
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - SYKEHJEMSPLASSER, HJEMMETJENESTE 
OG DAGSENTER  
 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse behandlet saken, saksnr. 18/19 den 
11.12.2019. 
 
Behandling: 
 
Følgende dokumenter ble delt ut i møtet: 

- Brev til ordfører fra Gausdal demensforening, mottatt 3.11.2019, «Vedørende forslag 
til nedleggelse av 6 sykehjemsplasser i Gausdal» 

- Brev til ordfører fra Pensjonistlaga i Gausdal, datert 15.11.2019, «Vedr. 
Formannskapssak 77/2019 Sykehjemsplasser, Hjemmetjeneste og Dagsenter» 

Kommunalsjef Harald Landheim orienterte om bakgrunnen for kommunedirektørens innstilling 
i saken. 
 
Rådet stilte spørsmål og fremmet bekymring rundt hvordan de foreslåtte endringene vil påvirke 
pasienter, hjemmeboende demente, pårørende og ansatte.  
 
Sverre Karper fremmet forslag til uttalelse i møtet. 
Det ble votert over forslaget fra Sverre Karper. 
Votering: 
Vedtatt mot en stemme. 
 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende uttalelse til saken: 
Saken ble behandlet som sak 77/19 i Formannskapet og skal slik vi forstår det behandles i 
Kommunestyret alt i morgen 12. desember. Råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse har ikke fått saken til behandling som muliggjør en forsvarlig rådgiving. 
I Veileder for Eldreråd pkt 4.2 står det: «Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at 
eldrerådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådet 
har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Uttalelsene til rådet skal følge saksdokumentene til 
det kommunale organet som avgjør saken endelig». I Formannskapssak 54/19: «Framtidens 
Helse og omsorgstjenester – Kunnskapsgrunnlaget og videre prosess» innebærer vedtaket av 
20.9.19, i fire punkter en omfattende prosess hvor Tjenesteutvalget har 
hovedansvaret for den politiske prosessen. 
 
Følgende fem temaer skulle utredes: 



 
 

 
 

 

- Hjemmetjenester med hjemmerehabilitering 
- Dagsenter 
- Sykehjem 
- Omsorgsboliger 
- Bofellesskap 
- Flatavegen 6 
 
For hvert tema er det en omfattende kravspesifikasjon som innebærer at «om en foreslår å 
redusere eller øke tilbudet på et område, må muligheter/utfordringer for andre områder 
synliggjøres». Så langt er ikke noe av dette gjort. Tjenesteutvalget har så langt enda ikke 
rukket å starte prosessen med å involvere innbyggerne. 
 
Kommunedirektørens saksframlegg i sak 77/19 er mangelfullt og svarer ikke på 
kravspesifikasjonen i overnevnte Formannskapssak 54/19. Personer med demenssykdom som 
kan nyttiggjøre seg en dagsenterplass er ikke de samme som har behov for heldøgns pleie og 
omsorg. Demens er som kjent en kronisk sykdom uten utsikt til bedring, men med 
gradvis forverrelse over tid. Det er selvfølgelig «billigere å drifte et dagsenter enn 
sykehjemsplasser» slik Kommunedirektøren avslutter saksframlegget med. 
Dessverre blir ikke de dårligste med demens hjulpet på et dagsenter. De trenger heldøgns pleie. 
Vi har forståelse for at det må spares penger. Grunnlaget for Pleie og Omsorgstjenesten bør nå 
som tidligere være: Når alle ikke kan få alt må de som trenger det mest få mest. 
«Mest» i denne sammenhengen er mulighet til et verdig liv gjennom hele 
livsløpet.  
 
Verdiget i den siste fasen av livet hvor alder og sykdom gjør at vi ikke evner å ta vare på oss 
selv er:  
Trygghet for dagen i dag og for morgendagen. 
Tilgang på tilstrekkelig og næringsrik mat. 
Mulighet for personlig hygiene. 
Mulighet for sosial kontakt med andre mennesker. 
Mulighet for kroppslig aktivitet 
 
Det såkalte «Kunnskapsgrunnlaget» inneholder ingen fakta om eldres situasjon i kommunen i 
dag. Kun opplisting av lover og regler for offentlig tjenesteyting til eldre og 
gjennomsnittsbetraktninger for dette i Gausdal i forhold til et utvalg av andre kommuner. 
Det står ikke noe om eldres rettigheter i forhold til kommunale tjenester. Skal dere som 
folkevalgte ha mulighet til å gjøre de best mulige valg uten å ramme de som trenger det mest, 
må dere ha kunnskap om de eldre i vår egen kommune. En kunnskap som dere ikke får i 
saksframlegget fra Kommunedirektøren. Hjemmetjenesten og fastleger vet selvfølgelig mye om 
«virkeligheten på bygda», men den kunnskapen må kompletteres gjennom for eksempel et 
enkelt spørreskjema, systematiseres og presenteres i en hensiktsmessig form som også 
muliggjør at den kan gjentas over tid. Slik kan det bli et nyttig styringsverktøy også framover 
som muliggjør en billigere og bedre offentlig tjeneste. Det er ca 70 personer over nitti år i 
kommunen. Vi kan starte med å få oversikt over hvordan deres hverdag er. Saken må derfor 



 
 

 
 

 

utsettes i to til tre måneder for å skaffe nødvendig kunnskap som muliggjør en målrettet og 
bedre tjenesteyting til eldre. 
 
 
 


