
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen     
Møtedato: 03.06.2020 Tid: 12:00 - 14:00 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Leder Anne Braastad Lie  
Nestleder Jon Magne Aspelund  
Medlem Reidun Synnøve Brustuen  
Medlem Jan Einar Johrde  
Medlem Torgeir Dalbu  
Medlem Vigdis Saur  
Medlem Marit Thompson Engen  

 
 
 
Merknader:   

Tjenesteleder for Helse og familie møtte og førte protokollen. Kommunalsjef Frode 
Fossbakken møtte under orienteringssak. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
 
 
 
Reglement for Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser 
Det ble orientert om kommunens reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte 
organer, og det ble vist hvor dette ligger på kommunes hjemmeside.  
Reglementet for felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse ble gjennomgått.  
 
Gjennomgang av saker til behandling i kommunestyret  
Det ble kort orientert om følgende saker:  
Økonomirapportering pr. 1.tertial 2020 
Investeringsplan 2021- 2024  
TV-aksjonen 2020 – opprettelse av kommunekomite 
 
Sakene ble tatt til orientering. 
 
Årsmelding 2019  
Årsmeldingen for Eldrerådet 2019 ble godkjent. Vedlegges protokollen. 
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Årsmeldingen for Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser 2019 ble godkjent. 
Vedlegges protokollen. 
 
Orienteringssak Helse- og omsorg - Covid 19 
Kommunalsjef Frode Fossbakken orienterte og svarte på spørsmål om hvordan tjenester og 
tilbud er blitt ivaretatt innenfor smittevernreglene.  
 
Eventuelt. 
Representanten Reidun Synnøve Brustuen ønsket orientering om kommunens habiliterings- 
og rehabiliteringsarbeid på et senere møte. 
 
Representanten Reidun Synnøve Brustuen ba om at det blir tatt opp med fastlegene at de 
opplyser pasienter om egenandel for telefon– og videokonsultasjoner. Dette må gjøres før 
konsultasjoner gjennomføres og det bør orienteres om hvordan slike konsultasjoner 
faktureres.   
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  VALG AV LEDER OG NESTLEDER FOR FELLES RÅD FOR ELDRE OG 

PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE FOR PERIODEN  
2019 - 2023  
 
 
 
ØVRIGE SAKER 
Reglement for Felles råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse 
Gjennomgang av saker til behandling i kommunestyret 
Årsmelding 2019 
Eventuelt 
 
 
Orientering: 
Helse- og omsorg Covid 19 
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4/20   
VALG AV LEDER OG NESTLEDER FOR FELLES RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED 
FUNKSJONSNEDSETTELSE FOR PERIODEN 2019 - 2023   
 
 
Behandling: 
Av reglementet for felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse framgår 
følgende:  
«Rådet velger selv leder og nestleder som skal velges blant representantene for 
organisasjonene som representerer eldre og personer med funksjonsnedsettelse.»  
 
Det ble bedt om forslag på leder og nestleder: 
Ingen fra organisasjonene ønsket å påta seg ledervervet.  
 
Rådet besluttet følgende vedr. ledervervet. 
«Rådet ber kommunestyret om at det blir gjort unntak fra reglementet slik at Anne Braastad 
Lie som representerer de folkevalgte i rådet , kan være rådets  leder i inneværende periode.  
Ev. at reglementet endres slik at det ikke blir et krav at leder og nestleder må velges fra  
organisasjonene.  I forskriften om kommunale råd kreves det at rådet velger leder og 
nestleder  
blant medlemmene». 
 
Nestleder: 
Jan Einar Johrde ble foreslåtts 
«Jan Einar Johrde ble enstemmig valgt som nestleder.»   
 
Vedtak: 
Rådet ber kommunestyret om at det blir gjort unntak fra reglementet slik at Anne Braastad 
Lie som representerer de folkevalgte i rådet, kan være rådets  leder i inneværende periode.  
Ev. at reglementet endres slik at det ikke blir et krav at leder og nestleder må velges fra  
organisasjonene.  I forskriften om kommunale råd kreves det at rådet velger leder og 
nestleder blant medlemmene. 
 
Nestleder for Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse for perioden  
2019 – 2023: Jan Einar Johrde 
 
 


