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R  E  F  E  R  A  T 

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

06.12.2021 
 

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

Sølen mandag 06.12.2021 kl. 10:00 – 14:00 

 

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

Odveig Høye, Bjørn Ove Lindstad, Per Knut Nordseth, Marit 

Bjørnstad (folkevalgt AP), Anne Grete Otnes (for Lervang) 

 

Andre: ..................... Jonny Haugseth deltok under sak 22/21  

Tore Hornseth deltok under sak 25/21 

Lars Erik Bjøntegaard deltok under sak 26/21 

Birgitte H. Nytrøen (sekretær)  
 

 

 
 

Referat fra forrige møte godkjent.  Møteinnkalling m/saksliste godkjent.   
 

Saksliste:     

22/21) Frivilligsentralen 

23/21) Befaringer 2022 

24/21) Universell utforming Post i butikk 

25/21) Bygging av gang og sykkelvei i Øvre Rendal - Bergset 

26/21) Økonomiplan 2022-2025 (Høringsfrist 15.12.2021) 

27/21) Eldredagen 2022 

28/21 Møteplan 2022 

29/21) Eventuelt / Referatsaker 

- Eldrerådskonferanse på Hamar 25.-26.11.2021 

- Eldredagen 2021 avholdt på Øiseth 30.09.2021 
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22/21 FRIVILLIGSENTRALEN 

 

Styreleder Jonny Haugseth deltok og informerte om Frivilligsentralens arbeid. 

 

REF har fått tilbakemelding om at Frivilligsentralen oppleves som veldig anonym.   

Må synliggjøres hva som skjer.  

 

Vanskelig å drifte en frivilligsentral uten et fast tilholdssted, og det forventes at egnet lokale 

snart er på plass.  Politikerne i REF tar dette tilbake til KS, og REF bemerker dette i 

høringsinnspillet til årsbudsjett og økonomiplan. 

 

 

 

23/21 BEFARINGER 2022 

 

I 2021 har REF vært på befaring av Mefurua, Rendalstunet, kirkene i Rendalen og Post i 

butikk.   

 

REF planlegger følgende befaringer i første halvår 2022: 

 

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

Bergset og avdeling Åkrestrømmen. 

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

• RAUS  

• Rendalen sjukehjem:  Nye omsorgsleiligheter.  Sansehage 

• EM og VM i fluefiske avholdes i 2022.  Er det noen som helst tilrettelegging for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne?  

 

 

 

24/21 UNIVERSELL UTFORMING POST I BUTIKK 

 

Har sendt ny henvendelse til Posten, og fått følgende svar: 

«Saken er tatt opp, og de har hatt gjennomgang av det som er nevnt tidligere».   

Følges opp i 2022. 

 

 

 

25/21 BYGGING AV GANG- OG SYKKELVEI I ØVRE RENDAL - BERGSET  

 

Driftsleder Tore Hornseth deltok i møtet og informerte om den planlagte gang- og sykkelveien 

i Øvre Rendal – Bergset.  REF er opptatt av at universell utforming ivaretas. 

 

Tore Hornset fikk tilbakemelding om at gang- og sykkelveien på Otnes har for dårlig 

vintervedlikehold, og er vanskelig å forsere med rullestol.   
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26/21 ØKONOMIPLAN 2022-2025 

 

Økonomiplan 2022-2025 ble behandlet i Formannskapets møte 02.12.2021, og sendt på høring 

med høringsfrist 15.12.2021.  Økonomisjef Lars Erik Bjøntegaard deltok i møtet og informerte 

om grunnlaget for økonomiplanen.  REF leverer følgende høringsinnspill: 

 
HØRINGSINNSPILL – ÅRSBUDSJETT 2022 OG ØKONOMIPLAN 2022-2025  

 

Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne i Rendalen har gjennomgått 

formannskapets innstilling til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.  Økonomisjef Lars 

Erik Bjøntegaard deltok i REFs møte og informerte om grunnlaget for økonomiplanen, noe 

som var meget nyttig for rådets medlemmer. 

 

REF har følgende innspill: 

• Som tidligere år er REF opptatt av at Frivilligsentralen er oppe og går, og merker seg 

at ny ordning innebærer at kommunen må stille med en definert andel av 

driftskostnadene, samt fri tilgang på lokaler.  Økningen er estimert til 200’ fra dagens 

ramme for overføring til Frivilligsentralen, beregnet fra og med 2022.  REF anmoder 

om at fri tilgang på lokaler straks må komme på plass, da det er vanskelig å drifte en 

Frivilligsentral uten egnede lokaler. 

• REF har et sterkt ønske om at dessert blir gjeninnført, både for sjukehjemmets beboere 

og hjemmeboende.   

• Som i fjor, vil REF gi innspill om at budsjett og økonomiplan er vanskelige dokumenter 

å navigere i.  Når det gjelder gebyrendringer er det vanskelig og tidkrevende å 

sammenligne når fjorårets gebyrer ikke står opplistet.  

 

 

27/21 ELDREDAGEN 2022  

 

Eldredagen 2022.  Tas på neste møte. 

 

 

 

28/21 MØTEPLAN 2021 (fast møtedag mandager) 

 

• 07.02.2022 Rådsmøte REF (oppvekstsjef inviteres) 

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

Bergset og avdeling Åkrestrømmen. 

• 25.04.2022 Rådsmøte REF 
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29/21 EVENTUELT / REFERATSAKER  

 

• Eldrerådskonferanse på Hamar 25.-26.11.2021 

Odveig Høye deltok fra REF, og refererte fra konferansen.  Meget nyttig konferanse.  

Første konferansen for innlandet samlet.  Pensjonistforbundet.no webinar om 

eldrerådets jobb (45 min.).  Tas på neste møte.   

 

• Eldredagen 2021  

Avholdt på Øiseth 30.09.2021 

 

• Brukerrådet Rendalen sjukehjem 

Det har vært lite/ingen møteaktivitet i brukerrådet. 

 

 

 

                                                    Rendalen, 6. desember 2021 

 

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

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

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

Anne Grete Otnes (sign.)   

            

 

Rett utskrift av referatet bekreftes 6. desember 2021, Birgitte H. Nytrøen (referent)  

 

 

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

