
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - REF - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2022-2025 - TIL 
MØTET 9. NOV. 2021  
 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse behandlet saken, saksnr. 22/21 den 
09.11.2021. 
 
Behandling: 
Arve Bergum fremmet følgende forslag til uttalelse 
 
1. Hensikten med innspill til denne saken nå er og få våre politikere til og endre med våre    
innspill vi har gitt i sakene 8 og 9/21, før formannskapets behandling.  
Det er spesielt endring tilbake til kjøkken/kantinedrift ved våre to sykehjem vi                                 
mener er svært viktig, samt å få til velfungerende arbeidsstuer.                                                               
Lettest å forstå og alt erfart av mange er konsekvensene av effektiviseringen av 
kjøkkendriften. Mattilbudets valgmuligheter er redusert og muligheten for besøkende til å 
dele et måltid med en av beboerne er ikke lenger mulig.                                                          
Dette samsvarer meget dårlig med kvalitetsreformen «Leve hele livet» hvor det heter om 
måltider: «Skape gode mat og måltidsopplevelser for den enkelte.» Dette skaper et meget 
dårligere samfunn for oss eldre som bor hjemme og kunne tenkt tatt en tur til sykehjemmet 
og spist et måltid sammen med en beboer, eller tatt med oss andre hjemmeboende eldre. 
Dette kan skape mer engasjement til frivillig arbeide, og verve flere frivillige. 

2. REF ber om egne budsjettposter for 2022 til følgende:                                                                       

1. Egne arrangementer  Kr. 10.000,-                                                                                                   
2. Arrangering av eldredagen  Kr. 15.000,- 

3. REF kommer tilbake med endelig råd på vårt møte 7/12.2021. 

Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende innspill til saken: 
 
1. Hensikten med innspill til denne saken nå er og få våre politikere til og endre med våre    
innspill vi har gitt i sakene 8 og 9/21, før formannskapets behandling.  
Det er spesielt endring tilbake til kjøkken/kantinedrift ved våre to sykehjem vi                                 
mener er svært viktig, samt å få til velfungerende arbeidsstuer.                                                               
Lettest å forstå og alt erfart av mange er konsekvensene av effektiviseringen av 



 
 

 
 

 

kjøkkendriften. Mattilbudets valgmuligheter er redusert og muligheten for besøkende til å 
dele et måltid med en av beboerne er ikke lenger mulig.                                                          
Dette samsvarer meget dårlig med kvalitetsreformen «Leve hele livet» hvor det heter om 
måltider: «Skape gode mat og måltidsopplevelser for den enkelte.» Dette skaper et meget 
dårligere samfunn for oss eldre som bor hjemme og kunne tenkt tatt en tur til sykehjemmet 
og spist et måltid sammen med en beboer, eller tatt med oss andre hjemmeboende eldre. 
Dette kan skape mer engasjement til frivillig arbeide, og verve flere frivillige. 

2. REF ber om egne budsjettposter for 2022 til følgende:                                                                       

1. Egne arrangementer  Kr. 10.000,-                                                                                                   
2. Arrangering av eldredagen  Kr. 15.000,- 

3. REF kommer tilbake med endelig råd på vårt møte 7/12.2021. 

 
 


