
 

 
 

 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
Dato:  09.12.2022 
Tid:  09:00 – 11:55 
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 Anne S. Toftemo Kvisberg   

 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer: 6 
 

 
Til stede fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Rannveig Mogren, under møtet med statsforvalteren 
Nisveta Tiro, under møtet med statsforvalteren 
Bjørn Resset 
 
Til stede fra politisk ledelse: 
Ordfører Anette Musdalslien 
Varaordfører Stig Melbø, under møtet med statsforvalteren 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Sak 40/22 behandles først  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Drøftingsmøte med REF, politisk ledelse og statsforvalteren med følgende deltakere: 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse                                                                 
Ordfører Annette Musdalslien, varaordfører Stig Melbø                                                                                                                     
Kommunal og samordningsdirektør hos statsforvalteren Anne K. Fossum                 
Avdelingsdirektør juridisk enhet hos statsforvalteren Jo-Bjørner Haugen 
 
Ordfører Anette Musdalslien ledet møtet. 
 
 
 
Orienteringer ved ordfører: 

• Økonomien for 2023 er krevende. Det er sannsynlig med ytterligere nedskjæringer for å 
få et budsjett i balanse. For 2023 må det brukes av disposisjonsfondet for å få dette til.  

• Gausdal 2042. Det er nedsatt ei politisk gruppe som skal jobbe videre med dette.          
Plan for framdrift er enda ikke klarlagt. 

 
 
 
 
 
 
Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlagt protokollen.  

 
 



  

 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 37/22   
 VIDERE BEHANDLING AV HANDLINGS- OG ØKONOMIPLANEN 2023-2026 OG 

BUDSJETT FOR 2023  
Sak 38/22   
 HØRING TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2022 - 2025  
Sak 39/22   
 MØTEPLAN REF 2023  
Sak 40/22   
 INNBYGGERFORSLAG OM MATTILBUD  
Sak 41/22   
 ORIENTERINGER, DRØFTINGER, REFERATER OG NYE SAKER REF 09.12.2022  
  
 



  

 
 
 
REF-37/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/2154 
 
VIDERE BEHANDLING AV HANDLINGS- OG ØKONOMIPLANEN 2023-2026 OG BUDSJETT FOR 
2023  
 
 
Behandling: 
 
Arve Bergum fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
Saken ble behandlet i REF som sak 33/2022 i møtet 9. nov. og i formannskapet 16. nov. og 
skal sluttbehandles kommunestyret 15. desember. 
Ytterligere uttalelser fra REF i sak 37/2022 vil ikke påvirke den politiske prosess. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende uttalelse til handlings- 
og økonomiplanen 2023-2026 og budsjett for 2023:  
 
Saken ble behandlet i REF som sak 33/2022 i møtet 9. nov. og i formannskapet 16. nov. og 
skal sluttbehandles kommunestyret 15. desember. 
Ytterligere uttalelser fra REF i sak 37/2022 vil ikke påvirke den politiske prosess. 
 
 
 
 
REF-38/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/2155 
 
HØRING TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2022 - 2025  
 
 
Behandling: 
 
Arve Bergum fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
Det bør sees nærmere på utbedring av kryssløsning ved Fagertun-svingen i Follebu.                           
REF tar med denne bemerkningen høringsutkastet til etterretning, og avventer å eventuelt uttale seg 
om planen i forbindelse med den politiske behandlingen.  
 



  

 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende uttalelse til høring 
trafikksikkerhetsplan 2022 – 2025: 
 
Det bør sees nærmere på utbedring av kryssløsning ved Fagertun-svingen i Follebu.                            
REF tar med denne bemerkningen høringsutkastet til etterretning, og avventer å eventuelt uttale seg 
om planen i forbindelse med den politiske behandlingen.  
 
 
 
 
REF-39/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/2156 
 
MØTEPLAN REF 2023  
 
 
Behandling: 
 
Arve Bergum fremmet følgende forslag til møteplan for 2023: 
 
I tillegg til forslag til møteplan for REF for 2023, ønskes det også møter 14.03, 09.05, og 
22.08.  
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende uttalelse til møteplan 
REF for 2023: 
 
I tillegg til forslag til møteplan for REF for 2023, ønskes det også møter 14.03, 09.05, og 
22.08.  
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
REF-40/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/2162 
 
INNBYGGERFORSLAG OM MATTILBUD  
 
 
Behandling: 
 
Arve Bergum fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
REF berømmer Signe Liv Skyttermoens initiativ til å forsøke å bedre mattilbudet på Follebutunet. 
Det er sterkt kritikkverdig at det ikke har skjedd bedring av mattilbudet. Det er to år siden ordføreren 
uttalte på REF møte at hun «på største alvor» skulle sørge for å bedre mattilbudet slik at det ble 
mulig for beboere og pårørende å dele et måltid sammen. Vi har ved flere anledninger sist i mai i år 
etterlyst hva som skjer. Vi visste da at kommunen ville få ca. 500.000 kr fra Staten som 
ekstrabevilgning pga Corona nedstengningen. Inneliggende på pleie og omsorgshjemmene våre er de 
som sammen med pleiepersonalet har hatt de største påkjenningene pga nedstengning av 
samfunnet.  
De dårligste blant oss er også avskåret fra å uttrykke sin fortvilelse og sorg over egen situasjon slik 
Ytringsfrihetskommisjonen har avdekket. Se REF sak 29/2022. 
Det trengs ikke flere utredninger om dette, men at det tas «på største alvor» og sørger omgående for 
verdig mattilbud både på Follebutunet og Forsettunet hvor situasjonen er tilsvarende. 
Det er ikke tilstrekkelig å overlate dette til frivillige. Det må ansettes fast personale med hjelp av 
frivillige. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
 
Vedtak: 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende uttalelse til 
innbyggerforslag om mattilbud: 
 
 
REF berømmer Signe Liv Skyttermoens initiativ til å forsøke å bedre mattilbudet på Follebutunet. 
Det er sterkt kritikkverdig at det ikke har skjedd bedring av mattilbudet. Det er to år siden ordføreren 
uttalte på REF møte at hun «på største alvor» skulle sørge for å bedre mattilbudet slik at det ble 
mulig for beboere og pårørende å dele et måltid sammen. Vi har ved flere anledninger sist i mai i år 
etterlyst hva som skjer. Vi visste da at kommunen ville få ca. 500.000 kr fra Staten som 
ekstrabevilgning pga Corona nedstengningen. Inneliggende på pleie og omsorgshjemmene våre er de 
som sammen med pleiepersonalet har hatt de største påkjenningene pga nedstengning av 
samfunnet.  



  

 
De dårligste blant oss er også avskåret fra å uttrykke sin fortvilelse og sorg over egen situasjon slik 
Ytringsfrihetskommisjonen har avdekket. Se REF sak 29/2022. 
Det trengs ikke flere utredninger om dette, men at det tas «på største alvor» og sørger omgående for 
verdig mattilbud både på Follebutunet og Forsettunet hvor situasjonen er tilsvarende. 
Det er ikke tilstrekkelig å overlate dette til frivillige. Det må ansettes fast personale med hjelp av 
frivillige. 
 
 
 
 
REF-41/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/2157 
 
ORIENTERINGER, DRØFTINGER, REFERATER OG NYE SAKER REF 09.12.2022  
 
 
Behandling: 
 
Følgende ble referert: 
 

• Oppsummering av eldrerådskonferansen 2. og 3. november 
• Arve Bergum og Sverre Karper deltar på møtet med de Innlandets fylkes eldreråd og de 

kommunale eldrerådene i Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, 
13.12.2022. 

• Regnskapet for arrangering av eldredagen 2022 er enda ikke klart. 
• REF sitt høringsinnspill vedr. Ytringsfrihetskommisjonens utredning, NOU 2022:9 er sendt 

Kultur- og likestillingsdepartementet 
 
Nye saker REF: 

• En oversikt om hvordan psykiatritjenesten fungerer i dag. 
 
 
 
 


