
 

 
 

 
 

 

Protokoll 
 
STYRE/RÅD/UTVALG:               MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: 
    
Formannskapet Formannskapssalen 09.04.2019 09:00 
 
 
Innkallingsmåte : Skriftlig 
    
Forfall : Ingen 
  
Vararepresentanter : Ingen 
  
Antall repr. inkl.   
varamedlemmer : 7 
  6 representanter i sak 22/19  
  
Dessuten møtte : Rådmann Rannveig Mogren, Cathrine Furu, Harald Landheim,  
                                          Marit B Homb 
  
Møteleder : Ordfører Hans Oddvar Høistad  
  
Merknader : Ingen 
 
Orienteringer:  
 
 I forbindelse med saken om sammenslåing av Eidsiva Energi AS og Hafslund E-CO AS ble det 

gitt en orientering ved økonomisjef Marit B Homb.  
 I forbindelse med saken om politisk organisering ble det gitt en orientering ved kommunalsjef 

Cathrine Furu.  
 
 
Godkjenning av protokoll: 
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FS-20/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 19/1163 
 
REFERATSAKER FORMANNSKAPET 09.04.2019  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning.  
 
 
Behandling: 
Kommunalsjef Cathrine Furu orienterte om endringer i lederstruktur knyttet til skole og 
barnehage. Etter en prosess med aktuelle ansatte og i omstillingsutvalget, blir ledig stilling 
som enhetsleder barnehage lyst ut som enhetsleder skole og barnehage.  
 
Votering samlet over referatsakene: 
Enstemmig vedtatt.   
 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til etterretning.  
 
 
 
FS-21/19 
Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 19/1003 
 
SØKNAD OM TILSKUDD TIL VANNTÅKEANLEGG FOLLEBU KIRKE  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
1.Gausdal kommune yter tilskudd til vanntåkeanlegg i Follebu kirke med 500.000 kr.  
 
2. Investeringstilskuddet legges inn i kommunens budsjett for 2020, jamfør forutsetningene i 
strategiplanen for 2019-2022. 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Innstilling: 
1.Gausdal kommune yter tilskudd til vanntåkeanlegg i Follebu kirke med 500.000 kr.  



  

2. Investeringstilskuddet legges inn i kommunens budsjett for 2020, jamfør forutsetningene i 
strategiplanen for 2019-2022. 
 
 
 
FS-22/19 
Ark.: 255 S01 &01 Arkivsaksnr.: 19/1049 
 
SAMMENSLÅING AV EIDSIVA ENERGI AS OG HAFSLUND E-CO AS  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

i) Gausdal kommune beslutter å sørge for at kommunens selskap Lillehammer og  
Gausdal Energiverk Holding AS(LGE) stemmer for at Eidsiva Energi AS ("Eidsiva") 
inngår transaksjonsavtalen med Hafslund E-CO AS vedrørende sammenslåing av 
partenes produksjons- og nettvirksomheter ("Transaksjonsavtalen"), når denne saken 
behandles på Eidsivas generalforsamling. 

  
ii) Gausdal kommune beslutter å sørge for at kommunens selskap LGE bidrar til 
etablering av Innlandet Energi Holding AS ("IEH") som skal være et felles eierselskap for 
de av dagens aksjonærer i Eidsiva som overfører sine aksjer i Eidsiva til IEH. Selskapet 
skal etableres av Eidsiva eller av en av aksjonærene og skal ha et eierforhold som vil 
tilsvare dagens eierforhold i Eidsiva mellom de aksjonærene som overfører sine aksjer i 
Eidsiva til IEH. Kommunen skal blant annet sørge for at kommunens selskap LGE: 

 
- Stemmer for at aksjene i IEH utdeles som utbytte fra Eidsiva (dersom 

selskapet etableres av Eidsiva og ikke av en av aksjonærene). Hver aksjonær 
i Eidsiva som skal overføre aksjer i Eidsiva til IEH skal få forholdsmessig 
samme eierskap i IEH som eierforholdet mellom de aksjonærene i Eidsiva 
som skal overføre aksjer i Eidsiva til IEH. Dersom ikke alle aksjonærer i 
Eidsiva skal overføre sine aksjer til IEH, kan det i stedet deles ut et 
kontantutbytte som setter de relevante aksjonærene i stand til å erverve 
aksjene i IEH fra Eidsiva og utbyttet skal da benyttes til dette. 

 
- Inngår avtale om salg av kommunens aksjeselskaps aksjer i Eidsiva til IEH 

mot en fordring på IEH. 
  

- Stemmer for innfrielsen av fordringen nevnt ovenfor gjennom konvertering 
av fordringen til egenkapital i IEH ved en kapitalforhøyelse, og tegner seg 
for sin andel av kapitalforhøyelsen. 

 
iii) Gausdal kommune beslutter å sørge for at kommunens selskap LGE stemmer for 

at 
IEH: 



  

(a) inngår avtaler tilknyttet etableringen av IEH og transaksjonene med 
Hafslund E-CO AS hvor IEH er part, herunder Transaksjonsavtalen, samt 
aksjonæravtalene for IEH, Eidsiva og det selskapet som skal videreføre 
produksjonsvirksomhetene til Hafslund E-CO og Eidsiva (som vil være E-
CO Energi AS med mindre annet avtales) og  
 
(b) stemmer for ethvert generalforsamlingsvedtak i Eidsiva som er 
nødvendige for å gjennomføre Transaksjonsavtalen, herunder vedtak om 
nødvendige kapitalforhøyelser og vedtektsendringer. 

 
iv) Gausdal kommune beslutter å sørge for at kommunens selskap LGE samtykker til 

at 
gjeldende aksjonæravtale(r) for Eidsiva termineres i forbindelse med gjennomføring av 
Transaksjonsavtalen.  

 
v) Gausdal kommune beslutter å inngå samt å sørge for at kommunens selskap LGE 
inngår aksjonæravtaler for IEH og Eidsiva.  

 
vi) Gausdal kommune beslutter å gi samt å sørge for at kommunens selskap LGE gir 
styret i Eidsiva fullmakt til å ferdigstille og gjøre eventuelle nødvendige justeringer i 
avtaleverket tilknyttet etableringen av IEH og transaksjonene med Hafslund E-CO AS. 

 
vii) Gausdal kommune beslutter å gi ordfører eller den ordfører bemyndiger fullmakt 

til på vegne av Gausdal kommune samt sørge for at kommunens selskap LGE gir 
nødvendig fullmakt til på vegne av selskapet å: 

 
(a) representere selskapet og å stemme for selskapets aksjer på enhver 

generalforsamling i Eidsiva og IEH som avholdes i forbindelse med 
forberedelsen og gjennomføringen av punktene i) – vi) ovenfor og 
Transaksjonsavtalen; 

 
(b) godkjenne og undertegne nye aksjonæravtaler for IEH og Eidsiva, avtale 

om salg av aksjer i Eidsiva til IEH og ethvert annet dokument som det 
etter fullmektigens syn er nødvendig eller ønskelig at godkjennes og/eller 
undertegnes i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av 
punktene i) – vi) ovenfor og Transaksjonsavtalen; og 

 
(c) tegne selskapets andel av kapitalforhøyelsen i IEH, samt utføre enhver 

annen handling som det etter fullmektigens syn er nødvendig eller 
ønskelig at utføres i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen 
av punktene i) – vi) ovenfor og Transaksjonsavtalen. 

 
Behandling: 
 
Ordfører Hans Høistad, Ap, tok opp sin habilitet i forbindelse med at han er styremedlem i 
LGE Holding AS (Lillehammer og Gausdal kommuners eierpost i Eidsiva). 



  

 
Ordfører Hans Høistad gikk i fra. 6 representanter. Varaordfører Jon Arild Sagheim, Sp, tok 
over som møteleder i forbindelse med habilitetsvurderingen.  

Følgende habiliteringsvurdering er gjort:  

Ifølge forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav e) nr 2, 1. setning, inntrer automatisk 
inhabilitet når tjenestemann er medlem av styre for et selskap som er part i saken. 
Som part i saken regnes den (herunder selskap) som avgjørelsen direkte retter seg mot 
eller som saken ellers direkte gjelder. Vedtaket i denne saken retter seg direkte mot 
Eidsiva, der det er selskapets eierskap som er oppe til behandling, og selskapet anses 
således å være part i saken. Ordfører er medlem av selskapets styre, og er således 
automatisk inhabil i behandlingen av saken etter denne bestemmelsen. 
 
Det er en unntaksbestemmelse i § 6, 1. ledd bokstav e) nr 2, andre setning, som innebærer 
at automatisk inhabilitet ikke inntrer for person som utfører tjeneste eller arbeid for et 
selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet – alene eller sammen med andre 
tilsvarende selskaper eller det offentlige – fullt ut eier selskapet som er part i saken. 
Ifølge veileder for habilitet i kommuner og fylkeskommuner, utarbeidet av kommunal- og 
regionaldepartementet, regulerer unntaket kun habilitetsspørsmål for tjenestemenn ved 
saksbehandlingen i eierskapet. Unntaket vil aldri komme til anvendelse når folkevalgte 
eller ansatte behandler saker i kommunale organer og det vil aldri være relevant for 
folkevalgte i utøvelsen av rollen som folkevalgt. 
Konklusjonen er således at ordfører er inhabil ved behandlingen av sak om eierskap i 
Eidsiva.  

 
Votering i forbindelse med habilitet – 6 representanter tilstede:  

 Ordfører Hans Høistad ble enstemmig vedtatt inhabil.  
 
6 representanter tilstede ved behandling av saken. Varaordfører Jon Arild Sagheim var 
møteleder.   
 
Behandling av saken:  
 
I forbindelse med saken om sammenslåing av Eidsiva Energi AS og Hafslund E-CO AS var det en 
orientering ved økonomisjef Marit B Homb.  
 
Votering i saken:  
Innstillingen ble tiltrådt med 5 mot 1 stemmer.  
 
 
Innstilling: 
 

i) Gausdal kommune beslutter å sørge for at kommunens selskap Lillehammer og  
Gausdal Energiverk Holding AS(LGE) stemmer for at Eidsiva Energi AS ("Eidsiva") 
inngår transaksjonsavtalen med Hafslund E-CO AS vedrørende sammenslåing av 



  

partenes produksjons- og nettvirksomheter ("Transaksjonsavtalen"), når denne saken 
behandles på Eidsivas generalforsamling. 

  
ii) Gausdal kommune beslutter å sørge for at kommunens selskap LGE bidrar til 
etablering av Innlandet Energi Holding AS ("IEH") som skal være et felles eierselskap for 
de av dagens aksjonærer i Eidsiva som overfører sine aksjer i Eidsiva til IEH. Selskapet 
skal etableres av Eidsiva eller av en av aksjonærene og skal ha et eierforhold som vil 
tilsvare dagens eierforhold i Eidsiva mellom de aksjonærene som overfører sine aksjer i 
Eidsiva til IEH. Kommunen skal blant annet sørge for at kommunens selskap LGE: 

 
- Stemmer for at aksjene i IEH utdeles som utbytte fra Eidsiva (dersom 

selskapet etableres av Eidsiva og ikke av en av aksjonærene). Hver aksjonær 
i Eidsiva som skal overføre aksjer i Eidsiva til IEH skal få forholdsmessig 
samme eierskap i IEH som eierforholdet mellom de aksjonærene i Eidsiva 
som skal overføre aksjer i Eidsiva til IEH. Dersom ikke alle aksjonærer i 
Eidsiva skal overføre sine aksjer til IEH, kan det i stedet deles ut et 
kontantutbytte som setter de relevante aksjonærene i stand til å erverve 
aksjene i IEH fra Eidsiva og utbyttet skal da benyttes til dette. 

 
- Inngår avtale om salg av kommunens aksjeselskaps aksjer i Eidsiva til IEH 

mot en fordring på IEH. 
  

- Stemmer for innfrielsen av fordringen nevnt ovenfor gjennom konvertering 
av fordringen til egenkapital i IEH ved en kapitalforhøyelse, og tegner seg 
for sin andel av kapitalforhøyelsen. 

 
iii) Gausdal kommune beslutter å sørge for at kommunens selskap LGE stemmer for 

at 
IEH: 

(a) inngår avtaler tilknyttet etableringen av IEH og transaksjonene med 
Hafslund E-CO AS hvor IEH er part, herunder Transaksjonsavtalen, samt 
aksjonæravtalene for IEH, Eidsiva og det selskapet som skal videreføre 
produksjonsvirksomhetene til Hafslund E-CO og Eidsiva (som vil være E-
CO Energi AS med mindre annet avtales) og  
 
(b) stemmer for ethvert generalforsamlingsvedtak i Eidsiva som er 
nødvendige for å gjennomføre Transaksjonsavtalen, herunder vedtak om 
nødvendige kapitalforhøyelser og vedtektsendringer. 

 
iv) Gausdal kommune beslutter å sørge for at kommunens selskap LGE samtykker til 

at 
gjeldende aksjonæravtale(r) for Eidsiva termineres i forbindelse med gjennomføring av 
Transaksjonsavtalen.  

 
v) Gausdal kommune beslutter å inngå samt å sørge for at kommunens selskap LGE 
inngår aksjonæravtaler for IEH og Eidsiva.  



  

 
vi) Gausdal kommune beslutter å gi samt å sørge for at kommunens selskap LGE gir 
styret i Eidsiva fullmakt til å ferdigstille og gjøre eventuelle nødvendige justeringer i 
avtaleverket tilknyttet etableringen av IEH og transaksjonene med Hafslund E-CO AS. 

 
vii) Gausdal kommune beslutter å gi ordfører eller den ordfører bemyndiger fullmakt 

til på vegne av Gausdal kommune samt sørge for at kommunens selskap LGE gir 
nødvendig fullmakt til på vegne av selskapet å: 

 
(a) representere selskapet og å stemme for selskapets aksjer på enhver 

generalforsamling i Eidsiva og IEH som avholdes i forbindelse med 
forberedelsen og gjennomføringen av punktene i) – vi) ovenfor og 
Transaksjonsavtalen; 

 
(b) godkjenne og undertegne nye aksjonæravtaler for IEH og Eidsiva, avtale 

om salg av aksjer i Eidsiva til IEH og ethvert annet dokument som det 
etter fullmektigens syn er nødvendig eller ønskelig at godkjennes og/eller 
undertegnes i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av 
punktene i) – vi) ovenfor og Transaksjonsavtalen; og 

 
(c) tegne selskapets andel av kapitalforhøyelsen i IEH, samt utføre enhver 

annen handling som det etter fullmektigens syn er nødvendig eller 
ønskelig at utføres i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen 
av punktene i) – vi) ovenfor og Transaksjonsavtalen. 

 
 
 
FS-23/19 
Ark.: 037 Arkivsaksnr.: 19/1097 
 
ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
1. Kommunestyret godkjenner at Gausdal kommune går inn i et 3-årig forpliktende 

samarbeidsprosjekt med samarbeidskommunene, DPS Lillehammer og NAV om 
etablering av FACT-team.  

2. Lillehammer blir vertskommune for FACT-teamet. Kommunestyret godkjenner vedlagte 
tjenesteavtale, som tjenesteavtale 7 til hovedavtale godkjent i kommunestyresak 65/17. 
Rådmannen gis fullmakt til å undertegne avtalen. 

3. Det etableres en forpliktende samarbeids- og driftsavtale mellom deltakende kommuner, 
spesialisthelsetjenesten og NAV. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå 
samarbeids- og driftsavtalen.  



  

4. Det forutsettes delfinansiering av prosjektet med tilskudd fra Fylkesmannen som 
beskrevet i saksframlegget. 

5. Gausdal kommunes kostnader for 2019 på 174.526 kr dekkes innenfor rammen på enhet 
for rehabilitering og legetjenester, og det gjøres følgende budsjettendringer for 2019. 
 Etablering av interkommunalt FACT-team:   13501.3700.2544       174.526 D  
 Bruk overskuddsfond Rehab og legetjenester: 19401.3700.2544           -174.526 

K 
6. Kostnadene for resterende del av prosjektperioden innarbeides i økonomiplan og 

årsbudsjett for 2020 og 2021. 
 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 
1. Kommunestyret godkjenner at Gausdal kommune går inn i et 3-årig forpliktende 

samarbeidsprosjekt med samarbeidskommunene, DPS Lillehammer og NAV om 
etablering av FACT-team.  

2. Lillehammer blir vertskommune for FACT-teamet. Kommunestyret godkjenner vedlagte 
tjenesteavtale, som tjenesteavtale 7 til hovedavtale godkjent i kommunestyresak 65/17. 
Rådmannen gis fullmakt til å undertegne avtalen. 

3. Det etableres en forpliktende samarbeids- og driftsavtale mellom deltakende kommuner, 
spesialisthelsetjenesten og NAV. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå 
samarbeids- og driftsavtalen.  

4. Det forutsettes delfinansiering av prosjektet med tilskudd fra Fylkesmannen som 
beskrevet i saksframlegget. 

5. Gausdal kommunes kostnader for 2019 på 174.526 kr dekkes innenfor rammen på enhet 
for rehabilitering og legetjenester, og det gjøres følgende budsjettendringer for 2019. 
 Etablering av interkommunalt FACT-team:   13501.3700.2544       174.526 D  
 Bruk overskuddsfond Rehab og legetjenester: 19401.3700.2544           -174.526 

K 
6. Kostnadene for resterende del av prosjektperioden innarbeides i økonomiplan og 

årsbudsjett for 2020 og 2021. 
 
 
FS-24/19 
Ark.: 034 Arkivsaksnr.: 19/1153 
 
RAPPORTERING FRA OMSTILLINGSUTVALGET 2019  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 



  

1. Rapporten tas til orientering.  
2. Videre rapportering skjer i forbindelse med tertialrapport 1, tertialrapport 2 og i 

årsmeldingen.  
 

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 

1. Rapporten tas til orientering.  
2. Videre rapportering skjer i forbindelse med tertialrapport 1, tertialrapport 2 og i 

årsmeldingen.  
 

 
 
FS-25/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1046 
 
HØRING LOKAL INNTAKS - OG FORMIDLINGSFORSKRIFT FOR INNLANDET 
FYLKESKOMMUNE  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Behandling: 
Anette Musdalslien, Sp, satte fram forslag om at Gausdal kommune leverer høringsuttalelse 
tilsvarende alternativ 2 i saksframlegget.  
 
Votering:  
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 
Gausdal kommune går inn for alternativet som innebærer at søkerne står fritt til å søke hvilken 
videregående skole de ønsker innenfor Innlandet fylkeskommune. Søkerne konkurrerer med 
sine karakterer (konkurransepoeng) og rettigheter. Søkere med ungdomsrett, jf. 
opplæringslova §3-1 prioriteres i inntaket. Der det ikke er tilstrekkelig med plasser på et 
utdanningsprogram, kan fylkesrådmannen ut fra en helhetsvurdering fordele søker direkte fra 
grunnskolen til samme utdanningsprogram på geografisk nærmeste skole. Dette tilsvarer 
dagens modell i Oppland. 
 



  

 
 
FS-26/19 
Ark.: K12 Arkivsaksnr.: 18/1044 
 
SØKNAD OM FORTSATT STATUS SOM NASJONALPARKKOMMUNE OG 
IMPLEMENTERING AV MERKEVAREN "NORGES NASJONALLPARKER"  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
1. Gausdal kommune vedtar å implementere kriterier for nasjonalparkkommuner i 

kommuneplanens samfunnsdel og øvrig planverk, jfr. vedlegg «Kriterier for 
nasjonalparkkommuner for å være aktører under merkevaren Norges nasjonalparker».  

2. Gausdal kommune søker om å bli aktør under merkevaren «Norges nasjonalparker».  
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 
1. Gausdal kommune vedtar å implementere kriterier for nasjonalparkkommuner i 

kommuneplanens samfunnsdel og øvrig planverk, jfr. vedlegg «Kriterier for 
nasjonalparkkommuner for å være aktører under merkevaren Norges nasjonalparker».  

2. Gausdal kommune søker om å bli aktør under merkevaren «Norges nasjonalparker».  
 
 
 
FS-27/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 18/1007 
 
POLITISK ORGANISERING FOR PERIODEN 2019 - 2023  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Alternativ A – innovativ organisering 

Gausdal kommunestyre vedtar følgende politisk organisering for kommunestyreperioden 
2019-2023: 
1. Kommunestyrets medlemstall er 23 medlemmer. 
2. Formannskapet skal ha 7 representanter som velges blant kommunestyrets 

medlemmer. 



  

3. Kontrollutvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig 
blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer 
velges blant kommunestyrets varamedlemmer. 

4. Gausdal kommune skal ha oppgaveutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalgene 
velges av kommunestyret for en gitt tidsperiode og arbeider i tråd med fastsatt mandat. 
Oppgaveutvalgene skal bestå av 5 representanter fra kommunestyret som velges blant 
kommunestyrets faste medlemmer, samt 6-8 innbyggere. Representasjon vil variere 
utfra oppdragets natur og behov for kompetanse.   

5. Gausdal kommune skal ha et klageutvalg etter forvaltningsloven § 28 og 
kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt 
det er mulig blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og 
varamedlemmer velges blant kommunestyrets varamedlemmer.  

6. Partssammensatt utvalg skal bestå av formannskapets medlemmer, samt to 
representanter med vararepresentanter for de ansatte som utnevnes av 
arbeidstakerorganisasjonene.  

7. Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 8 medlemmer med like mange varamedlemmer, med 
slik sammensetning: 

 Tre medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant 
formannskapets medlemmer. 

 En representant med stedfortreder fra bedriftens øverste ledelse, som i Gausdal 
kommune er rådmannen med kommunalsjef som stedfortreder. 

 Det til enhver tid sittende hovedverneombud. 
 Tre representanter med vararepresentanter for de ansatte, som utpekes av 

arbeidsgiverorganisasjonene. 
8. Rådmannen bes utarbeide sak om dialogprosessen, som legges frem for politisk 

behandling i forkant av kommunestyrevalget 2019. Saken skal inkludere en vurdering 
av brukerråd for deltidsinnbyggere. 

 
Alternativ B – uten tjenesteutvalg 

Gausdal kommunestyre vedtar følgende politisk organisering for kommunestyreperioden 
2019-2023: 
1. Kommunestyrets medlemstall er 23 medlemmer. 
2. Formannskapet skal ha 7 representanter som velges blant kommunestyrets 

medlemmer. 
3. Kontrollutvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig 

blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer 
velges blant kommunestyrets varamedlemmer. 

4. Gausdal kommune skal ha et planutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 7 
representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig blant kommunestyrets faste 
medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges blant kommunestyrets 
varamedlemmer. 

5. Gausdal kommune skal ha et klageutvalg etter forvaltningsloven § 28 og 
kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt 
det er mulig grad blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og 
varamedlemmer velges blant kommunestyrets varamedlemmer. 



  

6. Partssammensatt utvalg skal bestå av formannskapets medlemmer, samt to 
representanter med vararepresentanter for de ansatte som utnevnes av 
arbeidstakerorganisasjonene. 

7. Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 8 medlemmer med like mange varamedlemmer, med 
slik sammensetning: 

 Tre medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant 
formannskapets medlemmer. 

 En representant med stedfortreder fra bedriftens øverste ledelse, som i Gausdal 
kommune er rådmannen med kommunalsjef som stedfortreder. 

 Det til enhver tid sittende hovedverneombud. 
 Tre representanter med vararepresentanter for de ansatte, som utpekes av 

arbeidsgiverorganisasjonene. 
8.  Rådmannen bes utarbeide sak om dialogprosessen, som legges frem for politisk 

behandling i forkant av kommunestyrevalget 2019. Saken skal inkludere en vurdering 
av brukerråd for deltidsinnbyggere. 

 
Alternativ C – uten planutvalg 

Gausdal kommunestyre vedtar følgende politisk organisering for kommunestyreperioden 
2019-2023: 
1. Kommunestyrets medlemstall er 23 medlemmer. 
2. Formannskapet skal ha 7 representanter som velges blant kommunestyrets 

medlemmer. 
3. Kontrollutvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig 

blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer 
velges blant kommunestyrets varamedlemmer. 

4. Gausdal kommune skal ha et tjenesteutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalget skal 
ha 6 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig blant kommunestyrets 
faste medlemmer, og øvrige medlemmer eventuelt blant kommunestyrets 
varamedlemmer. Varamedlemmer velges blant kommunestyrets faste medlemmer og 
varamedlemmer. 

5. Gausdal kommune skal ha et klageutvalg etter forvaltningsloven § 28 og 
kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt 
det er mulig blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og 
varamedlemmer velges blant kommunestyrets varamedlemmer. 

6. Partssammensatt utvalg skal bestå av formannskapets medlemmer, samt to 
representanter med vararepresentanter for de ansatte som utnevnes av 
arbeidstakerorganisasjonene. 

7. Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 8 medlemmer med like mange varamedlemmer, med 
slik sammensetning: 

 Tre medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant 
formannskapets medlemmer. 

 En representant med stedfortreder fra bedriftens øverste ledelse, som i Gausdal 
kommune er rådmannen med kommunalsjef som stedfortreder. 

 Det til enhver tid sittende hovedverneombud. 
 Tre representanter med vararepresentanter for de ansatte, som utpekes av 

arbeidsgiverorganisasjonene. 



  

8. Rådmannen bes utarbeide sak om dialogprosessen, som legges frem for politisk 
behandling i forkant av kommunestyrevalget 2019. Saken skal inkludere en vurdering 
av brukerråd for deltidsinnbyggere. 

 
 
Behandling: 
I forbindelse med saken om politisk organisering var det en orientering ved kommunalsjef 
Cathrine Furu.  
 
Votering/konklusjon:  
Formannskapet var enstemmig i sin konklusjon om å sende saken til kommunestyret uten sin 
innstilling. Det som står i innstillingen til kommunestyret er rådmannens 3 alternativer som 
fulgte saken til formannskapet.  
 
 
Innstilling: 
 
Rådmannens 3 alternative løsninger som ble fremmet til formannskapet:  
 
Alternativ A – innovativ organisering 

Gausdal kommunestyre vedtar følgende politisk organisering for kommunestyreperioden 
2019-2023: 
1. Kommunestyrets medlemstall er 23 medlemmer. 
2. Formannskapet skal ha 7 representanter som velges blant kommunestyrets 

medlemmer. 
3. Kontrollutvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig 

blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer 
velges blant kommunestyrets varamedlemmer. 

4. Gausdal kommune skal ha oppgaveutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalgene 
velges av kommunestyret for en gitt tidsperiode og arbeider i tråd med fastsatt mandat. 
Oppgaveutvalgene skal bestå av 5 representanter fra kommunestyret som velges blant 
kommunestyrets faste medlemmer, samt 6-8 innbyggere. Representasjon vil variere 
utfra oppdragets natur og behov for kompetanse.   

5. Gausdal kommune skal ha et klageutvalg etter forvaltningsloven § 28 og 
kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt 
det er mulig blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og 
varamedlemmer velges blant kommunestyrets varamedlemmer.  

6. Partssammensatt utvalg skal bestå av formannskapets medlemmer, samt to 
representanter med vararepresentanter for de ansatte som utnevnes av 
arbeidstakerorganisasjonene.  

7. Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 8 medlemmer med like mange varamedlemmer, med 
slik sammensetning: 

 Tre medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant 
formannskapets medlemmer. 

 En representant med stedfortreder fra bedriftens øverste ledelse, som i Gausdal 
kommune er rådmannen med kommunalsjef som stedfortreder. 

 Det til enhver tid sittende hovedverneombud. 



  

 Tre representanter med vararepresentanter for de ansatte, som utpekes av 
arbeidsgiverorganisasjonene. 

8. Rådmannen bes utarbeide sak om dialogprosessen, som legges frem for politisk 
behandling i forkant av kommunestyrevalget 2019. Saken skal inkludere en vurdering 
av brukerråd for deltidsinnbyggere. 

 
Alternativ B – uten tjenesteutvalg 

Gausdal kommunestyre vedtar følgende politisk organisering for kommunestyreperioden 
2019-2023: 
1. Kommunestyrets medlemstall er 23 medlemmer. 
2. Formannskapet skal ha 7 representanter som velges blant kommunestyrets 

medlemmer. 
3. Kontrollutvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig 

blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer 
velges blant kommunestyrets varamedlemmer. 

4. Gausdal kommune skal ha et planutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 7 
representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig blant kommunestyrets faste 
medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges blant kommunestyrets 
varamedlemmer. 

5. Gausdal kommune skal ha et klageutvalg etter forvaltningsloven § 28 og 
kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt 
det er mulig grad blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og 
varamedlemmer velges blant kommunestyrets varamedlemmer. 

6. Partssammensatt utvalg skal bestå av formannskapets medlemmer, samt to 
representanter med vararepresentanter for de ansatte som utnevnes av 
arbeidstakerorganisasjonene. 

7. Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 8 medlemmer med like mange varamedlemmer, med 
slik sammensetning: 

 Tre medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant 
formannskapets medlemmer. 

 En representant med stedfortreder fra bedriftens øverste ledelse, som i Gausdal 
kommune er rådmannen med kommunalsjef som stedfortreder. 

 Det til enhver tid sittende hovedverneombud. 
 Tre representanter med vararepresentanter for de ansatte, som utpekes av 

arbeidsgiverorganisasjonene. 
8.  Rådmannen bes utarbeide sak om dialogprosessen, som legges frem for politisk 

behandling i forkant av kommunestyrevalget 2019. Saken skal inkludere en vurdering 
av brukerråd for deltidsinnbyggere. 

 
Alternativ C – uten planutvalg 

Gausdal kommunestyre vedtar følgende politisk organisering for kommunestyreperioden 
2019-2023: 
1. Kommunestyrets medlemstall er 23 medlemmer. 
2. Formannskapet skal ha 7 representanter som velges blant kommunestyrets 

medlemmer. 



  

3. Kontrollutvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig 
blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer 
velges blant kommunestyrets varamedlemmer. 

4. Gausdal kommune skal ha et tjenesteutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalget skal 
ha 6 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig blant kommunestyrets 
faste medlemmer, og øvrige medlemmer eventuelt blant kommunestyrets 
varamedlemmer. Varamedlemmer velges blant kommunestyrets faste medlemmer og 
varamedlemmer. 

5. Gausdal kommune skal ha et klageutvalg etter forvaltningsloven § 28 og 
kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt 
det er mulig blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og 
varamedlemmer velges blant kommunestyrets varamedlemmer. 

6. Partssammensatt utvalg skal bestå av formannskapets medlemmer, samt to 
representanter med vararepresentanter for de ansatte som utnevnes av 
arbeidstakerorganisasjonene. 

7. Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 8 medlemmer med like mange varamedlemmer, med 
slik sammensetning: 

 Tre medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant 
formannskapets medlemmer. 

 En representant med stedfortreder fra bedriftens øverste ledelse, som i Gausdal 
kommune er rådmannen med kommunalsjef som stedfortreder. 

 Det til enhver tid sittende hovedverneombud. 
 Tre representanter med vararepresentanter for de ansatte, som utpekes av 

arbeidsgiverorganisasjonene. 
8. Rådmannen bes utarbeide sak om dialogprosessen, som legges frem for politisk 

behandling i forkant av kommunestyrevalget 2019. Saken skal inkludere en vurdering 
av brukerråd for deltidsinnbyggere. 

 
 
 
FS-28/19 
Ark.: 076 Arkivsaksnr.: 18/1780 
 
ILDSJELPRISEN GAUSDAL KOMMUNE 2019  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Ildsjelprisen 2019 tildeles Johannes Harviken 
 
Behandling: 
Lukking av møtet: I kommuneloven § 31 går det fram at et folkevalgt organ kan vedta å lukke 
et møte, her jfr. offentleglova § 26, andre ledd:  
 
«Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om kven som skal få ein pris, eit 



  

heidersteikn eller liknande inntil tildelinga er gjort. For opplysningar om kven som har vore 
vurdert for ein pris, eit heidersteikn eller liknande, gjeld dette også etter tildelinga.» 
 
For at formannskapet skal få innsyn i grunnlaget, lukker ordfører møte. Møtet lukkes.  
 
Møtet åpnet igjen for avstemning om møtet skal lukkes eller ikke.  
 
Votering om lukking:  
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket.  
 
Saksframstillingen ble delt ut, og gjennomgått.  
 
Votering i saken:  
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Ildsjelprisen 2019 tildeles Johannes Harviken 
 
 
 


