
 

 
 

 
 

 

Protokoll 
 
STYRE/RÅD/UTVALG:               MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: 
    
Kommunestyret Kommunestyresalen 23.05.2019 18:00 
 
 
Innkallingsmåte : Skriftlig 
    
Forfall : Jens N. Høistad, Alfred M. Johansen, Harald Eivind Bakke, Ivar  
                                           Lauritsen 
 
  Idun A. Haugstulen Olsen, MDG, hadde ikke meldt forfall 
  
Vararepresentanter :      Laila Iren Vilhelmsen, Tor Egil Klufthaugen, Marit Fougner, Ola           
        Svendsrud  
  
Antall repr. inkl.   
varamedlemmer : 22  
  
Dessuten møtte : Rådmann Rannveig Mogren, Marit B Homb, Cathrine Furu, Harald 

                   Landheim, Torbjørn Furuhaugen, John H Slåen.  
                   Heidi F Julusmoen (revisor)  

  
Møteleder : Ordfører Hans Oddvar Høistad  
  
Merknader til sakslisten:  Anette Musdalslien, Sp, tok opp at hun ønsker at drøftingssaker – som  
  0 – konsesjon får et eget saksnummer, og ikke kommer under referat- 
  saker.  
 
Grunngitt spørsmål: Dette var innsendt fra Anne Synnøve Østensen, Ap.  
 
Orienteringer 
 

 Historien om Snowball, status og veien videre. Ved Ove Gjesdal, daglig leder i Visit 
Lillehammer. 

 Kommende investeringer og drift innen vann- og avløpssektoren i Gausdal kommune.  
Ved Torbjørn Furuhaugen og John H Slåen fra teknisk enhet. 

 I forbindelse med saken om regnskap/årsberetning/årsmelding er det en innledning ved 
økonomisjef Marit B Homb. 

 
 
Godkjenning av protokoll: 
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KS-37/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 19/1410 
 
REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 23.05.2019  

 
Behandling: 
 
Referatsak 1-3:  
 
Votering: Enstemmig vedtatt.  
 
Referatsak 4 om 0- konsesjon ble utsatt til juni-møtet. 
 
 
Vedtak: 
Referatsakene 1-3 ble tatt til etterretning.  
 
Referatsak 4: Utsatt til juni-møtet. 
 
 
KS-38/19 
Ark.: 200 Arkivsaksnr.: 18/1545 
 
ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP SAMT ÅRSMELDING FOR 2018  

 
Behandling: 
 
Orientering:  
I forbindelse med saken om regnskap/årsberetning/årsmelding er det en innledning ved 
økonomisjef Marit B Homb. 
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Gausdal kommunes årsregnskap for 2018 godkjennes med et regnskapsmessig 
mindreforbruk på 17.149.805,06 kr. 
 

2. Gausdal kommunes årsberetning for 2018 godkjennes. 
 

3. Gausdal kommunes årsmelding for 2018 tas til etterretning. 
 

4. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2018 disponeres ved å avsette det i sin helhet til 
kommunens disposisjonsfond. Det gjøres følgende korreksjon i budsjettet: 



  

 
19300.9000.8991 pr 0   -17.149.805,06 K 
15400.9000.8802 pr 0     17.149.805,06 D 
 

5. Det vedtas videreføring av framførbart underskudd på følgende selvkosttjenester:  
a. Feiing med kr 287 016 
b. Byggesak med kr 4 095 416 
c. Private planforslag kr 1 283 262 

 
 
KS-39/19 
Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 19/1283 
 
OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2018 TIL 2019, 
BUDSJETTENDRING  

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 

1. Investeringsbudsjettet for 2019 økes med 77,4 mill. kr i tråd med vedlegg til saken. 
 

2. Investeringene finansieres slik: 
 Momskompensasjon     2.124.000 kr 
 Tilskudd flomsikring Finnavassdraget   1.680.000 kr 
 Bruk av fond – overvannstiltak Follebu      425.000 kr 
 Bruk av fond – flomsikring Finnavassdraget     334.000 kr 
 Bruk av startlån med      3.339.000 kr 
 Bruk av lån til investeringer              69.449.000 kr 

 
3. Det godkjennes låneopptak til investeringer med inntil 42.199.000 kr. 

 
 
KS-40/19 
Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 19/1284 
 
OVERFØRING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD ENHETENE, 2018  

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 



  

Vedtak: 
Overføring av overskudd fra 2018 til 2019 med til sammen 1.782.000 kr vedtas slik det 
framgår av vedlegg til saken. Den enkelte enhet sitt overskuddsfond tilføres midler fra 
kommunens reservefond tilsvarende.  
 
 
KS-41/19 
Ark.: 251 Arkivsaksnr.: 19/1285 
 
ØKT LÅNERAMME STARTLÅN 2019  

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Det godkjennes økt låneopptak til startlån i 2019 med 6 mill. kr. Dette under forutsetning av at 
det er tilgjengelige utlånsmidler i Husbanken. 
 
Investeringsbudsjettet korrigeres tilsvarende. 
 
 
KS-42/19 
Ark.: L44 Arkivsaksnr.: 19/816 
 
SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIDET LEKE- OG OPPHOLDSAREAL,  BAKLIA 
STALL & GÅRDSBARNEHAGE  

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Søknaden fra Baklia stall & gårdsbarnehage om å få tilskudd på økt leke- og oppholdsareal 
avslås.  

Klageadgang: 

Barnehagen kan påklage kommunens vedtak til fylkesmannen. Klagen kan sendes kommunens 
postmottak elektronisk til: postmottak@gausdal.kommune.no, eller den kan sendes i brev til 
følgende adresse: Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 ØSTRE GAUSDAL. 

I henhold til forvaltningslovens regler, er det tre ukers klagefrist fra klager mottok kommunens 
vedtak. 

KS-43/19 

mailto:postmottak@gausdal.kommune.no


  

Ark.: 243 D11 Arkivsaksnr.: 19/1355 
 
SØKNAD OM LÅN TIL MELLOMFINANSIERING AV KUNSTGRESSBANE PÅ 
FOLLEBU STADION SØKER: FOLLEBU FOTBALLAG 

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Søknaden fra Follebu fotballag om mellomfinansiering av spillemidler knyttet til kunstgress ved 
Follebu stadion avslås. 
 
 
KS-44/19 
Ark.: 004 Arkivsaksnr.: 19/1181 
 
ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN 
FOR 2018  

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar årsrapport 2018 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til 
orientering.     
 
 
KS-45/19 
Ark.: 210 Arkivsaksnr.: 19/1411 
 
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "INDIVIDUELLE PLANER - 
KOMMUNALT PSYKIATRI OG RUSARBEID"  

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Individuelle planer – kommunalt 
psykiatri og rusarbeid» til orientering. 

2. Kommunestyret merker seg at revisjonen konkluderer med at kommunen jobber godt 
med individuelle planer og at de er i tråd med lov og forskrift. Systemet for oppfølging, 
evaluering og revidering av individuelle planer er også tilfredsstillende.  

3. Kommunestyret merker seg forøvrig at det er gitt noen anbefalinger som det forventes 
at rådmannen følger opp: 



  

a. Kommunen må sørge for at alle gjeldende rutiner ligger i kvalitetssystemet. 
b. Kommunen må gjennomgå rutinene/prosedyrene og forsikre seg om at det er 

klart hvilke rutiner/prosedyrer som er gjeldende og som skal brukes.  
c. Kommunen bør vurdere å ha et system for kvalitetssikring av revidering og 

evaluering av individuell plan.  
4. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en tilbakemelding om oppfølging av 

ovennevnte punkter innen 1.9.2019.  
 
 
KS-46/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1326 
 
VETERANPLAN 2019-2023  

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Gausdal, Øyer og Lillehammers Veteranplan 2019 – 2023 tas til etterretning.  
Rådmannen gis i oppdrag å oppnevne veterankontakt for Gausdal kommune. 
 
 
KS-47/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1331 
 
HØRING - PARTNERSKAPSMODELL I INNLANDET FYLKE  

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Gausdal kommune oversender «Høringsuttalelse vedr. framtidig partnerskapssamarbeid til 
Innlandet» til arbeidsutvalget for Innlandet fylkeskommune  
 
 
KS-48/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 16/102 
 
INTERPELLASJON TIL GAUSDAL KOMMUNE FRA GAUSDAL HØYRE  

 
Behandling: 
 
Ordfører svarte slik på interpellasjonen:  
 
«Jeg vil først få takke Gausdal Høyre for interpellasjonen. 
Gausdal videregående skole betyr mye for et samfunn som Gausdal.  



  

Jeg er ikke kjent med- og det bekreftes gjennom kontakt med fylkeskommunen at det ikke pågår en 
prosess nå knyttet til skolestruktur i den nye fylkeskommunen. 

Vi er alle kjent med at det er en til dels betydelig elevtallsnedgang i årene som kommer. Dette gjelder 
særlig nord i Oppland og deler av Hedmark, men gjør seg også gjeldene i vårt område. Det vil få en 
økonomisk betydning for Innlandet. Det er derfor ikke unaturlig at det etter hvert kommer en sak om 
skolestruktur for videregående opplæring. 

I kommuneproposisjonen som ble lagt fram tidligere i mai varsler regjeringen en maksimal realvekst på 
100 millioner kroner for fylkeskommunene i landet for 2020, og i verste fall en reell reduksjon i 
inntektene på 200 millioner kroner. Disse signalene gir ikke løfte om en god start for regionreformen, og 
kan selvsagt sette det nye fylket under økt press økonomisk uavhengig av elevtall. 

Den nye fylkeskommunen iverksettes 1. januar 2020. I mellomtiden skal det være et kommune- og 
fylkestingsvalg. Hva som står i de forskjellige partiers valgprogram- utover eget parti- når det gjelder 
skolestruktur er jeg selvsagt ikke kjent med. 

Og jeg er enig med Høyre i at vi – i hvert enkelt parti – må jobbe aktivt opp mot våre respektive partier 
hvis skolestruktur blir et tema i nye Innlandet fylke. Men det er altså ingen slike planer nå, og jeg håper 
selvsagt at vi ikke blir en del av en slik diskusjon i framtida heller. Dagens posisjon i Oppland fylke har 
i hvert fall vært opptatt av å jobbe for en sterk Gausdal videregående skole.»   

 
 
Vedtak: 
 
Det er ingen vedtak i forbindelse med interpellasjon. 
 
 
KS-49/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 19/1485 

 
GRUNNGITT SPØRSMÅL FRA ANNE SYNNØVE ØSTENSEN, AP. 
 
«Til ordføreren 
 
I kommunestyresak 81/18 pkt 4 ble det fattet følgende vedtak: 
«Dagens lokaler for hjemmetjenesten i Forset tas i bruk som dagsenter. Flatavegen 6 tas i bruk som 
omsorgsboliger i bofellesskap, og det avsettes midler til et forprosjekt i investeringsbudsjettet for 
2019.» 
 
Det ble satt av midler til et forprosjekt i investeringsbudsjettet for å kartlegge behov for vedlikehold 
og rehabilitering av Flatavegen 6 i den hensikt å sette i stand til leiligheter for eldre. Flatavegen 6 
var ikke tenkt, som det nå er blitt, å være en del av bestillingen som rådmannen ba kommunestyret 
vedta for en gjennomgang av helse- og omsorgssektoren. 
 



  

Omsorgsleilighetene var, fra politikernes side, tenkt å bli omsorgsboliger for eldre, som ikke har 
mulighet eller kan bo i sine opprinnelige hus/leiligheter. Argumentene for at det står tomme 
omsorgsboliger andre steder i kommunen skal ikke brukes som et argument for å la være å sette i 
gang forprosjektet som politikerne har bedt om. Det kan være andre grunner til at disse står tomme - 
det er en annen sak. 
 
Spørsmål: 
 
Hva er grunnen til at det ikke er satt i gang et forprosjekt for Flatavegen 6? Midlene til forprosjektet 
er innvilget - det har gått ca. 5 måneder siden vedtaket ble fattet og jeg forventer at forprosjekt for å 
avklare bygningens tilstand med sikte på å rehabilitere leilighetene - nå gjennomføres. 
 
 
 
Svar:  

Spørsmålsstiller har referert til vedtaket knyttet til Flatavegen 6, der det er bevilget 200 000 kr til et 
forprosjekt i 2019, og 2 mill. kr til investeringer i 2020.  Forprosjektet er nå under etablering, og vil bli 
igangsatt i løpet juni.   

Det er flere prosesser som går i 2019: 

1. For Flatavegen 6 skal det være et forprosjekt.  
2. Det skal også være et forprosjekt om dagsenter, der det er bevilget 100 000 kr til et forprosjekt i 

2019, og 1 mill. kr til investeringer i 2020.  
3. Det er bestilt en utredning knyttet til framtidens helse- og omsorgstjenester. 
 

Første fase i utredningen om framtidens helse- og omsorgstjenester er kunnskapsgrunnlaget som må 
ligge i bunn for den videre prosessen. Den blir, i tråd med tidligere vedtak, lagt fram som egen sak for 
formannskapet og kommunestyret i juni 2019. Kommunestyret vil også bli invitert til å si noe om den 
videre prosessen, inkludert medvirkning i den saken.  

Forprosjektet knyttet til Flatavegen 6 må sees i sammenheng med den store utredningen knyttet til helse- 
og omsorgstjenester. Det er helt nødvendig for at helhet, sammenheng, behov og økonomi skal sikres 
best mulig.  

Et hovedspørsmål vi må stille oss i en slik prosess må være hva det er størst behov for i omsorgstrappa 
vår. Noen relevante spørsmål vil være: 
  
• Hvilke typer bofellesskap og omsorgsboliger trenger vi framover? 
• For eldre? For yngre?  
• Hvor mange plasser?  
• Hvordan bør byggene være utformet for å ivareta formålet sett opp mot brukernes behov? 
• Hvor mange ansatte trengs?  
• Hvilken kompetanse trengs?  
• Hvordan skal vi finansiere drifts- og investeringskostnader (ansatte/bygg)? 
 



  

Avhengig av brukergruppe og bemanning vil bygningsmassen måtte tilpasses det konkrete tilbudet. Når 
hovedprosjektet vil kunne igangsettes fordrer at forprosjektet og utredningsarbeidet har gitt en 
nødvendig avklaring på spørsmålene over. 

Rammene for helse- og omsorgstjenestene skal i økonomiplanperioden ned med mange millioner kroner. 
Forprosjektet for Flatavegen 6 vil så langt det er mulig bli søkt ferdigstilt slik at evt. justerte 
investeringsrammer til hovedprosjektet vil kunne legges inn i budsjettet for 2020 og/eller 
økonomiplanperioden 2020-2023.  

Forprosjektet knyttet til Flatavegen 6 er altså under etablering, og slik sett følger det vedtaket 
kommunestyret gjorde i desember. Så blir det selvsagt flere beslutnings- og involveringspunkter for 
kommunestyret i prosessen rundt utredningen om framtidens helse- og omsorgstjenester. Første skritt 
blir nå i juni, og deretter vil dialogseminaret i august være en naturlig arena. Viktige arenaer videre blir 
det nye kommunestyret som trer i kraft i oktober, og selvsagt budsjettmøtet i desember. 

Det er ikke vedtak knyttet til grunngitte spørsmål. 
 
---


