
Sammendrag fra arbeidsmøte med REF 18.5.22 
 

Arbeidsform; grupper:  

1. Marit Randi Solberg, Arve Bergum, Viggo Haugen, Kjellfrid Flækken (ordstyrer) 

2. Anne T Kvisberg, Sverre Karper, Einar Einstad, Marit Lang-Ree Finstad (ordstyrer) 

3. Anne Dina Bjerke, Einar Granum, Laila Engjom, Anne Feiring, Stine T Dalane (ordstyrer) 

 

Spørsmål knytta til vårt lokale arbeid med Aldersvennlig lokalsamfunnsutvikling 
Hva ønsker DU at aldersvennlig lokalsamfunns-arbeidet skal bidra til i lokalsamfunnet Gausdal? 

Det er behov for gode sosiale møteplasser for eldre. Møteplassene bør være fordelt i hele 

kommunen. Mange trenger gode fellesaktiviteter, bl.a mulighet for å kjøpe mat og ha felles måltider. 

For å få til dette er det viktig med god og tilrettelagt kollektiv transport, både buss og 

bestillingsdrosje. 

God samhandling mellom frivillige og kommunen, med blant annet et godt system for besøksvenner i 

hele bygda.  

Eldre ønsker å bo hjemme lengst mulig.  Når behov for hjelp oppstår, er det viktig med et godt 

tilrettelagt tjenestetilbud, med trygghet for at tilbudet er tilgjengelig. Det er et ønske at 

institusjonene har tilbud om å kjøpe mat for å kunne spise sammen. Et tilbud som også er tilgjengelig 

for andre enn beboerne.  

Tema gode møteplasser 
Ta vare på det aktive kulturtilbudet, tilbudene på biblioteket, nærbutikken, lokale kafèer, uformelle 

besøk i nabolaget, drosjesentralens handleturer.  

 

Innspill fra gruppene: 

• Det er viktig å utvikle kulturhuset og drifte kaféen. Samt mer bruk av grendehusene. 

Mulighet for å kjøpe mat – enkel og billig middag for å kunne spise sammen. 

• Oppslag om arrangementer, og en «Hva skjer i Gausdal» - app. 

• Benytte menighetsbladet som en av de kommunale informasjonskanalene. 

• Kaffekrok på nærbutikkene. Ønske om at butikkjedene kan ta det inn i konseptene sine. 

• Møte med Innlandstrafikk for å få informasjon om transporttilbudet og diskutere behov. 

• Rekruttere flere frivillige. 

 

Tema aldersvennlige boliger 
 

Innspill fra gruppene: 

• Boliger må være i nærhet av sentrumsfunksjoner. 

• Utleieleiligheter hvor kommunen kan tilby hjelp. 

• Privat utbygging av boliger som er tilrettelagt for velferdsteknologiske løsninger og 

kommunale tjenester.  



• Hvordan kan Granheim benyttes i framtida? 

• I arealplaner og reguleringsplaner må kommunestyret tydeliggjøre kommunens behov 

overfor utbyggerne. 

• Samarbeide med utbyggere for å lage gode sosiale uterom, og tilby gjesterom/utleierom. 

• Flere «kårboliger» samles i et felles tun. 

• Befaring i andre kommuner, både politikere og fagfolk og innbyggerrepresentanter. 

 

Tema digital utvikling 
 

Innspill fra gruppene: 

• God utvikling av velferdsteknologi i samarbeid med fagfolk. 

• Opplæring i bruk av teknologiske løsninger. 

• God informasjon om drop-inn på frivilligsentralen. 

• Seniornett kan etableres hvis noen er interessert i å starte opp. 

• Må være nett-tilgang i hele kommunen. 

• Ergoterapeut må være med på hjemmebesøk, bl.a for å informere om digitale hjelpemidler.  

 

Tema frivillighet 
Tema er tatt under de andre punktene. 

Hvordan kan Gausdal kommune sikre en god alderdom for eldre med psykisk 

utviklingshemming? 
Hvordan kan vi sikre at eldre med utviklingshemming får en verdig og god alderdom? Hvem blir deres 
stemme når de ikke lenger har foreldre/nære pårørende? 
Botilbud og aktivitetstilbud er viktig. Hva ønsker de selv, hva har de behov for? Hva kan frivilligheten 
bidra med for eldre med utviklingshemming?  

Aldring starter ved yngre alder hos mennesker med psykisk utviklingshemming enn hos andre. Det 

gjør at aldersrelaterte sykdommer også inntreffer tidligere. Utviklingshemmede kan ha problemer 

med selv å uttrykke og formidle helsesvikt. Tverrfaglig utredning, veiledning og tilrettelegging bidrar 

til at personer med utviklingshemming kan få en verdig alderdom og livsavslutning.   

     

  
 

 

 

 

 


