
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen     
Møtedato: 21.01.2021 Tid: 13:00 - 15:00 

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

 
 
 
Merknader:   

Kommunalsjef Frode Fossbakken møtte og førte protokollen. 
Økonomisjef Anne H. Jorde møtte i sak 3/21 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli møtte som observatør i sak 3/21 
Aktivitetskoordinator Hilde O. Rom møtte i sak 1/21 og 2/21 
 
Merknader til innkallingen. 
Ingen 
 
Merknader til sakslista. 
Ingen 
 
Merknader til protokollen fra møtet  
Ingen 
 
 
 
Anne Braastad Lie 
Leder 
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1/21   
FRITIDSERKLÆRINGEN - ØYER KOMMUNES OPPFØLGING   
 
Svarprosenten fra spørreundersøkelsen er for lav til at arbeidsgruppen mener at temaet er 
tilstrekkelig belyst. For å sikre at mangfoldet av barn og unge blir involvert og hørt bes 
rådene om å uttale seg. 
 
Kommunedirektøren ber om rådets innspill. 
 
 
Behandling: 
Saksbehandler etterspør en uttalelse fra rådet for spesielt å ivareta barn/unge med 
funksjonsnedsettelse.  
 
Rådets innspill: 
- Barn og unge med funksjonsnedsettelser ønsker ikke å skille seg ut. Likeverd i 

fritidsaktiviteter er viktig. 
- Barrierene inkludering og prestasjonspress kan være til hinder for deltakelse blant 

barn og unge med funksjonsnedsettelser. 
- Det bør tilrettelegges for flere fritidsaktiviteter innenfor idrett hvor det ikke er 

prestasjonskrav. Aktiviteter hvor felleskap, fysisk aktivitet og lek er i fokus. 
- Foreslår å opprette tiltaket «Aktivitetsguide».  

(Aktivitetsguiden kan komme hjem til familien og presentere lokale fritidstilbud, 
forklare hvordan fritidsaktiviteten fungerer og svare på spørsmål. Aktivitetsguiden 
legger til rette for et trygt og godt første møte med fritidsaktiviteten og kan også følge 
til og fra trening i begynnelsen. Hvis familien har betalingsutfordringer, hjelper 
aktivitetsguiden familien med å finne en løsning, ofte i samarbeid med 
fritidsaktiviteten eller kommunen.) 

 
 
 
 
 
2/21   
UNGDOMMENS DISTRIKTSPANEL - 10 RÅD OM FREMTIDENS DISTRIKTSPOLITIKK: 
TILBAKEMELDING   
 
Kommunedirektøren ber om at rådsmedlemmene går inn på nettsiden i forkant av rådsmøtet 
og gjør seg kjent med de 15 forslagene og de fire spørsmålene som skal besvares til hvert av 
de 15 forslagene.  
 
Administrasjonen tilrettelegger ei arbeidsøkt i hvert av rådene. Ungdomsrådets 
tilbakemeldinger legges fortløpende inn på distriktspanelet sin nettside og rapporteres til 



 
 

 Side 4 av 5

formannskap og kommunestyre i forbindelse med planstrategiarbeidet. Fellesrådet for eldre 
og personer med funksjonsnedsettelse og Flerkulturelt råd sine svar rapporteres til 
formannskap og kommunestyre i forbindelse med planstrategiarbeidet.  
 
Kommunedirektøren ber om rådets tilbakemelding. 
 
 
 
 
Behandling: 
Rådet plukker ut de politikkområdene er viktig for den brukergruppe det representerer. 
 
Rådets tilbakemelding: 
Prioriterte politikkområder: 
Høyhastighetsnett til alle 
Garanti for lærlingeplass, tilpasset mennesker med funksjonsnedsettelser 
Enkel psykisk helsehjelp 
Kontorfellesskap 
Attraktive lokalsamfunn 
Å komme seg fra A til Å 
Desentralisert utdanning 
Nærhet til naturen 
Innflytelse for rådet 
 
Rehabilitering og habilitering 
Helsestasjon for eldre 
 
 
 
 
3/21   
KOMMUNAL PLANSTRATEGI ØYER 2020-2023 - HØRING   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
Utkast til kommunal planstrategi 2020-2023 legges ut på offentlig høring i 30 dager. 
 
 
Behandling: 
Økonomisjef Anne H. Jorde presenterte saksframlegg for kommunal planstrategi 2020-2023. 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli informerte litt om kommunestyrets arbeid med planstrategi. 
Inviterer representant fra Fellesrådet til kommunestyrets arbeidsmøte 2.2.21 
 
Rådet tar utgangspunkt i bærekraftmålene til debatt. 
- Befolkningsutvikling 
 Legge til rette for næringsutvikling regionalt, sørge for tilgjengelig næringsareal 
 Sikre at vi beholder befolkningen, særlig de med høyere utdanning 
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- Utdanning og kompetanse 
 Bygge på nærheten til skog og skogdrift 
 Samarbeide med næringslivet om lærlingeplasser 
- Næring og sysselsetting 
 Jobbe tett mot turistnæringa 
- Folkehelse og levekår 
 Utredning framtidens helse- og omsorgstilbud 
- Energi, klima og miljø 
 Transportbehovet internt i kommunen 
 Tilrettelegging av tog som kollektivtransport 
- Langsiktig arealbruk 
 
- Transport og infrastruktur 
 Ivaretakelse av sti- og løypenettet 
 Bredbåndsutbygging 
- Kultur, idrett og friluftsliv 
 Utvikling av Øyer folkebibliotek, areal – møteplass - kulturarena 
- Risiko og sårbarhet  
  
- Kommunale tjenester og forvaltning 
 
 
 
Rådets uttalelse: 
Utkast til kommunal planstrategi 2020-2023 legges ut på offentlig høring i 30 dager. 
Sammenstilling av behandling 
 
 


