
 

 
 

 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Kommunestyret 
Dato:  25.11.2021 
Tid:  18:00 – 19:30 
Sted:  Kommunestyresalen 
Under ledelse av:  Ordfører Anette Musdalslien 
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:  

 
 
Medlem Anette Musdalslien   
Medlem Paul Kristian Lillelien   
Medlem Ole Kristian Klåpbakken   
Medlem Åslaug Enger Olsen FO  
Medlem Jon Arild Sagheim   
Medlem Ingvild Østeraas Hårstadhaugen   
Medlem Eystein Fære Forseth   
Medlem Jan Ole Helleberg   
Medlem Einar Einstad   
Medlem Hans Forrestad FO  
Medlem Hans Oddvar Høistad FO  
Medlem Jan Erik Kristiansen   
Medlem Helene Dypdal   
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 
Medlem 

Inge Bugge Knudsen 
Ola Svendsrud, via Teams 

  

Varamedlem Ola Mæle Kleiven  Åslaug Enger Olsen 
Varamedlem Torild Stenersløkken  Hans Forrestad 
Varamedlem Tor Egil Klufthaugen  Hans Oddvar Høistad 

 
 
 
 



  

 
Antall representanter inkl. varamedlemmer: 23 

 
Til stede fra administrasjonen:  

• Kommunedirektør Rannveig Mogren, Cathrine Furu, Marie Skavnes  
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  

• - 

Orienteringer:  
 

• I forbindelse med veterinærvaktsaken. Ved enhetsleder for regionalt landbrukskontor 
Marie Skavnes. 
 

Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlegges protokollen. 

 
 



  

 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 80/21   
 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 25.11.2021  
Sak 81/21   
 FREMTIDIG BRUK AV FLATAVEGEN 6.  
Sak 82/21   
 OM "KAFÉLOKALENE" I KOMMUNEHUSET  
Sak 83/21   
 VETERINÆRVAKTORDNING FOR GAUSDAL OG LILLEHAMMER  
Sak 84/21   
 TILBUDSSTRUKTUREN I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING  
Sak 85/21   
 DIALOGMØTER 2021 - OPPSUMMERING FRA TJENESTEUTVALGET  
Sak 86/21   
 FRITAK FRA VERV SOM POLITISK REPRESENTANT OG VARA TIL POLITISK 

REPRESENTANT I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELS  
Sak 87/21   
 GRUNNGITTE SPØRSMÅL  
  
 



  

 
 
KS-80/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/2636 
 
REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 25.11.2021  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

Referatsakene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 

Referatsakene tas til etterretning. 
 
 
 
 
KS-81/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/2616 
 
FREMTIDIG BRUK AV FLATAVEGEN 6.  

 
Formannskapets innstilling: 
 
Det etableres nye boenheter ved Flatavegen 6 som ivaretar tjenesten psykisk helse og rus 
sitt behov for økt antall boliger for målgruppen.  
 
Resterende areal i Flatavegen 6 leies ut til Gausdal kirkelige fellesråd. Det avtales en 
oppsigelsestid på 1 år, og månedlig husleie settes til kr 10 000,-. 
 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 



  

 
Vedtak: 
Det etableres nye boenheter ved Flatavegen 6 som ivaretar tjenesten psykisk helse og rus 
sitt behov for økt antall boliger for målgruppen.  
 
Resterende areal i Flatavegen 6 leies ut til Gausdal kirkelige fellesråd. Det avtales en 
oppsigelsestid på 1 år, og månedlig husleie settes til kr 10 000,-. 
 
 
 
 
 
KS-82/21 
Ark.: U63 Arkivsaksnr.: 21/2012 
 
OM "KAFÉLOKALENE" I KOMMUNEHUSET  

 
Formannskapets innstilling: 
 
Gausdal kommune lyser ut etter nye kafédrivere, for å få leieinntekter på lokalene. For evt. 
subsidiering av husleiekostnader (som ved tidligere avtaler), legges det inn en forutsetning 
av at driverne legger til rette for kantinetilbud hver dag mellom kl. 11-12 og et godt opplegg 
for møtemat.  
 
Lykkes ikke dette i løpet av første halvår 2022 står lokalene tomme ut året, og det jobbes 
videre med og se på muligheten til å legge inn midler til kantine/møteservering i budsjett 
2023, i tråd med alternativ 3, slik: 70% stilling + renhold + møbler/kjøkkenutstyr. Utgifter til 
bemanning vil i så tilfelle utgjøre ca. kr. 590.000, årlig, og til utstyr kr. 350.000,- 
(engangssum). 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Gausdal kommune lyser ut etter nye kafédrivere, for å få leieinntekter på lokalene. For evt. 
subsidiering av husleiekostnader (som ved tidligere avtaler), legges det inn en forutsetning 
av at driverne legger til rette for kantinetilbud hver dag mellom kl. 11-12 og et godt opplegg 
for møtemat.  
 
Lykkes ikke dette i løpet av første halvår 2022 står lokalene tomme ut året, og det jobbes 
videre med og se på muligheten til å legge inn midler til kantine/møteservering i budsjett 
2023, i tråd med alternativ 3, slik: 70% stilling + renhold + møbler/kjøkkenutstyr. Utgifter til 



  

 
bemanning vil i så tilfelle utgjøre ca. kr. 590.000, årlig, og til utstyr kr. 350.000,- 
(engangssum). 
 
 
 
 
 
 
KS-83/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/2613 
 
VETERINÆRVAKTORDNING FOR GAUSDAL OG LILLEHAMMER  

 
Formannskapets innstilling: 
 
 

1. Gausdal kommune innvilger et årlig bidrag på 50 % av det øremerkede statlige 
vakttilskuddet til finansiering av veterinærvakttilbud for alle dyreslag i Gausdal og 
Lillehammer fra 1.1.2022. Dette utgjør i 2021 441.165 kr. 

 
Vedtaket gjelder på følgende vilkår: 
a) Likelydende vedtak fattes i Lillehammer kommune. 
b) Vesentlige endringer i vaktordningen og/eller vesentlige justeringer i det statlige 

tilskuddet medfører ny politisk behandling. 
c) Ordningen evalueres i løpet av den fireårige avtaleperioden. 

 
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å framforhandle avtale med veterinærene 

innenfor vedtatte rammer.  
 

3. Det må finnes dekning for tiltaket i kommunens budsjett for 2022 og 
økonomiplanen for 2022-2025. 

 
 
Behandling: 
 
I forbindelse med saken var det en orientering ved enhetsleder for regionalt 
landbrukskontor Marie Skavnes. 

 
Paul Kristian Lillelien, Sp, satte fram dette forslaget til nytt punkt 4.  
 
«Kommunestyret ber ordføreren rette en henvendelse til Landbruksdepartementet, der 
utfordringene med tilskuddsordningen for veterinærvakt synliggjøres.» 



  

 
 
Votering: 

• Punkt 1-3 ble enstemmig vedtatt.  
• Tilleggsforslaget – nytt punkt 4 - ble enstemmig vedtatt.  

 
 
Vedtak: 

1. Gausdal kommune innvilger et årlig bidrag på 50 % av det øremerkede statlige 
vakttilskuddet til finansiering av veterinærvakttilbud for alle dyreslag i Gausdal og 
Lillehammer fra 1.1.2022. Dette utgjør i 2021 441.165 kr. 

 
Vedtaket gjelder på følgende vilkår: 
a) Likelydende vedtak fattes i Lillehammer kommune. 
b) Vesentlige endringer i vaktordningen og/eller vesentlige justeringer i det statlige 

tilskuddet medfører ny politisk behandling. 
c) Ordningen evalueres i løpet av den fireårige avtaleperioden. 

 
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å framforhandle avtale med veterinærene 

innenfor vedtatte rammer.  
 

3. Det må finnes dekning for tiltaket i kommunens budsjett for 2022 og økonomiplanen 
for 2022-2025. 

4. Kommunestyret ber ordføreren rette en henvendelse til Landbruksdepartementet, 
der utfordringene med tilskuddsordningen for veterinærvakt synliggjøres. 
 

 
 
KS-84/21 
Ark.: A40 &13 Arkivsaksnr.: 21/2078 
 
TILBUDSSTRUKTUREN I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING  

 
Ordføreren foreslår at det gjøres følgende vedtak: 
 
Kommunestyret i Gausdal sender inn uttalelsen til Innlandet fylkesting slik den framgår av 
saken.  
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 



  

 
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret i Gausdal sender inn uttalelsen til Innlandet fylkesting slik den framgår av 
saken.  
 
 
 
 
KS-85/21 
Ark.: 028 Arkivsaksnr.: 21/2105 
 
DIALOGMØTER 2021 - OPPSUMMERING FRA TJENESTEUTVALGET  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Kommunestyret takker alle involverte for et godt arbeid knyttet til dialogmøtene 2021.  
Kommunestyret tar rapporten til orientering.  
 
Behandling:  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret takker alle involverte for et godt arbeid knyttet til dialogmøtene 2021.  
Kommunestyret tar rapporten til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
KS-86/21 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 19/2040 
 
FRITAK FRA VERV SOM POLITISK REPRESENTANT OG VARA TIL POLITISK REPRESENTANT I 
RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELS  

 
Ordføreren  foreslår at det gjøres følgende vedtak: 
 
Paul Kristian Lillelien og Jon Arild Sagheim fritas fra sine verv som politikerrepresentant og 
personlig vara for politikerrepresentant i råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse. Det velges ikke nye representanter i deres sted. 
 
Ordfører ivaretar dialogen med rådet videre i perioden.  
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
Paul Kristian Lillelien og Jon Arild Sagheim fritas fra sine verv som politikerrepresentant og 
personlig vara for politikerrepresentant i råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse. Det velges ikke nye representanter i deres sted. 
 
Ordfører ivaretar dialogen med rådet videre i perioden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
KS-87/21 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 20/303 
 
GRUNNGITTE SPØRSMÅL  

 
Spørsmål fra Viggo Haugen, Bygdalista var sendt ut med møtepapirer. 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektøren, ved assisterende kommunedirektør Cathrine Furu, svarte slik:  
 

«Bemanning 
Kommunestyret har i 2019 og 2020 fattet flere vedtak knyttet til ressurser i helse- og 
omsorgssektoren. Administrasjonen har gjennomført de aller fleste av disse, og 
arbeider nå med å gjennomføre de resterende prosesser knyttet til opptrapping av 
HDO og effektivisering av sykehjemsavdelingene. Det vises i denne forbindelse til 
orienteringer om status for prosesser knyttet til fremtidens helse- og 
omsorgstjenester, gitt til formannskap og kommunestyret i løpet av 2021.  
Når det gjelder hva som er forsvarlig bemanning i sykehjem, har Gausdal kommune 
sett mot Trondheim kommune, som i en årrekke har benyttet en beregningsmodell 
for grunnbemanning basert på de reelle forholdene i den enkelte avdeling ved alle 
deres institusjoner. Vi har også fått bistand av KS konsulent for å vurdere 
ressurssituasjonen. Per i dag har Gausdal kommune en høyere bemanning enn det 
Trondheimsmodellen tilsier, og vi vil ikke komme under denne selv når 
kommunestyrets vedtak fullt ut er oppfylt. Grunnbemanningen anses således for å 
være tilstrekkelig og vi leverer tjenester i tråd med helse- og omsorgstjenestelovens 
krav. 
 
Også i hjemmetjenesten får pasientene tjenester i tråd med lovverket. 
Hjemmetjenesten har gjennomført kartlegging av aktiviteter og ut fra denne endret 
oppgavefordeling, kjøreruter og rutiner. Tjenesten jobber nå i enda større grad 
tverrfaglig og forebyggende.   
 
Driften ved institusjonskjøkkenet er effektivisert i tråd med kommunestyrets vedtak. 
Nye rutiner trådte i kraft april 2021. Som følge av nye rutiner, samt medarbeidere i 
større stillinger og med kokkefaglig kompetanse, kan kjøkkenet produsere god og 
næringsrik mat som før. Matbudsjettet er ikke endret. 
 
Ved omstilling er det viktig å involvere medarbeiderne i prosesser for hvordan vi skal 
arbeide i fremtiden, og slike prosesser er gjennomført eller foregår nå i alle 
seksjonene i helse og mestring. 
 



  

 
HDO-avdelingen ble besluttet etablert i kommunestyrets vedtak 98/2020 den 
10.12.2020. Formålet med HDO-avdelingen er å etablere et nytt trinn i 
omsorgstrappen. Dette gir en mer fleksibel løsning for pasientene og et større 
handlingsrom og fleksibilitet i tjenestetilbudet. HDO er omsorgsboliger for pasienter 
som trenger helsehjelp hele døgnet.  
 
Avdelingen blir gradvis tilpasset HDO-pasienter i tråd med kommunestyrets vedtak. 
Per nå er de best fungerende sykehjemspasientene samlet i én gruppe i avdelingen 
(fase 1), og det frigjøres gradvis plasser i den andre gruppen som kan omgjøres til 
HDO-plasser (fase 2). Per 25.11.2021 har vi to HDO-pasienter, men vi har ledige 
plasser for tildeling til pasienter som vil dra nytte av denne tjenesten. Etter hvert som 
flere pasienter får vedtak om HDO-plass vil en større andel av pasientene i avdelingen 
være HDO-pasienter. Det er vanskelig å forutse når hele avdelingen vil være omgjort 
til HDO. I saken kommunestyret behandlet i desember 2020, ble det skissert full 
overgang til HDO i løpet av 2023. 
 
Av den politiske saken fremgår at bemanningen i HDO-avdelingen skal være lavere 
enn i en sykehjemsavdeling som følge av forventet funksjonsnivå for pasientene, 
samt at avdelingene ved Follebutunet og hjemmetjenesten skal samarbeide om 
tjenesteytingen. Nå som første fase er gjennomført, skal bemanningen i den ene 
gruppen være en person mindre på dag og en person mindre på kveld, sett opp mot 
avdelingens budsjettramme per 31.12.2020. Ettersom avdelingen i 2021 har hatt en 
noe høyere bemanningen enn rammene tilsier, er reduksjonen noe høyere i praksis. 
Bemanningen i den andre gruppen reduseres gradvis i takt med at antall HDO-plasser 
økes, slik at det på sikt blir en tilsvarende reduksjon her.  Per 1.1.2024, skal 
reduksjonen i bemanningen for hele avdelingen utgjøre 4 mill. kroner sett opp mot 
avdelingens budsjettramme per 31.12.2020. Dette tilsvarer i overkant av 5 årsverk. 
 
Klager fra pasienter og pårørende 
Alle som mottar helse- og omsorgstjenester får et enkeltvedtak som kan påklages. 
Det kan klages på både avslag, omfang og innhold. Kommunen tar først stilling til 
klagen. Dersom vedtaket ikke endres i tråd med klagen, oversendes klager etter 
helse- og omsorgslovgivningen til statsforvalteren for endelig klagebehandling.  
Klager på ikke-lovpålagte tjenester (som for eksempel parkeringstillatelse og 
kommunal bolig) behandles av kommunens klageutvalg.  
 
I 2019 behandlet tildelingskontoret 801 søknader. Av disse ble 32 avslått eller 
søkeren ble tildelt en annen tjeneste enn det ble søkt om. Én klage ble behandlet av 
statsforvalteren. Klageren fikk ikke medhold.  
 
I 2020 behandlet tildelingskontoret 966 søknader. Av disse ble 49 avslått eller 
søkeren fikk tildelt en annen tjeneste enn det ble søkt om. To klager ble behandlet av 
statsforvalteren. Klagerne fikk ikke medhold.  
 



  

 
De siste to årene er én klage på ikke-lovpålagte helse- og omsorgstjenester behandlet 
i kommunens klageutvalg. Klager fikk ikke medhold.  
 
Bruk av overtid 
Det brukes generelt lite overtid i tjenestene. Dette er noe kommunedirektøren 
rapporterer på årlig i årsmeldingen for Gausdal kommune, slik at kommunestyret kan 
følge med på overtidsbruk på planområdene over tid. Ved sykdom eller annen form 
for fravær, gjøres det en konkret vurdering av om det er nødvendig å leie inn ekstra 
personell. Når ekstra personell leies inn, gjøres dette fortrinnsvis på en måte som 
ikke genererer overtid. I akutt påkomne tilfeller kan det bli nødvendig at personell går 
ut over vanlig vaktlengde og får overtid for det. Det kan også være situasjoner hvor 
personell med en bestemt kompetanse må gå ekstravakt selv om det genererer 
overtid. Dette skjer som nevnt sjelden.  
 
Tjenesten bruker et digitalt turnusprogram som automatisk regner ut og varsler når 
det blir overtid, både innenfor et døgn, en uke, i turnusperioden og over et år. 
Likeens viser programmet hva som er lovlig hviletid mellom alle vakter og hva som er 
ukentlig arbeidsfri, i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser.  
 
Korona har medført et økt press på tjenestene, både fordi smittevern har medført 
høyere fravær og fordi koronasituasjonen har generert merarbeid (eksempelvis 
vaksinasjon).  
 
Avvikshåndtering 
Vi definerer avvik som brudd på lov/forskrift eller interne rutiner/prosedyrer.  
Våre medarbeidere gjør en god jobb i hverdagen med de omfattende oppgavene de 
har i en døgnbemannet tjeneste. Selv om kvaliteten i tjenesten er god, vil avvik 
forekomme, og det er da viktig at vi har rutiner for hva man gjør når det skjer avvik.  
 
Avviksregistrering og -behandling er en måte å drive internkontroll på som er 
lovpålagt. Alle ansatte har et ansvar for å melde fra om uønskede hendelser. Avvik 
som meldes er grunnlag for læring og det er viktig å finne den egentlige årsaken til 
hendelsen for å kunne iverksette nødvendige tiltak.  
 
Helse og mestring benytter et elektronisk avvikssystem, der melding automatisk går 
til leder som har ansvar for å behandle og lukke avvik. Videre avholdes det felles 
månedlige møter med tillitsvalgte og verneombud, hvor avvik gjennomgås for å sikre 
læring og utvikling. Slik blir dette ei læringssløyfe som evt. resulterer i nye/endrede 
prosedyrer som iverksettes og evalueres. Gjennom avvikssystemet kan alle 
medarbeidere også foreslå endringer av rutiner og prosedyrer innenfor alle aktuelle 
områder.»  
 

 
Spørsmålet og kommunedirektørens svar legges i protokollen. 


