
 
 

 
 

 

 
SAKSPROTOKOLL - ALDERSVENNLIG LOKALSAMFUNN  
 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse behandlet saken, saksnr. 19/22 den 
14.06.2022. 
 
Behandling: 
 
Arve Bergum fremmet følgende forslag til innspill: 
 
Utgangspunktet er Helsedirektoratets nasjonale reform «Leve hele livet» fra 2018 som har 
 fem hovedsatsingsområder: 1. Et aldersvennlig Norge, 2. Aktivitet og fellesskap, 3. Mat og måltider, 
4. Helsehjelp, 5. Sammenheng i tjenestene. 
Kommunedirektørens forslag til vedtak i Formannskapet 15.06.22 og Kommunestyret 16.06.22 
er alt oversendt til behandling. REF sin uttalelse har derfor ingen mulighet til å påvirke vedtaket. 
Kommunedirektørens forslag til vedtak selv etter klare tilbakemeldinger om utilfredsstillende forhold 
når det gjelder pkt. 2. Aktivitet og fellesskap og pkt. 3. Mat og måltider begrenser seg til å opprette 
en politisk arbeidsgruppe som skal arbeide med temaet aldersvennlig boligutvikling. 
Som REF har påpekt i flere uttalelser de siste to årene mangler kommunen fortsatt en oversikt over 
hvordan tjenesteytingen oppleves av de som trenger nødvendig pleie og omsorg og om hvilke 
utfordringer de som yter tjenestene har i forhold til å yte forsvarlige og nødvendige tjenester. 
Moderne organisasjonslære tilsier at en framover- vendt organisasjon har en flat struktur som tar 
utgangspunkt i kunnskap om tjenestemottakernes behov og ønsker og som tilrettelegger for at 
tjenesteyterne har muligheter for yte forsvarlige tjenester. Ledelsens oppgave blir da på en tillitsfull 
måte å legge til rette for et godt samspill mellom de som trenger hjelp og de som yter tjenestene og 
som best kjenner den enkeltes behov. 
Vi er ikke der i Gausdal. Det bør omgående legges til rette for at inneliggende på institusjonene våre 
og besøkende kan dele en kaffekopp og en matbit. 
 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende innspill til arbeidet 
med aldersvennlig lokalsamfunn: 
 
Utgangspunktet er Helsedirektoratets nasjonale reform «Leve hele livet» fra 2018 som har 
 fem hovedsatsingsområder: 1. Et aldersvennlig Norge, 2. Aktivitet og fellesskap, 3. Mat og måltider, 
4. Helsehjelp, 5. Sammenheng i tjenestene. 
Kommunedirektørens forslag til vedtak i Formannskapet 15.06.22 og Kommunestyret 16.06.22 
er alt oversendt til behandling. REF sin uttalelse har derfor ingen mulighet til å påvirke vedtaket. 



 
 

 
 

 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak selv etter klare tilbakemeldinger om utilfredsstillende forhold 
når det gjelder pkt. 2. Aktivitet og fellesskap og pkt. 3. Mat og måltider begrenser seg til å opprette 
en politisk arbeidsgruppe som skal arbeide med temaet aldersvennlig boligutvikling. 
Som REF har påpekt i flere uttalelser de siste to årene mangler kommunen fortsatt en oversikt over 
hvordan tjenesteytingen oppleves av de som trenger nødvendig pleie og omsorg og om hvilke 
utfordringer de som yter tjenestene har i forhold til å yte forsvarlige og nødvendige tjenester. 
Moderne organisasjonslære tilsier at en framover-vendt organisasjon har en flat struktur som tar 
utgangspunkt i kunnskap om tjenestemottakernes behov og ønsker og som tilrettelegger for at 
tjenesteyterne har muligheter for yte forsvarlige tjenester. Ledelsens oppgave blir da på en tillitsfull 
måte å legge til rette for et godt samspill mellom de som trenger hjelp og de som yter tjenestene og 
som best kjenner den enkeltes behov. 
Vi er ikke der i Gausdal. Det bør omgående legges til rette for at inneliggende på institusjonene våre 
og besøkende kan dele en kaffekopp og en matbit. 
 
 
 


