
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm 
FELLES MØTE MED ELDRERÅDET 

Møtested: Tingberg - møterom Lågen     
Møtedato: 13.05.2019 Tid: 11:00 - 13:00 
 
 
Funksjon Navn Forfall 
Leder John Berge  
Medlem Arne Bueie Forfall 
Medlem Nina Bakkestuen Skjolden Forfall 
Medlem Reidun Synnøve Brustuen  
Nestleder Anne Magnhild Braastad Lie  
Varamedlem Mary Skaug  
Varamedlem Odd Botterud  
 
 
 
Merknader:   
Leder for Eldrerådet Odd Letrud ledet møtet på vegne av begge råd. 
Tjenesteleder Gerd H.  Hvoslef møtte og førte protokollen. 
 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte. 
 
 
Saker til politisk behandling  
Saker til behandling i formannskapet 14.05.209, ble gjennomgått 
Etter drøfting ble det avgitt uttalelser til følgende saker som foreligger til politisk behandling: 
 
FSK- sak 41/19 
Eldrerådet og kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne mener 
kommunestyret   ikke bør prioritere videreføring av bidrag til finansiering av Snowball for 
perioden 2019 – 2020. 
 
FSK-sak 42/19 
Eldrerådet og kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne mener 
kommunestyret ikke bør prioritere l Hafjell Kvitfjell As sin søknad om tilskudd til World cup i 
Kvitfjell og øvrige ambisjoner slik de framkommer av søknaden for 2019, 2020 og 2021. 
 
FSK- sak 44/19 
Eldrerådet og kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne mener 
kommunestyret bør støtte opprettelse av stilling for diakon. 



 
 

 Side 2 av 2

 
Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland – Årsmelding 2018  
Årsmeldingen for 2018 ble gjennomgått og de utfordringer som framkom gjennom 
anbefalinger pasient- og brukerombudet har gitt til kommunene ble drøftet. 
 
Eldrerådets aktivitetsdag 
Odd Letrud orienterte om eldres aktivitetsdag som arrangeres på vegmuseet 21. mai.  
Det blir omvisning på Vegmuseet og kaffe og svele på Hunderfossen hotell.  
 
Nytt møte. 
Neste møte som er planlagt i 2019 er satt opp 04.11.2019. Rådene ber om at det settes opp 
et møte før ny kommunestyreperiode og hvor det tillegg til aktuelle saker til politisk 
behandling, blir gitt en orientering om institusjonstilbudet i Øyer og ev. ny sykehusstruktur i 
Innlandet. Endelig saksliste avklares mellom ledere og sekretær i forkant av møtet.  
 
 
 
John Berge 
Leder 
 
 
 


