
  
 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
Dato:  12.11.2020 
Tid:  09:00 - 11:00 
Sted:  Kommunestyresalen 
Under ledelse av:  Leder for 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 Grethe Svendsen   
Medlem Paul Kristian Lillelien   

 
 
 
 
Antall representanter inkl. varamedlemmer: 7 

 
Varaordfører Stig Melbø var tilstede under møtet 
 
Til stede fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Rannveig Mogren, Bjørn Resset og Nisveta Tiro. 
 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent, med  tilleggspunkt vedr.             
                                                                              orienteringer og valg 
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Orienteringer:  
 Orientering fra møteleder om at høstens eldrerådskonferanse for Innlandet fylke er 

avlyst grunnet de innskjerpede smitteverntiltakene. 

 Orientering fra Nisveta Tiro om bruk av nytt elektronisk godtgjøringsskjema. 

 Orientering fra møteleder, i samråd med ordfører, om at REF skal ha opplæring i det 
første møte i 2021, med støtte fra KS.  

 Orientering om fra kommunedirektøren om framdriftsplan vedr. kommuneplanens 
samfunnsdel. REF får planen til høringsuttalelse til møtet 03.12.20. 

 
Valg av utvalgsmedlemmer til elektronisk godkjenning av møteprotokoll: 
Jfr. kommunestyrevedtak sak 70/20, punkt 2, «Møteprotokoll i folkevalgte organer og andre 
kommunale organer (med unntak av kommunestyret) for perioden 2019-2023 godkjennes 
elektronisk av organets leder, og en fra opposisjonen/et annet medlem av organet som velges 
av organet». 
 
Behandling og votering:  
Anne Grethe Svendsen ble foreslått av Paul Kristian Lillelien, og ble enstemmig valgt som 
elektronisk godkjenner av møteprotokoll for REF. 
 
 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 20/20   
 INNSPILL TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2021-2024, MED 

ÅRSBUDSJETT 2021  
 
 
 
 
 
 
 
REF-20/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/2938 
 
INNSPILL TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2021-2024, MED 
ÅRSBUDSJETT 2021  

 
Behandling: 
 
Anne Grethe Svendsen fremmet følgende felles innspill fra REF til uttalelse: 
 



  
 

I SAK 19/ 20 ga REF en oversikt over Lovgrunnlaget for kommunens plikter og alle 
innbyggernes rettigheter til et verdig liv uavhengig av funksjonsnivå. 
Kommunestyret har i sakene 13 /20 og 46 / 20 gitt føringer og bestillinger til  
Kommunedirektørens arbeid i forhold til årsbudsjett for 2021 og handlingsplan og 
økonomiplan 20221 - 2024. 
 
Hver 20. gausdøl eller ca. 300 personer har behov for hjelp fra fellesskapet for å ha det som 
Helse og omsorgstjenesteloven beskriver som et verdig liv. 
 
En nylig publisert artikkel i avisen Nationen av Trond Bliksvær og Thoralf Fagertun ved 
«Nordlandsforskning» med overskrift «Et godt sted å bli gammel. En studie av aldring i 
landkommuner» framhever de:  
«Nøkkelen til å løse utfordringene er lokalkunnskap og kjennskap til hvert enkelt menneske 
og deres ressurser. Da må de sentrale påleggene, føringene og idealene balanseres med lokale 
behov, muligheter og utfordringer». 
Kommunedirektørens saksframlegg bygger ikke på denne tankegangen, men på 
gjennomsnittsbetraktninger av Kostra – tall.  
Enkeltmennesker er ikke gjennomsnittlige, men helt spesielle og ulike.  
 
REFs` hovedoppgave er å formidle virkeligheten for de ca. 300 personene som trenger 
kommunale helse og omsorgstjenester for å kunne leve verdige liv. 
Etter ett år som medlemmer av REF har vi fortsatt en opplevelse av at våre innspill og 
rådgiving er uønsket og forstyrrer kommuneledelsens gjennomsnittsbetraktninger om hva som 
skal tilbys av helse og omsorgstjenester. Deres målsetting synes å være at de skal bli billigere 
og for dem tilsier det at den må rasjoneres oven i fra og utføres av medarbeidere som er lojale 
mot ledelsen. 
 
Omsorg synes å være et fremmedord uten innhold.   Omsorg er en positiv handling eller 
tjeneste mellom to mennesker hvor en yter etter evne og en annen får etter behov. 
Omsorg er mye lettere å yte enn å få.  
All erfaring og faglig dokumentasjon viser at de aller fleste uansett alder og eventuell 
funksjonshemming ønsker å klare seg selv og leve selvstendige liv på egne premisser. 
Det er like godt dokumentert at når det er knapphet på noe ønsker vi mennesker å sikre oss 
mens det enda er mulig. 
 
Vi trenger ikke mer saksbehandling og flere møter. Avgjørelser blir ikke bedre og riktigere av 
flere og lengre møter.  Avgjørelser og tjenester blir bedre, riktigere og billigere av tillit fra 
ledelsen til de som skal yte omsorg. 
Gjensidig tillit og kunnskap mellom de som får og de som yter tjenesten er det som er 
omsorg. Mangler det er det ikke omsorg, men bistand. 
Vi må slutte å bruke begreper som «knapphetsgode», «smøre tynt utover» og «Gausdal er en 
sykehjemstung kommune» om tjenester som vi alle har lovfestet rett til for å kunne leve 
verdige liv. 
Kommunen må heller kommunisere at de skal bistå på best mulig måte, at de har mange gode 
medarbeidere som de har tillit til og som har lyst til å yte god omsorg enn at eldre og 
funksjonshemmede er del av en bølge som er i ferd med å oversvømme kommunen. 



  
 

 
Årsbudsjettet for 2021 tar i liten grad hensyn til føringene i Kommunestyrets vedtak i sakene 
13/ 20  og 46/20. 
På planområde 11 Helse er det foreslått en innsparing på 5,7 mill . Den største posten er på 
6.6 mill og omtales som Ressurskrevende tjenester. 
På planområde 12 Omsorg er det tre nye poster med samme betegnelse som samlet er på 7,6 
mill.  Hvis dette er en konsekvens av nedleggelse av Bjørkvin samsvarer dette dårlig med 
vedtakspunkt 1 i K sak 46 /20 hvor det står at nedleggelsen skal skje gradvis og basert på 
frivillighet. 
Beboerne på Bjørkvin er de mest sårbare i Gausdal uten egen samtykkekompetanse. Det betyr 
ikke at de ikke har følelser. Det er vel kjent at mennesker med deres funksjonshemming er 
blant de som kan oppleve selv små endringer i hverdagslivet som svært belastende. 
 
I vedtakspunkt 2 og 3 står det at sykehjemsplasser ikke skal legges ned, mens det i budsjett 
for planområde 12 står at sykehjemsdriften skal spare inn 3,5 mill. Det åpnes for at 
kommunen kan opprette HDO plasser, men det har så langt ikke vært noen politisk 
behandling av hvor og hvordan disse skal opprettes og til hvilken kostnad. De dårligste 
pasientene er de som i dag har uforsvarlig helse og omsorgstjenester i kommunen. HDO 
plasser er ikke et forsvarlig tilbud til dem. I vedtakspunkt 4 presiseres det at Kommunestyret 
vil ha en egen sak om dette innen september 2020.  
Kommunedirektøren har ikke levert på vedtakspunktene 4, 5 og 6 i  
K sak 46 / 20.  som tilsier saksutredning med politisk behandling. 
I vedtakspunkt 4 heter det at «det må finnes tiltak innenfor helse og omsorgssektoren og andre 
sektorer for å dekke inn det resterende salderingsbehovet i økonomiperioden. Den 
økonomiske effekten av disse tiltakene må totalt sett være minimum 8 millioner kroner fra 
2022». 
 
I driftsbudsjettet for planområde 11 Helse og 12 Omsorg i 2021 er det samlet foreslått en 
reduksjon / innsparing på 10,69 millioner. Mulige innsparinger i andre sektorer er ikke nevnt. 
Det angis spesielt at det ikke er mulig med innsparinger i Administrasjonen. 
Dette er selvfølgelig helt uforsvarlig så lenge Kommunedirektøren ikke  
har nødvendig lokalkunnskap og kjennskap til hvert enkelt menneske og deres ressurser. Da 
må de sentrale påleggene, føringene og idealene balanseres med lokale behov, muligheter og 
utfordringer. 
 
Dere folkevalgte har ansvaret for at også de dårligste blant oss, ofte uten 
samtykkekompetanse får muligheter til å ha verdige liv. 
Derfor kan ikke en sykehjemsavdeling ved Follebutunet omgjøres til HDO plasser. Her må 
andre egnede lokaler tas i bruk. (Flatavegen 6 eller andre). Kjøkkendriften med kantine ved 
våre to sykehjem må også opprettholdes. Det samme med dagsentertilbudet . 
 
SAMMEN FÅR VI DETTE TIL  
 
Votering:   
 
Vedtatt mot 1 stemme (Paul Kristian Lillelien). 



  
 

 
 
Vedtak: 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har disse innspillene til handlings- 
og økonomiplan 2021-2024, med årsbudsjett 2021:  
 
I SAK 19/ 20 ga REF en oversikt over Lovgrunnlaget for kommunens plikter og alle 
innbyggernes rettigheter til et verdig liv uavhengig av funksjonsnivå. 
Kommunestyret har i sakene 13 /20 og 46 / 20 gitt føringer og bestillinger til  
Kommunedirektørens arbeid i forhold til årsbudsjett for 2021 og handlingsplan og 
økonomiplan 20221 - 2024. 
 
Hver 20. gausdøl eller ca. 300 personer har behov for hjelp fra fellesskapet for å ha det som 
Helse og omsorgstjenesteloven beskriver som et verdig liv. 
 
En nylig publisert artikkel i avisen Nationen av Trond Bliksvær og Thoralf Fagertun ved 
«Nordlandsforskning» med overskrift «Et godt sted å bli gammel. En studie av aldring i 
landkommuner» framhever de:  
«Nøkkelen til å løse utfordringene er lokalkunnskap og kjennskap til hvert enkelt menneske 
og deres ressurser. Da må de sentrale påleggene, føringene og idealene balanseres med lokale 
behov, muligheter og utfordringer». 
Kommunedirektørens saksframlegg bygger ikke på denne tankegangen, men på 
gjennomsnittsbetraktninger av Kostra – tall.  
Enkeltmennesker er ikke gjennomsnittlige, men helt spesielle og ulike.  
 
REFs` hovedoppgave er å formidle virkeligheten for de ca. 300 personene som trenger 
kommunale helse og omsorgstjenester for å kunne leve verdige liv. 
Etter ett år som medlemmer av REF har vi fortsatt en opplevelse av at våre innspill og 
rådgiving er uønsket og forstyrrer kommuneledelsens gjennomsnittsbetraktninger om hva som 
skal tilbys av helse og omsorgstjenester. Deres målsetting synes å være at de skal bli billigere 
og for dem tilsier det at den må rasjoneres oven i fra og utføres av medarbeidere som er lojale 
mot ledelsen. 
 
Omsorg synes å være et fremmedord uten innhold.   Omsorg er en positiv handling eller 
tjeneste mellom to mennesker hvor en yter etter evne og en annen får etter behov. 
Omsorg er mye lettere å yte enn å få.  
All erfaring og faglig dokumentasjon viser at de aller fleste uansett alder og eventuell 
funksjonshemming ønsker å klare seg selv og leve selvstendige liv på egne premisser. 
Det er like godt dokumentert at når det er knapphet på noe ønsker vi mennesker å sikre oss 
mens det enda er mulig. 
 
Vi trenger ikke mer saksbehandling og flere møter. Avgjørelser blir ikke bedre og riktigere av 
flere og lengre møter.  Avgjørelser og tjenester blir bedre, riktigere og billigere av tillit fra 
ledelsen til de som skal yte omsorg. 
Gjensidig tillit og kunnskap mellom de som får og de som yter tjenesten er det som er 
omsorg. Mangler det er det ikke omsorg, men bistand. 



  
 

Vi må slutte å bruke begreper som «knapphetsgode», «smøre tynt utover» og «Gausdal er en 
sykehjemstung kommune» om tjenester som vi alle har lovfestet rett til for å kunne leve 
verdige liv. 
Kommunen må heller kommunisere at de skal bistå på best mulig måte, at de har mange gode 
medarbeidere som de har tillit til og som har lyst til å yte god omsorg enn at eldre og 
funksjonshemmede er del av en bølge som er i ferd med å oversvømme kommunen. 
 
Årsbudsjettet for 2021 tar i liten grad hensyn til føringene i Kommunestyrets vedtak i sakene 
13/ 20  og 46/20. 
På planområde 11 Helse er det foreslått en innsparing på 5,7 mill . Den største posten er på 
6.6 mill og omtales som Ressurskrevende tjenester. 
På planområde 12 Omsorg er det tre nye poster med samme betegnelse som samlet er på 7,6 
mill.  Hvis dette er en konsekvens av nedleggelse av Bjørkvin samsvarer dette dårlig med 
vedtakspunkt 1 i K sak 46 /20 hvor det står at nedleggelsen skal skje gradvis og basert på 
frivillighet. 
Beboerne på Bjørkvin er de mest sårbare i Gausdal uten egen samtykkekompetanse. Det betyr 
ikke at de ikke har følelser. Det er vel kjent at mennesker med deres funksjonshemming er 
blant de som kan oppleve selv små endringer i hverdagslivet som svært belastende. 
 
I vedtakspunkt 2 og 3 står det at sykehjemsplasser ikke skal legges ned, mens det i budsjett 
for planområde 12 står at sykehjemsdriften skal spare inn 3,5 mill. Det åpnes for at 
kommunen kan opprette HDO plasser, men det har så langt ikke vært noen politisk 
behandling av hvor og hvordan disse skal opprettes og til hvilken kostnad. De dårligste 
pasientene er de som i dag har uforsvarlig helse og omsorgstjenester i kommunen. HDO 
plasser er ikke et forsvarlig tilbud til dem. I vedtakspunkt 4 presiseres det at Kommunestyret 
vil ha en egen sak om dette innen september 2020.  
Kommunedirektøren har ikke levert på vedtakspunktene 4, 5 og 6 i  
K sak 46 / 20.  som tilsier saksutredning med politisk behandling. 
I vedtakspunkt 4 heter det at «det må finnes tiltak innenfor helse og omsorgssektoren og andre 
sektorer for å dekke inn det resterende salderingsbehovet i økonomiperioden. Den 
økonomiske effekten av disse tiltakene må totalt sett være minimum 8 millioner kroner fra 
2022». 
 
I driftsbudsjettet for planområde 11 Helse og 12 Omsorg i 2021 er det samlet foreslått en 
reduksjon / innsparing på 10,69 millioner. Mulige innsparinger i andre sektorer er ikke nevnt. 
Det angis spesielt at det ikke er mulig med innsparinger i Administrasjonen. 
Dette er selvfølgelig helt uforsvarlig så lenge Kommunedirektøren ikke  
har nødvendig lokalkunnskap og kjennskap til hvert enkelt menneske og deres ressurser. Da 
må de sentrale påleggene, føringene og idealene balanseres med lokale behov, muligheter og 
utfordringer. 
 
Dere folkevalgte har ansvaret for at også de dårligste blant oss, ofte uten 
samtykkekompetanse får muligheter til å ha verdige liv. 
Derfor kan ikke en sykehjemsavdeling ved Follebutunet omgjøres til HDO plasser. Her må 
andre egnede lokaler tas i bruk. (Flatavegen 6 eller andre). Kjøkkendriften med kantine ved 
våre to sykehjem må også opprettholdes. Det samme med dagsentertilbudet . 



  
 

 
SAMMEN FÅR VI DETTE TIL  
 
 
 
 
Godkjenning av protokoll: elektronisk godkjenning vedlegges møteprotokollen 


