
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
Dato:  10.09.2020 
Tid:  09:00 - 00:00 
Sted:  Kommunestyresalen 
Under ledelse av:   
 
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 FO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antall representanter inkl. varamedlemmer:  6 

 
Ordfører Anette Musdalslien var tilstede. 
 
Til stede fra administrasjonen:  
Rannveig Mogren, Harald Landheim, Annichen H. Ødegård, Rigmor Myhre 
 

Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Ikke godkjent av leder da ikke alle foreslåtte 

saker er satt på sakskartet. Ingen innsigelser fra 
de andre av REF sine representanter  

Behandlingsrekkefølge:  Endret rekkefølge utfra praktiske årsaker. 

 
 



  

Orienteringer:  
 Fylkesmannens tilsyn på Flatland                                                                                       

Enhetsleder for habilitering Annichen H. Ødegård orienterte om Fylkesmannens tilsyn 
påm Flatland. 

 Covid 19-situasjonen i Gausdal kommune                                                                                  
Kommunedirektør Rannveig Mogren orienterte om tiltak og status vedr. Covid 19-
situasjonen i Gausdal 

 Om offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan for Holsbakkan 1 - 6, Follebu 
Sakbehandler arealplanlegging Rigmor Myhre orienterte om prosjektet og 
detaljreguleringsplanen for Holsbakkan 1-6 i Follebu. 

 Om sprinkling ved Follebutunet og Forsettunet                                                                        
Prosjektleder Harald Landheim orienterte om behovet for sprinkling ved Follebutunet og 
Forsettunet 

 Om aktuelle saker, ved ordfører                                                                                            
Det ble orientert om budsjettarbeidet og prosessen videre utover høsten 

 
Godkjenning av protokoll:  
Protokollen godkjennes elektronisk av REF leder. 
 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 13/20   
 DETALJREGULERING FOR HOLSBAKKAN 1 - 6, UTTALELSE TIL 

OFFENTLIG ETTERSYN  
Sak 14/20   
 REF SIN ARBEIDSSITUASJON  
Sak 15/20   
 SAMMENSETNING AV BRUKERRÅD/SAMARBEIDSUTVALG, 

PLANOMRÅDENE 11 OG 12  
Sak 16/20   
 INNSPILL TIL ØKONOMIPLAN 2021-2024 OG BUDSJETT 2021 FOR 

PLANOMRÅDENE 11 OG 12  
Sak 17/20   
 INNSPILL TIL ELDREDAGEN 2021  
Sak 18/20   
 REFERATSAKER, INVITASJONER, NYE SAKER I REF  
  
 



  

 
 
REF-13/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 18/2531 
 
DETALJREGULERING FOR HOLSBAKKAN 1 - 6, UTTALELSE TIL OFFENTLIG 
ETTERSYN  

 
 
Behandling: 
Planutvalget har i møte 26.06.2020, saknr. 37/20, vedtatt at forslag til Detaljregulering for 
Holsbakkan 1 – 6 legges ut til offentlig ettersyn. 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny og større dagligvarebutikk i 
Follebu sentrum. Det skal etableres boliger i 2. etasje over butikkarealet. Ved bygging i 3 
etasjer åpner planbestemmelsene også for kontor/tjenesteyting i kombinasjon med boenheter. 
For å kunne få plass til ny dagligvareforretning må noe av den nederste delen av parken 
omdisponeres til byggeområde. En forutsetning for tiltaket er at resten av parkområdet 
vitaliseres og opparbeides med tursti, aktivitets-/lekeområde, nytt amfi, vannspeil/ 
fordrøyningsdam, benker og beplantning. Arealet i nåværende dagligvarebygning vil kunne 
nyttes til næring/tjenesteyting/ kontor. Planen åpner for et nybygg i 2- 3 etasjer på denne 
tomta, med boligenheter i 2. og eventuelt 3.etasje. 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har mulighet til å komme med 
høringsinnspill. 
 
 
Anne Grethe Svendsen fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
«Det må sikres at følgende områder i planen vurderes nøye: 

 Trafikksikkerhet i Follebu sentrum 
 Trafikksikkerhet i Fagertunsvingen som er et veldig farlig og belastet kryss/sving i 

forhold til skolebarn, barnehage, Heggenfeltet m.v. 
 Må være heis i bygget 
 Nok parkeringsmuligheter både for butikk, pendlere og andre, samt handicap-

parkering 
 Underjordisk parkering 
 Underjordisk gangveg 

 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
 
Vedtak: 
 
Det må sikres at følgende områder i planen vurderes nøye: 

 Trafikksikkerhet i Follebu sentrum 



  

 Trafikksikkerhet i Fagertunsvingen som er et veldig farlig og belastet kryss/sving i 
forhold til skolebarn, barnehage, Heggenfeltet m.v. 

 Må være heis i bygget 
 Nok parkeringsmuligheter både for butikk, pendlere og andre, samt handicap-

parkering 
 Underjordisk parkering 
 Underjordisk gangveg 

 
 
 
 
REF-14/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/1850 
 
REF SIN ARBEIDSSITUASJON  
 
Behandling: 
 
Rådets leder har satt saken på dagsorden  
 
 
Sverre Karper fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 

1. Vedtatt reglement for REF skal også være gjeldende i Gausdal kommune. 
2. REF ber om å få en egen budsjettpost for egne driftsutgifter i størrelsesorden 25000 – 

50000 kroner. 
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
 

1. Vedtatt reglement for REF skal også være gjeldende i Gausdal kommune. 
2. REF ber om å få en egen budsjettpost for egne driftsutgifter i størrelsesorden 25000 – 

50000 kroner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

REF-15/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/1849 
 
SAMMENSETNING AV BRUKERRÅD/SAMARBEIDSUTVALG, 
PLANOMRÅDENE 11 OG 12  

 
 
Behandling: 
 
Rådets leder har satt saken på dagsorden 
 
Sverre Karper fremmet følgende forslag til uttalelse:  
 
Brukerrådene skal medvirke til at den enkelte bruker opplever kontroll over eget liv. 
Kommuneledelsen får gjennom dette kunnskap om brukernes opplevelser.                                     
Sammensetning av brukerrådene bør være: 

 Representant for brukerne 
 Pårørende 
 Venneforening 
 Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
 Ansatte 
 Daglig leder som sekretær 

 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
 
Brukerrådene skal medvirke til at den enkelte bruker opplever kontroll over eget liv. 
Kommuneledelsen får gjennom dette kunnskap om brukernes opplevelser.                                     
Sammensetning av brukerrådene bør være: 

 Representant for brukerne 
 Pårørende 
 Venneforening 
 Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
 Ansatte 
 Daglig leder som sekretær 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

REF-16/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/1851 
 
INNSPILL TIL ØKONOMIPLAN 2021-2024 OG BUDSJETT 2021 FOR 
PLANOMRÅDENE 11 OG 12  

 
 
 
Behandling: 
 
Rådets leder har satt saken på dagsorden  
 
Forslag framsatt i møte: 
 
REF ønsker å få avviklet et ekstra møte 15.10.20 for å kunne komme med innspill til 
formannskapet. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
REF ønsker å få avviklet et ekstra møte 15.10.20 for å kunne komme med innspill til 
formannskapet. 
 
 
 
 
REF-17/20 
Ark.: F07 &75 Arkivsaksnr.: 20/1852 
 
INNSPILL TIL ELDREDAGEN 2021  
 
Behandling: 
 
I Gausdal kommune er det frivilligsentralen som har ansvaret for arrangementet. 
 
Forslag framsatt i møtet:  
Det lages en ny sak angående ønske fra REF om å få overført ansvaret for gjennomføring av 
eldredagen 01.10 fra og med 2021. Dette gjelder også disponering av avsatte midler til 
formålet. 
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt 



  

 
 
 
Vedtak: 
 
Det lages en ny sak angående ønske fra REF om å få overført ansvaret for gjennomføring av 
eldredagen 01.10 fra og med 2021. Dette gjelder også disponering av avsatte midler til 
formålet. 

 
 
 
 
 
REF-18/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/1853 
 
REFERATSAKER, INVITASJONER, NYE SAKER I REF  

 
 
Behandling: 
 
 Ref. brev fra Innlandet fylkes eldreråd om eldrerådenes arbeidssituasjon 
 Møteinnkalling til Innlandet fylkeskommunes eldrerådskonferanse 16.11 – 17.11 
 Ønske om orienteringer til neste ordinære møte i REF 
 
Forslag framsatt i møte:  
 

1. Deltakere på Innlandet fylkeskommunes eldrerådskonferanse 16.11 – 17.11: 
 Arve Bergum  

vararepresentant dersom forfall, Sverre Karper 
 Marit Randi Solberg  

vararepresentant dersom forfall: 1. Anne Dina Bjerke, 2. Einar Granum  
 

      Leder sørger for påmelding 
 

2. Til neste ordinære møte ønsker REF følgende orienteringer: 
 En orientering om kommunens arbeid med «Leve hele livet», inkl. status. 
 Budsjett 2021, en statusoppdatering 
 Psykiatri og rus i Gausdal, en orientering om situasjonen pr. nå 
 Funksjonshemmede. Dette jfr. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker 

med nedsatt funksjonsevne (CRPD), en orientering om situasjonen pr. nå 
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt.  
 
 



  

Vedtak: 
Til neste ordinære møte ønsker REF følgende orienteringer: 

 En orientering om kommunens arbeid med «Leve hele livet», inkl. status. 
 Budsjett 2021, en statusoppdatering 
 Psykiatri og rus i Gausdal, en orientering om situasjonen pr. nå 
 Funksjonshemmede. Dette jfr. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker 

med nedsatt funksjonsevne (CRPD), en orientering om situasjonen pr. nå 
 
 
 
 


