
 

 
 

 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
Dato:  30.03.2022 
Tid:  09:00 – 12.30 
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 Anne S. Toftemo Kvisberg   
    

Antall representanter inkl. varamedlemmer:       6 
 
Til stede fra administrasjonen:  
Bjørn Resset 
Til stede fra politisk ledelse:  
Ordfører Anette Musdalslien 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Sak 13/22 ble behandlet først, deretter som              
                                                                                      sakslista 
Orienteringer:  
Aktuelt ved ordfører: 

• Om framdrift vedr. Det aldersvennlige samfunn som er hovedsatsingen innenfor 
prosjektet «Leve hele livet». Nedsatt arbeidsgruppe vil etter hvert invitere REF til møte i 
denne forbindelsen. Arbeidsgruppe:  Kommunestyret har valgt fire representanter som 
har politisk ansvar for arbeidet; Einar Einstad, Helene Dybdahl, Paul Kristian Lillelien og 
Viggo Haugen. Fra administrasjonen deltar Stine Thallaug Dalane (fysioterapeut 
Frisklivssentralen), Edel Klaape-Aasdahl (enhetsleder kultur og informasjon), Kjellfrid 
Flækken (kommunikasjonsrådgiver) og Marit Lang-Ree Finstad (rådgiver folkehelse og 
levekår). Status for prosjektet i Kommunestyremøtet i juni.                                           

• Regnskapsstatus for Gausdal kommune 2021 viser en merinntekt/mindreforbruk på ca. 
kr. 51 mill. Hovedårsakene er økte skatteinntekter, avvikling av LGE, samt flere 
engangsbeløp som kun kommer i 2021 
 



  

 
Godkjenning av protokoll:  Elektronisk godkjenning vedlagt protokollen. 

 
 
 
 
 
 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 7/22   
 REFERATSAKER OG NYE SAKER REF 30.03.2022  
Sak 8/22   
 RÅDET FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE - ÅRSMELDING 

FOR 2021  
Sak 9/22   
 REF - PSYKISK HELSE I GAUSDAL  
Sak 10/22   
 LINDRENDE BEHANDLING  
Sak 11/22   
 UTVIKLINGSPLAN 2022 TIL 2039 SYKEHUSET INNLANDET - HØRING  
Sak 12/22   
 INNSPILL TIL NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN 2024 -2027  
Sak 13/22   
 STATSFORVALTERENS SVAR PÅ KLAGE FRA REF  
  
 
 



  

 
REF-7/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/604 
 
REFERATSAKER OG NYE SAKER REF 30.03.2022  
 
Behandling: 
Referatsaker: 

• Gjennomgang utsendt møtepunkter vedr. dialogmøter «Leve hele livet».                                 
Ole Edgar Sveen er kommunens kontaktperson 

• Informasjon om Veileder for flere engasjerte seniorer i lokalmiljøet. Veilederen er 
digital og hvert enkelt medlem av REF oppfordres til å gjennomgå veilederen 

• Eldrerådskonferansen arrangeres i mai 2022.                                                                                       
Deltakere  : Sverre Karper og Arve Bergum 
Vararepresentanter : 1. Anne Dina Bjerke, 2. Einar Granum 

• Konferanse FFO Innlandet arrangeres i april 2022 
Deltakere: Einar Granum og Anne S. Toftemo Kvisberg 

• Dialogmøte Leve hele livet Innlandet vår. 
          Møte i Øyer Nermo Hotel 2 juni kl.14.00 - 16.30. 
          Deltakere  : Arve Bergum og Marit Randi Solberg. 
          Vararepresentanter : 1. Einar Granum, 2. Anne Dina Bjerke. 
  
 
Innspill fra rådsmedlemmene vedr. nye saker: 

• Regnskap og årsmelding 
• Møteplasser for eldre mv. på sykehjemmene og kafeen ved kultursalen 
• Referat fra brukerrådene.  
• HDO-plasser.  
• Eldredagen 2022 
• REF-deltakelse brukerråd og dialogseminar 

 
 
 
REF-8/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/600 
 
RÅDET FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE - ÅRSMELDING FOR 2021  
 
Behandling: 
 
Sverre Karper fremmet følgende forslag til endring i utsendt forslag til årsmeldingen for 
2021, under overskriften Rådets sluttkommentar: 
 
REFs medlemmer er halvvegs i valgperioden 2020 – 2023. 



  

 
REF sammen med Ungdomsrådet er de to eneste utvalgene hjemlet i Kommuneloven som 
utelukkende har en rådgivende funksjon overfor politikerne. 
Rådene er vedtatt opprettet av Stortinget ut ifra erkjennelse av at de eldste og yngste blant 
oss sammen med personer med funksjonsnedsettelser enten av sosiale, mentale eller 
kroppslige årsaker har vanskelig for å komme til orde i det alminnelige politiske ordskiftet i 
kommunene.   
Til tross for en detaljert Veileder for rådet er det etter to års funksjon ikke en gjensidig 
forståelse mellom rådet og kommunens administrative og politiske ledelse om REF s 
arbeidsform. 
Kommunestyret vedtok i sak 86 / 21 å frita politikerrepresentanten i REF fra videre møteplikt 
i rådet. 
Ordføreren skal ivareta dialogen med rådet i resten av valgperioden. 
Leder av REF fant det 15.september 2021 nødvendig å anmode Statsforvalteren i Innlandet 
om å instruere kommunens administrative ledelse om gjeldene reglement og veileder for 
REF. Etter seks måneder kom det svar om at det ville ikke Statsforvalteren gjøre. 
 
REFs generelle kritikk av kommunal saksbehandling angående eldre og personer med 
funksjonsnedsettelser er at den ikke tar utgangspunkt i kunnskap om deres situasjon i vår 
kommune, og at saksutredningene er ordrike, men lite konkrete.  Politiske vedtak blir ikke 
fulgt opp eller blir endret uten ytterligere politisk behandling. De viktigste innsparingstiltak 
blir fremmet som «strukturtiltak» som vanskeliggjør en åpen politisk debatt i 
kommunestyret.  
REF s ønske om konkret informasjon fra administrasjonen om de brukergrupper vi 
representerer blir vanskeliggjort, avvist eller besvart med at vi får samme informasjon som 
kommunestyret får. Noe annet har vi ikke krav på. 
Ordføreren uttrykte på REF s siste møte 2.februar 2022 bekymring for rekruttering til 
valglister ved kommunevalget i 2023 samtidig som det på Kommunestyrets møte 27.januar 
ikke var noen konkrete lokale saker til behandling. 
 
Når dette skrives kjempes en brutal overfallskrig mellom to nabofolk i Europa.  
Et diktatur preget av ondskap, løgn og frykt angrep 24.februar nabolandet som sto for 
åpenhet, tillit og samhold. Det utrolige hadde skjedd på nytt. 
De brukergrupper som REF representerer, funksjonshemmede barn og de eldste er de mest 
skadelidende i kriger. 
Da de eldste i vår kommune var barn raste en tilsvarende overfallskrig i Gausdal. Uskyldige 
ble drept og hjem ble satt i brann. Det utrolige hadde skjedd. Vi vokste opp med at 
folkestyre, åpenhet og tillit skulle være garantien mot at det utrolige kunne skje på nytt. 
Folkestyre må utøves hver dag. Vi kan aldri ha for mye åpenhet. Tillit er ikke noe som kan 
kreves, men er noe man får. 
 
Votering: 
Vedtatt mot en stemme (Marit Randi Solberg) 
 
 



  

 
 
Vedtak: 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse godkjenner endringene i utsendt 
forslag til årsmelding 2021 under overskriften Rådets sluttkommentar, og sender 
årsmeldingen til kommunestyret til orientering. 
REFs medlemmer er halvvegs i valgperioden 2020 – 2023. 
REF sammen med Ungdomsrådet er de to eneste utvalgene hjemlet i Kommuneloven som 
utelukkende har en rådgivende funksjon overfor politikerne. 
Rådene er vedtatt opprettet av Stortinget ut ifra erkjennelse av at de eldste og yngste blant 
oss sammen med personer med funksjonsnedsettelser enten av sosiale, mentale eller 
kroppslige årsaker har vanskelig for å komme til orde i det alminnelige politiske ordskiftet i 
kommunene.   
Til tross for en detaljert Veileder for rådet er det etter to års funksjon ikke en gjensidig 
forståelse mellom rådet og kommunens administrative og politiske ledelse om REF s 
arbeidsform. 
Kommunestyret vedtok i sak 86 / 21 å frita politikerrepresentanten i REF fra videre møteplikt 
i rådet. 
Ordføreren skal ivareta dialogen med rådet i resten av valgperioden. 
Leder av REF fant det 15.september 2021 nødvendig å anmode Statsforvalteren i Innlandet 
om å instruere kommunens administrative ledelse om gjeldene reglement og veileder for 
REF. Etter seks måneder kom det svar om at det ville ikke Statsforvalteren gjøre. 
 
REFs generelle kritikk av kommunal saksbehandling angående eldre og personer med 
funksjonsnedsettelser er at den ikke tar utgangspunkt i kunnskap om deres situasjon i vår 
kommune, og at saksutredningene er ordrike, men lite konkrete.  Politiske vedtak blir ikke 
fulgt opp eller blir endret uten ytterligere politisk behandling. De viktigste innsparingstiltak 
blir fremmet som «strukturtiltak» som vanskeliggjør en åpen politisk debatt i 
kommunestyret.  
REF s ønske om konkret informasjon fra administrasjonen om de brukergrupper vi 
representerer blir vanskeliggjort, avvist eller besvart med at vi får samme informasjon som 
kommunestyret får. Noe annet har vi ikke krav på. 
Ordføreren uttrykte på REF s siste møte 2.februar 2022 bekymring for rekruttering til 
valglister ved kommunevalget i 2023 samtidig som det på Kommunestyrets møte 27.januar 
ikke var noen konkrete lokale saker til behandling. 
 
Når dette skrives kjempes en brutal overfallskrig mellom to nabofolk i Europa.  
Et diktatur preget av ondskap, løgn og frykt angrep 24.februar nabolandet som sto for 
åpenhet, tillit og samhold. Det utrolige hadde skjedd på nytt. 
De brukergrupper som REF representerer, funksjonshemmede barn og de eldste er de mest 
skadelidende i kriger. 
Da de eldste i vår kommune var barn raste en tilsvarende overfallskrig i Gausdal. Uskyldige 
ble drept og hjem ble satt i brann. Det utrolige hadde skjedd. Vi vokste opp med at 
folkestyre, åpenhet og tillit skulle være garantien mot at det utrolige kunne skje på nytt. 



  

 
Folkestyre må utøves hver dag. Vi kan aldri ha for mye åpenhet. Tillit er ikke noe som kan 
kreves, men er noe man får. 
 
 
 
 
REF-9/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/599 
 
REF - PSYKISK HELSE I GAUSDAL  
 
Behandling: 
Marit Randi Solberg fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
REF har fra ulike hold i kommunen opplysninger om uløste og utilfredsstillende forhold for 
en rekke av innbyggerne som sliter med psykiske problemer med eller uten 
tilleggsproblemer som misbruk av alkohol eller rusmidler. Samlet kan dettet store sosiale 
problemer for de selv, barn og andre nære pårørende. Dette er samlet en stor, men svært 
ulik gruppe med tilsvarende ulike behov for hjelp og tjenester fra kommunen. 
REF får jevnlig informasjon om utilfredsstillende kapasitet i hjelpeapparatet, gjennomtrekk i 
stillinger og problemer med å få kvalifiserte søkere til ledige stillinger. 
Er dette en virkelighetsbeskrivelse som også deles av kommunens ledelse? 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelser har følgende forslag til uttalelse: 
 
REF har fra ulike hold i kommunen opplysninger om uløste og utilfredsstillende forhold for 
en rekke av innbyggerne som sliter med psykiske problemer med eller uten 
tilleggsproblemer som misbruk av alkohol eller rusmidler. Samlet kan dettet store sosiale 
problemer for de selv, barn og andre nære pårørende. Dette er samlet en stor, men svært 
ulik gruppe med tilsvarende ulike behov for hjelp og tjenester fra kommunen. 
REF får jevnlig informasjon om utilfredsstillende kapasitet i hjelpeapparatet, gjennomtrekk i 
stillinger og problemer med å få kvalifiserte søkere til ledige stillinger. 
Er dette en virkelighetsbeskrivelse som også deles av kommunens ledelse? 
 
 
 
 
 
 



  

 
REF-10/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/2722 
 
LINDRENDE BEHANDLING  
 
Behandling: 
Anne S. Toftemo Kvisberg fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
REF gjorde i sak 27 / 21 oppmerksom på NOU 24 (2019 – 2020) om Lindrende behandling og 
omsorg. 
Uttalelsen ble referert i Kommunestyret 16. desember 2021. 
Fra ulike hold får vi forespørsel om hvilken hjelp og bistand den enkelte i siste fase av livet og 
deres pårørende kan få fra kommunen. 
Vil Ordføreren ta initiativ og i tilfelle hvilket for å sikre verdig pleie og omsorg i den siste 
krevende perioden av livet for noen av oss? 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelser har følgende forslag til uttalelse: 
 
REF gjorde i sak 27 / 21 oppmerksom på NOU 24 (2019 – 2020) om Lindrende behandling og 
omsorg. 
Uttalelsen ble referert i Kommunestyret 16. desember 2021. 
Fra ulike hold får vi forespørsel om hvilken hjelp og bistand den enkelte i siste fase av livet og 
deres pårørende kan få fra kommunen. 
Vil Ordføreren ta initiativ og i tilfelle hvilket for å sikre verdig pleie og omsorg i den siste 
krevende perioden av livet for noen av oss? 
 
 
 
 
REF-11/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/531 
 
UTVIKLINGSPLAN 2022 TIL 2039 SYKEHUSET INNLANDET -  HØRING  
 
Behandling: 
Arve Bergum fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
Saken er alt behandlet i Formannskapet så REF s eventuelle uttalelse har ikke mulighet for å 
påvirke kommunens politiske uttalelse. REF avstår fra å uttale seg. 



  

 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelser har følgende forslag til uttalelse: 
 
Saken er alt behandlet i Formannskapet så REF s eventuelle uttalelse har ikke mulighet for å 
påvirke kommunens politiske uttalelse. REF avstår fra å uttale seg. 
 
 
 
 
REF-12/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/529 
 
INNSPILL TIL NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN 2024 -2027  
 
Behandling: 
Sverre Karper fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
REF har forståelse for kommuneadministrasjonen vurderinger. 
REF savner en tydeligere definisjon av hva som menes med akuttmedisinske tjenester. En 
måte å forstå det på er hvor raskt pasienten må ha hjelp før behandlingsresultatet blir 
dårligere (Triage). 
De fleste innleggelser på sykehus gjelder forverrelse av kjent sykdom. Disse bør kanskje ikke 
forstås i behov av akuttmedisinske tjenester i denne sammenheng. 
I noen land skiller man organisatorisk tydeligere i nasjonale helse og sykehusplaner mellom 
planlagte tjenester og uventede tilstander som krever rask avklaring og eventuelt 
akuttmedisinske tjenester. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelser har følgende forslag til uttalelse: 
 
REF har forståelse for kommuneadministrasjonen vurderinger. 
REF savner en tydeligere definisjon av hva som menes med akuttmedisinske tjenester. En 
måte å forstå det på er hvor raskt pasienten må ha hjelp før behandlingsresultatet blir 
dårligere (Triage). 
De fleste innleggelser på sykehus gjelder forverrelse av kjent sykdom. Disse bør kanskje ikke 
forstås i behov av akuttmedisinske tjenester i denne sammenheng. 



  

 
I noen land skiller man organisatorisk tydeligere i nasjonale helse og sykehusplaner mellom 
planlagte tjenester og uventede tilstander som krever rask avklaring og eventuelt 
akuttmedisinske tjenester. 
 
 
 
 
REF-13/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/148 
 
STATSFORVALTERENS SVAR PÅ KLAGE FRA REF  
 
Behandling: 
Arve Bergum fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
Statsforvalteren har brukt seks måneder på å konkludere at det ikke er aktuelt å instruere 
kommuneledelsen om Veileder for eldreråd. 
Svaret er ikke sendt til REF, men kun til kommunen hvor det har blitt «glemt». 
REF tar svaret til etterretning. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelser har følgende forslag til uttalelse: 
 
Statsforvalteren har brukt seks måneder på å konkludere at det ikke er aktuelt å instruere 
kommuneledelsen om Veileder for eldreråd. 
Svaret er ikke sendt til REF, men kun til kommunen hvor det har blitt «glemt». 
REF tar svaret til etterretning. 
 


