
 

 
 

 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
Dato:  21.09.2022 
Tid:  13:00 – 15:35 
Sted:  Møterom Skeikampen 
Under ledelse av:  Leder av REF, Arve Bergum 
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:   MØTER FOR: 

 
 
Leder Arve Bergum   
Nestleder Sverre Karper FO  
Medlem Anne Dina Bjerke   
Medlem Marit Randi Solberg   
Medlem Einar Granum   
Medlem Anne Grethe Svendsen   

 Varamedlem            Laila Engjom              Sverre Karper 
 
 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer: 6 
 
 

 
Tilstede fra administrasjonen:  
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:  

• Forslag til uttalelse/vedtak i sakene 23/22, 24/22, 25/22 og 26/22. 

 



  

 
Orienteringer:  
 
Aktuelt ved ordfører: 

• Presentasjon av prosessen vedr. budsjett 2023/Handlings- og økonomiplan 2023-2026 

• Framdrift aldersvennlig samfunn 

• Gausdal kommune 2042, hovedtrekk 

• Informasjon om ordførers utekontor 

 
 
 
 

Godkjenning av protokoll:  Elektronisk godkjenning vedlagt protokollen. 

 
 



  

 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 23/22   
 REFERAT FRA BRUKERRÅDSMØTER I HELSE OG OMSORG  
Sak 24/22   
 REF SIN BEHANDLING AV DIALOGSEMINARET FOR HELSE OG OMSORG  
Sak 25/22   
 OPPFØLGING AV UTTALELSER FRA FYLKESRÅDENES LANDSKONFERANSE  
Sak 26/22   
 KOMITÈENS OPPLEGG FOR ELDREDAGEN 2022  
Sak 27/22   
 ORIENTERINGER, DRØFTINGER, REFERATER OG NYE SAKER REF 21.09.22  
  
 



  

 
 
 
REF-23/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/1609 
 
REFERAT FRA BRUKERRÅDSMØTER I HELSE OG OMSORG  

 
Behandling: 
Arve Bergum fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
REF begynner nå sitt siste år før nytt råd velges etter kommunevalget neste år.                       
Et gjennomgående problem siden vi ble valgt i 2019 har vært og få informasjon om hvordan 
de lovpålagte tjenestene funger I vår kommune.  Referatene fra brukerrådene var en måte 
REF prøvde å få informasjon som referatsaker på våre møter fram til våren 2022. Ordningen 
fungerte meget bra, men ble da stoppet av administrasjonen.                                                        
Den folkevalgte dialogen med brukerrådene var det tjenesteutvalget som skulle ha. 
Referatene fra brukerrådene har tidligere vært satt opp på plakattavlene på institusjonene 
over flere år, men nå har administrasjonen funnet ut at det står ingenting i dialogprosessen 
om at møtereferatene skal offentliggjøres. Det står heller ikke at de ikke skal offentliggjøres. 
Dette er nok et eksempel på administrasjonens behov for å vanskeliggjøre REF sin mulighet 
til å gi faktabasert råd til politikerne.                                                                                                 
REF ber nå om at brukerrådsprotokollene for planområdene 11 og 12 for året 2022 blir 
referatsaker i REF sitt neste møte med unntatt offentlighet. 

Votering:                                                                                                                                            
Enstemmig vedtatt 

 
 
Vedtak: 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelser har følgende forslag til uttalelse: 
 
REF begynner nå sitt siste år før nytt råd velges etter kommunevalget neste år.                       
Et gjennomgående problem siden vi ble valgt i 2019 har vært og få informasjon om hvordan 
de lovpålagte tjenestene funger I vår kommune.  Referatene fra brukerrådene var en måte 
REF prøvde å få informasjon som referatsaker på våre møter fram til våren 2022. Ordningen 
fungerte meget bra, men ble da stoppet av administrasjonen.                                                      
Den folkevalgte dialogen med brukerrådene var det tjenesteutvalget som skulle ha. 
Referatene fra brukerrådene har tidligere vært satt opp på plakattavlene på institusjonene 
over flere år, men nå har administrasjonen funnet ut at det står ingenting i dialogprosessen 
om at møtereferatene skal offentliggjøres. Det står heller ikke at de ikke skal offentliggjøres. 
Dette er nok et eksempel på administrasjonens behov for å vanskeliggjøre REF sin mulighet 
til å gi faktabasert råd til politikerne.                                                                                                 
REF ber nå om at brukerrådsprotokollene for planområdene 11 og 12 for året 2022 blir 
referatsaker i REF sitt neste møte med unntatt offentlighet. 



  

 
 
 
 
 
REF-24/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/1610 
 
REF SIN BEHANDLING AV DIALOGSEMINARET FOR HELSE OG OMSORG  
 
Behandling: 
Arve Bergum fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 

1. Som tidligere gitt utrykk for hadde det for REF sine lovpålagte oppgaver vært nyttig 
om vi deltok (var representert) på Dialogseminaret. 

2. Politikerne fra Tjenesteutvalget har hatt møter med brukerrådene. Det er 
nærliggende at REF snarest og før vår uttalelse om kommunebudsjettet får tilgang til 
hvilke synspunkter representantene har gitt til tjenesteutvalget for planområdene 
11 og 12. 

Votering:                                                                                                                                            
Enstemmig vedtatt 

 
 
Vedtak: 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelser har følgende forslag til uttalelse: 
 

1. Som tidligere gitt utrykk for hadde det for REF sine lovpålagte oppgaver vært nyttig 
om vi deltok (var representert) på Dialogseminaret. 

2. Politikerne fra Tjenesteutvalget har hatt møter med brukerrådene. Det er      
nærliggende at REF snarest og før vår uttalelse om kommunebudsjettet får tilgang til 
hvilke synspunkter representantene har gitt til tjenesteutvalget for planområdene 
11 og 12. 

 
 
 
 
 
REF-25/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/1613 
 
OPPFØLGING AV UTTALELSER FRA FYLKESRÅDENES LANDSKONFERANSE  
 
Behandling: 



  

 
Arve Bergum fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
REF oversender forslagene 1-7 fra landskonferansen for eldrerådene 7 - 9 juni 2022 
til kommunestyrets medlemmer. Det påpeker viktige saker også i Gausdal Kommune 
og støttes av REF og må følges opp. 
 
Votering:                                                                                                                                            
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelser har følgende forslag til vedtak: 
 
REF oversender forslagene 1-7 fra landskonferansen for eldrerådene 7 - 9 juni 2022 
til kommunestyrets medlemmer. Det påpeker viktige saker også i Gausdal Kommune 
og støttes av REF og må følges opp. 
 
 
 
 
 
REF-26/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/1614 
 
KOMITÈENS OPPLEGG FOR ELDREDAGEN 2022  

 
Behandling: 
Arve Bergum fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Rådet tar leders orientering om komiteens opplegg for eldredagen 2022 til etterretning med 
et budsjett på kr. 46.000. Kommunen dekker kr. 100,- pr person til servering/underholdning i 
flg. vedtak i REF. sak 11/21. 

Votering:                                                                                                                                            
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelser har følgende forslag til vedtak: 
 
Rådet tar leders orientering om komiteens opplegg for eldredagen 2022 til etterretning med 
et budsjett på kr. 46.000. Kommunen dekker kr. 100,- pr person til servering/underholdning i 
flg. vedtak i REF. sak 11/21. 



  

 
 
 
 
 
 
REF-27/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/1616 
 
ORIENTERINGER, DRØFTINGER, REFERATER OG NYE SAKER REF 21.09.22  
 
Behandling: 
Følgende saker ble referert med kommentarer: 
 

• Dagseminar om brukerstyrt personlig assistanse 
• Om invitasjon til medvirkningskonferanse.                                                                                               

Leder påpeker at REF sin sekretær burde deltatt 
• Invitasjon til samskapingskonferansen 2022 (Trygg trafikk) 

Einar Granum deltar. 
• Forsvarets seniorforbund, deltakelse i eldreråd 
• Livsglede for eldre 
• Innspill til kommunens samfunnsplaner 
 

Referatsakene legges ved møteprotokollen. 
 
REF diskuterte avvikling av et ekstra møte (arbeidsmøte) 12.10.22 vedr. innspill om 
ytringsmuligheter for funksjonshemmede jfr. Ytringsfrihetskommisjonens utredning som ble 
lagt fram under Arendalsuka i august (NOU 2022:9). 
 
Innspill fra rådsmedlemmene vedr. nye saker: 
 
• Ytringsmuligheter for funksjonshemmede 
• Psykiatritjenesten 

 
 


