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saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

PS 1/20 Godkjenning av innkalling  
PS 2/20 Godkjenning av saksliste  
PS 3/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  
PS 4/20 Valg av leder og nestleder i rådet for eldre og mennesker med 

nedsatt funksjonsevne 
 

PS 5/20 Høring av kommunens planstrategi - 2020 - 2024  
PS 6/20 Orientering om nedleggelse av Aremark frivilligsentral  
PS 7/20 Orienteringer  

 
 

PS 1/20 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - 04.06.2020  
 

Vedtak 
 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
 
 

PS 2/20 Godkjenning av saksliste 

Behandling i Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - 04.06.2020  
 
 

Vedtak 
Sakslisten ble godkjent, men merknad om at Orienteringssak om nedleggelse av Aremark 
frivilligsentral ikke var oppført. En fast sak Orienteringer bør settes opp på sakslisten. 
 
 
 
 
 

PS 3/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - 04.06.2020  
 
 



Vedtak 
Det ligger ikke ved tidligere protokoll. Utvalget ønsker kopi av protokoll fra de to siste møtene 
tilsendt på mail. Utvalget ønsker at protokollene skal publiseres på hjemmesiden. 
 
 
 

PS 4/20 Valg av leder og nestleder i rådet for eldre og mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

Behandling i Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - 04.06.2020  

Rådmannens innstilling 
 
Forslag som leder velges……………………………………………………… 
 
Forslag som vara velges………………………………………………………. 
 
Forslag som nestleder velges………………………………………………… 
 
Forslag som vara velges……………………………………………………….. 
 
 
Behandling 
 
Utvalget innstiller på Berith Bredholt (AP) som leder og Bjørn Grøstad som nestleder. Utvalget 
mener det er unødvendig å velge deres vara. 
 

Vedtak 
 
Berith Bredholt (AP) innstilles som leder og Bjørn Grøstad som nestleder for Rådet for eldre og 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 

PS 5/20 Høring av kommunens planstrategi - 2020 - 2024 

Behandling i Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - 04.06.2020  

Rådmannens innstilling 
Utvalgene kan i denne saken fatte vedtak på hva deres merknad/innspill til planstrategien er. 
Dette vil bli medbrakt til kommunestyret endelige behandling sammen med det som kommer inn 
av andre innspill. 
 

Vedtak 
Det er viktig å presisere at alle, både innbyggere og utvalg, kan komme med innspill og 
prioriteringer til planstrategien før politisk behandling. 
 
 



PS 6/20 Orientering om nedleggelse av Aremark frivilligsentral 

Saken ble lagt fram som bordsak, saksframlegget tilsvarer politisk sak 36/20 behandlet i 
Levekårsutvalget 04.06.20 (Arkivsaksnr. 17/1805-12). 

Rådet ønsker å sende en uttalelse til Formannskap og Kommunestyret: 

«Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne ser med bekymring på at 
frivilligheten i Aremark ikke skal bli koordinert av en ansvarlig person framover.» 

 

PS 7/20 Orienteringer 

Rådmannen orienterte om status for kommunale boliger i sentrum. 

Utvalget ønsker å endre møtetidspunkt til klokken 8.30 i stedet for kl. 10.00. 

Det ble stilt spørsmål ved hvordan man skal kunne rekruttere nye medlemmer til rådet og hvilke 
organisasjoner som er medlemmer/representert i Aremark. 

Det vil komme i løpet av 2020 komme et nytt reglement for det nye sammenslåtte rådet til 
godkjenning i henhold til lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommune §5-12.


