
 

 
 

 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Kommunestyret 
Dato:  03.11.2022 
Tid:  12.30 – 14.40 

➢ Budsjettseminar fra kl. 09.00 til kl. 11.30  
Sted:  Kommunestyresalen 
Under ledelse av:  ordfører Anette Musdalslien  
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:     MØTER FOR:  

 
 
Medlem Anette Musdalslien   
Medlem Paul Kristian Lillelien   
Medlem Ole Kristian Klåpbakken   
Medlem Jon Arild Sagheim   
Medlem Ingvild Østeraas Hårstadhaugen   
Medlem Eystein Fære Forseth F  
Medlem Jan Ole Helleberg   
Medlem Einar Einstad   
Medlem Hans Forrestad   
Medlem  Åslaug Enger Olsen    
Medlem Hans Oddvar Høistad F  
Medlem Jan Erik Kristiansen   
Medlem Heidi Kristiansen P Permisjon fra kl. 12.30  
Medlem Helene Dypdal F  
Medlem Jens Nikolai Høistad   
Medlem Stein Erik Skjelsvold   
Medlem Alfred Magnar Johansen   
Medlem Marit Dahle Johansen F  
Medlem Viggo Haugen   
Medlem Randi Noreng   
Medlem Stig Audun Melbø   
Medlem Ola Svendsrud   
Medlem Karsten Vedel Johansen   
Varamedlem  Ola Kleiven   Eystein Fære Forseth  
Varamedlem  Mari T. Nerjordet   Marit Dahle Johansen  
Varamedlem  Asbjørn Øverli   Hans Oddvar Høistad  

 
 
 



  

 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer: 22 

 
Til stede fra administrasjonen:  

• Kommunedirektør Rannveig Mogren, Marit B Homb, Berit Brateng, Torbjørn Furuhaugen, 
Nina Hjelmstad, Ingrid Bøe 

 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Orienteringer:  

• Frivillighetens år. Dagens presentasjon var ved Gausdal jeger- og fiskerforening ved leder 
Johnny Stenshagen 

• Kort orientering i forbindelse med sak 72/22: økonomi- og aktivitetsrapport per 
31.08.2022, ved økonomisjef Marit B. Homb  

• Kort orientering i forbindelse med sak 75/22:tilstandsrapport barneverntjenesten Øyer-
Gausdal, ved leder Nina Hjelmstad 

• Kort orientering i forbindelse med sak 76/22: kvalitetsmelding grunnskolen, ved 
enhetsleder barnehage og skole Ingrid Bøe   

• Kort orientering i forbindelse med sak 73/22: forvaltningsrevisjonsrapport om Gausdal 
kommunes arbeid med å forebygge sosiale utfordringer og utenforskap blant barn og 
unge, med spesielt fokus på lavinntektsfamilier. Ved Innlandet revisjon ved Anette 
Karenstuen 

 
Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlegges protokollen.  

 
  



  

 
 
SAKER TIL BEHANDLING i kommunestyremøte: 
 
Sak 70/22   
 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 03.11.2022  
Sak 71/22   
 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 

31.08.2022  
Sak 72/22   
 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT PER 31.08.2022  
Sak 73/22   
 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - FOREBYGGING AV SOSIALE 

UTFORDRINGER OG UTENFORSKAP  
Sak 74/22   
 OPPFØLGING AV GAUSDAL 2042  
Sak 75/22   
 TILSTANDSRAPPORT 2022 FOR BARNEVERNTJENESTEN  
Sak 76/22   
 KVALITETSMELDING FOR GAUSDALSSKOLEN 2021/2022  
  
 



  

 
 
 
KS-70/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/1729 
 
REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 03.11.2022  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
 Referatsakene tas til etterretning.  
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning.  
 
 
 
 
KS-71/22 
Ark.: 200 Arkivsaksnr.: 22/1024 
 
RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 31.08.2022  
 
Formannskapets innstilling:  
 
Rapporteringen i henhold til finans- og gjeldsreglementet per 31.08.2022 tas til etterretning. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Rapporteringen i henhold til finans- og gjeldsreglementet per 31.08.2022 tas til etterretning. 
 
 
 



  

 
 
 
KS-72/22 
Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 22/1409 
 
ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT PER 31.08.2022  
 
Formannskapets innstilling:  
 

1. Økonomi- og aktivitetsrapporten per 31.08.2022 tas til etterretning. 
2. Det gis tilskudd til Østnorsk Filmsenter as med 10.000 kr. Dette finansieres av 

inntekter fra økt utbytte inneværende år. 
3. Det gjøres følgende budsjettjustering:  
Planområde Beløp i tusen kr 
2 Næring og miljø. Tilskudd til Øst-norsk Filmsenter 10 
7 Bygg/eiendom/areal. Økte strømutgifter 2.000 
11 Helse. Utgifter covid-19 vaksinering 787 
13 Generelle utgifter og inntekter. Redusere buffer økt 
prisvekst 

-2.000 

Sentral post. Økt inntekt fra utbytte -797 
Sum endring 0 

 
Behandling: 
 

• Kort orientering i forbindelse med saken ved økonomisjef Marit B. Homb  
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 

1. Økonomi- og aktivitetsrapporten per 31.08.2022 tas til etterretning. 
2. Det gis tilskudd til Østnorsk Filmsenter as med 10.000 kr. Dette finansieres av 

inntekter fra økt utbytte inneværende år. 
3. Det gjøres følgende budsjettjustering:  
Planområde Beløp i tusen kr 
2 Næring og miljø. Tilskudd til Øst-norsk Filmsenter 10 
7 Bygg/eiendom/areal. Økte strømutgifter 2.000 
11 Helse. Utgifter covid-19 vaksinering 787 
13 Generelle utgifter og inntekter. Redusere buffer økt 
prisvekst 

-2.000 

Sentral post. Økt inntekt fra utbytte -797 
Sum endring 0 

 
 



  

 
 
 
 
 
KS-73/22 
Ark.: 210 Arkivsaksnr.: 22/484 
 
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - FOREBYGGING AV SOSIALE UTFORDRINGER OG 
UTENFORSKAP  

 
Kontrollutvalgets innstilling:  
 
1.Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten "Forebygging av sosiale 
utfordringer og utenforskap" til orientering og merker seg at Gausdal kommune i 
hovedsak har stort fokus på temaet. Kommunestyret merker seg for øvrig at det er 
gitt noen viktige anbefalinger som kan være med på å forbedre dette arbeidet. Det 
forventes at kommunedirektøren følger opp disse anbefalingene:  
 

• Gausdal kommune må sørge for tilstrekkelig kunnskap ute i tjenestene når det 
gjelder hvem man skal kontakte og hvordan man skal gå frem i møte med 
barn og familier med økonomiske utfordringer, dette gjelder spesielt skoler, 
barnehager og helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Gausdal kommune må 
gjennomgå det systematiske samarbeidet mellom NAV Lillehammer-Gausdal 
og tjenestene i kommunen. I dette ligger det å utvikle kunnskap om 
hverandres tjenester, avklare roller og samarbeidsstrukturer.  
 

• Gausdal kommune må sørge for at opplysningsplikten til sosialtjenesten er 
kjent og følges opp i skoler og barnehager, og at det er avklart hvordan de 
skal ta kontakt med NAV Lillehammer-Gausdal.  

 
•  Kommunen må vurdere om det vil være nyttig å ha en samlet oversikt over 

kommunens tilbud og tiltak for å utjevne sosiale forskjeller, tilgjengelig for 
ansatte innad i kommunen og for ansatte i NAV Lillehammer-Gausdal.  

 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig 

tilbakemelding på hvordan anbefalingene er fulgt opp innen den 1.5.2023. Den 
skriftlige tilbakemeldingen etterfølges av en muntlig orientering på det første møtet i 
kontrollutvalget etter denne dato. 

 
Behandling: 
 
Kort orientering i forbindelse med saken ved Innlandet revisjon ved Anette Karenstuen 
 



  

 
Votering:  
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten "Forebygging av sosiale 
utfordringer og utenforskap" til orientering og merker seg at Gausdal kommune i 
hovedsak har stort fokus på temaet. Kommunestyret merker seg for øvrig at det er 
gitt noen viktige anbefalinger som kan være med på å forbedre dette arbeidet. Det 
forventes at kommunedirektøren følger opp disse anbefalingene:  
 

• Gausdal kommune må sørge for tilstrekkelig kunnskap ute i tjenestene når det 
gjelder hvem man skal kontakte og hvordan man skal gå frem i møte med 
barn og familier med økonomiske utfordringer, dette gjelder spesielt skoler, 
barnehager og helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Gausdal kommune må 
gjennomgå det systematiske samarbeidet mellom NAV Lillehammer-Gausdal 
og tjenestene i kommunen. I dette ligger det å utvikle kunnskap om 
hverandres tjenester, avklare roller og samarbeidsstrukturer.  
 

• Gausdal kommune må sørge for at opplysningsplikten til sosialtjenesten er 
kjent og følges opp i skoler og barnehager, og at det er avklart hvordan de 
skal ta kontakt med NAV Lillehammer-Gausdal.  

 
•  Kommunen må vurdere om det vil være nyttig å ha en samlet oversikt over 

kommunens tilbud og tiltak for å utjevne sosiale forskjeller, tilgjengelig for 
ansatte innad i kommunen og for ansatte i NAV Lillehammer-Gausdal.  

 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig 

tilbakemelding på hvordan anbefalingene er fulgt opp innen den 1.5.2023. Den 
skriftlige tilbakemeldingen etterfølges av en muntlig orientering på det første møtet i 
kontrollutvalget etter denne dato. 

 
 
 
 
KS-74/22 
Ark.: 124 Arkivsaksnr.: 22/1894 
 
OPPFØLGING AV GAUSDAL 2042  
 
Formannskapets innstilling:  
 
Innstilling: 

 



  

 
1. Opplegg for det politiske arbeidet – før og etter kommunevalget 2023 – med en   

politisk innbyggerdialog. Formålet bør være å ha en dialog om de utfordringer og 
muligheter som kommunen står fremfor, og om og hvordan innbyggere, 
organisasjoner og næringsliv sammen med kommunen kan løse noen utfordringer, og 
utløse noen muligheter. Administrasjonen vil bistå de folkevalgte.  
For å lage et forslag til dette opplegget settes det ned en politisk arbeidsgruppe fra 
kommunestyrets faste medlemmer med en fra hvert parti i kommunestyret, om 
partiet selv ønsker å delta.   
- 
- 
 
Arbeidsgruppen ledes av ordfører.  
 

2. Parallelt og samordnet arbeider administrasjonen med kunnskapsgrunnlag, planer og 
prosesser som nevnt i saken. Her vil ulike tema fremmes for politisk behandling etter 
hvert, evt. som en del av framtidige handlings- og økonomiplaner. Vi legger til grunn 
at frivilligstrategien vil favne bredt.  
 

3. Kommunedirektøren vil i en prosess med ledere og tillitsvalgte/hovedverneombud 
utarbeide en innovasjonsstrategi innen tjeneste- og organisasjonsutvikling. Den må 
også innbefatte temaet kompetanseutvikling, rekruttering og mobilisering.  

 
 
Behandling: 
 
-Jan Erik Kristiansen, Ap, satte fram forslag til punkt 1 om Heidi Kristiansen  
-Viggo Haugen, Bygdalista, satte fram forslag til punkt 1 om Viggo Haugen 
-Åslaug Enger Olsen, Sp, satte fram forslag til punkt 1 om Paul Kristian Lillelien  
-Karsten Vedel Johansen, MDG, satte fram forslag til punkt 1 om Karsten Vedel Johnsen 
-Stig Melbø, TPL, satte fram forslag til punkt 1 om Stig Melbø  
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt med forslagene til navn til arbeidsgruppe i punkt 1.  
 
 
Vedtak: 

1. Opplegg for det politiske arbeidet – før og etter kommunevalget 2023 – med en   
politisk innbyggerdialog. Formålet bør være å ha en dialog om de utfordringer og 
muligheter som kommunen står fremfor, og om og hvordan innbyggere, 
organisasjoner og næringsliv sammen med kommunen kan løse noen utfordringer, og 
utløse noen muligheter. Administrasjonen vil bistå de folkevalgte.  
For å lage et forslag til dette opplegget settes det ned en politisk arbeidsgruppe fra 
kommunestyrets faste medlemmer med en fra hvert parti i kommunestyret, om 



  

 
partiet selv ønsker å delta.  Arbeidsgruppen:  
-Heidi Kristiansen, Ap 
-Viggo Haugen, Bygdalista 
-Paul Kristian Lillelien, Sp 
-Karsten Vedel Johansen, MDG 
-Stig Melbø, TPL  
-Arbeidsgruppen ledes av ordfører Anette Musdalslien.  
 

2. Parallelt og samordnet arbeider administrasjonen med kunnskapsgrunnlag, planer og 
prosesser som nevnt i saken. Her vil ulike tema fremmes for politisk behandling etter 
hvert, evt. som en del av framtidige handlings- og økonomiplaner. Vi legger til grunn 
at frivilligstrategien vil favne bredt.  
 

3. Kommunedirektøren vil i en prosess med ledere og tillitsvalgte/hovedverneombud 
utarbeide en innovasjonsstrategi innen tjeneste- og organisasjonsutvikling. Den må 
også innbefatte temaet kompetanseutvikling, rekruttering og mobilisering.  

 
 
 
 
KS-75/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/2199 
 
TILSTANDSRAPPORT 2022 FOR BARNEVERNTJENESTEN  

 
 
Formannskapets innstilling: 
 
Innstilling: 
 
Kommunestyret tar tilstandsrapporten for barneverntjenesten for 2022 til etterretning.  
 
Behandling: 
 
Kort orientering i forbindelse med sak om tilstandsrapport barneverntjenesten Øyer-
Gausdal, ved leder Nina Hjelmstad.  
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar tilstandsrapporten for barneverntjenesten for 2022 til etterretning.  



  

 
 
 
 
 
 
KS-76/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/1764 
 
KVALITETSMELDING FOR GAUSDALSSKOLEN 2021/2022  
 
Formannskapets innstilling:  
 
Innstilling: 
 
Kommunestyret tar Kvalitetsmelding for gausdalsskolen for skoleåret 2021/2022 til 
etterretning.  
 
Behandling: 
 
Kort orientering i forbindelse med saken ved enhetsleder barnehage og skole Ingrid Bøe   
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar Kvalitetsmelding for gausdalsskolen for skoleåret 2021/2022 til 
etterretning.  
 
 
 
 
 
 


