
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - INTERPELLASJON - ETABLERING AV 
KARANTENE/ ISOLASJONSPLASSER I LOKALENE I FLATAVEGEN 
6, FORSET  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 30/20 den 30.04.2020. 
 
Behandling: 
 
Ordfører svarte slik:  
Ordfører takker for interpellasjonen. 
 
Som interpellantene peker på er det svært viktig å ha egne og egnede plasser for Korona-
smittede pasienter, både i og utenfor institusjon, som har behov for oppfølging fra kommunen.   
 
Det er ressurskrevende for kommunene å rigge slike plasser hver for seg, og Fylkesmannen i 
Innlandet har vært tydelig på at kommunene må tenke på tvers av kommunegrenser og etablere 
regionale løsninger. Hensynet til kapasitet, kompetanse og ikke minst smittevern er viktige 
elementer her.  
 
Gausdal kommune samarbeider tett med de øvrige kommunene i Helseregion Sør-
Gudbrandsdal (HSG), som består av Lillehammer, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og 
Ringsaker, om et regionalt tilbud. Det er planlagt for flere trinn: 
 

 Trinn 1: Avdeling F0 v/Lillehammer Helsehus med inntil 23 plasser. Denne er tatt i 
bruk. 

 Trinn 2: Montebello-senteret i Mesnali med om lag 80 plasser. Avtale er inngått. og 
tilbudet kan tas i bruk på 3-5 dagers varsel. I løpet av kort tid kan opp mot 24 senger 
benyttes.  

 Trinn 3: Kløverhagen i Ringebu med inntil 20 plasser. Det vil trolig være lite behov for 
denne kapasiteten. Ringebu er i dialog med eierne av bygningsmassen om en 
intensjonsavtale uten økonomiske forpliktelser.  
 

Korona-situasjonen innebærer også at sykehuset skriver ut pasienter uten Korona-smitte 
tidligere enn før. For at kommunene skal kunne ta imot disse pasientene er den regionale 
intermediærenheten ved Lillehammer Helsehus utvidet fra 12 til 25 plasser.  

 
Bemanning er en stor utfordring i helsetjenestene i den situasjon vi står i nå, der både 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten skal ha en tilfredsstillende Korona-
beredskap samtidig som driften av tjenestene skal normaliseres. Det er i stor grad Lillehammer 
kommune (i tillegg til Ringsaker kommune for Montebello) som vil bemanne tilbud for 
Korona-smittede, i tillegg til den utvidede intermediær-avdelingen ved Lillehammer Helsehus. 
Det er derfor avtalt at de øvrige HSG-kommunene må være beredt til å avlaste Lillehammer 
ved å ta imot pasienter uten Korona-smitte. Dette vil være snakk om korttidspasienter. Det er 



 
 

 
 

 

utarbeidet rutiner for dette. I fase 1 stiller Gausdal kommune 8 plasser til disposisjon, jfr. 
orienteringen i kommunestyremøtet 2. april. 
 
Kommunene er også pålagt å sørge for at de som skal i karantene eller isoleres, har et tilbud 
om å alternativt oppholdssted dersom boforhold eller familiesituasjon gjør det vanskelig med 
isolering hjemme. Her har Gausdal kommune inngått en intensjonsavtale med Skeikampen 
Booking, med tanke på korttidsleie av hytter.  
 
Med de tilbudene som er eller vil bli opprettet dersom situasjonen tilsier det, er det 
kriseledelsens vurdering at Gausdal kommune har etablert nødvendig beredskap til å håndtere 
en situasjon med vesentlig økt smittespredning i befolkningen. Kapasiteten er i tråd med 
Fylkesmannens estimater. Det er derfor ikke behov for å opprette ytterligere tilbud lokalt. En 
opprettelse av kommunale karantene-/isolasjonsplasser i Flatavegen 6, slik interpellantene 
foreslår, vurderes heller ikke å være i tråd med Fylkesmannens føringer om regionale løsninger 
for etablering av slike plasser. 
 
Videre inngår framtidig bruk av Flatavegen 6 i utredningen knyttet til saken om framtidas 
helse- og omsorgstjenester, som ennå ikke behandlet av kommunestyret.  
 
Med bakgrunn i kriseledelsens vurderinger fremmer ordfører følgende alternative 
forslag til vedtak: 
 
Gausdal kommune dekker sitt behov for sengeplasser for korona-smittede gjennom et 
samarbeid med de øvrige kommunene i Helseregion Sør-Gudbrandsdal, i tråd med inngåtte 
avtaler.  
 
 
 
Votering:  
Ordførers forslag ble vedtatt med 21 stemmer. 2 stemte for forslaget til Bygdalista.  
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 
Gausdal kommune dekker sitt behov for sengeplasser for korona-smittede gjennom et 
samarbeid med de øvrige kommunene i Helseregion Sør-Gudbrandsdal, i tråd med inngåtte 
avtaler.  
 
 


