
 

RENDALEN KOMMUNE 
 

 

Saksnr.:   22/90-2  1 

 

R  E  F  E  R  A  T 

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

07.02.2022 
 

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

Budeia mandag 07.02.2022 kl. 10:00 – 14:30 

 

Tilstede:: ................. Kai Berget Dahlen (leder), Ingrid Marie Lutnæs (nestleder), 

Odveig Høye, Bjørn Ove Lindstad, Per Knut Nordseth og 

Marit Bjørnstad (folkevalgt AP) 

Meldt forfall: .......... Karin Lervang og vara Anne Grete Otnes 

Andre ...................... Oppvekstsjef Marie Giil under sak 3/22 

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

 

 
 

Leder Kai Berget Dahlen ønsket velkommen til møtet.  Møteinnkalling 

m/saksliste godkjent.   
 

Saksliste:     

1/22)  Folkeavstemning om Innlandet 

2/22) Frivilligsentralen 

3/22) Orientering fra Oppvekstsjef Marie Giil 

4/22) Befaringer 2022 

5/22) Årsberetning 2021 

6/22) Webinar om eldrerådsarbeid (Pensjonistforbundet) 

7/22) Møteplan 2022 

• 07.02.2022 Rådsmøte 

• 14.02.2022 Befaringer  Senerelegges 

• 25.04.2022 Rådsmøte 

8/22) Eventuelt / Referatsaker 

• Informasjon fra Eldrerådskonferansen på Hamar 25.-

26.11.2021 
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1/22 FOLKEAVSTEMNING OM INNLANDET 

 

Folkevalgt Marit Bjørnstad informerte om den kommende folkeavstemmingen som arrangeres 

10.-17.02.2022.  Alle som har adresse i Innlandet og som har fylt 16 år i 2022 har mulighet for 

å stemme.  Alle må ha elektronisk ID (Bank ID).  Servicekontoret og biblioteket er behjelpelig 

med stemmeavgivning.  Bistår å logge inn på folkeavstemninga.  Fylkeskommunen sender ut 

brosjyre med god veiledning.  Fylkesmannen har opprettet egen tlf. - 400 21 227 - hvor man 

kan stille spørsmål som går direkte på dette vedr. folkeavstemminga. 

 

Vedtak i Kommunestyret 27.01.2022: 

1. Rendalen kommune, kommunestyret, forventer at fylkestinget forholder seg til resultatet 

av den rådgivende folkeavstemmingen. 

2. Rendalen kommune, kommunestyret ønsker å gi en klar tilbakemelding på at en digital 

folkeavstemming ekskluderer mange.  Trolig er det mange eldre som ikke innehar 

kompetanse på dette området.  Vi anser at dette er en diskriminerende ordning og ikke 

normale demokratiske spilleregler. 

3. Det forventes at valgstyret finner praktiske løsninger som gjør at personer på 

institusjonsplasser, eldre, og andre personer som ikke har digitale muligheter og som 

trenger bistand, får muligheten til å avgi sin stemme.  Det må uansett legges til rette for 

en felles mal for alle kommunene i Innlandet for personer som ikke har digitale 

muligheter. 

4. En kan ikke se at en ordinær avstemning i henhold til valgloven ville skape de store 

helseproblemer ved dette.  Bruker en normal køordning, med den tilrådde avstand 

mellom velgerne som nå ellers gjelder i samfunnet og brukes hver dag, vill en løse dette 

på en normal måte.  Dette er vanlige og kjente måter for seriøs avvikling også ved 

ordinære valg. 

 

Stemmeavlukke i biblioteket.  Det er mulig å få stemt i bibliotekets og servicekontorets 

åpningstid.   

Ambulerende vil evt. tilbys tirsdag 15.02.2022, hvis det er behov.   

 

Telefonisk kontakt med Innlandet fylkeskommune angående skyss.  Hvem dekker det?   

Svar fra Innlandet fylkeskommune:  

«Vi dekker ikke utgifter til kjøring til kommunehuset.  Vi dekker heller ikke kjøring ved 

kommune- og stortingsvalg.  Hvis det er kjøring ved valg så er det organisert fra partiene selv 

– ikke Valgdirektoratet (arrangør)» 

 

Rendalen Pensjonistforening/Frivilligsentralen/Lions sender ut tilbud om skyss for de som har 

behov for å stemme på kommunehuset.   
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2/22 FRIVILLIGSENTRALEN 

 

Leder og nestleder har vært i møte med Frivilligsentralen 20.01.2022.  Mange frivillige lag og 

foreninger var invitert til møtet (bl.a. Mental Helse, Pensjonistforeninga, Lions, Røde kors, 

Frivillig gruppe, Bygdekvinnelaget, LHL og REF).   

Innkalling fra frivilligsentralen, som hadde satt opp agenda for møtet.   

Jonny Haugseth ledet møtet.  Lars Jørgen Romenstad informerte om Frivilligsentralens arbeid. 

  

De ulike lag og foreninger informerte om sitt arbeid, og det er utrolig mye frivillig arbeid som 

foregår, med mange engasjerte folk.  Koordinering av hjelp mangler.  Går på eget initiativ.  Er 

ikke noe helhet og oversikt.  Savner koordinering.   

 

Det ble i møtet signalisert at stillingen som daglig leder for Frivilligsentralen ikke vil bli lyst ut 

før lokale er på plass. 

 

REF anmoder om at stillingen som ny daglig leder utlyses så snart som mulig, selv om lokale 

pr. dato ikke er på plass.  En ansettelsesprosess tar tid, så det er viktig å starte prosessen.  

Arbeidsinstruks for daglig leder i Frivilligsentralen må tydeliggjøres.   

 

Folkevalgtrepresentant i REF, Marit Bjørnstad stiller spørsmål i Formannskapets møte 

10.02.2022 om kommunen har landet på lokale for Rendalen Frivilligsentral. 

 

 

3/22 ORIENTERING FRA OPPVEKSTSJEF MARIE GIIL 

 

Leder presenterte rådet, og oppvekstsjef Marie Giil presenterte seg selv. 

Alle barn har krav på tilrettelagt opplæring, hvis de har behov for det.  All opplæring skal være 

universell, dvs. at opplæringen skal være tilrettelagt for alle.  Normalgruppa av elever favner 

større del av elevgruppa.  Ikke så mange med tilrettelagt undervisning lenger.  Skolen skal 

favne alle i sin undervisning, med hjelp av andre offentlige instanser (BUP, PPT osv.).   

Er ikke nok utdanning i lærerstudiene på alle forskjellige utfordringer, men fokus på 

fagutdanning som gir kompetanse til å undervise.  Savner lærerutdanning i sosialt samspill, og 

ulike utfordringer elever har.   

Interkommunal PPT-tjeneste som har kontor på Tynset.  Rendalen kommune kjøper tjeneste ut 

fra elevtall.  Både PPT og Logoped, som tilsvarer ca. 1 stilling.  Da har både barnehage og 

skole PPT-kontakt.  Lærerne får veiledning fra PPT om måter å undervise på, og hvordan løse 

problemer.  Veiledes mye.  PPT er ofte med på samarbeidsmøter.  Veileder i større grad for 

grupper, ikke enkeltelever som før.   

 

Skolen kan anbefale foreldre å utrede ungen sin, men foreldrene bestemmer om de ønsker det.   

 

Barnehagen har pr. d.d. et barn med nedsatt hørsel, og det er tilrettelagt for dette.   

Både foresatte og ansatte får veiledning.  Må tilrettelegges på skolen når dette barnet skal 

begynne på skolen.  Tilrettelegges ikke i forkant, men blir tilrettelagt når noen får behov.   

Det er ikke pålegg om at gamle bygg skal tilfredsstille nye lover i forhold til universell 

utforming.  Kommer det f.eks. en rullestolbruker på grunnskolen, må det tilrettelegges.   
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Pr. i dag er det ingen ansatte i oppvekst med nedsatt funksjonsevne.   

 

Det er tilbud om leksehjelp på begge skolene, men det er ikke så mange som benytter seg av 

det.  1. og 2. trinn har valgfri leksehjelp i skoletida.  Kan velge mellom leksehjelp eller tilsyn.  

Elevene som ikke har leksehjelp er ute og leker under tilsyn.  3. og. 4 klasse har tilbud to dager 

etter skoletid.  5., 6. og 7. klasse har tilbud en dag etter skoletid.   

 

REF har ønske om befaringer av både barnehager og skoler i forhold til universell utforming.  

Viktig å avtale med hver enkelt skole/barnehage.  Enkelte dager og tider passer bedre enn 

andre.   

 

 

4/22 BEFARINGER 2022 

 

REF har planlagt følgende befaringer i første halvår 2022, men konkluderte i møtet med at alle 

planlagte befaringer utsettes til høsten 2022 grunnet covid-19 

 

• 14.02.2022 Befaring Berger skole, Fagertun skole, Rendalen barnehage avdeling 

Bergset og avdeling Åkrestrømmen.  (Utsatt)  

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

• RAUS (Utsatt) 

• Rendalen sjukehjem:  Nye omsorgsleiligheter.  Sansehage.  (Utsatt) 

• EM og VM i fluefiske 2022.   

• REF planlegger flere befaringer etter at pandemien/smittesituasjonen er mer avklart 

 

 

5/22 ÅRSBERETNING 2021 

 

Årsberetningen ble sendt ut sammen med møteinnkallingen, slik at alle kunne gå gjennom den 

før møtet.  Årsberetning 2021 ble godkjent. 

 

 

6/22 WEBINAR OM ELDRERÅDSARBEID (PENSJONISTFORBUNDET) 

 

Webinaret ble vist i møtet. 

  

 

7/22 MØTEPLAN 2022 (fast møtedag mandager) 

 

• 25.04.2022 Rådsmøte REF 
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8/22 EVENTUELT / REFERATSAKER  

 

• Odveig Høye informerte fra Eldrerådskonferansen på Hamar 25.-26.11.2021. 

• Sak 25/21 Gang og sykkelvei.  Medlem Bjørn Ove Lindstad ønsker å gi tilbakemelding 

om at vinterbrøytinga har blitt helt strøken på gang- og sykkelveien på Otnes, og ønsker 

at Tore Hornseth får tilbakemelding om det.   

• Har ikke vært avholdt møter i brukerrådet.  

 

 

 

 

                                                    Rendalen, 7. februar 2022 

 

Kai B. Dahlen (sign.)  Ingrid Marie Lutnæs (sign.) 

Per Knut Nordseth (sign.)  Odveig Høye (sign.) 

Bjørn Ove Lindstad (sign.)  Marit Bjørnstad (sign.) 

            

 

Rett utskrift av referatet bekreftes 7. februar 2022, 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) 

mailto:kai.dahlen@fjellbekk.net

