
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Formannskapet 
Dato:  10.06.2020 
Tid:  10:00 – 12.00 
Sted:  Kommunestyresalen 
Under ledelse av:  Ordfører Anette Musdalslien 
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:  

 
 
Leder Anette Musdalslien   
Medlem Stig Audun Melbø   
Medlem Paul Kristian Lillelien   
Medlem Åslaug Enger Olsen   
Medlem Hans Oddvar Høistad   
Medlem Stein Erik Skjelsvold   
Medlem Heidi Kristiansen   

 
 
 
 
Antall representanter inkl. varamedlemmer: 7 

 
Til stede fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Rannveig Mogren, Harald Landheim, Cathrine Furu, Marit B Homb,  
Dag Vågsnes, Rigmor Myhre 
 
Fra GLØR, daglig leder Inge Morten Haave  

Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Sak 38 og 39 (om GLØR IKS) ble  
 behandlet etter referatsakene 
 
Delt ut i møtet: Ingenting.  
 
Orienteringer:  

 I forbindelse med saken om arealplanen var det  orientering ved arealplanlegger Rigmor 
Myhre. 



  

 Ordfører orienterte om en  sak i Øyer kommune, bestilt av kommunestyret, med tema 
bredbånd. Konklusjon fra kommunestyret: Gausdal kommunestyret ønsker seg forelagt 
tilsvarende utredning.  

Godkjenning av protokoll:  
 

 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 34/20 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 10.06.2020  
 
Sak 35/20 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG 

GJELDSREGLEMENTET 2020 PER 30.04.2020  
 
Sak 36/20 OVERFØRING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD ENHETENE, 2019  
 
Sak 37/20 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2020 
 
Sak 38/20 NYTT SERVICEBYGG FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS  
 
Sak 39/20 REVIDERING AV SELSKAPSAVTALE FOR 

RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS  
 
Sak 40/20 AKSON - HELHETLIG SAMHANDLING OG FELLES KOMMUNAL 

PASIENTJOURNAL - INTENSJONSERKLÆRING  
 
Sak 41/20 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR 

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET  
 
Sak 42/20 FORNYING OG OMSTILLING 2020 - FRAMTIDENS HELSE OG 

OMSORGSTJENESTER, SAMT TILTAK FOR PLNAOMRÅDENE 11 OG 
12  

 
Sak 43/20 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 - 2032 BEHANDLING FOR 

UTLEGGELSE TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN  
 
Sak 44/20 STØTTE FRA GAUSDAL NÆRINGSFOND - MULIGHETSSTUDIE FASE 

1 FOR KITTILBU UTMARKSMUSEUM/ BESØKSSENTER LANGSUA  
 



  

 
FS-34/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/1027 
 
REFERATSAKER FORMANNSKAPET 02.06.2020  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

Referatsakene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
 

 I forbindelse med referatsak om Espedalen skisenter, tok ordfører opp spørsmål om 
formannskapet kunne slutte seg til at Olav Olstad fortsetter i styret som kommunens 
representant. Olav Olstad er spurt, og sagt ja. Konklusjon: Enstemmig tilslutning til 
løsningen.   

 
Votering over referatsakene: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning, med det tillegg at Olav Olstad fortsetter som Gausdal 
kommunes styremedlem i Espedalen skisenter.  

 
 
 
 
 
FS-35/20 
Ark.: 200 Arkivsaksnr.: 20/998 
 
RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET 2020 
PER 30.04.2020  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Rapporteringen i henhold til finans- og gjeldsreglementet per 30.04.2020 tas til etterretning. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  



  

 
 
Innstilling: 
Rapporteringen i henhold til finans- og gjeldsreglementet per 30.04.2020 tas til etterretning. 
 
 
 
 
FS-36/20 
Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 20/805 
 
OVERFØRING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD ENHETENE, 2019  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Det foreslås å overføre netto 850.000 kr fra bufferfond enhetsresultat til overskuddsfond 
enheter slik det framgår av vedlegg til saken. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling:  
Det foreslås å overføre netto 850.000 kr fra bufferfond enhetsresultat til overskuddsfond 
enheter slik det framgår av vedlegg til saken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

FS-37/20 
Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 20/922 
 
ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2020.  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
1. Økonomi- og aktivitetsrapporten for 1. tertial 2020 tas til etterretning. 

 
2. Det vedtas redusert driftsbudsjett med 153.000 kr for 2020 for enkelte interkommunale 

samarbeid slik det framgår av tabell i saksframlegget. I tillegg skal kommunens tilskudd 
til samarbeidet NAV Lillehammer Gausdal reduseres med 218.000 kr.  

 
3. Kommunedirektøren foreslår å gjøre korrigeringer i driftsbudsjettet for 2020 slik det 

framgår i saksframlegget. 
 

4. Det legges inn en investering på 3,5 mill. kr til flomtiltak i tilknytning til elva Finna i 
Follebu. Investeringen finansieres ved tilskudd fra fylkesmannen på 2,975 mill. kr og 
omprioritering av midler fra Heggen boligfelt tilsvarende 0,525 mill. kr. 
Investeringsbudsjettet justeres i henhold til dette. 

 
5. Investeringene knyttet til sprinkling av Forsettunet og Follebutunet utsettes og legges inn 

på nytt i budsjettet for 2021. Årsaken er smittevernhensyn ved kommunens sykehjem som 
følge av korona-situasjonen samt behov for å kvalitetssikre kostnadsoverslaget ytterligere. 
Investeringsbudsjettet i 2020 reduseres med henholdsvis 4,1 og 0,5 mill. kr. Endret 
finansiering er redusert momskompensasjonsinntekt med 0,9 mill. kr og redusert bruk av 
lån med 3,7 mill. kr. Kommunens låneopptak i 2020 reduseres tilsvarende med 
3,7 mill. kr.  

 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling:  
 
1. Økonomi- og aktivitetsrapporten for 1. tertial 2020 tas til etterretning. 

 
2. Det vedtas redusert driftsbudsjett med 153.000 kr for 2020 for enkelte interkommunale 

samarbeid slik det framgår av tabell i saksframlegget. I tillegg skal kommunens tilskudd 
til samarbeidet NAV Lillehammer Gausdal reduseres med 218.000 kr.  

 
3. Kommunedirektøren foreslår å gjøre korrigeringer i driftsbudsjettet for 2020 slik det 

framgår i saksframlegget. 



  

 
4. Det legges inn en investering på 3,5 mill. kr til flomtiltak i tilknytning til elva Finna i 

Follebu. Investeringen finansieres ved tilskudd fra fylkesmannen på 2,975 mill. kr og 
omprioritering av midler fra Heggen boligfelt tilsvarende 0,525 mill. kr. 
Investeringsbudsjettet justeres i henhold til dette. 

 
5. Investeringene knyttet til sprinkling av Forsettunet og Follebutunet utsettes og legges inn 

på nytt i budsjettet for 2021. Årsaken er smittevernhensyn ved kommunens sykehjem som 
følge av korona-situasjonen samt behov for å kvalitetssikre kostnadsoverslaget ytterligere. 
Investeringsbudsjettet i 2020 reduseres med henholdsvis 4,1 og 0,5 mill. kr. Endret 
finansiering er redusert momskompensasjonsinntekt med 0,9 mill. kr og redusert bruk av 
lån med 3,7 mill. kr. Kommunens låneopptak i 2020 reduseres tilsvarende med 
3,7 mill. kr.  

 
 
 
 
FS-38/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/995 
 
NYTT SERVICEBYGG FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar saken til orientering. 
2. I tråd med IKS-loven og selskapsavtalen for GLØR IKS beslutter representantskapet 

videre fremdrift i prosjekt nytt servicebygg. 
 
Behandling: 
 
Fra GLØR var daglig leder Inge Morten Haave tilstede. Han svarte på spørsmål.  
 
Votering:  
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
 
 
Innstilling:  
 

1. Kommunestyret tar saken til orientering. 
2. I tråd med IKS-loven og selskapsavtalen for GLØR IKS beslutter representantskapet 

videre fremdrift i prosjekt nytt servicebygg. 
 



  

 
FS-39/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/992 
 
REVIDERING AV SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR 
IKS  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar endring av selskapsavtalen til Renovasjonsselskapet GLØR IKS, blant 
annet med å heve taket for samlet låneopptak fra 30 mill. kroner til 100 mill. kroner, slik det 
fremgår av saksfremstillingen og vedlagte utkast til revidert selskapsavtale.    
 
 
Behandling: 
 
Fra GLØR var daglig leder Inge Morten Haave tilstede. Han svarte på spørsmål.  
 
Votering:  
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling:  
 
Kommunestyret vedtar endring av selskapsavtalen til Renovasjonsselskapet GLØR IKS, blant 
annet med å heve taket for samlet låneopptak fra 30 mill. kroner til 100 mill. kroner, slik det 
fremgår av saksfremstillingen og vedlagte utkast til revidert selskapsavtale.    
 
 
FS-40/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/981 
 
AKSON - HELHETLIG SAMHANDLING OG FELLES KOMMUNAL 
PASIENTJOURNAL - INTENSJONSERKLÆRING  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
 
1. Kommunestyret i Gausdal støtter videre arbeid med tiltaket Akson, og vedtar å signere 

intensjonserklæringen.  
2. Det forutsettes lagt fram en ny sak for kommunestyret før eventuell inngåelse av 

forpliktende avtale. 



  

 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling:  
 
 
1. Kommunestyret i Gausdal støtter videre arbeid med tiltaket Akson, og vedtar å signere 

intensjonserklæringen.  
2. Det forutsettes lagt fram en ny sak for kommunestyret før eventuell inngåelse av 

forpliktende avtale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FS-41/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/877 
 
FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET 
INNLANDET  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Kommunestyret godkjenner styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI) sitt forslag til 
nye vedtekter for KSI. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling:  



  

 
Kommunestyret godkjenner styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI) sitt forslag til 
nye vedtekter for KSI. 
 
 
 
 
FS-42/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1535 
 
FORNYING OG OMSTILLING 2020 - FRAMTIDENS HELSE OG 
OMSORGSTJENESTER, SAMT TILTAK FOR PLNAOMRÅDENE 11 OG 12  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
1. Bjørkvin bofellesskap legges ned når de nåværende beboerne ikke lenger kan eller ønsker 

å benytte seg av botilbudet. Nedleggelsen skjer gradvis og basert på frivillighet. Dette er 
et tiltak innenfor planområde 11. 
 

2. Kommunestyret tar tiltaksplanen for planområde 12 til etterretning og slutter seg til at de 
anbefalte tiltakene gjennomføres.  
 

3. Kommunestyret vedtar følgende veivalg, og legger dette til grunn for fremtidens helse- og 
omsorgstjenester: 

 
Alternativ 1 – opprettholde dagens struktur ved sykehjemmene 
Antall sykehjemsavdelinger og -plasser opprettholdes. De øvrige tjenestene i helse- og 
omsorgssektoren må reduseres så mye som det er mulig innenfor lov og forskrift. Videre 
må tjenester i andre sektorer reduseres, i hovedsak gjennom strukturgrep. Den 
økonomiske effekten av disse tiltakene må totalt sett være minimum 8 mill. kr. fra 2022. 
 
Eller 
 
Alternativ 2 – ikke opprettholde dagens struktur ved sykehjemmene  
Det legges ned en sykehjemsavdeling. Tjenestene i helse- og omsorgssektoren må 
effektiviseres så mye som mulig, for å få mest mulig økonomisk effekt av tiltaket. Den 
økonomiske effekten av disse tiltakene må totalt sett være minimum 8 mill. kr. fra 2022. 
Om det ikke er mulig å ta ut hele effekten innenfor denne sektoren, må resterende effekt 
tas i form av tiltak i andre sektorer.   

 
4. Kommunedirektøren bes om å utrede det valgte alternativet for fremtidens helse- og 

omsorgstjenester videre og komme tilbake til kommunestyret med en plan for effektuering 
og beregnet økonomisk effekt i forbindelse med økonomiplan 2021-2024 
 



  

5. Det utarbeides nye kriterier for tildeling av plass ved dagsentertilbud for eldre, der 
terskelen for tjenesten heves og der tilbudet tilrettelegges for eldre med et noe lavere 
funksjonsnivå enn dagens brukergruppe innenfor eksisterende ramme. 

 
6. Kommunedirektøren bes om å utarbeide en sak om eventuell etablering av bofellesskap 

for personer med utfordringer innen psykisk helse og rus ved Flatavegen 6 og i 
forbindelse med Flatavegen 2. Utredningen skal ses i sammenheng med pågående regional 
utredning av et interkommunalt samarbeid innenfor dette området. 
 

7. Budsjett 2020 justeres i tråd med tiltaksplanene per planområde som følger av saken.  
 

8. Forventet effekt av nedleggelse av Bjørkvin er allerede lagt inn i gjeldende økonomiplan 
fra 2022, og dette videreføres i økonomiplan for perioden 2021-2024. 
 

9. De øvrige tiltakene i tiltaksplan for planområdene forutsettes lagt inn i økonomiplanen for 
perioden 2021-2024.  
 

10. Tiltakene per planområde som fremgår i denne saken, inngår i tiltaksplan kommunen skal 
oversende fylkesmannen innen 1.7.2020. Det veivalget kommunestyret vedtar i 
vedtakspunkt 3, legges også inn i tiltaksplanen med en samlet årlig effekt på 8 mill. kr. 
 

 
 
 
 
 
Tjenesteutvalget behandlet saken, saksnr. 4/20 den 29.05.2020. 
Behandling: 
Orienteringer:  

 Om kommunedirektørens saksutredning mv, i saken fornying og omstilling 2020 – 
framtidens helse og omsorgstjenester, samt tiltak for planområdene 11 og 12. Ved 
kommunalsjef/prosjektleder Cathrine Furu. 

 Sammendrag fra tjenesteutvalgets arbeid med fokusgrupper, 29. mai 2020, om 
innbyggerinvolvering. Ved utvalgets nestleder Ingvild Johanne Aarhus.  
 

Ingvild Johanne Aarhus, MDG, la fram følgende forslag fra Sp, MDG og Tverrpolitisk 
liste:  
 

1. «Bjørkvin bofellesskap legges ned når de nåværende beboerne ikke lenger kan eller 
ønsker å benytte seg av botilbudet. Nedleggelsen skjer gradvis og basert på 
frivillighet. Dette er et tiltak innenfor planområde 11. Forventet effekt av nedleggelse 
av Bjørkvin er allerede lagt inn i gjeldende økonomiplan fra 2022, og dette videreføres 
i økonomiplan for perioden 2021-2024.  
 

2. Kommunestyret tar tiltaksplanen for planområde 12 til etterretning og slutter seg i 
hovedsak til at de anbefalte tiltakene gjennomføres. Dette omfatter ikke nedlegging av 



  

sykehjemsplasser. Nedlegging av kjøkken ved Follebutunet må ikke komme i konflikt 
med målsettingen om riktig bruk av kompetanse. Det er videre en forutsetning for 
nedlegging at det legges til rette for felles måltider for beboere i omsorgsleilighetene.  
 

3. Kommunestyret vedtar følgende veivalg, og legger dette til grunn for fremtidens 
helse- og omsorgstjenester: Antall sykehjemsavdelinger og -plasser opprettholdes. 
Framtidig behov for sykehjemsplasser må ses i sammenheng med etablering av HDO-
plasser (SSB sin definisjon, med fast tilknyttet bemanning). 

4. Det må finnes andre tiltak innenfor helse- og omsorgssektoren og andre sektorer for å 
dekke inn det resterende salderingsbehovet i økonomiplanperioden. Den økonomiske 
effekten av disse tiltakene må totalt sett være minimum 8 millioner kroner fra 2022. 
Dette må skje gjennom tett samarbeid mellom administrasjon, politikere og de ansattes 
organisasjoner. Innspill som har kommet fra rådsorganer og innbyggere i forbindelse 
med saken om framtidas helse- og omsorgstjenester, tas med inn i vurderingene av 
aktuelle tiltak. Formannskapet tar stilling til videre prosess, og forslag til tiltak legges 
fram for kommunestyret senest i forbindelse med behandling av økonomiplan 2021-
2024. 
 

5. Dagsentertilbudet for eldre differensieres slik at det delvis videreføres som et 
lavterskeltilbud, og delvis tilrettelegges for eldre med et noe lavere funksjonsnivå. Før 
endringene gjøres inviteres frivillige lag og organisasjoner til dialog om hvordan 
kommunen og frivilligheten i samarbeid kan videreutvikle dagsentertilbud, sosiale 
møteplasser og andre aktivitetstilbud for eldre.  
 

6. Kommunestyret tar stilling til framtidig bruk av Flatavegen 6.  
 
Til kommunestyrets behandling i juni bes det om en vurdering av muligheten for å ta i 
bruk Flatavegen 6 og Flatavegen 8 til HDO-boliger (SSB sin definisjon med fast 
tilknyttet bemanning), hvordan det vil påvirke det samlede behovet for helse- og 
omsorgstjenester og hva dette vil innebære av kostnader. Kommunestyret tar stilling 
til hvor vidt dette alternativet skal utredes nærmere.  
 
Eventuelt bes kommunedirektøren utrede et alternativ der Flatavegen 6 tas i bruk som 
bofellesskap for personer med utfordringer innen psykisk helse og rus i forbindelse 
med Flatavegen 2. En slik utredning skal i så fall ses i sammenheng med pågående 
regional utredning av et interkommunalt samarbeid innenfor dette området.  
 
Det bes videre om en vurdering av muligheten for å ta i bruk andre omsorgsboliger i 
tilknytning til Flatavegen 2 til personer med utfordringer innen psykisk helse og rus. 
 

7. Budsjett 2020 justeres i tråd med tiltaksplanene per planområde som følger av saken, 
med de justeringer kommunestyret har vedtatt. 
 

8. De øvrige tiltakene i tiltaksplan for planområdene, med de justeringer kommunestyret 
har vedtatt, forutsettes lagt inn i økonomiplanen for perioden 2021-2024.  
 



  

9. Tiltakene per planområde som fremgår i denne saken, med de justeringer 
kommunestyret har vedtatt, inngår i tiltaksplan kommunen skal oversende 
fylkesmannen innen 1.7.2020. Det veivalget kommunestyret vedtar i vedtakspunkt 3, 
legges også inn i tiltaksplanen med en samlet årlig effekt på 8 millioner kroner.» 

 
 
 
Heidi Kristiansen, Ap, la fram følgende forslag:  

 
«Alternativt forslag punkt 3: ny tekst alternativ 1: 
Alternativ 1 – opprettholde dagens struktur ved sykehjemmene: antall 
sykehjemsavdelinger og passer opprettholdes. Det ønskes et bedre beslutningsgrunnlag 
for å vedta rammene som er foreslått, og vi ber derfor igjen om en gjennomgang av alle 
tjenester, med mål om vesentlig reduksjon i antall årsverk. Nedbemanningen skal i 
vesentlig grad også gjelde lederstillinger og stillinger med hovedvekt på administrative 
oppgaver innen alle planområder, jfr. sak 142/19, vedtatt budsjett for 2020. Den 
økonomiske effekten av disse tiltakene må totalt sett være 8 mill. kroner fra 2022.  

 
Alternativt forslag punkt 6: nytt punkt 6:  
Kommunedirektøren bes utarbeide en sak om etablering av bofellesskap / omsorgsboliger 
for eldre i Flatavegen 6, jfr. vedtak 81/18 punkt 4.  
Kommunedirektøren bes om å utarbeide alternative løsninger for etablering av 
bofellesskap for personer med utfordringer innen psykisk helse og rus.» 

 
  
Votering:  

 Tjenesteutvalget voterte først over kommunedirektørens forslag. Det fikk ingen 
stemmer, og falt. 

 Arbeiderpartiets forslag ble deretter satt opp i mot forslaget til  Sp/MDG/Tverrpolitisk 
liste. Forslaget til Sp/MDG/Tverrpolitisk liste ble tiltrådt med 4 stemmer, og går som 
tjenesteutvalgets innstilling i saken.  

 
 
Innstilling: 

1. Bjørkvin bofellesskap legges ned når de nåværende beboerne ikke lenger kan eller 
ønsker å benytte seg av botilbudet. Nedleggelsen skjer gradvis og basert på 
frivillighet. Dette er et tiltak innenfor planområde 11. Forventet effekt av nedleggelse 
av Bjørkvin er allerede lagt inn i gjeldende økonomiplan fra 2022, og dette videreføres 
i økonomiplan for perioden 2021-2024.  
 

2. Kommunestyret tar tiltaksplanen for planområde 12 til etterretning og slutter seg i 
hovedsak til at de anbefalte tiltakene gjennomføres. Dette omfatter ikke nedlegging av 
sykehjemsplasser. Nedlegging av kjøkken ved Follebutunet må ikke komme i konflikt 
med målsettingen om riktig bruk av kompetanse. Det er videre en forutsetning for 
nedlegging at det legges til rette for felles måltider for beboere i omsorgsleilighetene.  
 



  

3. Kommunestyret vedtar følgende veivalg, og legger dette til grunn for fremtidens 
helse- og omsorgstjenester: Antall sykehjemsavdelinger og -plasser opprettholdes. 
Framtidig behov for sykehjemsplasser må ses i sammenheng med etablering av HDO-
plasser (SSB sin definisjon, med fast tilknyttet bemanning). 
 

4. Det må finnes andre tiltak innenfor helse- og omsorgssektoren og andre sektorer for å 
dekke inn det resterende salderingsbehovet i økonomiplanperioden. Den økonomiske 
effekten av disse tiltakene må totalt sett være minimum 8 millioner kroner fra 2022. 
Dette må skje gjennom tett samarbeid mellom administrasjon, politikere og de ansattes 
organisasjoner. Innspill som har kommet fra rådsorganer og innbyggere i forbindelse 
med saken om framtidas helse- og omsorgstjenester, tas med inn i vurderingene av 
aktuelle tiltak. Formannskapet tar stilling til videre prosess, og forslag til tiltak legges 
fram for kommunestyret senest i forbindelse med behandling av økonomiplan 2021-
2024. 
 

5. Dagsentertilbudet for eldre differensieres slik at det delvis videreføres som et 
lavterskeltilbud, og delvis tilrettelegges for eldre med et noe lavere funksjonsnivå. Før 
endringene gjøres inviteres frivillige lag og organisasjoner til dialog om hvordan 
kommunen og frivilligheten i samarbeid kan videreutvikle dagsentertilbud, sosiale 
møteplasser og andre aktivitetstilbud for eldre.  
 

6. Kommunestyret tar stilling til framtidig bruk av Flatavegen 6.  
 
Til kommunestyrets behandling i juni bes det om en vurdering av muligheten for å ta i 
bruk Flatavegen 6 og Flatavegen 8 til HDO-boliger (SSB sin definisjon med fast 
tilknyttet bemanning), hvordan det vil påvirke det samlede behovet for helse- og 
omsorgstjenester og hva dette vil innebære av kostnader. Kommunestyret tar stilling 
til hvor vidt dette alternativet skal utredes nærmere.  
 
Eventuelt bes kommunedirektøren utrede et alternativ der Flatavegen 6 tas i bruk som 
bofellesskap for personer med utfordringer innen psykisk helse og rus i forbindelse 
med Flatavegen 2. En slik utredning skal i så fall ses i sammenheng med pågående 
regional utredning av et interkommunalt samarbeid innenfor dette området.  
 
Det bes videre om en vurdering av muligheten for å ta i bruk andre omsorgsboliger i 
tilknytning til Flatavegen 2 til personer med utfordringer innen psykisk helse og rus. 
 

7. Budsjett 2020 justeres i tråd med tiltaksplanene per planområde som følger av saken, 
med de justeringer kommunestyret har vedtatt. 
 

8. De øvrige tiltakene i tiltaksplan for planområdene, med de justeringer kommunestyret 
har vedtatt forutsettes lagt inn i økonomiplanen for perioden 2021-2024.  
 

9. Tiltakene per planområde som fremgår i denne saken, med de justeringer 
kommunestyret har vedtatt, inngår i tiltaksplan kommunen skal oversende 



  

fylkesmannen innen 1.7.2020. Det veivalget kommunestyret vedtar i vedtakspunkt 3, 
legges også inn i tiltaksplanen med en samlet årlig effekt på 8 millioner kroner. 

 
 
Behandling: 
 
Heidi Kristiansen, Ap, la fram følgende forslag:  

 
«Alternativt forslag punkt 3: ny tekst alternativ 1: 
Alternativ 1 – opprettholde dagens struktur ved sykehjemmene: antall 
sykehjemsavdelinger og passer opprettholdes. Det ønskes et bedre beslutningsgrunnlag 
for å vedta rammene som er foreslått, og vi ber derfor igjen om en gjennomgang av alle 
tjenester, med mål om vesentlig reduksjon i antall årsverk. Nedbemanningen skal i 
vesentlig grad også gjelde lederstillinger og stillinger med hovedvekt på administrative 
oppgaver innen alle planområder, jfr. sak 142/19, vedtatt budsjett for 2020. Den 
økonomiske effekten av disse tiltakene må totalt sett være 8 mill. kroner fra 2022.»  

 
Stig Melbø, Tverrpolitisk liste, satte fram følgende forslag til presisering av punkt 3:  
«Framtidig behov for sykehjemsplasser må ses i sammenheng med etablering av HDO-plasser 
– omtalt i punkt 6- (SSB sin definisjon, med fast tilknyttet bemanning).» 
      
 
Votering over formannskapets innspill til kommunestyret:  

 Alle punktene utenom punkt 3 ble enstemmig vedtatt.  
 Innstillingen punkt 3 fikk 4 stemmer. 3 stemte for Aps forslag.  
 Tilleggsforslag fra Stig Melbø til punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 

 
 
 
 
Vedtak går som formannskapets innspill til kommunestyret: 
 

1. Bjørkvin bofellesskap legges ned når de nåværende beboerne ikke lenger kan eller 
ønsker å benytte seg av botilbudet. Nedleggelsen skjer gradvis og basert på 
frivillighet. Dette er et tiltak innenfor planområde 11. Forventet effekt av nedleggelse 
av Bjørkvin er allerede lagt inn i gjeldende økonomiplan fra 2022, og dette videreføres 
i økonomiplan for perioden 2021-2024.  
 

2. Kommunestyret tar tiltaksplanen for planområde 12 til etterretning og slutter seg i 
hovedsak til at de anbefalte tiltakene gjennomføres. Dette omfatter ikke nedlegging av 
sykehjemsplasser. Nedlegging av kjøkken ved Follebutunet må ikke komme i konflikt 
med målsettingen om riktig bruk av kompetanse. Det er videre en forutsetning for 
nedlegging at det legges til rette for felles måltider for beboere i omsorgsleilighetene.  
 

3. Kommunestyret vedtar følgende veivalg, og legger dette til grunn for fremtidens 
helse- og omsorgstjenester: Antall sykehjemsavdelinger og -plasser opprettholdes. 



  

Framtidig behov for sykehjemsplasser må ses i sammenheng med etablering av HDO-
plasser – omtalt i punkt 6 - (SSB sin definisjon, med fast tilknyttet bemanning). 
 

4. Det må finnes andre tiltak innenfor helse- og omsorgssektoren og andre sektorer for å 
dekke inn det resterende salderingsbehovet i økonomiplanperioden. Den økonomiske 
effekten av disse tiltakene må totalt sett være minimum 8 millioner kroner fra 2022. 
Dette må skje gjennom tett samarbeid mellom administrasjon, politikere og de ansattes 
organisasjoner. Innspill som har kommet fra rådsorganer og innbyggere i forbindelse 
med saken om framtidas helse- og omsorgstjenester, tas med inn i vurderingene av 
aktuelle tiltak. Formannskapet tar stilling til videre prosess, og forslag til tiltak legges 
fram for kommunestyret senest i forbindelse med behandling av økonomiplan 2021-
2024. 
 

5. Dagsentertilbudet for eldre differensieres slik at det delvis videreføres som et 
lavterskeltilbud, og delvis tilrettelegges for eldre med et noe lavere funksjonsnivå. Før 
endringene gjøres inviteres frivillige lag og organisasjoner til dialog om hvordan 
kommunen og frivilligheten i samarbeid kan videreutvikle dagsentertilbud, sosiale 
møteplasser og andre aktivitetstilbud for eldre.  
 

6. Kommunestyret tar stilling til framtidig bruk av Flatavegen 6.  
 
Til kommunestyrets behandling i juni bes det om en vurdering av muligheten for å ta i 
bruk Flatavegen 6 og Flatavegen 8 til HDO-boliger (SSB sin definisjon med fast 
tilknyttet bemanning), hvordan det vil påvirke det samlede behovet for helse- og 
omsorgstjenester og hva dette vil innebære av kostnader. Kommunestyret tar stilling 
til hvor vidt dette alternativet skal utredes nærmere.  
 
Eventuelt bes kommunedirektøren utrede et alternativ der Flatavegen 6 tas i bruk som 
bofellesskap for personer med utfordringer innen psykisk helse og rus i forbindelse 
med Flatavegen 2. En slik utredning skal i så fall ses i sammenheng med pågående 
regional utredning av et interkommunalt samarbeid innenfor dette området.  
 
Det bes videre om en vurdering av muligheten for å ta i bruk andre omsorgsboliger i 
tilknytning til Flatavegen 2 til personer med utfordringer innen psykisk helse og rus. 
 

7. Budsjett 2020 justeres i tråd med tiltaksplanene per planområde som følger av saken, 
med de justeringer kommunestyret har vedtatt. 
 

8. De øvrige tiltakene i tiltaksplan for planområdene, med de justeringer kommunestyret 
har vedtatt, forutsettes lagt inn i økonomiplanen for perioden 2021-2024.  
 

9. Tiltakene per planområde som fremgår i denne saken, med de justeringer 
kommunestyret har vedtatt, inngår i tiltaksplan kommunen skal oversende 
fylkesmannen innen 1.7.2020. Det veivalget kommunestyret vedtar i vedtakspunkt 3, 
legges også inn i tiltaksplanen med en samlet årlig effekt på 8 millioner kroner. 

 



  

 
 
 
 
FS-43/20 
Ark.: 141 Arkivsaksnr.: 18/227 
 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 - 2032 BEHANDLING FOR UTLEGGELSE 
TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
1. I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 vedtas det å legge planforslag til 

kommuneplanens arealdel for Gausdal kommune 2020 - 2032 ut til 2. gangs høring og 
offentlig ettersyn.  

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i sakens dokumenter 
og oppdatering av grunnlagskartet i temakart/tematiske kart, før planforslaget så snart 
praktisk mulig legges ut til høring og offentlig ettersyn.  

 
 
Planutvalget behandlet saken den 05.06.2020 sak 31/20 
 
Behandling: 
Pkt 1 enstemmig tiltrådt. 
 
Eystein Fære Forseth (Sp) fremmet følgende forslag om nytt pkt. 2:  
Gjeldende reguleringsplan for Rv. 255 bør oppheves på den ubebygde strekningen ovenfor 
Follebu, og egnet areal (B08 og B09) avsettes til boligformål. 
 
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens forslag og Forseths forslag, ble Forseths 
forslag enstemmig tiltrådt. 
 
Pkt. 3 (kommunedirektørens punkt 2) enstemmig tiltrådt. 
 
Innstilling til kommunestyret: 
1. I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 vedtas det å legge planforslag til 

kommuneplanens arealdel for Gausdal kommune 2020 - 2032 ut til 2. gangs høring og 
offentlig ettersyn.  
 

2. Gjeldende reguleringsplan for Rv. 255 bør oppheves på den ubebygde strekningen 
ovenfor Follebu, og egnet areal (B08 og B09) avsettes til boligformål. 

 



  

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i sakens dokumenter 
og oppdatering av grunnlagskartet i temakart/tematiske kart, før planforslaget så snart 
praktisk mulig legges ut til høring og offentlig ettersyn. 

 
Behandling: 
 
Orienteringer:  

 I forbindelse med saken var det er orientering ved arealplanlegger Rigmor Myhre. 
 
Stein Erik Skjelsvold, Ap, tok opp sin habilitet. Han fratrådte under vurderingene. 6 
representanter tilstede.  
 
Vurdering fra administrasjonen:  

Stein Erik Skjelsvold har stilt spørsmål om egen habilitet i forbindelse med 
formannskapets behandling av kommuneplanens arealdel, der den legges ut til andre 
gangs høring og offentlig ettersyn. 
 
Skjelsvold har opplyst å være grunneier ved Kankerud Fjelltak som er ett av områdene 
som er påvirket av arealplanforslaget, ved at det er forestått en større utvidelse av 
området der det kan sprenges ut fjell. Representanten eiendom ligger innenfor det 
området der det er foreslått en utvidelse. 
 
Ved behandling av enkelte overordnede saker som kommuneplan, skal det forholdsvis 
mye til å få partsstatus etter forvaltningslovens bestemmelser. Generelt sett skal det i 
slike saker også mer til for å bli regnet som inhabil. 
 
I dette tilfellet anses ikke de aktuelle grunneierne for å være parter i saken som skal 
behandles, og det foreligger følgelig ikke automatisk inhabilitet etter forvaltningsloven § 
6, 1. ledd. 
 
Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være inhabil etter en 
skjønnsmessig vurdering etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. Bestemmelsen åpner for en 
bred, skjønnsmessig vurdering av om den folkevalgte har en slik tilknytning til saken 
eller partene til at han muligens ikke vil være i stand til å behandle saken på en nøytral 
måte. Det har også betydning om noen har fremmet påstand om at den folkevalgte er 
inhabil. 
 
For å falle inn under denne bestemmelsen, må det foreligge et særegent forhold og det 
må være av en slik art at det er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. 
I habilitetsvurderingen skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen vil innebære en 
"særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han har nær personlig tilknytning 
til". Denne kan være av ideell, økonomisk, faglig eller prestisjemessig art. Utvidelsen av 
Kankerud fjelltak anses å kunne gi en stor økonomisk fordel for grunneierne, da det 
medfører økte inntekter fra utleie eller salg av grunn, samt potensielt andre former for 
gevinst i tillegg. Forslaget kan også potensielt medføre ulempe for grunneierne som følge 



  

av redusert areal. Dersom arealplanforslaget blir vedtatt, er det stor sannsynlighet for at 
reguleringsplan for utvidelse vil bli godkjent i tråd med forslaget. Når det er avsatt arealer 
i kommuneplanens arealdel, følger det at det vil bli godkjent reguleringsplan for slik bruk 
av området. 
 
For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den folkevalgte, må det være 
noe som tilkommer vedkommende eller en han har nær personlig tilknytning til 
spesielt eller som han eller hun vil merke i spesielt stor grad. Hvis mange eller en 
ubestemt krets vil få tilsvarende fordel eller ulempe, er det ingen særlig fordel eller 
ulempe for den folkevalgte. I dette tilfellet rammer forslaget en mindre og definert krets, 
det vil si et fåtall grunneiere, der Skjelsvold er en av de berørte. 
 
Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Skjelsvolds tilknytning til denne saken 
for å være av en slik art at det foreligger et særegent forhold som er egnet til å svekke 
tilliten til den folkevalgtes upartiskhet ved behandlingen.   

Konklusjon: Stein Erik Skjelsvold anses for å være inhabil etter forvaltningsloven § 
6, 2. ledd. 
 

 
  



  

Votering over habilitet. 
Stein Erik Skjelsvold, Ap, ble enstemmig vedtatt inhabil.  
 
6 representanter tilstede ved behandling av saken.  
 
Votering i saken:  
Enstemmig tiltrådt. Formannskapet har ikke innspill til planutvalgets innstilling 
 
 
Vedtak: 
Formannskapet har ikke innspill til denne innstillingen fra planutvalget:  
 
1. I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 vedtas det å legge planforslag til 

kommuneplanens arealdel for Gausdal kommune 2020 - 2032 ut til 2. gangs høring og 
offentlig ettersyn.  
 

2. Gjeldende reguleringsplan for Rv. 255 bør oppheves på den ubebygde strekningen 
ovenfor Follebu, og egnet areal (B08 og B09) avsettes til boligformål. 

 
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i sakens dokumenter 

og oppdatering av grunnlagskartet i temakart/tematiske kart, før planforslaget så snart 
praktisk mulig legges ut til høring og offentlig ettersyn.  

 
 
 
 
 
FS-44/20 
Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 20/869 
 
STØTTE FRA GAUSDAL NÆRINGSFOND - MULIGHETSSTUDIE FASE 1 FOR 
KITTILBU UTMARKSMUSEUM/ BESØKSSENTER LANGSUA  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Randsfjordmuseet AS, avdeling Kittilbu, ytes på de vilkår som fremgår av 
Retningslinjer for næringsfondet i Gausdal, et tilskudd på kr. 100.000,- til 
gjennomføring av mulighetsstudie. 
 

2. Tilskuddet finansieres fra næringsfond og det gjøres slik endring i budsjett for 2020 
14703.1901.3253 økes med kr.100.000 
19502.1901.3253 økes med kr. 100.000 

 
Behandling: 



  

 
Anette Musdalslien, Sp, tok opp sin habilitet. Hun gikk i fra ved vurderingen. 6 representanter 
tilstede. Varaordfører tok over møteledelsen.   
 
Administrasjonens vurdering:  

 
Ordfører har stilt spørsmål om egen habilitet ved formannskapets behandling av sak om 
støtte fra næringsfond til mulighetsstudie fase 1 for Kittilbu 
utmarksmuseum/besøkssenter Langsua.  
 
Randsfjordmuseet AS, avdeling Kittilbu, søker om midler fra næringsfondet i Gausdal 
til gjennomføring av mulighetsstudie. Mulighetsstudien skal legge grunnlaget for å 
utvikle den opplevelsesbaserte formidlingen og den kommersielle driften.  
Randsfjordmuseet AS anses å være part i saken. Ordfører har ingen formell rolle i 
selskapet som medfører automatisk inhabilitet etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd. 
 
Ordfører har vært representant i en styringsgruppe som har arbeidet med 
mulighetsstudien, og har således medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for denne 
aktuelle saken. 
 
I følge kommuneloven § 11-10 (inhabilitet for folkevalgte), er en folkevalgt som har 
vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak som ansatt i kommunen, inhabil til 
senere å behandle den samme saken i et folkevalgt organ i kommunen. Denne 
bestemmelsen kommer imidlertid kun til anvendelse når man tidligere har hatt befatning 
med saken som ansatt i kommunen, ikke når man har vært i befatning med saken i kraft 
av å være folkevalgt. Ordfører anses således heller ikke for å være inhabil etter denne 
bestemmelsen. 
.  
Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil etter forvaltningsloven § 6, kan man 
være inhabil etter en skjønnsmessig vurdering etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 
Bestemmelsen åpner for en bred, skjønnsmessig vurdering av om den folkevalgte har en 
slik tilknytning til saken eller partene til at han muligens ikke vil være i stand til å 
behandle saken på en nøytral måte. Det har også betydning om noen har fremmet 
påstand om at den folkevalgte er inhabil. 
 
For å falle inn under denne bestemmelsen, må det foreligge et særegent forhold og det 
må være av en slik art at det er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. 
I habilitetsvurderingen skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen vil innebære 
en "særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han har nær personlig 
tilknytning til". Denne kan være av ideell, økonomisk, faglig eller prestisjemessig art. 
For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den folkevalgte eller en 
nærstående, må det være noe som tilkommer vedkommende spesielt eller som han 
eller hun vil merke i spesielt stor grad. Hvis mange eller en ubestemt krets vil få 
tilsvarende fordel eller ulempe, er det ingen særlig fordel eller ulempe for den 
folkevalgte.  
 



  

I dette tilfellet fremgår det at ordfører har deltatt i et arbeid som ligger til grunn for 
søknad om midler til utvikling av Langsua nasjonalpark. De omsøkte midlene vil tilfalle 
Randsfjordmuseet, og formannskapets vedtak anses således ikke å innebære en særlig 
fordel, tap eller ulempe for ordfører selv eller noen hun har nær personlig tilknytning til. 
I henhold til kommunedirektørens vurdering i saksfremlegget, vil tildelingen kunne 
virke positivt på utviklingen av formidlingsarbeidet, for den kommersielle driften av 
stedet og særlig som et element i den totale satsingen på reiseliv og opplevelser i 
området. En eventuell fordel vil i dette tilfellet ikke tilkomme ordfører personlig, men 
Gausdal kommune som helhet. 
 
Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses ordfører tilknytning til denne saken 
for å være av generell art. Det har ikke fremkommet forhold som tilsier at 
formannskapets vedtak vil innebære tap, fordel eller ulempe som spesielt tilkommer 
henne selv eller noen hun har en nær personlig tilknytning til. 

Konklusjon: Ordfører anses ikke for å være inhabil etter forvaltningsloven § 6, 1. 
eller 2. ledd, eller kommuneloven § 11-10, og kan således delta ved behandlingen 
av saken. 

 
Votering over habilitet:  
Anette Musdalslien, Sp, ble enstemmig vedtatt som habil.  
 
Hun kom tilbake i møtet. 7 representanter tilstede ved behandling av saken.  
 
Saksinformasjon fra kommunedirektøren ved Dag Vågsnes. 

 Det har siden saken ble skrevet vært utvikling i 2 andre saker som har vært behandlet 
under næringsfondsordningen. Oppsummert er det per i dag kr. 88 000 mer igjen på 
næringsfondet enn det som framgår i saken.   

 
Votering i saken:  
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 

1. Randsfjordmuseet AS, avdeling Kittilbu, ytes på de vilkår som fremgår av 
Retningslinjer for næringsfondet i Gausdal, et tilskudd på kr. 100.000,- til 
gjennomføring av mulighetsstudie. 
 

2. Tilskuddet finansieres fra næringsfond og det gjøres slik endring i budsjett for 2020 
14703.1901.3253 økes med kr.100.000 
19502.1901.3253 økes med kr. 100.000 

 
 
 


