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I hht. Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne § 7, skal rådet hvert år legge fra en melding om virksomheten sin. 
Meldingen skal legges fram for kommunestyret. 
 
 

Årsmelding 2016.  
 
Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser. 
 
Rådets funksjon: 

 Rådet skal være et samhandlings- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår 
funksjonshemmede. 

 Hovedintensjonen er å sikre medvirkning og bidra til økt deltagelse i samfunnet, for 
personer med nedsatt funksjonsevne. Medvirkning av rådet skal i hovedsak skje gjennom 
rådgiving og uttalelser, og skal etter loven være åpen bred og tilgjengelig. 

 Rådets medlemmer skal ut fra sitt ståsted, gjennom drøftinger komme fram til gode 
standpunkt og bidra til at alle med funksjonsnedsettelser gis muligheter og rettigheter til 
samfunnsdeltakelse, uavhengig av evne. 

 
 
Møter:  
Det er avholdt 5 møter i perioden 01.01.2016  – 31.12. 2016 og behandlet 11  saker hvor det ble  
avgitt uttalelse.  For øvrig ble det lagt fram flere orienteringssaker for rådet.  
 
Representanter:  
Leder: John Berge  
 
Øvrige medlemmer: Anne Marie B. Jøranli   
                                 Arne Bueie, Nina B. Skjolden, Reidun S. Brustuen  
           
  
Møte 26.01.2016 
 
Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering for Haugan BF3 og BF5.  
Saken ble tatt til underretning 

 
Vertskommuneorganisering av NAV i Lillehammer regionen 
Rådet ba om å få saksutredning forelagt i nytt møte for eventuell uttalelse 

 
Orienteringssaker  
 
Gjennomgang av reglement for rådet 
Det ble besluttet å invitere alle vararepresentanter  til neste møte i rådet for en felles gjennomgang av 
reglementet  og rundskriv om  kommunalt råd for mennesker  med nedsatt  funksjonsevne (BLD Q- 21/2012) 

 
Avslutning av kommunereformarbeidet  
 
Status for bosetting og akuttinnkvartering i kommunen 
 



 
 
 
Møte 15.03.2016 
 
Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse – 
lovendring.  
Rådet fattet følgende vedtak: 
«Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne slutter seg til rådmannens innstilling i saken .»  
 
Vertskommuneorganisering av NAV i region Lillehammer 
Rådet fattet følgende vedtak:  
«Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar formannskapets utsettelsesvedtak til   
  orientering.» 

 
Årsmelding Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2015. 
Rådet tok årsmeldingen for 2015 til orientering   
 
Teleslynge 
Rådet fattet følgende vedtak: 
«Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne forventer at det er teleslynge i  
  møterom og lokaler i kommunen og ber om at dette blir realisert.» 
 

Orienteringssaker 
 
Rådets oppgaver og mandat  
Rådet gjennomgikk reglementsheftet og særskilt reglementet for kommunalt råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. 
 
Konferanse for kommunale råd - orientering 
 
Omvisning Øyer helsehus v/ Odd Magne Letrud   
 
 
Møte 24.05.2015 
 
Kommunereformen – hvordan møte framtidens utfordringer på egne bein -  Høring 
 Rådet ga følgende uttalelse: 
«Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter styringsgruppas utredning om:  
 « Hvordan Øyer kommune skal møte framtidens utfordringer på egne bein.» 
 
  Rådet har merket seg den demografiske utviklingen og  spesielt befolkningsframskrivingene som  
  viser økningen i  de eldste  aldersgruppene. Rådet mener det må legges opp en aktiv politikk som  
  innebærer forebygging og tidlig innsats  for eldre. 
   
  Videre er rådet opptatt av at tidlig innsats gjennom hele livsløpet  må være i fokus for de  
  kommunale prioriteringene framover og viser i den sammenheng  også til de gjennomgående  
  målene i  kommuneplanens  samfunnsdel , folkehelse, barn og  unge og universell utforming.  
 
  For å sikre vekst og utvikling i kommunen og nye innbyggere, vil rådet understreke betydningen av  
  at det føres en aktiv politikk som kan bidra til  næringsutvikling og  økt boligbygging i  kommunen.»  
    
 
 
 



 
 
Møtelokaler – tilrettelegging for hørselshemmede 
Rådet fattet flg. vedtak: 
«Rådet viser til sitt vedtak  7/16 vedr. teleslynge. Rådet forventer at teleslynge blir installert i aktuelle 
møterom og anmoder rådmannen om å innarbeide kostnadene i investeringsbudsjettet 

 
Orienteringssaker 
 
Status for etablering av legekontor i Øyer 
 
Status for plansaker 
 
 
Møte 23.08.2016 
 
Kriterier for tildeling av tjenester 
Rådet ba om å få saken opp til behandling når dokumentet er ferdigstilt og før 
kommunestyrebehandling 
 
Orienteringssak 
Psykisk helse- og rusarbeid, Randi Rønningen orienterte 
 
 
Møte 15.11.2016 
 
Økonomiplan 2017 – 2020 
Rådet tok formannskapets innstilling til orientering 
 
Helse- og omsorg – Tjenestebeskrivelser og tildelingskriterier 
Rådet tok formannskapets innstilling til orientering  
 
Førerkort for eldre 
Leder gjennomgikk et forslag til uttalelse. Uttalelsen ble oversendt de politiske partiene til  
orientering  
 
 
 
John Berge(sign)  Anne Marie B. Jøranli (sign)   
Leder    Nestleder    
 
Arne Bueie (sign)  Nina Skjolden(sign)  Reidun S Brustuen(sign) 
Medlem   Medlem   medlem 


