
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
Dato:  16.06.2021 
Tid:  09:00 – 12.15 
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 

 
Til stede fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Rannveig Mogren og sekretær for REF Bjørn Resset 
 
Tilstede fra politisk ledelse: 
Varaordfører Stig Melbø 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent, men med merknad fra leder vedr. brev fra 

kommunedirektøren om REF sin overtakelse av eldredagen 01.10.                                                
Enstemmig vedtatt som ny sak 19/21  

Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  

 Saksprotokoll, aldersvennlig lokalsamfunn-oppstart av prosess, formannskapets 
behandling 

 Saksprotokoll, økonomi- og aktivitetsrapport 1. tertial 2021, formannskapets behandling 
 Saksprotokoll, rullering av regional digitaliseringsstrategi, formannskapets behandling 



  

 Saksprotokoll, fastsetting av planprogram-kommunedelplan Skei 2022-2035, 
formannskapets behandling 

 Uttalelse fra REF vedr. sak 15/21, aldersvennlig samfunn-oppstart av prosess 
 Uttalelse fra REF vedr. sak 16/21, økonomi- og aktivitetsrapport for 1. tertial 2021 
 Uttalelse fra REF vedr. sak 17/21, Rullering av regional digitaliseringsstrategi 2021-2024 
 Uttalelse fra REF vedr. sak18/21, Fastsetting av planprogram for kommunedelplan for 

Skei 2022-2035 
 Uttalelse fra REF vedr. ny sak 19/21, Brev fra kommunedirektøren om REF sin overtakelse 

av arrangementet av verdens eldredag 01.10. 

Orienteringer:  
 Psykisk helse og rus, ved kommunedirektør Rannveig Mogren 

 

Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning 

 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 15/21   
 ALDERSVENNLIG LOKALSAMFUNN - OPPSTART AV PROSESS  
Sak 16/21   
 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2021  
Sak 17/21   
 RULLERING AV REGIONAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2021-2024  
Sak 18/21   
 FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR SKEI 2022-2035  
Sak 19/21   
 REFERATSAKER/NYE SAKER FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED 

FUNKSJONSNEDSETTELSE 16.06.2021  
  
 



  

 
 
REF-15/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/1153 
 
ALDERSVENNLIG LOKALSAMFUNN - OPPSTART AV PROSESS  
 
Behandling: 
 
Sverre Karper fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
Stortingsmelding 15 (2017- 2018) «Leve hele livet» påla kommunene å lage en helhetlig plan for: 
      Et Aldersvennlig Norge 
      Aktivitet og fellesskap 
      Mat og måltider 
      Helsehjelp 
      Sammenheng i tjenester 
Målsettingen var: 
      Flere gode leveår 
      Pårørende som ikke blir utslitt 
     Ansatte som opplever et godt arbeidsmiljø 
 Gjennomføringen av prosessen var delt i fire faser: 
     2019:              Informasjon , Spredning, Oppstart 
     2019 – 2020: Kartlegging av egne behov og utfordringer. Planlegging. Beslutninger. 
     2020 – 2023: Gjennomføring. Implementering. Rapportering. 
     2023:              Evaluering. 
 
Kommunedirektøren har unnlatt å fremme St.m. 15 (2017 – 2018) «Leve Hele Livet» til  
behandling i forbindelse med sine framlegg om Handlings og økonomiplan 2021 – 2024. 
REF krevde å få satt St.m. 15 på sakskartet til sitt møte 20. april 2021 (REF sak 9/21 ). 
Kommunedirektøren la fram saken uten forslag til vedtak 
REF gjentok her sin kritikk av Kommunedirektørens saksframlegg om Framtidens Helse og 
Omsorgstjenester ( REF saker 8/20, 19/20 og  20/20 ) som manglet et hvert faktagrunnlag om 
Behov og utfordringer for å gi Gausdals eldre verdige pleie og omsorgstjenester. 
Kommunedirektørens forslag til Handlings og økonomiplan begrunnes utelukkende ut fra 
gjennomsnittstall fra en Kostra-gruppe. 
Regjeringens St. melding 15 fra 2017-2018 med føring om i årene 2019-2020 : «Kartlegging av egne 
behov og utfordringer» er ikke nevnt med et ord i Kommunedirektørens saksframlegg. 
Kommunedirektørens framlagte forslag til «Aldersvennlige lokalsamfunn - Oppstart av prosess» 
for gjennomføring av: 
St.m 15  (2017 – 2018 ) «Leve Hele Livet» følger i samme sporet. 
Det tas ikke sikte på å framskaffe fakta som kan lede til «Gjennomføring, Implementering og 
Rapportering» til Statlige myndigheter om bedring av kommunens eldreomsorg.  
 
Nå foreslås en «prosess med oppstart i januar 2022 ledet av fire kommunestyremedlemmer som 
måtte ønske å dra den politiske prosessen og å ta ansvar for samskapingsarenaer med innbyggere». 
Foreslåtte aktiviteter er «innsiktsintervju og Bygdelab» 



  

Det er vanskelig å forstå hva denne prosesseninnebærer og kan gi for å oppfylle føringene i St.m.15 
«Leve Hele Livet» og etter at vedtak om nedbygging av eldreomsorgen i kommunen er vedtatt og i 
stor grad gjennomført. 
Kommunedirektøren skal ifølge Kommuneloven §13-1 påse at saker som legges fram for folkevalgte 
organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. 
Kommunedirektøren skal påse at vedtak som fattes av folkevalgte organer blir iverksatt uten 
ugrunnet opphold. 
 
REF råder kommunens politiske ledelse å returnere foreliggende saksframlegg med krav om  
faktabasert saksframlegg som muliggjør en politisk behandling som forutsatt i Stortingsmeldingen. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende innspill til saken: 
 
Stortingsmelding 15 (2017- 2018) «Leve hele livet» påla kommunene å lage en helhetlig plan for: 
      Et Aldersvennlig Norge 
      Aktivitet og fellesskap 
      Mat og måltider 
      Helsehjelp 
      Sammenheng i tjenester 
Målsettingen var: 
      Flere gode leveår 
      Pårørende som ikke blir utslitt 
     Ansatte som opplever et godt arbeidsmiljø 
 Gjennomføringen av prosessen var delt i fire faser: 
     2019:              Informasjon , Spredning, Oppstart 
     2019 – 2020: Kartlegging av egne behov og utfordringer. Planlegging. Beslutninger. 
     2020 – 2023: Gjennomføring. Implementering. Rapportering. 
     2023:              Evaluering. 
 
Kommunedirektøren har unnlatt å fremme St.m. 15 (2017 – 2018) «Leve Hele Livet» til  
behandling i forbindelse med sine framlegg om Handlings og økonomiplan 2021 – 2024. 
REF krevde å få satt St.m. 15 på sakskartet til sitt møte 20. april 2021 (REF sak 9/21 ). 
Kommunedirektøren la fram saken uten forslag til vedtak 
REF gjentok her sin kritikk av Kommunedirektørens saksframlegg om Framtidens Helse og 
Omsorgstjenester ( REF saker 8/20, 19/20 og  20/20 ) som manglet et hvert faktagrunnlag om 
Behov og utfordringer for å gi Gausdals eldre verdige pleie og omsorgstjenester. 
Kommunedirektørens forslag til Handlings og økonomiplan begrunnes utelukkende ut fra 
gjennomsnittstall fra en Kostra-gruppe. 
Regjeringens St. melding 15 fra 2017-2018 med føring om i årene 2019-2020 : «Kartlegging av egne 
behov og utfordringer» er ikke nevnt med et ord i Kommunedirektørens saksframlegg. 
Kommunedirektørens framlagte forslag til «Aldersvennlige lokalsamfunn - Oppstart av prosess» 
for gjennomføring av: 



  

St.m 15 ( 2017 – 2018 ) «Leve Hele Livet» følger i samme sporet. 
Det tas ikke sikte på å framskaffe fakta som kan lede til «Gjennomføring, Implementering og 
Rapportering» til Statlige myndigheter om bedring av kommunens eldreomsorg.  
 
Nå foreslås en «prosess med oppstart i januar 2022 ledet av fire kommunestyremedlemmer som 
måtte ønske å dra den politiske prosessen og å ta ansvar for samskapingsarenaer med innbyggere». 
Foreslåtte aktiviteter er «innsiktsintervju og Bygdelab» 
Det er vanskelig å forstå hva denne prosesseninnebærer og kan gi for å oppfylle føringene i St.m.15 
«Leve Hele Livet» og etter at vedtak om nedbygging av eldreomsorgen i kommunen er vedtatt og i 
stor grad gjennomført. 
Kommunedirektøren skal ifølge Kommuneloven §13-1 påse at saker som legges fram for folkevalgte 
organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. 
Kommunedirektøren skal påse at vedtak som fattes av folkevalgte organer blir iverksatt uten 
ugrunnet opphold. 
 
REF råder kommunens politiske ledelse å returnere foreliggende saksframlegg med krav om  
faktabasert saksframlegg som muliggjør en politisk behandling som forutsatt i Stortingsmeldingen. 
 
 
 
 
 
REF-16/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/1490 
 
Behandling: 
 
Arve Bergum fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
Økonomirapporter er vanskelig tilgjengelig for ikke fagpersoner. Det er like fullt nødvendig og ikke 
minst ønskelig at alle folkevalgte har grunnleggende forståelse for den virkelighet som rapportene og 
regnskapene viser. 
Det bør arbeides med å lage rapporter som på en bedre måte enn denne presenterer nøkkeltall og 
utviklingstrekk i kommuneøkonomien. 
Det bør tilstrebes å bruke vanlig norske ord og uttrykk og færrest mulig faguttrykk.  Må faguttrykk 
eller forkortelser brukes bør de forklares. 
 
Rapportene bør som all annen saksutredning være i størst mulig grad faktaorientert og i minst mulig 
grad preget av generelle kommentarer uten opplysende informasjon. 
Aktivitetsrapportene er til dels foreldede, selvmotsigende og ordrike, men uten faktisk informasjon. 
Kommunen har tilsatt ny informasjonsmedarbeider. Like viktig som informasjon til 
tjenestemottakerne er god og forståelig saksinformasjon til både de folkevalgte og tjenesteyterne. 
Kan det bli en oppgave for Informasjonsavdelingen? 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 



  

 
 
Vedtak: 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende innspill til saken:  
 
Økonomirapporter er vanskelig tilgjengelig for ikke fagpersoner. Det er like fullt nødvendig og ikke 
minst ønskelig at alle folkevalgte har grunnleggende forståelse for den virkelighet som rapportene og 
regnskapene viser. 
Det bør arbeides med å lage rapporter som på en bedre måte enn denne presenterer nøkkeltall og 
utviklingstrekk i kommuneøkonomien. 
Det bør tilstrebes å bruke vanlig norske ord og uttrykk og færrest mulig faguttrykk.  Må faguttrykk 
eller forkortelser brukes bør de forklares. 
 
Rapportene bør som all annen saksutredning være i størst mulig grad faktaorientert og i minst mulig 
grad preget av generelle kommentarer uten opplysende informasjon. 
Aktivitetsrapportene er til dels foreldede, selvmotsigende og ordrike, men uten faktisk informasjon. 
 
Kommunen har tilsatt ny informasjonsmedarbeider. Like viktig som informasjon til 
tjenestemottakerne er god og forståelig saksinformasjon til både de folkevalgte og tjenesteyterne. 
Kan det bli en oppgave for Informasjonsavdelingen? 
 
 
 
 
 
REF-17/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/1574 
 
RULLERING AV REGIONAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2021-2024  
 
Behandling: 
 
Marit Randi Solberg fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
Her foreslås det at kommunestyret vedtar felles digitaliseringsstrategi for kommunene Lillehammer, 
Øyer og Gausdal for perioden 2021 – 2024  
Etter fem tekstsider med generelle betraktninger om brukerne, styrking, effektivitet, personvern og 
sikkerhet avsluttes det med at «det blir flere som har behov for tjenester og færre til å utføre dem». 
Det hadde vært ønskelig også i denne saken at strategien bygget på fakta om hvordan gausdølene i 
dag mestrer den digitaliserte offentlige og private virkelighet. Hvilke utfordringer har de? Behov for 
opplæring og hjelp? Hvilke grupper eller enkeltpersoner faller utenfor?  
Og kanskje viktigst hvilke tiltak trengs for at ingen skal «falle utenfor» og oppleve en dårligere digital 
hverdag enn de alt har. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt  



  

 
 
Vedtak: 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende innspill til saken: 
 
Her foreslås det at kommunestyret vedtar felles digitaliseringsstrategi for kommunene Lillehammer, 
Øyer og Gausdal for perioden 2021 – 2024  
Etter fem tekstsider med generelle betraktninger om brukerne, styrking, effektivitet, personvern og 
sikkerhet avsluttes det med at «det blir flere som har behov for tjenester og færre til å utføre dem». 
Det hadde vært ønskelig også i denne saken at strategien bygget på fakta om hvordan gausdølene i 
dag mestrer den digitaliserte offentlige og private virkelighet. Hvilke utfordringer har de? Behov for 
opplæring og hjelp? Hvilke grupper eller enkeltpersoner faller utenfor?  
Og kanskje viktigst hvilke tiltak trengs for at ingen skal «falle utenfor» og oppleve en dårligere digital 
hverdag enn de alt har. 
 
 
 
 
REF-18/21 
Ark.: 141 Arkivsaksnr.: 20/800 
 
FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR SKEI 2022-2035  
 
Behandling: 
 
Arve Bergum fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
REF har i sak 5/21, 19. mars 2021 gitt en foreløpig uttalelse med utgangspunkt i eldres og 
funksjonshemmedes behov. 
Ingen av disse premissene kan vi se er del av det foreslåtte planprogrammet. 
 
Vi finner derfor grunn til å gjenta og presisere de. 
Kommunens uttalte politikk ut ifra økonomiske argumenter er at eldre bør bo hjemme lengst mulig. 
En forutsetning er da at alle innbyggerne, uansett hvor de bor i bygda har tilgang til velfungerende og 
kvalitetsmessig gode tjenester slik som drikkevann, renovasjon, hjemmetjenester, transport og 
nettilgjengelighet.  Den pågående pandemien har vist oss hvor sårbare vi er for uforutsette, men ikke 
uventede hendelser. I store deler av kommunen og spesielt i Vestre Gausdal og Auggedal er det store 
mangler ved infrastrukturen. Det rammer spesielt funksjonshemmede og eldre. 
Det blir for snevert å lage en kommunedelplan for deler av Skei med mål om ytterligere 
turistutbygging som krever ytterligere utbygging av offentlige tjenester uten å ta hensyn til udekkede 
behov for de samme tjenestene i resten av kommunen. 
 
Planprogrammet må lede til en faktabasert plan som gir et klart bilde av kostnader og ulemper   
som belyser knapphet på pleie og omsorgstjenester i turistsesongen, økte kostnader til vann og avløp 
og ikke bare kortsiktig gevinster i utbyggingsfasen. 



  

Funksjonshemmedes muligheter og rettigheter for aktiviteter og friluftsliv må vektlegges på en helt 
annen måte enn nå og i samsvar med FN krav til et inkluderende samfunn. 
Samfunnsdelen av kommuneplanen er under utarbeidelse. Føringene i den må selvfølgelig ligge til 
grunn for den videre turistutbygging i Gausdal. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt  
 
 
Vedtak: 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende innspill til saken: 
 
REF har i sak 5/21, 19. mars 2021 gitt en foreløpig uttalelse med utgangspunkt i eldres og 
funksjonshemmedes behov. 
Ingen av disse premissene kan vi se er del av det foreslåtte planprogrammet. 
 
Vi finner derfor grunn til å gjenta og presisere de. 
Kommunens uttalte politikk ut ifra økonomiske argumenter er at eldre bør bo hjemme lengst mulig. 
En forutsetning er da at alle innbyggerne, uansett hvor de bor i bygda har tilgang til velfungerende og 
kvalitetsmessig gode tjenester slik som drikkevann, renovasjon, hjemmetjenester, transport og 
nettilgjengelighet.  Den pågående pandemien har vist oss hvor sårbare vi er for uforutsette, men ikke 
uventede hendelser. I store deler av kommunen og spesielt i Vestre Gausdal og Auggedal er det store 
mangler ved infrastrukturen. Det rammer spesielt funksjonshemmede og eldre. 
Det blir for snevert å lage en kommunedelplan for deler av Skei med mål om ytterligere 
turistutbygging som krever ytterligere utbygging av offentlige tjenester uten å ta hensyn til udekkede 
behov for de samme tjenestene i resten av kommunen. 
 
Planprogrammet må lede til en faktabasert plan som gir et klart bilde av kostnader og ulemper   
som belyser knapphet på pleie og omsorgstjenester i turistsesongen, økte kostnader til vann og avløp 
og ikke bare kortsiktig gevinster i utbyggingsfasen. 
Funksjonshemmedes muligheter og rettigheter for aktiviteter og friluftsliv må vektlegges på en helt 
annen måte enn nå og i samsvar med FN krav til et inkluderende samfunn. 
Samfunnsdelen av kommuneplanen er under utarbeidelse. Føringene i den må selvfølgelig ligge til 
grunn for den videre turistutbygging i Gausdal 
 
 
 
REF-19/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/1713 
 
REFERATSAKER/NYE SAKER FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED 
FUNKSJONSNEDSETTELSE 16.06.2021  
 
Behandling: 
 
Følgende saker ble referert: 



  

 
1. Brev fra kommunedirektøren vedr. REF sin overtakelse av arrangementet av verdens  
    eldredag 01.10. 
2. Referat fra brukerådene innen planområdene 11 og 12, våren 2021 
3. Svar fra Husbanken på melding om avhjemling av sykehjemsplasser til omsorgsboliger ved   
    Follebutunet. 
4. Notat til fomannskapet vedr. HDO-avdeling Follebutunet, svar fra Husbanken 
5. Riksrevisjonens undersøkelse om psykisk helsetjeneste, offentliggjort 03.06.21 
 
Til referatsak nr. 1, brev fra kommunedirektøren vedr. REF sin overtakelse av 
arrangementet av verdens eldredag 01.10: 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende tilbakemelding på 
brevet: 
1. Rådet ber den politiske ledelsen i kommunen ved ordfører ta saksbehandlingen av denne    
    saken opp med kommunedirektøren. 
2. Kommunedirektørens brev til leder av REF fremmer ikke det frivillige arbeidet i   
     kommunen. Dette kan skade samarbeidet mellom organisasjoner, lag, foreninger og  
     frivilligheten. Dette fortjener ikke det frivillige arbeidet.              
 
Aktuelt ved varaordfører:  
Ingen aktuelle saker før sommerferien 
 
Innspill fra rådsmedlemmene vedr. nye saker: 
 
1. Leve hele livet, politisk behandling 
2. Status på framdrift vedr. nedleggelse av Bjørkvin, en orientering 
3. Tilrettelegging for funksjonshemmede på Skei og i resten av kommunen.  

 Private og offentlige tiltak 
 Boliger og aktivitetsmuligheter 
 Fritidstilbud 

4. Status HDO-plasser, en orientering 
5. Lindrende behandling og omsorg, stortingsmelding 24 (2019/2020), politisk behandling 
6. Tildelinger av trygghetsalarm/nøkkelboks/hjelpemidler, hvordan er tildelingen,                       
     en orientering 
7. Matombringing, hvordan er tildelingen, en orientering. 
8. Vedtak om nytt ekstramøte i REF onsdag 25.08. I dette møtet er det et ønske om befaring   
    i alle boliger for funksjonshemmede, sykehjem? HDO-plasser og dagsenter.                              
    Sekretæren avklarer muligheten for dette. 
 
 
Vedtak: 
Referatsakene tatt til orientering, med følgende tillegg til referatsak 1:  
 



  

Til referatsak nr. 1, brev fra kommunedirektøren vedr. REF sin overtakelse av 
arrangementet av verdens eldredag 01.10: 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende tilbakemelding på 
brevet: 
1. Rådet ber den politiske ledelsen i kommunen ved ordfører ta saksbehandlingen av denne    
    saken opp med kommunedirektøren. 
2. Kommunedirektørens brev til leder av REF fremmer ikke det frivillige arbeidet i   
     kommunen. Dette kan skade samarbeidet mellom organisasjoner, lag, foreninger og  
     frivilligheten. Dette fortjener ikke det frivillige arbeidet.              
 

 
 
 
 


