
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Tjenesteutvalget 
Dato:  24.04.2020 
Tid:  12:30  
Sted:  Fjernmøte via Teams 
Under ledelse av:  Utvalgsleder Jon Aril Sagheim  
 
Til stede:  
           NAVN:           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 

 
Til stede fra administrasjonen, via Teams 
Kommunedirektør Rannveig Mogren   
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  

 Utkast til spørsmål til fokusgrupper, fra Ingvild Aarhus og Jon Arild Sagheim 

Orienteringer:  
 Om korona-situasjonen, status for tjenestene. Ved kommunedirektør Rannveig Mogren 

Godkjenning av protokoll:  
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 2/20 FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - VIDERE PROSESS  
  
 



  

 
 
TU-2/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1535 
 
FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - VIDERE PROSESS  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Tjenesteutvalget legger opp videre prosess for innbyggerinvolvering og behandling av saken.  
 
 
Behandling: 
Tjenesteutvalget legger til rette for 3 fokusgrupper:  
  

 En er om frivillighet 
 En er for pårørende (med deltakere som er under 67)  
 En er med innbyggere som har nådd pensjonsalder (67 år +) 
 
Utkast til spørsmål til fokusgrupper, fra Ingvild Aarhus og Jon Arild Sagheim 
 
Spørsmål for pårørende (med deltakere under 67 år). 
 

1. Hvordan oppleves det å være pårørende for en på sjukehjemmet / bofellesskapet / 
omsorgsbolig eller i hjemmet  

2. Hvordan er kommunikasjonen mellom institusjonene / kommunen og pårørende ?  
3. Hva tenker du om eget ansvar og kommunens ansvar for en god alderdom ?  
4. Hva tenker du kan gjøres bedre og hvordan tenker du dette kan gjøres? 
5. . Hvor komfortabel er du med bruk av digitale / teknologiske løsninger, som data, 

IPad, smarttelefon etc. I dag jamfør å ville ta i bruk digitale hjelpemidler senere ? 
 

Spørsmål til innbyggere som har nådd pensjonsalder 67 + 
  

1. Hvilke tanker gjør du deg om å bo hjemme med tilrettelagt hjelp, kontra å bo i et 
sykehjem eller en omsorgsbolig Alternativt (dele opp dette spørsmålet i flere 
mindre mer konkrete spørsmål): Hva skal til for at du føler deg trygg når du som 
eldre pleietrengende bor hjemme? Hvilke tjenester tror du at du vil ha behov for? 
Og hvor ofte vil da ha behov for dem? Hva tenker du er forskjellen på å bo 
hjemme og bo i omsorgsbolig? Hva tenker du er forskjellen på å bo i omsorgsbolig 
og å bo på sykehjem?  

2. Hva kan kommunen gjøre for at du kan føle trygghet ved å bo hjemme lengst 
mulig ?  



  

3. Dersom noe uforutsett skulle hende deg (sykdom, skade etc) som gjør at du får 
bruk for helse-omsorgtjenester, hvordan ønsker du at tjenesten skal være ? Hvilke 
tjenester forventer du? Hvor ofte ønsker du tjenestene?  

4. Hva er det viktigste for deg i hverdagen ? 
  
Spørsmål til frivilligheten  
  

1. Hva kan frivilligheten i Gausdal bidra med de neste ( 10 ) åra ? 
2. Hvordan ser frivillig sektor i Gausdal ut når den er på sitt beste ? Hvilke tjenester kan 

frivilligheten utføre for å bidra til en bedre hverdag for eldre og personer med særlige 
omsorgsbehov? 

3. Hva kan frivillig sektor gjøre bedre enn kommunen? Hvordan kan frivilligheten bedre 
samarbeide med kommunen for å tilrettelegge for mer frivillig arbeid i kommunen?  

 
4. Hva får du tilbake ved å engasjere deg som frivillig ? 

 
I møtet: De andre møtedeltakerne ga innspill på spørsmålsstillingene i forslaget, og mulig ny  
rekkefølge på spørsmålene.  
 
Konklusjon i møtet om fokusgruppene:  

 Tjenesteutvalget ber utvalgsleder, nestleder og kommunedirektør om å bearbeide 
spørsmålene videre.  

 Nytt forslag sendes utvalgsmedlemmene.  
 Deretter går spørsmålene ut til de aktuelle innbyggere (deltakere fokusgrupper).  
 Til møte i tjeneste utvalget 15. mai skal svar være innhentet, i hovedsak per telefon. 

 
Skisse til videre prosess i arbeidet:   
 

 Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne gir uttale til delutredningene. 
Møte er 4. mai   

 Tjenesteutvalget 15. mai oppsummerer innspill fra innbyggermedvirkning, og får en 
statusrapport fra kommunedirektørens saksbehandling. Tjenesteutvalget gir innspill.  

 Tjenesteutvalget 29. mai: Kommunedirektøren legger fram saken for 
tjenesteutvalget, og tjenesteutvalget gir sin innstilling.  

 Tjenesteutvalgets innstilling legges fram for uttale i ungdomsrådet og rådet for eldre 
og mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

 Tjenesteutvalgets innstilling legges ut på hjemmesiden for innspillsrunde. Innbyggere 
kan bruke et kontaktskjema for å gi innspill.  

 Partsammensatt utvalg behandler saken i møte 10. juni. 
 Formannskapet behandler saken i sitt møte 10. juni.  
 Kommunestyret har saken til sluttbehandling 18. juni 2020.  

 
Vedtak: 
Ingen formelle vedtak. Tjenesteutvalget la opp videre prosess for innbyggerinvolvering i 
fokusgruppene. 


