: 
Uttalelse fra Råd for personer med funksjonsnedsettelser Lillesand kommune 
vedrørende forslag til planprogram for revidering av kommunens arealdel ble 
oversendt kommunen 07.01.21. 

Ref. Cathrine Søftestad  
utvalgssekretær 


