
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - REFERAT, ORIENTERINGER OG 
DRØFTINGER - RÅD FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT 
FUNKSJONSEVNE 11.6.2019  
 
 
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken, saksnr. 9/19 
den 11.06.2019. 
 
Behandling: 

1. Referatsaker. 
- Invitasjon til dialogmøte om eldrestyrt planlegging. Sigrun Sanden refererte. 
- Konferanse for kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, mars 2019. 
Sigrun Sanden refererte. 
- Konferanse for kommunale eldreråd, mai 2019. Sigrun Sanden refererte. 
 
- I tillegg ble det orientert om to lokale arrangement: 
1) Foredrag om velferdsteknologi ved Tone By, Pensjonistforbundet. I tråd med rådets 
tidligere ønske om et lokalt arrangement om dette, blir det foredrag mandag 2. 
september 2019, kl 18.30 ved Gausdal folkebibliotek. Arrangementet er åpent for alle. 
Det bes om at rådets medlemmer er med og markedsfører arrangementet. 
2) Tema for årets lokale eldredag blir eldre og trafikk. Markeringen skjer mandag 7. 
oktober 2019, kl 18 ved Gausdal folkebibliotek og er åpent for alle. Rådets medlemmer 
bes om å være med å markedsføre dette arrangementet også. 
 

2. Utredning om framtidens helse- og omsorgstjenester. 
Orienteringen går ut siden utredningen er satt opp som egen sak, jf ref 10/19. 
 

3. Aktuelt ved ordfører. 
Denne faste posten går ut siden ordfører ikke har anledning til å møte. 
 

4. Innspill fra rådets medlemmer til framtidige saker. 
Arve Bergum hadde forslag til to saker som rådet skulle ta opp: 
 
1) Rådet får tale- og forslagsrett i formannskap og kommunestyre, som gjelder saker 
innen rådets område. 
Det ble i møtet nevnt at den nye forskriften som er på trappene, vil åpne opp for en slik 
ordning. Dette ble ikke sjekket nærmere, men det ble fra administrasjonenes side 
opplyst at det til høsten, etter at forskriften er endelig vedtatt, vil komme en sak om 
rådets mandat. Rådet vil i den sammenheng ha anledning til å fremme et slik forslag.  
Bergum opprettholdt likevel sitt forslag og det ble derfor votert over om det skulle tas 
videre. Forslaget falt med 5 mot 1 stemme. 
 
2) Brukerrådene ved våre institusjoner og hjemmetjenesten. Valg om sammensetning 
av rådene. 
Fra administrasjonens side ble det opplyst at dette også kommer opp til politisk 



 
 

 
 

 

behandling i løpet av høsten, og at rådet vil få saken til behandling.  
Bergum opprettholdt også dette forslaget, og det ble også votert over. Forlaget falt 
med 4 mot 1 stemme, 1 stemme blank. 
 

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 
Sakene tas til etterretning. 
 
 


