
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - RÅDE FOR ELDRE OG PERSONER MED 
FUNKSJONSNEDSETTELSE - ÅRSMELDING FOR 2020  
 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse behandlet saken, saksnr. 3/21 den 
19.03.2021. 
 
Behandling: 
 
Forslag til tillegg til årsmeldingen ble fremmet av Arve Bergum:  
 
Møter: 
2020 er det første året i denne kommunestyreperioden og slik det første hele året for REF 
2019 – 2023. Året har vært spesielt på flere måter.  
På grunn av Covid 19 pandemien har Norge vært nedstengt i varierende grad fra 7.mars 
2020 og er det fortsatt. Det har ikke vært lov med åpne møter etter nedstegningen og slik 
har det gått ut over muligheten for normal debatt /meningsutveksling. 
Kommunens økonomiske uføre med plassering på ROBEK listen og behov for innsparinger på 
driftsbudsjettet har preget de fleste sakene i 2020. 
Før nedstengningen i mars ga innbyggerne uttrykk for sine tydelige meninger gjennom 
underskriftkampanje, fakkeltog og folkemøte om framlagte planer for «Fremtidens helse og 
omsorgstjenester». 
 
REF 2019 – 2023 har ønsket å være et aktivt råd for i større grad enn før å oppfylle 
målsettingen i «Veileder for rådene for eldre og personer med funksjonsnedsettelse». 
 
«For å kunne utføre oppgaven som rådgivende organ på en god måte, er det viktig at 
rådsmedlemmene har kunnskap om situasjonen til de eldre og de funksjonshemmede i 
kommunen. 
Å være medlem i Rådet for eldre og for personer med funksjonsnedsettelser krever innsats 
fra    hvert enkelt medlem gjennom hele året og ikke kun på møtene.» 
 
Rådets sluttkommentar: 
Det er stort behov for rådets engasjement, da de REF representerer er underrepresentert i 
Folkevalgte organer. 
Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig 
tidspunkt 
I saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken. 
Rådet har i 2020 engasjert seg i flere viktige saker der det er gitt klare synspunkter, råd og 
uttalelser til administrasjonen og kommunestyret. 
Rådet er av den oppfatning at våre synspunkter og uttalelser i svært liten grad er innlemmet 
I forbredelser og drøftelser i saker. Vi er enda ikke der hvor kommuneledelsen oppfatter 
REF,s engasjement og rådgiving som en nødvendig del av et folkestyre. Uten åpen 



 
 

 
 

 

meningsbrytning og debatt vil vi ikke finne løsningene som blir forstått og akseptert av de 
fleste i kommunen. 
 
DETTE MÅ VI SAMMEN GJØRE NOE MED. 
 
Votering: 
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent, med foreslåtte endringer. 
 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse godkjenner årsmelding 2020 med de 
vedtatte endringer framkommet i møtet, og sender den til kommunestyret til orientering. 
 
 


