RENDALEN KOMMUNE

R E F E R A T
FRA MØTE I RÅD FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE - REF
21.06.2021
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne holdt møte i møterom
Sølen mandag 21.06.2021 kl. 10:00 – 14:00
Tilstede::................. Ingrid Marie Lutnæs (nestleder), Per Knut Nordseth, Odveig
Høye, Bjørn Ove Lindstad, Karin Lervang (folkevalgt
SV/SP), Marit Bjørnstad (folkevalgt AP), vara Grete Haarset
Meldt forfall: .......... Kai Berget Dahlen (leder)
Andre ...................... Ordfører Linda Døsen (i deler av møtet)
Sekretær: ................ Birgitte H. Nytrøen

Nestleder Ingrid Marie Lutnæs ønsket velkommen til møtet.
Referat fra forrige møte godkjent.
Møteinnkalling m/saksliste godkjent.
Saksliste:
9/21)
10/21)
11/21)
12/21)
13/21)

14/21)

Universell utforming post i butikk og kirkene i Rendalen
Kommuneplanens arealdel
Eldredagen 2021
Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2022-2025
Møteplan 2021
• 21.06.2021 Rådsmøte REF
• Befaring Rendalstunet (ble utsatt grunnet Covid-19)
• Eldredagen 2021
Eventuelt / Referatsaker
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9/21

UNIVERSELL UTFORMING POST I BUTIKK OG KIRKENE I RENDALEN

REF har mottatt svar fra Rendalen Kirkelige Fellesråd. Svarbrevet ble opplest i møtet.
REF tar brevet til etterretning. REF har fokus på at kirkene skal være tilgjengelige for alle, og
håper det utføres utbedringer i sommer. Når det gjelder tilgjengelighet til toaletter, bør dette
komme på plass. REF følger opp etter sommeren.
Medlem Per Knut Nordseth har vært i dialog med Posten Norge, og informerte om dette i
møtet. Det er tre «Post i butikk» i Rendalen. Posten sentralt har aldri fått klage vedrørende
tilgjengelighet. Er det spesielle krav for universell utforming ved «Post i butikk»? Saken er
tatt videre med distriktssjefen i området. «Post i butikk» avgjøres ved anbudsrunder. Det blir
nå, ifølge Posten, tatt en gjennomgang av «Post i butikk» i Rendalen, for å se om det er noe
som kan gjøres for å bedre tilgjengeligheten for alle.
Leder i REF tilskriver Posten og ber om tilbakemelding om hva som blir resultatet av
gjennomgangen.
10/21 KOMMUNEPLANENS AREALDEL
Nestleder Ingrid Marie Lutnæs deltok i informasjonsmøtet som ble arrangert av arealplanlegger
i Rendalen kommune. Nestleder gikk gjennom «Planprogram for kommuneplanens arealdel
2023-2035». Universell utforming - Pkt. 3.2 og 3.3 ble gjennomgått spesielt.
REF må møte opp i åpne møter, og møter REF blir spesielt innbudt til.
Viktig at REF følger med og gir innspill
11/21 ELDREDAGEN 2021
Arbeidsgruppa arbeider videre med plan for dagen. REF foreslår at eldredagen avholdes
torsdag 30. september eller mandag 4. oktober?
(Etter møtet har sekretær mottatt epost fra medlem Odveig Høye, som informerte om at
arbeidsgruppen har besluttet å avholde Eldredagen 2021 torsdag 30. september).
12/21 ÅRSBUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN 2022-2025
Formannskapet vedtok i møte 10.06.2021 å utsette saken til etter sommerferien.
REF må behandle saken når den kommer på høring.
Ordfører informerte i korte trekk om årsbudsjett, økonomiplan og handlingsregler som skal
vedtas. I tillegg ble følgende temaer omtalt: Gang- og sykkelvei, Frivilligsentralen, BAS,
Rendalsfisk og legedekning.
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13/21 MØTEPLAN 2021 (fast møtedag mandager)
• 20.09.2021 Rådsmøte REF m/befaring Rendalstunet (ble utsatt grunnet Covid-19)
(Avtalt befaring med Tore Hornseth i forkant av rådsmøtet i REF)
• 30.09.2021 Eldredagen 2021
• 06.12.2021 Rådsmøte REF
14/21 EVENTUELT / REFERATSAKER
• Befaringer
• Brukerråd Rendalen sjukehjem
• Frivilligsentralen
Nytilsatt leder inviteres med i neste møte i REF.

Rendalen, 21. juni 2021
Ingrid Marie Lutnæs (sign.)
Odveig Høye (sign.)
Grete Haarset (sign.)
Karin Lervang (sign.)

Per Knut Nordseth (sign.)
Bjørn Ove Lindstad (sign.)
Marit Bjørnstad (sign.)

Rett utskrift av referatet bekreftes 21. juni 2021, Birgitte H. Nytrøen (sekretær)
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur
Referatet sendt rådets medlemmer, rådets varamedlemmer, kommunedirektøren, ordføreren,
virksomhetsleder for helse og omsorg, virksomhetsleder for kultur, personalsjef, berørte
sektorer, kommunestyret som referatsak, Innlandet fylkeskommunes eldreråd, Rendalen
pensjonistforening v/leder, RFF Innlandet og legges ut på kommunens hjemmeside.
(Rådet er glad for omtale om Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne – REF, og leder Kai Berget
Dahlen kan kontaktes over tlf. 913 96 363 eller e-post kai.dahlen@fjellbekk.net hvis mer informasjon ønskes)
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