
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
Organ:  Kommunestyret 
Dato:  02.04.2020 
Tid:  18:00  
Sted:  Fjernmøte via Teams. Jfr. midlertidig forskrift til kommuneloven  
 (i forbindelse med Korona-situasjonen- Covid-19 
Under ledelse av:  Ordfører Anette Musdalslien 
 
Til stede:  
            NAVN:           FORFALL:  
 
 
Medlem Anette Musdalslien   
Medlem Paul Kristian Lillelien   
Medlem Ole Kristian Klåpbakken   
Medlem Jon Arild Sagheim   
Medlem Ingvild Østeraas Hårstadhaugen   
Medlem Eystein Fære Forseth   
Medlem Jan Ole Helleberg   
Medlem Einar Einstad   
Medlem Hans Forrestad   
Medlem Hans Oddvar Høistad   
Medlem Jan Erik Kristiansen   
Medlem Anne Synnøve Skansen 

Østensen 
  

Medlem Helene Dypdal X  
Medlem Heidi Kristiansen   
Medlem Jens Nikolai Høistad   
Medlem Stein Erik Skjelsvold   
Medlem Alfred Magnar Johansen   
Medlem Marit Dahle Johansen   
Medlem Viggo Haugen   
Medlem Randi Noreng   
Medlem Stig Audun Melbø   
Medlem Inge Bugge Knudsen   

 
 
 
Antall representanter inkl. varamedlemmer: 22 

 
  



  

Tilstede fra administrasjonen via Teams: Kommunedirektør Rannveig Mogren, Harald 
Landheim, Cathrine Furu, Inger Ellen Walhovd 
 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  

 Ingenting  
 
Orienteringer:  

 Korona situasjonen – Covid 19, - informasjon om tiltak og status for Gausdal kommune, 
ved leder for kommunal kriseledelse Rannveig Mogren (kommunedirektør) 

 
 
Godkjenning av protokoll:  
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 13/20   
 FORNYING OG OMSTILLING 2020 - TILTAK FOR PLANOMRÅDENE  
Sak 14/20   
 ORGANISERING AV POLITISK ARBEID I FORBINDELSE MED 

KORONAUTBRUDD  
  
 
KS-13/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/256 
 
FORNYING OG OMSTILLING 2020 - TILTAK FOR PLANOMRÅDENE  

 
Behandling: 
 
Paul Kristian Lillelien, Sp, satte på vegne av Sp, Tverrpolitisk samlingsliste og MDG fram 
følgende forslag til endringer, - i punkt 2,8, 9, 10, 11, og nye punkt 12 og 13.  Punkt 8 er et 
samforslag med Arbeiderpartiet. 
 

1. «Som innstillingen 
2. Driften ved Dikterportalen avvikles fra og med 1.1.2021. Kommunedirektøren får i 

oppdrag å avhende bygget. Dersom det viser seg vanskelig å avhende bygget, bør utleie 
vurderes. 

3. Som innstillingen 
4. Som innstillingen 
5. Som innstillingen 
6. Som innstillingen 
7. Punktet er tatt ut.  
8. Kommunestyret tar tiltaksplanene som er beskrevet i saken til etterretning og slutter seg i 

hovedsak til at de anbefalte tiltakene gjennomføres. Unntaket er tiltak som kan knyttes opp 
mot sak om fremtidens helse- om omsorgstjenester. Det gjelder nedlegging av kjøkken ved 
Follebutunet, avvikling av produksjon av mat for matombringing og en eventuell 
reduksjon av institusjonsplasser. Sak om fremtidens helse- og omsorgstjenester skal 
behandles av kommunestyret på et senere tidspunkt. 

9. Budsjett 2020 justeres i tråd med tiltaksplanen per planområde, med unntak av tiltak 
beskrevet i pkt. 8.  

10. Tiltakene i tiltaksplanen per planområde forutsettes lagt inn i økonomiplanen for perioden 
2021-2024, med unntak av tiltak beskrevet i pkt. 8.  

11. Tiltaksplaner per planområde som fremgår av denne saken inngår i tiltaksplanen 
kommunen er pålagt å oversende Fylkesmannen innen 1.7.2020. Tiltak knyttet til 
fremtidens helse- og omsorgstjenenester og interkommunale samarbeider vil også inngå i 
denne tiltaksplanen. Kommunestyret ser at korona-situasjonen kan påvirke framdriften i 



  

sak om fremtidens helse- og omsorgstjenester og ber ordfører om å gå i dialog med 
Fylkesmannen om fristen for å fastsette en endelig tiltaksplan.  

12. I tillegg til tiltakene beskrevet i pkt. 8 ber kommunestyret om at tjenesteutvalget, i sitt 
videre arbeid med fremtidens helse- og omsorgstjenester, særlig vurderer: 
- alternative nedtaksmuligheter for resterende nedtakskrav innenfor planområde 11 og 

12, som går utover rene strukturgrep 
- antallet omsorgsboliger, plasser i bofellesskap og HDO-boliger det vil være behov for 

dersom en sykehjemsavdeling legges ned  
- hvordan en opprustning av dagens omsorgsboliger til HDO-boliger med forsterket 

tilsyn kan gjennomføres i forkant av at en sykehjemsavdeling eventuelt legges ned, og 
hvilke kostnader dette vil medføre. Her må også investeringskostnader knyttet til 
eventuell ombygging av boliger og anskaffelse av digitale hjelpemidler synliggjøres. 

- alternativer for dagsenterdrift, der målsettingen er å, så snart som mulig, øke 
kapasiteten uten at dette medfører økte driftskostnader for kommunen. Dette vil kreve 
en involvering av frivilligheten og/eller ideelle organisasjoner.  

13. Kommunestyret forutsetter at kommunedirektøren vurderer hvorvidt korona-situasjonen 
påvirker risikovurderingene som ligger til grunn for tiltakene i tiltaksplanen, og at det 
foretas justeringer der dette eventuelt anses nødvendig.»  

 
Viggo Haugen, Bygdalista, satte fram følgende tilleggsforslag til punkt 1:    
 
«Punkt 1 B  
Det kreves ytterligere nedtak i administrative fellestjenester på 2,2 mill. Dette tilsvarer 10 % av 
nåværende totale ramme på 34 mill.»  
 
Randi Noreng satte fram følgende tilleggsforslag til punkt 8.  
 
«Punkt 8b  
0,6 stilling som kreftkoordinator opprettholdes.» 
 
Inge Bugge Knudsen, MDG, satte fram forslag om nytt punkt 14:  
 
«Administrasjonen bes om å utrede muligheter for innsparinger knyttet til kommunens 
kjøretøypark. Leasing kontra eie, elbil kontra konvensjonell bil.»   
 
 
Votering:  
 

 Punkt 1 ble enstemmig vedtatt.  
 Forslaget fra Viggo Haugen om tilleggspunkt 1 b fikk 2 stemmer og falt.  
 Punkt 2 med endringsforslaget til Paul Kristian Lillelien ble enstemmig vedtatt.  
 Punktene 3-6 ble enstemmig vedtatt. 
 Punkt 7 var tatt ut  
 Punkt 8 med endringsforslaget til Paul Kristian Lillelien ble enstemmig vedtatt. 



  

 Forslaget fra Randi Noreng om tilleggspunkt 8 b fikk 2 stemmer og falt.  
 Punktene 9 og 10 med endringsforslagene til Paul Kristian Lillelien ble enstemmig vedtatt. 
 Punkt 11 med endringsforslaget til Paul Kristian Lillelien ble enstemmig vedtatt. 
 Forslag om nytt punkt 12 fra Paul Kristian Lillelien ble enstemmig vedtatt.  
 Forslag om nytt punkt 13 fra Paul Kristian Lillelien ble enstemmig vedtatt.  
 Forslaget fra Inge Bugge Knudsen om nytt punkt 14 ble vedtatt med 12 mot 10 stemmer.  

 
 
Vedtak: 

1. Gausdal kommunes administrative styringsmodell endres fra kommunedirektør med to 
kommunalsjefer til kommunedirektør og assisterende kommunedirektør. Endringen gjelder 
fra den dato nedbemanning av en kommunalsjef effektueres.  
 

2. Driften ved Dikterportalen avvikles fra og med 1.1.2021. Kommunedirektøren får i 
oppdrag å avhende bygget. Dersom det viser seg vanskelig å avhende bygget, bør utleie 
vurderes. 

 
3. Avtale med Lillehammer kommune knyttet til satsningen Aktiv i skolen sies opp med 

virkning fra 1.3.2020. 
 

4. Avtale med Lillehammer kommune knyttet til kvalitetskoordinator (TQM) sies opp 
snarest.  
 

5. Løypekjøring i henhold til samarbeidsavtale med Follebu skiklubb, Gausdal skilag, 
Vestringen IL og Turløypekomiteen begrenses til nivå som fremgår av avtalen. 
 

6. Gausdal kommune avslutter utbetaling av tilskudd til Stiftelsen Reidevoll. 
 
7. Punktet er tatt ut.  
 
8. Kommunestyret tar tiltaksplanene som er beskrevet i saken til etterretning og slutter seg i 

hovedsak til at de anbefalte tiltakene gjennomføres. Unntaket er tiltak som kan knyttes opp 
mot sak om fremtidens helse- om omsorgstjenester. Det gjelder nedlegging av kjøkken ved 
Follebutunet, avvikling av produksjon av mat for matombringing og en eventuell 
reduksjon av institusjonsplasser. Sak om fremtidens helse- og omsorgstjenester skal 
behandles av kommunestyret på et senere tidspunkt. 
 

9. Budsjett 2020 justeres i tråd med tiltaksplanen per planområde, med unntak av tiltak 
beskrevet i pkt. 8.  
 

10. Tiltakene i tiltaksplanen per planområde forutsettes lagt inn i økonomiplanen for perioden 
2021-2024, med unntak av tiltak beskrevet i pkt. 8. 
  

11. Tiltaksplaner per planområde som fremgår av denne saken inngår i tiltaksplanen 
kommunen er pålagt å oversende Fylkesmannen innen 1.7.2020. Tiltak knyttet til 
fremtidens helse- og omsorgstjenenester og interkommunale samarbeider vil også inngå i 



  

denne tiltaksplanen. Kommunestyret ser at korona-situasjonen kan påvirke framdriften i 
sak om fremtidens helse- og omsorgstjenester og ber ordfører om å gå i dialog med 
Fylkesmannen om fristen for å fastsette en endelig tiltaksplan.  
 

12. I tillegg til tiltakene beskrevet i pkt. 8 ber kommunestyret om at tjenesteutvalget, i sitt 
videre arbeid med fremtidens helse- og omsorgstjenester, særlig vurderer: 
- alternative nedtaksmuligheter for resterende nedtakskrav innenfor planområde 11 og 

12, som går utover rene strukturgrep 
- antallet omsorgsboliger, plasser i bofellesskap og HDO-boliger det vil være behov for 

dersom en sykehjemsavdeling legges ned  
- hvordan en opprustning av dagens omsorgsboliger til HDO-boliger med forsterket 

tilsyn kan gjennomføres i forkant av at en sykehjemsavdeling eventuelt legges ned, og 
hvilke kostnader dette vil medføre. Her må også investeringskostnader knyttet til 
eventuell ombygging av boliger og anskaffelse av digitale hjelpemidler synliggjøres. 

- alternativer for dagsenterdrift, der målsettingen er å, så snart som mulig, øke 
kapasiteten uten at dette medfører økte driftskostnader for kommunen. Dette vil kreve 
en involvering av frivilligheten og/eller ideelle organisasjoner.  

 
13. Kommunestyret forutsetter at kommunedirektøren vurderer hvorvidt korona-situasjonen 

påvirker risikovurderingene som ligger til grunn for tiltakene i tiltaksplanen, og at det 
foretas justeringer der dette eventuelt anses nødvendig. 
 

14. Administrasjonen bes om å utrede muligheter for innsparinger knyttet til kommunens 
kjøretøypark. Leasing kontra eie, elbil kontra konvensjonell bil.   

 
 
KS-14/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/535 
 
ORGANISERING AV POLITISK ARBEID I FORBINDELSE MED KORONAUTBRUDD  

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyrets møter gjennomføres som fjernmøter så lenge det er påkrevet, i henhold 
til midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner 
og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19. 

 
2. Møter i andre folkevalgte organer og andre kommunale organer gjennomføres som 

fjernmøter så lenge det er påkrevet for å begrense smitte av Covid-19.  
 

3. Folkevalgte organer og andre kommunale organer kan behandle saker skriftlig om 
bestemmelsene i kommuneloven § 11-8 er oppfylt. 


