
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
Dato:  26.05.2021 
Tid:  09:00 – 10:50  
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 
Varamedlem Anne S. Toftemo Kvisberg   

 
 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer:      6 
 
 
Til stede fra administrasjonen:  
Sekretær REF Bjørn Resset 
 
Til stede fra politisk ledelse: 
Varaordfører Stig Melbø 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent med følgende merknader: 

Orienteringer ønsket av REF sin leder vedr. 
evalueringa av Covid 19-tiltak i Gausdal og status 
i Gausdal vedr. Stortingsmelding 24 (2019-2020), 
ble ikke fremlagt. 

Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  

 Forslag til uttalelse til REF-sak 12/21 vedr. årsberetning og årsregnskap samt årsmelding 
2020 

 Forslag til uttalelse til REF-sak 13/21 vedr. HDO-plasser, status og framdrift, som til 
formannskapet 



  

 
Godkjenning av protokoll: elektronisk godkjenning av vedlagt  
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 11/21   
 OVERTAKELSE AV MARKERING FOR VERDENS ELDREDAG 1/10  
Sak 12/21   
 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP SAMT ÅRSMELDING FOR 2020  
Sak 13/21   
 HDO-PLASSER, STATUS OG FRAMDRIFT -  UNDERVEISRAPPORT 2 2021  
Sak 14/21   
 REFERATSAKER/NYE SAKER FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED 

FUNKSJONSNEDSETTELSE 26.05.2021  
  
 



  

 
 
REF-11/21 
Ark.: F07 &75 Arkivsaksnr.: 20/1852 
 
OVERTAKELSE AV MARKERING FOR VERDENS ELDREDAG 1/10  
 
Behandling: 
 
Arve Bergum fremmet følgende forslag til vedtak til saken:  
 

1. REF tar tilbake eldredag-arrangementet fra 2021. 
2. Gausdal kommune stiller lokale til disposisjon. 
3. Gausdal kommune dekker kr.100,- pr. person til servering/underholdning til arrangementet. 
4. REF sammen med andre organisasjoner står for planlegging, utførelse og etterarbeide 

knyttet til arrangementet. 
5. Det utbetales ingen godtgjørelse i forbindelse med arrangering av dette arrangementet. 

 
Votering:  
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
 
Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har følgende forslag til vedtak vedr. 
betingelser for å ta over markeringen av verdens eldredag 1/10: 
 

1.    REF tar tilbake eldredag-arrangementet fra 2021. 
2.   Gausdal kommune stiller lokale til disposisjon. 
3.   Gausdal kommune dekker kr.100,- pr. person til servering/underholdning til arrangementet. 
4.   REF sammen med andre organisasjoner står for planlegging, utførelse og etterarbeide    
        knyttet til arrangementet. 
5.     Det utbetales ingen godtgjørelse i forbindelse med arrangering av dette arrangementet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
REF-12/21 
Ark.: 200 Arkivsaksnr.: 20/3126 
 



  

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP SAMT ÅRSMELDING FOR 2020  
 
 
Behandling: 
 
Sverre Karper fremmet følgende forslag til innspill:  
 
Årsregnskapet viser et mindreforbruk på 20,88 millioner. Det er lagt fram et budsjett for 2021 og en 
økonomiplan for 2021 – 2024 i balanse. Det tilsier at kommunen blir tatt av Statsforvalterens 
ROBEK liste. Kommunedirektøren finner grunn til å takke ledere, ansatte, tillitsvalgte og 
verneombud. Hun framhever at administrasjonens hovedfokus er fortsatt å levere gode tjenester til 
innbyggerne i tillegg til å ivareta arbeidsmiljøet. Hennes bekymring for framtiden er 
administrasjonens kapasitet og kompetanse til å ivareta lovpålagte oppgaver og krav til rapportering. 
 
REF,s medlemmer ser som sin viktigste oppgave å være «lytteposter og talerør» for alle de uformelle 
samtaler og meningsutvekslinger som et levende bygdesamfunn utgjør. Ut fra det prøver vi å 
sammenfatte hovedinntrykkene i uttalelser / råd til politikerne. 
Regnskapstall forutsettes å være riktige når revisor har godkjent regnskapet. 
Presentasjonen av tallene kan opplyse eller tildekke virkeligheten. 
Kommuneregnskapet i sin nåværende form er lite opplysende for den interesserte innbygger som 
ønsker å være en del av lokaldemokratiet. 
I et forsøk på å forstå konsekvensene av regnskap og budsjett har vi laget denne sammenstillingen. 
Alle tall i tusen kroner: 
 
Regnskap.      Kommunen.     Admin.(pl.o.1)          Helse (pl.o. 11)      Omsorg(pl.o.12) 
2019.                 384.119.              28.723.                      62.518.              104.363 
2020:                 374.526.              26.997.                      61.519.                98.637 
Budsjett: 
2021:                                               28.129.                      55.858.                93.608 
2022                                                26.701.                      53.064.                88.398 
2023.                                               26.843                       52.764                 87.338 
2024.                                               26.501.                      52.764.                87.338 
 
Budsjett for 2021 – 2024 betydning for kommunens drift / tjenester. 
Alle tall i tusen kroner. 
                   Saldering (innsparing        Tiltak foreslått.           Behov for ytterligere innsparing 
                   I forhold til året før) 
2021:              4.496                                  5.950                                   0 
2022:            14.806                                  8.035                           8.771  
2023:               1.407                                         5                           1.402 
2024:                  432                                          0                              432 
Innsparing på pl.o. 11 - Helse i perioden 2019 til 2024 utgjør 9.754 mill eller 15.6% 
Innsparing på pl.o. 12 - Omsorg i perioden 2019 til 2024 utgjør 17.03 mill eller 16.3% 
Innsparing på pl.o.1 Administrasjon i perioden 2019 til 2024 utgjør 2.2 mill eller 7.66% 
 
Dere folkevalgte bør spørre dere om nedbyggingen av Helse og omsorgstjenestene i Gausdal er 
forsvarlig.  Fagpersoner og sentrale politikere fra alle partier er samstemte i at behovene for Helse og 
omsorgstjenester vil øke i årene framover.  



  

Samsvarer administrasjonens saksframlegg om at alt er bra med deres kjennskap til lokalsamfunnet? 
 
REF,s medlemmer har informasjon fra ulike hold om dårlig arbeidsmiljø for kommunalt ansatte, 
manglende respekt fra administrativ ledelse for elementære regler for arbeidstakeres rettigheter, 
behov for bistand utenfra for å løse interne arbeidskonflikter, pårørende til pleie og 
omsorgstrengende som opplever ikke å bli tatt på alvor og ikke minst alvorlig at innsparingstiltak går 
utover kvalitet og omfang av nødvendig pleie og omsorg. 
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt 
 
 
 
Vedtak: 
 
Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har følgende innspill til årsberetning og 
årsregnskap samt årsmelding for 2020: 
 
Årsregnskapet viser et mindreforbruk på 20,88 millioner. Det er lagt fram et budsjett for 2021 og en 
økonomiplan for 2021 – 2024 i balanse. Det tilsier at kommunen blir tatt av Statsforvalterens 
ROBEK liste. Kommunedirektøren finner grunn til å takke ledere, ansatte, tillitsvalgte og 
verneombud. Hun framhever at administrasjonens hovedfokus er fortsatt å levere gode tjenester til 
innbyggerne i tillegg til å ivareta arbeidsmiljøet. Hennes bekymring for framtiden er 
administrasjonens kapasitet og kompetanse til å ivareta lovpålagte oppgaver og krav til rapportering. 
 
REF,s medlemmer ser som sin viktigste oppgave å være «lytteposter og talerør» for alle de uformelle 
samtaler og meningsutvekslinger som et levende bygdesamfunn utgjør. Ut fra det prøver vi å 
sammenfatte hovedinntrykkene i uttalelser / råd til politikerne. 
Regnskapstall forutsettes å være riktige når revisor har godkjent regnskapet. 
Presentasjonen av tallene kan opplyse eller tildekke virkeligheten. 
Kommuneregnskapet i sin nåværende form er lite opplysende for den interesserte innbygger som 
ønsker å være en del av lokaldemokratiet. 
I et forsøk på å forstå konsekvensene av regnskap og budsjett har vi laget denne sammenstillingen. 
Alle tall i tusen kroner: 
 
Regnskap.      Kommunen.     Admin.(pl.o.1)          Helse (pl.o. 11)      Omsorg(pl.o.12) 
2019.                 384.119.              28.723.                      62.518.              104.363 
2020:                 374.526.              26.997.                      61.519.                98.637 
Budsjett: 
2021:                                               28.129.                      55.858.                93.608 
2022                                                26.701.                      53.064.                88.398 
2023.                                               26.843                       52.764                 87.338 
2024.                                               26.501.                      52.764.                87.338 
 
Budsjett for 2021 – 2024 betydning for kommunens drift / tjenester. 
Alle tall i tusen kroner. 
                   Saldering (innsparing        Tiltak foreslått.           Behov for ytterligere innsparing 



  

                   I forhold til året før) 
2021:              4.496                                  5.950                                   0 
2022:            14.806                                  8.035                           8.771  
2023:               1.407                                         5                           1.402 
2024:                  432                                          0                              432 
Innsparing på pl.o. 11 - Helse i perioden 2019 til 2024 utgjør 9.754 mill eller 15.6% 
Innsparing på pl.o. 12 - Omsorg i perioden 2019 til 2024 utgjør 17.03 mill eller 16.3% 
Innsparing på pl.o.1 Administrasjon i perioden 2019 til 2024 utgjør 2.2 mill eller 7.66% 
 
Dere folkevalgte bør spørre dere om nedbyggingen av Helse og omsorgstjenestene i Gausdal er 
forsvarlig.  Fagpersoner og sentrale politikere fra alle partier er samstemte i at behovene for Helse og 
omsorgstjenester vil øke i årene framover.  
Samsvarer administrasjonens saksframlegg om at alt er bra med deres kjennskap til lokalsamfunnet? 
 
REF,s medlemmer har informasjon fra ulike hold om dårlig arbeidsmiljø for kommunalt ansatte, 
manglende respekt fra administrativ ledelse for elementære regler for arbeidstakeres rettigheter, 
behov for bistand utenfra for å løse interne arbeidskonflikter, pårørende til pleie og 
omsorgstrengende som opplever ikke å bli tatt på alvor og ikke minst alvorlig at innsparingstiltak går 
utover kvalitet og omfang av nødvendig pleie og omsorg. 
 
 
 
 
REF-13/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1535 
 
HDO-PLASSER, STATUS OG FRAMDRIFT -  UNDERVEISRAPPORT 2 2021  

 
 
Behandling: 
 
Sverre Karper fremmet følgende forslag til innspill:  
 
REF ønsket oppdatert informasjon da vi fikk ulike signaler om planer og framdrift for opprettelse av 
HDO boliger. Det er synd at ingen fra administrasjonen i dag hadde mulighet til å gi oppdatert 
informasjon. 
 
Den framlagte skriftlige informasjon om Organisering, Legetjenesten og Avhjemling er helt uten 
faktainformasjon. Det er ingen opplysninger om hva som blir virkeligheten for de som blir tildelt en 
HDO bolig i et av de tidligere sykehjemsrommene.  
Hvis vi har forstått det riktig skal rommene være deres hjem / bolig som de skal betale leie for. I leien 
skal det være inkludert en «servicepakke». 
Nødvendig pleie og omsorg skal leveres av hjemmetjenesten. Hvem avgjør hva som er nødvendig? 
Det trengs opplysninger om mulighet for egne møbler, ta imot besøk, servere et måltid mat til 
besøkende, sosiale og kroppslige aktiviteter, valgmuligheter av mat / måltider ut ifra egne ønsker. 
 



  

I hvilken grad blir tankegangen i St. meldingen15 (2017 – 2018) «Leve hele livet» og 
 KS,s «Håndbok om Aldersvennlige lokalsamfunn» styrende for de planlagte HDO boligene? 
 
Det er lovet at St. melding 15 «Leve hele livet» skal legges fram for politisk behandling i løpet av 
første halvår 2021.  Skjer det? 
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
 
Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har følgende innspill til underveisrapport 
2, 2021. HDO-plasser, status og framdrift: 
 
REF ønsket oppdatert informasjon da vi fikk ulike signaler om planer og framdrift for opprettelse av 
HDO boliger. Det er synd at ingen fra administrasjonen i dag hadde mulighet til å gi oppdatert 
informasjon. 
 
Den framlagte skriftlige informasjon om Organisering, Legetjenesten og Avhjemling er helt uten 
faktainformasjon. Det er ingen opplysninger om hva som blir virkeligheten for de som blir tildelt en 
HDO bolig i et av de tidligere sykehjemsrommene.  
Hvis vi har forstått det riktig skal rommene være deres hjem / bolig som de skal betale leie for. I leien 
skal det være inkludert en «servicepakke». 
Nødvendig pleie og omsorg skal leveres av hjemmetjenesten. Hvem avgjør hva som er nødvendig? 
Det trengs opplysninger om mulighet for egne møbler, ta imot besøk, servere et måltid mat til 
besøkende, sosiale og kroppslige aktiviteter, valgmuligheter av mat / måltider ut ifra egne ønsker. 
 
I hvilken grad blir tankegangen i St. meldingen 15 (2017 – 2018) «Leve hele livet» og 
 KS,s «Håndbok om Aldersvennlige lokalsamfunn» styrende for de planlagte HDO boligene? 
 
Det er lovet at St. melding 15 «Leve hele livet» skal legges fram for politisk behandling i løpet av 
første halvår 2021.  Skjer det? 
 
 
REF-14/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/1556 
 
REFERATSAKER/NYE SAKER FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED 
FUNKSJONSNEDSETTELSE 26.05.2021  

 
Behandling: 
 
Følgende sak ble referert: 
 

1. Orientering om høstens Stortings- og sametingsvalg  



  

2. Leders svar på brev fra Pensjonistlagene i Gausdal  
3. Leders/sekretærs svar på undersøkelse om kommunale råd for personer med 

funksjonsnedsettelse.  
 
Videreførte saker: 
 

 Tertialrapporten 1. tertial 2021 
 Befaring på Helse- og omsorgssteder 

 
Orientering ved varaordfører vedr. saker i juni: 
 

 Planprogram vedr. kommunedelplan Skei 
 VA-plan 
 Tertialrapport 1. tertial 

 
Nye saker: 
 

 «Leve hele livet», politisk behandling 
 Status vedr. framdrift nedlegging av Bjørkvin 
 Tilrettelegging for funksjonshemmede på Skei, private og kommunale tiltak 
 Stortingsmelding 24. Lindrende behandling og omsorg politisk behandling 

 
 
 
 
 


