
 

 
 

 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
Dato:  14.06.2022 
Tid:  09:00 - 12:25 
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:  
Rannveig Mogren 
Bjørn Resset 
Til stede fra politisk ledelse: 
Varaordfører Stig Melbø 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Orienteringer ved varaordfører: 
• Orientering om oppmerking av gangveg ved Kiwi  

• Referat fra brukerrådsmøtene.                                                                                                          
Den folkevalgte dialogen med brukerrådene er det tjenesteutvalget som har (ikke REF), 
gjennom de årlige dialogmøtene. Referatene fra alle dialogmøtene er offentlige, og REF har 
også fått dem framlagt i REF-møte. Brukerrådsmøter er ikke offentlige møter. Brukerne i 
brukerråd inne helse og omsorg representerer kun seg selv, og har møter 2 ganger i året med 
lederen for avdelingen/enhetsleder, for å gi råd om kvaliteten i tjenesten ved den aktuelle 



  

 
avdeling/enhet. Det står ingenting i dialogprosessen om at møtereferatene skal 
offentliggjøres. Om referatene skulle vært offentlige må de som er i brukerråd være kjent 
med det, og referatene må skrives på en slik måte at pasienter/situasjoner ikke kan 
identifiseres. Dette – og REFs rolle - må en derfor ha en grundigere vurdering av, og det tas i 
forbindelse med vurdering av dialogprosessen i hver kommunestyreperiode. REF vil få den 
saken til uttale, som tidligere praktisert.   

 
• Viktige politiske saker til høsten vil være: 

- Budsjett 2023 og Handlings- og økonomiplan 2023-2026 
- Kommunedelplan Skei 
 

Orienteringer ved kommunedirektøren: 
• Status framtidens helse- og omsorgstjenester jfr. info til formannskapet, inkludert HDO 

plasser og oversikt søknader og klager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlagt protokollen.  

 
 



  

 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 18/22   
 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2022  
Sak 19/22   
 ALDERSVENNLIG LOKALSAMFUNN  
Sak 20/22   
 OPPFØLGING AV SITUASJON VEDR. PSYKISK HELSE I KOMMUNEN  
Sak 21/22   
 SYSTEM/RUTINER FOR INFORMASJON TIL REF FRA INNLANDET 

FYLKESKOMMUNE  
Sak 22/22   
 ORIENTERINGER, DRØFTINGER, REFERATER OG NYE SAKER I REF 14.06.22  



  

 
REF-18/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/1124 
 
ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2022  

 
 
Behandling: 
 
Sverre Karper fremmet følgende forslag til innspill: 
 
Målgruppen for rapporten er folkevalgte. Det bør da gis en beskrivelse som gir mening for oss og som 
muliggjør en politisk behandling. Foreliggende rapport er ordrik, men uten fakta som muliggjør det. 
Statusbeskrivelsene for måloppnåelse av politiske vedtak innen områdene 11. Helse og 12. Omsorg 
sier ingen ting om tjenesteytingen til innbyggerne gjør de i bedre eller i dårligere i stand til å takle 
sine helse og omsorgsutfordringer. 
De fleste statusbeskrivelsene angår styrking av overordnet kontroll med tildeling av tjenester. 
Under kommentar til 12. Omsorg står det: «Det er gjennomført et stort omstillingsarbeid de siste 
årene. Dette arbeidet er gjennomført på en god måte til tross for merbelastning i tjenestene som 
følge av koronaepidemien.» På en god måte for hvem? For brukerne, for pleiepersonalet eller for 
kommuneledelsens økonomistyring? 
Kommunen har bare måttet «betale for en overliggere» på sykehuset. Det er muligens bra for 
økonomien, men det sier ingen ting om hvilken forfatning alle de som ble utskrevet fra sykehuset var 
i. Opplevde de trygghet over å bli utskrevet og fikk de de helse og omsorgstjenester etter utskrivelse 
til kommunen som de hadde krav på? De fleste pasientene blir utskrevet før helgene hvor 
personellressursene i kommunen også er dårligst. 
Det anføres økt pågang etter psykiske tjenester og at det overføres 0,9 mill.kr for å dekke opp økte 
lønnsutgifter. Innebærer det styrking av tjenesten eller er det slik det står «å dekke opp økte 
lønnsutgifter»? 
 
Råd til formannskap / kommunestyre: Vurder økonomi og aktivitetsrapporten i forhold til om de ulike 
områdene yter de tjenester som innbyggerne har krav på og / eller det er politisk ønskelig at de får. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende innspill til økonomi- 
og aktivitetsrapport for 1. tertial 2022: 
 
Målgruppen for rapporten er folkevalgte. Det bør da gis en beskrivelse som gir mening for oss og som 
muliggjør en politisk behandling. Foreliggende rapport er ordrik, men uten fakta som muliggjør det. 
Statusbeskrivelsene for måloppnåelse av politiske vedtak innen områdene 11. Helse og 12. Omsorg 
sier ingen ting om tjenesteytingen til innbyggerne gjør de i bedre eller i dårligere i stand til å takle 
sine helse og omsorgsutfordringer. 



  

 
De fleste statusbeskrivelsene angår styrking av overordnet kontroll med tildeling av tjenester. 
Under kommentar til 12. Omsorg står det: «Det er gjennomført et stort omstillingsarbeid de siste 
årene. Dette arbeidet er gjennomført på en god måte til tross for merbelastning i tjenestene som 
følge av koronaepidemien.» På en god måte for hvem? For brukerne, for pleiepersonalet eller for 
kommuneledelsens økonomistyring? 
Kommunen har bare måttet «betale for en overliggere» på sykehuset. Det er muligens bra for 
økonomien, men det sier ingen ting om hvilken forfatning alle de som ble utskrevet fra sykehuset var 
i. Opplevde de trygghet over å bli utskrevet og fikk de de helse og omsorgstjenester etter utskrivelse 
til kommunen som de hadde krav på? De fleste pasientene blir utskrevet før helgene hvor 
personellressursene i kommunen også er dårligst. 
Det anføres økt pågang etter psykiske tjenester og at det overføres 0,9 mill.kr for å dekke opp økte 
lønnsutgifter. Innebærer det styrking av tjenesten eller er det slik det står «å dekke opp økte 
lønnsutgifter»? 
 
Råd til formannskap / kommunestyre: Vurder økonomi og aktivitetsrapporten i forhold til om de ulike 
områdene yter de tjenester som innbyggerne har krav på og / eller det er politisk ønskelig at de får. 
 
 
 
 
REF-19/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/1126 
 
ALDERSVENNLIG LOKALSAMFUNN  

 
 
Behandling: 
 
Arve Bergum fremmet følgende forslag til innspill: 
 
Utgangspunktet er Helsedirektoratets nasjonale reform «Leve hele livet» fra 2018 som har 
 fem hovedsatsingsområder: 1. Et aldersvennlig Norge, 2. Aktivitet og fellesskap, 3. Mat og måltider, 
4. Helsehjelp, 5. Sammenheng i tjenestene. 
Kommunedirektørens forslag til vedtak i Formannskapet 15.06.22 og Kommunestyret 16.06.22 
er alt oversendt til behandling. REF sin uttalelse har derfor ingen mulighet til å påvirke vedtaket. 
Kommunedirektørens forslag til vedtak selv etter klare tilbakemeldinger om utilfredsstillende forhold 
når det gjelder pkt. 2. Aktivitet og fellesskap og pkt. 3. Mat og måltider begrenser seg til å opprette 
en politisk arbeidsgruppe som skal arbeide med temaet aldersvennlig boligutvikling. 
Som REF har påpekt i flere uttalelser de siste to årene mangler kommunen fortsatt en oversikt over 
hvordan tjenesteytingen oppleves av de som trenger nødvendig pleie og omsorg og om hvilke 
utfordringer de som yter tjenestene har i forhold til å yte forsvarlige og nødvendige tjenester. 
Moderne organisasjonslære tilsier at en framover- vendt organisasjon har en flat struktur som tar 
utgangspunkt i kunnskap om tjenestemottakernes behov og ønsker og som tilrettelegger for at 
tjenesteyterne har muligheter for yte forsvarlige tjenester. Ledelsens oppgave blir da på en tillitsfull 
måte å legge til rette for et godt samspill mellom de som trenger hjelp og de som yter tjenestene og 
som best kjenner den enkeltes behov. 



  

 
Vi er ikke der i Gausdal. Det bør omgående legges til rette for at inneliggende på institusjonene våre 
og besøkende kan dele en kaffekopp og en matbit. 
 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende innspill til arbeidet 
med aldersvennlig lokalsamfunn: 
 
Utgangspunktet er Helsedirektoratets nasjonale reform «Leve hele livet» fra 2018 som har 
 fem hovedsatsingsområder: 1. Et aldersvennlig Norge, 2. Aktivitet og fellesskap, 3. Mat og måltider, 
4. Helsehjelp, 5. Sammenheng i tjenestene. 
Kommunedirektørens forslag til vedtak i Formannskapet 15.06.22 og Kommunestyret 16.06.22 
er alt oversendt til behandling. REF sin uttalelse har derfor ingen mulighet til å påvirke vedtaket. 
Kommunedirektørens forslag til vedtak selv etter klare tilbakemeldinger om utilfredsstillende forhold 
når det gjelder pkt. 2. Aktivitet og fellesskap og pkt. 3. Mat og måltider begrenser seg til å opprette 
en politisk arbeidsgruppe som skal arbeide med temaet aldersvennlig boligutvikling. 
Som REF har påpekt i flere uttalelser de siste to årene mangler kommunen fortsatt en oversikt over 
hvordan tjenesteytingen oppleves av de som trenger nødvendig pleie og omsorg og om hvilke 
utfordringer de som yter tjenestene har i forhold til å yte forsvarlige og nødvendige tjenester. 
Moderne organisasjonslære tilsier at en framover-vendt organisasjon har en flat struktur som tar 
utgangspunkt i kunnskap om tjenestemottakernes behov og ønsker og som tilrettelegger for at 
tjenesteyterne har muligheter for yte forsvarlige tjenester. Ledelsens oppgave blir da på en tillitsfull 
måte å legge til rette for et godt samspill mellom de som trenger hjelp og de som yter tjenestene og 
som best kjenner den enkeltes behov. 
Vi er ikke der i Gausdal. Det bør omgående legges til rette for at inneliggende på institusjonene våre 
og besøkende kan dele en kaffekopp og en matbit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
REF-20/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/1086 
 
OPPFØLGING AV SITUASJON VEDR. PSYKISK HELSE I KOMMUNEN  

 
 
Behandling: 



  

 
 
Arve Bergum fremmet følgende forslag til innspill: 
 
En rekke innbyggere som sliter med psykiske problemer får ikke den hjelp de trenger. 
Det gjelder både egenopplevde behov for hjelp og personer uten samtykkekompetanse pga. av 
alvorlig psykisk sykdom og eller rusmisbruk. I løpet av de siste årene har det vært flere selvmord hos 
unge menn som ikke har sett noen annen utvei enn å avslutte livet. 
REF råder politikerne til omgående å vedta utarbeidelse av en oppdatert handlingsplan for psykisk 
helse. Den bør være konkret med best mulig beskrivelse av antall personer som i dag sliter med 
rusproblemer, invalidiserende angst og stemningsforstyrrelser og personer med alvorlig psykisk 
sykdom som har et forvrengt bilde av virkeligheten. 
Planen må være konkret i forhold til omfanget av nødvendig helsehjelp og hvilke personellressurser 
og lokaler det krever. 
Videre bør gjeldende sosialpolitisk planverk oppdateres og konkretiseres for hvordan kommunen kan 
sette seg mål for å bli bedre på inkludering og motarbeidelse av utenforskap for alle aldersgrupper. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
 
Vedtak: 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende innspill til oppfølging 
av situasjon vedr. psykisk helse i kommunen: 
 
En rekke innbyggere som sliter med psykiske problemer får ikke den hjelp de trenger. 
Det gjelder både egenopplevde behov for hjelp og personer uten samtykkekompetanse pga. av 
alvorlig psykisk sykdom og eller rusmisbruk. I løpet av de siste årene har det vært flere selvmord hos 
unge menn som ikke har sett noen annen utvei enn å avslutte livet. 
REF råder politikerne til omgående å vedta utarbeidelse av en oppdatert handlingsplan for psykisk 
helse. Den bør være konkret med best mulig beskrivelse av antall personer som i dag sliter med 
rusproblemer, invalidiserende angst og stemningsforstyrrelser og personer med alvorlig psykisk 
sykdom som har et forvrengt bilde av virkeligheten. 
Planen må være konkret i forhold til omfanget av nødvendig helsehjelp og hvilke personellressurser 
og lokaler det krever. 
Videre bør gjeldende sosialpolitisk planverk oppdateres og konkretiseres for hvordan kommunen kan 
sette seg mål for å bli bedre på inkludering og motarbeidelse av utenforskap for alle aldersgrupper. 
 
 
 
 
REF-21/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/1087 
 
SYSTEM/RUTINER FOR INFORMASJON TIL REF FRA INNLANDET FYLKESKOMMUNE  
 



  

 
Behandling: 
Arve Bergum fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
Leder av REF, i samråd med sekretæren, utarbeider rutiner for ut- og videresending av 
innkommen E-post til REF. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende vedtak vedr. 
system/rutiner for informasjon til REF fra Innlandet fylkeskommune: 
 
Leder av REF, i samråd med sekretæren, utarbeider rutiner for ut- og videresending av 
innkommen E-post til REF. 
 
 
 
 
REF-22/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/1088 
 
ORIENTERINGER, DRØFTINGER, REFERATER OG NYE SAKER I REF 14.06.22  
 
 
Behandling: 
 
Følgende saker ble referert: 
 
• Eldrerådskonferansen 11. og 12. mai 2022.                                                                                      

Sammendrag og øvrig info sendes REF sine medlemmer direkte. 
• Konferanse for kommunale råd for mennesker funksjonsnedsettelse 19. og 20. mai. 

Sammendrag og øvrig info sendes REF sine medlemmer direkte. 
• Innbyggerdagen 01.06.22, oppsummering av inntrykk. 
• Anne Grethe H. Svendsen har fått innvilget permisjon fra vervet sitt i REF, for perioden 

01.08.22 – 31.12.22. 
 
 
Nye saker for REF: 
 
• Budsjett 2023.                                                                                       
 
 



  

 
 

 
 
 
 


