
 

 
 

 
 

 

Protokoll 
 
STYRE/RÅD/UTVALG:               MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: 
    
Kommunestyret                          Kommunestyresalen 21.02.2019 18:00 
 
 
Innkallingsmåte : Skriftlig 
    
Forfall : Mari Nerjordet, Kjersti Forseth. 
                                          Bjørnar Kruse (hadde ikke meldt forfall) 
  
Vararepresentanter : Tor Egil Klufthaugen, Hans Forrestad, Stig Melbø (i sak 10/19), Laila  
      Iren Vilhelmsen (i sak 12/19) 
  
Antall repr. inkl.   
varamedlemmer : 22  
  
Dessuten møtte : Rådmann Rannveig Mogren, Harald Landheim, Edel Klaape-Aasdal,  
                                          Gudbrand Aanstad, Jon Sylte, Dag Høiholt-Vågsnes    
  
Møteleder : Ordfører Hans Oddvar Høistad 
  
Utdeling av en pris : Gausdal kommune er tildelt tilgjengelighetsprisen 2018 for  
                                           utbyggingen av Fjerdum skole og barnehage. Prisen er gitt av    
                                           Oppland blindeforbund. Prisen ble overrakt av Johnny Libakken.             
                                           Enhetsleder barnehage Laila Linn, enhetsleder Fjerdum skole  
                                           Hilde F Slåen og prosjektleder Kjell Skarstad mottok prisen 
                                           på vegne av Gausdal kommune.  
 
Orienteringer: 
-Om frivillig arbeid i Gausdal kommune. Ved enhetsleder kultur Edel Klaape-Aasdal. 
-Om regionalt arbeid med ROS-analyse. Ved rådgiver Gudbrand Aanstad. 
-Om detaljregulering på Skei. Ved plan- og miljørådgiver Jon Sylte.  
 
 
Godkjenning av protokoll: 
 
 
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 5/19   
 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 21.02.2019  
Sak 6/19   
 RÅD FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 

- ÅRSMELDING FOR 2018  
Sak 7/19   
 TEMAMELDING GAUSDAL FRIVILLIGSENTRAL 2018  
Sak 8/19   
 REVISJON AV KOMMUNENS HELHETLIGE RISIKO- OG 

SÅRBARHETSANALYSE  
Sak 9/19   
 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR NÆRINGSFONDET I 

GAUSDAL  
Sak 10/19   
 DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN KLAGE  
Sak 11/19   
 OMRÅDEREGULERING SEGALSTAD BRU - KLAGE FRA KJELL 

GLOMNES  
Sak 12/19   
 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJOSLIA 1 - OMGJØRING AV 

VEDTAK  
Sak 13/19   
 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - BJØRNAR KRUSE  
Sak 14/19   
 INTERPELLASJON VEDRØRENDE UTREDNING OM FREMTIDIGE 

HELSE OG OMSORGTJENESTER  
  
 



  

KS-5/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 19/771 
 
REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 21.02.2019  

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Referatsaken tas til etterretning.  
 
 
KS-6/19 
Ark.: 033 &14 Arkivsaksnr.: 19/86 
 
RÅD FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - 
ÅRSMELDING FOR 2018  

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar årsmelding 2018 for Råd for eldre og mennesker med nedsatt 
funksjonsevne til orientering. 
 
 
KS-7/19 
Ark.: 035 &14 Arkivsaksnr.: 19/42 
 
TEMAMELDING GAUSDAL FRIVILLIGSENTRAL 2018  

 
Behandling: 
Orientering om frivillig arbeid i Gausdal kommune. Ved enhetsleder kultur Edel Klaape-
Aasdal. 
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar temamelding for Gausdal Frivilligsentral til orientering. 
 
 



  

 
 
 
KS-8/19 
Ark.: X11 &31 Arkivsaksnr.: 16/977 
 
REVISJON AV KOMMUNENS HELHETLIGE RISIKO- OG 
SÅRBARHETSANALYSE  

 
Behandling: 
Orientering om regionalt arbeid med ROS-analyse. Ved rådgiver Gudbrand Aanstad. 
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar fremlagte helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunene Gausdal – 
Lillehammer – Øyer 2019 til orientering, og forutsetter at den legges til grunn for det videre 
arbeidet med samfunnssikkerhet i kommunene.  
 
Rådmannen vil komme tilbake med eventuelle tiltak i tilknytning til økonomi- og handlingsplan 
for perioden 2020 – 2024. 
 
 
 
KS-9/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/157 
 
REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR NÆRINGSFONDET I GAUSDAL  

 
Behandling: 
 
Anette Musdalslien, Sp, satte fram dette forslaget til nytt punkt 2 og 3: 
 

2. «Retningslinjene tas opp til ny revidering når ny landbruksplan er vedtatt. 
3. Kommunestyret ønsker politisk representasjon inn i arbeidet med revisjonen av 

landbruksplanen, og utpeker NN og NN til å sitte i arbeidsgruppa, sammen med 
representanter fra landbrukskontoret og faglagene i landbruket. Kommunestyrene i 
Lillehammer og Øyer inviteres til å velge to politiske representanter hver inn i 
arbeidsgruppa.» 

 
Votering:  
 

 Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  



  

 Forslag til nytt punkt 2 fra Anette Musdalslien: Enstemmig vedtatt.  
 Forslag til nytt punkt 3 fra Anette Musdalslien: Enstemmig vedtatt.  

 
 
Vedtak: 
 

1. Foreliggende utkast til reviderte retningslinjer for næringsfondet i Gausdal kommune, 
vedtas.  

2. Retningslinjene tas opp til ny revidering når ny landbruksplan er vedtatt. 
3. Kommunestyret ønsker politisk representasjon inn i arbeidet med revisjonen av 

landbruksplanen, og utpeker NN og NN til å sitte i arbeidsgruppa, sammen med 
representanter fra landbrukskontoret og faglagene i landbruket. Kommunestyrene i 
Lillehammer og Øyer inviteres til å velge to politiske representanter hver inn i 
arbeidsgruppa. 

 
 
KS-10/19 
Ark.: L12 201502 Arkivsaksnr.: 15/2048 
 
DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN KLAGE  

 
Behandling: 
 
Habilitet: Marie Louise Lørken, Felleslista, er part i saken, og ble enstemmig erklært inhabil, 
med 21 stemmer i salen, etter at Marie Louise Lørken hadde gått i fra. Stig Melbø, Felleslista, 
kom inn som vara.  
 
22 tilstede ved behandling av saken.  
 
Orientering om detaljreguleringsprosessen på Skei. Ved plan- og miljørådgiver Jon Sylte.  
 
Anette Musdalslien, Sp, satte fram dette forslaget:  
 

1. Klage fra Skeikampen Booking ved Marie Louise Lørken og fra advokatfirmaet 
Thallaug ANS på vegne av Marte Granaasen Fougner på detaljreguleringsplan OTG 
Skeikampen tas til følge. Felt 15 FF/P reguleres til fritidsbebyggelse. Utnyttelsesgraden 
settes til 20%  

2. Siste del av punkt 4.15 i rekkefølgebestemmelsene endres til: «Senest 5 år etter 
opparbeidelse av P1 skal det gjøres en kapasitetsvurdering for å avklare om anlegget 
må bygges om til to-plans parkeringsanlegg.»  

3. Redusert antall parkeringsplasser erstattes innenfor planområdet. 
4. Plandokumentene rettes opp i samsvar med dette.  
5. Klagen fra Martine Enger m.fl. avslås og oversendes fylkesmannen for behandling. 

 



  

Votering i saken:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Innstillingen ble satt opp mot forslaget til Anette Musdalslien. 
Anette Musdalsliens forslag ble vedtatt med 15 stemmer.  
 
 
Vedtak: 
 

1. Klage fra Skeikampen Booking ved Marie Louise Lørken og fra advokatfirmaet 
Thallaug ANS på vegne av Marte Granaasen Fougner på detaljreguleringsplan 
OTG Skeikampen tas til følge. Felt 15 FF/P reguleres til fritidsbebyggelse. 
Utnyttelsesgraden settes til 20%  

2. Siste del av punkt 4.15 i rekkefølgebestemmelsene endres til: «Senest 5 år etter 
opparbeidelse av P1 skal det gjøres en kapasitetsvurdering for å avklare om 
anlegget må bygges om til to-plans parkeringsanlegg.»  

3. Redusert antall parkeringsplasser erstattes innenfor planområdet. 
4. Plandokumentene rettes opp i samsvar med dette.  
5. Klagen fra Martine Enger m.fl. avslås og oversendes fylkesmannen for behandling. 

 
 
 
KS-11/19 
Ark.: L12 Arkivsaksnr.: 18/240 
 
OMRÅDEREGULERING SEGALSTAD BRU - KLAGE FRA KJELL GLOMNES  

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
1. Klage fra Kjell Glomnes på områderegulering Segalstad Bru tas til følge. Eiendommen gnr. 

225 bnr. 263 reguleres til formål boligbebyggelse. 
 

2. Atkomst til tomta legges inn i planen som forlengelse av vegen nordfra til gnr. 225 bnr. 50. 
 

3. Plandokumentene rettes opp i samsvar med dette.  
 
 
KS-12/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 16/1388 
 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJOSLIA 1 - OMGJØRING AV VEDTAK  

 
Behandling: 



  

 
Habilitet: Stein Erik Skjelsvold, Ap, tok opp sin habilitet pga. eierskap. Han gikk i fra ved 
behandling av habilitetsspørsmålet, 21 representanter i salen. Han ble enstemmig vedtatt 
inhabil. Laila Iren Vilhelmsen kom inn som vara.  
 
22 representanter ved behandling av saken.  
 
Votering i saken:  
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes foreliggende 

detaljreguleringsplan for Kjoslia 1.  
 

2. I reguleringsbestemmelsene tas inn et nytt pkt. 7.5 under Rekkefølgebestemmelser: 
Hogst eller utbyggingstiltak i H-5 – H-10 kan ikke foretas før huldrestryforekomst er flytta. 
Dette skal skje i samarbeid med fagkyndig person.  
 

3. Det er et vilkår at forekomst av huldrestry flyttes til en egna lokalitet i nærheten. 
Lokaliteten avgrenses som en MIS-figur.  Det må inngås avtale med grunneier av ny 
lokalitet om dette før flytting.   

 
 
KS-13/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 19/113 
 
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - BJØRNAR KRUSE  

 
Behandling: 
 
Hans Høistad, Ap, satte fram dette forslaget:  
 
4. Som ny representant i valgnemnda velges: Idun Amina Haugstulen Olsen 
5. Som ny vararepresentant i valgnemnda velges: Inge Bugge Knudsen 
6. Som ny representant til tjenestekomiteen velges: utsettes slik at MDG kan ta stilling til det. 
 
Votering:  
Punkt 1-5 med tilleggene til Hans Høistad ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 6 enstemmig vedtatt utsatt til neste kommunestyremøte.  
 
 
Vedtak: 
 



  

1. Bjørnar Kruse innvilges fritak fra politiske verv, med unntak av verv som leder i 
kontrollutvalget, for resten av kommunestyreperioden 2015-2019. 

2. Vararepresentant Idun Amina Haugstulen Olsen (MDG) rykker inn som fast 
representant i kommunestyret for resten av kommunestyreperioden 2015 – 2019.  

3. Kommunestyrets øvrige vararepresentanter rykker en plass opp for resten av 
kommunestyreperioden 2015-2019.  

4. Som ny representant i valgnemnda velges: Idun Amina Haugstulen Olsen. 
5. Som ny vararepresentant i valgnemnda velges: Inge Bugge Knudsen. 
6. Som ny representant til tjenestekomiteen velges: utsettes slik at MDG kan ta stilling til 

det.  
 
 
KS-14/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 16/102 
 
INTERPELLASJON VEDRØRENDE UTREDNING OM FREMTIDIGE HELSE OG 
OMSORGTJENESTER  

 
Behandling: 
 

Rådmannen svarte slik:  

Oversikt over vedtaket: 

Før vi svarer mer konkret på spørsmålene, gir vi en oversikt over vedtaket i kommunestyret.  

«Kommunestyret bestiller en utredning knyttet til framtidens helse- og omsorgstjenester, slik 
det framgår av saksframlegget. Utredningen må bidra til en framtidsrettet utvikling av Gausdal 
kommunes tjenester, og være i tråd med nasjonale føringer og lokale utfordringer. Utredningen 
må ta med seg de store utfordringene som ligger til den økonomiske situasjonen i kommunen. 
Utredningen skal inneholde alternative løsninger for struktur, tjenesteinnhold og innovative og 
nye arbeidsformer innad i helse- og omsorgstjenestene, og strategier/tiltak som styrker 
kommunens samlede fokus på tidlig innsats, forebyggende arbeid og mestring. Eventuelle 
forslag til nye strukturer og tjenester må bidra til å understøtte en mer optimal bruk av 
kommunens samlede helse- og omsorgsressurser.»  

Følgende skal som et minimum gjennomgås:  

 Hjemmetjenesten:  
o Styrking og videreutvikling gjennom 

nye arbeidsmåter og bruk av 
velferdsteknologi  

 Sykehjem  
o funksjon: somatikk og demens  
o fordeling av langtidsplasser og 

 Omsorgsboliger 

 Dagsenter:  
o for aktivisering  
o for avlastning  
o rehabilitering  
 innenfor både somatikk, demens og 

psykisk helse  



  

korttidsplasser 
o avlastning  
o behandling  
o rehabilitering  
o palliasjon  
o velferdsteknologi  
o konsekvenser og muligheter knyttet til 

avhjemling av sykehjemsplasser, 
herunder ombygging 

 Bofellesskap:  
o for eldre med omfattende 

funksjonsnedsettelse/tjenestebehov  
o for yngre med omfattende 

funksjonsnedsettelse/tjenestebehov  
o for personer med psykisk 

utviklingshemming  
o for psykisk helse og rus  

 Potensiale i etablerte, og evt. nye 
interkommunale samarbeid.  
Nye samarbeid er for eksempel:  
o sterkavdeling for personer med 

demenssykdom   
o yngre med omfattende tjenestebehov 

(som alternativ til å kjøpe tjenester fra 
private aktører)  

o psykisk helse og rus 

Andre elementer:  
 Utredningen skal inneholde forslag til en 

tidsplan for foreslåtte endringer  
 Brukere og pårørende skal informeres og 

involveres.  
 Ansatte skal informeres og medvirke.»  

  

 

Vi ønsker at utredningen skal:  
 gi et godt beslutningsgrunnlag for de folkevalgte  
 være fakta- og forskningsbasert  
 vise nye, innovative og framtidsretta arbeidsformer  
 vise strategier og tiltak som styrker kommunens samlede fokus på tidlig innsats, 

forebyggende arbeid og mestring  
 vise alternative løsninger for struktur, samhandling og tjenesteinnhold  
 vise hvordan nye strukturer og tjenester bidrar til å understøtte en mer optimal bruk av 

kommunens samlede helse- og omsorgsressurser  
 følge opp statens forventninger knyttet til stortingsmelding «Leve hele livet» 

 
Vi setter dette i sammenheng med følgende sitat, hentet fra stortingsmelding 15, Leve hele 
livet: 

«Det handler om å gjøre enkelte ting på andre måter enn før, og skape forenkling, fornyelse og 
forbedring gjennom innovasjon. Nye arbeidsmetoder, nye samarbeidsformer, ny teknologi og 
nye løsninger vil gi noen av svarene på hvordan vi i fellesskap kan skape et mer bærekraftig 
samfunn i møte med aldringsutfordringene.»  

Arbeidsform  

Det legges opp til en toårig prosess, i 2019 og 2020. Det blir flere rapporterings- og 
beslutningspunkter bl.a. ved rapportering til kommunestyret, både i tertialrapportene, og i juni-
møtet 2019, jfr. et eget vedtakspunkt i kommunestyret.  

Faser i prosessen:    



  

Som en grovinndeling vil prosessen bestå av fire faser med vekt på:  
1) planlegging  
2) kunnskapsgrunnlag 
3) involvering 
4) nedtak og omstilling 
 
De første reduksjonene i ressursbruk er allerede i gang, jfr. reduserte rammer i 2019. Det 
jobbes med nye turnuser hvor bemanningsplan, døgnrytmeplan og riktig bruk av (fordelinga av) 
kompetanse er sentrale elementer.  Felles skjema for kartlegging og tildeling av tjenester er et 
viktig verktøy.  

Våren 2019 vil hovedsakelig gå med til å sikre kunnskapsgrunnlaget. Rådmannen mener det er 
helt avgjørende for å lykkes i prosessen at vi vi baserer debatter, valg og prioriteringer på et 
bredt kunnskapsgrunnlag, som omfatter både fakta, analyser og prognoser.  
 
Til det arbeidet spiller vi på interne ressurser (ansatte og tillitsvalgte), men vi regner med at vi 
også må knytte til oss eksterne fagmiljøer med erfaring fra tilsvarende prosesser i andre 
kommuner. KS-Konsulent hjelper til med KOSTRA-analyser. I tillegg er relevante fagmiljøer 
både på INN (Høgskolen i Innlandet) og NTNU Gjøvik kontaktet.  
 

FASER TIDSROM HOVEDLEVERANSER 

PLANLEGGING Januar – februar 
2019  

Plan med oppgavefordeling  

KUNNSKAPSGRUNNLAGET  Våren 2019  Innhente og dokumentere relevante 
data  

INVOLVERING  Høst – vinter  
2019 -2020  

Pasient-/ brukerrepresentanter, 
pårørende, folkevalgte, ledere og 
tillitsvalgte 

NEDTAK OG OMSTILLING  2019 – 2020  Endringsarbeid i organisasjonen  

 

Kunnskapsgrunnlaget omfatter blant annet:  

 Grunnlagsdata: Innhente relevante data, tall og statistikk fra KOSTRA, IPLOS 
(individbasert pleie og omsorgsstatistikk) og andre kilder. Analyser av data i Gerica 
(elektronisk pasientjournal) viser for eksempel:  
- Tildelte timer per uke gruppert etter bistandsbehov  
- Varighet av tjenesten i langtidsopphold i institusjon for aktive tjenestemottakere  
Formål med arbeidet med grunnlagsdata er å finne tjenestens objektive utgiftsbehov og 
andre utgiftsdrivere som påvirker/ «forklarer» ressursbruk innenfor tjenesten. Hvordan 



  

prioriteres tjenestene? Hvor mange får tjenester, og «dekkes» behovene?  
En tjenesteprofil vil gi et godt grunnlag for å stille spørsmål om hva som er tjenestenes 
mulige «handlingsrom»? 

 Statlige føringer: Samle oversikt over de statlige føringene for sektoren  

 Lokale føringer: Som kommunestyrevedtak.  

 Vurdere bygningsmassen: Tilstand, mulighet for ombygginger, økonomiske 
støtteordninger 

 Befolkningsframskriving 

 Oversikt over brukergruppene: Hvem? Utvikling? Framtidig tjenestebehov? 
Innen både somatikk, demens, habilitering, rus og psykisk helse  
 

Til de konkrete spørsmålene:  
 
Hvordan arbeidet er organisert? Nå – i kunnskapsgrunnlagfasen - bruker vi i hovedsak 
etablerte møteplasser for å jobbe fram kunnskapsgrunnlaget. Sektormøtet (ledere innen helse 
og omsorg) og samarbeidsmøter med tillitsvalgte/verneombud er eksempler på det.     

Hvem er med i utredningsarbeidet? Per nå – i fasen med kunnskapsgrunnlaget - er det i 
hovedsak ledere og tillitsvalgte/hovedverneombud.  

Omfatter arbeidet medvirkning fra brukersida, ansatte og politikere?  
Planen er at kunnskapsgrunnlaget presenteres for kommunestyrets møte i juni 2019.  
Her kan det bli drøfting av ulike problemstillinger, utfordringer og muligheter.  
 
Dette vil markere starten på neste fase, som må organiseres på en slik måte at den sikrer 
involvering av innbyggere og folkevalgte. I tillegg til ansatte/tillitsvalgte/verneombud. Vi håper 
kommunestyret vil komme med konkrete ønsker til medvirkningsfasen, herunder hvordan 
kommunestyret selv ønsker å bidra.  Det er kommunevalg i september, og når nytt 
kommunestyre er konstituert vil denne runden gjentas der.  

Når kan kommunestyret forvente at resultatet blir framlagt for politisk behandling? 
I strategiplanen for 2019-2022 bestilte kommunestyret en utredning knyttet til framtidens 
helse- og omsorgstjenester, som både skal være en del av grunnlag for prioriteringer inn mot 
neste strategi- og økonomiplanperiode (2020-2023), og for rulleringen av kommuneplanens 
samfunnsdel. Med andre ord blir det flere milepæler og flere saker som legges fram.  
 
Omstillingskravet er stort. Innen planområde 11 og 12 er det i strategiplan 2019-2022, med 
økonomiplan og årsbudsjett 2019 vedtatt følgende reduksjon i rammene:  

2019: 4 mill. kr   2020: 8,75 mill. kr  2021: 10,5 mill. kr  2022: 13,5 mill. kr. 


