Årsmelding råd for personer med funksjonsnedsettelser, Risør
kommune 2021
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.

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
kommunestyret 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
kommunestyret.
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
Rådet velger selv leder og nestleder.

Rådets medlemmer og varamedlemmer 2021:
Medlemmer
Wivi Garthe, leder
Ole Henrik Grønn, nestleder
Ellen Torjesen
Alexander Stamsø
Anne Kristin Langstrand

Varamedlemmer
Torhild Hope Lokander (1. vara for Garthe,
Torjesen og Langstrand)
Ole Per Hopaneng
Helle B. Ibsen (2. vara for Garthe, Torjesen og
Langstrand)
Thor Vebrand Hope

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 2021 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 2021 hatt 7 møter og behandlet i alt 24 saker. De planlagte møtene i juni og november
ble avlyst etter avtale med rådets leder.

Frivilligsentralen
Rådet har i møte 1. desember 2021 oppnevnt Wivi Garthe som styremedlem i Frivilligsentralens
styre.

Risør kommunes utsmykningskomite
Ole Henrik Grønn og Wivi Garthe er valgt inn som henholdsvis medlem og varamedlem i Risør
kommunes utsmykningskomite for hele valgperioden 2019 – 2023.

Referansegruppe anskaffelse svømmehall
Ellen Torjesen er valgt inn som rådets representant.

Talerett i kommunestyret
Kommunestyret har vedtatt at rådet for personer med funksjonsnedsettelse har talerett i
kommunestyret.
Rådet har benyttet seg av taleretten i følgende saker:





«21/17 Årsmelding 2020 - Råd for personer med funksjonsnedsettelse.
Leder Wivi Garthe uttalte seg på vegne av rådet.
21/24 Prinsippavklaring: Nedgravde avfallsanlegg i Risør sentrum.
Nestleder Ole Henrik Grønn uttalte seg på vegne av rådet.
21/90 Prosjektplan svømmehall.
Nestleder Ole Henrik Grønn uttalte seg på vegne av rådet.
21/126 Handlingsprogram og økonomiplan 2022-25 med budsjett 2022.
Ingen uttalte seg på vegne av rådet i kommunestyremøtet.

Saker
Rådet har i tillegg til eventuelt saker og gjennomgang av saker til kommunestyret hatt følgende saker
til uttalelse/høring:







21/1 Årsmelding 2020 - Råd for personer med funksjonsnedsettelse
21/6 Høring tilrettelagt transport i Agder
21/9 Ulike driftsformer for brukerstyrt personlig assistanse
21/10 Høringsuttalelse - Strategi for frivillighet i Risør kommune
21/11 Tyriveien - Vedtak om utbygging
21/14 Styrking av korttidsavdelingen og vurdering av kommunal øyeblikkelig hjelp KØH







21/15 Nye vedtekter Frivilligsentralen 2021
21/18 Høringsuttalelse til Agder Fylkeskommune sin Frivillighetsstrategi
21/19 Plan for oppfølging av St. meld 15 (2017-2018) Leve hele livet
21/22 Møteplan politiske møter 2022
21/24 Eventuelt - oppnevne en representant til styret i Frivilligsentralen

Orienteringer
Det ble i 2021 gitt følgende orienteringer:














Informasjon om korona og vaksinering i Risør kommune ved enhetsleder helse Bjørn
Haugersveen. (Rådet har gjennom hele året blitt holdt orientert)
Årshjul for rådet for personer med funksjonsnedsettelser.
Tyriveien prosjektet ved samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe og kommunalsjef Per
Christian Andersen.
Status vedrørende innspill fra eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelser
ved enhetsleder helse Bjørn Haugersveen.
Parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede ved avdelingsleder tekniske tjenester
Odd Arne Børset.
Støy i barnehager ved leder Wivi Garthe.
Utpeking av representanter til gåtur i sentrum ved enhetsleder helse Bjørn Haugersveen.
Status legesak ved enhetsleder helse Bjørn Haugersveen
Omvisning ny korttidsavdeling Frydenborgsenteret ved Tom Thorvaldsen.
Informasjon om endringsprosess «Brukerstyrt personlig assistanse» (BPA) ved rådgiver Ståle
Sjaavaag.
Informasjon om hvordan syns- og hørselskontakts oppgaver organiseres og gjennomføres i
dag ved Ergoterapeut Caroline Stenersen og Enhetsleder hjemmetjenester Ingeborg
Hemminghytt Morka.
Representasjon gruppa for «Anskaffelse svømmebasseng». Informasjon fra Ellen som deltok
for Rådet i møtet.

Følgende orienteringer ble gitt som fellesorienteringer sammen med eldrerådet:





Frivilligstrategi ved konstituert kultursjef Ågot Bugge og rådgiver Malin Paust
Prosjekt «Eldre ut på middag» - ved rådgiver Malin Paust og rådgiver Inger Bømark Lunde.
Orientering om politisk sak «21/11 Tyriveien – Vedtak om utbygging» - Ved
samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe
Kort åpning for spørsmål om sak «21/9 Ulike driftsformer for brukerstyrt personlig
assistanse» - Ved rådgiver Ståle Sjaavaag.

Deltagelse på konferanser, seminarer og samlinger
Rådet var invitert til kommunedirektørens presentasjon av forslag til handlingsplan og økonomiplan
2022-2025 med budsjett 2022. – 18. november 2021 på Rådhuset.
Rådet var invitert til et arbeid knyttet til E-18 og samhandlingskonferanse med de andre rådene i
fylket. Samlingene ble avlyst.

