
Årsmelding 2020 –  

Rådet for likestilling av funksjonshemmede  

 
Medlemmer i Rådet 2019-2023:  
 
Politisk valgte:  
Erling Hyllvang (Samlingslista), leder 
Tone Embretsson (AP), nestleder 
Brukerrepresentanter:  
Synne Guro Haugseng (CP- foreningen) 
Lill Kristin Nymoen (Engerdal og omegn revmatikerforening) 
Trine Mette Myrvold (HLF Engerdal) 
 
Varamedlemmer:  
Jan Aage Røtnes (Samlingslista) – ny vara: Linda Nathalie Foss 
Maren Drevsjømoen (Arbeiderpartiet) – ny vara: Sofia Brustad-Johnsen  
Petra Grubben Paulsson (Engerdal og omegn revmatikerforening) – ny vara: Ann 
Elisabeth Østbøl 
Sindre Hermansen (HLF Engerdal)  
 
I løpet av 2020 har Jan Aage Røtnes og Maren Drevsjømoen søkt om fritak for sine 
politiske verv og det har kommet inn nye vararepresentanter i rådet.  
I tillegg har Engerdal og omegn revmatikerforening valgt inn et nytt varamedlem. 
 
Rådets sekretariat: 
Interne tjenester er sekretariat for rådet og Lillian Lundby har møtt som sekretær.  
 

Møteaktivitet: 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne hadde 4 møter i 2020. 3 av møtene 
ble avholdt i Enger og 1 møte ble avholdt på Engerdal Torg. På Engerdal Torg fikk vi 
også info og omvisning.   

Antall saker behandlet i 2020: 

Det ble behandlet 5 saker. I tillegg har rådet hatt en rekke saker til 
drøfting/orientering.   

 

Følgende politiske saker har blitt behandlet av Rådet for likestilling av 
funksjonshemmede:  



 

PS 3/2020 Årsmelding Engerdal Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Saken er behandlet i henhold til kommunale og fylkeskommunale Råd for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne § 7. 

Årsmeldingen for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019 vedtas. 

 

PS 5/2020 Høring – reguleringsplan Engerdal sentrum – uttalelse fra Rådet for 
likestilling av funksjonshemmede 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede ønsker å komme med følgende 
høringsuttalelse til reguleringsplan for Engerdal sentrum:  

 Rådet for likestilling av funksjonshemmede ønsker tilrettelagt sentrum for alle. 
 Rådet synes dagens sentrum er konsentrert og oversiktlig, og mye er 

tilgjengelig fra hovedvei. 
 Rådet mener at sentrum er preget av mye trafikk og til dels høy fart. Rådet 

mener derfor det blir viktig med god skilting og godt med lys. Det hadde også 
vært ønskelig med fartsdumper. 

 Rådet mener også at parkeringen ved Coop er noe uoversiktlig og at det 
kunne vært bedre tilrettelagt med flere handicap-parkeringer, da spesielt i 
forbindelse med Engerdal Torg. 

 Rådet ønsker at det også blir prioritert gang- og sykkelvei fra Coop og til 
fotballbanen. 

 Rådet synes det er positivt at gangveien blir laget med fast dekke, da dette er 
veldig viktig i forhold til universell utforming. 

PS 7/2020 Tilgjengelighetspris 2020  

Tilgjengelighetsprisen for 2020 tildeles Johnsgård Turistsenter AS  

PS 9/2020 Engerdal kommune – årsbudsjett 2021 – og økonomiplan 2021 – 
2024 – Rådet for likestilling av funksjonshemmde:  

Rådet for likestilling av funksjonshemmede slutter seg til framlagte forslag til 
årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024 for Engerdal kommune med flg. 
kommentarer: 

 

 Rådet er bekymret for den økonomiske situasjonen kommunen er i. Vi frykter 
et svekket tjenestetilbud, der mye er kuttet ned til et minimum allerede. Det er 
mye som er lovpålagte oppgaver spesielt innenfor helse og oppvekst, kanskje 
må det sees på andre enheter. Rådet tenker det kanskje er på tide med en ny 



organisasjonsgjennomgang for å drive mer kostnadsbesparende uten at det 
svekker kompetansen og  tjenenestetilbudet ytterligere. 

 I forhold til KAD-plasser krever disse mye kompetanse hvis man skal ha 
tjenestene selv, og det vil kanskje ikke være den store innsparingen på dette.  

 Rådet er bekymret for ringvirkningene en nedleggelse av asylmottaket vil gi, 
både i forhold til næring og arbeidsplasser i kommunen. 

 Det er positivt at det nå endelig ser ut til å bli ombygging av helse og 
omsorgssenter. 

 Rådet er litt betenkt over hvordan tjenestetilbudet blir ovenfor de demente, og 
hvordan disse blir ivaretatt under og etter flyttingen. Dette er en brukergruppe 
som krever spesialkompetanse og trygge rammer. 

 Det er viktig at innholdet i det nye helse og omsorgssenteret tilpasses tiden vi 
lever i. 

 Rådet mener det er viktig at de ansatte som kjenner arbeidsforholdene får 
være med i prosessen med ombyggingen. 

 Rådet synes det er bra at det blir ny hovedinngang med skranke, og ny 
kantine som alle kan bruke. 

 Rådet mener at det er viktig at bassengtilbudet opprettholdes, da dette er et 
bra tilbud for de med funksjons nedsettelser.  Det er ikke er så mange andre 
tilbud til denne gruppen i kommunen. Det er derfor også viktig at det fortsetter 
med en dag med oppvarmet vann. 

 Rådet vil ha et bedre tilrettelagt tilbud for ungdom i Engerdal, og at ungdom 
med spesielle behov blir prioritert. 

 Det at vi har en privat fysioterapeut er en ressurs for kommunen, og vi bør 
legge til rette for at han kan drive som han gjør. 

 

 

 

PS 10/2020 Godkjenning – ombygging av Engerdal helse og omsorgssenter – 
bygging av omsorgsboliger ved Engerdal torg  

Rådet for likestilling av funksjonshemmede godkjenner kommunedirektørens planer 
for ombygging av Engerdal omsorgssenter og bygging av omsorgsboliger ved 
Engerdal Torg. 

 

Orienteringer til Rådet for likestilling av funksjonshemmede: 

 Kommunedirektøren, kommunalsjefer, Sofia Brustad-Johnsen og Ove 
Andreassen har informert om følgende;  
- Budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 – 2023  



- Stedsutviklingsprosjekt Drevsjø 
- Reguleringsplan for Engerdal sentrum 
- Tegninger av nye Engerdal helse- og omsorgssenter og omsorgsboliger 

Engerdal Torg.  

 

Rådet har også laget en egen informasjonsbrosjyre for perioden 2019 – 2023. Den er 
tilgjengelig på flere steder i kommunen vår og inneholder informasjon om hvem som 
sitter i rådet og hva Rådet jobber med. Det er også kontaktinformasjon i brosjyren slik 
at alle som ønsker det kan ta kontakt med Rådet.  

 


