
 

 
 

 
 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
Dato:  07.12.2021 
Tid:  09:00 - 11:15 
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 FO  
Medlem Marit Randi Solberg FO  
Medlem Einar Granum   
Medlem Anne S. Toftemo Kvisberg   

 Varamedlem           Laila Engjom 
 
 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer:  5 
 
Tilstede fra politisk ledelse:  

• Ordfører Anette Musdalslien 
Til stede fra administrasjonen:  

• Bjørn Resset 
 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  

• Uttalelse til sak 26/21, REF sin arbeidssituasjon 

• Uttalelse til sak 27/21, Stortingsmelding 24 (2019-2020) om lindrende behandling og 
omsorg 

• Uttalelse til sak 28/21, Handlings- og økonomiplan 2022-2025 



  

 
Orienteringer:  

• Orientering om frivillighetens år 2022 v/ordfører 

• Orientering om framdrift Aldersvennlig samfunn v/ ordfører 

• Om Handlings- og økonomiplanen 2022-2025 v/ordfører 

• Fremtidens helse- og omsorgstjenester.                                                                                          
Streaming av orientering v/Cathrine Furu i kommunestyret 28.10.21 

 
Godkjenning av protokoll:  
 
 



  

 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 25/21   
 REFERATSAKER/NYE SAKER FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED 

FUNKSJONSNEDSETTELSE 07.12.2021  
Sak 26/21   
 REF SIN ARBEIDSSITUASJON  
Sak 27/21   
 STORTINGSMELDING 24 (2019-2020) OM LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG  
Sak 28/21   
 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2022-2025 - TIL MØTE 7. DES. 2021  
  
REF-25/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/2728 
 
REFERATSAKER/NYE SAKER FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 
07.12.2021  

 
 
Behandling: 
 
Følgende saker ble referert: 

• Fritak Anne Grethe Svendsen 
• Kommunestyresak 86/2021, Fritak fra verv som politisk representant og vara som politisk 

representant i Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse. 
• Sammendrag fra dialogseminaret 2021 
• Kommunebildet fra Statsforvalteren 
• Spørreundersøkelse, utført av leder REF 
• Fra eldrerådskonferansen på Hamar, med ønske om utsendelse av dokumenter fra konferansen 

til medlemmene av REF 
• Møteplan 2022. Møtene planlagt for REF kan flyttes/opprettes etter vurdering av behov 
 
Referatsakene tas til etterretning. 
 

Innspill fra rådsmedlemmene vedr. nye saker: 
• Gjennomgang av dialogmøtene for 2021 
• Arbeidssituasjon for REF etter svar på klage til Statsforvalteren i Innlandet 
• Gjennomgang av omsorgen for psykisk utviklingshemmede 
• Årsmelding 2021 

 
 
 
 
 
 



  

 
REF-26/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/2730 
 
REF SIN ARBEIDSSITUASJON  
 
Behandling: 
 
Arve Bergum fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
Kommunestyret har i sak 86/21 vedtatt å frita politikerrepresentanten i REF fra videre møteplikt. 
Ordfører skal ivareta dialogen med rådet videre i kommunestyreperioden. Vedtaket begrunnes 
med at det etter gjeldende veileder for REF «ikke er anledning til å etablere en eller flere faste 
grupper med medlemmer fra REF for å behandle saker mellom rådsmøter». I pkt 5 om 
eldrerådsmedlemmers oppgaver står det: «For å kunne utføre oppgaven som rådgivende organ 
på en god måte, er det viktig at rådsmedlemmene har kunnskap om situasjonen til de eldre i sin 
kommune. For å kunne ivareta eldre innbyggeres perspektiv i ulike saker, bør medlemmene av 
rådet ha bred oversikt og kunnskap om de ulike saksområdene som kan ha betydning for eldres 
interesser og situasjon. Medlemmene av eldrerådet må sette seg inn i sakene som skal 
behandles i rådet i forkant av møtene. Å være medlem i eldrerådet krever dermed innsats fra 
hvert enkelt medlem gjennom hele rådet, ikke kun på møtene» 
Vi som medlemmer av REF er valgt ut ifra erfaringsbakgrunn nettopp for å sikre bred oversikt og 
kunnskap om de ulike saksområdene. Det er ikke etablert «en eller flere faste grupper med 
medlemmer fra REF for å behandle saker mellom rådsmøter». Alle medlemmene av REF er 
invitert med ulike mellomrom til møter for å oppdatere hverandre om faktiske forhold i 
kommunen som angår eldre eller personer med funksjonsnedsettelse. Det fattes ingen vedtak, 
men meningsutviklingen gir grunnlag for de forslag til uttalelser som blir lagt fram på møtene i 
REF og stemt over der. 
Uttalelser fra REF har i flere tilfeller vært kritisk til saksutredning, forslag til vedtak og endelige 
kommunestyrevedtak. Vi som medlemmer av REF opplever at det ikke blir tolerert. Vi prøver 
etter beste evne at våre råd er bygget på fakta og har så langt heller ikke blitt konfrontert med at 
vi bygger våre råd på faktafeil. 
I Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 som REF ga sin uttalelse til i sak 1/21 vektlegges 
viktigheten av et nært og aktivt lokalsamfunn hvor et av underkapittelene er «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». 
 
Vi mener vårt engasjement og rådgivning også når vi vektlegger andre forhold enn de som 
framgår av saksutredninger er viktige for nettopp et nært og aktivt lokalsamfunn. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 



  

 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende uttalelse til saken: 
 
Kommunestyret har i sak 86/21 vedtatt å frita politikerrepresentanten i REF fra videre møteplikt. 
Ordfører skal ivareta dialogen med rådet videre i kommunestyreperioden. Vedtaket begrunnes 
med at det etter gjeldende veileder for REF «ikke er anledning til å etablere en eller flere faste 
grupper med medlemmer fra REF for å behandle saker mellom rådsmøter». I pkt 5 om 
eldrerådsmedlemmers oppgaver står det: «For å kunne utføre oppgaven som rådgivende organ 
på en god måte, er det viktig at rådsmedlemmene har kunnskap om situasjonen til de eldre i sin 
kommune. For å kunne ivareta eldre innbyggeres perspektiv i ulike saker, bør medlemmene av 
rådet ha bred oversikt og kunnskap om de ulike saksområdene som kan ha betydning for eldres 
interesser og situasjon. Medlemmene av eldrerådet må sette seg inn i sakene som skal 
behandles i rådet i forkant av møtene. Å være medlem i eldrerådet krever dermed innsats fra 
hvert enkelt medlem gjennom hele rådet, ikke kun på møtene» 
Vi som medlemmer av REF er valgt ut ifra erfaringsbakgrunn nettopp for å sikre bred oversikt og 
kunnskap om de ulike saksområdene. Det er ikke etablert «en eller flere faste grupper med 
medlemmer fra REF for å behandle saker mellom rådsmøter». Alle medlemmene av REF er 
invitert med ulike mellomrom til møter for å oppdatere hverandre om faktiske forhold i 
kommunen som angår eldre eller personer med funksjonsnedsettelse. Det fattes ingen vedtak, 
men meningsutviklingen gir grunnlag for de forslag til uttalelser som blir lagt fram på møtene i 
REF og stemt over der. 
Uttalelser fra REF har i flere tilfeller vært kritisk til saksutredning, forslag til vedtak og endelige 
kommunestyrevedtak. Vi som medlemmer av REF opplever at det ikke blir tolerert. Vi prøver 
etter beste evne at våre råd er bygget på fakta og har så langt heller ikke blitt konfrontert med at 
vi bygger våre råd på faktafeil. 
I Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 som REF ga sin uttalelse til i sak 1/21 vektlegges 
viktigheten av et nært og aktivt lokalsamfunn hvor et av underkapittelene er «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». 
 
Vi mener vårt engasjement og rådgivning også når vi vektlegger andre forhold enn de som 
framgår av saksutredninger er viktige for nettopp et nært og aktivt lokalsamfunn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
REF-27/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/2722 
 
STORTINGSMELDING 24 (2019-2020) OM LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG  



  

 
 

 
Behandling: 
 
Laila Engjom fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
St.m. 24 (2019 – 2020 ) om lindrende handling og omsorg ble enstemmig vedtatt i Stortinget 10. 
november 2020. 
Vedtaket innebærer behov for bedre samarbeid mellom sykehus og kommuner for  

- Forhindre uverdige transporter av pasienter i livets sluttfase 
- Forhindre at pasienter dør alene 
- Styrking av kompetanse til å ivareta menneskers åndelige og eksistensielle behov, slik at 

pasienter og pårørende sikres helhetlig behandling og omsorg. 
 
Kommunens omstilling av pleie og omsorgstjenesten med økt bruk av hjemmebasert pleie og omsorg vil 
nødvendigvis øke behovet for forflytning av pasienter i livets sluttfase og øke sjansene for at enslige dør 
alene. 
Kommunen bør snarest planlegge og gjennomføre nødvendige tiltak for at alle i kommunen kan trygges 
på at det er lagt til rette for en verdig avslutning av livet. 
Det dør 60 – 80 personer årlig i kommunen. I tillegg til generell styrking av kompetanse blant ansatte vil 
det være behov for bygningsmessig tilrettelegging for en skjermet seksjon ved et av sykehjemmene med 
personale som har nødvendig spesialkompetanse. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende uttalelse til saken: 
 
St.m. 24 (2019 – 2020 ) om lindrende handling og omsorg ble enstemmig vedtatt i Stortinget 10. 
november 2020. 
Vedtaket innebærer behov for bedre samarbeid mellom sykehus og kommuner for  

- Forhindre uverdige transporter av pasienter i livets sluttfase 
- Forhindre at pasienter dør alene 
- Styrking av kompetanse til å ivareta menneskers åndelige og eksistensielle behov, slik at 

pasienter og pårørende sikres helhetlig behandling og omsorg. 
 
Kommunens omstilling av pleie og omsorgstjenesten med økt bruk av hjemmebasert pleie og omsorg vil 
nødvendigvis øke behovet for forflytning av pasienter i livets sluttfase og øke sjansene for at enslige dør 
alene. 
Kommunen bør snarest planlegge og gjennomføre nødvendige tiltak for at alle i kommunen kan trygges 
på at det er lagt til rette for en verdig avslutning av livet. 



  

 
Det dør 60 – 80 personer årlig i kommunen. I tillegg til generell styrking av kompetanse blant ansatte vil 
det være behov for bygningsmessig tilrettelegging for en skjermet seksjon ved et av sykehjemmene med 
personale som har nødvendig spesialkompetanse. 
 
 
 
 
 
REF-28/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/2517 
 
HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2022-2025 - TIL MØTE 7. DES. 2021  

 
 
Behandling: 
 
Sverre Karper fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
I Kommunedirektørens forord står det. «Vi har arbeidet med å innarbeide mål og delmål fra den nye 
Kommuneplanens Samfunnsdel som ble vedtatt i Kommunestyret 25. februar 2021.  
 
I Statsforvalterens uttalelser til planen heter det bl.a.: «opplever målformuleringene som litt lite 
konkrete», «utfordringer oppleves som noe vage» og det bør gjøres «tydeligere inndeling av utfordringer 
og muligheter». 
I Kommunedirektørens forordet heter det videre: «Kommuneplanens Samfunnsdel er det viktigste 
politiske styringsdokumentet». Da er det urovekkende at hun fortsatt forankrer planene i 
gjennomsnittstall fra en gruppe kommuners KOSTRA tall og ikke i lokalkunnskap om virkeligheten i 
Gausdal. Alle hennes medarbeidere og spesielt de som har direkte kontakt med innbyggere i kommunen 
enten det er i begynnelsen av livet på Helsestasjonen eller i siste del, som ansatt i helse, pleie og 
omsorgstjenesten kan gi et riktigere bilde av virkeligheten. 
 
Budsjett for 2022 er alt vedtatt i Formannskapet så vi har ingen tro på at råd til tallbudsjettet gjør så mye 
fra eller til. 
Under Utfordringer og muligheter i planperioden for planområdene Helse og Omsorg er det ønskelig med 
bedre samsvar mellom planperiodens tidsramme 2022 - 2025 og hvilke muligheter som da finnes for å 
redusere kommunens utgifter til Helse, Pleie og Omsorg. For de nye som vil trenge kommunal pleie og 
omsorg i planperioden er den enkeltes personlige helse i stor utstrekning alt bestemt. Forebyggingstiltak 
rettet mot den enkelte vil ha liten effekt. 
Kommunen kan imidlertid optimalisere sine egne tjenester for å utsette behov for helsehjelp, pleie og 
omsorg.  
Det dreier seg om at hver og en føler trygghet i egen bolig, føler seg sett og inkludert i lokalsamfunnet, 
har tilgang på næringsrik mat, muligheter for et sosialt og fysisk aktivt liv og ikke minst mulighet for god 
personlig hygiene med hånd, fot, hud og hårpleie.  
Hvis den enkelte i tillegg vet at blir jeg enda dårligere så er det hjelp å få, så vil erfaringsmessig de aller 
fleste vente enda litt med å søke om hjelp. 



  

 
Kommunen som arbeidsgiver må framstå som attraktiv hvis man skal få og beholde nødvendige 
medarbeidere. 
Kommunale tjenester som snørydding og strøing bør bedres for å redusere fallskader. 
Nettilknytning bør bli bedre enn det er i dag hvis man skal avhjelpe pleie og omsorgstjenester gjennom 
digitalisering. 
 
På lengre sikt enn denne planperioden og for «yngre eldre» er det ytterligere muligheter for å begrense 
behovet for pleie og omsorg slik som: 
Legge til rette for aldersvennlige boliger, at kommunen som tjenesteyter er forutsigbar, at det lyttes til 
innbyggernes egne historier slik at de opplever «å bli sett og bli tatt på alvor». 
Tilsvarende tankegang bør gjelde «Fokusområder 2022» 
Det må skilles mellom hva som kan gi resultater i planperioden 2022-2025, hvilke utfordringer som vi vet 
kommer og hva som kan gi resultater på lengre sikt. 
Det viktigste bør være å ikke ta bort det som nå fungerer bra. Endringer i kjøkkendriften og muligheter for 
å dele et måltid for pasient og besøkende på sykehjemmene er et eksempel på det. 
Prøve å endre utviklingstrekk som er uheldige samtidig som det planlegges for det som vi vet vil komme. 
Bjørkvin ble vedtatt nedlagt gjennom budsjettprosessen for 2021. Driften skulle fortsette inntil «naturlig 
avgang» av beboerne ikke gjorde bofellesskapet lenger nødvendig. Vi har nå kunnskap om at tre til fire 
psykisk utviklingshemmede som nå bor hjemme vil ha behov for plass i bofellesskap slik som Bjørkvin 
i løpet av de nærmeste to til tre årene. 
Vedtaket om at Bjørkvin nedlegges bør derfor utsettes mens det lages en konkret plan for hvordan deres 
behov for tjenester skal løses.  
Vi vet at det tar to til tre år å gjennomføre en trygg og gradvis overgang for disse personene fra det å bo 
hjemme til å føle seg trygge i egen bolig i et bofellesskap. I denne sammenheng bør vi ta vare på den 
fagkunnskap som er opparbeidet hos personalet i Bjørkvin og sammen med de snarest utarbeide en 
framdriftsplan for hvordan kommunen kan gi disse sårbare innbyggerne et forsvarlig botilbud og 
nødvendig pleie og omsorg. 
 
Gausdal har alle muligheter for å mestre de utfordringer som ligger foran oss både på kort og lang sikt. 
Forutsetning er at de som ikke kan ta vare på seg selv gis et verdig liv og at folkestyre blir tatt på alvor. 
 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende uttalelse til saken: 
 
I Kommunedirektørens forord står det. «Vi har arbeidet med å innarbeide mål og delmål fra den nye 
Kommuneplanens Samfunnsdel som ble vedtatt i Kommunestyret 25. februar 2021.  
I Statsforvalterens uttalelser til planen heter det bl.a.: «opplever målformuleringene som litt lite 
konkrete», «utfordringer oppleves som noe vage» og det bør gjøres «tydeligere inndeling av utfordringer 
og muligheter». 
I Kommunedirektørens forordet heter det videre: «Kommuneplanens Samfunnsdel er det viktigste 
politiske styringsdokumentet». Da er det urovekkende at hun fortsatt forankrer planene i 
gjennomsnittstall fra en gruppe kommuners KOSTRA tall og ikke i lokalkunnskap om virkeligheten i 



  

 
Gausdal. Alle hennes medarbeidere og spesielt de som har direkte kontakt med innbyggere i kommunen 
enten det er i begynnelsen av livet på Helsestasjonen eller i siste del, som ansatt i helse, pleie og 
omsorgstjenesten kan gi et riktigere bilde av virkeligheten. 
 
Budsjett for 2022 er alt vedtatt i Formannskapet så vi har ingen tro på at råd til tallbudsjettet gjør så mye 
fra eller til. 
Under Utfordringer og muligheter i planperioden for planområdene Helse og Omsorg er det ønskelig med 
bedre samsvar mellom planperiodens tidsramme 2022 - 2025 og hvilke muligheter som da finnes for å 
redusere kommunens utgifter til Helse, Pleie og Omsorg. For de nye som vil trenge kommunal pleie og 
omsorg i planperioden er den enkeltes personlige helse i stor utstrekning alt bestemt. Forebyggingstiltak 
rettet mot den enkelte vil ha liten effekt. 
Kommunen kan imidlertid optimalisere sine egne tjenester for å utsette behov for helsehjelp, pleie og 
omsorg.  
Det dreier seg om at hver og en føler trygghet i egen bolig, føler seg sett og inkludert i lokalsamfunnet, 
har tilgang på næringsrik mat, muligheter for et sosialt og fysisk aktivt liv og ikke minst mulighet for god 
personlig hygiene med hånd, fot, hud og hårpleie.  
Hvis den enkelte i tillegg vet at blir jeg enda dårligere så er det hjelp å få, så vil erfaringsmessig de aller 
fleste vente enda litt med å søke om hjelp. 
Kommunen som arbeidsgiver må framstå som attraktiv hvis man skal få og beholde nødvendige 
medarbeidere. 
Kommunale tjenester som snørydding og strøing bør bedres for å redusere fallskader. 
Nettilknytning bør bli bedre enn det er i dag hvis man skal avhjelpe pleie og omsorgstjenester gjennom 
digitalisering. 
 
På lengre sikt enn denne planperioden og for «yngre eldre» er det ytterligere muligheter for å begrense 
behovet for pleie og omsorg slik som: 
Legge til rette for aldersvennlige boliger, at kommunen som tjenesteyter er forutsigbar, at det lyttes til 
innbyggernes egne historier slik at de opplever «å bli sett og bli tatt på alvor». 
Tilsvarende tankegang bør gjelde «Fokusområder 2022» 
Det må skilles mellom hva som kan gi resultater i planperioden 2022-2025, hvilke utfordringer som vi vet 
kommer og hva som kan gi resultater på lengre sikt. 
Det viktigste bør være å ikke ta bort det som nå fungerer bra. Endringer i kjøkkendriften og muligheter for 
å dele et måltid for pasient og besøkende på sykehjemmene er et eksempel på det. 
Prøve å endre utviklingstrekk som er uheldige samtidig som det planlegges for det som vi vet vil komme. 
Bjørkvin ble vedtatt nedlagt gjennom budsjettprosessen for 2021. Driften skulle fortsette inntil «naturlig 
avgang» av beboerne ikke gjorde bofellesskapet lenger nødvendig. Vi har nå kunnskap om at tre til fire 
psykisk utviklingshemmede som nå bor hjemme vil ha behov for plass i bofellesskap slik som Bjørkvin 
i løpet av de nærmeste to til tre årene. 
Vedtaket om at Bjørkvin nedlegges bør derfor utsettes mens det lages en konkret plan for hvordan deres 
behov for tjenester skal løses.  
Vi vet at det tar to til tre år å gjennomføre en trygg og gradvis overgang for disse personene fra det å bo 
hjemme til å føle seg trygge i egen bolig i et bofellesskap. I denne sammenheng bør vi ta vare på den 
fagkunnskap som er opparbeidet hos personalet i Bjørkvin og sammen med de snarest utarbeide en 
framdriftsplan for hvordan kommunen kan gi disse sårbare innbyggerne et forsvarlig botilbud og 
nødvendig pleie og omsorg. 
 



  

 
Gausdal har alle muligheter for å mestre de utfordringer som ligger foran oss både på kort og lang sikt. 
Forutsetning er at de som ikke kan ta vare på seg selv gis et verdig liv og at folkestyre blir tatt på alvor. 
 

 
 
 
 
 
 


