
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
Dato:  04.06.2020 
Tid:  09:00 – 11.10 
Sted:  Kommunestyresalen 
Under ledelse av:  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   
Medlem Paul Kristian Lillelien   

 
 
 
 
 
 
 
Antall representanter inkl. varamedlemmer:  7 

 
Til stede fra administrasjonen: Kommunedirektør Rannveig Mogren, Ole E. Sveen 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  

 Dokument om brukermedvirkning 

Orienteringer:  
 Om brukermedvirkning ved Ole E. Sveen 
 Ved varaordfører Stig Melbø 

Godkjenning av protokoll: Godkjent av leder.  
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 10/20   
 FORNYING OG OMSTILLING 2020 - FRAMTIDENS HELSE OG 

OMSORGSTJENESTER, SAMT TILTAK FOR PLNAOMRÅDENE 11 OG 
12  

Sak 11/20   
 REFERATSAKER RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED 

FUNKSJONSNEDSETTELSE 04.06.2020  
Sak 12/20   
 MARKERING AV ELDREDAGEN 2020  
  
 



  

 
 
REF-10/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1535 
 
FORNYING OG OMSTILLING 2020 - FRAMTIDENS HELSE OG 
OMSORGSTJENESTER, SAMT TILTAK FOR PLNAOMRÅDENE 11 OG 12  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 
1. Bjørkvin bofellesskap legges ned når de nåværende beboerne ikke lenger kan eller ønsker 

å benytte seg av botilbudet. Nedleggelsen skjer gradvis og basert på frivillighet. Dette er 
et tiltak innenfor planområde 11. 
 

2. Kommunestyret tar tiltaksplanen for planområde 12 til etterretning og slutter seg til at de 
anbefalte tiltakene gjennomføres.  
 

3. Kommunestyret vedtar følgende veivalg, og legger dette til grunn for fremtidens helse- og 
omsorgstjenester: 

 
Alternativ 1 – opprettholde dagens struktur ved sykehjemmene 
Antall sykehjemsavdelinger og -plasser opprettholdes. De øvrige tjenestene i helse- og 
omsorgssektoren må reduseres så mye som det er mulig innenfor lov og forskrift. Videre 
må tjenester i andre sektorer reduseres, i hovedsak gjennom strukturgrep. Den 
økonomiske effekten av disse tiltakene må totalt sett være minimum 8 mill. kr. fra 2022. 
 
Eller 
 
Alternativ 2 – ikke opprettholde dagens struktur ved sykehjemmene  
Det legges ned en sykehjemsavdeling. Tjenestene i helse- og omsorgssektoren må 
effektiviseres så mye som mulig, for å få mest mulig økonomisk effekt av tiltaket. Den 
økonomiske effekten av disse tiltakene må totalt sett være minimum 8 mill. kr. fra 2022. 
Om det ikke er mulig å ta ut hele effekten innenfor denne sektoren, må resterende effekt 
tas i form av tiltak i andre sektorer.   

 
4. Kommunedirektøren bes om å utrede det valgte alternativet for fremtidens helse- og 

omsorgstjenester videre og komme tilbake til kommunestyret med en plan for effektuering 
og beregnet økonomisk effekt i forbindelse med økonomiplan 2021-2024 
 

5. Det utarbeides nye kriterier for tildeling av plass ved dagsentertilbud for eldre, der 
terskelen for tjenesten heves og der tilbudet tilrettelegges for eldre med et noe lavere 
funksjonsnivå enn dagens brukergruppe innenfor eksisterende ramme. 

 



  

6. Kommunedirektøren bes om å utarbeide en sak om eventuell etablering av bofellesskap 
for personer med utfordringer innen psykisk helse og rus ved Flatavegen 6 og i 
forbindelse med Flatavegen 2. Utredningen skal ses i sammenheng med pågående regional 
utredning av et interkommunalt samarbeid innenfor dette området. 
 

7. Budsjett 2020 justeres i tråd med tiltaksplanene per planområde som følger av saken.  
 

8. Forventet effekt av nedleggelse av Bjørkvin er allerede lagt inn i gjeldende økonomiplan 
fra 2022, og dette videreføres i økonomiplan for perioden 2021-2024. 
 

9. De øvrige tiltakene i tiltaksplan for planområdene forutsettes lagt inn i økonomiplanen for 
perioden 2021-2024.  
 

10. Tiltakene per planområde som fremgår i denne saken, inngår i tiltaksplan kommunen skal 
oversende fylkesmannen innen 1.7.2020. Det veivalget kommunestyret vedtar i 
vedtakspunkt 3, legges også inn i tiltaksplanen med en samlet årlig effekt på 8 mill. kr. 
 

 
 
 
 
 
Tjenesteutvalget behandlet saken, saksnr. 4/20 den 29.05.2020. 
Behandling: 
Orienteringer:  

 Om kommunedirektørens saksutredning mv, i saken fornying og omstilling 2020 – 
framtidens helse og omsorgstjenester, samt tiltak for planområdene 11 og 12. Ved 
kommunalsjef/prosjektleder Cathrine Furu. 

 Sammendrag fra tjenesteutvalgets arbeid med fokusgrupper, 29. mai 2020, om 
innbyggerinvolvering. Ved utvalgets nestleder Ingvild Johanne Aarhus.  
 

Ingvild Johanne Aarhus, MDG, la fram følgende forslag fra Sp, MDG og Tverrpolitisk 
liste:  
 

1. «Bjørkvin bofellesskap legges ned når de nåværende beboerne ikke lenger kan eller 
ønsker å benytte seg av botilbudet. Nedleggelsen skjer gradvis og basert på 
frivillighet. Dette er et tiltak innenfor planområde 11. Forventet effekt av nedleggelse 
av Bjørkvin er allerede lagt inn i gjeldende økonomiplan fra 2022, og dette videreføres 
i økonomiplan for perioden 2021-2024.  
 

2. Kommunestyret tar tiltaksplanen for planområde 12 til etterretning og slutter seg i 
hovedsak til at de anbefalte tiltakene gjennomføres. Dette omfatter ikke nedlegging av 
sykehjemsplasser. Nedlegging av kjøkken ved Follebutunet må ikke komme i konflikt 
med målsettingen om riktig bruk av kompetanse. Det er videre en forutsetning for 
nedlegging at det legges til rette for felles måltider for beboere i omsorgsleilighetene.  
 



  

3. Kommunestyret vedtar følgende veivalg, og legger dette til grunn for fremtidens 
helse- og omsorgstjenester: Antall sykehjemsavdelinger og -plasser opprettholdes. 
Framtidig behov for sykehjemsplasser må ses i sammenheng med etablering av HDO-
plasser (SSB sin definisjon, med fast tilknyttet bemanning). 

4. Det må finnes andre tiltak innenfor helse- og omsorgssektoren og andre sektorer for å 
dekke inn det resterende salderingsbehovet i økonomiplanperioden. Den økonomiske 
effekten av disse tiltakene må totalt sett være minimum 8 millioner kroner fra 2022. 
Dette må skje gjennom tett samarbeid mellom administrasjon, politikere og de ansattes 
organisasjoner. Innspill som har kommet fra rådsorganer og innbyggere i forbindelse 
med saken om framtidas helse- og omsorgstjenester, tas med inn i vurderingene av 
aktuelle tiltak. Formannskapet tar stilling til videre prosess, og forslag til tiltak legges 
fram for kommunestyret senest i forbindelse med behandling av økonomiplan 2021-
2024. 
 

5. Dagsentertilbudet for eldre differensieres slik at det delvis videreføres som et 
lavterskeltilbud, og delvis tilrettelegges for eldre med et noe lavere funksjonsnivå. Før 
endringene gjøres inviteres frivillige lag og organisasjoner til dialog om hvordan 
kommunen og frivilligheten i samarbeid kan videreutvikle dagsentertilbud, sosiale 
møteplasser og andre aktivitetstilbud for eldre.  
 

6. Kommunestyret tar stilling til framtidig bruk av Flatavegen 6.  
 
Til kommunestyrets behandling i juni bes det om en vurdering av muligheten for å ta i 
bruk Flatavegen 6 og Flatavegen 8 til HDO-boliger (SSB sin definisjon med fast 
tilknyttet bemanning), hvordan det vil påvirke det samlede behovet for helse- og 
omsorgstjenester og hva dette vil innebære av kostnader. Kommunestyret tar stilling 
til hvor vidt dette alternativet skal utredes nærmere.  
 
Eventuelt bes kommunedirektøren utrede et alternativ der Flatavegen 6 tas i bruk som 
bofellesskap for personer med utfordringer innen psykisk helse og rus i forbindelse 
med Flatavegen 2. En slik utredning skal i så fall ses i sammenheng med pågående 
regional utredning av et interkommunalt samarbeid innenfor dette området.  
 
Det bes videre om en vurdering av muligheten for å ta i bruk andre omsorgsboliger i 
tilknytning til Flatavegen 2 til personer med utfordringer innen psykisk helse og rus. 
 

7. Budsjett 2020 justeres i tråd med tiltaksplanene per planområde som følger av saken, 
med de justeringer kommunestyret har vedtatt. 
 

8. De øvrige tiltakene i tiltaksplan for planområdene, med de justeringer kommunestyret 
har vedtatt, forutsettes lagt inn i økonomiplanen for perioden 2021-2024.  
 

9. Tiltakene per planområde som fremgår i denne saken, med de justeringer 
kommunestyret har vedtatt, inngår i tiltaksplan kommunen skal oversende 
fylkesmannen innen 1.7.2020. Det veivalget kommunestyret vedtar i vedtakspunkt 3, 
legges også inn i tiltaksplanen med en samlet årlig effekt på 8 millioner kroner.» 



  

 
 
 
Heidi Kristiansen, Ap, la fram følgende forslag:  

 
«Alternativt forslag punkt 3: ny tekst alternativ 1: 
Alternativ 1 – opprettholde dagens struktur ved sykehjemmene: antall 
sykehjemsavdelinger og passer opprettholdes. Det ønskes et bedre beslutningsgrunnlag 
for å vedta rammene som er foreslått, og vi ber derfor igjen om en gjennomgang av alle 
tjenester, med mål om vesentlig reduksjon i antall årsverk. Nedbemanningen skal i 
vesentlig grad også gjelde lederstillinger og stillinger med hovedvekt på administrative 
oppgaver innen alle planområder, jfr. sak 142/19, vedtatt budsjett for 2020. Den 
økonomiske effekten av disse tiltakene må totalt sett være 8 mill. kroner fra 2022.  

 
Alternativt forslag punkt 6: nytt punkt 6:  
Kommunedirektøren bes utarbeide en sak om etablering av bofellesskap / omsorgsboliger 
for eldre i Flatavegen 6, jfr. vedtak 81/18 punkt 4.  
Kommunedirektøren bes om å utarbeide alternative løsninger for etablering av 
bofellesskap for personer med utfordringer innen psykisk helse og rus.» 

 
  
Votering:  

 Tjenesteutvalget voterte først over kommunedirektørens forslag. Det fikk ingen 
stemmer, og falt. 

 Arbeiderpartiets forslag ble deretter satt opp i mot forslaget til  Sp/MDG/Tverrpolitisk 
liste. Forslaget til Sp/MDG/Tverrpolitisk liste ble tiltrådt med 4 stemmer, og går som 
tjenesteutvalgets innstilling i saken.  

 
 
Innstilling: 

1. Bjørkvin bofellesskap legges ned når de nåværende beboerne ikke lenger kan eller 
ønsker å benytte seg av botilbudet. Nedleggelsen skjer gradvis og basert på 
frivillighet. Dette er et tiltak innenfor planområde 11. Forventet effekt av nedleggelse 
av Bjørkvin er allerede lagt inn i gjeldende økonomiplan fra 2022, og dette videreføres 
i økonomiplan for perioden 2021-2024.  
 

2. Kommunestyret tar tiltaksplanen for planområde 12 til etterretning og slutter seg i 
hovedsak til at de anbefalte tiltakene gjennomføres. Dette omfatter ikke nedlegging av 
sykehjemsplasser. Nedlegging av kjøkken ved Follebutunet må ikke komme i konflikt 
med målsettingen om riktig bruk av kompetanse. Det er videre en forutsetning for 
nedlegging at det legges til rette for felles måltider for beboere i omsorgsleilighetene.  
 

3. Kommunestyret vedtar følgende veivalg, og legger dette til grunn for fremtidens 
helse- og omsorgstjenester: Antall sykehjemsavdelinger og -plasser opprettholdes. 
Framtidig behov for sykehjemsplasser må ses i sammenheng med etablering av HDO-



  

plasser (SSB sin definisjon, med fast tilknyttet bemanning). 
 

4. Det må finnes andre tiltak innenfor helse- og omsorgssektoren og andre sektorer for å 
dekke inn det resterende salderingsbehovet i økonomiplanperioden. Den økonomiske 
effekten av disse tiltakene må totalt sett være minimum 8 millioner kroner fra 2022. 
Dette må skje gjennom tett samarbeid mellom administrasjon, politikere og de ansattes 
organisasjoner. Innspill som har kommet fra rådsorganer og innbyggere i forbindelse 
med saken om framtidas helse- og omsorgstjenester, tas med inn i vurderingene av 
aktuelle tiltak. Formannskapet tar stilling til videre prosess, og forslag til tiltak legges 
fram for kommunestyret senest i forbindelse med behandling av økonomiplan 2021-
2024. 
 

5. Dagsentertilbudet for eldre differensieres slik at det delvis videreføres som et 
lavterskeltilbud, og delvis tilrettelegges for eldre med et noe lavere funksjonsnivå. Før 
endringene gjøres inviteres frivillige lag og organisasjoner til dialog om hvordan 
kommunen og frivilligheten i samarbeid kan videreutvikle dagsentertilbud, sosiale 
møteplasser og andre aktivitetstilbud for eldre.  
 

6. Kommunestyret tar stilling til framtidig bruk av Flatavegen 6.  
 
Til kommunestyrets behandling i juni bes det om en vurdering av muligheten for å ta i 
bruk Flatavegen 6 og Flatavegen 8 til HDO-boliger (SSB sin definisjon med fast 
tilknyttet bemanning), hvordan det vil påvirke det samlede behovet for helse- og 
omsorgstjenester og hva dette vil innebære av kostnader. Kommunestyret tar stilling 
til hvor vidt dette alternativet skal utredes nærmere.  
 
Eventuelt bes kommunedirektøren utrede et alternativ der Flatavegen 6 tas i bruk som 
bofellesskap for personer med utfordringer innen psykisk helse og rus i forbindelse 
med Flatavegen 2. En slik utredning skal i så fall ses i sammenheng med pågående 
regional utredning av et interkommunalt samarbeid innenfor dette området.  
 
Det bes videre om en vurdering av muligheten for å ta i bruk andre omsorgsboliger i 
tilknytning til Flatavegen 2 til personer med utfordringer innen psykisk helse og rus. 
 

7. Budsjett 2020 justeres i tråd med tiltaksplanene per planområde som følger av saken, 
med de justeringer kommunestyret har vedtatt. 
 

8. De øvrige tiltakene i tiltaksplan for planområdene, med de justeringer kommunestyret 
har vedtatt, forutsettes lagt inn i økonomiplanen for perioden 2021-2024.  
 

9. Tiltakene per planområde som fremgår i denne saken, med de justeringer 
kommunestyret har vedtatt, inngår i tiltaksplan kommunen skal oversende 
fylkesmannen innen 1.7.2020. Det veivalget kommunestyret vedtar i vedtakspunkt 3, 
legges også inn i tiltaksplanen med en samlet årlig effekt på 8 millioner kroner. 

 
 



  

Behandling: 
 
Sverre Karper fremmet forslag til uttalelse i tilknytning til Tjenesteutvalgets innstilling.  
Uttalelsen ble vedtatt mot en stemme (P.K. Lillelien). 
 
 
Vedtak: 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse vedtar sin egen uttalelse til 
Tjenesteutvalgets innstilling. 
 
 
 
 
REF-11/20 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 20/962 
 
REFERATSAKER RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED 
FUNKSJONSNEDSETTELSE 04.06.2020  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 
vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
 
Referatsaker: 

 Brev fra Sverre Gran «eldre og førerkort».  
 Aktuelt fra ordfører v/ varaordfører Stig Melbø 
 Innspill fra Rådets medlemmer til fremtidige saker 

 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
 

 Rådet gir sin støtte til det arbeidet som gjøres for forenkling av førerkortregler for 
eldre over 80 år.  

 Orientering fra varaordføreren om at det ikke vil være nye saker som rådet skal 
behandle før sommerferien, tas til etteretning. 

 Følgende saker ønskes tatt opp: 
- Regnskap 2019 planområde 11 og 12. 
- Hvor stor andel av Strategigruppens ansatte er Kostraført på planområde 11 og 12. 



  

- Oppsummering og informasjon om hvordan Koronasituasjonen har blitt håndtert i 
Gausdal for gruppen eldre og funksjonshemmede. Dette også i forhold til 
ekstrakostnader, tidsbruk og erfaringer. 

- Ønsker oversikt over overtidsbruk på området eldre og funksjonshemmede med 
årsaksforhold. 

- Fylkesmannens tilsyn på Flatland, hva gjøres og status. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
REF-12/20 
Ark.: F07 Arkivsaksnr.: 20/959 
 
MARKERING AV ELDREDAGEN 2020  

 
 
 
Saken legges fram uten innstilling 
 
Behandling: 
 
Ansvar for markering av eldredagen 01.10 er f.o.m. 2019 overført til enheten for Kultur og 
informasjonsforvaltning. Det ble diskutert om Rådet formelt skal ta over ansvaret for 
markering av eldredagen igjen, uten at det ble noen konklusjon på dette. 
 
 
Vedtak: 
 
Rådets leder tar kontakt med enhetsleder for Kultur og informasjonsforvaltning for å starte 
planlegging av eldredagen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 


