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1. Rådets sammensetning 
Rådets medlemmer blir dels foreslått av kommunestyret selv, i forbindelse med 
kommunevalget, og dels av fellesorganisasjoner for personer med nedsatt funksjon. Rådet 
konstituerer seg selv. I 2021 har følgende vært i rådet: 
 

  Foreslått fra Pers. varamedlem 
Brit Kværness leder Kommunestyret Mona Røsten 
Jon Olav Ryen Nestleder kommunestyret Gunn Iren Husem 
Solvår Alstad (t.o.m. 
mars 2021)/Grete 
Morken (fra mars 
2021)  

Brukerrepresentant LHL Kari Brun Moen 

Anne-Berit Wang Brukerrepresentant Mental Helse Anne Karin Flyen 
Randen 

Johannes Dalen Brukerrepresentant  Egil Strypet 
    

Kommunens administrasjon har sekretariatsfunksjon for rådet. I 2021 har 
kommunedirektøren vært rådets sekretær. 

  

2. Mandat for rådets arbeid 
I tråd med kommunelovens bestemmelser skal alle kommuner opprette råd for personer 
med funksjonsnedsettelse (jf. Kommuneloven §5-12). 
Rådets mandat er videre beskrevet i en egen forskrift (Forskrift om medvirkningsordninger 
fra 2019). Formålet er å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra blant annet 
personer med funksjonsnedsettelse i alle saker som gjelder dem. 

 

3. Reglement for råd for personer med funksjonsnedsettelse 
Rådet har tidlig i perioden lagt frem forslag til eget reglement for kommunestyret. Dette ble 
vedtatt i K-sak 43/20, og det ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 
 

4. Antall møter – saker. 
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Rådet har i 2021 hatt fem ordinære møter, og har hatt 24 saker til behandling.: 
1/21. Årsmelding 2020 
2/21. Handlingsplan 2021 
3/21. Orienteringssaker 
- Basseng/garderober 
- Rådets medvirkning i forhold til planarbeid 
- Helsestien 
4/21. Status for kommunale prosjekter 

Utbygging av FBSS 
Renovering av basseng 

5/21. Informasjon om kontaktpersoner i kommunen 
6/21. Informasjon om kommunens samlede fysioterapi-tilbud 
7/21. Drøfting av hvordan vi kan/bør øke kompetansen til rådets medlemmer i perioden 
8/21. Orienteringssaker 

 Status vaksinasjon 
 Status en eventuell pårørende-gruppe 
 Helsestien, fremdrift 
 Eventuelt:  

o Årsmeldingen legges ut på hjemmesiden 
o Innkommet sak vedr. tilrettelegging av stier ved skolen 
o Referat fra leders samtale med ordfører 

9/21. Om rådets oppgaver og roller v/Morten S Nielsen, LHL Tynset 
10/21. Høring. Revidering av verneplan Rondane-Dovrefjell 
11/21. Videre om (ennå) bedre informasjon utad om kontaktpersoner 
12/21. Status Helsesti 
13/21. Orientering fra Mental Helse vedr situasjonen i kommunen (som følge av pandemien, 
fokus på de unge) 
14/21. Intern diskusjon om egne forventninger til rådet (oppfølging av sak 9/21) 
15/21. Høring: Reguleringsplan for Dalholen boligfelt og Grimsbu boligfelt 
16/21. Eventuelt 
17/21. Orienteringssaker 

 Status utbygging FBSS 
 Status basseng 
 Prosjekt «Trygg hjemme» 
 Ferdsel på Helsestien 
 Oppfølging av brev til Miljødirektoratet 
 Henvendelse om ALS-dagen 

18/21. Eventuelt 
19/21. Budsjett for 2022 og økonomiplan for perioden 2022-2025 
20/21. Om utbygging FBSS 
21/21. Planer for bruk av velferdsteknologi fremover 
22/21. Oppfølging av brev sendt til Miljødirektoratet 
23/21. Informasjon om rutiner for BPA i Folldal kommune 
24/21. Eventuelt, med møteplan for 2022. 
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Orienteringssaker 
De fleste sakene som rådet har hatt til orientering står opplistet over. 

o Rådet har blant annet hatt dialog med saksbehandler for planarbeid i perioden. 
Dette har ført til at rådet blir gitt mulighet for uttalelse, noe vi setter pris på. 

o Som det kommer frem av listen over saker så har rådet forsøkt å følge opp relevante 
prosjekter i kommunen som Helsesti og utbygging av FBSS gjennom året. Rådet 
deltok i den offisielle åpningen av Helsestien. 

o Rådets leder deltok i et webinar arrangert av Innlandet fylkeskommune den 9- april. 
Tema var rådets arbeid med innspill og erfaringer fra ulike hold. 

 
 

5. Handlingsprogram 
Vårt handlingsprogram for 2021 har vært fulgt opp innenfor de rammen som rådet har. 
Rådet har hatt oppmerksomhet på Helsesti, utbygging av FBSS og tilgjengelighet av tjenester 
for alle. 
På rådets møte i januar 2022 vil det bli lagt frem forslag om et nytt/revidert 
handlingsprogram. 

 
6. Høringer 

o Verneplan Dovrefjell-Rondane. Rådet ble hørt både i tilknytning til verneplan, og 
skrev i den forbindelse et brev til miljødirektoratet om behovet for allmenn 
tilgjengelighet, og det allmenne behovet for at personer med nedsatt funksjonsevne 
blir hørt (også) i slike planer. Dette resulterte i en positiv dialog med 
Miljødirektoratet. 

o Rådet har også fått planer for utbygging av boligfelt på Grimsbu og Dalhoen på 
høring. 

o I forbindelse med budsjettbehandlingen gjentok rådet at det ikke er ønskelig med 
kommunal drift i lokaler som er åpenbart lite tilrettelagt, som f.eks kinoframvisninger 
på Follvang. 

 
 

7. Oppfølging av andre viktige saker i Folldal kommune. 
o Rådet er formelt representert i arbeidsgruppa som jobber med 

utbygging/restaurering av garderober og basseng. Denne arbeidsgruppa ser ut til å 
ha «pause» i sitt arbeid. 

o Rådet mener fortsatt at arbeidet med å gjøre økt kunnskap om våre brukergrupper 
tilgjengelig – både for innbyggere og for ansatte i kommunen er et kontinuerlig, og 
viktig, arbeid.  

 
8. Regnskap 

Rådets regnskap ligger i regnskapet for sentraladministrasjonen, og vil bli revidert og 
behandlet sammen med resten av regnskapet for kommunen.  
Utgifter som er ført knytter seg til gjennomføring av rådets møter, og for 2021 er det også en 
utgift knyttet til kaffeservering ved åpning av Helsestien. 


