
 
 
 
 
 
 
 

Råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse. 

Årsmelding for 2019. 
 

 

 

 

 

Sammensetning 
Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse (heretter kalla rådet) har for 
kalenderåret 2019 hatt slik sammensetning.  
 
1.1.2019 – 28.11.2019 

Medlemmer Organisasjonstilknytning 
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 

 
  



 
29.11.2019 – 31.12.2019 

Medlemmer Organisasjonstilknytning 
1. Arve Bergum – leder Østre Gausdal pensjonistlag 
2. Sverre Karper - nestleder Østre Gausdal pensjonistlag 
3. Anne Dina Bjerke Østre Gausdal pensjonistlag 
4. Marit Randi Solberg Gausdal Revmatikerforening og FFO Oppland 
5. Anne Grethe Svendsen SAFO Innlandet 
6. Einar Granum Gausdal hørselslag 
7. Paul Kristian Lillelien Politiker/kommunestyremedlem 
Varamedlemmer  
For 1-6:  
1. Anne Toftemo Kvisberg Gausdal hørselslag 
2. Laila Engjom Østre Gausdal pensjonistlag 
For 7:  
Jon Arild Sagheim Personlig vara for politikerrepresentant 

 
Forkortelser: 
FFO – Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
HLF – Hørselshemmedes Landsforbund  
SAFO – Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner 
 
 
Mandat og oppgaver. 
Rådet er opprettet i henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og 
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger). 
 
Rådet er et rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg i alle saker som 
gjelder henholdsvis eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Slike saker skal legges fram 
for rådet før vedtak fattes og uttalelser skal følge saksdokumentene til det organet som 
avgjør saken endelig. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.  
 
 
Møter. 
Det har i løpet av 2019 vært seks møter med til sammen 20 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/ho har anledning, med fast post på programmet: «aktuelt ved ordfører». 
 
 
Saker/aktivitet. 
Av saker som har vært oppe i rådet, kan nevnes: 
 
 Årsmelding 2018; råd for eldre og mennesker for nedsatt funksjonsevne. 



 Evaluering av felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne for 
perioden 2015-2019. 

 Temaplan barn og unge – endelig behandling. Rådet hadde også anledning til å 
komme med innspill ved oppstarten i 2018. 

 Eldredagen, ansvar for lokal markering. 
 Etablering av interkommunalt fact-team. 
 Politisk organisering for perioden 2019-2023, etter orientering på et tidligere møte. 
 Framtidens helse og omsorgstjenester – utredning. 
 Arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2019-2023. 
 Dialogprosessen 2019-2023. 
 Opprettelse av felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse for 

perioden 2019-2023, samt reglement for rådet. 
 Konstituering – valg av leder og nestleder i råd for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse for perioden 2019-2023. 
 Varsel om oppstart av regulering av Fargerivegen 4, Segalstad bru. 
 Sykehjemsplasser, hjemmetjeneste og dagsenter. 
 Gausdal kommunes budsjett for 2020, økonomiplan og kommuneplanens 

handlingsdel for 2020-2023. 
 

 Orienteringer og drøftinger, m.a.:  
- Politisk organisering i forhold til kommunevalget. 
- Kartlegging og verdisetting av områder for friluftsliv i Gausdal. 
- Framtidens helse- og omsorgstjenester. 
- Kursopplegget «Lyst på livet, best mulig liv – hele livet», i regi av frivilligsentralen. 
 

 Orientering fra ordfører, m.a.:  
- Nedleggelse av Granheim. 
- Planer om leiligheter i sentrum. 
- Elgmerkeprosjektet. 
- Valgtider med ulike opplegg. 
- Nye regler for eiendomsskatt. 
- Kommuneplanens arealdel skal rulleres i 2020. 
 
 

Lokale arrangement. 
- Foredrag om velferdsteknologi v/Pensjonistforbundet. Sept. 2019 – arr. 

frivilligsentralen etter ønske fra rådet. 
- Markering av eldredagen med tema eldre og trafikk. Okt. 2019 – arr. 

frivilligsentralen. 
 

 
Representasjon/deltakelse. 
 Dialogmøte om eldrestyrt planlegging (Oslo, juni 2019, i regi av Program for et 

aldersvennlig Norge v/Helsedirektoratet). 
 Rådet har også vært representert på fylkesrådets konferanser; råd for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne (Øyer, mars 2019) og eldreråd (Lillehammer mai 2019).


