
 

TYNSET KOMMUNE 
Helse og omsorgssjefen 

Tjenesten for funksjonshemmede 

 

Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 

20/894-2 13938/20 033 19.02.2020 

 

Møtedato:  18.02.2020 

Sted:  Litun senter 

Tid:  13.00-15.30 

Til stede:  Inger Lise Stubsjøen Martinsen, Nils Sverre Øien, Terje Grandum, Knut Aaseng 

   

 

 

Referatet  sendes til: Rådets medlemmer 

   

   

 

RÅD FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE -  2020 

MØTEINNKALLINGER OG REFERATER 

 
Sak 3: Informasjon nytt legekontor 

(Denne saken ble tatt først i møtet grunnet tilpasning til Tekniske tjenester) 

Svein Magne Storaas fra tekniske tjenester var på møtet og orienterte om legekontoret som 

skal bygges om i de eksisterende lokaler. Tegninger ble vist og gjennomgått med rådet. De 

innspill og kommentarer som ble ytret i møtet ble notert ned og tas med i det videre arbeidet. 

Når en er kommet litt lengre i prosessen vil tegninger og utkast sendes rådets leder for at rådet 

skal kunne gi ytterligere kommentarer. I rådets møte i april vil det bli en gjennomgang av det 

som sannsynligvis er en endelig løsning. 

 

Sak 1: Gjennomgang velferdsteknologi v/ Tone Finstad Rønning 

Dette er et samarbeid mellom FARTT-kommunene og har sin opprinnelse i Nasjonalt 

Velferdsteknologiprogram fra 2017. For tiden foregår det en anbudsprosess som vil føre til at 

en leverandør velges. Dette vil sannsynligvis skje i løpet av mars 2020.  

Velferdsteknologi er en viktig del av framtidens helse og omsorgstjenester dette blant annet ut 

fra en endret demografi i befolkningen med flere eldre som trenger tjenester fra færre utførere. 

Det er viktig med fokus på å jobbe annerledes slik at «varme hender» brukes der hvor det reelt 

er behov for dette. Teknologi kan løse en del oppgaver som i dag utføres av personal. Et 

spesielt viktig område er alt tilsyn som foregår uten at behovet for tilstedeværelse er der.  

All bruk av velferdsteknologi skal ha en faglig begrunnelse og det vil gjøres enkeltvedtak i alle 

tilfeller der hvor dette tas i bruk. Formål med bruken skal være å gi faglig forsvarlige tjenester 

uten å være tilstede fysisk. Det er viktig å ha med seg at teknologi kun utgjør 20% av de 

endringer som må skje, resten er organisering av tjenester og nye og endrede arbeidsmetoder.  
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Det finnes en mengde ulike former for velferdsteknologi i forskjellige typer. På møtet ble 

trygghetsskapende teknologi, mestringsteknologi, teknologi for behandling og pleie samt 

velværeteknologi tatt fram som eksempler på dette.  

 

Sak 2: Mandat for RLF 

Et utkast ble lagt fram på møtet. Alle rådets medlemmer fikk med seg et eksemplar som de 

kikker over. Innspill gis til leder og sekretær innen 01.03 slik at utkastet eventuelt kan 

omarbeides og sendes ut for ny gjennomgang før endelig godkjenning. Saken bør meldes opp i 

kommunestyret til marsmøtet. Utkastet sendes ut på egen mail til de av rådets medlemmer som 

ikke var tilstede på møtet.  

 

Sak 4: Kommende kommunestyresaker 

Saksliste for neste møte er sett på. Det oppfattes at det ikke er saker på dette møtet rådet bør 

uttale seg spesifikt om. Ellers må rådet følge med på de saker som tas opp og gi innspill der 

hvor dette anses ønskelig.  

 

Sak 5: Framtidige saker rådet bør jobbe med 

Her ble det nevnt noen saker som har kommet som innspill fra ulike brukere. 

BPA-ordningen i Tynset kommune: Det ble reist spørsmål vedrørende organiseringen av 

denne. Tynset kommune har lagt denne under hjemmetjenesten, i en del andre kommuner er 

dette lagt ut på anbud. Det ønskes en redegjørelse rundt denne, saken vil bli tatt opp igjen. 

Tilgjengelighet Alti: Det har kommet henvendelser om at denne ikke er tilfredsstillende. Dette 

ble løselig drøftet. Inntil en tar videre grep kan det være ønskelig med en befaring for å se hvor 

reelt dette er. Dette kan gjelde flere områder i Tynset sentrum. Mulig dette bør organiseres på 

andre tidspunkter enn det som er satt av til møter.  

 

Sak 6: Eventuelt 

 Årsmelding: Når må denne være ferdig? Hvordan er prosessen rundt denne? Saken 

undersøkes. 

 Innspill som ble gitt til budsjettprosessen: De områder rådet hadde uttalelser rundt ble 

endret fram til endelig vedtak. På tross av at rådets uttalelser ikke ble fulgt helt og fullt 

er det grunnlag for å være fornøyd med endelig vedtak.  

 

 

Med hilsen 

 

Knut Aaseng 

sekretær 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 

 


