
 

 

 

  

NORDRE LAND KOMMUNE 
 

 

 

P R O T O K O L L 

FOR 

RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 

 

 

Møtedato:  07.04.2016   Fra kl. 09.00 

Møtested: Møterommet, Kammerset, 5.etg. Rådhuset 

Fra saknr.: 4/16 Til saknr.: 6/16 

   

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7 

 

 

Følgende møtte på møtet: 

 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Medlem Thomas Klopp   

Medlem Bente Stadsvoll   

Medlem Kari Torunn Nordby   

Leder Svein Rønningsveen   

Medlem Mary Beate Lyshaug FO  

Medlem Ingrid Kleven   

Nestleder Karen Lunde Lybeck   

 

 

 
NORDRE LAND KOMMUNE, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, den 12. april 2016 

 

 

…………………………………………….. 

 

 



 

  

SAK NR.: 4/16  

ORIENTERINGER  

 

Behandling: 

 

1.  Orientering om kurset - innføring i arbeidsområdet og i rådets handlingsrom. 

  v/kursdeltager Karen Lunde Lybeck 

 

Vedtak: 

 

Orienteringen tatt til etterretning. 

  

  

SAK NR.: 5/16  

HØRING - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG 

PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE  

 

Vedtak: 

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil komme med følgende uttalelse: 

 

Pkt. 3.3 anses som veldig viktig: 

Intensjonen med råda er mellom anna å medverke til at mennekse med nedsett 

funksjonsevne får tilgang til dei kommunale og fylkeskommunale tenestene som er 

nødvendige for at dei skal kunne fungere best mogleg. Det kan gjelde både lovpålagte 

og ikkje lovpålagte tenester. Rådet skal medverke til å synleggjere behova som ulike 

grupper med nedsett funksjonsevne har , og kva som er gode løysinger for dei.  

 

Det er positivt at kommunens har ungdomsråd, men dette bør ikke bli lovpålagt. 

 

Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne bør beholdes som to adskilte råd.  

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne jobber for mennesker i alle aldre i motsetning 

til Eldrerådet som ivaretar de eldres interesser.  

 

Utover de innspill som er vedtatt her slutter rådet seg til høringsnotatet. 

 

  

SAK NR.: 6/16  

INFORMASJON OM DIAGNOSEFORENINGENE OG HVORDAN JOBBE FRAMOVER  

 

Behandling: 

 

LHL v/Svein Rønningsveen: 

Foreningen er sammen med Søndre Land og har til sammen 99 medlemmer. 

Hovedjobb er hjerte, lunge og hjerneslag, forebygging og hjelp til de som har blitt rammet. 

Viktig med likemannsarbeid – blir en form for «støttekontakter». 

Foreningen sponser hjertetrim på Bedehuset 

Arrangerer kurs i hjerte- og lungeredning. 

Samarbeid med frisklivssentralen – viktig å ikke legge lista for høyt. 

 



Støtteforeningen for kreftsyke v/Ingrid Kleven: 

Foreningen er 10 år gammel og har 335 medlemmer. Ingrid Kleven har vært leder hele tida. 

Alt foreningen jobber med er taushetsbelagt, og foreningen kan ikke oppsøke kreftpasienter 

eller pårørende. De som trenger hjelp og støtte må henvende seg til foreningen. 

Foreningen har mål å arrangere hvert år:  2 temakvelder 

      1 sommertur 

      adventskveld  

 

Land Diabetesforening v/Thomas Klopp: 

Foreningen har ca. 180 medlemmer. 

Arrangerer temakvelder. Temakveld om førerkort og diabetes – 40 deltok. 

Spesialsykepleier Tilla Landmark har vært på temakveld. 

Foreningen er opptatt av å engasjere ungdommen – lage en egen gruppe for ungdom. 

Diabetes er en blitt en folkesykdom som rammer flere og flere.  Det er stadig blitt flere yngre 

personer som får diabetes. 

Foreningen har hatt loddsalg og fått inn kr. 44.000,- 

 

Land Handikaplag v/Kari Torunn Nordby: 

Land Handikaplag er en forening for Nordre og Søndre Land og er ca. 5 år gammel og har 75 

medlemmer. Før var det en forening som het Torpa og Land vanførelag. 

Prioritert motto: tilgjengelighet, universell utforming. Dette gjelder gater, kollektivtransport, 

bygg etc. Deltok ved utforming av miljøgata. 

Foreninga har en hytte på Lenningen, hvor det er og har vært mange sosiale samvær.  

Midler fra Sofies Minde, helsesportsgruppe, trimdans, gratis fotpleie. 

Det er også tilbud om boccia, dette er noe gruppa fra Søndre Land hadde startet opp med. 

I denne foreningen er det også viktig med likemannsarbeid. 

BPA (brukerstyrt personlig assistent) er en ordning som gir den funksjonshemmede mer 

innflytelse på sin egen hverdag. Viktig å få med ungdommen i likemannsarbeid, slik at den 

funksjonshemmede kan delta i aktiviteter som funksjonsfriske deltar i. 

 

NFU v/Bente Stadsvoll: 

NFU lokalt har 32 medlemmer 

Sentralt er dette en stor forening med fagfolk og jurister tilgjengelige til alle lokallag. 

Det skjer mye nytt. Styret har hatt 5 møter i 2015. 

På fylkesplan er dette en veldig aktiv forening – med representanter fra lokallagene. 

Det arrangeres julebord med familie og venner. Når det gjelder fritid bør flere få brukerstyrt 

personlig assistent, slik at de kan delta på aktiviteter på fritida. 

 

 

På neste møte vil tema bli likemannsarbeid. 
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