
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
Dato:  21.09.2021 
Tid:  09:00 – 11:30 
Sted:  Kommunestyresalen 
Under ledelse av:  leder av REF, Arve Bergum  
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:  

 
 
Leder Arve Bergum   
Nestleder Sverre Karper   
Medlem Anne Dina Bjerke   
Medlem Marit Randi Solberg   
Medlem Einar Granum   
Medlem Paul Kristian Lillelien   
Varamedlem Anne S. Toftemo Kvisberg   

 
 
 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer: 7 

 
Til stede fra administrasjonen:  

 Kommunedirektør Rannveig Mogren og Bjørn Resset  
 

Tilstede fra politisk ledelse:  
Ordfører Anette Musdalslien  
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  REF er uenige i utsendt saksliste da den ikke er 

som forslag fra leder. Leder valgte med dette å 
behandle saker fra eget forslag til saksliste i 
møtet.  Disse sakene protokollføres i sak 20/21 
2. Saker leder for rådet har satt på dagsorden. 
Ordfører la også fram synspunkt på saksliste og 
møteform mv.  

Behandlingsrekkefølge:   
 



  

Delt ut i møtet:  
 Klage til statsforvalteren fra råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser 
 Arrangering av eldredagen 1. oktober 2021, gjennomføring og oppgavefordeling  

 Framtidas helse- og omsorgstjenester, underveisrapport 4  

Orienteringer:  
 Om status for framtidens helse og omsorgstjenester, ved kommunedirektør Rannveig 

Mogren  

 Aktuelt ved ordfører 

Orientering om budsjettprosessen ifm budsjett 2022 og HP 2022 -2025:  

- Kommunedirektøren legger fram sitt forsalg 04.11.2021  

- Formannskapet behandler forsalget 17.11.2021  

- Sluttbehandling i kommunestyret 16.12.2021  

- REF får dette til behandling i møtet i desember  

- REF kan når som helst komme med innspill til budsjettet innen sluttbehandlingen.  

Andre aktuelle saker som REF inviteres til å gi innspill:  

- Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsopplevelser framlegges REF for 
uttalelse  

- Frivillighetens år 2022. Det er nedsatt ei gruppe vedrørende oppstart av prosess med 
frivillig strategi med de frivillige. REF inviteres til komme med innspill.  

 Markering av eldredagen 1/10-21, orientering ved leder – Behandlet som en del av sak 
20/21 2. Saker REF har satt på dagsorden.  

 

 

 

 

 

Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlegges protokollen. 

 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 20/21   
 REFERATSAKER/NYE SAKER FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED 

FUNKSJONSNEDSETTELSE 21.09.2021  
  
 
 
 



  

REF-20/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/2200 
 
REFERATSAKER/NYE SAKER FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED 
FUNKSJONSNEDSETTELSE 21.09.2021  

 
 
 
Behandling: 
 

1. REFERATSAKER: 
 

 Melding om vedtak, permisjon Anne Grethe Svendsen 
 Protokoller fra brukermøtene innen planområde 11 og 12 (ingen nye)  
 Klage til statsforvalteren fra råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser 

 
Til prikkpunkt 3:  
Paul Kristian Lillelien ber om protokolltilførsel på at han ikke har blitt orientert om, eller 
godkjent innholdet i brevet som er sendt til statsforvalteren.  
 
 

2. SAKER LEDER FOR RÅDET HAR SATT PÅ DAGSORDEN: 
Ved godkjenning av saksliste har leder fremmet to tilleggssaker til behandling:  
 Orientering om prosessen for budsjett 2022 og økonomi- og handlingsprogram 

2022 -2025. 
 Markering av eldredagen 01.10.2021  

 
Saksoversikter under dette punktet ble slik:  
 Orientering om prosessen for budsjett 2022 og økonomi- og handlingsprogram 

2022 -2025. 
 Status for helse og omsorg planområde 11 og 12 pr. 1/9-21.  
 Markering av eldredagen 01.10.2021  
 Befaring i boliger for funksjonshemmede, sykehjem, HDO-plasser, bofelleskap, 

dagsenter og kjøkken 
 

 Orientering om prosessen for budsjett 2022 og økonomi- og handlingsprogram 
2022 -2025. 
Sverre Karper fremmet følgende forslag til uttalelse:  
1. REF tar uttalelsene til ordfører og kommunedirektør til etterretning.  
2. REF har en annen virkelighetsforståelse av REF sine oppgaver og 

arbeidsformer.  
 
Votering:  



  

Punkt 1: enstemmig vedtatt  
Punkt 2: Vedtatt mot en stemme (Paul Kristian Lillelien) 
 
 

 Status for helse og omsorg planområde 11 og 12 pr. 1/9-21.  
 Sverre Karper fremmet følgende forslag til uttalelse:  

1. REF tar orienteringen til kommunedirektøren til etterretning.  
2. REF har opplysninger om at deler av helse- og omsorgstjenesten har 

betydelige mangler i forhold til enkeltpersoner. Det bør snarest tas skritt for å 
utbedre disse.  

Votering:  
Punkt 1: enstemmig vedtatt  
Punkt 2: Vedtatt mot en stemme (Paul Kristian Lillelien) 
 

 Markering av eldredagen 01.10.2021  
Arve Bergum fremmet følgende forsalg til vedtak:  
Framlagt oversikt over gjennomføringen av markeringen tas til etterretning.  
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt 
 

 Befaring i boliger for funksjonshemmede, sykehjem, HDO-plasser, bofelleskap, 
dagsenter og kjøkken 

Arve Bergum fremmet følgende forslag til vedtak:  
Leder velger ut en eller flere representant fra REF for å bli med på å utarbeide en plan for 
møter med brukerrådene for boliger for funksjonshemmede, sykehjem, HDO-plasser, 
bofelleskap dagsenter og kjøkken.  
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt  
 
 
3. NYE SAKER FRA RÅDET  

 Leve hele livet, politisk behandling  
 Lindrende behandling og omsorg, stortingsmelding 24 (2019/2020), politisk 

behandling  
 
Paul Kristian Lillelien orienterte om nedsettelse av politisk gruppe og fokusgrupper 
vedrørende arbeidet med aldersvennlig samfunn. Dette arbeidet er ikke satt i gang enda. 

 
 
 
 
 



  

Vedtak: 
 

1. Referatsaker 
 
Paul Kristian Lillelien ber om protokolltilførsel på at han ikke har blitt orientert om, eller har 
godkjent innholdet i klagebrevet som er sendt til statsforvalteren.  
 

 
2. Saker leder for rådet har satt på dagsorden 

 
Orientering om prosessen for budsjett 2022 og økonomi- og handlingsprogram 2022 -2025. 

1. REF tar uttalelsene til ordfører og kommunedirektør til etterretning.  
2. REF har en annen virkelighetsforståelse av REF sine oppgaver og 

arbeidsformer 
 
Status for helse og omsorg planområde 11 og 12 pr. 1/9-21.  
 

1. REF tar orienteringen til kommunedirektøren til etterretning.  
2. REF har opplysninger om at deler av helse- og omsorgstjenesten har 

betydelige mangler i forhold til enkeltpersoner. Det bør snarest tas skritt for å 
utbedre disse.  

 
Markering av eldredagen 01.10.2021  
 
Framlagt oversikt over gjennomføringen av markeringen tas til etterretning.  
 
Befaring i boliger for funksjonshemmede, sykehjem, HDO-plasser, bofelleskap, dagsenter og 
kjøkken 
 
Leder utarbeider en plan for befaring på behandlingsstedene sammen med brukerrådene.  
 
 

3. Nye saker fra rådet 
 

 Leve hele livet, politisk behandling  
 Lindrende behandling og omsorg, stortingsmelding 24 (2019/2020), politisk 

behandling  
 
 
 


