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Møteprotokoll  

Rådet for personer med 
funksjonsnedsettelse 

 
 
Dato: 08.03.2023 kl. 09:00 

Sted: Kommunestyresalen 

 
Til stede på møtet: 
Medlemmer Parti  
Linda Ann Kleiven 
Marianne Skoie 
Helge Pedersen 
Svein Jarle Haugland 
 

 
 
 
KrF 
 

 

 
 
Varamedlemmer Parti Forfall Parti 
Melvin Hjort  Tove Kristiansen  
 
Protokollfører: 
Anne Grønsund 
 
Til stede fra administrasjonen 
Heidi Haven Henanger 
 
Merknader: 
 
 
Orienteringer: 
 
 
Godkjent av: 
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  , 08.03.2023 
 
 
Øystein Steinsvåg 
Leder i utvalg 
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Saker til behandling 

10/23 Temaplan Mestring 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 08.03.2023 10/23 
2 Underutvalg for livskvalitet, mestring og folkehelse 08.03.2023 3/23 
3 Ungdomsrådet 2022/23 08.03.2023 13/23 
4 Utvalg for plan og samfunnsutvikling   

 
 
Møtebehandling i Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 08.03.2023: 

 
Møtebehandling 

Møte ble gjennomført sammen med Eldrerådet. 
 

 Rådene ble bedt om å ta utgangspunkt i følgende: 

• Tiltakene dere har stemt over og diskusjonene tidligere i dag  

 Hva skal vi ta med videre i arbeidet med temaplan mestring?   

• Er det noe dere savnet eller ikke skjønner?  
• Har dere andre forslag?  
• Er det noe dere vil løfte opp?  
• Er det noe kommunen gjør i dag som vi kan slutte med/gjøre mindre av/gjøre annerledes?  
• Hvorfor? Kom gjerne med kort begrunnelse.  

 
Trinn 1 
Rådene støtter at pkt 1 Bedre utviklet offentlig transport til og fra kommunesenteret og rundt 
servicefunksjoner er det viktigste.. Begge rådene har jobbet over lang tid med dette punktet. Rådene 
ønsker å fokusere på løsninger som SVIPP og at kommunen må koble seg på prøveprosjekter som kan 
bidra til å gi gode løsninger. 
 
Rådene ønsker å se på om pkt 2, 6 og 7 kan samordnes. 
Pkt2: forbedre og forenkle de kommunale tilskuddsordningene 
Pkt 6: Utvikle den digitale kommunikasjonen mellom innbyggerne og kommunen. - Digitale 

kommunikasjonsplattformer 
Pkt 7:  Lett tilgjengelige og oppdatert informasjon om aktiviteter og tilbud i lokalsamfunnet 
 
De peker på at økt digital kommunikasjon krever bedre opplæring i befolkningen og at her kan 
samarbeidet med frivillige lag og foreninger styrkes for å nå målsetningene. Det er viktig å ha en god 
plan på hvordan man skal nå de som ikke er digitale. Kanskje vi kan verve gode 
teknologiambassadører som kan bistå både til å motivere til å ta i bruk digitale løsninger og veilede 
på hvordan man skal gjøre det. 
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Det er viktig med et godt innbyggertorv for de gir mye støtte og yter god veiledning. 
 
Pkt 2 Bookingsystem for lån av lokaler og haller til innbyggere og frivillige. Dette punktet anses som 
en forutsetning for å mobilisere frivilligheten. 
Pkt 5 Universelt utformet natur og friluftsområder med dagsturhytte. Det er ikke avgjørende at det 
er en dagsturhytte, men at det finnes gode toalettforhold og at veiene er universelt utformet. Det er 
viktig med lett tilgjengelige grønne lunger. 
 
Trinn 2 
Enig i pkt 1: Tilgjengelige, åpne og oppsøkende tilbud for barn og ungdomstjenester som jobber dag 
og kveld. 
 
Rådene mener at pkt 5 «Åpne møteplasser og aktiviteter som r tilgjengelige for alle innbyggere» skal 
prioriteres som pkt 2 
 
Rådene foreslår å slå sammen pkt 3 «Tilrettelegging for bygging av samlokaliserte boliger med 
fellesfunksjoner og nye boformer i det private marked» med pkt 9 «Boligkompleks med innvendige 
fellesarealer» 
 
De er enig i pkt 4 «Miljøveiledere i skole og etter skoletid 
 
Og ønsker at pkt 5 blir «Sommerjobb for ungdom i kommunen. 
 
Rådene ønsker seg et nytt tiltak «Helsestasjon for eldre» 
De mener at dette kan være et godt alternativ til oppsøkende hjemmebesøk og at man da kan 
komme i kontakt tidligere. Hjemmebesøk blir da først gjennomført med konkrete behov for 
kartlegging. Det er mange som ikke ønsker hjemmebesøk eller besøk av kommunen inn i hjemme sitt 
som det første møte. Helsestasjon for eldre kan ha ulike kurs som kan bidra til at man planlegger 
bedre for egen alderdom og at man kan legge til rette for at flere får tilgang til kunnskap som kan 
være forebyggende. Rådene er opptatt av at et det kan være tverrfaglig kompetanse tilgjengelig her 
og nevner både ergoterapeut, ernæringsfysiolog og de ulike koordinatorene. 
 
Trinn 3 
Rådene mener at digitale hjelpemidler, slik som KOMP bør prioriteres høyere. Dette er et viktig 
hjelpemiddel som har stor betydning for eksempel på opplevelsen av ensomhet. Rådene ønsker at 
det skulle vært lettere å få lånt å prøve ut disse hjelpemidlene. 
 
På pkt 2 «Tidlig innsats for barn 3-12 år med adferdsvansker (TIBIR)» reagerer rådet på at det er en 
bestemt metode som nevnes. De anbefaler at henvisningen til metoden utgår og at aldersspennet 
økes fra 12 år til 16 år. 
 
De ønsker å løfte opp et nytt punkt som er bedre velferdsteknolog. Det er viktig at man jobber med 
hvordan man kan tilrettelegge for at man faktisk tar i bruk de hjelpemidlene man kan og at man kan 
satte med en del hjelpemidler før det krever vedtak. Da må man veilede i hvilke hjelpemidler som 
kan være kompatible med kommunens systemer. Her kan man ta i bruk Helsestasjon for eldre og gi 
veiledning og også ha kurs. Rådene er enige i at å aktivere pårørende tidlig på dette området kan 
bidra til at overgang til annen bolig også fremstår mindre skremmende. 
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Trinn 4 
Vi bør ha en gjennomgang av bruk av koordinatorer. I dag har vi barnekorodinator, kreftkoordinator 
og demenskoordinator. Det finnes likevel flere grupper som kunne hatt nytte av støtte og veiledning 
slik disse gir og man burde se på om man kunnesett på hvordan vi kan ivareta flere grupper. 
 
Det er viktig med gode møteplasser tidlig i sykdomsforløpet. Særlig for unge demente. 
 
I fremtiden bør vi se på om Helsehuset kan huse slike møteplasser slik at man blir samlet på et sted 
og slik at man har gode lokaler. 
 
Pkt 11 «Ernæringsfysiolog» bør løftes høyere opp på prioriteringslista 
 
Tilbakemelding på selve møte. 
 
Det var et gøy møte og det er fint å treffes på tvers av utvalg og råd. Men det var mye informasjon og 
ganske frustrerende fordi det gikk fort og fordi det var vanskelig å lese. Det gjorde det vanskelig å gi 
gode innspill og tilbakemeldinger og påvirker selvsagt kvaliteten på medvirkningen. 
Rådene ønsker en oppsummering fra dagen og en tilbakemelding på hvordan innspillene deres er 
vurdert. Det gjør arbeidet med høringen lettere. 
 
Arrangementet var ikke universelt utformet  
 
 
 
Votering 

Ingen votering 
 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelses vedtak/innstilling  

Rådet oversender innspillene til prosjektleder for Temaplan Mestring 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak]  

 

 

 
 
 
 


