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Uttale   
           
Saknr. Arkivkode Dato 

21/2290-11 151 08.12.2021 

 

UTTALE FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE TIL 
HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2022-2025 SAMT BUDSJETT 2022  
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse behandlet saken i to møter:  

Møte 9. november 2021.  

Innspill til formannskapsmøte 16.november:  

1. «Hensikten med innspill til denne saken nå er og få våre politikere til og endre med 
våre  innspill vi har gitt i sakene 8 og 9/21, før formannskapets behandling. Det er 
spesielt endring tilbake til kjøkken/kantinedrift ved våre to sykehjem vi mener er 
svært viktig, samt å få til velfungerende arbeidsstuer. Lettest å forstå og alt erfart av 
mange er konsekvensene av Effektiviseringen av kjøkkendriften. Mattilbudets 
valgmuligheter er redusert og muligheten for besøkende til å dele et måltid med en 
av beboerne er ikke lenger mulig. Dette samsvarer meget dårlig med kvalitets-
reformen «Leve hele livet» hvor det heter om måltider: «Skape gode mat og 
måltidsopplevelser for den enkelte.» Dette skaper et meget dårligere samfunn for oss 
eldre som bor hjemme og kunne tenkt tatt en tur til sykehjemmet og spist et måltid 
sammen med en beboer, eller tatt med oss andre hjemmeboende eldre. Dette kan 
skape mer engasjement til frivillig arbeide, og verve flere frivillige. 

2. REF ber om egne budsjettposter for 2022 til følgende:                                                                       

1. Egne arrangementer  Kr. 10.000,-                                                                                                   
2. Arrangering av eldredagen  Kr. 15.000,- 

       3. REF kommer tilbake med endelig råd på vårt møte 7/12.2021.» 

 

 

Møte 7. desember 2021 

 Innspill til kommunestyrets møte 16. desember :  

I Kommunedirektørens forord  står det. « Vi har arbeidet med å innarbeide mål og delmål fra 
den nye Kommuneplanens Samfunnsdel som ble vedtatt i Kommunestyret 25. februar 2021.  
 
I Statsforvalterens uttalelser til planen heter det bl.a.:  «opplever målformuleringene som litt 
lite konkrete», «utfordringer oppleves som noe vage» og det bør gjøres « tydeligere 
inndeling av utfordringer og muligheter». 
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I Kommunedirektørens forordet heter det videre: «Kommuneplanens Samfunnsdel er det 
viktigste politiske styringsdokumentet». Da er det urovekkende at hun fortsatt forankrer 
planene i gjennomsnittstall fra en gruppe kommuners KOSTRA tall og ikke i lokalkunnskap om 
virkeligheten i Gausdal. Alle hennes medarbeidere  og spesielt de som har direkte kontakt 
med innbyggere i kommunen enten det er i begynnelsen av livet på Helsestasjonen eller i 
siste del,  som ansatt i helse, pleie og omsorgstjenesten kan gi et riktigere bilde av 
virkeligheten. 
 
Budsjett for 2022 er alt vedtatt i Formannskapet så vi har ingen tro på at råd til tallbudsjettet 
gjør så mye fra eller til. 
 
Under Utfordringer og muligheter i planperioden  for planområdene Helse og Omsorg er det 
ønskelig med bedre samsvar mellom planperiodens tidsramme 2022 - 2025 og hvilke 
muligheter som da finnes for å redusere kommunens utgifter til Helse, Pleie og Omsorg 
 
For de  nye som vil trenge kommunal pleie og omsorg i planperioden er den enkeltes 
personlige helse i stor utstrekning alt bestemt. 
Forebyggingstiltak rettet mot den enkelte vil ha liten effekt. 
 
Kommunen kan imidlertid optimalisere sine egne tjenester for å utsette behov for helsehjelp, 
pleie og omsorg.  
Det dreier seg om at hver og en føler trygghet i egen bolig,  føler seg sett og inkludert i 
lokalsamfunnet, har tilgang på næringsrik mat, muligheter for et sosialt og fysisk aktivt liv  og 
ikke minst mulighet for god personlig hygiene med hånd, fot, hud og hårpleie.  
Hvis den enkelte i tillegg vet at blir jeg enda dårligere så er det hjelp å få, så vil 
erfaringsmessig de aller fleste vente enda litt med å søke om hjelp. 
Kommunen som arbeidsgiver må framstå som attraktiv hvis man skal få og beholde 
nødvendige medarbeidere. 
Kommunale tjenester som snørydding og strøing bør bedres for å redusere fallskader. 
Nettilknytning bør bli bedre enn det er i dag hvis man skal avhjelpe pleie og omsorgstjenester 
gjennom digitalisering. 
 
På lengre sikt enn denne planperioden og for «yngre eldre» er det ytterligere muligheter for 
å begrense behovet for pleie og omsorg slik som: 
Legge til rette for aldersvennlige boliger, at kommunen som tjenesteyter er forutsigbar, at 
det lyttes til innbyggernes egne historier slik at de opplever «å bli sett og bli tatt på alvor». 
 
 
Tilsvarende tankegang bør gjelde «Fokusområder 2022» 
Det må skilles mellom hva som kan gi resultater i planperioden 2022-2025, hvilke 
utfordringer som vi vet kommer og hva som kan gi resultater på lengre sikt. 
 
Det viktigste bør være å ikke ta bort det som nå fungerer bra. Endringer i kjøkkendriften og 
muligheter for å dele et måltid for pasient og besøkende på sykehjemmene er et eksempel 
på det. 
Prøve å endre utviklingstrekk som er uheldige samtidig som det planlegges for det som vi vet 
vil komme. 
Bjørkvin ble vedtatt nedlagt gjennom budsjettprosessen for 2021. Driften skulle fortsette 
inntil «naturlig avgang» av beboerne ikke gjorde bofellesskapet lenger nødvendig.                                     
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Vi har nå  kunnskap om at tre til fire psykisk utviklingshemmede  som nå bor hjemme vil ha 
behov for plass i bofellesskap slik som Bjørkvin i  løpet av de nærmeste to til tre årene. 
Vedtaket om at Bjørkvin  nedlegges bør derfor utsettes mens det lages en konkret plan for 
hvordan deres behov for tjenester skal løses.  
 
Vi vet at det tar to til tre år å gjennomføre en trygg  og gradvis overgang for disse personene 
fra det å bo hjemme til å føle seg trygge i egen bolig i et bofellesskap. I denne sammenheng 
bør vi ta vare på den fagkunnskap som er opparbeidet hos personalet i Bjørkvin  og sammen 
med de snarest utarbeide en framdriftsplan for hvordan kommunen kan gi disse sårbare 
innbyggerne et forsvarlig botilbud og nødvendig pleie og omsorg. 
 
Gausdal har alle muligheter for å mestre de utfordringer som ligger foran oss både på kort og 
lang sikt. Forutsetning er at de som ikke kan ta vare på seg selv gis et verdig liv og at 
folkestyre blir tatt på alvor. 
 
 
 
 
 
 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent etter våre rutiner, og sendes uten signatur. 


