
 
 

 
 

 

 
SAKSPROTOKOLL - REFERAT FRA BRUKERRÅDSMØTER I HELSE OG OMSORG  
 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse behandlet saken, saksnr. 23/22 den 
21.09.2022. 
 
Behandling: 
Arve Bergum fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
REF begynner nå sitt siste år før nytt råd velges etter kommunevalget neste år.                       
Et gjennomgående problem siden vi ble valgt i 2019 har vært og få informasjon om hvordan 
de lovpålagte tjenestene funger I vår kommune.  Referatene fra brukerrådene var en måte 
REF prøvde å få informasjon som referatsaker på våre møter fram til våren 2022. Ordningen 
fungerte meget bra, men ble da stoppet av administrasjonen.                                                        
Den folkevalgte dialogen med brukerrådene var det tjenesteutvalget som skulle ha. 
Referatene fra brukerrådene har tidligere vært satt opp på plakattavlene på institusjonene 
over flere år, men nå har administrasjonen funnet ut at det står ingenting i dialogprosessen 
om at møtereferatene skal offentliggjøres. Det står heller ikke at de ikke skal offentliggjøres. 
Dette er nok et eksempel på administrasjonens behov for å vanskeliggjøre REF sin mulighet 
til å gi faktabasert råd til politikerne.                                                                                                 
REF ber nå om at brukerrådsprotokollene for planområdene 11 og 12 for året 2022 blir 
referatsaker i REF sitt neste møte med unntatt offentlighet. 

Votering:                                                                                                                                            
Enstemmig vedtatt 

 
 
Vedtak/innstilling: 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelser har følgende forslag til uttalelse: 
 
REF begynner nå sitt siste år før nytt råd velges etter kommunevalget neste år.                       
Et gjennomgående problem siden vi ble valgt i 2019 har vært og få informasjon om hvordan 
de lovpålagte tjenestene funger I vår kommune.  Referatene fra brukerrådene var en måte 
REF prøvde å få informasjon som referatsaker på våre møter fram til våren 2022. Ordningen 
fungerte meget bra, men ble da stoppet av administrasjonen.                                                      
Den folkevalgte dialogen med brukerrådene var det tjenesteutvalget som skulle ha. 
Referatene fra brukerrådene har tidligere vært satt opp på plakattavlene på institusjonene 
over flere år, men nå har administrasjonen funnet ut at det står ingenting i dialogprosessen 
om at møtereferatene skal offentliggjøres. Det står heller ikke at de ikke skal offentliggjøres. 
Dette er nok et eksempel på administrasjonens behov for å vanskeliggjøre REF sin mulighet 
til å gi faktabasert råd til politikerne.                                                                                                 



 
 

 
 

 

 
REF ber nå om at brukerrådsprotokollene for planområdene 11 og 12 for året 2022 blir 
referatsaker i REF sitt neste møte med unntatt offentlighet. 

 
 
 


