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REFERAT FRA MØTE 15.02.18 - RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT
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TIL: Rådets medlemmer og varamedlemmer
Kopi: Ordfører og rådmannens ledergruppe, samt gjester
Protokoll 01.2018
Møtedato: 15. februar 2018
Tid:

17.00 – 20.00

Sted:

Møterom teknisk forvaltning, Mandal rådhus

Tilstede:

Per E. Bratteberg
Jorun N. Stallemo
Helge Pedersen
Inger Bentsen
Tove Kristiansen

Meldt
forfall:
Referent:

Gjester som deltok i deler av møtet:
Anne Kristine Lysestøl, teknisk forvaltning
Lill Tony Ramvik, Skjærgården Marina
Alfred Solgaard, Buen kulturhus
Guro Wendelbo, teknisk forvaltning
Ingen
Hallfrid Jostedt

Sak 1/18 Godkjenning av innkalling
Ingen merknader.
Sak 2/18 Godkjenning av saksliste
Ingen merknader.
Sak 3/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte (18.12.17)
Protokollen utsettes til neste møte.
Sak 4/18 Reguleringsplan for Furulunden
Arealplanlegger Anne Kristine Lysestøl orienterte.
Rådet ønsker å delta i planprosessen og ber om å bli invitert med i videre arbeid.
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Sak 5/18 Handikapbrygge Skjærgården Marina, Jensebukta ved Skogsøy.
Reguleringsbestemmelsene sier at det skal etableres en egen flytebrygge som er tilgjengelig
for alle, størrelse minst 3 x 5 meter og med rampe minst 1,8 meter brei og stigning 1:20. Det
skal også være ledelinje/kant som hindrer at rullestoler, barnevogner etc. havner i sjøen.
Lill Tony Ramvik orienterte og foreslo at handikapbrygga plasseres innerst på stor
betongbrygge lengst vest i båtanlegget fordi den er mest stabil og der er god plass på
landsida.
Rådet var enig i dette.
Sak 6/18 Organisering av rådene i nye Lindesnes
Mandal kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne foreslår følgende:
 I den nye kommunen bør det være et separat råd for personer med
funksjonsnedsettelse.
 Rådet bør ha 7 medlemmer, derav to politisk valgte. De politisk valgte bør ha
personlige varamedlemmer, for øvrige medlemmer foreslås felles
varamedlemsrekke.
 Rådet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder.
 Det er viktig at nytt råd velges/oppnevnes straks etter valget. Organisasjonene bør
derfor komme med sine forslag i god tid før valget.
 Rådets medlemmer må delta i politikeropplæringen. Rådet må i tillegg få opplæring i
rådets oppgaver.
 Rådets medlemmer må få kommunale iPader, på linje med andre politisk valgte
representanter, for å få kjennskap til aktuelle saker.
 Det må tilstrebes at rådets medlemmer representerer hele den nye kommunen og at
rådets møter alternerer mellom de gamle kommunene.
 I henhold til rundskriv Q21/2012 Om lov om råd eller anna representasjonsordning i
kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. er
rådet er et kommunalt utvalg etter kommunelovens §10 nr. 1.
Sak 7/18 Behandling av forslag til utbedring Buen
Punktene i notat fra 27.09.17 ble gjennomgått, og rådet foreslår følgende (det er ikke
prioritert mellom forslagene):
1. Trapperekkverk hovedtrapp
Det må finnes en rekkverksløsning som går forbi øverste trinn og som hindrer at noe
henger seg fast i rekkverkets ende.
2. Merking av glassfelt
Helge Pedersen foretar befaring for å vurdere kontrastmarkeringer.
3. HC-toalett har kodelås
Rådet er fornøyd med at HC-toalettet nå er åpent, etter henvendelse fra rådet til
rådmannen.
4. Bibliotekinngangen er dårlig for svaksynte
Midtsøylen i bibliotekinngangen kan f.eks. markeres med midtsøyle på løs fot, en
løsning som er brukt i Flekkefjord.
5. I hovedsalen går rekkverkene ikke helt ned, pga brannskap
Enighet om at rekkverk bør monteres på brannskapet.
6. Ytterdør ved klubbscenen mangler kontrastmarkering
Helge Pedersen foretar befaring for å vurdere kontrastmarkeringer.
7. Toalettene ved klubbscenen er merket ved siden av dørene
Enighet om at skiltene flytte til selve dørene.
8. Kinoen er ikke universell når de flyttbare stolene står inne
Flyttbare stoler for rullestolplasser: ok inntil videre, kan tas opp igjen seinere.

Sak 8/18 Trafikksikkerhetsplan – prioriterte fysiske tiltak 2018-22
Guro Wendelbo orienterte.
Representanter for rådet har deltatt i arbeidet med trafikksikkerhetsplanen. Rådet berømmer
det gode arbeidet som er gjort og tar saken til orientering.
Sak 9/18 Høring – Regionplan Agder 2030
Ingen merknader.
Sak 10/18 Eventuelt


Uttalelse til søknad om dispensasjon fra krav om heis i Kjøbmandsgaarden Hotel.
Vedtak: Rådet er prinsipielt imot at det gis dispensasjon fra kravet om heis.



Ønsker informasjon om hverdagsrehabilitering i neste møte. Tone Hinna Hovdenak
inviteres.

Hallfrid Jostedt
Ref.

