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REF-1/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 15/1420 
 
FELLES RÅD FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 
FOR PERIODEN 2015-2019 - EVALUERING  

 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
Behandling: 
Cathrine Furu orienterte kort om politisk organisering i forhold til kommunevalget til høsten. 
Evaluering av felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne er en del av dette 
arbeidet.  
 
Ved evaluering av felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, har rådet 
følgende synspunkt: 

- Det har fungert veldig greit her i Gausdal denne valgperioden, de har ikke merket så 
mye til at det er et felles råd – ikke noe som er negativt, men man kan ikke vite sikkert 
for framtidige råd. 

- Det blir flere saker, men det er interessant å få saker fra begge områdene.  
- Ingen har vondt av et bredere perspektiv og se helheten – felles råd er et framsteg. 
- Mange saker skal opp i begge rådene, er bare positivt at de behandles felles. 
- Alle representanter har hatt en fullverdig rolle uansett gruppe. 
- Felles råd er ressursbesparende. 
- Mener at de som er negative til felles råd, ikke har prøv det selv – om en velger å 

problematisere så finner en problem. 
- Veldig positivt at en politisk representant er med i rådet, noe det gamle eldrerådet ikke 

hadde. 
- Om ordningen skal fortsette bør det tilstrebes mest mulig lik fordeling av representanter 

fra de to gruppene. 
 

Konklusjon: rådet anbefaler at Gausdal kommune fortsetter med felles råd for eldre og 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 
Uttalelsen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Ved evaluering av felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, har rådet 
følgende synspunkt: 

- Det har fungert veldig greit her i Gausdal denne valgperioden, de har ikke merket så 
mye til at det er et felles råd – ikke noe som er negativt, men man kan ikke vite sikkert 
for framtidige råd. 

- Det blir flere saker, men det er interessant å få saker fra begge områdene.  
- Ingen har vondt av et bredere perspektiv og se helheten – felles råd er et framsteg. 
- Mange saker skal opp i begge rådene, er bare positivt at de behandles felles. 



  

- Alle representanter har hatt en fullverdig rolle uansett gruppe. 
- Felles råd er ressursbesparende. 
- Mener at de som er negative til felles råd, ikke har prøv det selv – om en velger å 

problematisere så finner en problem. 
- Veldig positivt at en politisk representant er med i rådet, noe det gamle eldrerådet ikke 

hadde. 
- Om ordningen skal fortsette bør det tilstrebes mest mulig lik fordeling av representanter 

fra de to gruppene. 
 

Konklusjon: rådet anbefaler at Gausdal kommune fortsetter med felles råd for eldre og 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 
 
 
REF-2/19 
Ark.: 144 Arkivsaksnr.: 19/108 
 
TEMAPLAN BARN OG UNGE  

 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
Behandling: 
Cathrine Furu orienterte om planen og arbeidet som er gjort. 
 
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne har følgende innspill til temaplan for 
barn og unge: 

- Barn og unge trenger kompetente voksne rundt seg på alle plan. 
- Ikke alle foresatte får den hjelp og støtte de trenger, her er skole, barnehage og 

helsestasjon viktige instanser. 
- Naboskap med mange unger i lag er et positivt nærmiljø å vokse opp i. 
- Er sterkt ønskelig med gang- og sykkelveg mellom Segalstad bru og Forset. 
- Det er mange flotte tilbud for barn og unge i Gausdal, viktig å få med de som faller 

utenfor av ulike årsaker. 
- Hvordan fange opp de barn og unge som bor i hjem med store problem? 
- Mange private synes det er vanskelig å sende bekymringsvarsling til barnevernet, men 

det er viktig å ta kontakt med barnevernet om man er bekymret for et barn i nabolaget. 
- Viktig med tidlige tverrfaglige tiltak når det trengs. 
- Viktig å være på jakt etter det gode i alle og ta utgangspunkt i det. 

 
Konklusjon: det er veldig mye bra i temaplanen, her er det gjort et grundig arbeid. 
 
Uttalelsen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 



  

Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne har følgende innspill til temaplan for 
barn og unge: 

- Barn og unge trenger kompetente voksne rundt seg på alle plan. 
- Ikke alle foresatte får den hjelp og støtte de trenger, her er skole, barnehage og 

helsestasjon viktige instanser. 
- Naboskap med mange unger i lag er et positivt nærmiljø å vokse opp i. 
- Er sterkt ønskelig med gang- og sykkelveg mellom Segalstad bru og Forset. 
- Det er mange flotte tilbud for barn og unge i Gausdal, viktig å få med de som faller 

utenfor av ulike årsaker. 
- Hvordan fange opp de barn og unge som bor i hjem med store problem? 
- Mange private synes det er vanskelig å sende bekymringsvarsling til barnevernet, men 

det er viktig å ta kontakt med barnevernet om man er bekymret for et barn i nabolaget. 
- Viktig med tidlige tverrfaglige tiltak når det trengs. 
- Viktig å være på jakt etter det gode i alle og ta utgangspunkt i det. 

 
Konklusjon: det er veldig mye bra i temaplanen, her er det gjort et grundig arbeid. 
 
 
 
REF-3/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 19/100 
 
REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - RÅD FOR ELDRE OG 
MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 7.2.2019  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Sakene tas til etterretning. 
 
 
Behandling: 

1. Referatsaker. 
- Ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. 
- Innspill til eldreråd, Jernbanepensjonistene forening – Hamar. 
 

2. Aktuelt ved ordfører. 
Denne faste posten gikk ut siden ordfører ikke hadde anledning til å møte. 
 

3. Orientering. 
Kartlegging og verdisetting av områder for friluftsliv i Gausdal. Jon Sylte orienterte. 
 

4. Innspill fra rådets medlemmer til ev. framtidige saker. 
Ingen forslag. 

 



  

Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Sakene tas til etterretning. 
 
 
 
REF-4/19 
Ark.: 033 &14 Arkivsaksnr.: 19/86 
 
RÅD FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - 
ÅRSMELDING FOR 2018  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Rådet godkjenner årsmelding 2018 for Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 
og sender den til kommunestyret til orientering. 
 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Rådet godkjenner årsmelding 2018 for Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 
og sender den til kommunestyret til orientering. 
 
 
 
REF-5/19 
Ark.: F07 Arkivsaksnr.: 18/377 
 
ELDREDAGEN, ANSVAR FOR LOKAL MARKERING  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering. 
 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering.


