
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - 
ETABLERING AV HELDØGNS OMSORG (HDO) I SYKEHJEMSAVDELING OG 
FREMTIDIG BRU 6 - INNSPILL FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED 
FUNKSJONSNEDSETTELSER 
 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse behandlet saken, saksnr. 21/20 den 
03.12.2020. 
 
Behandling: 
Sverre Karper fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
I Kommunestyrets vedtak i sak 46/20 punkt 3 står det:                                                   
Kommunestyret vedtar følgende veivalg og legger dette til grunn for framtidens helse og 
omsorgstjenester: Antall sykehjemsavdelinger og plasser opprettholdes.  Framtidens behov 
for sykehjemsplasser må ses i sammenheng med forebyggende og rehabiliterende tiltak i 
kommunen og eventuell etablering av HDO plasser (SSB sin definisjon , med fast tilknyttet 
bemanning) omtalt i punkt 4 i vedtaket. I punkt 4 står det: Kommunestyret ber om at det 
utarbeides en sak om hvordan omgjøring av eksisterende sykehjemsplasser til HDO plasser 
eventuelt kan gjennomføres. Saken må synliggjøre fordeler og ulemper for brukerne med en 
slik løsning. Muligheter for fleksibel bruk av plassene skal belyses særskilt. Det må i tillegge 
redegjøres for økonomiske konsekvenser.                                                                                       
Saken legges fram for kommunestyret i september. 
I punkt 6 står det: Framtidig bruk av Flatavegen 6 tas opp til ny vurdering i september, i 
sammenheng med sak om HDO plasser omtalt i punkt 4. 
(For ordens skyld gjøres oppmerksom på REF sak 10/20  av 4.6.20, i strid med reglene er 
utelatt som del av sakspapirene). 
Vedtaket ble ikke fulgt opp med behandling i september. 
 
Uten ytterligere politisk behandling  står det i Kommunedirektørens Handlings og 
Økonomiplan 2021 - 2024 med Årsbudsjett 2021 på side 114 framlagt for Kommunestyret  
4.11.20 : 
Det er foreslått et strukturtiltak som innebærer etablering av HDO plasser i en 
sykehjemsavdeling ved Follebutunet. 
Formannskapsmøtet får så to uker senere 18.11.20  som sak 75/20  til behandling:  
Etablering av Heldøgns omsorg (HDO) i sykehjemsavdeling. I innledningen står det: 
I denne saken utredes muligheter for etablering av omsorgsboliger med heldøgns omsorg i 
en sykehjemsavdeling som svar på Kommunestyrets bestilling av 18.6.2020.  
Videre foreslås å etablere en slik tjeneste i en avdeling ved Follebutunet. Når det gjelder 
framtidig bruk av Flatavegen 6, vil Kommunedirektøren fremme en sak når mulighet for 
interkommunalt samarbeid knyttet til botilbud med bemanning er ferdig utredet.  
(For ordens skyld gjøres oppmerksom på at REF sak 10/20  av 4.6.20  i strid med reglene er 
utelatt som del av sakspapirene) 



 
 

 
 

 

 
Det er ikke samsvar mellom Kommunestyrets vedtak / bestilling i sak 46/ 20 og 
Kommunedirektørens budsjettframlegg 4.11.20 og saksutredning til Formannskapssak  75 / 
20 til møtet 18.11.20. 
Det har i forkant  av framleggingen ikke vært noen åpen politisk prosess som har vist grunner 
for at vedtaket i  Kommunestyret  18.6.20 sak 46/20 ikke følges. Da ble det vedtatt at antall 
sykehjemsavdelinger og plasser opprettholdes. 
Det medfører ikke riktighet at det ikke er behov/etterspørsel etter sykehjemsplasser.  
REF er vel kjent med fortvilede og opprørte pårørende som opplever å bli avvist når de ber 
om hjelp til syke familiemedlemmer, ofte i siste fase av livet.  
Det kommer ingen navn på venteliste til sykehjem når kommuneadministrasjonens både 
bestemmer kriteriene for å få plass på sykehjem og er de som tildeler  plasser. 
Søkerens ønsker framgår ikke av saksbehandlingen og blir ikke tatt hensyn til. Det til tross for 
at det i Helsedirektoratets veiledning til saksbehandlingen står at søkerens ønsker skal 
tillegges stor vekt. Bare siste uke har vi hatt to henvendelser til medlemmer av REF på avslag 
om sykehjemsplass. 
Et grovt anslag viser at ca. 25 langtkomne senil demente i kommunen gjennom lang tid har 
blitt pleiet av sine jevngamle ektefeller som nå er nær ved ikke å makte mer. 
 
Representanter fra Kommunestyret  og Administrasjonen var i høst på befaring til 
Øvrehagen på Røros.  Der er det vedtatt bygget et helse og omsorgssenter på 4600 kvm. i to 
byggetrinn til en kostnad av 505 millioner. Første byggetrinn med 23 HDO boenheter på hver 
36 kvm. og 22 sykehjemsrom  pluss fellesarealer er ferdigstilt til en kostnad av 243 millioner.  
Gausdal er ikke Røros. Vi har ikke 500 millioner til å bygge nytt. Røros har 500 færre 
innbyggere enn Gausdal mens Helse og omsorgsbudsjetter deres er 3mill større enn vårt.  
De har nå 52 sykehjemsplasser og 23 HDO plasser. HDO boligene på Røros er på 36 kvm 
pluss fellesrom. Planlagte HDO plasser på Follebutunet er  sykehjemsrom på ca 18kvm som 
ikke er rustet opp på 20 år.  
Som det står i saksframlegget tilsier størrelsen at det ikke er plass til egne møbler. Det er 
heller ikke plass til en kjøkkenbenk.  Rommene framstår ikke som boliger, men som hybler/ 
soverom uten kokemuligheter, men med eget toalett.  
Det  muliggjør ikke besøk eller annen sosial kontakt som er vanlig i et hjem.  
Follebutunet uten hyggelige fellesrom eller mulighet for å kjøpe en kopp kaffe eller en 
matbit er ikke et egnet sted for HDO plasser som skal være en positiv tilvekst til  den såkalte 
Omsorgstrappen. 
 
Den mulige innsparing på driftsbudsjettet av 1 million i 2021 planlegges oppnådd ved at de 
enkelte beboere betaler mer, får mindre tjenester samt ved at kostnader til medisiner og en 
del pleiemateriell flyttes  fra sykehjemmet til staten. Det er det som i administrasjonens 
språk heter  å smøre tynt utover. 
Det nevnes ikke at alle som oppholder seg i Gausdal, uansett alder og funksjonsnivå har 
lovfestet krav på nødvendig pleie og omsorg. Det er fastsatt i forskrift til loven hva 
nødvendig omsorg innebærer. 



 
 

 
 

 

Det er i framlegget til Formannskapet i sak 75/20 ikke utredet om rommene på 18 kvm fyller 
vilkårene for å søke om bostøtte. 
Fleksibel bruk av rommene i form av senere å kunne skifte tilbake til bruk som 
sykehjemsrom er ikke mulig etter dagens regelverk.  Krav på søknadstidspunktet til nye 
sykehjemsrom vil bli gjort gjeldene ved en eventuell søknad om tilbakeføring av HDO plasser 
til sykehjemsrom. Rommene på Follebutunet fyller alt i dag ikke  kravene til nye 
sykehjemsrom. 
Velferdsteknologi løftes fram som løsning på eldrebølgens økte utfordringer.  
Prøver vi å spå i et 20 års perspektiv så er det lite håp om at ny teknologi vil løse behovet for 
omsorg. Teknologi kan gi oss verktøy/redskap som kan gjøre arbeidsoppgaver  enklere. 
Omsorg er ikke teknologi, men dreier seg om kontakt/tillit mellom to mennesker.  
De som vil trenge denne omsorgen om 20 år er i dag 60 år eller eldre. Bruk av ny teknologi 
vil kreve normale sanser som syn og hørsel samt en best mulig hukommelse. 
 
Den pågående pandemien har lært oss flere ting. 
Digitale eller teknologiske løsninger erstatter ikke menneskelig kontakt. 
Selv enkle digitale løsninger tar tid å utvikle. Det er stor forskjell både i kostnad og i tidsbruk 
på å kjøpe et ferdig produkt mot å  være med på å utvikle digitale produkter.   
Gausdals økonomi tilsier ikke at vi deltar i produktutvikling, men at vi tar i bruk nye 
produkter når de har vist seg hensiktsmessige. 
Personvernreglene i vår del av verden legger klare føringer for hvilke digitale løsninger som 
er aktuelle innen velferdsteknologien.   
På side 115 i Kommunedirektørens framlegg til Handlings og økonomiplan står det med liten 
skrift:  
Om kommunestyret vedtar å opprette nytt tjenestetilbud, HDO i sykehjemsavdeling,  vil 
tjenesten arbeide med forankring, samt god og tilpasset informasjon til medarbeidere og 
innbyggere, pasienter og pårørende. Kriterier for tildeling revideres for å sikre forutsigbarhet 
og optimal saksbehandling. 
Det bør være en selvfølge at denne type informasjon legges fram før vedtak fattes og ikke 
etterpå. Det gir ikke mening å la ansatte, innbyggere, interesseorganisasjoner og REF få 
anledning til uttrykke sin mening etter at vedtak er fattet og Kommunedirektøren har 
bestemt kriteriene for hva som skal til for å få kommunale tjenester. 
Det som pandemien  klart har vist er viktigheten av gjensidig tillit mellom myndighetene og 
innbyggerne. Det store lokale engasjementet i mars med fakkeltog med flere hundre 
deltakere og underskriftkampanje med over tusen underskrifter var ikke uttrykk for tillit til 
myndighetene. 
 
I langtidsbudsjettet er det foreslått en samlet reduksjon for planområdene 11 og 12  fra 
regnskap 2019 til budsjett 2024  på 27,7 millioner eller 16, 6 %.  
I samme periode forventes det økt antall personer uansett alder og funksjonsnivå  som vil ha 
behov for hjelp fra kommunen til nødvendig pleie og omsorg for å få et verdig liv. 
Hvor realistisk er denne innsparingen i forhold til budsjettpremisset i Kommunelovens  
paragraf 14.4? Der står det at langsiktige utfordringer skal det tas hensyn til ved utforming 
av langtidsbudsjett. 



 
 

 
 

 

 
REF har i sakene 19/20 og 20/20 belyst viktighetene av at planer, vedtak og gjennomføring 
av tiltak på planområdene 11 og 12 er lokalt forankret etter en åpen politisk prosess  og som 
bygger på god lokalkunnskap.  
Det er det som skal kjennetegne folkestyret. Vi er ikke der. 
Kommunedirektørens framlegging av Formannskapssak 75/20 er mangelfull og ikke i tråd 
med Kommunelovens  paragraf 13.1.  
Det bygger ikke tillit mellom innbyggerne og myndighetene. Saken må trekkes.   
Om nødvendig må Formannskapssak 75/20  oversendes kommunens Kontrollutvalg til 
lovlighetskontroll. 
 
Votering:                                                                                                                                             
Vedtatt mot en stemme (Paul Kristian Lillelien) 
 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har disse innspillene til 
formannskapets innstilling:  
 
I Kommunestyrets vedtak i sak 46/20 punkt 3 står det:                                                   
Kommunestyret vedtar følgende veivalg og legger dette til grunn for framtidens helse og 
omsorgstjenester: Antall sykehjemsavdelinger og plasser opprettholdes.  Framtidens behov 
for sykehjemsplasser må ses i sammenheng med forebyggende og rehabiliterende tiltak i 
kommunen og eventuell etablering av HDO plasser (SSB sin definisjon , med fast tilknyttet 
bemanning) omtalt i punkt 4 i vedtaket. I punkt 4 står det: Kommunestyret ber om at det 
utarbeides en sak om hvordan omgjøring av eksisterende sykehjemsplasser til HDO plasser 
eventuelt kan gjennomføres. Saken må synliggjøre fordeler og ulemper for brukerne med en 
slik løsning. Muligheter for fleksibel bruk av plassene skal belyses særskilt. Det må i tillegge 
redegjøres for økonomiske konsekvenser.                                                                                       
Saken legges fram for kommunestyret i september. 
I punkt 6 står det: Framtidig bruk av Flatavegen 6 tas opp til ny vurdering i september, i 
sammenheng med sak om HDO plasser omtalt i punkt 4. 
(For ordens skyld gjøres oppmerksom på REF sak 10/20  av 4.6.20, i strid med reglene er 
utelatt som del av sakspapirene). 
Vedtaket ble ikke fulgt opp med behandling i september. 
 
Uten ytterligere politisk behandling  står det i Kommunedirektørens Handlings og 
Økonomiplan 2021 - 2024 med Årsbudsjett 2021 på side 114 framlagt for Kommunestyret  
4.11.20 : 
Det er foreslått et strukturtiltak som innebærer etablering av HDO plasser i en 
sykehjemsavdeling ved Follebutunet. 
Formannskapsmøtet får så to uker senere 18.11.20  som sak 75/20  til behandling:  



 
 

 
 

 

Etablering av Heldøgns omsorg (HDO) i sykehjemsavdeling. I innledningen står det: 
I denne saken utredes muligheter for etablering av omsorgsboliger med heldøgns omsorg i 
en sykehjemsavdeling som svar på Kommunestyrets bestilling av 18.6.2020.  
Videre foreslås å etablere en slik tjeneste i en avdeling ved Follebutunet. Når det gjelder 
framtidig bruk av Flatavegen 6, vil Kommunedirektøren fremme en sak når mulighet for 
interkommunalt samarbeid knyttet til botilbud med bemanning er ferdig utredet.  
(For ordens skyld gjøres oppmerksom på at REF sak 10/20  av 4.6.20  i strid med reglene er 
utelatt som del av sakspapirene) 
 
Det er ikke samsvar mellom Kommunestyrets vedtak / bestilling i sak 46/ 20 og 
Kommunedirektørens budsjettframlegg 4.11.20 og saksutredning til Formannskapssak  75 / 
20 til møtet 18.11.20. 
Det har i forkant  av framleggingen ikke vært noen åpen politisk prosess som har vist grunner 
for at vedtaket i  Kommunestyret  18.6.20 sak 46/20 ikke følges. Da ble det vedtatt at antall 
sykehjemsavdelinger og plasser opprettholdes. 
Det medfører ikke riktighet at det ikke er behov/etterspørsel etter sykehjemsplasser.  
REF er vel kjent med fortvilede og opprørte pårørende som opplever å bli avvist når de ber 
om hjelp til syke familiemedlemmer, ofte i siste fase av livet.  
Det kommer ingen navn på venteliste til sykehjem når kommuneadministrasjonens både 
bestemmer kriteriene for å få plass på sykehjem og er de som tildeler  plasser. 
Søkerens ønsker framgår ikke av saksbehandlingen og blir ikke tatt hensyn til. Det til tross for 
at det i Helsedirektoratets veiledning til saksbehandlingen står at søkerens ønsker skal 
tillegges stor vekt. Bare siste uke har vi hatt to henvendelser til medlemmer av REF på avslag 
om sykehjemsplass. 
Et grovt anslag viser at ca. 25 langtkomne senil demente i kommunen gjennom lang tid har 
blitt pleiet av sine jevngamle ektefeller som nå er nær ved ikke å makte mer. 
 
Representanter fra Kommunestyret  og Administrasjonen var i høst på befaring til 
Øvrehagen på Røros.  Der er det vedtatt bygget et helse og omsorgssenter på 4600 kvm. i to 
byggetrinn til en kostnad av 505 millioner. Første byggetrinn med 23 HDO boenheter på hver 
36 kvm. og 22 sykehjemsrom  pluss fellesarealer er ferdigstilt til en kostnad av 243 millioner.  
Gausdal er ikke Røros. Vi har ikke 500 millioner til å bygge nytt. Røros har 500 færre 
innbyggere enn Gausdal mens Helse og omsorgsbudsjetter deres er 3mill større enn vårt.  
De har nå 52 sykehjemsplasser og 23 HDO plasser. HDO boligene på Røros er på 36 kvm 
pluss fellesrom. Planlagte HDO plasser på Follebutunet er  sykehjemsrom på ca 18kvm som 
ikke er rustet opp på 20 år.  
Som det står i saksframlegget tilsier størrelsen at det ikke er plass til egne møbler. Det er 
heller ikke plass til en kjøkkenbenk.  Rommene framstår ikke som boliger, men som hybler/ 
soverom uten kokemuligheter, men med eget toalett.  
Det  muliggjør ikke besøk eller annen sosial kontakt som er vanlig i et hjem.  
Follebutunet uten hyggelige fellesrom eller mulighet for å kjøpe en kopp kaffe eller en 
matbit er ikke et egnet sted for HDO plasser som skal være en positiv tilvekst til  den såkalte 
Omsorgstrappen. 
 



 
 

 
 

 

Den mulige innsparing på driftsbudsjettet av 1 million i 2021 planlegges oppnådd ved at de 
enkelte beboere betaler mer, får mindre tjenester samt ved at kostnader til medisiner og en 
del pleiemateriell flyttes  fra sykehjemmet til staten. Det er det som i administrasjonens 
språk heter  å smøre tynt utover. 
Det nevnes ikke at alle som oppholder seg i Gausdal, uansett alder og funksjonsnivå har 
lovfestet krav på nødvendig pleie og omsorg. Det er fastsatt i forskrift til loven hva 
nødvendig omsorg innebærer. 
Det er i framlegget til Formannskapet i sak 75/20 ikke utredet om rommene på 18 kvm fyller 
vilkårene for å søke om bostøtte. 
Fleksibel bruk av rommene i form av senere å kunne skifte tilbake til bruk som 
sykehjemsrom er ikke mulig etter dagens regelverk.  Krav på søknadstidspunktet til nye 
sykehjemsrom vil bli gjort gjeldene ved en eventuell søknad om tilbakeføring av HDO plasser 
til sykehjemsrom. Rommene på Follebutunet fyller alt i dag ikke  kravene til nye 
sykehjemsrom. 
Velferdsteknologi løftes fram som løsning på eldrebølgens økte utfordringer.  
Prøver vi å spå i et 20 års perspektiv så er det lite håp om at ny teknologi vil løse behovet for 
omsorg. Teknologi kan gi oss verktøy/redskap som kan gjøre arbeidsoppgaver  enklere. 
Omsorg er ikke teknologi, men dreier seg om kontakt/tillit mellom to mennesker.  
De som vil trenge denne omsorgen om 20 år er i dag 60 år eller eldre. Bruk av ny teknologi 
vil kreve normale sanser som syn og hørsel samt en best mulig hukommelse. 
 
Den pågående pandemien har lært oss flere ting. 
Digitale eller teknologiske løsninger erstatter ikke menneskelig kontakt. 
Selv enkle digitale løsninger tar tid å utvikle. Det er stor forskjell både i kostnad og i tidsbruk 
på å kjøpe et ferdig produkt mot å  være med på å utvikle digitale produkter.   
Gausdals økonomi tilsier ikke at vi deltar i produktutvikling, men at vi tar i bruk nye 
produkter når de har vist seg hensiktsmessige. 
Personvernreglene i vår del av verden legger klare føringer for hvilke digitale løsninger som 
er aktuelle innen velferdsteknologien.   
På side 115 i Kommunedirektørens framlegg til Handlings og økonomiplan står det med liten 
skrift:  
Om kommunestyret vedtar å opprette nytt tjenestetilbud, HDO i sykehjemsavdeling,  vil 
tjenesten arbeide med forankring, samt god og tilpasset informasjon til medarbeidere og 
innbyggere, pasienter og pårørende. Kriterier for tildeling revideres for å sikre forutsigbarhet 
og optimal saksbehandling. 
Det bør være en selvfølge at denne type informasjon legges fram før vedtak fattes og ikke 
etterpå. Det gir ikke mening å la ansatte, innbyggere, interesseorganisasjoner og REF få 
anledning til uttrykke sin mening etter at vedtak er fattet og Kommunedirektøren har 
bestemt kriteriene for hva som skal til for å få kommunale tjenester. 
Det som pandemien  klart har vist er viktigheten av gjensidig tillit mellom myndighetene og 
innbyggerne. Det store lokale engasjementet i mars med fakkeltog med flere hundre 
deltakere og underskriftkampanje med over tusen underskrifter var ikke uttrykk for tillit til 
myndighetene. 
 



 
 

 
 

 

I langtidsbudsjettet er det foreslått en samlet reduksjon for planområdene 11 og 12  fra 
regnskap 2019 til budsjett 2024  på 27,7 millioner eller 16, 6 %.  
I samme periode forventes det økt antall personer uansett alder og funksjonsnivå  som vil ha 
behov for hjelp fra kommunen til nødvendig pleie og omsorg for å få et verdig liv. 
Hvor realistisk er denne innsparingen i forhold til budsjettpremisset i Kommunelovens  
paragraf 14.4? Der står det at langsiktige utfordringer skal det tas hensyn til ved utforming 
av langtidsbudsjett. 
 
REF har i sakene 19/20 og 20/20 belyst viktighetene av at planer, vedtak og gjennomføring 
av tiltak på planområdene 11 og 12 er lokalt forankret etter en åpen politisk prosess  og som 
bygger på god lokalkunnskap.  
Det er det som skal kjennetegne folkestyret. Vi er ikke der. 
Kommunedirektørens framlegging av Formannskapssak 75/20 er mangelfull og ikke i tråd 
med Kommunelovens  paragraf 13.1.  
Det bygger ikke tillit mellom innbyggerne og myndighetene. Saken må trekkes.   
Om nødvendig må Formannskapssak 75/20  oversendes kommunens Kontrollutvalg til 
lovlighetskontroll. 
 
 
 


