RENDALEN KOMMUNE

R E F E R A T
FRA MØTE I RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE
19.06.2018
Råd for eldre og funksjonshemmede holdt møte på møterom budeia tirsdag
19. juni 2018 kl. 10:00 – 13:30.
Til stede:................. Mads Undseth, Kai Berget Dahlen, Grete Haarset (vara),
Anne Britt Nordengen og Marit Bjørnstad
Meldt forfall: .......... Wenche Finstad og Gunn Randi Finstad
Ikke meldt forfall ... Knut Ingebrigtsen
Sekretær: ................ Birgitte H. Nytrøen

Leder Mads Undseth ønsket velkommen til møtet.
Møtereferat fra møtet 10.04.2018, møteinnkalling og sakliste ble godkjent.
Saksliste:
17/18)
18/18)
19/18)
20/18)
21/18)
22/18)

23/18)

Økonomiplan 2019-2022 Rendalen kommune
Universell utforming offentlige bygg – Merking av HC-parkering
Regionmøte Eldrerådene i Nord-Østerdal høsten 2018
Evaluering av informasjonsmøte
Evaluering REF
Møteplan 2018
 Rådsmøte 19.06.2018
 13.-14.09.2018 RLF – Råd for likestilling for
funksjonshemmede, Hamar
 Eldredagen 2018 (Mads Undseth og Wenche Finstad fra REF)
 Regionmøte Eldrerådene i Nord-Østerdal høsten 2018
Eventuelt / Referatsaker
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17/18 ØKONOMIPLAN 2019-2022 RENDALEN KOMMUNE
Høringsinnspill fra REF:
2.3.4 Frivillighet
REF ser med tilfredshet at det er satt større fokus på frivillighet i økonomiplanen.
4.2.1.2 Årsverk til disposisjon
REF er svært betenkt over reduksjon av antall stillinger innen kategorien
omsorgsarbeider/hjelpepleiere/helsefagarbeidere. Viser i den forbindelse til prognoser for
befolkningsutviklingen og graf for aldersfordeling i befolkningen pr. 2017.
4.2.2.2 Planlagt utviklingsarbeid i økonomiplanperioden
REF stiller spørsmålstegn ved forsvarligheten ved å redusere antall nattvakter.
4.2.3 Arbeidsmål
Hva menes med Kulepkt. 6?
REF ser meget positivt på at det er satt fokus på kompetanseheving, og slutter oss for øvrig til
formannskapets innstilling til økonomiplan for 2019-2022.

18/18 UNIVERSELL UTFORMING OFFENTLIGE BYGG – MERKING AV HCPARKERING
HC-parkering ved kommunehuset er merket, og mangler nå bare skilt.
Plan for skilting av HC-parkering finnes ikke i kommunen. REF inngår dialog med PND.
19/18 REGIONMØTE ELDRERÅDENE I NORD-ØSTERDAL HØSTEN 2018
REF er vertskap for høstens regionmøte. Rådet satte møtedato til tirsdag 18.09.2018.
Møtet avholdes på kommunestyresalen Sølen kl. 10-15.
Mistra Hotell står for bevertning; Kaffe og rundstykke ved møtestart, gryte m/grønnsaker og
stekte poteter til lunsj kl. 13, samt kaffe og kake. Kuvertpris ca 180,- Deltagerne betaler selv.
Påmelding: Senest 10. september 2018 av hensyn til servering.
Aktuelle temaer: Orientering fra Tynset sykehus v/Stein Tronsmoen
Transporttilbud for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne (Hedmark Trafikk)
Valg av nye Eldreråd/Råd for eldre og funksjonshemmede (Hedmark Fylkes Eldreråd)
Stortingsmelding – Leve Hele Livet (Hedmark Fylkes Eldreråd)
Leder Mads Undseth avklarer temaer og foredragsholdere for møtet. Sender ut invitasjon før
sommerferien.
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20/18 EVALUERING AV INFORMASJONSMØTE
Viktig at det i forkant av offentlige møter henstilles om at personer ikke navngis under innlegg.
Gode innlegg og svar på temaene. Passe tid på innleggene.
Mye informasjon på en gang for noen av de eldre.
Fått tilbakemelding om å vurdere å ha neste informasjonsmøte på kveldstid.
Hvis det skal være et årlig informasjonsmøte, blir neste møte i april 2019.
Leder i REF gir tilbakemelding til administrasjonen.
21/18 EVALUERING REF
Rådet hadde en intern evaluering i møtet. Ser at det fort kan bli mye fokus på eldre, men har
blitt bedre. Litt vanskelig å «lande» og bli ferdig med enkelte saker.
Viktig for rådet at politikerne er med - og politikerne ser det som viktig å få være med.
Konklusjonen internt i rådet er at det i det store og hele fungerer godt med et sammenslått råd,
under forutsetning av at det er en velfungerende sekretærfunksjon.
Det sendes ut brev til høringspartene (Rendalen Pensjonistforening, Rendalen Demensforening,
LHL Rendalen og Mental Helse Rendalen).
22/18 MØTEPLAN 2018
 13.-14.09.2018 RLF – Råd for likestilling for funksjonshemmede, Scandic Hamar.
Kai B. Dahlen og Marit Bjørnstad deltar på denne konferansen (melder seg på selv).
 Regionmøte Eldrerådene i Nord-Østerdal 21. september 2018 kl. 10-15
 Eldredagen 2018 (Mads Undseth og Wenche Finstad fra REF. Wenche bedt om fritak.
Odveig Høye deltar i stedet.)
23/18 EVENTUELT / REFERATSAKER
Brukerrådsmøte Rendalen sjukehjem:
Leder Mads Undseth refererer i neste møte. Ikke fått referat fra brukerrådsmøtet ennå.
Fast stol i Kommunestyret for REF?:
Tas som sak på neste møte.
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Rendalen, 19. juni 2018
Mads Undseth (sign.)
Grete Haarset(sign.)
Marit Bjørnstad (sign.)

Kai B. Dahlen (sign.)
Anne Britt Nordengen (sign.)

Rett utskrift av referatet bekreftes 19. juni 2018, Birgitte H. Nytrøen (sekretær)
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur
Referatet sendt rådets medlemmer, rådets varamedlemmer, rådmannen, ordføreren,
virksomhetsleder for helse- og omsorg, virksomhetsleder for kultur og service, berørte sektorer,
kommunestyret som referatsak, Hedmark fylkes eldreråd, Rendalen pensjonistforening v/leder,
RLF Hedmark og legges ut på internett. Referatet sendes også Østlendingen og Østerdølen.
(Rådet er glad for omtale om Råd for eldre og funksjonshemmede (REF), og leder Mads Undseth kan kontaktes
over tlf. 466 68 986 eller e-post mads.undseth@fjellnett.no hvis mer informasjon ønskes)
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