
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
Dato:  09.11.2021 
Tid:  09:00 – 11.20 
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 Paul Kristian Lillelien     FO  
Medlem Anne S. Toftemo Kvisberg   

 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer:     6 

 
Til stede fra administrasjonen:  

 Kommunedirektør Rannveig Mogren og Bjørn Resset 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  

 Kvalitetsreformen «Leve hele livet». Teksten i handlings- og økonomiplan 2022-2025 

 Fremtidens helse- og omsorgstjeneste, underveisrapport som til Kommunestyret 
28.10.2021 

 
Orienteringer:  

 Kvalitetsreformen «Leve hele livet». Teksten i handlings- og økonomiplan 2022-2025 

 Fremtidens helse- og omsorgstjeneste, underveisrapport som til Kommunestyret 
28.10.2021 

 
Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlegges protokollen.  

 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 21/21   
 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NATUROPPLEVELSE 2022-

2025 - HØRING  
Sak 22/21   
 REF - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2022-2025 - TIL MØTET 9. NOV. 2021  
Sak 23/21   
 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2021  
Sak 24/21   
 REFERATSAKER/NYE SAKER FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED 

FUNKSJONSNEDSETTELSE 09.11.2021  
  
 



  

REF-21/21 
Ark.: 144 Arkivsaksnr.: 21/2215 
 
KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NATUROPPLEVELSE 2022-2025 - 
HØRING  
 
 
Behandling: 
Marit Randi Solberg fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
Planen er på 21 sider med en beskrivelse av dagens situasjon. Kommunen har fantastiske 
naturgitte muligheter for de deler av samfunnslivet som planen omhandler. 
På side 4 under Status står det: «Gausdal kommune har mange tilbud innen organisert 
idrett». Det meldes likevel fra de unge selv at det er behov for et større breddetilbud, dvs. 
aktivitet «for moro skyld» med lav terskel for deltakelse. Dette er det eneste konkrete 
forslaget/ønsket som vi finner i planen.  
Vi ønsker oss en konkret plan med prioriterte mål, finansiering og gjennomføring.                                   
De innbyggerne i kommunen som REF skal ha sin oppmerksomhet og rådgiving rettet mot 
kan vi ikke se er nevnt i planen. De utgjør et sted mellom 5 – 10 % av innbyggerne (300 – 600 
personer) og har behov for spesiell tilrettelegging for å kunne delta i idrett og friluftsliv. For 
disse gruppene vil bedre muligheter for slike aktiviteter både være trivselsskapende og 
forebygge/utsette sykelighet. 
I dag har de betydelig dårligere muligheter til slike aktiviteter enn resten av innbyggerne.  
Norge har forpliktet seg til å følge «FN – konvensjonen om rettighetene til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne (CRPD)». 
I reglement for REF side 10 står det: «Realisering av rettighetene i CRPD bestemmes i stor 
grad av kommuner. Rådene har en viktig oppgave i å sørge for at rettighetene oppfylles». 
Det er på tide at det lages en konkret plan for deres selvfølgelige rett til idrett, friluftsliv og 
naturopplevelser. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende innspill til saken: 
 
Planen er på 21 sider med en beskrivelse av dagens situasjon. Kommunen har fantastiske 
naturgitte muligheter for de deler av samfunnslivet som planen omhandler.                           
På side 4 under Status står det: «Gausdal kommune har mange tilbud innen organisert 
idrett». Det meldes likevel fra de unge selv at det er behov for et større breddetilbud, dvs. 
aktivitet «for moro skyld» med lav terskel for deltakelse. Dette er det eneste konkrete 
forslaget/ønsket som vi finner i planen.  
Vi ønsker oss en konkret plan med prioriterte mål, finansiering og gjennomføring.                                   
De innbyggerne i kommunen som REF skal ha sin oppmerksomhet og rådgiving rettet mot 



  

kan vi ikke se er nevnt i planen. De utgjør et sted mellom 5 – 10 % av innbyggerne (300 – 600 
personer) og har behov for spesiell tilrettelegging for å kunne delta i idrett og friluftsliv. For 
disse gruppene vil bedre muligheter for slike aktiviteter både være trivselsskapende og 
forebygge/utsette sykelighet. 
I dag har de betydelig dårligere muligheter til slike aktiviteter enn resten av innbyggerne.  
Norge har forpliktet seg til å følge «FN – konvensjonen om rettighetene til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne (CRPD)». 
I reglement for REF side 10 står det: «Realisering av rettighetene i CRPD bestemmes i stor 
grad av kommuner. Rådene har en viktig oppgave i å sørge for at rettighetene oppfylles». 
Det er på tide at det lages en konkret plan for deres selvfølgelige rett til idrett, friluftsliv og 
naturopplevelser. 
 
 
REF-22/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/2517 
 
REF - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2022-2025 - TIL MØTET 9. NOV. 2021  

 
 
Behandling: 
Arve Bergum fremmet følgende forslag til uttalelse 
 
1. Hensikten med innspill til denne saken nå er og få våre politikere til og endre med våre    
innspill vi har gitt i sakene 8 og 9/21, før formannskapets behandling.  
Det er spesielt endring tilbake til kjøkken/kantinedrift ved våre to sykehjem vi                                 
mener er svært viktig, samt å få til velfungerende arbeidsstuer.                                                               
Lettest å forstå og alt erfart av mange er konsekvensene av effektiviseringen av 
kjøkkendriften. Mattilbudets valgmuligheter er redusert og muligheten for besøkende til å 
dele et måltid med en av beboerne er ikke lenger mulig.                                                          
Dette samsvarer meget dårlig med kvalitetsreformen «Leve hele livet» hvor det heter om 
måltider: «Skape gode mat og måltidsopplevelser for den enkelte.» Dette skaper et meget 
dårligere samfunn for oss eldre som bor hjemme og kunne tenkt tatt en tur til sykehjemmet 
og spist et måltid sammen med en beboer, eller tatt med oss andre hjemmeboende eldre. 
Dette kan skape mer engasjement til frivillig arbeide, og verve flere frivillige. 

2. REF ber om egne budsjettposter for 2022 til følgende:                                                                       

1. Egne arrangementer  Kr. 10.000,-                                                                                                   
2. Arrangering av eldredagen  Kr. 15.000,- 

3. REF kommer tilbake med endelig råd på vårt møte 7/12.2021. 

Votering: 
Enstemmig vedtatt 



  

 
 
Vedtak: 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende innspill til saken: 
 
1. Hensikten med innspill til denne saken nå er og få våre politikere til og endre med våre    
innspill vi har gitt i sakene 8 og 9/21, før formannskapets behandling.  
Det er spesielt endring tilbake til kjøkken/kantinedrift ved våre to sykehjem vi                                 
mener er svært viktig, samt å få til velfungerende arbeidsstuer.                                                               
Lettest å forstå og alt erfart av mange er konsekvensene av effektiviseringen av 
kjøkkendriften. Mattilbudets valgmuligheter er redusert og muligheten for besøkende til å 
dele et måltid med en av beboerne er ikke lenger mulig.                                                          
Dette samsvarer meget dårlig med kvalitetsreformen «Leve hele livet» hvor det heter om 
måltider: «Skape gode mat og måltidsopplevelser for den enkelte.» Dette skaper et meget 
dårligere samfunn for oss eldre som bor hjemme og kunne tenkt tatt en tur til sykehjemmet 
og spist et måltid sammen med en beboer, eller tatt med oss andre hjemmeboende eldre. 
Dette kan skape mer engasjement til frivillig arbeide, og verve flere frivillige. 

2. REF ber om egne budsjettposter for 2022 til følgende:                                                                       

1. Egne arrangementer  Kr. 10.000,-                                                                                                   
2. Arrangering av eldredagen  Kr. 15.000,- 

3. REF kommer tilbake med endelig råd på vårt møte 7/12.2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
REF-23/21 
Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 21/2083 
 
ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2021  

 
 
Behandling: 
Sverre Karper fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
Hensikten med rapporten er vel å kunne evaluere og eventuelt korrigere driften av 
kommunale tjenester. Det er vel nytteløst når det er igjen mindre enn to måneder av 
driftsåret, mens 2.tertial ble avsluttet 31.august. 
Tilsvarende er det selvfølgelig nytteløst og hensiktsløst å gi «råd» til Formannskapet og 
Kommunestyret etter at disse politiske organene alt har fattet vedtak om saken. 
Dette er i strid med Veileder for REF pkt. 4.5 hvor det heter:                                                        
«Det er krav til at kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene 
på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å 
påvirke utfallet av saken». 
Dette er påpekt flere ganger tidligere i REF,s funksjonstid. Selv om kommuneledelsen 
muligens mener å klare seg godt uten råd fra REF gjelder vel Kommuneloven også i Gausdal? 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende innspill til saken: 
 
Hensikten med rapporten er vel å kunne evaluere og eventuelt korrigere driften av 
kommunale tjenester. Det er vel nytteløst når det er igjen mindre enn to måneder av 
driftsåret, mens 2.tertial ble avsluttet 31.august. 
Tilsvarende er det selvfølgelig nytteløst og hensiktsløst å gi «råd» til Formannskapet og 
Kommunestyret etter at disse politiske organene alt har fattet vedtak om saken. 
Dette er i strid med Veileder for REF pkt. 4.5 hvor det heter:                                                        
«Det er krav til at kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene 
på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å 
påvirke utfallet av saken». 
Dette er påpekt flere ganger tidligere i REF,s funksjonstid. Selv om kommuneledelsen 
muligens mener å klare seg godt uten råd fra REF gjelder vel Kommuneloven også i Gausdal? 
 
 
 
 



  

 
REF-24/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/2559 
 
REFERATSAKER/NYE SAKER FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED 
FUNKSJONSNEDSETTELSE 09.11.2021  
 
Behandling: 
Følgende saker ble referert: 
 

 Klagen til statsforvalteren, ikke mottatt svar 
 Åpent møte Bente Ohnstad 04.11.2021. 
 Referater fra brukerrådene høsten 2021, ikke mottatt referater 
 Spørreundersøkelse til eldrerådene fra Helsedirektoratet, vedr. transportordninger 

for eldre. Leder svarer på undersøkelsen 
 Konferanse, Leve hele livet, 17.11.21 
 Deltakelse årets eldrerådskonferanse: 

- Anne S. Toftemo Kvisberg 
- Laila Engjom 
- Vararepresentant Einar Granum 

 Gjennomføring av møter med brukerrådene ved boliger for funksjonshemmede, 
sykehjem, HDO-plasser, bofelleskap, dagsenter og kjøkken. Leder sammen med en til 
fra REF arbeider videre med saken. 

 
Referatsakene tas til etteretning. 

 
Innspill fra rådsmedlemmene vedr. nye saker: 
 

 Lindrende behandling og omsorg, stortingsmelding 24 (2019/2020).                           
REF mener at denne stortingsmeldinga må fremmes i en egen politisk sak. 

 Kommunebilder fra statsforvalteren 2021. Orientering til REF når denne oversikten 
foreligger. 

 


