
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
Dato:  20.04.2021 
Tid:  09:00 – 12:15 
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 Paul Kristian Lillelien FO  
Medlem Anne S. Toftemo Kvisberg   

 
 
 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer: 6 
 
Til stede fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Rannveig Mogren og Bjørn Resset  
 
 
Tilstede fra politisk ledelse:  
Ordfører Anette Musdalslien  
 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  

 Intet 
 

Orienteringer:  
 Orientering om tildeling av tjenester, ved kommunedirektør Rannveig Mogren 



  

 
 
 

Godkjenning av protokoll:  
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 8/21   
 TILDELING AV TJENESTER - REF  
Sak 9/21   
 ALDERSVENNLIG LOKALSAMFUNN - INNSPILL TIL PROSESS  
Sak 10/21   
 REFERATSAKER/NYE SAKER FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED 

FUNKSJONSNEDSETTELSE 20.04.21  
  



  

 
 
REF-8/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/1154 
 
TILDELING AV TJENESTER - REF  
 

Behandling: 
 
 Sverre Karper fremmet følgende forslag til innspill: 
 
REF har over tid fått en rekke innspill fra søkere om pleie og omsorgstjenester og deres 
pårørende, men også fra tjenesteyterne som ansatte i hjemmetjenestene og på 
institusjonene og fra fastlegene om at det er ønskelig og behov for gjennomgang og endring 
av søknadsprosedyrene. 
 
Ut i fra tidligere orienteringer fra Kommunedirektøren mener vi å vite nok om hvordan det 
fungerer i dag. Vi har ikke noe tallmateriale over hvor mange som er fornøyd eller 
misfornøyd med de tjenester de får, men vi har et klart inntrykk av at det er for mange som 
sitter igjen med en ubehagelig opplevelse etter ha søkt om tjenester enten de til slutt har 
blitt innvilget eller ikke. 
Skal vi få til forbedringer må vi ikke slå oss til ro med at det er mange som er fornøyde, men 
heller prøve å forstå hvorfor et ikke ubetydelig antall sitter igjen med en negativ opplevelse 
når det ble søkt om «nødvendige pleie og omsorgstjenester» fra kommunen. 
Sammenfatningen av deres møter med kommunen er opplevelsen av at de ikke føler seg sett 
av hjelpeapparatet og at de sitter igjen med en opplevelse av at de er en urimelig byrde for 
kommunen. 
For ofte blir de fortalt om kommunens anstrengte økonomi, hvor mye de har å gjøre, 
knapphet på ressurser og at det er vanskelig å love noe o.s.v. 
Alt for mange som søker om pleie og omsorgstjenester gir uttrykk for forbauselse og 
skuffelse over at de som kjenner meg  og mine helseplager best, som de fra 
hjemmetjenesten som har hjulpet meg før eller fastlegen min  ikke er en selvfølgelig 
premissleverandør for hva som er «nødvendig pleie og omsorg». 
 
Kommunens tjenesteapparat synes i en travel hverdag for ofte å ha mistet forståelsen for 
hvor sårt og fortvilende det er for de fleste som søker om «nødvendige pleie og 
omsorgstjenester» å innrømme / akseptere at de ikke klarer seg alene og må søke om hjelp 
fra kommunen. 
De skal da slippe å bli møtt med opplevelsen av at de er en byrde for kommunen. 
De skal bli møtt med respekt og verdighet:  « Jeg ser at du har det vanskelig. Vi skal prøve å 
hjelpe deg best mulig slik at du igjen kan mestre mest mulig selv». 
Hjelpeapparatet må holde løfter / avtaler om når og hvordan nødvendige tjenester skal ytes 
også når en annen etat er den som skal yte tjenesten. For ofte blir den pleietrengende 



  

sittende  å vente på hjelp eller nødvendige hjelpemidler  når de kommer hjem etter opphold 
på sykehus. 
Det skaper utrygghet og mistillit. 
Tilsvarende må den pleie og omsorg som ytes skje når det er avtalt. Ved forsinkelser og 
uventede ting må det gis tydelig beskjeder. Medisinutlevering skal ikke forsinkes. Forsinkelse 
av hjelp til personlig hygiene eller hjelp for å spise oppleves oftest nedverdigende og 
ubehagelig. 
Det skaper heller ikke trygghet og tillit. 
 
Tre ting er velkjente sannheter når det gjelder «nødvendig pleie og omsorg» og som er faglig 
godt dokumentert: 

 Tjenester ytt av pleiepersonale som over tid kjenner den som får hjelp oppleves best 
av den om får hjelpen og ytes enklere og raskere av den som gir hjelpen. 

 Alle ønsker å klare seg selv lengst mulig uten hjelp fra kommunen og utsetter i det 
lengste å søke om hjelp hvis de vet at det er hjelp å få hvis de blir dårligere. 

 Alle prøver å sikre egen trygghet og verdighet ved å skaffe seg ting eller tjenester de 
vet det er mangel på. 
 

«Nødvendig pleie og omsorg» er praktiske tjenester som ytes fra en person til en annen. Det 
er disse to i fellesskap som bestemmer kvaliteten på hjelpen. 
 Det tilsier ikke at det er behov for utvidet saksbehandling, møtevirksomhet og vedtak på 
overordnet nivå for å begynne å yte hjelp. 
Start med å gi hjelp en kortere periode, høst erfaringer, bli kjent med hva som trengs og hva 
som fungerer. Tilsvarende når det synes å være ønskelig med endring av omsorgsnivå , prøv 
det ut før vedtak fattes. Formelle vedtak kan da fattes på grunnlag av faktakunnskap.                                                        
Det krever ikke møter av ledere. Det krever at ledere har tillit til sine medarbeidere og tar 
den enkelte hjelpesøkende opplevelse av hjelpeløshet på alvor. Bare slik kan man starte den 
ofte langvarige prosess med å gjenvinne mest mulig av tapte funksjoner. 
Det bør snarest startes med en enkel plan for omgjøring av dagens måte å tildele og yte 
«nødvendige pleie og omsorgstjenester».  Nøkkelordet er tillit. 
 
Viktige premissleverandører er de som nå får tjenester, deres pårørende, de som yter 
tjenestene og fastlegene med kunnskap om nåsituasjonen,  utsikter til bedring og ikke minst 
kjennskap til tidligere livshendelser som har betydning for hvordan den enkelte opplever 
egen virkelighet. 
 
Votering:                                                                                                                                                                        
Enstemmig vedtatt 

 
 
 
Vedtak: 
 



  

Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har disse innspillene til tildeling av 
helse- og omsorgstjenester i Gausdal kommune:  
 
REF har over tid fått en rekke innspill fra søkere om pleie og omsorgstjenester og deres 
pårørende, men også fra tjenesteyterne som ansatte i hjemmetjenestene og på 
institusjonene og fra fastlegene om at det er ønskelig og behov for gjennomgang og endring 
av søknadsprosedyrene. 
 
Ut i fra tidligere orienteringer fra Kommunedirektøren mener vi å vite nok om hvordan det 
fungerer i dag. Vi har ikke noe tallmateriale over hvor mange som er fornøyd eller 
misfornøyd med de tjenester de får, men vi har et klart inntrykk av at det er for mange som 
sitter igjen med en ubehagelig opplevelse etter ha søkt om tjenester enten de til slutt har 
blitt innvilget eller ikke. 
Skal vi få til forbedringer må vi ikke slå oss til ro med at det er mange som er fornøyde, men 
heller prøve å forstå hvorfor et ikke ubetydelig antall sitter igjen med en negativ opplevelse 
når det ble søkt om «nødvendige pleie og omsorgstjenester» fra kommunen. 
Sammenfatningen av deres møter med kommunen er opplevelsen av at de ikke føler seg sett 
av hjelpeapparatet og at de sitter igjen med en opplevelse av at de er en urimelig byrde for 
kommunen. 
For ofte blir de fortalt om kommunens anstrengte økonomi, hvor mye de har å gjøre, 
knapphet på ressurser og at det er vanskelig å love noe o.s.v. 
Alt for mange som søker om pleie og omsorgstjenester gir uttrykk for forbauselse og 
skuffelse over at de som kjenner meg  og mine helseplager best, som de fra 
hjemmetjenesten som har hjulpet meg før eller fastlegen min  ikke er en selvfølgelig 
premissleverandør for hva som er «nødvendig pleie og omsorg». 
 
Kommunens tjenesteapparat synes i en travel hverdag for ofte å ha mistet forståelsen for 
hvor sårt og fortvilende det er for de fleste som søker om «nødvendige pleie og 
omsorgstjenester» å innrømme / akseptere at de ikke klarer seg alene og må søke om hjelp 
fra kommunen. 
De skal da slippe å bli møtt med opplevelsen av at de er en byrde for kommunen. 
De skal bli møtt med respekt og verdighet:  « Jeg ser at du har det vanskelig. Vi skal prøve å 
hjelpe deg best mulig slik at du igjen kan mestre mest mulig selv». 
Hjelpeapparatet må holde løfter / avtaler om når og hvordan nødvendige tjenester skal ytes 
også når en annen etat er den som skal yte tjenesten. For ofte blir den pleietrengende 
sittende  å vente på hjelp eller nødvendige hjelpemidler  når de kommer hjem etter opphold 
på sykehus. 
Det skaper utrygghet og mistillit. 
Tilsvarende må den pleie og omsorg som ytes skje når det er avtalt. Ved forsinkelser og 
uventede ting må det gis tydelig beskjeder. Medisinutlevering skal ikke forsinkes. Forsinkelse 
av hjelp til personlig hygiene eller hjelp for å spise oppleves oftest nedverdigende og 
ubehagelig. 
Det skaper heller ikke trygghet og tillit. 
 



  

Tre ting er velkjente sannheter når det gjelder «nødvendig pleie og omsorg» og som er faglig 
godt dokumentert: 

 Tjenester ytt av pleiepersonale som over tid kjenner den som får hjelp oppleves best 
av den om får hjelpen og ytes enklere og raskere av den som gir hjelpen. 

 Alle ønsker å klare seg selv lengst mulig uten hjelp fra kommunen og utsetter i det 
lengste å søke om hjelp hvis de vet at det er hjelp å få hvis de blir dårligere. 

 Alle prøver å sikre egen trygghet og verdighet ved å skaffe seg ting eller tjenester de 
vet det er mangel på. 
 

«Nødvendig pleie og omsorg» er praktiske tjenester som ytes fra en person til en annen. Det 
er disse to i fellesskap som bestemmer kvaliteten på hjelpen. 
 Det tilsier ikke at det er behov for utvidet saksbehandling, møtevirksomhet og vedtak på 
overordnet nivå for å begynne å yte hjelp. 
Start med å gi hjelp en kortere periode, høst erfaringer, bli kjent med hva som trengs og hva 
som fungerer. Tilsvarende når det synes å være ønskelig med endring av omsorgsnivå , prøv 
det ut før vedtak fattes. Formelle vedtak kan da fattes på grunnlag av faktakunnskap.                                                        
Det krever ikke møter av ledere. Det krever at ledere har tillit til sine medarbeidere og tar 
den enkelte hjelpesøkende opplevelse av hjelpeløshet på alvor. Bare slik kan man starte den 
ofte langvarige prosess med å gjenvinne mest mulig av tapte funksjoner. 
Det bør snarest startes med en enkel plan for omgjøring av dagens måte å tildele og yte 
«nødvendige pleie og omsorgstjenester».  Nøkkelordet er tillit. 
 
Viktige premissleverandører er de som nå får tjenester, deres pårørende, de som yter 
tjenestene og fastlegene med kunnskap om nåsituasjonen,  utsikter til bedring og ikke minst 
kjennskap til tidligere livshendelser som har betydning for hvordan den enkelte opplever 
egen virkelighet. 
 

 
 
 
 
REF-9/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/1153 
 
ALDERSVENNLIG LOKALSAMFUNN - INNSPILL TIL PROSESS  

 
 
 
Behandling: 
  
Sverre Karper fremmet følgende forslag til innspill: 
 
REF er invitert til å gi innspill til prosessen for arbeidet med et aldersvennlig Gausdal. 



  

Utgangspunktet er Stortingsmelding 15 (2017- 2018) «Leve hele livet» fra Regjeringen.  
De har inngått samarbeid med KS som har utarbeidet «Håndbok i aldersvennlige 
lokalsamfunn». 
I Stortingsmeldingen er det listet opp 25 konkrete og utprøvde løsninger på områder hvor 
Regjeringen vet at det for ofte svikter i tilbudet til eldre i dag. Løsningene er inndelt i fem 
undergrupper. 

 Et aldersvennlig Norge 
 Aktivitet og fellesskap 
 Mat og måltider 
 Helsehjelp 
 Sammenheng i tjenester 

Målgruppen for Stortingsmeldingen er eldre  over 65 år, både de som bor hjemme og de 
som bor i institusjon. 
Målet med prosessen er: 

 Flere gode leveår 
 Pårørende som ikke blir utslitt 
 Ansatte som opplever et godt arbeidsmiljø 

 
Gjennomføringen av prosessen er 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, Forbedring. 
I invitasjonen fra Kommunedirektøren til REF står det  at det i løpet av første halvår 2021 
legges fram en sak for Kommunestyret om hvordan vi kan arbeide med perspektivet «Leve 
hele livet» her i kommunen. Under Status skriver Kommunedirektøren at Gausdal har store 
deler av tiltakene på de fem innsatsområdene på i «Leve hele livet» på plass. 
Under  Mål for arbeidet med reformen heter det. Eldre skal få mulighet til å mestre eget liv 
der de bor, hele livet. 
I Kommuneproposisjonen 2021 legger Regjeringen opp til en prosess hvor Kommunestyret 
vedtar hvordan reformens løsninger innføres lokalt. Det tydeliggjøres at innbyggernes behov 
skal være styrende for tiltakene som iverksettes. 
 
REF har vært tydelig i sin kritikk av saksutredning, innbyggerinnvolvering og politisk 
behandling som ligger til grunn for politiske vedtak i 2019 – 2020 om nedbygging av 
Planområde 1 Omsorg: 

 Nedbygging av plasser til senil demente 
 Omgjøring av sykehjemsplasser til HDO – boliger 
 Effektivisere driften av hjemmetjenesten 
 Effektivisere driften av sykehjemmene 
 Effektivisere kjøkkendriften 

 
Saksutredningene bygger på gjennomsnittsbetraktninger av Kostra – tall og ikke slik 



  

 St.m.15 «Leve hele livet» framhever skulle ha skjedd i 2019 -2020:  Kartlegging av 
kommunens egne behov og utfordringer, Planlegging og Beslutninger. 
Slik tydeliggjør den REFs kritikk av administrasjonens saksutredninger og bekrefter at de 
politiske vedtak innen Planområde 12 Omsorg er gjort uten å vite hvordan kommunens eldre 
har det. 
Med stor grad av sikkerhet vil gjennomføringen av vedtakene skape et mer aldersfientlig 
lokalsamfunn. Det vil gjelde spesielt  for de svakeste av de eldre som er i siste fase av livet. 
Lettest å forstå og alt erfart av mange er konsekvensene av Effektiviseringen av 
kjøkkendriften. 
Mattilbudets valgmuligheter reduseres og muligheten for  besøkende til å dele et måltid 
med en av beboerne er ikke lenger mulig. 
Det samsvarer dårlig med kvalitetsreformen «Leve hele livet» hvor det heter om måltider: 
 «Skape gode mat og  måltidsopplevelser for den enkelte» 
Det er klokskap i å snu når ny forståelse gir kunnskap om at en beveger seg i feil retning. 
De politiske vedtakene bør stilles i bero i tre måneder.  I denne perioden bør en skaffe seg 
oppdatert kunnskap om hvordan de eldste og skrøpeligste har det  og hvordan de selv 
opplever sin virkelighet. 
Det kan gjøres ved at den eldre selv enten alene eller sammen med en pårørende fyller ut et 
enkelt spørreskjema hvor de også får mulighet til å samtykke til at ansatte i 
hjemmetjenesten og fastlegen får rett til å gi sin vurdering. 
Det er fult mulig å både gi «nødvendige pleie og omsorgstjenester» og å holde vedtatte 
budsjetter uten å gjennomføre vedtatt nedbygging av Planområde 12.  
REF har vist det i uttalelsen til foregående sak 8 / 21 Tildeling av tjenester hvor nøkkelordet 
er  tillit og at det enkle og nære er billigere enn det kompliserte og fjerne. 
 
Får vi til en verdig omsorg for de som trenger det mest har vi på plass fundamentet for et 
Aldersvennlig lokalsamfunn. 
Det er også en velkjent sannhet at det er lettere å yte hjelp enn å få hjelp. 
Skal kommunen klare å mobilisere frivillige må kommuneledelsen både politisk og 
administrativt tydeliggjøre hva, når og hvordan frivillig innsats ønskes. De som skal yte 
bistand må føle seg sett og bli vist tillit av de som ser på frivillig innsats som ønskelig ikke 
bare for å spare offentlige midler, men for at det kan være et trivselskapende supplement til 
kommunal omsorg. 
Manges erfaring så langt er at det er lettest  å yte hjelp i nærmiljøet til noen en kjenner. 
Her også må vi ikke gjøre det for vanskelig. Eldre er som  yngre, bare at de har levd litt 
lengre. Ikke to er like, alle har ønsker om å bli sett, bli tatt på alvor, ikke føle at de er til bry 
eller er en kostnad som fellesskapet helst skulle vært foruten. For mange får ikke oppfylt 
disse ønskene. 
 
Votering:                                                                                                                                                                        
Enstemmig vedtatt 

 
 



  

 
Vedtak: 
 

Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har disse innspillene til prosessen 
for arbeid med et aldersvennlig lokalsamfunn i Gausdal:  

 
REF er invitert til å gi innspill til prosessen for arbeidet med et aldersvennlig Gausdal. 
Utgangspunktet er Stortingsmelding 15 (2017- 2018) «Leve hele livet» fra Regjeringen.  
De har inngått samarbeid med KS som har utarbeidet «Håndbok i aldersvennlige 
lokalsamfunn». 
I Stortingsmeldingen er det listet opp 25 konkrete og utprøvde løsninger på områder hvor 
Regjeringen vet at det for ofte svikter i tilbudet til eldre i dag. Løsningene er inndelt i fem 
undergrupper. 

 Et aldersvennlig Norge 
 Aktivitet og fellesskap 
 Mat og måltider 
 Helsehjelp 
 Sammenheng i tjenester 

Målgruppen for Stortingsmeldingen er eldre  over 65 år, både de som bor hjemme og de 
som bor i institusjon. 
Målet med prosessen er: 

 Flere gode leveår 
 Pårørende som ikke blir utslitt 
 Ansatte som opplever et godt arbeidsmiljø 

 
Gjennomføringen av prosessen er 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, Forbedring. 
I invitasjonen fra Kommunedirektøren til REF står det  at det i løpet av første halvår 2021 
legges fram en sak for Kommunestyret om hvordan vi kan arbeide med perspektivet «Leve 
hele livet» her i kommunen. Under Status skriver Kommunedirektøren at Gausdal har store 
deler av tiltakene på de fem innsatsområdene på i «Leve hele livet» på plass. 
Under  Mål for arbeidet med reformen heter det. Eldre skal få mulighet til å mestre eget liv 
der de bor, hele livet. 
I Kommuneproposisjonen 2021 legger Regjeringen opp til en prosess hvor Kommunestyret 
vedtar hvordan reformens løsninger innføres lokalt. Det tydeliggjøres at innbyggernes behov 
skal være styrende for tiltakene som iverksettes. 
 



  

REF har vært tydelig i sin kritikk av saksutredning, innbyggerinnvolvering og politisk 
behandling som ligger til grunn for politiske vedtak i 2019 – 2020 om nedbygging av 
Planområde 1 Omsorg: 

 Nedbygging av plasser til senil demente 
 Omgjøring av sykehjemsplasser til HDO – boliger 
 Effektivisere driften av hjemmetjenesten 
 Effektivisere driften av sykehjemmene 
 Effektivisere kjøkkendriften 

 
Saksutredningene bygger på gjennomsnittsbetraktninger av Kostra – tall og ikke slik 
 St.m.15 «Leve hele livet» framhever skulle ha skjedd i 2019 -2020:  Kartlegging av 
kommunens egne behov og utfordringer, Planlegging og Beslutninger. 
Slik tydeliggjør den REFs kritikk av administrasjonens saksutredninger og bekrefter at de 
politiske vedtak innen Planområde 12 Omsorg er gjort uten å vite hvordan kommunens eldre 
har det. 
Med stor grad av sikkerhet vil gjennomføringen av vedtakene skape et mer aldersfientlig 
lokalsamfunn. Det vil gjelde spesielt  for de svakeste av de eldre som er i siste fase av livet. 
Lettest å forstå og alt erfart av mange er konsekvensene av Effektiviseringen av 
kjøkkendriften. 
Mattilbudets valgmuligheter reduseres og muligheten for  besøkende til å dele et måltid 
med en av beboerne er ikke lenger mulig. 
Det samsvarer dårlig med kvalitetsreformen «Leve hele livet» hvor det heter om måltider: 
 «Skape gode mat og  måltidsopplevelser for den enkelte» 
Det er klokskap i å snu når ny forståelse gir kunnskap om at en beveger seg i feil retning. 
De politiske vedtakene bør stilles i bero i tre måneder.  I denne perioden bør en skaffe seg 
oppdatert kunnskap om hvordan de eldste og skrøpeligste har det  og hvordan de selv 
opplever sin virkelighet. 
Det kan gjøres ved at den eldre selv enten alene eller sammen med en pårørende fyller ut et 
enkelt spørreskjema hvor de også får mulighet til å samtykke til at ansatte i 
hjemmetjenesten og fastlegen får rett til å gi sin vurdering. 
Det er fult mulig å både gi «nødvendige pleie og omsorgstjenester» og å holde vedtatte 
budsjetter uten å gjennomføre vedtatt nedbygging av Planområde 12.  
REF har vist det i uttalelsen til foregående sak 8 / 21 Tildeling av tjenester hvor nøkkelordet 
er  tillit og at det enkle og nære er billigere enn det kompliserte og fjerne. 
 
Får vi til en verdig omsorg for de som trenger det mest har vi på plass fundamentet for et 
Aldersvennlig lokalsamfunn. 
Det er også en velkjent sannhet at det er lettere å yte hjelp enn å få hjelp. 
Skal kommunen klare å mobilisere frivillige må kommuneledelsen både politisk og 
administrativt tydeliggjøre hva, når og hvordan frivillig innsats ønskes. De som skal yte 
bistand må føle seg sett og bli vist tillit av de som ser på frivillig innsats som ønskelig ikke 
bare for å spare offentlige midler, men for at det kan være et trivselskapende supplement til 
kommunal omsorg. 



  

Manges erfaring så langt er at det er lettest  å yte hjelp i nærmiljøet til noen en kjenner. 
Her også må vi ikke gjøre det for vanskelig. Eldre er som  yngre, bare at de har levd litt 
lengre. Ikke to er like, alle har ønsker om å bli sett, bli tatt på alvor, ikke føle at de er til bry 
eller er en kostnad som fellesskapet helst skulle vært foruten. For mange får ikke oppfylt 
disse ønskene. 
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REFERATSAKER/NYE SAKER FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED 
FUNKSJONSNEDSETTELSE 20.04.21  

 
 
 
Behandling: 
 
Følgende saker ble referert: 
 
1. Referat fra brukerrådsmøter planområdene 11 og 12, høsten 2020 
2. Brev av 26/3-21 fra Jørund Hassel på vegne av Innlandet fylkeskommunale eldreråd 
3. Etablering av helsefelleskap. Hvor langt er denne saken kommet i kommunen? 
4. Statsforvalteren i Innlandet, eldre ut på middag, brev til kommunen 
5. Senter for et aldersvennlig Norge, søknad om deltakelse i prosjekt om mobilisering av     
     seniorressurser 2021 
6. Invitasjon til offisiell åpning av Eldreombudet og senter for et aldersvennlig samfunn 
 
Til sakens punkt 3: Sak om etablering av helsefelleskap er behandlet av kommunestyret.  
Denne saken har ikke vært behandlet i rådet før behandling i formannskap/kommunestyre noe 
ordføreren beklaget. 
 
Til sakens punkt 4: Søknad fremmes via Gausdal frivilligsentral 
Til sakens punkt 5: Søknad fremmes ikke i denne omgang. Gausdal kommunen følger med på  
                                  prosjektet og ser  på hva vi etter hvert kan nyttiggjøre oss av tiltak. 
Videreførte saker: 
 

 Overtakelse av markeringen for verdens eldredag 01.10 
 Regnskap, årsberetning og årsmelding for 2020 
 Tertialrapporten 1. tertial 2021 
 HDO-plasser, status og framdrift, samme rapportering som til formannskapet 
 Befaring på Helse- og omsorgssteder 



  

 
Nye saker: 
 

 REF ønsker en orientering om psykiatritjenesten i Gausdal 
 REF ønsker en orientering om en evt. evaluering av tiltakene ved Covid 19 i Gausdal 
 REF ønsker en orientering om igangsettelse av evt. tiltak i forbindelse med Stortingsmelding 
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Nytt ekstramøte i forbindelse med behandling av årsberetning og regnskap, avvikles 
26.05.21 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


