
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 

Årsrapport for 2014 

 

1. Mandat 

Risør kommunes råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (heretter rådet) er opprettet 

med hjemmel i § 1 i lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og 

fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. 

Kommunene skal etter samme bestemmelse sørge for at mennesker med nedsatt 

funksjonsevne blir sikret en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som 

er særlig viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder blant annet arbeid 

mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, tilgjengelighet og likeverdige tjenester 

for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Medvirkning skal i hovedsak skje gjennom 

rådgivning og uttalelser. 

Intensjonen med rådene er blant annet å medvirke til at mennesker med nedsatt funksjonsevne 

får tilgang til de kommunale tjenestene som er nødvendige for at de skal kunne fungere best 

mulig. Det vil kunne gjelde både lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester. Rådet skal medvirke 

til å synliggjøre de behovene som ulike grupper med nedsatt funksjonsevne har, og hva som 

er gode løsninger for dem.  

Bystyret har vedtatt at rådet skal ha talerett i bystyret, jfr. også pkt. 7. 

 

2. Valg og sammensetning 

Rådet skal bestå av sju medlemmer med personlige varamedlemmer, som alle velges av 

bystyret. Leder og nestleder skal i henhold til lovens § 6 velges av bystyret. 

Etter kommunens retningslinjer skal ett medlem med varamedlem velges blant helse- og 

omsorgskomiteens medlemmer/varamedlemmer, og ett medlem med varamedlem blant miljø- 

og teknisk komités medlemmer/varamedlemmer. 

Fem medlemmer med varamedlemmer, som må være bosatt i kommunen, skal velges etter 

forslag fra lokalt aktive brukerorganisasjoner fra hver av de fem hovedgrupperingene (1) 

bevegelseshemmede, (2) hørselshemmede, (3) synshemmede, (4) utviklingshemmede 

(kognitive) og (5) skjulte funksjonshemninger.  

Rådet hadde ved starten i 2014 hatt følgende sammensetning: 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

Jens Høibø, leder Viktor Hauge 

Grethe Hellerud, nestleder Miriam Ormøy Ibsen 

Turi Patricksson  Magnus Stø Kittelsen 

Bjørn Gunnar Aasbø Karl Erik Holmquist 

Svein Karlsen Ingemund Sørbø 



Terje A. Sunde Øystein Andreassen 

Helge Krystad Gunne Sveen 

Fra 1. januar 2014 ble det endringer i kommunens politiske organisering, noe som førte til at 

flere av komiteenes representanter, blant annet leder Jens Høibø, ikke lenger var valgbare. 

Bystyret foretok derfor i møte 27. februar nye valg, slik at sammensetningen fra denne dato 

har vært slik: 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

Svein Karlsen, leder Ingemund Sørbø 

Grethe Hellerud, nestleder Miriam Ormøy Ibsen 

Heidi Hødnebø Bente Trulsvik 

Pernille A. Arndt Eva Nilsen 

Bjørn Gunnar Aasbø Karl Erik Holmquist 

Terje A. Sunde Øystein Andreassen 

Helge Krystad Gunne Sveen 

 

3. Arbeidsutvalg 

Rådet har etter retningslinjenes § 6 oppnevnt et arbeidsutvalg bestående av Jens Høibø, 

Grethe Hellerud og Helge Krystad. 

 

4. Sekretariat 

Sekretariatet har i 2014 vært lagt til rådmannens stab.  

 

5. Møter 

Rådet har i 2014 hatt ni møter og behandlet 31 saker. 

Tre av møtene var helt eller delvis felles med eldrerådet. 

 

6. Saker og orienteringer 

Rådet har hatt til behandling saker om blant annet:  

- Transport til arbeids- og aktivitetssenter 

- Kommuneplanen 

- Kommunale boliger – Utredninger og tiltak 

- Fysioterapitjenesten – Trening og behandling av kronikere 

- Framkommelighet for funksjonshemmede i Risør 

- Båtplasser for funksjonshemmede 

- Detaljreguleringsplan Caspersensvei 81 

- Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 

- Samlokalisering av helsetjenester 

- Diverse byggeprosjekter 

 

  



Rådet har fått orienteringer om: 

- Transport til arbeids- og aktivitetssenter v/ enhetsleder Bjørn Haugersveen 

- Psykiatritjenesten v/ enhetsleder Per Christian Andersen 

- Kommunale boliger – Utredninger og tiltak v/ samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal 

Garthe 

- Praktisering av reglene for gratis egentrening v/ fysioterapeut og manuellterapeut Lars 

Lindstøl 

- Båtplasser for funksjonshemmede v/ avdelingsleder Einar Werner Frøyna 

- Samlokalisering av helsetjenester v/ samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe 

- Fysioterapitjenesten v/ kommunalsjef Aase S. Hobbesland 

 

 

7. Taleretten i bystyret 

Rådet hadde tidligere både tale- og forslagsrett i bystyret. I sak 26/14 vedtok imidlertid 

bystyret følgende: 

“Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet skal ikke ha forslagsrett i 

bystyret. Medlemmer i de to rådene skal fortsatt ha talerett i bystyret, men taleretten skal bare 

kunne benyttes adskilt fra ordskiftet i bystyret.” 

Rådet benyttet taleretten ved bystyrets behandling av sak 103/14 Utredning av 

samlokalisering av helsetjenester i Risør. Leder av rådet hadde da innlegg i bystyret på vegne 

av både rådet og eldrerådet.  

 

8. Deltagelse på konferanser og samlinger 

  Svein Karlsen deltok på SAFOs boligkonferanse i Kristiansand 24. – 25. april 

 

 

9. Økonomi 

Rådet hadde i 2014 en egen budsjettpost på kr 5 000,-. Det er ikke brukt midler av denne 

budsjettposten i 2014.  

Møtegodtgjøringer til rådets medlemmer er blitt dekket av kommunens ordinære budsjett for 

politisk virksomhet.  

 


