
 

RENDALEN KOMMUNE 
 

 

Saksnr.:   20/54-29  1 

 

R  E  F  E  R  A  T 

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

07.12.2020 
 

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

Budeia mandag 07.12.2020 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 SV/SP) 

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

 

 
 

 

Leder Kai Berget Dahlen ønsket velkommen til møtet.  Møteinnkalling 

m/saksliste godkjent.   

Minnet om at alle må gi tilbakemelding til sekretær om at eposter er mottatt.  
 

Saksliste:     

31/20)  Mefurua – Universell utforming – Oppsummering etter befaring 

32/20) Frivilligsentralen 

33/20) Årsbudsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024 (Høring) 

34/20) Spørreundersøkelse vedrørende koronasituasjonen 

35/20) Møteplan 2020/2021 

 07.12.2020 Rådsmøte REF 

36/20) Eventuelt / Referatsaker 

 Leder refererer fra FFO-møte i Alvdal 26.10.2020 

 Navneendring REF 

 Universell utforming post i butikk og kirkene i Rendalen 
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31/20 MEFURUA – UNIVERSELL UTFORMING – OPPSUMMERING ETTER 

BEFARING 

 

REF var på befaring på Mefurua i etterkant av forrige møte, sammen med daglig leder i 

kommuneskogen May Britt Haugen. Nyttig å ha med en i rullestol når en skal se på universell 

utforming.  Det er utfordringer i forhold til universell utforming i gamle bygg.  De største 

utfordringene på Mefurua er inngang til hovedhuset, tilgang til sanitæranlegg for 

rullestolbrukere, samt adkomst til hytter og badestrand.  Planlagt vei ned.  Viktig at den ikke 

blir for bratt.  Planlagt brygge må kunne tas opp på vinteren.   

 

32/20 FRIVILLIGSENTRALEN 

 

Det er betenkelig at Frivilligsentralen ikke er oppe og går igjen.  REF sender en henvendelse til 

styreleder i Frivilligsentralen.  Ønsker fortgang i prosessen med ansettelse av daglig leder.  

Viktig at Frivilligsentralen er oppe og går i 2021, da dette er siste året med øremerkede 

overføringer.  For 2021 vil øremerkede tilskudd bli fordelt fra Kulturdepartementet til 

frivilligsentralene via kommunene.  Alle frivilligsentraler i kommuner som ble tildelt særskilt 

fordelte rammetilskuddsmidler til frivilligsentraler i 2020 vil bli tildelt øremerkede tilskudd i 

2021.  

 

33/20 ÅRSBUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN 2021-2024 (HØRING) 

 

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

formannskapets innstilling til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 

 

REF har sendt inn følgende høringsinnspill: 

 REF ser positivt på, og støtter formannskapets vedtak om å opprettholde RSH/Nattevakt 

stilling for hele planperioden. 

 Viktig at frivilligsentralen er oppe og går i 2021, da dette er siste året med øremerkede 

overføringer.  For 2021 vil øremerkede tilskudd bli fordelt fra Kulturdepartementet til 

frivilligsentralene via kommunene.  Alle frivilligsentraler i kommuner som ble tildelt 

særskilt fordelte rammetilskuddsmidler til frivilligsentraler i 2020 vil bli tildelt 

øremerkede tilskudd i 2021.  

 REF stiller spørsmål ved PNDs økte gebyrsatser, og ber administrasjonen se på 

muligheten for å legge økningene over flere perioder.  REF representerer forskjellige 

grupper i samfunnet, og ser at slike store gebyrøkninger kan bli vanskelig for mange. 

 REF forventer at endringer i stillingsprosenter ved servicekontoret, ikke går utover 

sekretariatfunksjonen for REF.  

 REF merker seg at kulturskolen prøver nye modeller for å opprettholde sitt tilbud, bl.a. 

med ukentlig tilbud på Helse og Omsorg.  REF mener kulturskoletilbudet i Rendalen er 

veldig viktig å opprettholde, spesielt for barn og unge.  

Til slutt vil REF gi innspill om at budsjett 2021 og økonomiplan for 2021-2024 er 

vanskelige dokumenter å navigere i, i forhold til tidligere års dokumenter.  Når det gjelder 

gebyrendringer er det vanskelig og tidkrevende å sammenligne når fjorårets gebyrer ikke 

står opplistet.  
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34/20 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE KORONASITUASJONEN 

 

Henvendelse til kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Innlandet fra 

Innlandet fylkes råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne med forespørsel om: 

 

1. Kommunenes håndtering av mennesker med nedsatt funksjonsevne ifbm koronapandemien 

2. Kommunenes strategi for bolig til mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 

REF sender midlertidig svar på henvendelsen om at brevet er mottatt, og at rådet vil komme 

tilbake med svar.  Skriftlig henvendelse utarbeides til virksomhetsleder Helse og Omsorg, 

Oppvekstsjef og Helsesykepleier.  

  

35/20 MØTEPLAN 2020/2021 (fast møtedag mandager) 

 

 08.02.2020 Rådsmøte REF 

 12.04.2020 Rådsmøte REF 

 21.06.2020 Rådsmøte REF 

 

36/20 EVENTUELT / REFERATSAKER  

 

 Leder refererte fra FFO-møte i Alvdal 26.10.2020 

 Navneendring REF: 

Rendalen kommune, Kommunestyret vedtok navneendring for Råd for eldre og 

funksjonshemmede – REF, i kommunestyrets møte 23.09.2020, sak 60/20.  

Rådets nye navn blir Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne – REF.  

REFs «Retningslinjer for kommunalt Råd for eldre og funksjonshemmede i Rendalen», 

oppdateres med korrekt navn. 

 Universell utforming post i butikk og kirkene i Rendalen 

Brev sendt, med anmodning om tilbakemelding innen 15.12.2020 

 

 

                                                    Rendalen, 7. desember 2020 

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

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

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

Karin Lervang (sign.) 

            

Rett utskrift av referatet bekreftes 7. desember 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 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

