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Ark.:  Lnr.: 15477/20 Arkivsaksnr.: 20/2938-1 
 
Saksbehandler: Rannveig Mogren 
 
INNSPILL TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2021-2024, MED 
ÅRSBUDSJETT 2021  
 
Vedlegg: 

- Presentasjon fra kommunedirektør til formannskapet 16. september 2020 
- Presentasjon fra kommunedirektør om tildeling av tjenester, juni 2020  
- Presentasjon fra kommunaldirektør om brukermedvirkning, juni 2020 
- Samlet saksfremstilling, Fornying og omstilling 2020 – tiltak for planområdene, 

behandlet av kommunestyret 2.4.2020, sak 13/20. 
- Fornying og omstilling 2020, framtidens helse- og omsorgstjenester, samt tiltak for 

planområdene 11 og 12, kommunestyresak 46/20   
- Kunnskapsgrunnlaget (helse og omsorg) 
- Delutredning 1 sykehjem 
- Delutredning 2 hjemmetjenester med hjemmerehabilitering 
- Delutredning 3 omsorgsboliger 
- Delutredning 4 dagsentra 
- Delutredning 5 bofellesskap med betjening inkl. aktivitetstilbud 
- Delutredning 6 Flatavegen 6 
- Kortversjonen fra delutredningene 
- Skjema for kartleggingssamtaler Gausdal kommune 2020 
- Rammefaktorer for tjenestene 
- Notat om hverdagsmestring og rehabilitering, kommunestyret september 2020 
- Informasjonsbrosjyre helse og mestring - sykehjem 
- Verdighetsgarantien  

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har ønsket et ekstramøte for å gi 
innspill til handlings- og økonomiplan 2021-2024, med årsbudsjett 2021. 
 
----    
 
Kommunedirektøren legger fram sitt forslag til kommunestyret 4. november 2020.  
 



  
 
 

  
 
 

 

I utarbeidelsen av handlings- og økonomiplanen er det mye bakgrunnsmateriale som er bruk. 
En har: statlige føringer, lover og forskrifter, fylkeskommunale planer, og lokale vedtak og 
utredninger. I den siste kategorien kan vi nevne:  
 
• Kommuneplanens samfunnsdel for 2014-2026 for Gausdal kommune, planprogram for 

revidering av kommuneplanens samfunnsdel, og høringsforslag til ny plan. 
• Handlingsplan for 2020-2023. med økonomiplan, årsbudsjett 2020 og kommunal 

planstrategi 
• Regnskap og årsmelding 2019 
• Tiltaksplan knyttet til «Fornyelse og omstilling 2020» og Robek-statusen 
• Tertialrapport 1 og 2 for 2020 
• Kunnskapsgrunnlag folkehelse  
• Kunnskapsgrunnlag for framtidens helse og omsorgstjenester, 6 delutredninger og 

kommunestyrets vedtak 
• Kvalitetsmelding grunnskolen  
• Digitaliseringsstrategi for Lillehammer-regionen  
• Kommuneplanens arealdel – i prosess, og andre fysiske kommunedelplaner 
• Regional landbruksplan Gausdal, Lillehammer og Øyer (under revidering) 
• Regional næringsplan Gausdal, Lillehammer og Øyer (under revidering) 
• Notat klima- og miljøstatus til tjenesteutvalget, mai 2019 
• Temaplan barn og unge, vedtatt i kommunestyret 2019. 
• Prosjektet Ung styrke 
• Hovedplan for vann og avløp 
• Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 
• Beredskapsplan, med underdokument som smittevernplan 
• Trafikksikker kommune (sertifisering)  
• Bærekraftig reiseliv (sertifisering) 
• Ny strategi for interkommunalt samarbeid i Lillehammer-regionen 
 
 
 
 
 
 

Saken legges fram uten forslag til vedtak : 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har disse innspillene til handlings- og 
økonomiplan 2021-2024, med årsbudsjett 2021:  
 



  
 
 

  
 
 

 

 
 


