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REF SIN ARBEIDSSITUASJON. 

 

Vi avsluttet våre råd til Kommunestyret i saken om «Framtidig Helse og 
Omsorgstjenester med: 

«Det blir ikke ro i Gausdal før folkestyret er gjenopprettet og vi innbyggere 
har våre lovfestede rettigheter.» 

Det er dessverre langt igjen til vi er der. 

Våre oppgaver som medlemmer i Rådet for eldre og personer med 
Funksjonsnedsettelse (REF) opplever vi blir vanskeliggjort.  

Etter Kommuneloven har vi samme rettigheter og plikter som andre som er 
medlem av folkevalgte organer. 

Vi har ikke tilgang til elektronisk kommunikasjon/samhandling som andre 
folkevalgte i kommunen. Covid 19 nedstengningen av samfunnet har derfor 
hindret vårt arbeide. Dette er blitt påklaget siden, og er av administrasjonen 
nedlatende besvart med at de ikke tror vi i REF kan klare å bruke nettbrett 
slik som andre folkevalgte.  

REF s medlemmer er samstemte på at vi bør få nettbrett snarest og på samme 
måte som de andre folkevalgte alt har, ferdig innstilte og klargjorte. 

 



I veileder for Eldrerådet i kommunen heter det: 

» Det er lederen for rådet som setter opp sakliste for hvert enkelt møte.»  

Dette har ikke blitt respektert av administrasjonen.                                           
Det er heller ikke rutiner for at alle saker som gjelder eldre blir oversendt til 
REF «på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådet har 
mulighet til å påvirke utfallet av saken.»  

Dette er tatt opp med sekretær for REF som er innstilt på at vi må vi få til en 
bedre ordning. 

Ifølge møtekalender for kommunen, skal Tjenesteutvalget ha møte 14 august 
2020. Ved min henvendelse til leder av utvalget om hvilke saker som skal tas 
opp og som kan være av betydning for REF å gi uttalelse til kunne han ikke 
svare da han ikke hatt fått noe saksframlegg fra Kommunedirektøren.  

Han kunne imidlertid opplyse at Kommunedirektøren hadde bestemt at det 
ikke ble noe dialogmøte med brukerråden i år. Det til tross for at ifølge 
kommunens brukerveiledning for REF skal et slikt møte avholdes årlig innen 
utgangen av juni måned. 

Dialogseminaret som er kommunestyrets årlige møte med ansatte, 
tillitsvalgte og ledere skulle avholdes, men han visste ikke når, da han ikke 
hadde fått noen informasjon fra Kommunedirektøren. 

REF mener det er naturlig at rådet er representert på et slikt seminar for å få 
oppdatert kunnskap og synspunkter fra den politiske og administrative 
ledelsen på de store endringer som planlegges gjennomført innen Helse og 
omsorgstjenestene. Dette er naturligvis av største betydning for kommunens 
eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Det er deres interesser REF skal 
ivareta.                                                                                                                           
Det er vel  politikerne og ikke administrasjonen som legger premissene for et 
slikt dialogseminar? 

Brukerrådene for de ulike tjenestene og institusjonene innen Helse og 
Omsorg i kommunen, følger ikke elementære regler for medvirkning for de 
som mottar tjenestene. 

Medlemmene av brukerrådene i dag utpekes av tjenestens leder som også 
legger fram sakene, og lager referatene. 

Her må det snarest bli endringer som ivaretar folkestyrets prinsipper om 
medvirkning og påvirkning for de det gjelder. 



REF mener brukerråd / samarbeidsutvalg må sammensettes på en mer 
representativ måte med medlemmer fra brukere av tjenesten, pårørende, 
ansatte, REF, venneforening og med leder av tjenesten  som sekretær.  

Dette vil ivareta brukermedvirkning og innflytelse på en bedre måte. 

Her trengs det ikke lange utredninger. Det er nok å innhente retningslinjer fra 
andre kommuner som har praktisert brukerråd og brukermedvirkning i lang 
tid. 

Fra tid til annen snakkes det varmt om viktigheten av frivilliges innsats som et 
supplement til de kommunale helse og omsorgstjenester. Skal det bli realitet, 
må de som ønsker å bidra oppleve at deres innsats er ønsket, at de blir lyttet 
til og tatt på alvor. Det krever ydmykhet og en konkret plan for hvordan 
frivillige kan brukes til beste for de som trenger hjelp og for en anstrengt 
kommuneøkonomi. 

Gjennomføringen av disse hovedsakelige lovfestede endringer koster ikke 
penger, men muliggjør at vi kan medvirke til bedre kommunale tjenester for 
de blant oss som trenger det mest, samtidig som vi kan redusere kommunens 
utgifter. 

SAMMEN KAN VI FÅ DET TIL. 

 

FOR RÅDET FOR ELDRE OG 

PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE. 

 

 

 

Arve Bergum 

Leder. 

Kopi til: 

Kommunestyrets medlemmer. 

Kommunedirektøren. 

Sekretær for REF. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


