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Møtereferat – Råd for eldre og funksjonshemmede 12. november 2018 
 

Oppmøte: 
Ann-Mari Hansidatter, Anne-Marie Nilsen, Ann-Olaug Holmeslett, Svein 

Richardsen 

Forfall: Susanne Vallesæter meldt forfall, Camilla Leirbakk møter 

Ilmar Monlund, møtte kl. 11.05 under behandling av sak 18/18 

 
 

Fra adm./ 

andre 
Lena Nilsen, sekretær, Sissel Bjørklund, tjenesteleder, Anne-Lena Dreyer, 

avdelingsleder, Gunnar Grundetjern, økonomisjef 

 

Storfjord rådhus, kl. 09.00 –  13.00 

 

Saksliste: 

17/18 – Referatsaker/orienteringssaker 

18/18 – Budsjett    

 

Ann-Olaug Holmeslett og Anne-Marie Nilsen skriver under protokollen. 

 

Sak 17/18 – Referatsaker/orienteringssaker 

Behandling: 

Følgende saker ble referert: 

- Møteprotokoll fra Fylkesrådet for funksjonshemmede for møte 4. september 

- Referat fra gruppearbeid, samt utskrift av foredrag under generasjonskonferansen 20. 

september (kopiert opp til rådets medlemmer) 

- Referat fra Kommunestyremøte og Formannskapsmøtet, samt fra møte vedrørende 

Skibotnhallen og samfunnshuset på Skibotn 

- Kriterier og retningslinjer for de nye eldreboligene, informasjon v/Sissel Bjørklund 

- Ekstra referatsak: Kriterier og retningslinjer angående psykisk utviklingshemmede i 

kommunen, tilbud og oppfølging kommunen har, informasjon v/Anne-Lena Dreyer 

 

Vedtak: 

Sakene er referert. 

 

Sak 18/18 – Budsjett 

Behandling: 

Informasjon gitt av Sissel Bjørklund, tjenesteleder, Anne-Lena Dreyer, avdelingsleder, og 

Gunnar Grundetjern, økonomisjef. 

 

Fellesforslag fra Råd for eldre og funksjonshemmede: 

Stillinger som saksbehandlere 50 % på Behandlende avdeling og 50 % på Forebyggende 

avdeling bør prioriteres. Dette for å avhjelpe ledere og at riktig vedtak blir fattet i forhold til hver 

enkelt bruker, og at lover og regler blir fulgt. 



  

 

Side 2 av 2 

 

Råd for eldre og funksjonshemmede anser det som særdeles viktig at stillingene blir opprettet. 

 

Vedtak: 

Stillinger som saksbehandlere 50 % på Behandlende avdeling og 50 % på Forebyggende 

avdeling bør prioriteres. Dette for å avhjelpe ledere og at riktig vedtak blir fattet i forhold til hver 

enkelt bruker, og at lover og regler blir fulgt. 

Råd for eldre og funksjonshemmede anser det som særdeles viktig at stillingene blir opprettet. 

 

 

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble 

vedtatt på møtet. 

 

Hatteng, 12. november 2018 

 

 

 

Ann-Olaug Holmeslett   Anne-Marie Nilsen 

 


