
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Eldrerådet 
FELLES MØTE MED RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE MM 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen     
Møtedato: 11.03.2019 Tid: 11:00 - 13:00 
 
 
Funksjon Navn Forfall 
Medlem Arnfinn Gillebo  
Medlem Arne Bueie  
Medlem Jens Petter Melby Forfall 
Medlem Odd Letrud Forfall 
Medlem Mari Kjæstad Forfall 
Varamedlem John Berge  
Varamedlem Gerd Hausstätter  
 
 
 
Merknader:   
Leder i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (og varamedlem i eldrerådet), John 
Berge ledet møtet.  
 
Dessuten møtte tjenesteleder Gerd H. Hvoslef som også førte protokollen.   
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte. 
 
Forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd foreldre, for personer med 
funksjonsnedsettelser og ungdom - høringsnotat. 
Leder John Berge gjennomgikk innholdet i høringsnotatet. Etter drøfting fattet eldrerådet og 
rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne følgende uttalelse: 
Rådene tar forslag til ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for 
personer med funksjonsnedsettelser og ungdom til etterretning. 
 
Brev fra revmatiker foreningen  
Revmatikerforeningen er opptatt av rehabiliterings, - vedlikeholds og forebyggende tiltak for 
mennesker med revmatisme, muskel og skjelletplager og andre funksjonsnedsettelser.  
Brevet fra revmatikerforeningen inneholdt en oppfordring til kommunen om å ta tak i og 
tilrettelegge arbeidet for denne gruppen bl.a. med oppgradering av lokaler for 
fysioterapeuter på Tretten . 
 
Eldrerådet støtter revmatikerforeningen i de forhold de tar opp. 
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Sak 3.  Saker til politisk behandling 
Følgende saker som er satt opp på sakslisten til formannskapet 12. mars ble drøftet: 
  
Etablering av interkommunalt fact-team. 
Etter drøfting ble det gitt følgende uttalelse:  
Eldrerådet har ingen merknader til saken og tar den til etterretning. 
 
Kommunale boliger - prinsipiell sak - nedsalg av porteføljen. 
Etter drøfting ble det gitt følgende uttalelse:  
Eldrerådet har ingen merknader til saken og tar den til etterretning  
 
Reguleringsplan for E& Storhove – Øyer- planprogram til offentlig ettersyn. 
Etter behandling i kommunestyret 21.02, er planprogrammet lagt ut på høring/offentlig 
ettersyn.  
Etter drøfting ble det gitt følgende uttalelse:  
Eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er opptatt av at det må tas 
lokale hensyn ved planlegging av E6 gjennom Øyer. 
  
Årsmelding 2018 
Årsmeldingen for 2018 ble godkjent. 
 
 
 
 
 
Odd Letrud 
Leder 
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