RENDALEN KOMMUNE

R E F E R A T
FRA MØTE I RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE
19.09.2019
Råd for eldre og funksjonshemmede holdt møte ved møterom Budeia torsdag
19. september 2019 kl. 10:00 – 14:00.
Til stede:............. Mads Undseth, Knut Ingebrigtsen, Gunn Randi Finstad, Marit
Bjørnstad, Odveig Høye (vara) og Grete Haarset (vara)
Meldt forfall: ...... Kai Berget Dahlen, Anne Britt Nordengen og Wenche Finstad
Sekretær: ............ Birgitte H. Nytrøen
Andre:................. Mona Enoksen, Daglig leder Frivilligsentralen (sak 19 og 20)
Per Ivar Strømsmoen, Virksomhetsleder kultur (sak 21)

Leder Mads Undseth ønsket velkommen til møtet. Innkalling og sakliste
gjennomgått og godkjent. Møtereferatet ble gjennomgått og godkjent.
Saksliste:
19/19)
20/19)
21/19)
22/19)
23/19)
24/19)
25/19)

26/19)

Frivilligsentralen – Ny daglig leder Mona Enoksen
Eldredagen 01.10.2019
Den kulturelle spaserstokken - status
Forebyggende hjemmebesøk eldre
Ny valgperiode REF
Prøveprosjekt kollektivtilbud (Gunn Randi Finstad)
Møteplan 2019
 Dialogmøte Leve hele livet 18.09.2019 (Leder i REF deltar)
 Eldredagen 01.10.2019
 Rådsmøte 05.12.2019
Eventuelt / Referatsaker
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19/19 FRIVILLIGSENTRALEN – NY DAGLIG LEDER MONA ENOKSEN
Frivilligsentralen ble reorganisert 18.12.2018. Nytilsatt daglig leder Mona Enoksen presenterte
seg selv. Hun er tilsatt i 80 % stilling. Lokale for Frivilligsentralen er ikke på plass ennå, og
har høy prioritet. Frivilligsentralen ønsker innspill og tanker fra alle. Er nå inne i en
kartleggingsfase hvor det kartlegges behov. Første arrangement vil bli eftasdansen på
sjukehjemmet. Budsjettet ligger hos helse og omsorg, men driften ligger hos kultur.
De statlige øremerkede midlene går inn i kommunenes budsjett fra 01.01.2020.
REF ga innspill til leder i Frivilligsentralen: Viktig å ha fokus på hvor positivt det er å være
frivillig. Mange synes det er trivelig å bidra. Viktig å ta vare på de frivillige.
Rådet ser betydningen av hvor viktig det er at Frivilligsentralen får tilfredsstillende lokaler og
rammevilkår ellers.
20/19 ELDREDAGEN 01.10.2019
Tirsdag 01.10.2019 kl 17-20 i kommunestyresalen.
Foredrag av Jan Kåre Moan om alder og diagnoser. Underholdning ved Jørund Westgård.
Allsang. Utlodning. Potetsuppe med tilbehør, kaffe og kringle.
Plakater er hengt opp, og det har vært annonsert i Østlendingen.
Påmelding og evt. behov for skyss meldes til Rendalen kommune eller Rendalen
Frivilligsentral innen 25.09.2019.
21/18 DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN
Virksomhetsleder for kultur, Per Ivar Strømsmoen, informerte om status for DKSS
Brukerråd DKSS består av Per Ivar Strømsmoen (virksomhetsleder Kultur), Mads Undseth
(leder REF), Jonny Haugseth (Rendalen Pensjonistforening), Mona Mømb (aktivitør Helse og
Omsorg), Rendalen Frivilligsentral, samt en representant for Rendalen sjukehjem.
Brukerrådet avholder møte snarest.
22/19 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK ELDRE
Bekreftet at dette prosjektet iverksettes 01.01.2020. Prosjekt for å gjennomføre forebyggende
hjemmebesøk. Iverksettes som en del av helse- og omsorgsplanen. Aldersgruppe over 75.
23/19 NY VALGPERIODE REF
Funksjonstiden til REF går til det er valgt og oppnevnt nytt råd. Frasigelse av kommunale verv
meldes skriftlig til postmottak@rendalen.kommune.no eller pr post innen 10.10.2019.
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24/19 PRØVEPROSJEKT KOLLEKTIVTILBUD (Gunn Randi Finstad)
REF er kjent med at det pågår et prosjekt i Folldal kommune «Smart Transport i Distrikt»
Er det tenkt noe tilsvarende i Rendalen kommune?
(Informasjonen nedenfor er hentet fra Folldal kommunes hjemmeside)
Smart Transport i Distrikt
Hedmark Trafikk har lenge og gjennom flere prosjekt jobbet med å forbedre kollektivtilbud i
distrikt. Vi har testet flere løsninger men alle har vist seg å bli kostbare i drift. Et nytt prosjekt
som ser bare på persontransport for ordinære reisende har derfor vært lite aktuelt. For å få en
effektiv løsning må en inkludere all persontransport, reiser for pasienter, reiser som
kommunen/fylkeskommunen betaler for, med mer
Derfor har vi sammen med våre partnere Entur, Sykehuset Innlandet, Folldal kommune og
SINTEF initiert prosjektet Smart Transport i Distriktene. Prosjektet har budsjettet på 10 mill
NOK hvor 6,8 mill NOK er finansiert av Forskningsrådet, og vil strekke seg over 3 år.
Prosjektet vil svare på Hedmark fylkes ønske om å «utrede muligheten for bedre utnyttelse av
eksisterende transport i utkantstrøk av Hedmark gjennom en forsøksordning med felles
transport av tjenester knyttet til post, varelevering, passasjerer og skoleskyss.»
Målet er å få laget et felles System for transportplanlegging der både person- og varetransport
inngår. Systemet skal forbedre transporttjenestene i distrikter med hensyn til effektivitet,
økonomi, kortere reise- og ventetid, kundens opplevelse og miljø.


Vi skal lage en digital tjeneste for integrert og dynamisk transportplanlegging for
personer og varer for å sikre at reisende skal nå frem i tide på en behagelig, trygg og
kostnadseffektiv måte.



Det skal sørges for at tjenesten kontinuerlig kan forbedres gjennom et digitalt
overvåkings- og læringssystem.



Vi skal utvikle et verktøy, system som foreslår forbedringer av transportsystemet på
bakgrunn av målinger og kost-/nytteanalyser.



Det skal inngå utprøving av systemene i reelle case i distriktene

Prosjektet vil gi innovasjon i form av nye tjenester og verktøy for transportplanlegging og
utførelse.
Kollektivreisene skal planlegges ved bruk av data fra Enturs reiseplanlegger, og SINTEF sine
optimeringsprogramvare.
25/19 MØTEPLAN
 01.10.2019 Eldredagen 2019
 26.09.2019 Fellesmøte Hedmark fylkes eldreråd og RLF Hedmark. Kontaktmøte med
pasient- og brukerombudet. Leder i REF deltar.
 08.10.2019 Brukermøte Sjukehuset Innlandet på Tynset. Leder i REF deltar.
 05.12.2019 Møte i REF
Saksnr.: 19/144-21

3

RENDALEN KOMMUNE

26/19 EVENTUELT / REFERATSAKER
Referat fra konferanser:
 Dialogmøte Leve hele Livet 18.09.2019. Leder i REF deltok og refererte fra møtet.
 RLF Hedmark konferanse Lia Gård 27.05.2019. Gunn Randi Finstad og Wenche
Finstad deltok.
Brukerrådet ved Rendalen sjukehjem:
Leder i REF refererte fra siste møte i brukerrådet.
TT-ordning
Informasjonsbrev fra Hedmark og Oppland Fylkeskommuner datert 13.09.2019 ble delt ut i
møtet. Informasjon om TT-ordningen i Innlandet fylkeskommune til kommunene i Innlandet.

Rendalen, 19. september 2019
Mads Undseth (sign.)
Odveig Høye (sign.)
Grete Haarset (sign.)

Knut Ingebrigtsen (sign.)
Marit Bjørnstad (sign.)
Gunn Randi Finstad (sign.)

Rett utskrift av referatet bekreftes 19. september 2019, 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, personalsjef, berørte
sektorer, kommunestyret som referatsak, Hedmark fylkes eldreråd, Rendalen
pensjonistforening v/leder, RLF Hedmark og legges ut på internett. Referatet er tilgjengelig på
Rendalen kommunes hjemmeside.
(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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