
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Kommunestyret 
Dato:  28.01.2021 
Tid:  18:00 - 20:00 
Sted:  Fjernmøte via Teams 
Under ledelse av:  Ordfører Anette Musdalslien 
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           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 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 Inge Bugge Knudsen   
Medlem Ola Svendsrud   

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer: 23 

 
Til stede fra administrasjonen: Kommunedirektør Rannveig Mogren, Cathrine Furu, Dag 
Vågsnes, Bjørn Resset  
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  

 - 

Orienteringer:  
 Om koronasituasjonen og vaksinasjon, ved kommunedirektør Rannveig Mogren  
 I forbindelse med saken om næringsfond var det en orientering ved ass. næringssjef Dag 

Vågsnes i Lillehammerregionen Vekst.  

Godkjenning av protokoll: elektronisk godkjenning er  vedlagt møteprotokollen.  

 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 1/21   
 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 28.1.2021  
Sak 2/21   
 NÆRINGSFOND 2021 - FASTSETTING AV RAMME TIL PROSJEKTSTØTTE  
Sak 3/21   
 FORVALTNINGSREVISJON - MELDINGER TIL BARNEVERNET  
Sak 4/21   
 ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET  2021  
Sak 5/21   
 FRITAK FRA POLITISK VERV - ANNE GRETHE SVENDSEN  
Sak 6/21   
 FORELØPIG BEHANDLING OG INNSPILL TIL PÅGÅENDE PROSESS OM FRAMTIDIG 

SYKEHUSSTRUKTUR I INNLANDET  
  
 



  

 
 
KS-1/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/148 
 
REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 28.1.2021  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

Referatsaken tas til etterretning 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 

Referatsaken tas til etterretning 
 
 
 
 
KS-2/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/3359 
 
NÆRINGSFOND 2021 - FASTSETTING AV RAMME TIL PROSJEKTSTØTTE  

 
Formannskapets innstilling:  

 
1. Formannskapet gis fullmakt til å disponere kr. 1.650.000,- som ramme for bruk av 

midler fra næringsfondet i 2021.  
 

2. Av rammen for 2021, disponeres inntil kr. 150.000,- til ordningen med tilskudd til 
virksomheter som engasjerer ungdom i sommerjobb. Av dette beløpet øremerkes 
kroner 50.000 til sommerjobb for ungdom innen pleie og omsorg. 
 

3. Ubrukte midler fra tidligere år og eventuelle tilsagn som blir inndratt i løpet av året 
kan tillegges det disponible beløpet.  

 
 
 



  

 
 
Behandling: 
I forbindelse med saken om næringsfond var det en orientering ved ass. næringssjef Dag 
Vågsnes i Lillehammerregionen Vekst.  

 
Votering:  
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 

1. Formannskapet gis fullmakt til å disponere kr. 1.650.000,- som ramme for bruk av 
midler fra næringsfondet i 2021.  

 
2. Av rammen for 2021, disponeres inntil kr. 150.000,- til ordningen med tilskudd til 

virksomheter som engasjerer ungdom i sommerjobb. Av dette beløpet øremerkes 
kroner 50.000 til sommerjobb for ungdom innen pleie og omsorg. 

 
3. Ubrukte midler fra tidligere år og eventuelle tilsagn som blir inndratt i løpet av året 

kan tillegges det disponible beløpet.  
 
 
 
 
 
 
 
KS-3/21 
Ark.: 210 F47 Arkivsaksnr.: 20/2891 
 
FORVALTNINGSREVISJON - MELDINGER TIL BARNEVERNET  
 

Kontrollutvalgets innstilling:  
 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Meldinger til barnevernet» til 
orientering og merker seg at kommunen har utarbeidet rutiner som skal sikre at 
ansatte melder til barnevernet ved bekymringer. Det ser også ut til å ha vært fokus 
på tverrfaglig samarbeid mellom barnehager, barnevern og helsestasjonen. 
Kommunestyret merker seg for øvrig at det er gitt noen anbefalinger som kan være 
med på å forbedre dette arbeidet. Det forventes at anbefalingene fra revisjonen 
følges opp av kommunedirektøren: 
 Kommunen må sikre at barnehagene har rutiner for avklaring av bekymring, 

rutiner for samtale med foreldre og maler for melding. 



  

 Kommunen bør vurdere hvordan det etablerte samarbeidet kan utvikles slik at 
det blir mer målrettet som bidrag til at bekymringer meldes til barnevernet.  

 Rutiner bør revideres og det bør gå frem av rutinene når de er revidert. 
 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig 
tilbakemelding på hvordan anbefalingene er fulgt opp innen den 15.4.2021. Den 
skriftlige tilbakemeldingen etterfølges av en muntlig orientering på kontrollutvalgets 
møte i april 2021.  
 

 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Meldinger til barnevernet» til 
orientering og merker seg at kommunen har utarbeidet rutiner som skal sikre at 
ansatte melder til barnevernet ved bekymringer. Det ser også ut til å ha vært fokus 
på tverrfaglig samarbeid mellom barnehager, barnevern og helsestasjonen. 
Kommunestyret merker seg for øvrig at det er gitt noen anbefalinger som kan være 
med på å forbedre dette arbeidet. Det forventes at anbefalingene fra revisjonen 
følges opp av kommunedirektøren: 
 Kommunen må sikre at barnehagene har rutiner for avklaring av bekymring, 

rutiner for samtale med foreldre og maler for melding. 
 Kommunen bør vurdere hvordan det etablerte samarbeidet kan utvikles slik at 

det blir mer målrettet som bidrag til at bekymringer meldes til barnevernet.  
 Rutiner bør revideres og det bør gå frem av rutinene når de er revidert. 
 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig 
tilbakemelding på hvordan anbefalingene er fulgt opp innen den 15.4.2021. Den 
skriftlige tilbakemeldingen etterfølges av en muntlig orientering på kontrollutvalgets 
møte i april 2021.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
KS-4/21 
Ark.: 150 Arkivsaksnr.: 21/57 
 
ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET  2021  

 
Kontrollutvalgets innstilling:  

 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2021 til orientering.  
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2021 til orientering.  
 
 
 
 
KS-5/21 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 20/3410 
 
FRITAK FRA POLITISK VERV - ANNE GRETHE SVENDSEN  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
1. Anne Grethe Svendsen innvilges fritak fra vervet som medlem i råd for eldre og personer 

med funksjonsnedsettelse for perioden 1.1.2021 til 1.8.2021. 
 
2. Anne Toftemo Kvisberg velges som settemedlem i råd for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse for perioden 1.1.2021 til 1.8.2021. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  



  

 
 
Vedtak: 
 

1. Anne Grethe Svendsen innvilges fritak fra vervet som medlem i råd for eldre og 
personer med funksjonsnedsettelse for perioden 1.1.2021 til 1.8.2021. 

 
2. Anne Toftemo Kvisberg velges som settemedlem i råd for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse for perioden 1.1.2021 til 1.8.2021. 
 
 
 
 
KS-6/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/147 
 
FORELØPIG BEHANDLING OG INNSPILL TIL PÅGÅENDE PROSESS OM FRAMTIDIG 
SYKEHUSSTRUKTUR I INNLANDET  

 
Ordføreren foreslår at det gjøres følgende vedtak:  

 
Kommunestyret slutter seg til uttalelsen som er framlagt i saken. 

 
Behandling: 
 
Viggo Haugen, Bygdalista, satte fram dette forslaget til tilleggssetning: 
«Det mest hensiktsmessige i forhold til bosetting og reiseavstand, synes å være en 
oppgradering av de nåværende sykehus i Mjøsregionen.»  
 
Votering: 

 Det ble først votert over tilleggsforslaget til Viggo Haugen. Det fikk 2 stemmer og falt.  
 Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
 
 
Vedtak: 
 

Kommunestyret slutter seg til uttalelsen som er framlagt i saken. 
 
 
 
 
 
 



  

 
Uttalelse fra kommunestyret i Gausdal 
 
Da idéfaserapporten til Sykehuset Innlandet om framtidig sykehusstruktur var på høring i 
2017, ga Gausdal kommune støtte til hovedsykehusmodellen. Alternativer for plassering av 
hovedsykehuset var ikke en del av høringen, men kommunestyret i Gausdal påpekte at 
dersom hovedsykehuset skulle ligge i en by, måtte Lillehammer velges. 
Gausdal har siden vedtak i foretaksmøtet 8. mars 2019 forholdt seg til et endret målbilde, og 
har argumentert for hvorfor en opprettholdelse av Lillehammer som akuttsykehus er 
essensielt i den fremtidige sykehusstrukturen i Innlandet. 
Til første spørsmål: 
Hvor ønsker kommunen at det nye Mjøssykehuset, akuttsykehuset og det elektive sykehus 
skal plasseres? 
Innlandet trenger en sykehusstruktur som både tar innover seg den medisinske utviklingen, 
med stadig større grad av spesialisering og bruk av avanserte teknologiske løsninger, og det 
faktum at en aldrende befolkning med et økende behov for sykehustjenester fortsatt vil bo 
spredt over hele fylket. I tillegg må sykehusstrukturen ta hensyn til muligheten for å 
rekruttere kompetent arbeidskraft i fremtidens sykehusstruktur.  
I tråd med det som kommer fram i samfunnsanalysen utarbeidet av COWI, ser 
kommunestyret i Gausdal at rekruttering av fagpersonell vil være den mest kritiske faktoren 
for å gi best mulig helsetjenester til befolkningen framover. Rekruttering avgjøres av faglig 
miljø ved det enkelte sykehus og bostedsattraktivitet i området som sykehusene er 
tilknyttet. Det er dermed avgjørende for den nye sykehusstrukturen i Innlandet at det blir et 
fullverdig akuttsykehus med fødeavdeling på Lillehammer. 
Kommunestyret i Gausdal vil framheve at de aller viktigste faktorene som taler tydelig for 
et fullverdig akuttsykehus på Lillehammer er:  
a) Styrker muligheten til å rekruttere nye fagfolk. Lillehammer er en attraktiv by som 
tiltrekker seg folk, og som vokser. Det gjør det enklere for ektefelle eller partner å finne seg 
jobb. Lillehammer har det største fødselsoverskuddet i Innlandet. Det at Lillehammer har 
høyest prisvekst på boliger i Innlandet bekrefter attraktiviteten. Samfunnsanalysen lister opp 
flere faktorer som er viktige for å få å sikre tilstrekkelig tilflytting. Bostedsvalget til 
framtidens sykehusansatte avhenger i stor grad av bostedsattraktivitet og pendlevillighet, i 
tillegg til varierte arbeidsmuligheter også for partner/ektefelle. Avstanden til arbeidsplassen 
betyr mye, likeledes tilgangen på kollektivtrafikk. Folk som ønsker å bo i by er opptatt av «at 
det skjer noe», i form av gode og varierte kultur- og fritidstilbud, attraktive 
kompetansemiljø, samt valgmuligheter når det gjelder bolig.  
b) Reduserer risikoen for hele prosessen betydelig.  
Det viktigste fagmiljøet i Innlandet består, mens det nye akuttsykehuset (Mjøssykehuset) 
bygges. Det er avgjørende for at pasientene i Innlandet skal ha gode tilbud også i årene 
mellom vedtak om bygging og til det nye Mjøssykehuset kan tas i bruk. Prosjektgruppa 
skriver i sin rapport: «Dersom sykehuset í Lillehammer ikke videreføres som akuttsykehus i 
ny struktur er det risiko for at leger og annet fagpersonell søker seg bort fra sykehuset i 



  

overgangsperioden fram til ny struktur er ferdig etablert. Det vil være uheldig for det faglige 
tilbudet i overgangsperioden og i de første årene etter etablering av Mjøssykehuset». 
c) Sikrer et best mulig tilbud i et enormt stort opptaksområde. 
Avstandene er store i opptaksområdet til sykehuset i Lillehammer. Befolkningen er stor, ikke 
minst fordi det finnes en enorm mengde hytter i området. Selv om mange tilreisende bor i 
området store deler av året, så er det dessverre ikke fullt ut hensyntatt, men prosjektgruppa 
skriver i sin rapport at: «Lillehammer har et tilstrekkelig stort opptaksområde, god 
infrastruktur og en plassering som sørger for kortest mulig reiseavstand for de delene av 
Innlandet med lengst reisevei til sykehus, særlig hva gjelder befolkningen bosatt i Nord-
Gudbrandsdalen». 
d) Videreutvikling og styrking av de distrikts-medisinske sentrene i Otta og Valdres  
Et sterkt akuttsykehus på Lillehammer styrker regionen rundt, og vil bidra til faglig tyngde for 
de lokalmedisinske sentrene. Vi mener dette argumentet er for lite belyst i prosjektgruppens 
anbefaling og vi vil påpeke viktigheten av å samle det som er nødvendig for sterke og 
attraktive fagmiljøer samtidig som en desentraliserer det en kan. 
e) Sikrer samhandling med Mjøssykehuset, sterk felles beredskap og et virkelig bredt 
medisinsk miljø som samarbeider tett.  
Prosjektgruppa skriver generelt at «dette løsningsalternativet har høy rekrutteringsevne, et 
solid opptaksområde, et overskuddsareal som gir fleksibilitet ved usikkerhet i 
framskrivningene, bygningsmessig gode sengeområder og kortest reisetid for innbyggerne 
med lengst reisetid i Nord-Gudbrandsdalen. Sykehuset i Lillehammer har også god 
infrastruktur med et godt tilrettelagt akuttmottak og en helikopterlandingsplass som er 
lokalisert med kort avstand til akuttmottaket, samt nærhet til E6 og jernbanen».  
Til andre spørsmål: 
Hvor ønsker kommunen at det nye Mjøssykehuset skal plasseres, gitt at øvrige sykehus 
plasseres slik det foreslås i prosjektutredningen? 
Kommunestyret i Gausdal har argumentert for at et fullverdig akuttsykehus på Lillehammer 
er helt essensielt for å få en framtidsrettet og helhetlig sykehusstruktur i Innlandet.  
Beslutningen om å endre sykehusstrukturen i Innlandet fattes av helseforetaket, men 
kommunestyret i Gausdal setter pris på muligheten til å få fremført sitt syn i denne saken.  
Innlandet er et stort geografisk område med en spredt befolkning. Kommunestyret i Gausdal 
ber Helse Sør-Øst og helseministeren hensynta pasientenes beste og innlandets evne til å 
rekruttere fagfolk gjennom å samle og opparbeide sterke fagmiljøer fremover, slik at vi får 
en sykehusstruktur for de neste 50- 100 årene. Det største og mest komplette fagmiljøet 
mellom Oslo og Trondheim ligger på Lillehammer. For å redusere risikoen i overgangen fra 
gammel til ny struktur er sykehuset på Lillehammer en nøkkelfaktor.  
Lokaliseringsmessig vil fordelingen mellom de tre største byene rundt Mjøsa måtte 
balanseres ut slik at en ivaretar fagkompetansen også fremover. 
 


