
 

 
 

 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Formannskapet 
Dato:  07.12.2022 
Tid:  09:00 - 00:00 
Sted:  Formannskapssalen 
Under ledelse av:   
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:  

 
 
Leder Anette Musdalslien   
Medlem Stig Audun Melbø   
Medlem Paul Kristian Lillelien   
Medlem Åslaug Enger Olsen   
Medlem Hans Oddvar Høistad   
Medlem Stein Erik Skjelsvold   
Medlem Heidi Kristiansen   
Varamedlem  Jan Erik Kristiansen   Møte i sak 89/22 for Stein Erik Skjelsvold 

 
 
 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer:  8 

 
Til stede fra administrasjonen:  

• Assisterende kommunedirektør Jarle Snekkestad, Torbjørn Furuhaugen, Dag Vågsnes og 
Marit Bråtten Homb.  

 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Orienteringer:  

• Orientering fra Mjøsbyen  

Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlagt protokollen.  
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FS-82/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/2097 
 
REFERATSAKER FORMANNSKAPET 07.12.2022  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning. 
 
 
 
FS-83/22 
Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 22/2119 
 
PERIODISERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET 2022  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Investeringsutgiftene i budsjettet for 2022 reduseres med 40.458.000 kr i tråd med tabell i 
saksframlegget. 
 
Finansieringen av investeringsbudsjettet endres slik (tall i tusen kr): 
0 Redusert kompensasjon merverdiavgift 4 775 
98012 Redusert tilskudd NVE, Dørja 14 080 
94111 Mottatt spillemidler, Gausdal Arena -500 
0 Redusert bruk av lån 22 103 

  Sum korrigering finansiering 40 458 
 
 
 



  

 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Vedtak: 
Investeringsutgiftene i budsjettet for 2022 reduseres med 40.458.000 kr i tråd med tabell i 
saksframlegget. 
 
Finansieringen av investeringsbudsjettet endres slik (tall i tusen kr): 
0 Redusert kompensasjon merverdiavgift 4 775 
98012 Redusert tilskudd NVE, Dørja 14 080 
94111 Mottatt spillemidler, Gausdal Arena -500 
0 Redusert bruk av lån 22 103 

  Sum korrigering finansiering 40 458 
 
 
 
 
FS-84/22 
Ark.: 103 &13 Arkivsaksnr.: 22/2082 
 
NOU 2022:10 INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE - HØRING  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
• Det er behov for omlegging av inntektssystemet fordi det er nødvendig at kommunene 

har mer like økonomiske forutsetninger for å kunne gi likeverdige tjenester til 
innbyggerne. Utvalget som har arbeidet med saken har gjort en solid jobb, og Gausdal 
kommune støtter i hovedsak forslagene til endringer.  

• Gausdal kommunes uttalelser går fram av saken under overskriften: «Fra ulike elementer 
i forslaget til nytt inntektssystem og Gausdal kommunes uttalelser», og gjengis punktvis 
her; 

1) Skatteelementene (formueskatt, selskapsskatt, skattepliktig utbytte og skatteandel): 
Gausdal kommune støtter hovedtrekkene i de foreslåtte endringene. 

2) Inntekstutjevning: Det er blant annet de store variasjonene mellom skatteinntekt per 
innbygger som utgjør forskjeller i kommunenes mulighet for å gi likeverdige tjenester. 
Det innebærer etter Gausdal kommune sitt syn, at utjevningen minst må være på dagens 
nivå. Alternativt kan utjevningen økes ytterligere. 
a) Gausdal kommune støtter forslaget om en moderat utjevning av kommunenes 

inntekter fra konsesjonskraft, Havbruksfondet og eiendomsskatt på kraftanlegg, 



  

 
vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. Dette 
vurderes som nødvendig for at kommunene skal ha mer like økonomiske 
forutsetninger, for å bidra til at kommunene kan gi et likeverdig tjenestetilbud til 
innbyggerne. 

b) Gausdal kommune støtter forslaget om å ikke inkludere øvrig eiendomsskatt i 
inntektsutjevningen. Eiendomsskatten er en av få måter kommunene direkte kan 
påvirke sine egne inntekter. Dette er et viktig handlingsrom for kommunene. 

c) Frihet til å sette skattesatser: Gausdal kommune mener det må være nasjonalt satte 
satser for skatt på inntekt og formue. Dette må være likt for alle. Gausdal kommune 
støtter også opplegget for eiendomsskatten som utvalget skisserer. 

3) Utgiftsutjevningen: Gausdal kommune er enig i at det er greit å kun kompensere for 
ufrivillige smådriftsulemper, og at basiskriteriet graderes. Det er et grunnleggende 
prinsipp i utgiftsutjevningen at det kun gis kompensasjon for ufrivillige kostnader. 
a) Grunnskole: Gausdal kommune er enige i forslaget om å avvikle grunnskoletilskuddet 

som gir et tilskudd per grunnskole. Når kommunene får mer penger desto flere skoler 
de har, legges det statlige føringer på de lokale prioriteringene. Inntektssystemet skal 
ikke gi kommunene insentiver til å innrette seg på en bestemt måte, og kommunene 
må få midler uavhengig av hvordan de organiserer tjenestetilbudet. 

b) Barnehage: Gausdal kommune mener delkostnadsnøkkel for barnehage kun bør 
bestå av kriteriet barn 1-5 år. Både utdanningsnivå i det nåværende systemet og 
forslaget om lønnstakere 25-54 år i heltidsstilling er vanskelige. 

c) Pleie- og omsorg: Gausdal kommune støtter utvalgets forslag til delkostnadsnøkkel 
for pleie og omsorg. Det er svært viktig at det er faglige analyser som ligger til grunn 
når det fastsettes vekter og kriterier i kostnadsnøkkelen om personer med psykisk 
utviklingshemming. Hele ordningen med ressurskrevende tjenester må gjennomgås. 
Dagens system er åpenbart urimelig. Det øremerkede tilskuddet for ressurskrevende 
tjenester (toppfinansieringsordningen) må treffe der utgiftene faktisk må dekkes inn. 

d) Kommunehelse: Gausdal kommune støtter forslag til delkostnadsnøkkel for 
kommunehelse, inkludert at midlene til styring av helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten bør fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse.   

e) Barnevern: Gausdal kommune støtter at delkostnadsnøkkelen for barnevern 
analyseres på nytt når barnevernsreformen har blitt gjennomført, og virkningene av 
reformen har kommet inn i datagrunnlaget. 

f) Sosiale tjenester: Gausdal kommune støtter at antall pasienter med diagnoser 
knyttet til rus eller psykisk helse erstatter uførekriteriet i delkostnadsnøkkelen for 
sosiale tjenester, og øvrige anbefalinger.  

4) Regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd: Gausdal støtter at prinsipielt bør omfanget 
av regionalpolitiske tilskudd bør begrenses, og at mest mulig av midlene bør fordeles 
gjennom ordinære kriterier til alle kommuner. 
a) Distriktstilskudd Sør-Norge og distriktstilskudd Nord-Norge: Gausdal kommune 

støtter at inntektsgrensen for å motta distriktstilskudd Sør-Norge og 
småkommunetillegget innenfor distriktstilskudd Nord-Norge settes til 140 pst. Av 
gjennomsnittlige skatteinntekter, inkludert skatt på inntekt og formue, 
naturressursskatt, konsesjonskraftavgift, konsesjonskraftsinntekter, inntekter fra 



  

 
havbruksfond og eiendomsskatt fra kraft- og petroleumsanlegg, og at dagens 
småkommunetillegg til kommuner med færre enn 3 200 innbyggere videreføres, men 
at satsen reduseres med 1 mill. kroner per kommune.  

b) Storbytilskuddet: Gausdal kommune støtter at dagens storbytilskudd gjøres om til et 
tilskudd til kommuner som er sentre i sine respektive landsdeler, og videreføres som 
et tilskudd per innbygger til kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og 
Kristiansand, og at satsen halveres i forhold til dagens tilskudd.  

c) Regionsentertilskuddet, som utvalget foreslår avviklet: Gausdal kommune mener 
regionsentertilskuddet kan beholdes, men slik at det gjelder kommuner som er 
sentre i sine regioner. Det vil da ikke omfatte «mellomstore kommuner som slår seg 
sammen og dermed utgjør et sterkere tyngdepunkt i sin region.» 

d) Veksttilskuddet: Gausdal kommune støtter at veksttilskuddet avvikles som tilskudd i 
inntektssystemet. 

e) Skjønnstilskudd: Gausdal kommune støtter utvalgets forslag om at basisrammen 
halveres. Kommunen er enig i at rammetilskuddet til kommunene i størst mulig grad 
fordeles etter faste kriterier, og ikke etter skjønnsmessige vurderinger. Skjønnet bør 
primært benyttes til fordeling av midler der det utvises reelt skjønn, ikke som en 
grunnfinansiering for kommunene basert på historiske forhold. Staten må fortsatt ha 
ansvar for å kompensere kommunesektoren som helhet ved uforutsette hendelser.  

5) Andre tema:  
a) Innbyggere som ikke er folkeregistrert i kommunen: Gausdal kommune støtter 

forslag om at kommuner med mange gjesteinnbyggere ikke bør tas særskilt hensyn til 
i inntektssystemet.  

b) Saker med særskilt fordeling: Gausdal kommune mener at mest mulig av 
rammetilskuddet bør fordeles etter faste kriterier, og at dette hensynet tilsier at 
bruken av særskilt fordeling må begrenses. Et verktøy for å framheve enkeltsatsinger 
er ikke i tråd med hovedprinsippet om at rammetilskuddet til kommunene skal være 
frie inntekter. 

6) Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester: Gausdal kommune støtter 
utvalgets anbefaling om å vurdere endringer, og mener at toppfinansieringsordningen 
for ressurskrevende brukere, og utformingen av denne, bør ses nærmere på. 

 
Behandling: 
 
Anette Musdalslien (SP) satte fram følgende forslag:  

• Endring av første setning i punkt 2 a): Gausdal kommune mener det er et viktig 
prinsipp at de kommunene som stiller naturressurser til rådighet kompenseres for 
dette, men mener likevel at en moderat utjevning av kommunenes inntekster fra 
konsesjonskraft, Havbruksfond og eiendomsskatt på kraftanlegg, vindkraftverk, 
kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum bør vurderes.  

 



  

 
• Tillegg til punkt 5 a): Gausdal kommune mener samtidig at det bør vurderes å innføre 

en oppgjørsordning for enkelte helse- og omsorgstjenester, på samme måte som det 
betales for gjesteelever mellom kommuner. 

 
Votering: 
Innstillingen med endringsforslag fra Anette Musdalslien enstemmig tiltrådt. 
 
 
 
Vedtak: 
• Det er behov for omlegging av inntektssystemet fordi det er nødvendig at kommunene 

har mer like økonomiske forutsetninger for å kunne gi likeverdige tjenester til 
innbyggerne. Utvalget som har arbeidet med saken har gjort en solid jobb, og Gausdal 
kommune støtter i hovedsak forslagene til endringer.  

• Gausdal kommunes uttalelser går fram av saken under overskriften: «Fra ulike elementer 
i forslaget til nytt inntektssystem og Gausdal kommunes uttalelser», og gjengis punktvis 
her; 

1) Skatteelementene (formueskatt, selskapsskatt, skattepliktig utbytte og skatteandel): 
Gausdal kommune støtter hovedtrekkene i de foreslåtte endringene. 

2) Inntekstutjevning: Det er blant annet de store variasjonene mellom skatteinntekt per 
innbygger som utgjør forskjeller i kommunenes mulighet for å gi likeverdige tjenester. 
Det innebærer etter Gausdal kommune sitt syn, at utjevningen minst må være på dagens 
nivå. Alternativt kan utjevningen økes ytterligere. 
a) Gausdal kommune mener det er et viktig prinsipp at de kommunene som stiller 

naturressurser til rådighet kompenseres for dette, men mener likevel at en moderat 
utjevning av kommunenes inntekster fra konsesjonskraft, Havbruksfond og 
eiendomsskatt på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av 
særskattereglene for petroleum bør vurderes.  

b) Gausdal kommune støtter forslaget om å ikke inkludere øvrig eiendomsskatt i 
inntektsutjevningen. Eiendomsskatten er en av få måter kommunene direkte kan 
påvirke sine egne inntekter. Dette er et viktig handlingsrom for kommunene. 

c) Frihet til å sette skattesatser: Gausdal kommune mener det må være nasjonalt satte 
satser for skatt på inntekt og formue. Dette må være likt for alle. Gausdal kommune 
støtter også opplegget for eiendomsskatten som utvalget skisserer. 

3) Utgiftsutjevningen: Gausdal kommune er enig i at det er greit å kun kompensere for 
ufrivillige smådriftsulemper, og at basiskriteriet graderes. Det er et grunnleggende 
prinsipp i utgiftsutjevningen at det kun gis kompensasjon for ufrivillige kostnader. 
a) Grunnskole: Gausdal kommune er enige i forslaget om å avvikle grunnskoletilskuddet 

som gir et tilskudd per grunnskole. Når kommunene får mer penger desto flere skoler 
de har, legges det statlige føringer på de lokale prioriteringene. Inntektssystemet skal 
ikke gi kommunene insentiver til å innrette seg på en bestemt måte, og kommunene 
må få midler uavhengig av hvordan de organiserer tjenestetilbudet. 



  

 
b) Barnehage: Gausdal kommune mener delkostnadsnøkkel for barnehage kun bør 

bestå av kriteriet barn 1-5 år. Både utdanningsnivå i det nåværende systemet og 
forslaget om lønnstakere 25-54 år i heltidsstilling er vanskelige. 

c) Pleie- og omsorg: Gausdal kommune støtter utvalgets forslag til delkostnadsnøkkel 
for pleie og omsorg. Det er svært viktig at det er faglige analyser som ligger til grunn 
når det fastsettes vekter og kriterier i kostnadsnøkkelen om personer med psykisk 
utviklingshemming. Hele ordningen med ressurskrevende tjenester må gjennomgås. 
Dagens system er åpenbart urimelig. Det øremerkede tilskuddet for ressurskrevende 
tjenester (toppfinansieringsordningen) må treffe der utgiftene faktisk må dekkes inn. 

d) Kommunehelse: Gausdal kommune støtter forslag til delkostnadsnøkkel for 
kommunehelse, inkludert at midlene til styring av helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten bør fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse.   

e) Barnevern: Gausdal kommune støtter at delkostnadsnøkkelen for barnevern 
analyseres på nytt når barnevernsreformen har blitt gjennomført, og virkningene av 
reformen har kommet inn i datagrunnlaget. 

f) Sosiale tjenester: Gausdal kommune støtter at antall pasienter med diagnoser 
knyttet til rus eller psykisk helse erstatter uførekriteriet i delkostnadsnøkkelen for 
sosiale tjenester, og øvrige anbefalinger.  

4) Regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd: Gausdal støtter at prinsipielt bør omfanget 
av regionalpolitiske tilskudd bør begrenses, og at mest mulig av midlene bør fordeles 
gjennom ordinære kriterier til alle kommuner. 
a) Distriktstilskudd Sør-Norge og distriktstilskudd Nord-Norge: Gausdal kommune 

støtter at inntektsgrensen for å motta distriktstilskudd Sør-Norge og 
b) småkommunetillegget innenfor distriktstilskudd Nord-Norge settes til 140 pst. Av 

gjennomsnittlige skatteinntekter, inkludert skatt på inntekt og formue, 
naturressursskatt, konsesjonskraftavgift, konsesjonskraftsinntekter, inntekter fra 
havbruksfond og eiendomsskatt fra kraft- og petroleumsanlegg, og at dagens 
småkommunetillegg til kommuner med færre enn 3 200 innbyggere videreføres, men 
at satsen reduseres med 1 mill. kroner per kommune.  

c) Storbytilskuddet: Gausdal kommune støtter at dagens storbytilskudd gjøres om til et 
tilskudd til kommuner som er sentre i sine respektive landsdeler, og videreføres som 
et tilskudd per innbygger til kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og 
Kristiansand, og at satsen halveres i forhold til dagens tilskudd.  

d) Regionsentertilskuddet, som utvalget foreslår avviklet: Gausdal kommune mener 
regionsentertilskuddet kan beholdes, men slik at det gjelder kommuner som er 
sentre i sine regioner. Det vil da ikke omfatte «mellomstore kommuner som slår seg 
sammen og dermed utgjør et sterkere tyngdepunkt i sin region.» 

e) Veksttilskuddet: Gausdal kommune støtter at veksttilskuddet avvikles som tilskudd i 
inntektssystemet. 

f) Skjønnstilskudd: Gausdal kommune støtter utvalgets forslag om at basisrammen 
halveres. Kommunen er enig i at rammetilskuddet til kommunene i størst mulig grad 
fordeles etter faste kriterier, og ikke etter skjønnsmessige vurderinger. Skjønnet bør 
primært benyttes til fordeling av midler der det utvises reelt skjønn, ikke som en 



  

 
grunnfinansiering for kommunene basert på historiske forhold. Staten må fortsatt ha 
ansvar for å kompensere kommunesektoren som helhet ved uforutsette hendelser.  

5) Andre tema:  
a) Innbyggere som ikke er folkeregistrert i kommunen: Gausdal kommune støtter 

forslag om at kommuner med mange gjesteinnbyggere ikke bør tas særskilt hensyn til 
i inntektssystemet. Gausdal kommune mener samtidig at det bør vurderes å innføre 
en oppgjørsordning for enkelte helse- og omsorgstjenester, på samme måte som det 
betales for gjesteelever mellom kommuner. 

b) Saker med særskilt fordeling: Gausdal kommune mener at mest mulig av 
rammetilskuddet bør fordeles etter faste kriterier, og at dette hensynet tilsier at 
bruken av særskilt fordeling må begrenses. Et verktøy for å framheve enkeltsatsinger 
er ikke i tråd med hovedprinsippet om at rammetilskuddet til kommunene skal være 
frie inntekter. 

6) Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester: Gausdal kommune støtter 
utvalgets anbefaling om å vurdere endringer, og mener at toppfinansieringsordningen 
for ressurskrevende brukere, og utformingen av denne, bør ses nærmere på. 

 
 
FS-85/22 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 22/2139 
 
EVALUERING AV POLITIKERLØSNING  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar evalueringsrapporten til orientering. 
2. Kommunestyret ber om at ROS analyse og retningslinjer for bruk av Office 365, 

inkludert Teams blir prioritert. Kommunedirektøren får ansvar for å sette opp en plan 
for ferdigstilling av ROS analyse og retningslinjer for bruk av Office 365 inkludert 
Teams.  

3. Kommunestyret ber om at det iverksettes en anskaffelsesprosess for eventuelt få på 
plass en ny politikerløsning for gjennomføring av digitale møter. Ny løsning 
forutsettes å være på plass innen ny kommunestyreperiode fra 2023.  

4. Eventuelle merkostnader utover allerede vedtatt ramme for politikerløsning i 2023, 
må legges fram for kommunestyret i egen sak, før eventuelt valg av ny 
politikerløsning blir gjort. 

5. For eventuelt valg av ny felles politikerløsning betinger det likelydende vedtak i 3:1 
kommunene for punkt 3. og 4.  

 
 
Behandling: 
 



  

 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar evalueringsrapporten til orientering. 
2. Kommunestyret ber om at ROS analyse og retningslinjer for bruk av Office 365, 

inkludert Teams blir prioritert. Kommunedirektøren får ansvar for å sette opp en plan 
for ferdigstilling av ROS analyse og retningslinjer for bruk av Office 365 inkludert 
Teams.  

3. Kommunestyret ber om at det iverksettes en anskaffelsesprosess for eventuelt få på 
plass en ny politikerløsning for gjennomføring av digitale møter. Ny løsning 
forutsettes å være på plass innen ny kommunestyreperiode fra 2023.  

4. Eventuelle merkostnader utover allerede vedtatt ramme for politikerløsning i 2023, 
må legges fram for kommunestyret i egen sak, før eventuelt valg av ny 
politikerløsning blir gjort. 

5. For eventuelt valg av ny felles politikerløsning betinger det likelydende vedtak i 3:1 
kommunene for punkt 3. og 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FS-86/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/2144 
 
INNBYGGERFORSLAG OM MATTILBUD  

 
Saken legges fram uten forslag til vedtak 

 



  

 
 
Behandling: 
 
Fellesforslag: 

1. Kommunedirektøren får i oppdrag å utrede en sak som avklarer om det er mulig å 
etablere en kantineløsning på andre alternative måter, som bl.a. inkluderer 
frivilligheten.  

2. Saken legges frem for kommunestyret ila april 2023. 
 
Votering: 
Fellesforslaget enstemmig tiltrådt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Fellesforslag: 

1. Kommunedirektøren får i oppdrag å utrede en sak som avklarer om det er mulig å 
etablere en kantineløsning på andre alternative måter, som bl.a. inkluderer 
frivilligheten.  

2. Saken legges frem for kommunestyret ila april 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FS-87/22 
Ark.: A10 &60 Arkivsaksnr.: 22/121 
 
VURDERING AV MODELL FOR BARNEHAGEOPPTAK  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 



  

 
 

1. Med basis i de lovbestemte opptakskriteria for barnehager, godkjenner 
kommunestyret de reviderte lokale vedtektene for barnehagene i Gausdal kommune, 
med følgende prioriterte kommunale opptakskriterium;   
3.1 Barn som ønsker å utvide plassen i den barnehagen de går i 
3.2 5-åringer som søker til den barnehagen/de barnehagene som ligger i barnets 
skolekrets  
3.3 Barn som har søsken i den barnehagen det søkes plass i 
3.4 Barn som er folkeregistrert i Svatsum eller Espedalen som søker plass i Forset 
barnehage  
3.5 Når barn som ellers står likt, tas barna opp etter fødselsdato 

 
 
 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt. 
 
 
Vedtak: 
 

1. Med basis i de lovbestemte opptakskriteria for barnehager, godkjenner 
kommunestyret de reviderte lokale vedtektene for barnehagene i Gausdal kommune, 
med følgende prioriterte kommunale opptakskriterium;   
3.1 Barn som ønsker å utvide plassen i den barnehagen de går i 
3.2 5-åringer som søker til den barnehagen/de barnehagene som ligger i barnets 
skolekrets  
3.3 Barn som har søsken i den barnehagen det søkes plass i 
3.4 Barn som er folkeregistrert i Svatsum eller Espedalen som søker plass i Forset 
barnehage  
3.5 Når barn som ellers står likt, tas barna opp etter fødselsdato 

 
 
 
 
 
 
 
FS-88/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/2150 
 
AVTALE MED SKILAGENE OM DRIFT AV TRÅKKEMASKIN I PERIODEN 2023 - 2030  

 



  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 

vedtak: 
Avtale mellom Gausdal kommune og skilagene vedr. drift av tråkkemaskin videreføres for 
perioden 2023 – 2030. 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Avtale mellom Gausdal kommune og skilagene vedr. drift av tråkkemaskin videreføres for 
perioden 2023 – 2030. 
 
 
 
FS-89/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/2141 
 
SØKNADER OM SPILLEMIDLER MED TILDELING I 2023 - PRIORITERING AV 
HANDLINGSPROGRAM  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
1. Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder 2023-2025 rulleres.  
2. Søknaden om spillemidler for 2023 godkjennes 
 
Behandling: 
Stein Erik Skjelsvold, Ap, har stilt spørsmål om sin habilitet. Han gikk fra ved vurdering og 
votering. 6 repr. tilstede. 
 
 
 
 
 
Vurdering 
Skjelsvold er medlem av styret i selskapet Skeikampen Skiarena AS.  Selskapets planlagte 
søknader om spillemidler er innarbeidet i prioritert handlingsprogram for anlegg og områder 
2023-2025.  
 
Gausdal kommune utarbeider prioriteringsliste for søknader om spillemidler, med 
vurderinger. Skeikampen skiarena står per nå på toppen av prioriteringslisten. Saken skal 
behandles i formannskapet og kommunestyret. Kommunestyret har anledning til å endre på 



  

 
prioriteringslisten. Fylkeskommunen tildeler midlene. Kommunens prioritering tillegges vekt 
ved fylkeskommunal fordeling av spillemidler.  
 
Dersom en folkevalgt har ledende stilling i eller er medlem av styre eller bedriftsforsamling i 
et selskap som er part i saken, vil vedkommende være automatisk inhabil ved behandling av 
en sak etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd, bokstav e) nr. 2. Selskapet Skeikampen Skiarena 
AS anses å være part i saken, da det er selskapet avgjørelsene direkte retter seg mot og 
sakene eller direkte gjelder. 
 
Stein Erik Skjeldsvold er medlem av styret i Skeikampen Skiarena AS.  Som følge av dette vil 
han være inhabil til å behandle de aktuelle sakene etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd. 
 
Konklusjon: Stein Erik Skjeldsvold anses for å være inhabil etter forvaltningsloven § 6, 1. 
ledd, bokstav e) nr. 2. 
 
Votering over habiliteten:  
Stein Erik Skjelvold ble enstemmig erklært som inhabil.  Jan Erik Kristiansen, Ap, kom til som 
vararepresentant. 7 tilstede ved behandling av saken.  
 
Votering i saken: 
 Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Vedtak: 
 
1. Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder 2023-2025 rulleres.  
2. Søknaden om spillemidler for 2023 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FS-90/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/1893 
 
REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR NÆRINGSFONDET I GAUSDAL KOMMUNE  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 



  

 
innstilling: 

 
Vedlagte forslag til reviderte retningslinjer for næringsfondet i Gausdal kommune vedtas 
som gjeldende fra 01.01.2023. 

 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Vedtak: 
 
Vedlagte forslag til reviderte retningslinjer for næringsfondet i Gausdal kommune vedtas 
som gjeldende fra 01.01.2023. 

 
 
 
 
FS-91/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/3291 
 
FORLENGELSE AV PARTNERSKAPSAVTALE UT 2023 MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG 
SKÅPPÅ AS  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Partnerskapsavtalen mellom Gausdal kommune og Skåppå AS for perioden 2020-2022, 
videreføres med ett år, og gjøres gjeldene for 2023.  
 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt. 
 
 
Vedtak: 
Partnerskapsavtalen mellom Gausdal kommune og Skåppå AS for perioden 2020-2022, 
videreføres med ett år, og gjøres gjeldene for 2023.  
 
 
 



  

 
 
 


