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MØTEREFERAT FRA RÅD FOR PERSONER MED 

FUNKSJONSNEDSETTELSE  09.03.22  
Egil Rune Slåen var med på befaringen av skole og flerbrukshuset. 

 

Sak 7/22. Befaring av Folldal flerbrukshus og Folldal skole med tanke på universell 

tilrettelegging.  

Rådet ønsker å lage en samlet rapport etter at alle de planlagte befaringene er gjennomført. 

Inntil videre lages det interne notater etter hver befaring. 

Hovedinntrykket fra befaringen var at det bør gjøres forbedringer knyttet til bedre muligheter 

for adkomst for personer med nedsatt funksjonsevne, samt sikring av mulige rømningsveier. 

Videre er skilting/merking et område der det er behov for forbedring,- både allment og 

knyttet til punktskrift. På den positive siden opplever rådet at skolen gjennomfører fysisk 

tilrettelegging når de har elever med spesielle behov. 

 

Vedtak. 

Befaring av kommunale bygg fortsetter som planlagt. Det utarbeides en samlet rapport etter 

avsluttet arbeid. 

 

Sak 8/22. Orientering fra dialog med servicekontoret vedr. hjemmesiden 

Rådet fortsetter arbeidet fra 2021 der det er ønskelig med mer oppmerksomhet på 

kommunens hjemmeside. Denne elektroniske plattformen er på mange måter 
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inngangsbilletten for innbyggere til likeverdige tjenester, og det er derfor av stor betydning at 

sidene er oppdaterte og korrekte, og at det er lett å finne det man søker etter.  

Dialogen med servicekontoret er god.  

Saken er sammensatt og ett fokus som FARTT-kommunene samlet har er at siden som sådan 

skal ha en universell tilrettelegging. Det er nå lovkrav om dette, og kommunene jobber opp 

mot leverandøren (ACOS) for å sikre universell tilrettelegging. I utgangspunktet ble det, etter 

det vi forstår, ved anskaffelse sagt at sidene skulle være universell tilrettelagt. (Se også 

forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT-

)løsninger.) 

Rådet opplever at hjemmesiden som vi nå har er relativt ny, og vi forutsetter at en stor 

leverandør som ACOS sikrer at produktene de leverer til kommunene tilfredsstiller gjeldene 

lovkrav. 

Rådet har også hatt oppmerksomhet rundt dette med søkeord og hvordan man finner relevant 

informasjon på kommunens sider, i hvilken grad informasjon er oppdatert og i hvilken grad 

innbyggere kan finne rett kontaktperson for en tjeneste/et spørsmål. I Folldal kommune er det 

slik at den enheten som er faglig ansvarlig for den enkelte tjeneste også er ansvarlig for det 

tilhørende innholdet på hjemmesiden. Servicekontoret forteller at det har vært søkelys på 

dette overfor ledergruppen på nyåret. Av erfaring vet de ansvarlige på servicekontoret at noen 

ledere er flinkere enn andre til å få prioritert dette arbeidet.  

 

Rådet anser dette som et kontinuerlig arbeid for å sikre likeverdige tjenester. 

Rådet setter pris på at dette arbeidet får økt oppmerksomhet, samtidig ber vi om at 

viktigheten av at dette må prioriteres, og at det løpende settes av tid til dette, gjøres klart for 

enhetslederne.  

 

Vedtak. 

Rådet tar informasjonen til etterretning. 

Rådet vil fortsette sin dialog med servicekontoret om hjemmesiden. 

Rådet opplever at hjemmesiden som vi nå har er relativt ny, og vi forutsetter at en stor 

leverandør som ACOS sikrer at produktene de leverer til kommunene tilfredsstiller gjeldene 

lovkrav. 

 

Sak 9/22. Orientering fra halvårlig dialog mellom leder og ordfører 

Leder orienterte om samtalen med ordfører.   

Fra rådets side ble det informert om pågående arbeid med dialog med servicekontoret knyttet 

til forbedring av hjemmesiden og klarhet i kontaktpersoner for ulike tjenester. Rådets leder 

orienterte også om årets handlingsplan med befaring av bygg i 2022 som et hovedelement. Vi 

nevnte samtidig at det har blitt en markant forbedring knyttet til saker som rådet skal ha til 

høring etter at rådet hadde et møte med planavdelingen. 

Ordfører etterspurte i hvilken grad vi har fått tilbakemelding fra vår henvendelse i 2021 til 

Miljødirektoratet. Ordfører ble informert, og har fått tilsendt vårt interne notat knyttet til 

samtalen med direktoratet i høst. 

Ordfører etterspurte også i hvilken grad rådet får fylkeskommunale planer til høring. Det gjør 

vi ikke. Ordfører vil avklare i hvilken grad fylkeskommunen bruker sitt eget råd for personer 

med nedsatt funksjonsevne som høringsinstans og/eller om det forventes at den enkelte 

kommune skal involvere sin råd.  

Ordfører så frem til resultatet av befaringer på kommunale bygg. Leder av rådet foreslo at 

rådet inviterer hovedverneombudet til et møte i rådet for gjensidig utveksling av tanker rundt 

universell utforming. Ordfører bifalt denne ideen, særlig fordi verneombudet skal være inne i 

saker knyttet til planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. 
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Det var enighet om at en større oppmerksomhet blant flere knyttet til universell utforming er 

et gode. 

 

Vedtak. 

Rådet tar informasjonen til etterretning 

 

Sak 10/22. Detaljregulering/reguleringsplan Folldal hyttegrend – østre del. 

Rådet gjorde innledningsvis oppmerksom på at denne høringen dessverre ikke var å finne på 

kommunens hjemmeside under «høringer». Leder har hatt dialog med planavdelingen om 

dette. Til selve planen så fremstår det som uklart i hvilken grad feltet følger krav om  

universell utforming, f.eks. gjelder dette når det er snakk om helning på veitraseer. 

 

Vedtak. 

Det fremstår som uklart for rådet i hvilken grad planforslaget følger krav om universell 

utforming, samt handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet. 

 

Sak 11/22. Eventuelt 

a. Det kom frem ønske fra medlemmer av rådet at vi innlemmer befaring av Torget i de 

planlagte befaringene. Det viser seg i praksis blant annet å være vanskelig å komme 

opp/ned fra scenen. Vedtak. Rådet innlemmer befaring av Torget som en del av andre 

befaringer i 2022.  

b. Videre prosjektering av FBSS. Rådet forutsetter at personer med kunnskap om universell 

tilrettelegging for de aktuelle brukergruppene i bygget blir involvert i den videre 

prosjekteringen. 

c. Det ble opplyst om at FFO Nord-Østerdal nå selv opplever såpass lav oppslutning at de 

vurderer nedleggelse av seg selv som regionalt råd. Paraplyorganisasjonen for de berørte 

vil i tilfelle bli FFO Innlandet. Dette er et spørsmål som de ulike pasientorganisasjonene 

selv må ta stilling til. Rådet tar dette til orientering. 

 

 

Dalholen, 10. mars 2022 

Brit Kværness (leder/referent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


