
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - REFERATSAKER/NYE SAKER FRA RÅD FOR ELDRE OG 
PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 21.09.2021  
 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse behandlet saken, saksnr. 20/21 den 
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. 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 

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 elder 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  
 
 


