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RÅD FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 14.04.2021
Sak 4/21. Status for prosjektene
Utbygging FBSS – Husbanktilskuddet er gitt. Tas til orientering
Renovering av basseng – Rådet beklager og tar til orientering at Kommunestyret har vedtatt
ny utlysning uten full renovering/universell tilpasning av lærergarderober
Sak 5/21. Informasjon om kontaktpersoner i kommunen (jfr. Handlingsplanen)
Hvordan få til bedre informasjon om dette?
Ergoterapeuten er kromtappen i arbeidet, og kan gi mer konkret informasjon til rådet om
hvilke områder en mer konkret/bedre informasjon vil gi merverdi for berørte innbyggere.
Rådet ønsker mer kontakt med ergoterapeuten om saken. Kommunedirektøren varsler henne,
og gir leder tilbakemelding.
Sak 6/21. Informasjon om kommunens samlede fysioterapi-tilbud
Tidligere hadde privat fysioterapeut 100% driftstilskudd. Stillingen ble i høst lyst ut med 80%
driftstilskudd. Psykomotorisk fysioterapeut har også 80% driftstilskudd.
Det er meldt rådet om uvanlige lange ventelister. Kommunedirektøren sjekker dette.
Spørsmål om redusert hjemmel i forhold til rekruttering ble besvart; Det var godt med
kvalifiserte søkere til stillingen da denne ble utlyst med 80% driftstilskudd.
Postadresse

Besøksadresse

2580 FOLLDAL

Gruvvegen 7
62 49 10 00
E-post: postmottak@folldal.kommune.no

Telefon

Org.nr: NO 939885684
Bankgiro: 1895.07.00072

Sak 7/21. Drøfting av hvordan vi kan/bør øke kompetansen til rådets medlemmer i perioden
(jfr. Handlingsplanen)
Ønske om et møte med tid til felles drøfting av tema fra både veilederen og innspill fra webinar
uten å knytte dette til konkrete saker. Enighet om å sette av tid til dette på kommende møte.
En innleder/et foredrag som innledning kan være interessant. Johannes undersøker i forhold til
FFO om noen der kan delta.
Brit redegjorde noe fra kurs/webinar hun har vært på for ledere i råd for personer med
funksjonsnedsettelse.
Sak 8/21. Orienteringssaker
A. Status vaksinasjon – Går etter planen.
B. Status eventuell pårørende-gruppe. Ikke noe nytt der.
C. Helsestien:
Johannes Dalen orienterte. Rydding av stien høsten 2020 gjør det lysere, og stien tørker
fortere opp. Skiltgruppa er godt i gang. Johannes orienterte også om hvorfor stien er
planlagt der den går. Stien er innenfor krav til universell utforming (også bakkene som er
brattest), og det er planlagt kompenserende tiltak i forhold til helning opp Gruvseterveien
med hvilebenker. Nyanlegg mot Stordammen og gapahuk ved Stordammen. Planlagt
hvilebenker utplassert også på tur nedover igjen. Det blir anlagt snuplass og HC parkering
øverst i Gruvsetervegen – Grønnasletta. Entreprenør starter opp nå etter påsken. Ønsker at
stien er klar senest 30. juni.
Etter en runde med klagebehandling hvor Statsforvalteren opphevet kommunens vedtak,
er saken på nytt behandlet i formannskapet i november 2020. Vedtaket er ikke påklaget.
D. Egen informasjon om og fra rådet på kommunens hjemmeside.
E. Skolen – ergoterapeut/fysioterapeut. Det har vært møte om tilrettelegging av stier ved
skolen, og saken blir ivaretatt.
F. Samtale mellom leder og ordfører ble gjennomført rett etter påske. Leder orienterte
ordfører om sakene til rådet.
G. Utvalg 2 starter opp arbeidet med dagsturhytta nå. Det er vedtatt universell utforming på
den.
H. Kommunedirektøren orienterte om fokus i regionen på ungdom og mental helse spesielt
sett i sammenheng med pandemien. Rådet ønsker en kort generell orientering fra mental
helse v/Anne Berit Wang på sitt kommende møte.
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