
FOLLDAL KOMMUNE 
Sentraladministrasjonen 

Postadresse Besøksadresse Telefon  Org.nr: NO 939885684 
2580 FOLLDAL Gruvvegen 7 62 49 10 00 Bankgiro: 1895.07.00072 
 E-post: postmottak@folldal.kommune.no      

 

REFERAT FRA RÅD FOR PERSONER MED 
FUNKSJONSNEDSETTELSE  

   
 
Deltakere:  
  Brit Kværness  

Anne-Berit Wang  

Jon Olav Ryen  

Johannes Dalen  

Grete Morken  

Kopi til: Varamedlemmer 
   
Møtedato:  01.12.2021 
Sted:   
Tid:   
Fra: Torill Tjeldnes 

Kommunedirektør 
Neste møte  26.01.2022 kl 10.00 
 
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 
20/446-23 6000/21 033 30.11.2021 

 
19/21 Budsjett 2022 og økonomiplan for perioden 2022 – 2025 
Kommunedirektøren orienterte om formannskapets innstilling.  
Saken tas til orientering.  
 
20/21 Om utbygging av FBSS  
Kommunedirektøren orienterte om forhandlinger denne uken.  
Saken tas til orientering. Rådet ser positivt på at byggingen kommer i gang. 
 
 
21/21 Planer for bruk av velferdsteknologi fremover (og i «nytt» bygg) 
Kommunedirektøren orienterte om tilbudet fra Hepro (kommunens leverandør av 

velferdsteknologi) og at det skal være en grundig gjennomgang av tilbudet før jul. 
Saken tas til orientering. Rådet vil følge opp saken senere.  

 
 
22/21 Oppfølging av brev sendt Miljødirektoratet 
Brit følger opp videre. Notat fra Brit etter oppfølgingssamtalen sendes også til 
varamedlemmene.  
 
23/21 Informasjon om rutiner for BPA i Folldal kommune (rådet ønsker informasjon om 

rutiner knyttet til hva som utløser bruk av BPA og hvordan disse blir rekruttert – 



 

Saksnr.:   20/446-23  2 

ansatt i kommunen, ansatt av den enkelte eller andre? samt bruken av BPA i 
kommunen).  
Kommunedirektøren orienterte om at det for tiden ikke er søkere til BPA. Det kunne 
ikke redegjøres for kommunens konkrete rutiner på området. Rådet ønsker en 
orientering om rutinene for tildeling av BPA, og saken må tas opp igjen senere.  

 
24/21 Eventuelt 
Møteplan 
Onsdag 26.01    kl 10.00 
Onsdag 09.03    kl 10.00 
Onsdag 25.05  kl 10.00 
Onsdag 31.08   kl 10.00 
Tirsdag 29.11   kl 11.00.  
 
Høringer bl.a. i forhold til bedre velferdstjenester for barn og unge med behov for et 
sammensatt tjenestetilbud. Rådet ønsker å være med på vurderinger om hvilke relevante 
høringer de ønsker å uttale seg om.  
 
 
 Med hilsen 
 
 
Torill Tjeldnes 
Kommunedirektør 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 
 
 
 
 


