Faste medlemmer av rådet

Deres dato:
Deres ref:

Vår dato: 21.11.2017
Vår ref: 17/173-18 Oppgis ved svar.
17/173

Saksbehandler: Kjersti Tøien
Avdeling: Avdeling for tjenestekontoret

MØTEREFERAT
DATO:

21.11.17

MØTEDATO:

21.11.17

TILSTEDE:

Jon Røthe, Siren Thorvaldsen, Turid Jacobsen, Bjørn Harald Pedersen, Leif
Sylta, Åse Håkedal, Grethe Bygland
Ikke møtt: John Tore Kolstad
Fra adm møtte Preben Værholm og Ola Skei Bekken

Saksnr:
36/17

Sak
Godkjenning av innkalling
21.11.17
Godkjenning av protokoll
30.10.17

37/17

Kommuneplan 2018 - 2030

38/17

Politisk sak HKV 048/17
Budsjett og økonomiplan
2018-2021

Lillesand kommune
Postboks 23, Østregate 2
4791 LILLESAND

Resultat
Innkallingen godkjent
Protokollen godkjennes, det påpekes at Tom Atle
Steffensen og Oddvar Skoland ble feilaktig
presentert som at de kom fra Safo, de kom fra
NHF Agder.
Prosjektleder Ola Skei Bekken informerte sammen
med Preben Wærholm fra VAR.
Rådet ble invitert til å komme med innspill og
kommentarer, i løpet av januar 2018.
Stikkord: Frivillighet. Aktiv Fritid, samarbeid
mellom Mental Helse/Frikirken/Røde Kors. Økt
tilgjengelighet ikke bare i bykjernen, men i hele
kommunen. Møteplasser på tvers av alder og
funksjonsnivå. Kollektivtransporttilbudet må
bedres. Integrering av tilflyttere – alles ansvar.
Kommunes hjemmeside – bedre tilgjengeligheten.
Rådet tar budsjett og økonomiplan 2018-2021 tas
til orientering.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
ønsker at rådmannen ser på muligheten til å øke
tilgjengeligheten til sjøen for bevegelseshemmede
ved å montere en løfteanordning på brygga for å
komme i fritidsbåt, i budsjett og økonomiplanen.
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39/17

Nytt fra organisasjonene

NFU: aktive inn mot Birkenes kommune og
avlastningstilbudet til brukere i habilitering som
midlertidig er lagt til sykehjemmet.
Mental Helse: 3 fra styret skal på studietur til italia i
månedsskiftet mai/juni 2018.

40/17

Eventuelt

MS-forbundet: MS-konferansen i høst var godt
besøkt, interessante foredrag om mestring av
sykdommen.
Orientering fra Aktiv Fritid om arbeidet med å
komme inn i budsjettplanen. De har hatt møte med
ordfører og politikere i dag, og presentert seg og
sitt arbeid.
4 medlemmer av rådet deltok på konferanse om
fylkeskommunale råd for mennesker nedsatt
funksjonsevne 17.11.17. Lærerikt og nyttig, mange
spennende temaer. Bekreftelse på at rådet i
Lillesand jobber godt og opplever seg hørt i
politiske sammenhenger.

Første møte i 2018 er satt til mandag 22.01.18. Merk endring av ukedag!
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