
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - REFERAT, ORIENTERINGER OG 
DRØFTINGER - RÅD FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT 
FUNKSJONSEVNE 17.10.2019  
 
 
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken, saksnr. 15/19 
den 17.10.2019. 
 
Behandling: 

1. Referatsaker. 
- Kommuneplanens arealdel 2019-2030 – Gausdal kommune, 1. gangs offentlig 
ettersyn:  
Rådets medlemmer oppfordres til å møte på det åpne informasjonsmøtet 21. oktober 
for å få orientering om planen.  
Dersom noen av rådets medlemmer etter orienteringen synes råd for eldre og 
mennesker med nedsatt funksjonsevne bør gi en uttale til planen, bes de si fra til 
leder av rådet i god tid før høringsfristen.  
Leder vil så ta en samlet vurdering om de innkomne synspunktene er av en slik 
karakter at er grunnlag for å innkalle til et ekstra møte i rådet. 
- Dialogmøte om eldrestyrt planlegging, nasjonalt program for aldersvennlig Norge, 
Oslo 25.6.2019. Ola Hårstadhaugen refererte. 
 

2. Orienteringssaker. 
Kursopplegget «Lyst på livet, best mulig liv – hele livet» i regi av frivilligsentralen. 
Orientering ved Edel Klaape-Aasdal.  
Presentasjonen blir sendt ut sammen med møteprotokollen. Det tas sikte på et nytt kurs 
vinter/vår 2020. Rådet oppfordres til å være med å gjøre tilbudet kjent. 
 

3. Aktuelt fra ordfører. 
- Konstituerende kommunestyremøte i kveld. 
- I forkant av det konstituerende møte blir det et møte med det gamle 
kommunestyremøtet angående de nye reglene for eiendomsskatt. I verste fall så kan de 
bety et inntektstap på 12 millioner for Gausdal kommune. 
- Møteleder takket ordføreren for at han har prioritert å møte på rådets møter, så sant 
han ikke har vært opptatt på andre hold.  
 

4. Innspill fra rådets medlemmer til framtidige saker. 
Med tanke på forestående opplæring av nytt råd/nye råd ble det sittende rådet 
oppfordret til å komme med innspill og eventuelle ønsker om spesielle tema: 
- hva var bra ved sist opplæringen for 3-4 år siden? 
- hva kan gjøres bedre? 
- er det noe som bør gjøres annerledes? 
- andre innspill? 
Innspill og ønsker sendes rådets sekretær på e-post i etterkant av møtet, eller meldes 
pr. telefon. 



 
 

 
 

 

 
Det kom også en oppfordring til det nye rådet om å jobbe for enslige eldre ute på 
bygda, å få til noe så de slipper å være så mye alene. 
 
 

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


