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Notat       
Til: Kommunestyret  

Fra:  Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse  

 

           
Saknr. Arkivkode Dato 

21/1153-7  16.06.2021 

 

UTTALE FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE TIL 
ALDERSVENNLIGE LOKALSAMFUNN - OPPSTART AV PROSESS  
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse behanldet saken i møte 16.6., saknr. 
15/21  

 

Rådet har disse innspillene til formannskapets innstilling:  

 

Stortingsmelding 15 (2017- 2018) «Leve hele livet» påla kommunene å lage en helhetlig plan 
for: 

      Et Aldersvennlig Norge 

      Aktivitet og fellesskap 

      Mat og måltider 

      Helsehjelp 

      Sammenheng i tjenester 

Målsettingen var: 

      Flere gode leveår 

      Pårørende som ikke blir utslitt 

     Ansatte som opplever et godt arbeidsmiljø 

 Gjennomføringen av prosessen var delt i fire faser: 

     2019:              Informasjon , Spredning, Oppstart 

     2019 – 2020: Kartlegging av egne behov og utfordringer. Planlegging. Beslutninger. 

     2020 – 2023: Gjennomføring. Implementering. Rapportering. 

     2023:              Evaluering. 

 

Kommunedirektøren har unnlatt å fremme St.m. 15 (2017 – 2018) «Leve Hele Livet» til  

behandling i forbindelse med sine framlegg om Handlings og økonomiplan 2021 – 2024. 
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REF krevde å få satt St.m. 15 på sakskartet til sitt møte 20. april 2021 ( REF sak 9/21 ). 
Kommunedirektøren la fram saken uten forslag til vedtak 

REF  gjentok her sin kritikk av Kommunedirektørens saksframlegg om Framtidens Helse og 
Omsorgstjenester ( REF saker 8/20, 19/20 og  20/20 ) som manglet et hvert faktagrunnlag om 

Behov og utfordringer for å gi Gausdals eldre verdige pleie og omsorgstjenester. 
Kommunedirektørens forslag til Handlings og økonomiplan begrunnes utelukkende ut i fra 
gjennomsnittstall fra en Kostra-gruppe. 

Regjeringens St.melding 15 fra 2017-2018 med føring om i årene 2019-2020 : «Kartlegging av 
egne behov og utfordringer» er ikke nevnt med et ord i Kommunedirektørens saksframlegg. 

 

Kommunedirektørens framlagte forslag til «Aldersvennlige lokalsamfunn - Oppstart av 
prosess» 

for gjennomføring av: 

St.m 15  ( 2017 – 2018 ) «Leve Hele Livet» følger i samme sporet. 

Det tas ikke sikte på å framskaffe fakta som kan lede til «Gjennomføring, Implementering og 
Rapportering»  til Statlige myndigheter om bedring av kommunens eldreomsorg.  

 

Nå foreslås en «prosess med oppstart i januar 2022 ledet av fire kommunestyremedlemmer 
som måtte ønske å dra den politiske prosessen og å ta ansvar for samskapingsarenaer med 
innbyggere». 

Foreslåtte aktiviteter er «innsiktsintervju og Bygdelab» 

 

Det er vanskelig å forstå hva denne prosesseninnebærer og kan gi for å oppfylle føringene i 
St.m.15 «Leve Hele Livet» og etter at vedtak om nedbygging av eldreomsorgen i kommunen 
er vedtatt og i stor grad gjennomført. 

 

Kommunedirektøren skal i følge Kommuneloven §13-1 påse at saker som legges fram for 
folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag 
for å treffe vedtak. 

Kommunedirektøren skal påse at vedtak som fattes av folkevalgte organer blir iverksatt uten 
ugrunnet opphold. 

 

REF  råder kommunens politiske ledelse å returnere foreliggende saksframlegg  med krav om  
faktabasert saksframlegg som muliggjør en politisk behandling som forutsatt i 
Stortingsmeldingen. 


