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SVAR PÅ HENVENDELSE ANGÅENDE ARBEIDSSITUASJONEN FOR RÅD FOR 

ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 

 

Viser til henvendelse til ordfører sendt 9. juli 2020 angående arbeidssituasjonen for rådet for eldre 

og personer med funksjonsnedsettelse (REF) i Gausdal. 

 

Som ordfører er jeg opptatt av at vi som kommune legger til rette for at våre medvirkningsorganer 

skal fungere godt. Det vil alltid kunne være et forbedringspotensial. 

 

Det er riktig at det er rådslederen som har det formelle ansvaret for å sette opp saksliste til 

rådsmøtene. Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder henholdsvis eldre og personer 

med funksjonsnedsettelse, og disse sakene kommer til rådet før de går til behandling i folkevalgte 

organer. Dette er det rutiner for. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ, som er innenfor 

rådets mandat. Hvordan slike saker skal føres opp på sakslista må avklares fra sak til sak, i dialog 

med sekretær for rådet og i tråd med rutiner og praksis for folkevalgte organer.   

 

Spørsmålet om nettbrett til REF sine medlemmer har også tidligere har vært oppe. 

Tilbakemeldingen har vært at så lenge ikke alle i rådet ønsker å ta i bruk tilgjengelige digitale 

løsninger, er det mest hensiktsmessig å fortsette med et papirbasert system for hele rådet. 

Møtedokumentene blir også tilgjengeliggjort digitalt på kommunen sine hjemmesider.  

Det er videre naturlig med likebehandling av de lovpålagte rådene i kommunen. Medlemmene av 

ungdomsrådet i Gausdal har heller ikke nettbrett. Anskaffelse av nettbrett til alle faste 

rådsmedlemmer vil innebære en kostnad som det ikke er tatt høyde for i budsjettet for 2020. 

 

Det årlige dialogseminaret for kommunestyret, enhetsledere, rådmannsledelsen og 

hovedtillitsvalgte avholdes 27. august. Invitasjonen ble sendt til møtedeltakerne i begynnelsen av 

juli.  

Det er ordfører som setter opp dagsorden for dialogseminaret. I år er det blant annet lagt opp til en 

økt om Ungdata-undersøkelsen, som nylig er gjennomført blant ungdomsskole- og 

videregåendeelever i Gausdal. Til denne økta er ungdomsrådet invitert. Helse- og 

omsorgstjenestene er ikke satt opp som et særskilt tema på møtet. 

 

Dialogprosessen 2019-2023, det vil si systemet for brukermedvirkning som omfatter både 

brukerråd, dialogmøter og dialogseminar, ble vedtatt av kommunestyret i august 2019. I forkant 

av dette var saken til uttale i rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse.  

 

Når det gjelder vårens dialogmøter måtte disse dessverre utsettes på grunn av koronasituasjonen. 

Møtene vil imidlertid bli gjennomført i løpet av høsten.  



   
 

Tjenesteutvalget starter planleggingen av dialogmøtene i sitt møte 14. august. Det er foreløpig 

ikke satt opp andre saker i dette møtet.  

 

Henvendelsen fra REF vil, sammen med dette svaret, bli lagt fram som referatsak i neste møte i 

rådet.  

 

         

Med vennlig hilsen 

 

Anette Musdalslien, 

ordfører 

 


