
 
 

 
 

 

 
SAKSPROTOKOLL - MÅLTIDER SOM SOSIAL MØTEPLASS HVORDAN RETTE OPP 
SKADEVIRKNINGENE AV NEDLEGGELSE/ENDRING AV KJØKKENDRIFTEN I VÅRE 
OMSORGSINSTITUSJONER 
 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse behandlet saken, saksnr. 5/22 den 
02.02.2022. 
 
Behandling: 
Anne S. Toftemo Kvisberg fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
Ordføreren orienterte i møtet 7.12.21 om effektiviseringen av kjøkkendriften. I den etterfølgende 
meningsutvekslingen ble det klart uttrykt fra REF at måltidene ikke lenger fungerte som sosiale 
møteplasser hverken for beboerne på pleie og omsorgshjemmene, eldre hjemmeboende eller de 
pårørende. 
Ordføreren lovet at det skulle hun se på og at hun forsto at det var behov for endring. 
I gjeldene informasjonsbrosjyre for Helse og Mestring i Gausdal står det: «Det er kjøkken på hvert 
sykehjem. Nærheten til kjøkkenet gir mulighet for individuelle tilpasninger og god oppfølgning I 
forhold til ernæring». 
I kvalitetsreformen «Leve hele livet» heter det om måltider: «Skape gode mat og måltidsopplevelser 
for den enkelte». 
I REF sak 9/ 21 Aldersvennlig lokalsamfunn - innspill til prosess påpekte vi at effektiviseringen i 
kjøkkendriften reduserte muligheten for pårørende og besøkende til å dele et måltid med en av 
beboerne. 
Det bør være en høyt prioritert oppgave for Ordføreren å gjøre noe med dette. 
Kommunen er tildelt nye ca 500000 kr i «frie midler». Det bør brukes til å «Skape gode mat og 
måltidsopplevelser for den enkelte». 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelser har følgende forslag til uttalelse: 

Ordføreren orienterte i møtet 7.12.21 om effektiviseringen av kjøkkendriften. I den etterfølgende 
meningsutvekslingen ble det klart uttrykt fra REF at måltidene ikke lenger fungerte som sosiale 
møteplasser hverken for beboerne på pleie og omsorgshjemmene, eldre hjemmeboende eller de 
pårørende. 
Ordføreren lovet at det skulle hun se på og at hun forsto at det var behov for endring. 
I gjeldene informasjonsbrosjyre for Helse og Mestring i Gausdal står det: «Det er kjøkken på hvert 
sykehjem. Nærheten til kjøkkenet gir mulighet for individuelle tilpasninger og god oppfølgning I 
forhold til ernæring». 
I kvalitetsreformen «Leve hele livet» heter det om måltider: «Skape gode mat og måltidsopplevelser 
for den enkelte». 



 
 

 
 

 

 
I REF sak 9/ 21 Aldersvennlig lokalsamfunn - innspill til prosess påpekte vi at effektiviseringen i 
kjøkkendriften reduserte muligheten for pårørende og besøkende til å dele et måltid med en av 
beboerne. 
Det bør være en høyt prioritert oppgave for Ordføreren å gjøre noe med dette. 
Kommunen er tildelt nye ca 500000 kr i «frie midler». Det bør brukes til å «Skape gode mat og 
måltidsopplevelser for den enkelte». 
 
 
 


