
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - FORNYING OG OMSTILLING 2020 - TILTAK 
FOR PLANOMRÅDENE  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 13/20 den 02.04.2020. 
 
Behandling: 
 
Paul Kristian Lillelien, Sp, satte på vegne av Sp, Tverrpolitisk samlingsliste og MDG fram 
følgende forslag til endringer, - i punkt 2,8, 9, 10, 11, og nye punkt 12 og 13.    
 

1. «Som innstillingen 
2. Driften ved Dikterportalen avvikles fra og med 1.1.2021. Kommunedirektøren får i 

oppdrag å avhende bygget. Dersom det viser seg vanskelig å avhende bygget, bør utleie 
vurderes. 

3. Som innstillingen 
4. Som innstillingen 
5. Som innstillingen 
6. Som innstillingen 
7. Punktet er tatt ut.  
8. Kommunestyret tar tiltaksplanene som er beskrevet i saken til etterretning og slutter 

seg i hovedsak til at de anbefalte tiltakene gjennomføres. Unntaket er tiltak som kan 
knyttes opp mot sak om fremtidens helse- om omsorgstjenester. Det gjelder nedlegging 
av kjøkken ved Follebutunet, avvikling av produksjon av mat for matombringing og en 
eventuell reduksjon av institusjonsplasser. Sak om fremtidens helse- og 
omsorgstjenester skal behandles av kommunestyret på et senere tidspunkt. 

9. Budsjett 2020 justeres i tråd med tiltaksplanen per planområde, med unntak av tiltak 
beskrevet i pkt. 8.  

10. Tiltakene i tiltaksplanen per planområde forutsettes lagt inn i økonomiplanen for 
perioden 2021-2024, med unntak av tiltak 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. Kommunestyret ser at korona-situasjonen kan påvirke framdriften 
i sak om fremtidens helse- og omsorgstjenester og ber ordfører om å gå i dialog med 
Fylkesmannen om fristen for å fastsette en endelig tiltaksplan.  

12. I tillegg til tiltakene beskrevet i pkt. 8 ber kommunestyret om at tjenesteutvalget, i sitt 
videre arbeid med fremtidens helse- og omsorgstjenester, særlig vurderer: 
- alternative nedtaksmuligheter for resterende nedtakskrav innenfor planområde 11 

og 12, som går utover rene strukturgrep 
- antallet omsorgsboliger, plasser i bofellesskap og HDO-boliger det vil være behov 

for dersom en sykehjemsavdeling legges ned  



 
 

 
 

 

- hvordan en opprustning av dagens omsorgsboliger til HDO-boliger med forsterket 
tilsyn kan gjennomføres i forkant av at en sykehjemsavdeling eventuelt legges ned, 
og hvilke kostnader dette vil medføre. Her må også investeringskostnader knyttet 
til eventuell ombygging av boliger og anskaffelse av digitale hjelpemidler 
synliggjøres. 

- alternativer for dagsenterdrift, der målsettingen er å, så snart som mulig, øke 
kapasiteten uten at dette medfører økte driftskostnader for kommunen. Dette vil 
kreve en involvering av frivilligheten og/eller ideelle organisasjoner.  

13. Kommunestyret forutsetter at kommunedirektøren vurderer hvorvidt korona-
situasjonen påvirker risikovurderingene som ligger til grunn for tiltakene i tiltaksplanen, 
og at det foretas justeringer der dette eventuelt anses nødvendig.»  

 
Viggo Haugen, Bygdalista, satte fram følgende tilleggsforslag til punkt 1:    
 
«Punkt 1 B  
Det kreves ytterligere nedtak i administrative fellestjenester på 2,2 mill. Dette tilsvarer 10 % av 
nåværende totale ramme på 34 mill.»  
 
Randi Noreng satte fram følgende tilleggsforslag til punkt 8.  
 
«Punkt 8b  
0,6 stilling som kreftkoordinator opprettholdes.» 
 
Inge Bugge Knudsen, MDG, satte fram forslag om nytt punkt 14:  
 
«Administrasjonen bes om å utrede muligheter for innsparinger knyttet til kommunens 
kjøretøypark. Leasing kontra eie, elbil kontra konvensjonell bil.»   
 
 
Votering:  
 

 Punkt 1 ble enstemmig vedtatt.  
 Forslaget fra Viggo Haugen om tilleggspunkt 1 b fikk 2 stemmer og falt.  
 Punkt 2 med endringsforslaget til Paul Kristian Lillelien ble enstemmig vedtatt.  
 Punktene 3-6 ble enstemmig vedtatt. 
 Punkt 7 var tatt ut  
 Punkt 8 med endringsforslaget til Paul Kristian Lillelien ble enstemmig vedtatt. 
 Forslaget fra Randi Noreng om tilleggspunkt 8 b fikk 2 stemmer og falt.  
 Punktene 9 og 10 med endringsforslagene til Paul Kristian Lillelien ble enstemmig 

vedtatt. 
 Punkt 11 med endringsforslaget til Paul Kristian Lillelien ble enstemmig vedtatt. 
 Forslag om nytt punkt 12 fra Paul Kristian Lillelien ble enstemmig vedtatt.  
 Forslag om nytt punkt 13 fra Paul Kristian Lillelien ble enstemmig vedtatt.  



 
 

 
 

 

 Forslaget fra Inge Bugge Knudsen om nytt punkt 14 ble vedtatt med 12 mot 10 
stemmer.  

 
 
Vedtak/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. Dersom det viser seg vanskelig å avhende bygget, bør utleie 
vurderes. 

 
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. Kommunestyret tar tiltaksplanene som er beskrevet i saken til etterretning og slutter 

seg i hovedsak til at de anbefalte tiltakene gjennomføres. Unntaket er tiltak som kan 
knyttes opp mot sak om fremtidens helse- om omsorgstjenester. Det gjelder nedlegging 
av kjøkken ved Follebutunet, avvikling av produksjon av mat for matombringing og en 
eventuell reduksjon av institusjonsplasser. Sak om fremtidens helse- og 
omsorgstjenester skal behandles av kommunestyret på et senere tidspunkt. 
 

9. Budsjett 2020 justeres i tråd med tiltaksplanen per planområde, med unntak av tiltak 
beskrevet i pkt. 8.  
 

10. Tiltakene i tiltaksplanen per planområde forutsettes lagt inn i økonomiplanen for 
perioden 2021-2024, med unntak av tiltak 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. Kommunestyret ser at korona-situasjonen kan påvirke framdriften 
i sak om fremtidens helse- og omsorgstjenester og ber ordfører om å gå i dialog med 



 
 

 
 

 

Fylkesmannen om fristen for å fastsette en endelig tiltaksplan.  
 

12. I tillegg til tiltakene beskrevet i pkt. 8 ber kommunestyret om at tjenesteutvalget, i sitt 
videre arbeid med fremtidens helse- og omsorgstjenester, særlig vurderer: 
- alternative nedtaksmuligheter for resterende nedtakskrav innenfor planområde 11 

og 12, som går utover rene strukturgrep 
- antallet omsorgsboliger, plasser i bofellesskap og HDO-boliger det vil være behov 

for dersom en sykehjemsavdeling legges ned  
- hvordan en opprustning av dagens omsorgsboliger til HDO-boliger med forsterket 

tilsyn kan gjennomføres i forkant av at en sykehjemsavdeling eventuelt legges ned, 
og hvilke kostnader dette vil medføre. Her må også investeringskostnader knyttet 
til eventuell ombygging av boliger og anskaffelse av digitale hjelpemidler 
synliggjøres. 

- alternativer for dagsenterdrift, der målsettingen er å, så snart som mulig, øke 
kapasiteten uten at dette medfører økte driftskostnader for kommunen. Dette vil 
kreve en involvering av frivilligheten og/eller ideelle organisasjoner.  

 
13. Kommunestyret forutsetter at kommunedirektøren vurderer hvorvidt korona-

situasjonen påvirker risikovurderingene som ligger til grunn for tiltakene i tiltaksplanen, 
og at det foretas justeringer der dette eventuelt anses nødvendig. 
 

14. Administrasjonen bes om å utrede muligheter for innsparinger knyttet til kommunens 
kjøretøypark. Leasing kontra eie, elbil kontra konvensjonell bil.   

 
 
 


