
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
Dato:  02.02.2021 
Tid:  09:00 - 13:10 
Sted:  Kommunestyresalen 
Under ledelse av:  Leder av REF, Arve Bergum 
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:  

 
 
Leder Arve Bergum   
Nestleder Sverre Karper   
Medlem Anne Dina Bjerke   
Medlem Marit Randi Solberg   
Medlem Einar Granum   
Medlem Anne S. Toftemo Kvisberg    
Medlem Paul Kristian Lillelien   
    

 
 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer:              7 

 
Ordfører Anette Musdalslien deltok i møtet. 
Anne Grethe Svendsen deltok under folkevalgtopplæringa med KS. 
 
Til stede fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Rannveig Mogren, Nisveta Tiro, Bjørn Resset (til kl. 11.00) 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
 
 
Delt ut i møtet:  

 Orientering om saken vedr. forslag om endring av regler for fornyelse av førerkort for 
eldre. 

 Høringsforslag fra REF vedr. sak 1/21  Kommuneplanens samfunnsdal 2021-2032. 



  

Folkevalgtopplæring ved KS, med regiondirektør i KS Innlandet Trond Lesjø 

 

Orienteringer:  
 Om aktuelle saker ved ordfører  

- Sykehusdebatten i Innlandet, utsendt høringsbrev med svarfrist 27.03. 
Kommunestyret har i møtet 28.01 vedtatt en uttalelse om saken 

- Representantforslag til stortinget vedr. fortsatt drift Granheim. Høringsinnspill via 
Formannskapet 10.02.20. 

- Ny kommunedelsplan for Skei 

 Om koronasituasjonen, inkludert vaskinering, nasjonale tiltak for besøk på sykehjem mv., 
og ekstramidler fra Staten pga. korona ved kommunedirektør Rannveig Mogren  

 

 

 

Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlegges møteprotokollen.  

 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 1/21  KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021-2032 - HØRINGSFORSLAG  
 
Sak 2/21  REFERATSAKER RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 

2.2.2021  
  
 



  

 
REF-1/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/15 
 
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021-2032 - HØRINGSFORSLAG  
 

 
Behandling: 
 
Sverre Karper fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
Planen er tenkt å å skulle angi kommunens overordnede politiske mål og strategier innenfor 
prioriterte samfunns og tjenesteområder og slik være et enda bedre styringsverktøy for at 
målene nås. Det er bevist prioritert at planen ferdigstilles tidlig i planperioden for at de 
folkevalgte som sentrale aktører for at målene nås skal ha planen tilgjengelig raskest mulig.  
Planprosessen er derfor gjort kortest, enklest og så politisk  som mulig. 
Det er valgt en Redaksjonskomite for planen bestående av ett kommunestyremedlem fra 
hvert parti pluss Ordfører som leder av komiteen. 
Kommunedirektøren vil bistå den politiske redaksjonskomiteen i arbeidet og i neste fase vil 
Kommunedirektøren legge fram saken for formell politisk behandling 
 
REF uttaler: Vi ser viktigheten av en slik overordnet plan.  
Erfaringsmessig er betydningen av planen størst for de som er sentrale i utarbeidelsen av 
den. Når den er undergitt politisk behandling blir den oftest glemt. 
Menes det alvor med at planen skal være «et enda bedre styringsverktøy» må planen starte 
med en beskrivelse av: 
Nåsituasjon. Hva er bra nok? Hva er for dårlig og hvorfor er vi der? 
Hvor vil vi? 
Hva skal til for å komme dit? 
En slik ransakelse vil kunne oppleves smertefull. Gjøres det ikke, renses ikke «luften» og vi 
som kommune kommer ikke videre. 
Kommunen er satt under økonomisk administrasjon uten at det er gjort forsøk på å forklare 
hvorfor det skjedde. Hva er lært? 
Er nåværende administrative ledelse den rette til å gjøre de riktige og nødvendige valgene 
framover? Den politiske ledelsen reagerte med å endre Kommunedirektørens 
ansettelsesforhold fra åremål til fast ansettelse. Hvor klokt var det? 
 
REF  har i sak1/2020 satt ord på det som mange innbyggere uttaler i mindre forsamlinger. 
Manglende tillit til kommunens administrative ledelse. Resten av 2020 har dessverre bare 
bekreftet og forsterket denne mistilliten. 
Framtidens helse og omsorgstjenester er planlagt uten kunnskap om hvordan situasjon er i 
vår kommune. Politiske vedtak er «glemt og omgjort» av administrasjonen.  
Folkestyret i kommunen funger ikke. Kommunestyrerepresentantene aksepterer omgjøring 
av egne enstemmige vedtak uten debatt til tross for feilaktig og mangelfull saksbehandling. 



  

Innbyggerne har for første gang i kommunens historie tydd til underskriftskampanje og 
fakkeltog i håp om å bli hørt. 
Planens slagord er «Sammen får vi det til» 
Innledningen avsluttes med: «De gode gjerninger redder verden» av Bjørnstjerne Bjørnson. 
Et kanskje mer passende sitat av en annen rimsmed er: 
«Du skal ikke tåle så inderlig vell den urett som ikke rammer deg selv» av Arnulf Øverland. 
 
Planen omhandler så åtte hovedkapitler. Vi  i REF uttaler oss om forslagene/uttalelsene som 
angår personer med funksjonshemminger og eldre som trenger nødvendig pleie og omsorg 
for å ha verdige liv. I sammen om gode hverdagsliv er ett av målene: «Flere gode leveår for 
alle, ved at eldre og personer med funksjonsnedsettelser kan bo hjemme lengst mulig , med 
nødvendige tjenester for å mester hverdagen». 
 
REF uttaler: Planen unnlater å poengtere viktigheten av at alle innbyggere i kommunen har 
rett på selvråderett og muligheter for et verdig liv. Hva den enkelte opplever som verdig kan 
ikke og skal ikke avgjøres av andre enn en selv. Selv ved langtkommen kognitiv svikt og uttalt 
psykiatrisk sykdom har den enkelte et stort register av følelser som skal tas på alvor. 
Saksbehandlere med trange rammer er ikke de som kan eller skal mene noe om andres 
følelser, ønsker eller opplevelser av verdighet. 
 
I sammen om et nært og aktivt lokalsamfunn er noen av underkapittelene som vektlegges 
«demokrati i form av at de folkevalgte har makt og myndighet og at flest mulig bruker 
stemmeretten sin og at flere engasjerer seg i lokalpolitikken ved at det legges til rette for 
dialog og samarbeid». 
 
REF uttaler: Det er ikke vanskelig å gi sin tilslutning til viktigheten av disse målene for å 
oppnå folkestyre i vår kommune.  
Vi som medlemmer av REF har siden vi ble valgt i desember 2019  opplevd å bli motarbeidet 
av kommuneledelsen på en rekke måter når vi har forsøkt å belyse funksjonhemmede og 
eldres livsvilkår. La oss håpe at Kommuneplanens Samfunnsdel betyr en virkelig forandring 
og ikke en ny plan med fine ord uten innhold. Som det står først i planen er de folkevalgte 
den sentrale aktøren for  å få til det. 
Lykkes våre folkevalgte skal vi i REF være langt framme i køen om å «framsnakke oss selv». 
Slik det er nå tror vi lokaldemokratiet er best tjent med at vi kommer med ærlig kritikk av det 
som ikke er bra. 
De to siste kapitlene omhandler mer spesifikt administrasjonens arbeid. Bærekraftig 
økonomi skal oppnås ved «helhetlig tilnærming». 
Kommunen som lokalpolitisk institusjon  skal bli en organisasjon som samskaper. Det skal 
oppnås ved «innovasjon,digitalisering, god arbeidsgiverplattform og styrkebasert ledelse 
med hovedfokus på å identifisere, forsterke styrkene hos lederen, medarbeiderne, 
innbyggerne, samarbeidspartnere og i organisasjonen som helhet». 
 
REF uttaler: Vi har problemer med å forstå betydningen og innholdet av alle disse ordene.  
Planen gjør ikke forsøk på å klargjøre hvem «vi» er i slagordet «Sammen får vi det til».  



  

Ordføreren har tidligere omtalt innbyggerne som kommunens viktigste ressurs. Hvis det 
fortsatt står ved lag bør Kommuneplanens Samfunnsdel nettopp forankres hos innbyggerne 
og slik også bli starten på planens intensjoner om lokaldemokrati, bruk av stemmeretten og 
at flere engasjerer seg i lokalpolitikken. 
Det haster ikke med å få vedtatt en plan som ingen har eierskap til. Det haster med å få 
gjenopprettet folkestyret og tillit til vår politiske og administrative ledelse. 
 
Votering: 
Vedtatt mot en stemme (Paul Kristian Lillelien)  
 
 
Vedtak: 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har i høringsrunden følgende 
innspill til kommuneplanens samfunnsdel:  
 
Planen er tenkt å å skulle angi kommunens overordnede politiske mål og strategier innenfor 
prioriterte samfunns og tjenesteområder og slik være et enda bedre styringsverktøy for at 
målene nås. Det er bevist prioritert at planen ferdigstilles tidlig i planperioden for at de 
folkevalgte som sentrale aktører for at målene nås skal ha planen tilgjengelig raskest mulig.  
Planprosessen er derfor gjort kortest, enklest og så politisk  som mulig. 
Det er valgt en Redaksjonskomite for planen bestående av ett kommunestyremedlem fra 
hvert parti pluss Ordfører som leder av komiteen. 
Kommunedirektøren vil bistå den politiske redaksjonskomiteen i arbeidet og i neste fase vil 
Kommunedirektøren legge fram saken for formell politisk behandling 
 
REF uttaler: Vi ser viktigheten av en slik overordnet plan.  
Erfaringsmessig er betydningen av planen størst for de som er sentrale i utarbeidelsen av 
den. Når den er undergitt politisk behandling blir den oftest glemt. 
Menes det alvor med at planen skal være «et enda bedre styringsverktøy» må planen starte 
med en beskrivelse av: 
Nåsituasjon. Hva er bra nok? Hva er for dårlig og hvorfor er vi der? 
Hvor vil vi? 
Hva skal til for å komme dit? 
En slik ransakelse vil kunne oppleves smertefull. Gjøres det ikke, renses ikke «luften» og vi 
som kommune kommer ikke videre. 
Kommunen er satt under økonomisk administrasjon uten at det er gjort forsøk på å forklare 
hvorfor det skjedde. Hva er lært? 
Er nåværende administrative ledelse den rette til å gjøre de riktige og nødvendige valgene 
framover? Den politiske ledelsen reagerte med å endre Kommunedirektørens 
ansettelsesforhold fra åremål til fast ansettelse. Hvor klokt var det? 
 



  

REF  har i sak1/2020 satt ord på det som mange innbyggere uttaler i mindre forsamlinger. 
Manglende tillit til kommunens administrative ledelse. Resten av 2020 har dessverre bare 
bekreftet og forsterket denne mistilliten. 
Framtidens helse og omsorgstjenester er planlagt uten kunnskap om hvordan situasjon er i 
vår kommune. Politiske vedtak er «glemt og omgjort» av administrasjonen.  
Folkestyret i kommunen funger ikke. Kommunestyrerepresentantene aksepterer omgjøring 
av egne enstemmige vedtak uten debatt til tross for feilaktig og mangelfull saksbehandling. 
Innbyggerne har for første gang i kommunens historie tydd til underskriftskampanje og 
fakkeltog i håp om å bli hørt. 
Planens slagord er «Sammen får vi det til» 
Innledningen avsluttes med: «De gode gjerninger redder verden» av Bjørnstjerne Bjørnson. 
Et kanskje mer passende sitat av en annen rimsmed er: 
«Du skal ikke tåle så inderlig vell den urett som ikke rammer deg selv» av Arnulf Øverland. 
 
Planen omhandler så åtte hovedkapitler. Vi  i REF uttaler oss om forslagene/uttalelsene som 
angår personer med funksjonshemminger og eldre som trenger nødvendig pleie og omsorg 
for å ha verdige liv. I sammen om gode hverdagsliv er ett av målene: «Flere gode leveår for 
alle, ved at eldre og personer med funksjonsnedsettelser kan bo hjemme lengst mulig , med 
nødvendige tjenester for å mester hverdagen». 
 
REF uttaler: Planen unnlater å poengtere viktigheten av at alle innbyggere i kommunen har 
rett på selvråderett og muligheter for et verdig liv. Hva den enkelte opplever som verdig kan 
ikke og skal ikke avgjøres av andre enn en selv. Selv ved langtkommen kognitiv svikt og uttalt 
psykiatrisk sykdom har den enkelte et stort register av følelser som skal tas på alvor. 
Saksbehandlere med trange rammer er ikke de som kan eller skal mene noe om andres 
følelser, ønsker eller opplevelser av verdighet. 
 
I sammen om et nært og aktivt lokalsamfunn er noen av underkapittelene som vektlegges 
«demokrati i form av at de folkevalgte har makt og myndighet og at flest mulig bruker 
stemmeretten sin og at flere engasjerer seg i lokalpolitikken ved at det legges til rette for 
dialog og samarbeid». 
 
REF uttaler: Det er ikke vanskelig å gi sin tilslutning til viktigheten av disse målene for å 
oppnå folkestyre i vår kommune.  
Vi som medlemmer av REF har siden vi ble valgt i desember 2019  opplevd å bli motarbeidet 
av kommuneledelsen på en rekke måter når vi har forsøkt å belyse funksjonhemmede og 
eldres livsvilkår. La oss håpe at Kommuneplanens Samfunnsdel betyr en virkelig forandring 
og ikke en ny plan med fine ord uten innhold. Som det står først i planen er de folkevalgte 
den sentrale aktøren for  å få til det. 
Lykkes våre folkevalgte skal vi i REF være langt framme i køen om å «framsnakke oss selv». 
Slik det er nå tror vi lokaldemokratiet er best tjent med at vi kommer med ærlig kritikk av det 
som ikke er bra. 
De to siste kapitlene omhandler mer spesifikt administrasjonens arbeid. Bærekraftig 
økonomi skal oppnås ved «helhetlig tilnærming». 



  

Kommunen som lokalpolitisk institusjon  skal bli en organisasjon som samskaper. Det skal 
oppnås ved «innovasjon,digitalisering, god arbeidsgiverplattform og styrkebasert ledelse 
med hovedfokus på å identifisere, forsterke styrkene hos lederen, medarbeiderne, 
innbyggerne, samarbeidspartnere og i organisasjonen som helhet». 
 
REF uttaler: Vi har problemer med å forstå betydningen og innholdet av alle disse ordene.  
Planen gjør ikke forsøk på å klargjøre hvem «vi» er i slagordet «Sammen får vi det til».  
Ordføreren har tidligere omtalt innbyggerne som kommunens viktigste ressurs. Hvis det 
fortsatt står ved lag bør Kommuneplanens Samfunnsdel nettopp forankres hos innbyggerne 
og slik også bli starten på planens intensjoner om lokaldemokrati, bruk av stemmeretten og 
at flere engasjerer seg i lokalpolitikken. 
Det haster ikke med å få vedtatt en plan som ingen har eierskap til. Det haster med å få 
gjenopprettet folkestyret og tillit til vår politiske og administrative ledelse. 
 
 
 
 
 
 
REF-2/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/177 
 
REFERATSAKER RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2.2.2021  

 
 
Behandling: 
Følgende saker ble referert: 
 
1. Ekstramidler fra staten på grunn av Korona 
2. Brukerråd under planområdene 11 og 12 
3. Kommunestyrets behandling av permisjonssøknad fra rådsmedlem Anne Grethe Svendsen 
4. Møteplan for REF 2021 
5. Informasjon fra Sverre Gran vedrørende førerkortsaken 
6. Julehilsen fra Eldreombudet 
 
Nye saker som REF ønsker å ta opp: 
 

 Regnskap, årsberetning og årsmelding for 2020 
 Tertialrapporten 1. tertial 2021 
 Orientering om tildeling av tjenester 
 HDO-plasser, status og framdrift, samme rapportering som til formannsskapet 
 Befaringer på helse- og omsorgssteder 

 


