
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
Dato:  06.02.2020 
Tid:  09:00 
Sted:  Møterom Skeikampen 
Under ledelse av:  Leder Arve Bergum 
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:  
Medlem  Arve Bergum  
Medlem  Anne Dina Bjerke  
Medlem  Sverre Karper  
Medlem  Marit Randi Solberg  
Medlem  Einar Granum  
Medlem  Anne Grete Svendsen  
Medlem           Paul Kristian Lillelien 
 
 
Antall representanter inkl. varamedlemmer:  7 

 
Til stede fra administrasjonen: Varaordfører Stig Melbø, kommunedirektør Rannveig Mogren, 
Heidi Ring og Oddny Rakstad. 
 
 
Godkjenning av innkalling:  Ingen merknad til innkallingen  
 
Godkjenning av saksliste:   
Leder, Arve Bergum, la fram følgende saker i tillegg til utsendt sakliste: 
- Framtidens helse- og omsorgstjenester. Innbyggerinvolvering 
- Arbeidsbetingelser for REF i Gausdal med utgangspunkt i veileder og forskrifter for råd for 

eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
- Behov for endringer hos kommunens administrative ledelse 
Rådet stemte over om disse etteranmeldte sakene skulle tas opp: vedtatt mot en stemme (P. K. 
Lillelien). Ellers ingen merknader til saklisten. 

 
Behandlingsrekkefølge:   
Som innkallingen. Tilleggssakene ble satt opp som drøftingspunkt under sak 3/20. 
 
Delt ut i møtet:  

 Oppsummering av pkt. angående samarbeid, opplæring 11.12.2019 

 Brev fra Gausdal LHL, Vestre Gausdal pensjonistforening og Østre Gausdal pensjonistlag, 
datert 29.1.2020 



  

 Forslag til uttalelser i forbindelse med de 3 tilleggssakene som ble lagt fram av leder. 

 

Godkjenning av protokoll:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 1/20  RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE - 

ÅRSMELDING FOR 2019  
 
Sak 2/20 HØRING: KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - 

OPPSTARTSMELDING 2020 (PLANPROGRAM)  
 
Sak 3/20 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - RÅD FOR ELDRE 

OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 6.2.2020  
  
 



  

 
 
REF-1/20 
Ark.: 033 &14 Arkivsaksnr.: 20/125 
 
RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE - 
ÅRSMELDING FOR 2019  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Rådet godkjenner årsmelding 2019 for Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse og 
sender den til kommunestyret til orientering. 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Rådet godkjenner årsmelding 2019 for Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse og 
sender den til kommunestyret til orientering. 
 
 
 
REF-2/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/15 
 
HØRING: KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - OPPSTARTSMELDING 2020 
(PLANPROGRAM)  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende innspill til 
oppstartsmeldingen: 
- 
- 
 
 
Behandling: 
Sverre Karper foreslo følgende innspill til oppstartsmeldingen: 
- Rådet tar oppstartsmeldingen til etterretning og anmoder om at CRPD vektlegges i det 

videre arbeidet med planen. 
 
Enstemmig vedtatt. 



  

 
 
Vedtak: 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende innspill til 
oppstartsmeldingen: 
- Rådet tar oppstartsmeldingen til etterretning og anmoder om at CRPD vektlegges i det 

videre arbeidet med planen. 
 

 
 
REF-3/20 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 20/124 
 
REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - RÅD FOR ELDRE OG 
PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 6.2.2020  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Sakene tas til etterretning. 
 
 
Behandling: 
 
Referatsaker. 
I tillegg til oppsatt referatsak ble brev fra interesseorganisasjoner, av 29.1.2020, referert. 
 
Nødvendig bakgrunnsstoff/kunnskap. 
Rådet konkluderte med at det er opp til medlemmene å orientere seg i lover og regelverk, og 
ellers få bred informasjonstilgang fra organisasjoner i bygda. Rådet ser ikke noen spesielle 
temaer som rådet bør jobbe med nå, men tar de når rådet ser det blir aktuelt. 
 
Befaringer. 
Rådet har ingen ønsker om konkrete befaringer på nåværende tidspunkt. 
 
Aktuelt ved ordfører. 
Varaordfører Stig Melbø tok opp følgende punkt: 
- Tjenesteutvalget sine oppgaver i forbindelse med framtidens helse- og omsorgstjenester, 

m.a. hvordan involvere innbyggerne. 
- Er en prosess på gang angående drift og nedtak, jf. kommunestyrets behandling av 

budsjettet for 2020. 
- Rådets funksjon og mandat: forholde seg til saker som skal opp til politisk behandling. De 

kan i tillegg ta opp egne saker, innad i rådet. Det er viktig å skille mellom innspill i 
politiske saker som alt er satt på agendaen, og rådets egne forslag til nye saker. 

 



  

Innspill til framtidige saker. 
- Sak om brukerråd opp på nytt. 
- Nåsituasjon/orientering om hele REF sitt arbeidsområde: 

- hvor mange brukere er det i de forskjellige gruppene og aktuelle problemstillinger for 
disse gruppene. 
- stillingsbeskrivelser/instrukser for ansatte i pleie og omsorg. 
- årsmelding fra tildelingskontoret. 

- Utredning av alternativer til Granheim. 
 
 
 
Nye saker til drøfting, lagt fram i møtet. 
 
 Framtidens helse- og omsorgstjenester. Innbyggerinvolvering. 

Leder Arve Bergum fremmet forslag til uttalelse, og at den sendes tjenesteutvalget i 
Gausdal kommune. Uttalelsen er vedlagt protokollen. 
 
Det ble så votert om uttalelsen skal sendes: enstemmig vedtatt. 
 

 Arbeidsbetingelser for REF i Gausdal med utgangspunkt i veileder og forskrifter for 
råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse. 
Leder Arve Bergum fremmet forslag til uttalelse, og at den sendes Gausdal kommunestyre 
ved ordfører. Uttalelsen er vedlagt protokollen. 
 
Det ble så votert om uttalelsen skal sendes: enstemmig vedtatt. 
 

 Behov for endringer hos kommunens administrative ledelse. 
Leder Arve Bergum fremmet forslag til uttalelse, og at den sendes Gausdal kommunestyre 
ved ordfører. Uttalelsen er vedlagt protokollen. 
 
Det ble så votert om uttalelsen skal sendes: vedtatt mot en stemme (P. K. Lillelien). 
 
 

 
I tillegg til voteringer under de tre nye drøftingssakene, ble det til slutt votert over hele sak 
3/20. Kommunaldirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, med de endringer som 
framkom i møtet. 
 
 
Vedtak: 
Sakene tas til etterretning. 
 
 


