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REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED 
FUNKSJONSNEDSETTELSE 14.09.2021  
 
Saker: 
17/21. Orienteringssaker 

a) Status utbygging Folldal Bo- og servicesenter. Brit refererte kort til informasjon gitt 
av Ole Håkon Flatøy: Kommunestyret har, i 2020, satt en ramme på 91 MNOK. 
Anbudsfrist er nå 08.10.2021. Dersom laveste tilbud går ut over rammen, så skal saken 
behandles i kommunestyret på nytt. Da kan enten rammen bli utvidet, eller prosjektet 
må stanses midlertidig og det må planlegges for en ny anbudsrunde.  

Rådet beklager sterkt at det har tatt så lang tid uten at bygging/utbedring har startet. 
Rådets både ønsker og antar at kommunestyret vil gjøre det de kan for å sikre at 
bygging og utbedring nå kan igangsettes uten unødig opphold, og at det kan velges en 
tilbyder ut fra de tilbudene som kommer inn til kommunen primo oktober. 

b) Status basseng. Anne Berit Wang, som er vår representant i prosjektgruppa, har ikke 
vært innkalt til møte om saken siden i vinter. Brit informerte kort. Saken stoppet som 
kjent opp i vår. Tilbudene som kom inn, var over den økonomiske rammen som 
kommunestyret hadde satt. Et flertall i kommunestyret mente da at det var bedre å 
stoppe den pågående prosessen, og starte på nytt, heller enn å øke rammen.  I følge 
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Flatøy vil spørsmålet om en ny ramme bli reist i forbindelse med kommunens 
budsjettbehandling for 2022 (i desember 2021). 
 
Rådet tar kommunestyrets valg til etterretning, samtidig oppleves det uheldig at 
planlagte prosjekter trekkes så langt ut i tid. Rådet ønsker å påpeke hvor viktig det er 
med svømmeundervisning i skolen, og sikker tilgang til et folkebad for mange av de 
gruppene som rådet representerer.  

 
c) Trygg hjemme. Kommunen skrev i april 2021 under an avtale med Midt Hedmark 

brann- og redningsvesen om samarbeid rundt «trygg hjemme». Utgangspunktet for 
prosjektet er en NOU fra 2012 som omhandler brannsikkerhet for utsatt grupper. 
Intensjonen er at det skal være et utstrakt samarbeid på tvers av etatsgrenser for å 
bidra til færre branner, - særlig hos grupper av personer som kan være særlig utsatt for 
– og ved - brann. 

Rådet påpeker at vi med fordel kunne vært reelt involvert i dette arbeidet. Nå er 
avtalen signert, og vi kan bare ta den til orientering.  
Avtalen reiser en del allmenne spørsmål rundt dette med bevisstgjøring av hvem som 
skal ha ansvar for hva, og også spørsmål rundt samtykke.  
Kommunen skal, ifølge avtalen, definere og kartlegge risikogrupper. Rådet legger til 
grunn at kommunene allerede utfører en slik kartlegging knyttet til behov for 
helsehjelp. Samtidig reiser denne avtalen et spørsmål om hvor grensene for kommunal 
involvering i den enkeltes hjem går. Avtalen reiser også et spørsmål om hvilket 
mangfold av oppgaver de kommunalt ansatte helsearbeiderne skal pålegges. 
Rådet ønsker å være en bidragsyter i det videre arbeidet med oppfølging og evaluering 
av denne avtalen.   
 

d) Ferdsel på Helsestien. Brit har snakket med Ole Håkon Flatøy i saken, og det 
opplyses at skiltgruppa i prosjektet har bestilt fire skilt om at dette er en turvei. 
Motorisert ferdsel er ikke lov, samtidig er det enkelte strekninger av veien der 
rettighetshavere har anledning/løyve til å kjøre – med andre ord en kombinert bruk.  
(Merk dog at dette kun gjelder de som har løyve.) 
 
Rådet legger til grunn at alle vil ønske at reglene for ferdsel overholdes på Helsestien. 
Utover det drøftet rådet i hvilken grad det kan være fornuftig med en ny, skriftlig, 
informasjon til innbyggere fra rådet. I en slik informasjon kunne vi også ta med 
opplysninger om når personer med nedsatt funksjonsevne anses som gående i 
trafikken.  
I tillegg ønsker rådet en videre dialog med kommunen om det kan finnes en god 
løsning for de med nedsatt funksjonsevne som ikke trenger rullestol, men som kan 
komme seg ut med andre hjelpemidler, som elsykkel. Også denne gruppen vil åpenbart 
ha glede av Helsestien, samtidig har vi forståelse for at trafikken langs stien må 
reguleres.  

 
e) Oppfølging v brev til Miljødirektoratet. Vi har ikke fått noen tilbakemelding ennå, 

og rådet er enige om at vårt brev følges opp ved at leder tar telefonisk kontakt med 
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direktoratet for å høre hvor brevet ligger, og hva som videre er tenkt i sakens 
anledning.  

 
f) Henvendelse av ALS-dagen. Etter åpningen av Helsestien tilkom det prosjektet et 

innspill om det kunne være aktuelt å bruke Helsestien i markering av f.eks. ALS-
dagen.  
 
Rådet selv kan ikke påta seg å arrangere turer eller dager for ulike pasientgrupper. Vi 
kan imidlertid gjerne heie på de interessegruppene som ønsker å bruke Helsestien 
aktivt. Slik rådet vurderer det, så er slike arrangement avhengig av lokalt engasjement.  
Rådet for psykiske helse vil bruke Helsestien i sin markering av «sin» dag i 2021. 
Dagen er den 10. oktober, og rådet for psykisk helse vil ha et arrangement den 18. 
oktober med utgangspunkt i Helsestien.  
Rådet vil sjekke ut om det er en egen interessegruppe for ALS-pasienter lokalt. 
Dersom dette er tilfellet så går ideen med å arrangere ALS-dagen i tilknytning til 
Helsestien til den gruppen. 

 
18/21. Eventuelt. 

Rådet diskuterte om det kan være aktuelt å forberede en befaring av offentlige bygg 
vinteren 2021/2022. Hensikten er en bevisstgjøring av administrativ og politisk ledelse 
om hva som er bra og hva som har et forbedringspotensial knyttet til tilgjengelighet og 
likebehandling av gruppene vi representerer.  
Rådet er enige om at dette er hensiktsmessig. Rådet vil avtale tid og sted for slike 
befaringer med ansvarlig leder for å sikre at vi får relevant informasjon, samt at vi 
sikrer at tidspunktet passer.  
 
Neste møtet er onsdag den 3. november kl 10.00 
Onsdager er ønskelig som fast møtedag. I møtet den 3. november ønsker rådet å 
fastsette en møteplan for resten av 2021 samt våren 2022.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


