
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - FORNYING OG OMSTILLING 2020 - TILTAK 
FOR PLANOMRÅDENE  
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 23/20 den 18.03.2020. 
 
Behandling: 
 
Orientering fra kommunedirektøren om sak «Fornyelse og omstilling- tiltak for 
planområdene». Ved prosjektleder Cathrine Furu. 
 
Hans Høistad, Ap, satte fram dette forslaget til tillegg i punkt 2:  
«Bygget må vurderes for utleie, i perioden før avhendelse er gjennomført.» 
 
Fra formannskapet: Til møtet i kommunestyre bes kommunedirektøren om å orientere mer 
om tiltakene som går på:  

- kjøkken, kantine og matombringing 
- dagsenter  
- aktivitetssenter  

 
Stig Melbø, Tverrpolitisk liste, satte fram forslag om å stryke punkt 7.  
Det innebærer i såfall at kommunestyrets vedtak av 23.1.2020 i sak 6/20 står:  
«Finansiering av næringssamarbeidet knyttet til Lillehammerregionen Vekst bes 
innarbeidet i det ordinære driftsbudsjettet i økonomiplanen 2021-2024, med 
årsbudsjett 2021.» 
 
Stig Melbø, Tverrpolitisk liste, satte fram følgende endringsforslag til punktene 8, 9 og 10 

 
«8. Tiltak knyttet til planområde 11 og 12, som berører tjenesteutvalgets pågående 6 
delutredninger, inngår ikke i tiltaksplanen før tjenesteutvalgets innstilling er politisk 
behandlet. Kommunestyret tar de øvrige tiltakene i saken til etterretning, og slutter seg 
til at de anbefalte tiltakene gjennomføres.  
 
9. Budsjett 2020 justeres i tråd med tiltaksplanen per planområde, med unntak for 
planområde 11 og 12 som beskrevet i pkt. 8. 
 
10. Tiltakene i tiltaksplanen per planområde forutsettes lagt inn i økonomiplanen for 
perioden 2021-2024, med unntak av planområde 11 og 12 som beskrevet i pkt. 8.»  

 
Votering:  
- Punktene 1 og 3, og 4, 5 og 6 ble enstemmig tiltrådt.  
- Punkt 2, med tilleggsforslaget til Hans Høistad, ble enstemmig tiltrådt.  
- Å ta ut punkt 7 ble enstemmig tiltrådt. 
- Endringsforslagene fra Stig Melbø knyttet til punktene 8, 9 og 10 ble enstemmig tiltrådt. 



 
 

 
 

 

- Punkt 11 ble enstemmig tiltrådt.   
 
 
Innstilling: 
 
1. Gausdal kommunes administrative styringsmodell endres fra kommunedirektør med to 

kommunalsjefer til kommunedirektør og assisterende kommunedirektør. Endringen gjelder 
fra den dato nedbemanning av en kommunalsjef effektueres.  
 

2. Driften ved Dikterportalen avvikles fra og med 1.1.2021. Kommunedirektøren får i 
oppdrag å avhende bygget. Bygget må vurderes for utleie, i perioden før avhendelse er 
gjennomført. 
 

3. Avtale med Lillehammer kommune knyttet til satsningen Aktiv i skolen sies opp med 
virkning fra 1.3.2020. 
 

4. Avtale med Lillehammer kommune knyttet til kvalitetskoordinator (TQM) sies opp snarest.  
 

5. Løypekjøring i henhold til samarbeidsavtale med Follebu skiklubb, Gausdal skilag, 
Vestringen IL og Turløypekomiteen begrenses til nivå som fremgår av avtalen. 
 

6. Gausdal kommune avslutter utbetaling av tilskudd til Stiftelsen Reidevoll. 
 

7. Punktet er tatt ut.  
 

8. Tiltak knyttet til planområde 11 og 12, som berører tjenesteutvalgets pågående 6 
delutredninger, inngår ikke i tiltaksplanen før tjenesteutvalgets innstilling er politisk 
behandlet. Kommunestyret tar de øvrige tiltakene i saken til etterretning, og slutter seg til 
at de anbefalte tiltakene gjennomføres.  
 

9. Budsjett 2020 justeres i tråd med tiltaksplanen per planområde, med unntak for 
planområde 11 og 12 som beskrevet i pkt. 8.  
 

10. Tiltakene i tiltaksplanen per planområde forutsettes lagt inn i økonomiplanen for perioden 
2021-2024, med unntak av planområde 11 og 12 som beskrevet i pkt. 8.  
 

11. Tiltaksplaner per planområde som fremgår av denne saken inngår i tiltaksplanen kommunen 
er pålagt å oversende fylkesmannen innen 1.7.2020. Tiltak knyttet til fremtidens helse- og 
omsorgstjenenester og interkommunale samarbeider vil også inngå i denne tiltaksplanen. 

 
 
 


