
Årsmelding råd for personer med funksjonsnedsettelser, Risør 

kommune 2020  
 

Mandat 
Råd for personer med funksjonsnedsettelser er et lovbestemt rådgivende organ for Risør kommune i 

alle saker som vedrører personer med funksjonsnedsettelser. Rådet er lovhjemlet i kommuneloven § 

5-12 og videre utdypet i «Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom».  

Rådet skal sørge for at synspunkter fra personer med funksjonsnedsettelser blir ivaretatt i 

kommunens beslutningsprosesser, og har rett til å uttale seg i alle saker som er særlig viktig for 

personer med funksjonsnedsettelser. Rådets anbefalinger skal følge saksdokumentene til det organet 

som avgjør saken. Rådet kan også ta opp saker som omhandler eller er særlig viktig for personer med 

funksjonsnedsettelser på eget initiativ.  

Bystyret har vedtatt at rådet har talerett i bystyret. 

 

Valg og sammensetning 
Utover bestemmelsene om sammensetning i kommuneloven § 5-12 og § 3 i forskrift om kommunale 

og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom har bystyret 

vedtatt følgende føringer for valg og sammensetning av rådet for personer med 

funksjonsnedsettelser: 

 Rådet består av fem medlemmer og fire varamedlemmer som alle er valgt av bystyret. 

 Ett medlem med varamedlem velges blant livløpsutvalgets medlemmer/varamedlemmer. 

 Ett medlem med varamedlem velges blant miljø- og teknisk utvalgs 

medlemmer/varamedlemmer. 

 Tre av medlemmene med varamedlemmer, som må være bosatt i kommunen, velges etter 

forslag fra lokalt aktive brukerorganisasjoner innenfor disse hovedgrupperingene: 

o bevegelseshemmede, 

o hørselshemmede 

o synshemmede 

o utviklingshemmede (kognitive) 

o skjulte funksjonshemninger 

 

Rådets medlemmer og varamedlemmer 2020: 

Medlemmer Varamedlemmer 

Wivi Garthe, leder Torhild Hope Lokander (1. vara for Garthe, 
Torjesen og Langstrand) 

Ole Henrik Grønn, nestleder Ole Per Hopaneng 

Ellen Torjesen Helle B. Ibsen (2. vara for Garthe, Torjesen og 
Langstrand) 

Alexander Stamsø Thor Vebrand Hope 

Anne Kristin Langstrand  
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Arbeidsutvalg 
Rådet har opprettet et arbeidsutvalg som består av leder Wivi Garthe og nestleder Ole Henrik Grønn, 

de har kommunisert med sekretær Bjørn Haugersveen ved behov.     

Sekretariat 
Sekretariatet har i 2020 vært lagt til politisk sekretariat. Møtesekretær har vært Bjørn Haugersveen.  

Økonomi 
Møtegodtgjøringer til rådets medlemmer dekkes av kommunens ordinære budsjett for politisk 

virksomhet. 

Møter 
Rådet har i 2020 hatt 8 møter (møtet i august ble avlyst) og behandlet i alt 29 saker. 

Taleretten i bystyret 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse har benyttet seg av taleretten i bystyret i følgende 

saker: 

 20/74 Budsjettvedtak om kutt i ikke-lovpålagte tjenester innen helse og sosial på to millioner 

kroner.  - Taleretten ble ivaretatt av eldrerådets leder Kjell Skarheim på vegne av både 

eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelser. 

 20/96: Avklaring ressurser i Kulturenheten og ved Risørhuset. (Det møtte ikke en 

representant fra rådet, men ordfører refererte rådets uttalelse) 

Saker 
Rådet har hatt følgende saker til uttalelse/høring: 

 20/1 Valg av arbeidsutvalg 

 20/2 Offentlig ettersyn: Detaljreguleringsplan for Risør sentrum 

 20/6 Fastlegetjenester Risør kommune 

 20/7 Til uttalelse - Oppstart av detaljreguleringsplan for fv. 416, Øylandsdal til Dørsdal 

 20/17 Planstrategi for Risør kommune 2020 – 2024 

 20/18 Mulighetsstudie og videre planlegging - Tyriveien 15 

 20/27 Drøftingssak - evaluering av ordningen med BPA 

 

I tillegg har rådet hatt anledning til å uttale seg i følgende saker: 

 Reglement for politiske organer i Risør kommune 

 Høring om forskrift for godtgjøring av politiske verv.  

 Rådet ble invitert av kulturenheten v/kulturkoordinator Ågot Bugge til å komme med innspill 

i forbindelse med utarbeidelse av Frivilligmelding. Innspillsmøtet ble gjennomført felles med 

eldrerådet. 

 Rådet fikk også invitasjon til å følge kommunedirektørens presentasjon av forslag til 

handlingsplan og økonomiplan 2021-2024 med budsjett 2021 (digitalt) og mulighet for å 

komme med uttalelse i påfølgende møte. 

 

Orienteringer 
Det ble i 2020 gitt følgende orienteringer: 



 Fungerende smittevernlege Kathrine Pedersen orienterte om koronasituasjonen i Risør 

kommune – status og arbeidet som gjøres. 

 Status legesituasjonen ved enhetsleder helse Bjørn Haugersveen 

 Rutiner i arbeidet med støttekontakter og konsekvenser ved å innføre ordinær ansettelse for 

alle støttekontakter v/ enhetsleder helse Bjørn Haugersveen 

 Status utbyggingsprosjekt Frydenborg og Tjenna v/kommunalsjef helse og omsorg Per 

Christian Andersen 

 Gjennomgang av hvordan finne politiske saker på hjemmesiden v/ konsulent Stine 

Hommelsgård 

 Hørselsteknisk tilretteleggelse i møterom – (orientering og dialog i møtet) 

 E-18 deltakelse i høringsmøte v/Leder Wivi Garthe 

 Informasjon om habiliteringstjenesten – bruker og fagfokus v/enhetsleder Cesilie J. Borge 

 Sak 20/24 Omsorgsleiligheter på Tjennasenteret - Nybygg eller utbedring? 

v/samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe.  

 Opplæring i bruk av HR–portalen (lønnslipper, møtegodtgjørelse mv) v/rådgiver Sunniva 

Helland 

 Sak 20/27 Drøftingssak - evaluering av ordningen med BPA v/ Ståle Sjaavaag 

 

Følgende orienteringer ble gitt som fellesorienteringer sammen med eldrerådet: 

 Sentrumsplanen v/enhetsleder Heidi Rødven. 

 Utbygging Frydenborgsenteret (ny korttidsavdeling) v/Prosjektingeniør Tom Thorvaldsen  

 Oppstart av detaljreguleringsplan for fv. 416 Øylandsdal til Dørsdal v/prosjektleder Camilla 

Trondsen Solli 

 Fastlegetjenester i Risør kommune v/enhetsleder Bjørn Haugersveen 

 Syn- og hørselskontakt v/enhetsleder hjemmetjenester Ingeborg Morka Hemminghytt 

 Planstrategi Risør kommune v/samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe og kommunalsjef 

Per Christian Andersen 

 Mulighetsstudie Tyriveien 15 v/samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe og kommunalsjef 

Per Christian Andersen 

 

Deltagelse på konferanser, seminarer og samlinger 
Ingen deltagelser. 

Hele rådet var i mars påmeldt til en inspirasjons- og nettverkssamling for råd for personer med 

funksjonsnedsettelser, men seminaret ble avlyst på grunn av korona. 


