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1. Rådets sammensetning
Rådet blir valgt av kommunestyret, og i kommunestyre-sak 12/20 ble utvalget utvidet til fem
medlemmer (jf. Rådets sak 11/19 der konstituering ble utsatt til de valgte representanter
kunne være til stede, og reglene om kjønnsmessig balanse var oppfylt.) Rådets medlemmer
blir dels foreslått av kommunestyret selv, og dels av fellesorganisasjoner for personer med
nedsatt funksjon. Rådet konstituerer seg selv, og er valgt for 4 år (2019 – 2023).
I 2020 har følgende vært i rådet:

Brit Kværness
Jon Olav Ryen
Solvor Alstad
Anne-Berit Wang

leder
Nestleder
Brukerrepresentant
Brukerrepresentant

Johannes Dalen

Brukerrepresentant

Foreslått fra
Kommunestyret
kommunestyret
LHL
Mental Helse

Pers. varamedlem
Mona Røsten
Gunn Iren Husem
Kari Brun Moen
Anne Karin Flyen
Randen
Egil Strypet

Kommunens administrasjon har sekretariatsfunksjon for rådet. I 2020 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 jobbet i første halvår i 2020 med forslag til nytt reglement. Saken ble lagt frem for
kommunestyret (K-sak 43/20). Reglementet ble enstemmig vedtatt.
https://www.folldal.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=16912&scripturi=/i
nnsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=194&

4. Antall møter – saker.
Rådet har i 2020 hatt fire ordinære møter, og har hatt 14 saker til behandling.:
1/20. Konstituering
2/20. Orientering om kommunens håndtering av koronapandemien per mai 2020
3/20. Rådets oppgaver, mandat og reglement
4/20. Orienteringssaker;
- Helsesti – status
- FBSS utbygging – status
- Basseng og garderober – status
5/20. Forslag til mandat/reglement
6/20. Innspill til rådets informasjonsstrategi
7/20. Drøfting og prioritering av oppgavene til rådet
8/20. Hvordan bidra til at rådet får de oppgavene som de skal ha til behandling
9/20. Videre arbeid med rådets informasjonsstrategi, - innspill og drøfting
10/20. Budsjett 2021, samt økonomiplan 2021-2024
11/20. Formell behandling av rådets informasjonsstrategi
12/20 Møteplan 2021
13/20. Brev fra fylkeskommunen, samt forslag til svar fra oss på henvendelse
14/20 Orienteringssaker;
- FNs dag for personer med funksjonsnedsettelse
- Informasjon fra samtale med ordfører
- Oppstart av arbeidet med årsmelding
5. Orienteringssaker
De fleste sakene som rådet har hatt til orientering står opplistet over.
o I tillegg hadde rådet invitert leder for enheten oppvekst, samt ergoterapeut til et
møte den 14. november. Hensikten med invitasjonen var at rådet ønsket å få innsikt
i situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne i vår kommune. Rådet og de
inviterte hadde en god dialog, og det kom frem områder der det oppleves at
kommunen gjør en god innsats for rådets brukergrupper. Samtidig kom det også
frem områder som rådet ønsker å se nærmere på; Det oppleves at avvikene særlig
er knyttet til kommunikasjon, informasjon og det å komme tidlig nok inn i viktige
prosesser. Dette gjelder både for kommunens fagfolk (som f.eks. ergo- og
fysioterapeut), og det gjelder ikke minst rådet selv.
o Som det kommer frem av listen over saker har rådet brukt tid på å legge frem forslag
til eget reglement for kommunestyret (vedtatt i K-sak 43/20)
o Likeledes har rådet arbeidet frem en egen informasjonsstrategi.
6. Handlingsprogram

Rådet har ønsket å bruke 2020 til å få de formelle rammene på plass, samt å bruke tid på å
innhente informasjon fra, og om, lokale utfordringer. Rådet vil utarbeide sitt
handlingsprogram på første møtet i 2021.
7. Høringer
o Rådet fikk ikke kommunens planstrategi til høring. Dette er et avvik som vi beklager.
o Rådet har ellers uttalt seg om kommunens budsjett for 2021, der rådet ønsket å
beholde stillingene som ergo-, fysioterapeut og helsesykepleier som hele stillinger.
Og der det også ble påpekt at kommunens tilbud om kino skjer i lokaler som ikke er
universelt tilrettelagt. Dette har også vært påpekt tidligere.
o Rådet fikk en forespørsel fra det fylkeskommunale rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne i november 2020 om status på en rekke områder i vår kommune.
Rådet har svart på forespørselen (se sak 13/20)
Utover dette har ikke rådet blitt hørt i noen saker i 2020.
8. Oppfølging av andre viktige saker i Folldal kommune.
o Rådet er representert i arbeidsgruppa som jobber med utbygging/restaurering av
garderober og basseng
o Rådet har, sammen med eldrerådet, gitt ut en skriftlig informasjon til alle
innbyggere. Informasjonsarket ble gitt ut i oktober, og inneholdt i hovedtrekk
informasjon til innbyggeren om de to utvalgene. I tillegg ble sentrale saker som
utvalgene er opptatt av nevnt (som utbygging av FBSS).
o Allment opplever rådet at informasjonen til befolkningen kan bli bedre. Rådet har
blant annet vedtatt at rådets møteinnkallinger og referat skal ligge tilgjengelig på
kommunens hjemmesider – dette må følges opp.
o Da rådet innhentet informasjon i høst kom det frem at det dels kan være uklart hvem
som er kontaktperson for ulike spørsmål som er viktige for enkeltmennesker med
nedsatt funksjon. En slik kommunikasjonssvikt anses som lett å løse, og rådet
forventer en forbedring.
o Også utfordringen med å få de relevante sakene til behandling, - til rett tid er en
utfordring som rådet vil følge opp.
9. 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.

