RENDALEN KOMMUNE

R E F E R A T
FRA MØTE I RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE
15.06.2020
Råd for eldre og funksjonshemmede holdt møte i møterom Budeia mandag
15.06.2020 kl. 10:00 – 14:00
Tilstede:: ................ Kai Berget Dahlen (leder), Ingrid Marie Lutnæs (nestleder),
Per Knut Nordseth, Odveig Høye, Bjørn Ove Lindstad, Marit
Bjørnstad (folkevalgt AP), Karin Lervang (folkevalgt
SP/SV)
Andre:..................... Driftsleder Tore Hornseth deltok under sak 12/20
Sekretær: ................ Birgitte H. Nytrøen

Leder Kai Berget Dahlen ønsket velkommen til møtet. Møteinnkalling godkjent.
Saksliste:
12/20)
Rendalstunet – Universell utforming. Driftsleder Tore Hornseth
orienterer
13/20)
Frivilligsentralen – Oppfølging av sak 11/20 i REFs møte
28.01.2020
14/20)
BAS. Folkemøte mandag 15.06.2020 kl. 19:30
15/20)
Åpent informasjonsmøte høsten 2020
16/20)
Eldredagen 2020
17/20)
Møteplan 2020
 16.-17.11.2020 Eldrerådskonferanse, Scandic Hamar
18/20)
Eventuelt / Referatsaker
 Informasjon fra de fylkeskommunale rådene v/leder i REF
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12/20 RENDALSTUNET – UNIVERSELL UTFORMING
Driftsleder Tore Hornseth deltok i møtet og informerte om byggeprosessen ved Rendalstunet.
Startet opp på nyåret 2020 og forventet ferdigdato er satt til 16.11.2020. En del uforutsett
arbeid, da det var en del råte. Totalbudsjett 12-13 mill. Nå er gulv støpt ferdig, og nødvendig
infrastruktur er på plass i grunnen. Driver utvendig med tak og vegger.
Universell utforming skal være ivaretatt av konsulentfirmaet Norconsult. Heis monteres på
nordsiden av bygget. Rullestolrampe ved hovedinngang. Handicaptoalett. Det ble i tillegg stilt
spørsmål fra REF om teleslynge, akustikk og handikapparkering. Tore Hornseth sjekker ut
dette, og gir tilbakemelding.
REF stilte også spørsmål omkring universell utforming ved sjukehjemmet og kommunehuset,
og Tore Hornseth gir tilbakemelding til REF på de spørsmålene han ikke hadde forberedt seg
på.
Rendalen sjukehjem – ombygging – universell utforming:
 Hva skjer med sansehagen? Driver og flytter den. Avhengig av å få opp gjerde rundt.
 Tilgang til «røkebu» via kjøkkenet på C? Overbygd passasje ut.
Er også utgang via «det gamle røkerommet». Hva med brøyting og tilgjengelighet på
vinteren? Tore Hornseth sjekker ut og gir tilbakemelding til rådet.
Kommunehuset - universell utforming:
 Ny markering av inngangsdør er utført.
 Handikapparkering er markert på asfalten. Skal settes opp skilt.
 Monteres ny heis i kommunehuset. Skulle startet i mai, men senerelagt til august grunnet
koronapandemien.
 Vanskelig å åpne hovedinngangsdøren for rullestolbrukere, da døren slår utover.
13/20 FRIVILLIGSENTRALEN
Oppfølging av sak 11/20 i REFs møte 28.01.2020. Spørsmål ifm. Finansieringsmodell av
frivilligsentraler.
Karin Lervang har stilt spørsmål i kommunestyrets møte både i januar og februar. Ble sagt at
Rendalen kommune skulle sende en uttalelse til Regjeringen. Leder i REF har sendt spørsmål
til formannskapet med forespørsel om frivilligsentralen og BAS.
REF inviterer styreleder i Frivillighetssentralen Jonny Haugseth inn i neste møte.
REF har et stort ønske om at Frivilligsentralen skal være oppe og gå, og har følgende spørsmål
til styret:
Det er kjent at leder i Frivilligsentralen er langtidssykemeldt. Har styret en plan i forhold til
bemanning?
REF mener styret i Frivilligsentralen bør inn og koordinere det frivillige arbeidet, da det er
viktig at Frivilligsentralen er oppe og går, og fungerer som et koordinerende nav.
Hvor skal brukere av Frivilligsentralen henvende seg?
Utfordring med manglende lokale, er det noe nytt i forhold til lokale?
Må ha en fungerende Frivilligsentral, også i forhold til årlig tilskudd.
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14/20 BAS. FOLKEMØTE MANDAG 15.06.2020 KL. 19:30
Leder i REF deltar på informasjonsmøtet.
Rådet stiller (har stilt) følgende spørsmål til ordfører i forkant av møtet:
I rådsmøte i dag, var BAS på saklista, og følgende spørsmål ble stilt:
 Hvor mye betaler Rendalen kommune til Opplysningsvesenets fond for leie av tomt til
BAS?
For leder i REF, Kai Berget Dahlen
15/20 ÅPENT INFORMASJONSMØTE HØSTEN 2020
Utsettes til neste møte.
16/20 ELDREDAGEN 2020
REF tar sikte på å avholde eldredagen onsdag 30.09.2020 Kl. 17-20.
Arbeidsgruppa arbeider videre med plan for dagen.
17/20 MØTEPLAN 2020 (fast møtedag mandager)





31.08.2020 Rådsmøte REF
30.09.2020 Eldredagen 2020
Åpent informasjonsmøte (utsatt til neste møte)
16.-17.11.2020 Eldrerådskonferanse, Scandic Hamar.
Leder i REF Kai Berget Dahlen og medlem Odveig Høye deltar.
 30.11.2020 Rådsmøte REF
 Årlig konferanse i regi av Innlandet fylkes råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne, planlegges avholdt våren 2021. Folkevalgt Karin Lervang og medlem
Bjørn Ove Lindstad ønsker å delta.
18/20 EVENTUELT / REFERATSAKER
 Informasjon fra det fylkeskommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i
Innlandet, v/leder i REF
 Brev fra Pensjonistforbundet vedrørende bekjempelse av korona-viruset, v/leder i REF
 Hilsen til eldrerådene fra Innlandet fylkeskommunes eldreråd, v/leder i REF
 Karin Lervang fremsatte ønske om at Råd for eldre og funksjonshemmede endres til
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Må behandles i
kommunestyret.
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 Inngangsparti / universell utforming kirkene i Rendalen. REF har hatt dette opp
tidligere. Tas opp igjen på neste møte.
 Inngangsparti / universell utforming YX Otnes. Post i butikk. Tas opp igjen på neste
møte.

Rendalen, 15. juni 2020
Kai B. Dahlen (sign.)
Per Knut Nordseth (sign.)
Bjørn Ove Lindstad (sign.)
Karin Lervang (sign.)

Ingrid Marie Lutnæs (sign.)
Odveig Høye (sign.)
Marit Bjørnstad (sign.)

Rett utskrift av referatet bekreftes 15. juni 2020, 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, 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 funksjonshemmede (REF), og leder Kai Berget Dahlen kan
kontaktes over tlf. 913 96 363 eller e-post kai.dahlen@fjellbekk.net hvis mer informasjon ønskes)
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