
 

RENDALEN KOMMUNE 
 

 

Saksnr.:   22/90-11  1 

 

R  E  F  E  R  A  T  

FRA MØTE I RÅD FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT 
FUNKSJONSEVNE - REF 

20.06.2022 
 

Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne holdt møte i møterom 

Sølen mandag 20.06.2022 kl. 10:00 – 14:00 

 

Tilstede:: ................. Ingrid Marie Lutnæs (nestleder), Odveig Høye, Bjørn Ove 

Lindstad, Per Knut Nordseth, Trude Okkenhaug (vara 

folkevalgt AP) og Anne Grete Otnes (vara folkevalgt SP/SV) 

Meldt forfall: .......... Karin Lervang, Marit Bjørnstad og Kai Berget Dahlen 

Sekretær: ................ Birgitte H. Nytrøen 
 

 

 
 

Nestleder Ingrid Marie Lutnæs ønsket velkommen til møtet.   

Møteinnkalling m/saksliste godkjent.   
 

Saksliste:     

15/22) Programmet TryggEst  

16/22) Befaringer 2022 

17/22) Frivilligsentralen 

18/22) Eldredagen 2022 

19/22) Møteplan 2022 

• Rådsmøte 20.06.2022 

• Eldredagen 2022 

20/22) Eventuelt / Referatsaker 
• Ingrid Marie Lutnæs informerer fra eldrerådskonferansen 

• Odveig Høye og Bjørn Ove Lindstad refererer fra konferanse for 

kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
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15/22 PROGRAMMET TRYGGEST 

 

Brev sendt fra FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) med forslag til sak i kommunalt 

råd for personer med funksjonsnedsettelse. 

 

Programmet TryggEst – vern for risikoutsatte voksne 

TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne 

mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. 

 

REF ønsker å invitere virksomhetsleder for Helse og Omsorg til høstens møte, hvor det er 

ønskelig med en orientering om hvordan arbeidet med forebygging, avdekking og avverging av 

vold og seksuelle overgrep organiseres i vår kommune.  Herunder om kommunen har etablert 

TryggEst eller om det foreligger plan om å etablere TryggEst som system. 

 

 

10/22 BEFARINGER 2022 

 

Befaringer 23.05.2022 

(Kai B. Dahlen, Bjørn Ove Lindstad (delvis), Ingrid Marie Lutnæs, Per Knut Nordseth deltok 

fra REF) 

 

• Befaring Rendalen barnehage avdeling Bergset og avdeling Åkrestrømmen: 

Barnehagene er relativt nye og moderne.  Lyddemping i tak.  Kjøkken forholdsvis små 

med tanke på involvering av ungene.  Ikke fornøyde med materialvalg ift. nytt 

gulvbelegg i barnehagen på Bergset, da gulvet fremstår som veldig hardt.  Viktig at 

personalet trekkes inn ved oppgraderinger.  Ved barnehagen på Bergset er det dårlig 

gjerde mot øst. 

 

Befaring Berger skole: 

Gammelskola.  Brukes bare første etasje.  Har ikke heis.  Kommer inn via rampe.  

Bibliotek og kosekrok i 2. etasje, som ikke er tilgjengelig for rullestolbruker.  Dårlig 

plass på HC toalett.  Pr i dag for dårlig tilgjengelighet.   

Nyskola:  Har heis, men denne var blokkert.  Heisen må være tilgjengelig i det daglige.  

Vanskelig å komme inn på selve skolen med rullestol.   

(Oppvekstsjef informerte i tidligere møte med REF at nødvendige oppgraderinger vil bli 

foretatt den dagen skolen evt. får elever med særskilte behov). 
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Befaring 13.06.2022 

(Kai B. Dahlen, Bjørn Ove Lindstad, Ingrid Marie Lutnæs, Per Knut Nordseth, og Odveig 

Høye deltok fra REF) 

 

• Befaring nye omsorgsleiligheter, sansehage og «røykebu» ved Rendalen sjukehjem:   

Fikk en grundig orientering om bl.a. hvor mange plasser, hvilke plasser, bruk av 

personale, hvem gjør hva, kan betjeningen organiseres på en bedre måte osv.  

REF observerte at de nye omsorgsleilighetene mangler tilrettelegging for 

rullestorbruker på kjøkkenet.  Kjøkkenbenk har ikke hev og senk.  To ting som var hev 

og senk i leilighetene, og det var vask og toalett på badet.  Det bør tilrettelegges med 

kjøkken med hev og senk, vertfall i en av leilighetene.   

 

Sansehagen er ikke ferdig ennå.  Er Sansehagens venner fortsatt aktive?  Hvem har 

ansvaret for planlegging, drift og vedlikehold av sansehagen ved sjukehjemmet?  Hva 

er det ønskelig at sansehagen inneholder? 

Anne Grete Otnes stiller spørsmål i neste kommunestyremøte. 

 

REF planlegger flere befaringer: 

• Fagertun skole 

• RAUS 

• Grendehus (?)  

• Lia Gård  

 

 

17/22 FRIVILLIGSENTRALEN 

 

Positivt at frivilligsentralen har fått lokaler i 1. etg. i kommunehuset.   

REF ønsker fortsatt befaring av lokalene.  Regner med at ny daglig leder snart er på plass.  

 

 

18/22 ELDREDAGEN 2022 

 

Arrangeres mandag 3. oktober på Rendalstunet (avklart med daglig leder ved Rendalstunet).   

Tas opp igjen på neste møte i REF.  Koordineres i arbeidsgruppa.   

Ingrid Marie Lutnæs kaller inn arbeidsgruppa (leder i REF, medlem Odveig Høye og leder i 

pensjonistforeninga og evt. leder av Frivilligsentralen).  Ser nærmere på Den kulturelle 

spaserstokken (DKSS), og kontakter virksomhetsleder kultur vedr. evt. midler fra DKSS.  

 

 

19/22 MØTEPLAN 2022 (fast møtedag mandager) 

 

• 12.09.2022 Rådsmøte REF 

• 03.10.2022 Eldredagen 2022 
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20/22 EVENTUELT / REFERATSAKER  

 

• Ingrid Marie Lutnæs refererte fra eldrerådskonferansen. på Lillehammer 11.-12.05.2022  

• Odveig Høye og Bjørn Ove Lindstad refererte fra konferanse for kommunale råd for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.-20.05.2022.  

• Stortinget vedtok enstemmig i 2020 å opprette Eldreombudet.  Landskonferansen for 

fylkeskommunale eldreråd vil på det sterkeste advare mot å legge ned Eldreombudet fra 

1. juli 2023, slik regjeringen har foreslått.  Å nedlegge Eldreombudet er en sterk 

nedprioritering av de eldre og dermed et angrep på eldre sine muligheter for å ivareta 

sine lovfestede rettigheter.  At dette skjer uten en grundig evaluering, kan ikke 

aksepteres (ref. Landskonferansen for fylkeseldreråd 7.-9. juni 2022) 

 

• Inviterer ny virksomhetsleder for Helse og Omsorg til neste møte 

o «Leve hele livet» - status i Rendalen kommune? 

o Programmet TryggEst 

 

 

 

 

                                                    Rendalen, 20. juni 2022 

 

Ingrid Marie Lutnæs (sign.)  Per Knut Nordseth (sign.) 

Odveig Høye (sign.)  Bjørn Ove Lindstad (sign.)  

Trude Okkenhaug (sign.)  Anne Grete Otnes (sign.) 

 

 

Rett utskrift av referatet bekreftes 20. juni 2022, Birgitte H. Nytrøen  (sekretær)  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur 

 

Referatet sendt rådets medlemmer, rådets varamedlemmer, kommunedirektør, ordfører, 

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) 

mailto:kai.dahlen@fjellbekk.net

