
Informasjonsmøte om framtidens helse og omsorgstjenester 4. mars 2020 
Arrangør var Gausdal kommune ved ordfører og tjenesteutvalget  
Ca. 220 møtte. 
 
Dagsorden var slik:  

• Innledning ved ordfører Anette Musdalslien  

• Presentasjon av delutredningene ved administrasjonen ved Ole Edgar Sveen  

• Tjenesteutvalget ved Jon Arild Sagheim og Ingvild Aarhus informerte om tjenesteutvalget 
prosess og opplegg for innbyggermedvirkning, inkludert dette informasjonsmøtet, innspills-
skjema og fokusgrupper. Alle innspill går til tjenesteutvalget.  

 
Presentasjonen ligger som vedlegg til nyhetssaken.  
 

Her er ordførers innledning:  
Vi har invitert til informasjonsmøte fordi vi ser at det er behov for informasjon om de utredningene 
som nå er framlagt – og fordi vi tror at den beste måten å få gode innspill på er å gi god informasjon. 
 
Det er lagt fram seks ulike delutredninger, som omhandler helse og omsorgstjenester for innbyggere 
fra 18 år og oppover og som tar for seg sykehjem, hjemmetjeneste, bofellesskap, dagsenter og 
omsorgsboliger. Dette er utredninger som kommunestyret har bestilt, det ble gjort allerede da vi 
behandlet budsjettet for 2019. Det er på den bestillinga kommunedirektøren nå har levert. Det er 
viktig å si at det i utredningene er synliggjort noen muligheter og alternativer, men det er ikke lagt 
fram noen konkrete forslag foreløpig og der blir opp til kommunestyret til slutt å avgjøre hvordan 
disse utredningene skal følges opp. Hvordan prosessen er videre skal dere, som jeg sa, få høre mer 
om etterpå. 
 
Kommunestyret bestilte utredningen fordi vi ser at det er nødvendig å se på hvordan vi skal innrette 
helse- og omsorgstjenester våre i framtida. Den viktigste oppgaven vår som kommune er å gi 
trygghet for innbyggerne våre, og det er ingen i denne kommunen som har interesse av å leve i et 
samfunn der vi ikke tar vare på hverandre. Samtidig står vi overfor noen utfordringer som gjør at vi 
må vurdere hvordan vi kan fortsette å levere gode tjenester til alle i Gausdal. 
 
I 2018 var rundt 16 prosent av befolkninga i Gausdal over 70 år. I 2040 vil hver fjerde innbygger være 
over 70, i følge framskrivinger fra SSB. Dette er ikke en situasjon som er unik for Gausdal. Den gjelder 
stort sett alle, for ikke å si alle, kommuner i Norge, i større eller mindre grad, og vi ser det samme 
bildet også i andre europeiske land. Vi må ikke se på det som negativt at folk blir eldre – det betyr jo 
at de har bedre helse, og vi vet jo at den eldre befolkningen blir stadig friskere og 
klarer seg lengre selv. Men det er heller ikke til å komme fra at andelen med hjelpebehov. Det har 
også sammenheng med at spesialisthelsetjenesten, altså sykehusene, overlater et større og større 
ansvar til kommunene. Det gjelder ikke bare eldre, men også de av våre innbyggere som sliter med 
rus og psykisk helse. 
 
Det er et annet utviklingstrekk som vi også deler med de fleste andre kommuner, nemlig at 
budsjettene blir trangere og trangere. 
 
Gausdal er i en spesielt krevende situasjon akkurat nå fordi vi allerede bruker mer penger enn 
inntektene våre tillater – og vi har gjort det hvert eneste år i flere år. 
Vi har gjort mye for å omstille, men vi må erkjenne at vi verken greid å gjøre det raskt nok eller godt 
nok. 
 



Disposisjonsfondet er sparepengene våre – de pengene vi har på bok. I år bruker vi de siste 19 
millionene, og enda er det ikke nok til å dekke de utgiftene vi har. Det er kort fortalt derfor vi har 
havnet på ROBEK.  
Når vi kommer til slutten av 2020, står vi igjen med en eneste løsning – å få kostnadene ned. 
 
De diskusjonene som går nå, i vår kommune og i mange andre kommuner, kan virke bakvendte, men 
det er en kjensgjerning at vi innen helse og omsorg framover må klare å gi gode tjenester til flere 
med færre ressurser.  
 
Ingen av oss i kommunestyret som tar lett på den oppgaven. Vi skulle så klart ønske at vi hadde et 
annet utgangspunkt enn det vi har. Men de er nå denne situasjonen vi er i og denne utfordringen vi 
er valgt til å løse, og da er det det vi må gjøre. Det er ingen som kommer til å gjøre det for oss. 
 
En tredje grunn til at vi må tenke nytt er at vi, i tillegg til å ha en kapasitetsutfordring og økonomisk 
utfordring, er at vi på sikt også vil ha en kompetanseutfordring. Når andelen eldre øker så mye som 
den gjør vil andelen yrkesaktive per pensjonist gå ned og det vil rett og slett bli utfordrende å 
rekruttere nok folk hvis vi skal drive på den måten vi driver i dag. Mens vi i dag har 4,1 personer i 
yrkesaktiv alder per pensjonist i Gausdal, vil ha 2,7 i 2040. Det utfordrer oss også på å tenke nytt. 
 
Vi har et totalt budsjett i Gausdal på rundt 550 millioner kroner. Helse og omsorg en veldig stor del 
av budsjettet. Hvis vi tar med skole og barnehage, og samtidig vet at en god del av budsjettet til bygg, 
eiendom og areal går til å drifte skoler, institusjoner og barnehager, så ser vi at ¾ av budsjettet går til 
de tjenestene som de fleste av oss regner som primærtjenestene i kommunen. Det er veldig 
vanskelig å se for seg at vi kan få til de innsparingene vi må uten at de tjenestene som utgjør 
størsteparten av kaka blir berørt.   
 
Det er ikke bare er i helse og omsorgstjenestene at det nå skjer betydelige omstillinger. Rammene 
blir mindre og vi må tenke annerledes innenfor absolutt alle tjenestene våre. Uavhengig av 
utredningene innen helse og omsorg, så bestilte kommunestyret i desember en tiltaksplan for 
effektiviserings- og innsparingstiltak innenfor alle planområder. Disse tiltakene til sammen skal gi en 
innsparing på 38 millioner kroner. Tiltaksplanen skal behandles av kommunestyret i mars. 
 
Vi vil at det skal være godt å bo i Gausdal – for alle! Oppgavene vi skal løse framover er så store at vi 
trenger hele «samfunnsmaskineriet» om vi skal lykkes med å gi gode tjenester også i framtida. Vi må 
mobilisere alle gode krefter og utnytte de mulighetene vi har for å gjøre det vi tenker er best Gausdal 
og oss som bor her. 
 
Slagordet til Gausdal er «Sammen får vi det til». Jeg liker å si det på dialekt, men jeg har trua på at vi 
«kæinn få te mye i hop». 
 
 

Her er temaene for innspill og spørsmål fra salen  
 

• Økonomi og sparing; - sparer en på administrative tjenester?  

• Har en sett på inntektssiden? Og legger en til rette for de som driver næring?  

• Ryktene sier at det skal legges ned et sykehjem i vestre? Der er jo storkjøkkenet. Hva skjer da?  

• Utredningene sier ikke noe om hva er hovedpoenget med en offentlig pleie- og omsorgstjeneste? 
Smøre tynt utover, eller ta vare på de som trenger det?  

• Det står ingenting om hvordan gausdølene er i dag. En sparer penger uten å vite noe om 
virkeligheten.  

 



 

• Mere og mere tid går med til møtevirksomhet, eller er det en feil oppfatning?  

• Meld dere på fokusgruppene. Send inn innspill og still deg til disposisjon for fokusgruppen. Snakk 
om hvordan du som gausdølene har det har det.  

• Fint å invitere folk inn i fokusgrupper og levere innspill. Administrasjon har allerede bestemt seg. 
Er dette møtet bare et skalkeskjul?  

• Tjenesteutvalget må huske på at det er 3 brukerråd innen hjemmetjeneste, og de 2 
sykehjemmene.  

• Spar penger oppe i administrasjonen, - ikke blant de på golvet.  

• Rapportering osv. er der, men se brukere og pårørende før en ser på papirene.  

• Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har ikke mange møter, og det er ikke bra 
siden det er rådet som er folkets talerør inn mot politikere.  

• Finnes det noen prosess om å se på administrasjon? Alle stillinger og lønninger.  

• Har en utredet hva den enkelte innbygger trenger?  

• Hvorfor fokus på psykisk helse og behov. Behovet er jo innen eldreomsorgen.  

• Er alle boliger kommunen eier bebodd?  

• Hvem skal bestemme i denne saken? 

• Det er så mye snakk om kompetanse. Hvem har kompetanse på meg? 

• Mange har demens. Mange er hjemme, og er aktive også om natten. Mange pårørende har det 
tungt. En må fortsatt ha døgnplasser og avlastningsplasser.  

• De pårørende er den største ressursen i Gausdal kommune.  

• Til de folkevalgte: dere skal tale innbyggerens sak. Det er dere som bestemmer.  

• Mye informasjon i dette møtet. En må spare de gamle, og kakke hodet av noen av de som sitter 
på toppen. En må kaste bort partipolitikk og finne gode løsninger.  

• De folkevalgte vil hverandre vel. Og vil innbyggerne vel.  

• Vi er også nødt til å ha ledere og folk som jobber med administrative oppgaver. Uten ledere må vi 
ha en kommunesammenslutning. Da vil vi ikke kunne fortsette som egen kommune. Er det det 
en ønsker?  

• Fra nyttår ble det mørkt om natta på kommunale veier. Vi ser hva som gjøres.  

• Kan noen sette seg sammen for å se på inntektssiden?  

• Hvor mange står på ventelister knyttet til psykisk helse?  

• Hva skjer om det er færre sykehjemsplasser? Blir kriteriene for å få plass endres? Er det gode nok 
hjemmetjenester og omsorgsbolig-tilbud til å oppveie det?   

 

 
 
 
 
 
 


