
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Tjenesteutvalget 
Dato:  15.05.2020 
Tid:  12:00 - 13:30 
Sted:  Kommunestyresalen 
Under ledelse av:  Jon Arild Sagheim 
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:  

 
 
Leder Jon Arild Sagheim   
Nestleder Ingvild Johanne Aarhus   
Medlem Ingvild Østeraas Hårstadhaugen   
Medlem Olav Olstad   
Medlem Heidi Kristiansen   
Medlem Tor Egil Klufthaugen   
Medlem Mari Torbjørg Nerjordet   

 
 
Antall representanter inkl. varamedlemmer: 7 

 
I tillegg møtte: varaordfører Stig Melbø 
 
Til stede fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Rannveig Mogren, kommunalsjef Cathrine Furu, rådgiver Ole Edgar Sveen, 
kommunalsjef Harald Landheim, enhetsleder helse og mestring Inger Ellen Walhovd og 
enhetsleder habilitering Annichen H Ødegård.  
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Fra fokusgruppene:  

 Fokusgruppene; utfra spørsmålene som var sendt ut har tjenesteutvalget fått en del svar.  
Svarene er samlet av utvalgets nestleder, og kun sendt til tjenesteutvalgets medlemmer. 
Det er per i dag ikke innspill fra fokusgruppe frivillighet.  

 

 

 



  

Orienteringer:  
  

 Statusrapport fra kommunedirektørens saksbehandling i saken: Framtidens helse og 
omsorgstjenester og fornying og omstilling 2020, samt tiltak for planområdene 11 og 12.  
Ved kommunalsjef/prosjektleder Cathrine Furu. 

 
Godkjenning av protokoll:  
Protokollen godkjent gjennom e-post av leder og nestleder. 
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 3/20  FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER OG FORNYING OG 

OMSTILLING 2020 -, SAMT TILTAK FOR PLANOMRÅDENE 11 OG 12  
 



  

 
 
TU-3/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1535 
 
FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER OG FORNYING OG 
OMSTILLING 2020 -, SAMT TILTAK FOR PLANOMRÅDENE 11 OG 12  

 
Kommunedirektøren legger fram saken uten forslag til vedtak. 
 
 
Behandling: 
 
Fra tjenesteutvalgets arbeid inn mot fokusgruppene: 
Utfra spørsmålene som var sendt ut har tjenesteutvalget fått en del svar. Svarene er samlet av 
utvalgets nestleder, og kun sendt til tjenesteutvalgets medlemmer. Innspill fra frivilligheten 
mangler per i dag.   
 
Orientering: 
Statusrapport fra kommunedirektørens saksbehandling i saken: Framtidens helse og 
omsorgstjenester og fornying og omstilling 2020, samt tiltak for planområdene 11 og 12. Ved 
kommunalsjef/prosjektleder Cathrine Furu.  
 
Saken var lagt fram uten forslag til vedtak, men planlagt som en arbeidsøkt i møte, med 
fokus på innbyggerinvolveringen. 
 
I saken var det beskrevet noen innfallsvinkler tjenesteutvalget i arbeidsøkten kunne bruke til å 
vurdere innspillene som har kommet.  
 
Utvalgets nestleder oppsummerte innkomne innspill fra fokusgruppene slik:  
 

 Innspillene handler mye om informasjon, og behovet for å vite hva som venter, og 
trygghet for at tilbudene framover er der når en trenger det.   

 Hva skjer om en sykehjemsavdeling legges ned? Hvilke tilbud vil en finne da? En 
ønsker informasjon om disse tilbudene.  

 En ønsker å bli møtt med forståelse i møte med kommunen, og det er viktig for å 
oppnå trygghet.  

 Mange spør om dette: Hva er HDO – hva inneholder den av tjenesten? 
 Hvilke muligheter ligger i bruk av velferdsteknologi?  
 Forebyggende og tidlig innsats framholdes som viktig:   

- Ernæringsstatus 
- Aktivitet 
- At kommunen har tilbud om sosialisering, for å forebygge ensomhet 

(dagsenter/frivillighet)  
 Spørsmål som går igjen: Mye må kuttes, men hva kommer isteden?  



  

 Flere sier at de planlegger godt:  
- De bygger om boligen sin til livsløpsstandard 
- De er fysisk aktiv så lenge som mulig 
- De legger vekt på å ta vare på gode vennskap.  

 Flere peker på muligheten for at kommunen regulerer arealer for boliger som har 
livsløpsstandard, i sentrumsområder, slik at private utbyggere investerer og bygger 
disse. Det er stor vilje til å kjøpe slike enheter, for å gjøre alderdommen så enkel som 
mulig.  

 Det er vilje til å investere egne penger til å opprettholde god helse:  
- Kjøp av tjenester, mat og aktiviteter (ikke fra kommunen nødvendigvis). 

 Når en trenger mer p.g.a. funksjonsnivå p.g.a.  helse er det forventninger om 
sykehjemsplass, i den siste fasen av livet.  

 
 
Innspill fra medlemmer av tjenesteutvalget/varaordfører:  
 

 Vi skal ikke bygge ned eldreomsorgen, men vi må endre den slik at den blir 
økonomisk bærekraftig.  

 Inntrykket fra innspillene er at det dreier seg om enten sykehjem eller eget hjem. Det i 
mellom har vi ikke hatt i stor grad. Det er det viktig at vi klarer å definere og beskrive 
og informere om det som er i mellom. Hva HDO er, for eksempel.  

 Folk er ute etter trygghet. Det er ikke et rop etter sykehjemsplass, men det er viktig å 
jobbe med forventninger. Hva som kan være i mellom hjem og sykehjem, og hva 
kommunen kan og bær bidra med, og hva den enkelte innbygger kan og bør bidra med 
selv.  

 Kommunen har mye bygningsmasse som kan tas i bruk, med god planlegging.  
 Om informasjon. Vi har en stor jobb, både folkevalgte og ansatte. Fasiten på 

framtidige løsninger er ikke der, i og med at vedtak ikke er gjort. Derfor vanskelig å 
informere om dert nå.  

 Konsekvenser av kompenserende tiltak må være må på plass før vi rører 
sykehjemsplasser. Dette må kommuniseres.  

 Tildeling av tjenester: Informasjon knyttet til avslag på sykehjemsplass er det noe 
forvirring om. For tildeling av plasser på sykehjem mangler det informasjon. Når kan 
en søke igjen? Hva kan skje i mellomtiden?  

 I omsorgsboliger: Hva kan frivillige og pårørende bidra med? Her mangler det 
informasjon.  

 Innbyggere melder om:  
- opplevelse av god rehabilitering i hjemmet 
- god oppfølging i forbindelse med dødsfall 
- flinke ansatte i Gausdal kommune 
- mye bra som må videreføres 

 Andre innbyggere opplever å ikke bli møtt med forståelse for sin situasjon og sine 
ønsker/behov.  

 En innbygger har foreslått at innbyggere kan komme med sin ønskeliste til 
kommunen.  



  

 For demensomsorgen er det et stort behov for avlastning.  
 De folkevalgte må i saken presentere/vedta noen hovedtrekk og veivalg. Så må 

detaljene komme på plass deretter. En må beslutte noe uten å vite alle detaljer fra A-Å. 
De folkevalgte må sette mål og gi rammer.   

 Ulike innbyggere har ulike behov. Det er ulike pasientforløp. Villig for folk at 
tryggheten for at tilbudene finnes når en har behov for det.  

 Hva trengs av bokollektiv? HDO? Omsorgsboliger. Rus og psykiatri må også ivaretas.  
 Forebygging er viktig, spesielt innen psykisk helse. Og bo- og behandlingstilbud må 

finnes til de som trenger det.   
 En ide som ble spolt inn fra fokusgruppe-deltaker: Livsgledesykehjem. Det er en 

sertifiseringsordning (eksempel fra Hamar).  
 Tjenesteutvalget ser på muligheten for å legge til rette for et møte med frivilligheten.  

 
 
 
 
 
 
Vedtak: 
 
Ingen vedtak.  
 
 
 


