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Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse behandlet saken, saksnr. 23/21 den 
09.11.2021. 
 
Behandling: 
Sverre Karper fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
Hensikten med rapporten er vel å kunne evaluere og eventuelt korrigere driften av 
kommunale tjenester. Det er vel nytteløst når det er igjen mindre enn to måneder av 
driftsåret, mens 2.tertial ble avsluttet 31.august. 
Tilsvarende er det selvfølgelig nytteløst og hensiktsløst å gi «råd» til Formannskapet og 
Kommunestyret etter at disse politiske organene alt har fattet vedtak om saken. 
Dette er i strid med Veileder for REF pkt. 4.5 hvor det heter:                                                        
«Det er krav til at kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene 
på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å 
påvirke utfallet av saken». 
Dette er påpekt flere ganger tidligere i REF,s funksjonstid. Selv om kommuneledelsen 
muligens mener å klare seg godt uten råd fra REF gjelder vel Kommuneloven også i Gausdal? 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende innspill til saken: 
 
Hensikten med rapporten er vel å kunne evaluere og eventuelt korrigere driften av 
kommunale tjenester. Det er vel nytteløst når det er igjen mindre enn to måneder av 
driftsåret, mens 2.tertial ble avsluttet 31.august. 
Tilsvarende er det selvfølgelig nytteløst og hensiktsløst å gi «råd» til Formannskapet og 
Kommunestyret etter at disse politiske organene alt har fattet vedtak om saken. 
Dette er i strid med Veileder for REF pkt. 4.5 hvor det heter:                                                        
«Det er krav til at kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene 
på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å 
påvirke utfallet av saken». 
Dette er påpekt flere ganger tidligere i REF,s funksjonstid. Selv om kommuneledelsen 
muligens mener å klare seg godt uten råd fra REF gjelder vel Kommuneloven også i Gausdal? 
 
 


