
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
Dato:  22.10.2020 
Tid:  09:00 – 10:50 
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 
Varamedlem 

Paul Kristian Lillelien 
Jon Arild Sagheim  

FO 
FO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antall representanter inkl. varamedlemmer:  6 

Ordfører Anette Musdalslien var tilstede innledningsvis 
 
Til stede fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Rannveig Mogren 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Ikke godkjent, REF har gitt en enstemmig                          
                                                                              uttalelse til sakslisten. Se nedenfor  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
 
 
 
 



  

 
Uttalelse til sakslisten: 

Forslag framsatt av Arve Bergum: 
 

 «I sak 14/20 ble arbeidssituasjonen for REF gjennomgått med utgangspunkt i  
VEILEDER FOR RÅD FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE OG 
ELDRERÅD av 9 september 2019 med Kommunedirektøren og  Ordføreren tilstede. 
Kommunedirektøren ble anmodet om å komme med innsigelser hvis hun hadde en annen 
forståelse om hvordan REF skal utføre sine oppgaver etter Kommuneloven enn det som 
står i Veilederen. Hun kom ikke med noen innsigelser. 
Det er derfor trist at retningslinjene som framgår av Veilederen fortsatt ikke blir respektert.  
Til dette møtet har ikke kommunedirektøren ført opp på sakslisten de sakene som leder av 
REF ønsket å behandle.  
Dagens møte er et ekstramøte som REF følte behov for, for å få oppdatert kunnskap om 
Pleie og omsorgstjenesten i kommunen. 
Saker av betydning for REF s rådgivning til politikerne blir ikke oversendt eller blir 
oversendt så sent at rådets uttalelser ikke har mulighet for  å påvirke resultatet av 
saksbehandlingen.  
Ordføreren skal påse at alle utvalg og råd oppnevnt etter Kommuneloven har 
tilfredsstillende arbeidsforhold. Vi er ikke der enda. 
Bedres ikke dette, må vi søke råd annet sted for at  VEILEDER FOR RÅD FOR 
PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE OG ELDRERÅD blir fulgt også i vår 
kommune.» 

 
Votering:                                                                                                                                 
Enstemmig vedtatt 
REF gir tilbakemelding på feil ordlyd i protokoll fra 10.09.20, vedr. godkjenning av saksliste.       
Ny ordlyd skal være:                                                                                                               
Saksliste ikke godkjent da ikke alle foreslåtte saker er satt på sakskartet. 
 
Votering:                                                                                                                                           
Enstemmig vedtatt      
 

Orienteringer:  
 

 Aktuelle saker ved ordfører: 
- Orientering om prosessen med handlings- og økonomiplanarbeidet 2021-2024, med 

budsjett 2021 med 
- Orientering om arbeidet med kommuneplanens samfunndel 

 
Referatsaker, invitasjoner, nye saker i REF: 



  

 
1. 

 Innlandet fylkeskommunes eldrerådskonferanse, deltakelse som vedtatt jfr. sak REF-18/20 
punkt 1. 

 Deltakelse på møte i NUF Sør-Gudbrandsdal: Anne Grethe Svendsen 
 Deltakelse møte i FFO: Einar Granum 

 
2.  
Et enstemmig REF ønsker et nytt møte i forkant av formannskapets behandling av budsjett 2021 
og handlings- og økonomiplan 2021-2024 den 18.11.20.                                                                                        
Dette for å kunne gi innspill til formannskapets behandling av kommunedirektørens forslag som 
legges fram 04.11.20.  Dato for dette møtet foreslås til 12.11.20. 
 
 
Godkjenning av protokoll:  
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 19/20   
 INNSPILL TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2021-2024, MED 

ÅRSBUDSJETT 2021  
  
REF-19/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/2938 
 
INNSPILL TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2021-2024, MED ÅRSBUDSJETT 
2021  

 
 
 
Behandling: 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har disse innspillene til handlings- og 
økonomiplan 2021-2024, med årsbudsjett 2021. 
 
Sverre Karper fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 

«Slik vi leser det summariske tallmaterialet for Økonomiplan 2021 – 2024 er det 
nødvendig å redusere kommunens driftsbudsjett med kr 4.995.000 i 2021. Ytterligere 
tallmateriale eller konkrete planer om hvordan innsparingen er tenkt gjennomført er ikke 
framlagt. 
Det er medsendt noen kopier av overheads som muligens er bruke i ulike andre 
presentasjoner. Her gjentas at det i Gausdal brukes «langt mer ressurser på våre helse og 
omsorgstjenester enn i sammenlignbare kommuner.  Her ligger det et mulighetsrom da 
andre kommuner driver tjenester som er forsvarlige og minst like kvalitativt gode som 
våre». 
Det gjøres ingen forsøk på å belyse denne påstanden med fakta. 
Pleie og omsorg er ikke som det skrives i «Kunnskapsgrunnlaget» noe som kan smøres 
tynt utover og dermed kan dekke fleres behov. 
Pleie og omsorg er noe som må tilpasses den enkeltes behov og som skjer i et møte 
mellom den som trenger hjelp og den som yter hjelp. 
 
Vi har en Verdighetsgaranti utarbeidet av Helse og Omsorgsdepartementet med hjemmel i 
Helse og Omsorgstjenesteloven fra 2011. Den forplikter kommunene til å yte til 
innbyggerne: 
a) En riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov og tilstand. 
b) Et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider. 
c) Et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut,  
            samt nødvendig hjelp til personlig hygiene. 
d) Tilby samtaler om eksistensielle spørsmål. 
e) Lindrende behandling og en verdig død. 
f) Å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen. Omsorgen skal bidra  
            til habilitering og rehabilitering. 



  

g) Faglig forsvarlig oppfølging av lege og annet relevant personell, som sikrer  
            kontinuitet i behandlingen. 
h) Tilby eldre som bor på helseinstitusjon enerom. 
 i) at par som ønsker det skal kunne bo sammen. 
 
Helsedirektoratet har i tillegg utarbeidet Saksbehandlingsregler for kommunene som bl.a. 
vektlegger deres plikt til opplysning og veiledning i forhold til den enkeltes ønsker samt 
den enkeltes rett til å medvirke til hvor og hvordan hjelpen skal gis. Det står bl.a. at «det 
skal legges stor vekt på hva pasienten / brukeren ønsker» 
REF har videre fått utsendt et 20 siders notat fra Kommunedirektøren rettet til 
Kommunestyret etter deres bestilling av 18.06.2020, sak 46 / 20 om nødvendigheten av 
gode forbyggende og rehabiliterende tiltak. 
Notatet er svært teoretisk med begrepsavklaringer og flytskjemaer over pasientforløp. 
Dette blir etterfulgt av en opplisting av hvor bra det er her i kommunen, men at det kan bli 
enda bedre med mer forebygging, tverrfaglighet og frivillighet. 
Konkrete tiltak er ikke foreslått. 
 
REF´s bekymring gjelder de ca. 300 personene i kommunen som ikke får verdige tjenester 
i forhold til trygg boform, forsvarlig matinntak, personlig hygiene, mulighet for sosial 
kontakt og fysisk aktivitet. 
Dette gjelder mennesker med svært ulike funksjonshemminger som psykisk og fysisk 
utviklingshemminger, kronisk kroppslig syke med eller uten bevegelseshemninger eller 
sansedefekter, alvorlig psykisk syke, langtkomne misbrukere med alvorlig psykisk, sosialt 
eller kroppslig forfall, demente, kreftsyke og eldre i siste fase av livet. Mange av disse har 
ikke egen samtykkekompetanse og trenger bistand fra andre for å kunne være sikret et 
verdig liv. Ingen av de er like. Ingen av de representerer gjennomsnittet, men alle har like 
stor rett på at Verdighetsgarantien blir oppfylt av kommunen også for dem. Kommunen 
har i dag ingen løpende oversikt over hvem disse ca 300 er. 
 
Kommunens Ordfører hadde nylig en nødvendig påminnelse i GD om at når en tjeneste 
skulle legges ned var det den virkelig innsparing som måtte være avgjørende og ikke den 
ønskede innsparingen. Da gjaldt det en statlig drevet institusjon. Like selvfølgelig bør det 
være når tjenester i egen kommune skal legges ned. 
Ryktesvis har vi hørt at Bjørkvin, kjøkkentjenester ved Follebutunet, Vaskeriet i Forset og 
Arbeidsstuen i Follebu skal reduseres eller legges ned. Et minimum ved slike forslag må 
være en grundig økonomisk og praktisk vurdering av kostnader og nytte. 
 
Velferdspolitikken i Norge de siste 75 årene har vært bygget på at vi først skulle trygge de 
svakeste blant oss før vi utvidet velferdspolitikken til de som var bedre stilt. Det er vel 
dokumentert fra en rekke land «vi ikke ønsker å sammenligne oss med» at får vi ikke til 
det ødelegger vi også samholdet. 
 
Dere politikere i Gausdal har et stort ansvar for at vi til enhver tid kan gi alle i kommunen 
et verdig liv. Vi er ikke der enda.» 

 
Votering: 



  

Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har disse innspillene til handlings- og 
økonomiplan 2021-2024, med årsbudsjett 2021:  
 
Slik vi leser det summariske tallmaterialet for Økonomiplan 2021 – 2024 er det nødvendig å 
redusere kommunens driftsbudsjett med kr 4.995.000 i 2021. Ytterligere tallmateriale eller 
konkrete planer om hvordan innsparingen er tenkt gjennomført er ikke framlagt. 
Det er medsendt noen kopier av overheads som muligens er bruke i ulike andre presentasjoner. 
Her gjentas at det i Gausdal brukes «langt mer ressurser på våre helse og omsorgstjenester enn i 
sammenlignbare kommuner.  Her ligger det et mulighetsrom da andre kommuner driver tjenester 
som er forsvarlige og minst like kvalitativt gode som våre». 
Det gjøres ingen forsøk på å belyse denne påstanden med fakta. 
Pleie og omsorg er ikke som det skrives i «Kunnskapsgrunnlaget» noe som kan smøres tynt utover 
og dermed kan dekke fleres behov. 
Pleie og omsorg er noe som må tilpasses den enkeltes behov og som skjer i et møte mellom den 
som trenger hjelp og den som yter hjelp. 
 
Vi har en Verdighetsgaranti utarbeidet av Helse og Omsorgsdepartementet med hjemmel i Helse 
og Omsorgstjenesteloven fra 2011. Den forplikter kommunene til å yte til innbyggerne: 
a) En riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov og tilstand. 
b) Et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider. 
c) Et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut,  
            samt nødvendig hjelp til personlig hygiene. 
d) Tilby samtaler om eksistensielle spørsmål. 
e) Lindrende behandling og en verdig død. 
f) Å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen. Omsorgen skal bidra  
            til habilitering og rehabilitering. 
g) Faglig forsvarlig oppfølging av lege og annet relevant personell, som sikrer  
            kontinuitet i behandlingen. 
h) Tilby eldre som bor på helseinstitusjon enerom. 
 i) at par som ønsker det skal kunne bo sammen. 
 
Helsedirektoratet har i tillegg utarbeidet Saksbehandlingsregler for kommunene som bl.a. 
vektlegger deres plikt til opplysning og veiledning i forhold til den enkeltes ønsker samt den 
enkeltes rett til å medvirke til hvor og hvordan hjelpen skal gis. Det står bl.a. at «det skal legges 
stor vekt på hva pasienten / brukeren ønsker» 
REF har videre fått utsendt et 20 siders notat fra Kommunedirektøren rettet til Kommunestyret 
etter deres bestilling av 18.06.2020, sak 46 / 20 om nødvendigheten av gode forbyggende og 
rehabiliterende tiltak. 
Notatet er svært teoretisk med begrepsavklaringer og flytskjemaer over pasientforløp. Dette blir 
etterfulgt av en opplisting av hvor bra det er her i kommunen, men at det kan bli enda bedre med 
mer forebygging, tverrfaglighet og frivillighet. 
Konkrete tiltak er ikke foreslått. 



  

 
REF´s bekymring gjelder de ca. 300 personene i kommunen som ikke får verdige tjenester i 
forhold til trygg boform, forsvarlig matinntak, personlig hygiene, mulighet for sosial kontakt og 
fysisk aktivitet. 
Dette gjelder mennesker med svært ulike funksjonshemminger som psykisk og fysisk 
utviklingshemminger, kronisk kroppslig syke med eller uten bevegelseshemninger eller 
sansedefekter, alvorlig psykisk syke, langtkomne misbrukere med alvorlig psykisk, sosialt eller 
kroppslig forfall, demente, kreftsyke og eldre i siste fase av livet. Mange av disse har ikke egen 
samtykkekompetanse og trenger bistand fra andre for å kunne være sikret et verdig liv. Ingen av 
de er like. Ingen av de representerer gjennomsnittet, men alle har like stor rett på at 
Verdighetsgarantien blir oppfylt av kommunen også for dem. Kommunen har i dag ingen løpende 
oversikt over hvem disse ca 300 er. 
 
Kommunens Ordfører hadde nylig en nødvendig påminnelse i GD om at når en tjeneste skulle 
legges ned var det den virkelig innsparing som måtte være avgjørende og ikke den ønskede 
innsparingen. Da gjaldt det en statlig drevet institusjon. Like selvfølgelig bør det være når 
tjenester i egen kommune skal legges ned. 
Ryktesvis har vi hørt at Bjørkvin, kjøkkentjenester ved Follebutunet, Vaskeriet i Forset og 
Arbeidsstuen i Follebu skal reduseres eller legges ned. Et minimum ved slike forslag må være en 
grundig økonomisk og praktisk vurdering av kostnader og nytte. 
 
Velferdspolitikken i Norge de siste 75 årene har vært bygget på at vi først skulle trygge de 
svakeste blant oss før vi utvidet velferdspolitikken til de som var bedre stilt. Det er vel 
dokumentert fra en rekke land «vi ikke ønsker å sammenligne oss med» at får vi ikke til det 
ødelegger vi også samholdet. 
 
Dere politikere i Gausdal har et stort ansvar for at vi til enhver tid kan gi alle i kommunen et 
verdig liv. Vi er ikke der enda. 
 
 
 
 


