
 

 
 

 
 

 

Protokoll 
 
STYRE/RÅD/UTVALG:               MØTEROM: MØTEDATO: KL.: 
    
Råd for eldre og mennesker 
med nedsatt funksjonsevne Møterom Skeikampen 11.04.2019 09:00 
 
 
Innkallingsmåte : Skriftlig 
    
Forfall : Sigrun Sanden og Olav Olstad 
  
Vararepresentanter : Arve Bergum og Mari Torbjørg Nerjordet 
  
Antall repr. inkl.   
varamedlemmer : 8  
  
Dessuten møtte : Harald Landheim, Cathrine Furu og Oddny Rakstad 
  
Møteleder : Ola Hårstadhaugen 
  
Merknader : Neste møte, opprinnelig oppsatt 6. juni, blir flyttet til tirsdag 11.  

  juni, kl 12. 
 
 
Godkjenning av protokoll: 
 
 
 
 
 
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 6/19   
 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM  
Sak 7/19   
 POLITISK ORGANISERING FOR PERIODEN 2019 - 2023  
Sak 8/19   
 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - RÅD FOR ELDRE OG 

MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE11.4.2019  
  
 



  

 
 
REF-6/19 
Ark.: 037 Arkivsaksnr.: 19/1097 
 
ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
1. Kommunestyret godkjenner at Gausdal kommune går inn i et 3-årig forpliktende 

samarbeidsprosjekt med samarbeidskommunene, DPS Lillehammer og NAV om etablering 
av FACT-team.  

2. Lillehammer blir vertskommune for FACT-teamet. Kommunestyret godkjenner vedlagte 
tjenesteavtale, som tjenesteavtale 7 til hovedavtale godkjent i kommunestyresak 65/17. 
Rådmannen gis fullmakt til å undertegne avtalen. 

3. Det etableres en forpliktende samarbeids- og driftsavtale mellom deltakende kommuner, 
spesialisthelsetjenesten og NAV. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå 
samarbeids- og driftsavtalen.  

4. Det forutsettes delfinansiering av prosjektet med tilskudd fra Fylkesmannen som beskrevet 
i saksframlegget. 

5. Gausdal kommunes kostnader for 2019 på 174.526 kr dekkes innenfor rammen på enhet 
for rehabilitering og legetjenester, og det gjøres følgende budsjettendringer for 2019. 
 Etablering av interkommunalt FACT-team:   13501.3700.2544       174.526 D  
 Bruk overskuddsfond Rehab og legetjenester: 19401.3700.2544           -174.526 

K 
6. Kostnadene for resterende del av prosjektperioden innarbeides i økonomiplan og 

årsbudsjett for 2020 og 2021. 
 
 
Behandling: 
I forbindelse med saken var det en orientering ved kommunalsjef Harald Landheim.  
 
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne gir sin tilslutning til rådmannens 
innstilling. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne gir sin tilslutning til rådmannens 
innstilling. 
 
 
 



  

REF-7/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 18/1007 
 
POLITISK ORGANISERING FOR PERIODEN 2019 - 2023  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Alternativ A – innovativ organisering 

Gausdal kommunestyre vedtar følgende politisk organisering for kommunestyreperioden 
2019-2023: 
1. Kommunestyrets medlemstall er 23 medlemmer. 
2. Formannskapet skal ha 7 representanter som velges blant kommunestyrets medlemmer. 
3. Kontrollutvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig 

blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges 
blant kommunestyrets varamedlemmer. 

4. Gausdal kommune skal ha oppgaveutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalgene velges 
av kommunestyret for en gitt tidsperiode og arbeider i tråd med fastsatt mandat. 
Oppgaveutvalgene skal bestå av 5 representanter fra kommunestyret som velges blant 
kommunestyrets faste medlemmer, samt 6-8 innbyggere. Representasjon vil variere 
utfra oppdragets natur og behov for kompetanse.   

5. Gausdal kommune skal ha et klageutvalg etter forvaltningsloven § 28 og 
kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt 
det er mulig blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og 
varamedlemmer velges blant kommunestyrets varamedlemmer.  

6. Partssammensatt utvalg skal bestå av formannskapets medlemmer, samt to 
representanter med vararepresentanter for de ansatte som utnevnes av 
arbeidstakerorganisasjonene.  

7. Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 8 medlemmer med like mange varamedlemmer, med slik 
sammensetning: 

 Tre medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant 
formannskapets medlemmer. 

 En representant med stedfortreder fra bedriftens øverste ledelse, som i Gausdal 
kommune er rådmannen med kommunalsjef som stedfortreder. 

 Det til enhver tid sittende hovedverneombud. 
 Tre representanter med vararepresentanter for de ansatte, som utpekes av 

arbeidsgiverorganisasjonene. 
8. Rådmannen bes utarbeide sak om dialogprosessen, som legges frem for politisk 

behandling i forkant av kommunestyrevalget 2019. Saken skal inkludere en vurdering 
av brukerråd for deltidsinnbyggere. 

 
 
 
Alternativ B – uten tjenesteutvalg 



  

Gausdal kommunestyre vedtar følgende politisk organisering for kommunestyreperioden 
2019-2023: 
1. Kommunestyrets medlemstall er 23 medlemmer. 
2. Formannskapet skal ha 7 representanter som velges blant kommunestyrets medlemmer. 
3. Kontrollutvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig 

blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges 
blant kommunestyrets varamedlemmer. 

4. Gausdal kommune skal ha et planutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 7 
representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig blant kommunestyrets faste 
medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges blant kommunestyrets 
varamedlemmer. 

5. Gausdal kommune skal ha et klageutvalg etter forvaltningsloven § 28 og 
kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt 
det er mulig grad blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og 
varamedlemmer velges blant kommunestyrets varamedlemmer. 

6. Partssammensatt utvalg skal bestå av formannskapets medlemmer, samt to 
representanter med vararepresentanter for de ansatte som utnevnes av 
arbeidstakerorganisasjonene. 

7. Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 8 medlemmer med like mange varamedlemmer, med slik 
sammensetning: 

 Tre medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant 
formannskapets medlemmer. 

 En representant med stedfortreder fra bedriftens øverste ledelse, som i Gausdal 
kommune er rådmannen med kommunalsjef som stedfortreder. 

 Det til enhver tid sittende hovedverneombud. 
 Tre representanter med vararepresentanter for de ansatte, som utpekes av 

arbeidsgiverorganisasjonene. 
8.  Rådmannen bes utarbeide sak om dialogprosessen, som legges frem for politisk 

behandling i forkant av kommunestyrevalget 2019. Saken skal inkludere en vurdering 
av brukerråd for deltidsinnbyggere. 

 
Alternativ C – uten planutvalg 

Gausdal kommunestyre vedtar følgende politisk organisering for kommunestyreperioden 
2019-2023: 
1. Kommunestyrets medlemstall er 23 medlemmer. 
2. Formannskapet skal ha 7 representanter som velges blant kommunestyrets medlemmer. 
3. Kontrollutvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig 

blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges 
blant kommunestyrets varamedlemmer. 

4. Gausdal kommune skal ha et tjenesteutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalget skal 
ha 6 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig blant kommunestyrets 
faste medlemmer, og øvrige medlemmer eventuelt blant kommunestyrets 
varamedlemmer. Varamedlemmer velges blant kommunestyrets faste medlemmer og 
varamedlemmer. 



  

5. Gausdal kommune skal ha et klageutvalg etter forvaltningsloven § 28 og 
kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt 
det er mulig blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og 
varamedlemmer velges blant kommunestyrets varamedlemmer. 

6. Partssammensatt utvalg skal bestå av formannskapets medlemmer, samt to 
representanter med vararepresentanter for de ansatte som utnevnes av 
arbeidstakerorganisasjonene. 

7. Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 8 medlemmer med like mange varamedlemmer, med slik 
sammensetning: 

 Tre medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant 
formannskapets medlemmer. 

 En representant med stedfortreder fra bedriftens øverste ledelse, som i Gausdal 
kommune er rådmannen med kommunalsjef som stedfortreder. 

 Det til enhver tid sittende hovedverneombud. 
 Tre representanter med vararepresentanter for de ansatte, som utpekes av 

arbeidsgiverorganisasjonene. 
8. Rådmannen bes utarbeide sak om dialogprosessen, som legges frem for politisk 

behandling i forkant av kommunestyrevalget 2019. Saken skal inkludere en vurdering 
av brukerråd for deltidsinnbyggere. 

 
 
Behandling: 
I forbindelse med saken var det en orientering ved kommunalsjef Cathrine Furu. 
 
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne synes det er positivt at innbyggere 
inviteres med i en eller annen form, enten det skjer i form av nytt (nye) oppgaveutvalg som 
skissert i alternativ A, eller ved at det inviteres inn i eksiterende tjenesteutvalg. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne synes det er positivt at innbyggere 
inviteres med i en eller annen form, enten det skjer i form av nytt (nye) oppgaveutvalg som 
skissert i alternativ A, eller ved at det inviteres inn i eksiterende tjenesteutvalg. 
 
 
 
REF-8/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 19/1157 
 
REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - RÅD FOR ELDRE OG 
MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE11.4.2019  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 



  

vedtak: 
Sakene tas til etterretning. 
 
 
Behandling: 

1. Referatsaker. 
- Brev fra Pensjonistforbundet vedr. reformen «Leve hele livet». 
- I tillegg ble invitasjon fra Oppland fylkeskommune referert: samling for kommunale 
eldreråd, Lillehammer 9-10. mai 2019.  
Rådet går inn for at vara Arve Bergum får anledning til å delta sammen med leder 
Sigrun Sanden. Dette siden ingen av de andre faste representantene i rådet har 
anledning til å reise. 
 

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

3. Innspill fra rådets medlemmer på framtidige saker. 
- Lokalt her i Gausdal er det satt i gang ei kursrekke for pensjonister, «Lyst på livet, 
best mulig liv – hele livet». Et konsept hvor eldre arbeider systematisk i grupper for å 
styrke egen helse og livsglede.  
Hva skjer ellers i forhold til reformen «Leve hele livet»? Er reformen satt på dagsorden 
og hvordan er det tenkt å jobbe med denne reformen her i Gausdal? 
Rådet ønsker en orientering om dette på et senere møte.  
Dersom kursopplegget «Lyst på livet» skal evalueres etter endt kursrekke, ønsker rådet 
en orientering om dette arbeidet også. 
 
- Det ble i tillegg nevnt at det vel er tid for at pleie- og omsorgsplanen skal revideres – 
et styringsdokument for eldreomsorgen. Rådet ønsker en orientering på neste møte om 
hvordan det arbeidet er tenkt lagt opp. 
 
- Et tredje tema som kan være aktuelt på et senere møte er å få politikontakten for 
Gausdal, Fedza, til å komme og orientere om politireformen. Det ble vist til et vellykket 
besøk på frivilligsentralen. 

 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Sakene tas til etterretning. 
 
 
 


