
 
 

 
 

 

 
SAKSPROTOKOLL - INNBYGGERFORSLAG OM MATTILBUD  
 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse behandlet saken, saksnr. 40/22 den 
09.12.2022. 
 
Behandling: 
 
Arve Bergum fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
REF berømmer Signe Liv Skyttermoens initiativ til å forsøke å bedre mattilbudet på Follebutunet. 
Det er sterkt kritikkverdig at det ikke har skjedd bedring av mattilbudet. Det er to år siden ordføreren 
uttalte på REF møte at hun «på største alvor» skulle sørge for å bedre mattilbudet slik at det ble 
mulig for beboere og pårørende å dele et måltid sammen. Vi har ved flere anledninger sist i mai i år 
etterlyst hva som skjer. Vi visste da at kommunen ville få ca. 500.000 kr fra Staten som 
ekstrabevilgning pga Corona nedstengningen. Inneliggende på pleie og omsorgshjemmene våre er de 
som sammen med pleiepersonalet har hatt de største påkjenningene pga nedstengning av 
samfunnet.  
De dårligste blant oss er også avskåret fra å uttrykke sin fortvilelse og sorg over egen situasjon slik 
Ytringsfrihetskommisjonen har avdekket. Se REF sak 29/2022. 
Det trengs ikke flere utredninger om dette, men at det tas «på største alvor» og sørger omgående for 
verdig mattilbud både på Follebutunet og Forsettunet hvor situasjonen er tilsvarende. 
Det er ikke tilstrekkelig å overlate dette til frivillige. Det må ansettes fast personale med hjelp av 
frivillige. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende uttalelse til 
innbyggerforslag om mattilbud: 
 
 
REF berømmer Signe Liv Skyttermoens initiativ til å forsøke å bedre mattilbudet på Follebutunet. 
Det er sterkt kritikkverdig at det ikke har skjedd bedring av mattilbudet. Det er to år siden ordføreren 
uttalte på REF møte at hun «på største alvor» skulle sørge for å bedre mattilbudet slik at det ble 
mulig for beboere og pårørende å dele et måltid sammen. Vi har ved flere anledninger sist i mai i år 
etterlyst hva som skjer. Vi visste da at kommunen ville få ca. 500.000 kr fra Staten som 
ekstrabevilgning pga Corona nedstengningen. Inneliggende på pleie og omsorgshjemmene våre er de 
som sammen med pleiepersonalet har hatt de største påkjenningene pga nedstengning av 
samfunnet.  



 
 

 
 

 

 
De dårligste blant oss er også avskåret fra å uttrykke sin fortvilelse og sorg over egen situasjon slik 
Ytringsfrihetskommisjonen har avdekket. Se REF sak 29/2022. 
Det trengs ikke flere utredninger om dette, men at det tas «på største alvor» og sørger omgående for 
verdig mattilbud både på Follebutunet og Forsettunet hvor situasjonen er tilsvarende. 
Det er ikke tilstrekkelig å overlate dette til frivillige. Det må ansettes fast personale med hjelp av 
frivillige. 
 
 
 


