Øyer kommune

MØTEPROTOKOLL
Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
Møtested:
Møtedato:

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Rådhuset - møterom Lågen
12.02.2020
Tid: 13:00 - 14:30

Navn
Anne Braastad Lie
Jon Magne Aspelund
Jan Einar Johrde
Torgeir Dalbu
Vigdis Saur
Marit Thompson Engen
Nina Skjolden

Forfall
Forfall

Merknader:
Tjenesteleder helse- og familie Gerd H. Hvoslef møtte og førte protokollen.
Aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom møtte under sak 1/20 og kulturskolerektor Jon Arne
Johansen møtte under sak 2/20.
Ingen merknader til innkallingen.
Ingen merknader til sakslista.
Eventuelt:
Reglement for felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse i Øyer kommune
sendes medlemmene sammen med lenker til informasjon om eldreråd og råd for personer
med funksjonsnedsettelser.
Det tas en gjennomgang av dette i neste møte.
Hjemmeside/møtekalender
Det ble gitt en kort presentasjon av kommunens hjemmeside og møtekalender for oversikt
over politiske møter og saker til behandling.
Retningslinjer for felles råd for eldre personer med funksjonsnedsettelse
Retningslinjer for felles råd for eldre personer med funksjonsnedsettelse ligger i politisk
reglementshefte, sak 122/2019, behandlet i kommunestyret 24.10.2019.
https://www.oyer.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-24-10-2019.6063069449023.html?moteid=34189.7557aed6ea

Retningslinjene gjennomgås i neste møte.
Veiledere for eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse
Veiledere er tilgjengelig på nett
https://bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/rad/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunalrett-og-kommunalinndeling/veileder-for-eldrerad/id2666683/

Anne Braastad Lie
Leder
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SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

1/20

19/837
FRIVILLIGMELDING FOR ØYER KOMMUNE 2020-2024

2/20

20/177
UTVIKLINGSPLAN FOR KULTURSKOLEN - REVIDERING

3/20

20/346
GJENNOMGANG AV SAKER TIL BEHANDLING I FORMANNSKAP OG
KOMMUNESTYRE
EVENTUELT
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1/20
FRIVILLIGMELDING FOR ØYER KOMMUNE 2020-2024
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret vedtar «Frivilligmelding for Øyer kommune 2020-2024».
2. Kommunestyret vedtar «Retningslinjer for tildeling av Øyer kommunes kulturmidler».
Retningslinjene legges til grunn f.o.m. tildeling av kulturmidler 2021.
3. Kommunestyret tar til etterretning «Partnerskapsavtale mellom stiftelsen Øyer-Tretten
frivilligsentral og Øyer kommune».
Behandling:
Aktivitetskoordinator Hilde Odden gjennomgikk forslag til Frivilligmelding for Øyer kommune.
Meldingen er planlagt lagt fram til behandling for kommunestyret i april.
Etter drøfting ga rådet følgende uttalelse:
Rådet ser det som viktig at det nå er lagt fram en frivilligmelding som bidrar til å synliggjøre
de ressurser som ligger i frivilligheten og som legger til rette for et tettere samarbeid mellom
kommune og frivilligheten.
Rådet ser det som vesentlig at det legges opp til årlige dialogmøter mellom kommunen og
frivilligheten for å følge opp tiltak i handlingsplanen.
2/20
UTVIKLINGSPLAN FOR KULTURSKOLEN - REVIDERING
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret vedtar utviklingsplan for Øyer kulturskole 2020 – 2025.
2. Satsene for familiens samlede netto inntekt for å kunne innvilges friplass (kapitel 10 i
planen) justeres i samsvar med lønnspåslaget i statsbudsjettet hvert år, første gang fra og
med skoleåret 2021/2022 (satsene avrundes til nærmeste hundre kroner).
Behandling:
Kulturskolerektor Jon Arne Johansen orienterte om revidering av kulturskoleplanen.
Etter drøfting ga rådet følgende uttalelse:
Rådet støtter forslag til kulturskoleplan med de revideringer som er foreslått. Rådet ser det
som viktig at planen har mål og tiltak som kan bidra til at alle uavhengig av økonomi og
funksjonsnedsettelser kan få tilbud i kulturskolen.
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3/20
GJENNOMGANG AV SAKER TIL BEHANDLING I FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE
Behandling:
Saker til behandling i kommunestyret 20.02.2020 ble gjennomgått.
Det ble ikke vurdert som aktuelt å avgi uttalelse til noen av sakene.
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