
 
 
 
 
 
 
 

Råd for eldre og mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. 

Årsmelding for 2018. 
 

 

 

Sammensetning 
Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne (heretter kalla rådet) har for 
perioden 2018 hatt slik sammensetning.  
 
 

Medlemmer Foreslått av 
1. Sigrun Sanden – leder Postpensjonistene i Gudbrandsdal 
2. Ola Hårstadhaugen - nestleder Vestre Gausdal pensjonistforening 
3. Åge Forseth Vestre Gausdal pensjonistforening 
4. Else Jorun Svendsen Østre Gausdal pensjonistlag 
5. Tordis Margrethe Løkken Østre Gausdal pensjonistlag 
6. Einar Granum Norges handikapforbund Innlandet 
7. Anne S. Toftemo Kvisberg HLF Gausdal 
8. Olav Olstad Politiker 
Varamedlemmer  
For 1-5:  
1. Arve Bergum Østre Gausdal pensjonistlag 
2. Marit Ødegård Østre Gausdal pensjonistlag 
For 6-7:  
1. Marit Randi Solberg Gausdal revmatikerforening 
2. Torgunn Holm Maurset FFO Oppland 
Mari Nerjordet Personlig vara for politikerrepresentant 

 
Forkortelser: 
FFO – Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
HLF – Hørselshemmedes Landsforbund  
  



 
Mandat og oppgaver. 
Rådet er opprettet i henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 
(eldrerådslova) av 8.11.1991 og Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar 
og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. (Lov om råd for 
menneske med nedsett funksjonsevne) av 17.06.2005. 
 
 
Eldrerådslova. 

§ 1. I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for 
valperioden. (….) 
 
§ 4.  
(….) Eldrerådet skal kvart år utarbeide ei melding om verksemda si. Meldinga skal 
leggjast fram for kommunestyret. 
 
 

Lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne. 
§ 1. Kommunane og fylkeskommunane skal sørgje for at menneske med nedsett 
funksjonsevne blir sikra open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker 
som er særleg viktige for menneske med nedsett funksjonsevne. Dette gjeld mellom 
anna tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsett funksjonsevne og 
tenester for menneske med nedsett funksjonsevne.  
 
§ 2. Kommunane skal for det formålet som er nemnt i § 1, opprette råd eller anna 
representasjonsordning for menneske med nedsett funksjonsevne. (…..) 

 
§ 7. (…..) Rådet skal kvart år leggje fram ei melding om verksemda si. Meldinga skal 
leggjast fram for kommunestyret. (.....) 
 

 
Det har vært eget eldreråd i Gausdal kommune fra da loven trådde i kraft i 1992. Eget råd for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne ble opprettet f.o.m. kommunestyreperioden 2007-
2011 (ks 10/08). Fra medio febr. 2016 har det vært et felles råd for eldre og mennesker med 
nedsatt funksjonsevne (ks 13/16). 
 
Sekretærfunksjonen er underlagt rådmannen og utføres av politisk sekretariat ved 
Kommunikasjon og digitalisering, tidligere Serviceenheten. Det ble holdt egen lokal 
opplæring av rådet april 2016. 
 
 
 
Møter. 
Det har i løpet av 2018 vært fem møter med til sammen 14 saker. Sakliste og protokoll blir 
lagt ut på hjemmesiden til Gausdal kommune og møtene er åpne for presse og publikum. I 
tillegg til rådets faste medlemmer og sekretær møter ordfører (evt. varaordfører) på møtene 
når han har anledning, med fast post på programmet: «aktuelt ved ordfører». 



Saker/aktivitet. 
Av saker som har vært oppe i rådet, kan nevnes: 
 
 Årsmelding 2017; råd for eldre og mennesker for nedsatt funksjonsevne. 
 Markering av eldredagen 2018, samt evaluering. 
 Temaplan barn og unge - orientering og innspill. 
 Utbygging Fjerdum skole og barnehage – orientering, befaring og innspill. 
 Ombygging Flatland øvre og nedre – orientering, befaring og innspill. 
 Sommerstenging av dagsenteret ved Follebutunet – uttalelse. 
 Detaljregulering OTG Skeikampen – offentlig ettersyn og høring. 
 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Vaskerikrysset – Fjellandsbyen på Skei – 

offentlig ettersyn og høring. 
 Områderegulering Segalstad bru – 2. gangs offentlig ettersyn og høring. 
 Gausdal kommunes budsjett for 2018, økonomiplan og kommuneplanens 

handlingsdel 2019-2022. 
 

 Orienteringer og drøftinger, m.a.:  
- Brannsikkerhet for risikoutsatte grupper, orientering om samarbeidsprosjektet 
«Trygg hjemme». 
- Habilitering, rehabilitering og hverdagsrehabilitering. 
- Navnekommiteen sitt arbeid. 
 

 Orientering fra ordfører, m.a.:  
- Regionreformen: nytt fylke fra år 2020. 
- Årsregnskap 2017. 
- Reguleringssaker: Skei, Kjoslia2 og 3. 
- Kretsgrenser og utbygging Follebu skole. 
- Offisiell åpning av Fjerdum skole og barnehage. 
- Støyforurensing ved Gausdal Bruvoll. 
- Flatavegen 6, det gamle legekontoret i Vestre Gausdal. 
- Forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. 
- Etablering av råd for deltidsinnbygger. 
- Heggen boligfelt, trinn 4. 
- Granheim, forslått nedlagt nok en gang. 
- Områderegulering Segalstad bru. 
- Ev. fusjon mellom Hafslund og Eidsiva. 
 
 
 

Representasjon/deltakelse. 
 De av rådets medlemmer som er valgt inn i forskjellige råd og utvalg har møtt til 

innkalte møter. 
 Rådet har også vært representert på fylkesrådets vår- og høstkonferanser; råd for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne (Øyer, april 2018) og eldreråd (Biri, mai og 
oktober 2017).


