
 
 
 
 
 

Råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse. 

Årsmelding for 2020. 

 

 

 

 

 

Sammensetning 

Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse (heretter kalla rådet) har for 
kalenderåret 2020 hatt slik sammensetning:  
 
 
01.01.2020-31.12.2020 

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. 
2020 er det første året i denne kommunestyreperioden og slik det første hele året for REF 
2019 – 2023. Året har vært spesielt på flere måter.  
På grunn av Covid 19 pandemien har Norge vært nedstengt i varierende grad fra 7.mars 
2020 og er det fortsatt. Det har ikke vært lov med åpne møter etter nedstegningen og slik 
har det gått ut over muligheten for normal debatt /meningsutveksling. 
Kommunens økonomiske uføre med plassering på ROBEK listen og behov for innsparinger på 
driftsbudsjettet har preget de fleste sakene i 2020. 
Før nedstengningen i mars ga innbyggerne uttrykk for sine tydelige meninger gjennom 
underskriftkampanje, fakkeltog og folkemøte om framlagte planer for «Fremtidens helse og 
omsorgstjenester». 
REF 2019 – 2023 har ønsket å være et aktivt råd for i større grad enn før å oppfylle 
målsettingen i «Veileder for rådene for eldre og personer med funksjonsnedsettelse». 
For å kunne utføre oppgaven som rådgivende organ på en god måte, er det viktig at 
rådsmedlemmene har kunnskap om situasjonen til de eldre og de funksjonshemmede i 
kommunen. 
Å være medlem i Rådet for eldre og for personer med funksjonsnedsettelser krever innsats 
fra    hvert enkelt medlem gjennom hele året og ikke kun på møtene.» 

 
Det har i løpet av 2020 vært 8 møter med til sammen 24 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 2019; råd for eldre og mennesker for nedsatt funksjonsevne. 
➢ Kommuneplanens samfunnsdel 
➢ REF sin arbeidssituasjon 
➢ Behov for endringer hos kommunens administrative ledelse 
➢ Fremtidens helse- og omsorgstjenester 
➢ Fornying og omstilling 2020, tiltak på planområdene 11 og 12 
➢ Gjennomgang av kommunens årsregnskap, årsberetning og årsmelding for 2019 
➢ Innspill vedr. markeringen av verdens eldredag 



➢ Detaljregulering Holsbakkan 1-6 
➢ Sammensetning av brukerråd/samarbeidsutvalg planområdene 11 og 12 
➢ Innspill til økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 for planområdene 11 og 12 
➢ Fremtidens helse- og omsorgstjenester, etablering av heldøgnsomsorg (HDO) i 

sykehjemsavdeling og fremtidig bruk av Flatavegen. 
 

➢ Orienteringer og drøftinger, m.a.:  
-     Orientering om tildeling av tjenester                                                                                                                                 
-     Orientering om sprinkling ved Follebutunet og Forsettunet                                                                                                                       
-     Orientering om fylkesmannen sit tilsyn på Flatland                                                                                                                                               
-     Orienteringer om Koronasituasjonen i Gausdal                                                                                                     
-     Orientering om nytt elektronisk godtgjøringsskjema  
 

➢ Orientering fra ordfører, m.a.:  
- Tjenesteutvalget sine oppgaver i forbindelse med framtidens helse- og 

omsorgstjenester, m.a. hvordan involvere innbyggerne.  
- Prosess angående drift og nedtak, jf. kommunestyrets behandling av budsjettet 

for 2020.  
- Rådets funksjon og mandat: forholde seg til saker som skal opp til politisk 

behandling. De kan i tillegg ta opp egne saker, innad i rådet. Det er viktig å skille 
mellom innspill i politiske saker som alt er satt på agendaen, og rådets egne 
forslag til nye saker. 

- Orientering om arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 
- Rullering av Kommuneplanens arealdel skal foretas i 2020. 

 

Lokale arrangement. 
- Markering av eldredagen med tema fysisk aktivitet. Okt. 2019 – arr. Frivilligsentralen. 
- Folkemøte 04.03.2020. 

 

Representasjon/deltakelse. 
Ingen representasjon/deltakelse i 2020 pga Koronasituasjonen  
 

Rådets sluttkommentar. 
Det er stort behov for rådets engasjement, da de REF representerer er underrepresentert i 
Folkevalgte organer. Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at rådet mottar sakene 
på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke 
utfallet av saken. Rådet har i 2020 engasjert seg i flere viktige saker der det er gitt klare 
synspunkter, råd og uttalelser til administrasjonen og kommunestyret. 
Rådet er av den oppfatning at våre synspunkter og uttalelser i svært liten grad er innlemmet 
I forbredelser og drøftelser i saker. 
Vi er enda ikke der hvor kommuneledelsen oppfatter REF,s engasjement og rådgiving som en 
nødvendig del av et folkestyre. Uten åpen meningsbrytning og debatt vil vi ikke finne 
løsningene som blir forstått og akseptert av de fleste i kommunen. 
 

DETTE MÅ VI SAMMEN GJØRE NOE MED. 
 


