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REFERAT FRA MØTE 07.06.18 - MANDAL KOMMUNALE RÅD FOR MENNESKER MED
NEDSATT FUNKSJONSEVNE
TIL: Rådets medlemmer og varamedlemmer
Kopi: Ordfører og rådmannens ledergruppe, samt gjester
Protokoll 03.2018
Møtedato: 7. juni 2918
Tid:

17.00 – 19.30

Sted:

Møterom teknisk forvaltning, Mandal rådhus

Tilstede:

Jorun N. Stallemo (fra ca. 18.00)
Helge Pedersen
Tove Kristiansen
Inger Bentsen
Hugo Butveit (møtte for Per Bratteberg)
Gjester:
Rune Myrmell, daglig leder, Lindesnesregionens medisinske senter (LRMS) (til ca.
18.00)
Silje Skjefstad, prosjektleder, Bydrift (ca. 17.30 – 18.30)

Meldt
forfall:
Referent:

Per E. Bratteberg
Hallfrid Jostedt

Sak 21 og 22 ble behandlet først.
Sak 18/18 Godkjenning av innkalling
Ingen merknader.
Sak 19/18 Godkjenning av saksliste
Ingen merknader.
Sak 20/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte (12.04.18)
Vedr. sak 13/18, godkjenning av protokoll fra 18.12.17: Tove presiserte at godtgjørelsen til
rådets medlemmer må være den samme som til ordinære politiske utvalg.
Ellers ingen merknader.
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Sak 21/18 Orientering om Lindesnesregionens medisinske senter (LRMS)
LRMS omfatter legevakt, legevaktsentral, ØHD (øyeblikkelig hjelp døgnåpent), 4
sengeplasser og vaksinekontor. Utdeling av LAR-medisin.
Har ikke ansvar for blodbanken, men tapper blod fra dem som har for mye.
Har brukerråd som har møter 2-3 ganger i året. Referater og annen informasjon kan leses
på nettstedet http://www.lrms.no/
Rådet ble også ønsket velkommen til å låne møterom på LRMS og få en omvisning
samtidig.
Etter neste valg vil rådet gjerne være direkte representert i brukerrådet for LRMS. Den som
velges må holde rådet løpende informert om brukerrådets virksomhet.
Sak 22/18 Inngangsparti bystyresalen
Silje Skjefstad orienterte om hva som har skjedd siden sist. Bl.a. er det bestemt at Mandal
rådhus skal være rådhus for nye Lindesnes, og det vurderes hvilke endringer som er
nødvendige i den forbindelse. Løsningen med løfteplattform til foajeen i bystyresalen
oppfattes ikke som optimal. Det ønskes nå å ta seg tid til å vurdere mulighetene for en
heisløsning som dekker alle plan, inkl. kjeller/toaletter og gamle bystyresal. Det er
nødvendig med økt bevilgning for dette.
Innkjøpssjef Jonas Leyre Amstrup arbeider med nye Lindesnes rådhus og skal holde rådet
informert.
Tove pekte på at det er forskjell mellom bystyresalen som politisk arena og valglokale og
rådhuset som administrasjon.
Konklusjon: Rådet ble veldig overrasket over at inngangen til bystyresalen er blitt ytterligere
utsatt. Saken tas opp igjen i første møte til høsten. Rådet er også skuffet over at
budsjettmidlene til anlegget er redusert uten at rådet er blitt informert.*
* Følgende er sjekket etter møtet:
I rådmannens forslag til budsjett for 2017 var følgende foreslått:
Universell utforming rådhuset
2.500
Utvendig rampe bystyresalen
1.500
Vedtatt endringsforslag fra H, Frp, V, SP:
Universell utforming rådhuset
2.000
Utvendig rampe bystyresalen
(slått sammen med prosjektet over)
0

Sak 23/18 Eventuelt


Helge orienterte om at Mandal kommune ikke har tilbud om opplæring for blinde og
svaksynte om bruk av digitale medier.



Brev fra FFO-Mandal og omegn om av- og påstigning ved Øvrebyen
legesenter var vedlagt møteinnkallingen.



Hugo deltar på møte i plankomiteen for hall på Frøysland 12.06., som vara
for Per.



Neste møte: torsdag 23.08.18.

Ref.
Hallfrid Jostedt

