
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
Dato:  03.12.2020 
Tid:  09:00 - 11:00 
Sted:  Møterom Kommunestyresalen 
Under ledelse av:  Leder for 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 Grethe Svendsen FO  
Medlem Paul Kristian Lillelien   

 Varamedlem           Laila Engjom        Anne Grethe Svendsen 
 
 
Antall representanter inkl. varamedlemmer: 7    

 
Ordfører Anette Musdalslien deltok i begynnelsen av møtet 
 
Til stede fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Rannveig Mogren, Bjørn Resset 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Foreslått Ikke godkjent da saksliste ikke er i       
                                                                                      samsvar med ønsket fra leder av REF.  
 Votering: 
 Vedtatt mot en stemme (Paul Kristian Lillelien) 
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  

 Forslag til uttalelse til sak 21/20, Fremtidens helse- og omsorgstjenester - etablering av 
heldøgns omsorg HDO i sykehjemsavdeling samt framtidig bruk av Flatavegen 6 

 Forslag til uttalelse til sak 22/20, Gausdal kommunes budsjett for 2021, økonomiplan og 
kommuneplanens handlingsdel for 2021-2024 

 Orientering om tildeling av tjenester i Gausdal kommune 



  

Orienteringer:  
 

 Følgende orientering gitt ved ordfører Anette Musdalslien:  
Det er ikke så lenge siden dere hadde møte sist, og derfor så har jeg ikke så mye nytt å berette om 
aktuelle saker. De sakene som opptar oss mest om dagen, i tillegg til korona, er de sakene dere skal 
komme med uttalelser til i dag. 

Derfor tenkte jeg å bruke tida mi på å komme med noen tilbakemeldinger på hva som har skjedd med de 
uttalelsene dere har kommet med tidligere, som dere har etterlyst.      

  

Dere har jo allerede kommet med to uttalelser til budsjett, økonomiplan og handlingsplan, og så vil dere 
komme med en ny i dag. Begge de tidligere uttalelsene dere har kommet med er lagt fram for 
formannskapet – den første som en egen referatsak, den andre som et vedlegg til budsjettsaken da den 
var oppe til behandling.  

Jeg kan kort si hva som var mine kommentarer til formannskapet da disse to uttalelsene ble lagt fram.        
Vi er alle opptatt av at folk i Gausdal skal leve verdige liv og ha en verdig alderdom, og vi er opptatt av å 
følge lover, forskrifter og regler, slik som vi er pålagt.      

 Jeg mener ikke med det å si at vi ikke har et forbedringspotensial. Jeg mener ikke å si at vi alltid greier å 
imøtekomme folk sine behov på en god nok måte, eller at vi alltid får til dialogen med brukere og 
pårørende slik vi burde. Men fra det å si at det er 300 personer i Gausdal som ikke får verdige tjenester, 
og som kommunen ikke har oversikt over, det er ganske sterk kost, og jeg må si at jeg lurer på hva som 
ligger til grunn for den påstanden.                                                                                                                                

Så er det fremmet noen påstander i uttalelsene som jeg ikke kjenner meg igjen i, for eksempel står det at 
det ikke er lagt inn innsparinger i budsjettet på andre planområder enn helse og omsorg. Det er ikke 
riktig. Det er lagt ned en formidabel innsats det siste året for å komme i mål med innsparingene, og det er 
lagt inn kutt på samtlige planområder. Det vil dere se av tiltaksplanen som kommunestyret vedtok i 
april/juni. Det gjelder også det planområdet som heter administrative fellestjenester, som jeg ser at dere 
trekker fram spesielt.  

I forbindelse med budsjettbehandlinga i formannskapet ble det også referert en beregning av hva som vil 
være investeringskostnaden og driftskostnaden ved å utstyre rådsmedlemmer i Gausdal (det vil si dette 
rådet og ungdomsrådet) med Ipad. Det regnestykket er også sendt ut til alle gruppeledere i 
kommunestyret. Regnestykket viser at det vil koste 35.000 og 50.000 kroner i innkjøp, litt avhengig av om 
det er bare de faste medlemmene som skal ha eller om det er flere. De årlige driftsutgiftene vil 
tilsvarende ligge et sted mellom 15.000 og 20.000 kroner.  

Rådet har etterlyst tilbakemelding på to saker til: 

Den første er sak 14/20: REF SIN ARBEIDSSITUASJON  

Det var en uttalelse i to punker der det ene handlet om å følge vedtatt reglement for REF.                            
Eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse er regulert i kommuneloven. I tillegg er det gitt en 
forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og 



  

ungdom (i kortform kalt forskrift om medvirkningsordninger). Vi følger både lov og forskrift.                         
I tillegg har vi noen egne vedtatte reglement i Gausdal som er vedtatt av kommunestyret.  

Det er reglement for folkevalgte organer og andre kommunale organer for kommunestyreperioden     
2019 – 2023 og så er det reglement som fastsetter arbeidsvilkår for folkevalgte for 
kommunestyreperioden 2019 – 2023. Begge disse reglementene blir fulgt.  

Så kan det være verdt å nevne at medlemmene av eldrerådet regnes som folkevalgte etter ny 
kommunelov, på linje med andre som sitter i folkevalgte organer. Etter ny kommunelov gjelder derfor de 
samme reglene for eldrerådet som for folkevalgte organer, og medlemmene av rådet har samme 
rettigheter og plikter. Det som der henvises til her er for eksempel møteplikt, plikt til å stemme, rett til 
møtegodtgjørelse og kjøregodtgjørelse.  Når det gjelder rådet sitt ønske om å få en egen budsjettpost for 
egne driftsutgifter, så er det ønsket formidlet til formannskapet. Samtidig er det greit å nevne at det står i 
reglementet vårt at rådet ikke skal ha et eget budsjett.  

Den andre saken er sak 15/20: SAMMENSETNING AV BRUKERRÅD/SAMARBEIDSUTVALG, 
PLANOMRÅDENE 11 OG 12 

Dette med sammensetning av brukerråd var også noe dere tok opp i et brev til ordføreren i sommer, som 
dere har fått et skriftlig svar på. Både brevet fra dere og mitt svar ble lagt fram som en referatsak for 
kommunestyret i september.                                                                                                                                     

Som jeg også skrev i mitt svar til dere da, ble dialogprosessen for denne kommunestyreperioden, det vil si 
systemet for brukermedvirkning som omfatter både brukerråd, dialogmøter og dialogseminar, vedtatt av 
kommunestyret i august 2019. I forkant av dette var saken til uttale i rådet for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse.                                                                                                                                                   

Det kan godt være at det er forbedringspunkter når det gjelder brukermedvirkning, som det er med det 
meste annet, men slik jeg ser det er det helt riktig at brukerrådene består av brukere/pårørende og at det 
ikke er noen grunn til å endre på det.  
Det var heller ingen i kommunestyret som hadde kommentarer eller merknader til referatsaken da den 
ble lagt fram.  

 

 Orientering om tildeling av tjenester i Gausdal kommune v/kommunedirektør Rannveig Mogren. 

 
 
Godkjenning av protokoll: eletroniks godkjenning legges vedlegges porotkollen. 

 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 21/20   
 FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - ETABLERING AV HELDØGNS 

OMSORG (HDO) I SYKEHJEMSAVDELING OG FREMTIDIG BRUK AV FLATAVEGEN 6 
- INNSPILL FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER 

Sak 22/20   
 GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2021, ØKONOMIPLAN OG 

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR 2021-2024  
Sak 23/20   
 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021-2032 - HØRINGSFORSLAG  
Sak 24/20   
 REFERATSAKER RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 

3.12.2020  
 



  

REF-21/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1535 
 
FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - ETABLERING AV HELDØGNS OMSORG 
(HDO) I SYKEHJEMSAVDELING OG FREMTIDIG BRUK AV FLATAVEGEN 6 - INNSPILL FRA RÅD 
FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER 
 
Behandling: 
Sverre Karper fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
I Kommunestyrets vedtak i sak 46/20 punkt 3 står det:                                                   
Kommunestyret vedtar følgende veivalg og legger dette til grunn for framtidens helse og 
omsorgstjenester: Antall sykehjemsavdelinger og plasser opprettholdes.  Framtidens behov 
for sykehjemsplasser må ses i sammenheng med forebyggende og rehabiliterende tiltak i 
kommunen og eventuell etablering av HDO plasser (SSB sin definisjon , med fast tilknyttet 
bemanning) omtalt i punkt 4 i vedtaket. I punkt 4 står det: Kommunestyret ber om at det 
utarbeides en sak om hvordan omgjøring av eksisterende sykehjemsplasser til HDO plasser 
eventuelt kan gjennomføres. Saken må synliggjøre fordeler og ulemper for brukerne med en 
slik løsning. Muligheter for fleksibel bruk av plassene skal belyses særskilt. Det må i tillegge 
redegjøres for økonomiske konsekvenser.                                                                                       
Saken legges fram for kommunestyret i september. 
I punkt 6 står det: Framtidig bruk av Flatavegen 6 tas opp til ny vurdering i september, i 
sammenheng med sak om HDO plasser omtalt i punkt 4. 
(For ordens skyld gjøres oppmerksom på REF sak 10/20  av 4.6.20, i strid med reglene er 
utelatt som del av sakspapirene). 
Vedtaket ble ikke fulgt opp med behandling i september. 
 
Uten ytterligere politisk behandling  står det i Kommunedirektørens Handlings og 
Økonomiplan 2021 - 2024 med Årsbudsjett 2021 på side 114 framlagt for Kommunestyret  
4.11.20 : 
Det er foreslått et strukturtiltak som innebærer etablering av HDO plasser i en 
sykehjemsavdeling ved Follebutunet. 
Formannskapsmøtet får så to uker senere 18.11.20  som sak 75/20  til behandling:  
Etablering av Heldøgns omsorg (HDO) i sykehjemsavdeling. I innledningen står det: 
I denne saken utredes muligheter for etablering av omsorgsboliger med heldøgns omsorg i 
en sykehjemsavdeling som svar på Kommunestyrets bestilling av 18.6.2020.  
Videre foreslås å etablere en slik tjeneste i en avdeling ved Follebutunet. Når det gjelder 
framtidig bruk av Flatavegen 6, vil Kommunedirektøren fremme en sak når mulighet for 
interkommunalt samarbeid knyttet til botilbud med bemanning er ferdig utredet.  
(For ordens skyld gjøres oppmerksom på at REF sak 10/20  av 4.6.20  i strid med reglene er 
utelatt som del av sakspapirene) 
 



  

Det er ikke samsvar mellom Kommunestyrets vedtak / bestilling i sak 46/ 20 og 
Kommunedirektørens budsjettframlegg 4.11.20 og saksutredning til Formannskapssak  75 / 
20 til møtet 18.11.20. 
Det har i forkant  av framleggingen ikke vært noen åpen politisk prosess som har vist grunner 
for at vedtaket i  Kommunestyret  18.6.20 sak 46/20 ikke følges. Da ble det vedtatt at antall 
sykehjemsavdelinger og plasser opprettholdes. 
Det medfører ikke riktighet at det ikke er behov/etterspørsel etter sykehjemsplasser.  
REF er vel kjent med fortvilede og opprørte pårørende som opplever å bli avvist når de ber 
om hjelp til syke familiemedlemmer, ofte i siste fase av livet.  
Det kommer ingen navn på venteliste til sykehjem når kommuneadministrasjonens både 
bestemmer kriteriene for å få plass på sykehjem og er de som tildeler  plasser. 
Søkerens ønsker framgår ikke av saksbehandlingen og blir ikke tatt hensyn til. Det til tross for 
at det i Helsedirektoratets veiledning til saksbehandlingen står at søkerens ønsker skal 
tillegges stor vekt. Bare siste uke har vi hatt to henvendelser til medlemmer av REF på avslag 
om sykehjemsplass. 
Et grovt anslag viser at ca. 25 langtkomne senil demente i kommunen gjennom lang tid har 
blitt pleiet av sine jevngamle ektefeller som nå er nær ved ikke å makte mer. 
 
Representanter fra Kommunestyret  og Administrasjonen var i høst på befaring til 
Øvrehagen på Røros.  Der er det vedtatt bygget et helse og omsorgssenter på 4600 kvm. i to 
byggetrinn til en kostnad av 505 millioner. Første byggetrinn med 23 HDO boenheter på hver 
36 kvm. og 22 sykehjemsrom  pluss fellesarealer er ferdigstilt til en kostnad av 243 millioner.  
Gausdal er ikke Røros. Vi har ikke 500 millioner til å bygge nytt. Røros har 500 færre 
innbyggere enn Gausdal mens Helse og omsorgsbudsjetter deres er 3mill større enn vårt.  
De har nå 52 sykehjemsplasser og 23 HDO plasser. HDO boligene på Røros er på 36 kvm 
pluss fellesrom. Planlagte HDO plasser på Follebutunet er  sykehjemsrom på ca 18kvm som 
ikke er rustet opp på 20 år.  
Som det står i saksframlegget tilsier størrelsen at det ikke er plass til egne møbler. Det er 
heller ikke plass til en kjøkkenbenk.  Rommene framstår ikke som boliger, men som hybler/ 
soverom uten kokemuligheter, men med eget toalett.  
Det  muliggjør ikke besøk eller annen sosial kontakt som er vanlig i et hjem.  
Follebutunet uten hyggelige fellesrom eller mulighet for å kjøpe en kopp kaffe eller en 
matbit er ikke et egnet sted for HDO plasser som skal være en positiv tilvekst til  den såkalte 
Omsorgstrappen. 
 
Den mulige innsparing på driftsbudsjettet av 1 million i 2021 planlegges oppnådd ved at de 
enkelte beboere betaler mer, får mindre tjenester samt ved at kostnader til medisiner og en 
del pleiemateriell flyttes  fra sykehjemmet til staten. Det er det som i administrasjonens 
språk heter  å smøre tynt utover. 
Det nevnes ikke at alle som oppholder seg i Gausdal, uansett alder og funksjonsnivå har 
lovfestet krav på nødvendig pleie og omsorg. Det er fastsatt i forskrift til loven hva 
nødvendig omsorg innebærer. 
Det er i framlegget til Formannskapet i sak 75/20 ikke utredet om rommene på 18 kvm fyller 
vilkårene for å søke om bostøtte. 



  

Fleksibel bruk av rommene i form av senere å kunne skifte tilbake til bruk som 
sykehjemsrom er ikke mulig etter dagens regelverk.  Krav på søknadstidspunktet til nye 
sykehjemsrom vil bli gjort gjeldene ved en eventuell søknad om tilbakeføring av HDO plasser 
til sykehjemsrom. Rommene på Follebutunet fyller alt i dag ikke  kravene til nye 
sykehjemsrom. 
Velferdsteknologi løftes fram som løsning på eldrebølgens økte utfordringer.  
Prøver vi å spå i et 20 års perspektiv så er det lite håp om at ny teknologi vil løse behovet for 
omsorg. Teknologi kan gi oss verktøy/redskap som kan gjøre arbeidsoppgaver  enklere. 
Omsorg er ikke teknologi, men dreier seg om kontakt/tillit mellom to mennesker.  
De som vil trenge denne omsorgen om 20 år er i dag 60 år eller eldre. Bruk av ny teknologi vil 
kreve normale sanser som syn og hørsel samt en best mulig hukommelse. 
 
Den pågående pandemien har lært oss flere ting. 
Digitale eller teknologiske løsninger erstatter ikke menneskelig kontakt. 
Selv enkle digitale løsninger tar tid å utvikle. Det er stor forskjell både i kostnad og i tidsbruk 
på å kjøpe et ferdig produkt mot å  være med på å utvikle digitale produkter.   
Gausdals økonomi tilsier ikke at vi deltar i produktutvikling, men at vi tar i bruk nye 
produkter når de har vist seg hensiktsmessige. 
Personvernreglene i vår del av verden legger klare føringer for hvilke digitale løsninger som 
er aktuelle innen velferdsteknologien.   
På side 115 i Kommunedirektørens framlegg til Handlings og økonomiplan står det med liten 
skrift:  
Om kommunestyret vedtar å opprette nytt tjenestetilbud, HDO i sykehjemsavdeling,  vil 
tjenesten arbeide med forankring, samt god og tilpasset informasjon til medarbeidere og 
innbyggere, pasienter og pårørende. Kriterier for tildeling revideres for å sikre forutsigbarhet 
og optimal saksbehandling. 
Det bør være en selvfølge at denne type informasjon legges fram før vedtak fattes og ikke 
etterpå. Det gir ikke mening å la ansatte, innbyggere, interesseorganisasjoner og REF få 
anledning til uttrykke sin mening etter at vedtak er fattet og Kommunedirektøren har 
bestemt kriteriene for hva som skal til for å få kommunale tjenester. 
Det som pandemien  klart har vist er viktigheten av gjensidig tillit mellom myndighetene og 
innbyggerne. Det store lokale engasjementet i mars med fakkeltog med flere hundre 
deltakere og underskriftkampanje med over tusen underskrifter var ikke uttrykk for tillit til 
myndighetene. 
 
I langtidsbudsjettet er det foreslått en samlet reduksjon for planområdene 11 og 12  fra 
regnskap 2019 til budsjett 2024  på 27,7 millioner eller 16, 6 %.  
I samme periode forventes det økt antall personer uansett alder og funksjonsnivå  som vil ha 
behov for hjelp fra kommunen til nødvendig pleie og omsorg for å få et verdig liv. 
Hvor realistisk er denne innsparingen i forhold til budsjettpremisset i Kommunelovens  
paragraf 14.4? Der står det at langsiktige utfordringer skal det tas hensyn til ved utforming 
av langtidsbudsjett. 
 



  

REF har i sakene 19/20 og 20/20 belyst viktighetene av at planer, vedtak og gjennomføring 
av tiltak på planområdene 11 og 12 er lokalt forankret etter en åpen politisk prosess  og som 
bygger på god lokalkunnskap.  
Det er det som skal kjennetegne folkestyret. Vi er ikke der. 
Kommunedirektørens framlegging av Formannskapssak 75/20 er mangelfull og ikke i tråd 
med Kommunelovens  paragraf 13.1.  
Det bygger ikke tillit mellom innbyggerne og myndighetene. Saken må trekkes.   
Om nødvendig må Formannskapssak 75/20  oversendes kommunens Kontrollutvalg til 
lovlighetskontroll. 
 
Votering:                                                                                                                                             
Vedtatt mot en stemme (Paul Kristian Lillelien) 
 
 
 
Vedtak: 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har disse innspillene til 
formannskapets innstilling:  
 
I Kommunestyrets vedtak i sak 46/20 punkt 3 står det:                                                   
Kommunestyret vedtar følgende veivalg og legger dette til grunn for framtidens helse og 
omsorgstjenester: Antall sykehjemsavdelinger og plasser opprettholdes.  Framtidens behov 
for sykehjemsplasser må ses i sammenheng med forebyggende og rehabiliterende tiltak i 
kommunen og eventuell etablering av HDO plasser (SSB sin definisjon , med fast tilknyttet 
bemanning) omtalt i punkt 4 i vedtaket. I punkt 4 står det: Kommunestyret ber om at det 
utarbeides en sak om hvordan omgjøring av eksisterende sykehjemsplasser til HDO plasser 
eventuelt kan gjennomføres. Saken må synliggjøre fordeler og ulemper for brukerne med en 
slik løsning. Muligheter for fleksibel bruk av plassene skal belyses særskilt. Det må i tillegge 
redegjøres for økonomiske konsekvenser.                                                                                       
Saken legges fram for kommunestyret i september. 
I punkt 6 står det: Framtidig bruk av Flatavegen 6 tas opp til ny vurdering i september, i 
sammenheng med sak om HDO plasser omtalt i punkt 4. 
(For ordens skyld gjøres oppmerksom på REF sak 10/20  av 4.6.20, i strid med reglene er 
utelatt som del av sakspapirene). 
Vedtaket ble ikke fulgt opp med behandling i september. 
 
Uten ytterligere politisk behandling  står det i Kommunedirektørens Handlings og 
Økonomiplan 2021 - 2024 med Årsbudsjett 2021 på side 114 framlagt for Kommunestyret  
4.11.20 : 
Det er foreslått et strukturtiltak som innebærer etablering av HDO plasser i en 
sykehjemsavdeling ved Follebutunet. 
Formannskapsmøtet får så to uker senere 18.11.20  som sak 75/20  til behandling:  
Etablering av Heldøgns omsorg (HDO) i sykehjemsavdeling. I innledningen står det: 



  

I denne saken utredes muligheter for etablering av omsorgsboliger med heldøgns omsorg i 
en sykehjemsavdeling som svar på Kommunestyrets bestilling av 18.6.2020.  
Videre foreslås å etablere en slik tjeneste i en avdeling ved Follebutunet. Når det gjelder 
framtidig bruk av Flatavegen 6, vil Kommunedirektøren fremme en sak når mulighet for 
interkommunalt samarbeid knyttet til botilbud med bemanning er ferdig utredet.  
(For ordens skyld gjøres oppmerksom på at REF sak 10/20  av 4.6.20  i strid med reglene er 
utelatt som del av sakspapirene) 
 
Det er ikke samsvar mellom Kommunestyrets vedtak / bestilling i sak 46/ 20 og 
Kommunedirektørens budsjettframlegg 4.11.20 og saksutredning til Formannskapssak  75 / 
20 til møtet 18.11.20. 
Det har i forkant  av framleggingen ikke vært noen åpen politisk prosess som har vist grunner 
for at vedtaket i  Kommunestyret  18.6.20 sak 46/20 ikke følges. Da ble det vedtatt at antall 
sykehjemsavdelinger og plasser opprettholdes. 
Det medfører ikke riktighet at det ikke er behov/etterspørsel etter sykehjemsplasser.  
REF er vel kjent med fortvilede og opprørte pårørende som opplever å bli avvist når de ber 
om hjelp til syke familiemedlemmer, ofte i siste fase av livet.  
Det kommer ingen navn på venteliste til sykehjem når kommuneadministrasjonens både 
bestemmer kriteriene for å få plass på sykehjem og er de som tildeler  plasser. 
Søkerens ønsker framgår ikke av saksbehandlingen og blir ikke tatt hensyn til. Det til tross for 
at det i Helsedirektoratets veiledning til saksbehandlingen står at søkerens ønsker skal 
tillegges stor vekt. Bare siste uke har vi hatt to henvendelser til medlemmer av REF på avslag 
om sykehjemsplass. 
Et grovt anslag viser at ca. 25 langtkomne senil demente i kommunen gjennom lang tid har 
blitt pleiet av sine jevngamle ektefeller som nå er nær ved ikke å makte mer. 
 
Representanter fra Kommunestyret  og Administrasjonen var i høst på befaring til 
Øvrehagen på Røros.  Der er det vedtatt bygget et helse og omsorgssenter på 4600 kvm. i to 
byggetrinn til en kostnad av 505 millioner. Første byggetrinn med 23 HDO boenheter på hver 
36 kvm. og 22 sykehjemsrom  pluss fellesarealer er ferdigstilt til en kostnad av 243 millioner.  
Gausdal er ikke Røros. Vi har ikke 500 millioner til å bygge nytt. Røros har 500 færre 
innbyggere enn Gausdal mens Helse og omsorgsbudsjetter deres er 3mill større enn vårt.  
De har nå 52 sykehjemsplasser og 23 HDO plasser. HDO boligene på Røros er på 36 kvm 
pluss fellesrom. Planlagte HDO plasser på Follebutunet er  sykehjemsrom på ca 18kvm som 
ikke er rustet opp på 20 år.  
Som det står i saksframlegget tilsier størrelsen at det ikke er plass til egne møbler. Det er 
heller ikke plass til en kjøkkenbenk.  Rommene framstår ikke som boliger, men som hybler/ 
soverom uten kokemuligheter, men med eget toalett.  
Det  muliggjør ikke besøk eller annen sosial kontakt som er vanlig i et hjem.  
Follebutunet uten hyggelige fellesrom eller mulighet for å kjøpe en kopp kaffe eller en 
matbit er ikke et egnet sted for HDO plasser som skal være en positiv tilvekst til  den såkalte 
Omsorgstrappen. 
 



  

Den mulige innsparing på driftsbudsjettet av 1 million i 2021 planlegges oppnådd ved at de 
enkelte beboere betaler mer, får mindre tjenester samt ved at kostnader til medisiner og en 
del pleiemateriell flyttes  fra sykehjemmet til staten. Det er det som i administrasjonens 
språk heter  å smøre tynt utover. 
Det nevnes ikke at alle som oppholder seg i Gausdal, uansett alder og funksjonsnivå har 
lovfestet krav på nødvendig pleie og omsorg. Det er fastsatt i forskrift til loven hva 
nødvendig omsorg innebærer. 
Det er i framlegget til Formannskapet i sak 75/20 ikke utredet om rommene på 18 kvm fyller 
vilkårene for å søke om bostøtte. 
Fleksibel bruk av rommene i form av senere å kunne skifte tilbake til bruk som 
sykehjemsrom er ikke mulig etter dagens regelverk.  Krav på søknadstidspunktet til nye 
sykehjemsrom vil bli gjort gjeldene ved en eventuell søknad om tilbakeføring av HDO plasser 
til sykehjemsrom. Rommene på Follebutunet fyller alt i dag ikke  kravene til nye 
sykehjemsrom. 
Velferdsteknologi løftes fram som løsning på eldrebølgens økte utfordringer.  
Prøver vi å spå i et 20 års perspektiv så er det lite håp om at ny teknologi vil løse behovet for 
omsorg. Teknologi kan gi oss verktøy/redskap som kan gjøre arbeidsoppgaver  enklere. 
Omsorg er ikke teknologi, men dreier seg om kontakt/tillit mellom to mennesker.  
De som vil trenge denne omsorgen om 20 år er i dag 60 år eller eldre. Bruk av ny teknologi vil 
kreve normale sanser som syn og hørsel samt en best mulig hukommelse. 
 
Den pågående pandemien har lært oss flere ting. 
Digitale eller teknologiske løsninger erstatter ikke menneskelig kontakt. 
Selv enkle digitale løsninger tar tid å utvikle. Det er stor forskjell både i kostnad og i tidsbruk 
på å kjøpe et ferdig produkt mot å  være med på å utvikle digitale produkter.   
Gausdals økonomi tilsier ikke at vi deltar i produktutvikling, men at vi tar i bruk nye 
produkter når de har vist seg hensiktsmessige. 
Personvernreglene i vår del av verden legger klare føringer for hvilke digitale løsninger som 
er aktuelle innen velferdsteknologien.   
På side 115 i Kommunedirektørens framlegg til Handlings og økonomiplan står det med liten 
skrift:  
Om kommunestyret vedtar å opprette nytt tjenestetilbud, HDO i sykehjemsavdeling,  vil 
tjenesten arbeide med forankring, samt god og tilpasset informasjon til medarbeidere og 
innbyggere, pasienter og pårørende. Kriterier for tildeling revideres for å sikre forutsigbarhet 
og optimal saksbehandling. 
Det bør være en selvfølge at denne type informasjon legges fram før vedtak fattes og ikke 
etterpå. Det gir ikke mening å la ansatte, innbyggere, interesseorganisasjoner og REF få 
anledning til uttrykke sin mening etter at vedtak er fattet og Kommunedirektøren har 
bestemt kriteriene for hva som skal til for å få kommunale tjenester. 
Det som pandemien  klart har vist er viktigheten av gjensidig tillit mellom myndighetene og 
innbyggerne. Det store lokale engasjementet i mars med fakkeltog med flere hundre 
deltakere og underskriftkampanje med over tusen underskrifter var ikke uttrykk for tillit til 
myndighetene. 
 



  

I langtidsbudsjettet er det foreslått en samlet reduksjon for planområdene 11 og 12  fra 
regnskap 2019 til budsjett 2024  på 27,7 millioner eller 16, 6 %.  
I samme periode forventes det økt antall personer uansett alder og funksjonsnivå  som vil ha 
behov for hjelp fra kommunen til nødvendig pleie og omsorg for å få et verdig liv. 
Hvor realistisk er denne innsparingen i forhold til budsjettpremisset i Kommunelovens  
paragraf 14.4? Der står det at langsiktige utfordringer skal det tas hensyn til ved utforming 
av langtidsbudsjett. 
 
REF har i sakene 19/20 og 20/20 belyst viktighetene av at planer, vedtak og gjennomføring 
av tiltak på planområdene 11 og 12 er lokalt forankret etter en åpen politisk prosess  og som 
bygger på god lokalkunnskap.  
Det er det som skal kjennetegne folkestyret. Vi er ikke der. 
Kommunedirektørens framlegging av Formannskapssak 75/20 er mangelfull og ikke i tråd 
med Kommunelovens  paragraf 13.1.  
Det bygger ikke tillit mellom innbyggerne og myndighetene. Saken må trekkes.   
Om nødvendig må Formannskapssak 75/20  oversendes kommunens Kontrollutvalg til 
lovlighetskontroll. 
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GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2021, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS 
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Behandling: 
Arve Bergum fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
Avgjørende driftsendringer er innarbeidet i årsbudsjettet for 2021 uten politisk behandling. 
Det kalles da Strukturtiltak. Tilsvarende ble gjort ved framlegging av årsbudsjettet for 2020. 
Når det samtidig kreves at eventuelle nye utgiftsposter skal salderes med tilsvarende 
utgiftsreduksjoner vanskeliggjør det en reell politisk behandling. Den form for 
budsjettpraksis bør begrenses til skatte og avgifts budsjettering. 
Det som blir kalt Strukturtiltak er viktige veivalg som endring av kommunens tjenesteyting, 
nyetableringer, administrative nyordninger og lignende. 
Et aktivt Folkestyre tilsier at slike tiltak gjennomgår en grundig og detaljert saksbehandling i 
administrasjonen før det legges fram for politisk behandling.  
Forslag til innstilling bør da gjøres av Ordfører og ikke av Kommunedirektør. 



  

Konsekvensene av politiske vedtak skal så innarbeides av Kommunedirektøren i 
budsjettforslagene. Den politiske behandling av budsjettene blir da en reell prioritering blant 
ulike tiltak eller driftsendringer som har blitt forsvarlig utredet. 
 
På planområde 12 er omgjøring av en sykehjemsavdeling på Follebutunet til HDO plasser kalt 
et Strukturtiltak og innarbeidet i årsbudsjettet for 2021 med innsparing på driftsbudsjettet 
for 2021 med ca. 1 mill.  
Saksbehandlingen har vært meget mangelfull, som påpekt i sak 21/20.                              
Innarbeidelsen i HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN  2021 – 2024, MED ÅRSBUDSJETT 2021 har 
skjedd uten forutgående politisk behandling. 
Tidligere politiske vedtak om vurdering av mulige innsparinger på Planområde 1 
Administrative fellestjenester er ikke utredet. Det er bare konkludert med at en ikke ser 
muligheter for ytterligere nedtak, uten alvorlige konsekvenser for lovpålagte oppgaver. Det 
alt vesentlige av kostnader på Planområdene 11 og 12 går også til lovpålagte oppgaver. 
Kommunen har ikke god oversikt over udekkede behov for å sikre at alle som oppholder seg 
her får oppfylt rettighetene i Verdighetsgarantien. 
De som vil vite vet at det er mange, anslagsvis 300 eller ca. 5% av innbyggerne. 
En budsjettreduksjon av Planområdene 11 og 12 fra regnskap 2019 til årsbudsjett 2024 på 
27,7 mill. eller 16,6% er ikke realistisk i forhold til Budsjettpremisset i Kommunelovens 
paragraf 14.4. Det forventes økning i antall personer med behov for kommunale pleie og 
omsorgstjenester. 
 
REF råder kommunen til å få en bedre oversikt over det reelle behov for lovpålagte 
kommunale helse og omsorgstjenester for alle innbyggerne i kommunen.  
Først da kan man planlegge, politisk vedta  og gjennomføre kostnadseffektive tjenester. 
Bare slik kan man få grunnlag for realistiske budsjetter. 
 
Votering:                                                                                                                                             
Vedtatt mot en stemme (Paul Kristian Lillelien) 
 
 
 
Vedtak: 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har disse innspillene til 
formannskapets innstilling:  
 
Avgjørende driftsendringer er innarbeidet i årsbudsjettet for 2021 uten politisk behandling. 
Det kalles da Strukturtiltak. Tilsvarende ble gjort ved framlegging av årsbudsjettet for 2020. 
Når det samtidig kreves at eventuelle nye utgiftsposter skal salderes med tilsvarende 
utgiftsreduksjoner vanskeliggjør det en reell politisk behandling. Den form for 
budsjettpraksis bør begrenses til skatte og avgifts budsjettering. 
Det som blir kalt Strukturtiltak er viktige veivalg som endring av kommunens tjenesteyting, 
nyetableringer, administrative nyordninger og lignende. 



  

Et aktivt Folkestyre tilsier at slike tiltak gjennomgår en grundig og detaljert saksbehandling i 
administrasjonen før det legges fram for politisk behandling.  
Forslag til innstilling bør da gjøres av Ordfører og ikke av Kommunedirektør. 
Konsekvensene av politiske vedtak skal så innarbeides av Kommunedirektøren i 
budsjettforslagene. Den politiske behandling av budsjettene blir da en reell prioritering blant 
ulike tiltak eller driftsendringer som har blitt forsvarlig utredet. 
 
På planområde 12 er omgjøring av en sykehjemsavdeling på Follebutunet til HDO plasser kalt 
et Strukturtiltak og innarbeidet i årsbudsjettet for 2021 med innsparing på driftsbudsjettet 
for 2021 med ca. 1 mill.  
Saksbehandlingen har vært meget mangelfull, som påpekt i sak 21/20.                              
Innarbeidelsen i HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN  2021 – 2024, MED ÅRSBUDSJETT 2021 har 
skjedd uten forutgående politisk behandling. 
Tidligere politiske vedtak om vurdering av mulige innsparinger på Planområde 1 
Administrative fellestjenester er ikke utredet. Det er bare konkludert med at en ikke ser 
muligheter for ytterligere nedtak, uten alvorlige konsekvenser for lovpålagte oppgaver. Det 
alt vesentlige av kostnader på Planområdene 11 og 12 går også til lovpålagte oppgaver. 
Kommunen har ikke god oversikt over udekkede behov for å sikre at alle som oppholder seg 
her får oppfylt rettighetene i Verdighetsgarantien. 
De som vil vite vet at det er mange, anslagsvis 300 eller ca. 5% av innbyggerne. 
En budsjettreduksjon av Planområdene 11 og 12 fra regnskap 2019 til årsbudsjett 2024 på 
27,7 mill. eller 16,6% er ikke realistisk i forhold til Budsjettpremisset i Kommunelovens 
paragraf 14.4. Det forventes økning i antall personer med behov for kommunale pleie og 
omsorgstjenester. 
 
REF råder kommunen til å få en bedre oversikt over det reelle behov for lovpålagte 
kommunale helse og omsorgstjenester for alle innbyggerne i kommunen.  
Først da kan man planlegge, politisk vedta  og gjennomføre kostnadseffektive tjenester. 
Bare slik kan man få grunnlag for realistiske budsjetter. 
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KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021-2032 - HØRINGSFORSLAG  

 



  

 
 
Behandling: 
 
Arve Bergum fremmet følgende forslag: 
 
Utarbeidelse av høringsforslaget fra REF til behandlingen av kommuneplanens samfunnsdel 
2021-2032, utsettes til det neste møtet i REF den 02.02.2021. 
 
Votering:                                                                                                                                                  
Enstemmig vedtatt 
 
 
 
Vedtak: 
Utarbeidelse av høringsforslaget fra REF til behandlingen av kommuneplanens samfunnsdel 
2021-2032, utsettes til det neste møtet i REF den 02.02.2021. 
 
 
 
 
REF-24/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/3303 
 
REFERATSAKER RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 3.12.2020  

 
 
Behandling: 
Følgende saker ble referert: 
 
1. Eldredagen 
     I dag er det enhet for kultur og fritid som har ansvaret for arrangementet.  
     REF er tidligere invitert til å komme med innspill til tema for eldredagen, og den 
invitasjonen       
     gjelder fortsatt.                                                                                                                                                        
     Om REF selv for 2021 ønsker å overta eldredagen som arrangement, gjelder følgende:  

 Gausdal kommune stiller lokaler til disposisjon. 
 Gausdal kommune dekker – etter faktura – utgifter for enkelt servering.                                    

Dette vil si kaffe, te, evt. annen drikke, samt kaker. 
 REF står for planlegging, utførelse og evt. etterarbeid knyttet til arrangementet, og 

uten å involvere kommunale ansatte/ledere/frivillige i frivilligsentralen.  
 Det blir ikke gitt møtegodtgjørelse/tapt arbeidsfortjeneste/kjøregodtgjørelse mv. for 

dette.  



  

 
 
2. Brev fra Innlandets fylkeskommunes eldreråd angående kommunens håndtering av    
    Koronasituasjonen, samt spørsmål om kommunens strategi for boliger til mennesker med  
    nedsatt funksjonsevne. 
 
3. Nye saker REF. Ingen nye saker ble meldt inn. 
 
4. Folkevalgtprogrammet via KS kjøres i REF sitt møte 02.02.21.  
 
 
 


