
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Formannskapet 
Dato:  09.06.2021 
Tid:  09:00 - 13:00 
Sted:  Kommunestyresalen 
Under ledelse av:   
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:  

 
 
Leder Anette Musdalslien   
Medlem Stig Audun Melbø   
Medlem Paul Kristian Lillelien   
Medlem Åslaug Enger Olsen FO  
Medlem Hans Oddvar Høistad   
Medlem Stein Erik Skjelsvold   
Medlem Heidi Kristiansen   
Varamedlem Jon Arild Sagheim  Åslaug Enger Olsen 

 
 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer: 7 

 
Til stede fra administrasjonen:  

Kommunedirektør Rannveig Mogren, assisterende kommunedirektør Cathrine Furu, 
økonomisjef Marit Bråten Homb, rådgiver Jon Sylte, enhetsleder teknisk Torbjørn 
Furuhaugen, kontroller Berit Brateng, ass.næringssjef Dag Vågsnes  

 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  

 Vedlegg til sak 47/21: «Flomsikring av Dørja – oppfølging etter møter med NVE» 
(Vedlegget var sendt ut dagen før møtet.)  

Orienteringer:  
 I forbindelse med tertialrapport 1 var det en orientering ved økonomisjef Marit B Homb. 
 I forbindelse med saken om flomtiltak Dørja var det en orientering ved rådgiver Jon Sylte. 



  

 
Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlegges protokollen.  

 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 38/21   
 REFERATSAKER FORMANNSKAPET  09.06. 2021  
Sak 39/21   
 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2021  
Sak 40/21   
 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 

30.04.2021  
Sak 41/21   
 OPPFØLGING AV VEDTAK - OM ARBEIDSGIVERSTRATEGI  
Sak 42/21   
 ALDERSVENNLIG LOKALSAMFUNN - OPPSTART AV PROSESS  
Sak 43/21   
 RULLERING AV REGIONAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2021-2024  
Sak 44/21   
 FELLES POLITIRÅD FOR LILLEHAMMER-REGIONEN  
Sak 45/21   
 SAMARBEIDSAVTALE OM AREAL- OG TRANSPORTUTVIKLING I MJØSBYEN 2022-

26  
Sak 46/21   
 JUSTERING AV POLITISK ORGANISERING FOR PERIODEN 2019 - 2023  
Sak 47/21   
 PRINSIPPVEDTAK - BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER ETTER PLAN- OG 

BYGNINGSLOVENS KAP. 17 - REVISJON  
Sak 48/21   
 FLOMSIKRING DØRJA - PRIORITERING AV VIDERE ARBEID  
Sak 49/21   
 SKIBRU OVER SKEISVEGEN - KOMMUNALT EIERSKAP  
Sak 50/21   
 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET TIL DRIFT AV DRENGESTUA KAFÉ 

PÅ AULESTAD  
Sak 51/21   
 SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - FORRESTAD MASKIN  
Sak 52/21   
 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - MEDBY MASKIN  
Sak 53/21   
 UTBYGGING AV BREDBÅND I GAUSDAL I OMRÅDER UTEN KOMMERSIELT 

UTBYGGINGSGRUNNLAG  
  
 



  

 
 
FS-38/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/1655 
 
REFERATSAKER FORMANNSKAPET  09.06. 2021  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

Referatsakene tas til etterretning 
 
Behandling: 
 
Fra ordfører om referatsaken om lokaldemokratiprosjektet; om formannskapet er enige, så 
legges det fram en sak om søknad på dette prosjektet til kommunestyret i juni. Konklusjon: 
formannskapet sluttet seg til det.   
 
Votering: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Vedtak: 
 

Referatsakene tas til etterretning, inkludert konklusjon om lokaldemokratiprosjektet.  
 
 
 
 
FS-39/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/1490 
 
ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2021  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
1. Økonomi- og aktivitetsrapporten per 1. tertial 2021 tas til etterretning.  

 
2. Gausdal kommune melder seg inn i Kommune-CSIRT fra 1. juli 2021. Finansiering 

første år – kr. 49.000 er formannskapets tilleggsbevilgning, mens utgiftene for de 
kommende årene – med utgangspunkt i kr. 80.000 legges inn i budsjettet for 2022  og 
økonomiplan 2022-2025. 



  

 
3. Det godkjennes følgende budsjettjusteringer: 

Plan-
omr Budsjettjustering  Tall i 1000 kr  

  Økt rammetilskudd korona-utgifter 2. halvår -1 131 
  Økt rammetilskudd, vaksinering korona 2. halvår -846 
  Økt rammetilskudd, knekkpunkt fastleger -98 

13 Økte koronautgifter 2. halvår - avsette til korona-buffer 1 131 
11 Økte utgifter til koronavaksinering 2. halvår 846 
11 Tilskudd til koronavaksinering 1. halvår - øremerket tilskudd -559 
11 Utgifter til koronavaksinering 1. halvår  559 
11 Økt basistilskudd fastleger, under knekkpunkt 98 

alle Kompensere planområdene for påløpte koronautgifter i 
perioden januar-april 1 729 

13 Redusere bufferpost - avsatte korona-utgifter -1 729 
1 Tilskudd til Kommune-Csirt IKS 49 

13 Redusere formannskapets tilleggsbevilgningspost  -49 
  Sum budsjettendringer - 

 
Behandling: 
 
I forbindelse med tertialrapport 1 var det en orientering ved økonomisjef Marit B Homb. 

Votering: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 

1. Økonomi- og aktivitetsrapporten per 1. tertial 2021 tas til etterretning.  
 

2. Gausdal kommune melder seg inn i Kommune-CSIRT fra 1. juli 2021. Finansiering 
første år – kr. 49.000 er formannskapets tilleggsbevilgning, mens utgiftene for de 
kommende årene – med utgangspunkt i kr. 80.000 legges inn i budsjettet for 2022  og 
økonomiplan 2022-2025. 
 

3. Det godkjennes følgende budsjettjusteringer: 
Plan-
omr Budsjettjustering  Tall i 1000 kr  

  Økt rammetilskudd korona-utgifter 2. halvår -1 131 
  Økt rammetilskudd, vaksinering korona 2. halvår -846 
  Økt rammetilskudd, knekkpunkt fastleger -98 

13 Økte koronautgifter 2. halvår - avsette til korona-buffer 1 131 
11 Økte utgifter til koronavaksinering 2. halvår 846 



  

11 Tilskudd til koronavaksinering 1. halvår - øremerket tilskudd -559 
11 Utgifter til koronavaksinering 1. halvår  559 
11 Økt basistilskudd fastleger, under knekkpunkt 98 

Alle Kompensere planområdene for påløpte koronautgifter i 
perioden januar-april 1 729 

13 Redusere bufferpost - avsatte korona-utgifter -1 729 
1 Tilskudd til Kommune-Csirt IKS 49 

13 Redusere formannskapets tilleggsbevilgningspost  -49 
  Sum budsjettendringer - 

 
 
 
 
FS-40/21 
Ark.: 200 Arkivsaksnr.: 21/1577 
 
RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 30.04.2021  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Rapporteringen i henhold til finans- og gjeldsreglementet per 30.04.2021 tas til etterretning. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 
Rapporteringen i henhold til finans- og gjeldsreglementet per 30.04.2021 tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

FS-41/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/1629 
 
OPPFØLGING AV VEDTAK - OM ARBEIDSGIVERSTRATEGI  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Kommunestyret tar saken til etterretning.  
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling:  
 
Kommunestyret tar saken til etterretning.  
 
 
FS-42/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/1153 
 
ALDERSVENNLIG LOKALSAMFUNN - OPPSTART AV PROSESS  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
1. Forslag til oppstart av og tidsrammen for prosessen vedtas slik det går fram av 

saksframlegget under overskriften vurdering, punktene 1 og 2. 
2. Den politiske arbeidsgruppen består av følgende 4 kommunestyremedlemmer :  

-  
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling:  

1. Forslag til oppstart av og tidsrammen for prosessen vedtas slik det går fram av 
saksframlegget under overskriften vurdering, punktene 1 og 2. 

2. Den politiske arbeidsgruppen består av følgende 4 kommunestyremedlemmer :  
-  



  

 
 
FS-43/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/1574 
 
RULLERING AV REGIONAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2021-2024  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar felles digitaliseringsstrategi for perioden 2021-2024 for kommunene 
Lillehammer, Øyer og Gausdal. 
 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar felles digitaliseringsstrategi for perioden 2021-2024 for kommunene 
Lillehammer, Øyer og Gausdal. 
 
 
 
 
 
 
FS-44/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/1631 
 
FELLES POLITIRÅD FOR LILLEHAMMER-REGIONEN  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
1. Det etableres et felles politiråd for Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner som har 

oppstart 1. september 2021.  
2. Kommunenes faste medlemmer i politirådet er ordfører, kommunedirektør og SLT 

koordinator/ungdomskontakt.  



  

3. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å oppnevne og endre sammensetningen av 
andre faste medlemmer ved behov. Kommunedirektør oppnevner som følge av det 
evt. administrative representanter. 

4. Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner skal ikke opprette egne lokale politiråd i 
tillegg til det felles politirådet. 

 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 

1. Det etableres et felles politiråd for Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner som har 
oppstart 1. september 2021.  

2. Kommunenes faste medlemmer i politirådet er ordfører, kommunedirektør og SLT 
koordinator/ungdomskontakt.  

3. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å oppnevne og endre sammensetningen av 
andre faste medlemmer ved behov. Kommunedirektør oppnevner som følge av det 
evt. administrative representanter. 

4. Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner skal ikke opprette egne lokale politiråd i 
tillegg til det felles politirådet. 

 
 
 
 
 
FS-45/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/1630 
 
SAMARBEIDSAVTALE OM AREAL- OG TRANSPORTUTVIKLING I MJØSBYEN 2022-26  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
1. Gausdal kommune slutter seg til samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i 

Mjøsbyen 2022-26.  
2. Økonomiske forpliktelser som følge av avtalen blir innarbeidet i neste budsjett og 

økonomiplan. 
3. Gausdal kommunes representant i styringsgruppe og administrativ 

samarbeidsgruppe i Mjøsbysamarbeidet gis mandat til å sette på dagsorden de saker 
som er viktige for Gausdal kommune, som redegjort for i saken. 

4. Særskilte innspill om satsinger/prioriteringer fra Gausdal kommune: ___ 
 
Behandling: 



  

 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling:  

1. Gausdal kommune slutter seg til samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i 
Mjøsbyen 2022-26.  

2. Økonomiske forpliktelser som følge av avtalen blir innarbeidet i neste budsjett og 
økonomiplan. 

3. Gausdal kommunes representant i styringsgruppe og administrativ 
samarbeidsgruppe i Mjøsbysamarbeidet gis mandat til å sette på dagsorden de saker 
som er viktige for Gausdal kommune, som redegjort for i saken. 

4. Særskilte innspill om satsinger/prioriteringer fra Gausdal kommune: ___ 
 
 
 
 
 
FS-46/21 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 18/1007 
 
JUSTERING AV POLITISK ORGANISERING FOR PERIODEN 2019 - 2023  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
1. Tjenesteutvalget legges ned fra 1. juli 2021, og oppgavene blir fordelt slik:  

 
 Saker knyttet til tjenester går til formannskapet.  
 Dialogmøtene: Kommunestyret velger 6 kommunestyremedlemmer som tar 

ansvar for dialogmøtene med brukerrådene, jfr. dialogprosessen vedtatt i 
kommunestyret 29. august 2019.  
Følgende 6 kommunestyremedlemmer velges:  
-  
 

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

 



  

Behandling: 
 
Forslag til innstilling ble tiltrådt med 4 mot 3 stemmer.  
 
 
Innstilling:  

1. Tjenesteutvalget legges ned fra 1. juli 2021, og oppgavene blir fordelt slik:  
 

 Saker knyttet til tjenester går til formannskapet.  
 Dialogmøtene: Kommunestyret velger 6 kommunestyremedlemmer som tar 

ansvar for dialogmøtene med brukerrådene, jfr. dialogprosessen vedtatt i 
kommunestyret 29. august 2019.  
Følgende 6 kommunestyremedlemmer velges:  
-  
 

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

 
 
 
 
FS-47/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/1096 
 
PRINSIPPVEDTAK - BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 
KAP. 17 - REVISJON  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar vedlagte «forutsetninger for bruk av utbyggingsavtale» som 
kommunens prinsippvedtak i forhold til plan- og bygningsloven kap. 17 om 
utbyggingsavtaler. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  



  

 
 
Innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar vedlagte «forutsetninger for bruk av utbyggingsavtale» som 
kommunens prinsippvedtak i forhold til plan- og bygningsloven kap. 17 om 
utbyggingsavtaler. 
 
 
 
 
 
 
FS-48/21 
Ark.: X53 Arkivsaksnr.: 18/1276 
 
FLOMSIKRING DØRJA - PRIORITERING AV VIDERE ARBEID  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar å søke om tilskudd fra NVE for flomsikring av Dørja. Det søkes om 

samla prosjekt i henhold til mulighetsstudien.   
 

2. Totalkostnaden på 60 millioner kroner + mva innarbeides i budsjettene for 2022-24, 
herav egenandel 12 millioner kroner. 
 

3. Gjenstående midler fra tidligere innvilga tilskudd fra NVE brukes til videre prosjektering 
av tiltak, samt grunnundersøkelser ved aktuelt damsted for bunnlastsperre.  
 

4. Reguleringsarbeid for damsted for bunnlastsperre, masseavlagringsdam og atkomstveg 
igangsettes.  

 
Behandling: 
 
Orientering om saken ved rådgiver Jon Sylte.  
 
Votering:  
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
 
 



  

 
Innstilling:  
 
1. Kommunestyret vedtar å søke om tilskudd fra NVE for flomsikring av Dørja. Det søkes om 

samla prosjekt i henhold til mulighetsstudien.   
 

2. Totalkostnaden på 60 millioner kroner + mva innarbeides i budsjettene for 2022-24, 
herav egenandel 12 millioner kroner. 
 

3. Gjenstående midler fra tidligere innvilga tilskudd fra NVE brukes til videre prosjektering 
av tiltak, samt grunnundersøkelser ved aktuelt damsted for bunnlastsperre.  
 

4. Reguleringsarbeid for damsted for bunnlastsperre, masseavlagringsdam og atkomstveg 
igangsettes.  

 
 
 
 
FS-49/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/831 
 
SKIBRU OVER SKEISVEGEN - KOMMUNALT EIERSKAP  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
1. Kommunestyret godkjenner vedlagte gjennomføringsavtale med Innlandet 

fylkeskommune om skibru over Skeisvegen, og Gausdal kommune påtar seg ansvaret 
som eier av brua.  
 

2. Det er en forutsetning at vedlagte avtale med Skeikampen Pluss BA og representant for 
grunneierne i utbyggingsavtala underskrives av partene.  
 

3. Avtalene underskrives av kommunedirektøren.  
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
 
 
 



  

 
Innstilling:  
 
1. Kommunestyret godkjenner vedlagte gjennomføringsavtale med Innlandet 

fylkeskommune om skibru over Skeisvegen, og Gausdal kommune påtar seg ansvaret 
som eier av brua.  
 

2. Det er en forutsetning at vedlagte avtale med Skeikampen Pluss BA og representant for 
grunneierne i utbyggingsavtala underskrives av partene.  
 

3. Avtalene underskrives av kommunedirektøren.  
 
 
 
 
 
 
FS-50/21 
Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 21/961 
 
SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET TIL DRIFT AV DRENGESTUA KAFÉ PÅ 
AULESTAD  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
GoKroppen AS innvilges et tilskudd på kr. 58.000,- til investeringer og utvikling av 
virksomheten i Dikterportalen og i Drengestua på Aulestad.  
 
Tilskuddet ytes på de vilkår som fremgår av gjeldende Retningslinjer for 
næringsfondet i Gausdal. 
 
Arbeidsfristen for gjennomføring av prosjektet settes til 31.12.2022. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
GoKroppen AS innvilges et tilskudd på kr. 58.000,- til investeringer og utvikling av 
virksomheten i Dikterportalen og i Drengestua på Aulestad.  



  

 
Tilskuddet ytes på de vilkår som fremgår av gjeldende Retningslinjer for 
næringsfondet i Gausdal. 
 
Arbeidsfristen for gjennomføring av prosjektet settes til 31.12.2022. 
 
 
FS-51/21 
Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 21/1159 
 
SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - FORRESTAD MASKIN  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Søknaden fra Forrestad Maskin om tilskudd fra næringsfondet til anskaffelse av maskiner og 
utstyr, innvilges ikke. 
 
 
Behandling: 
 
Stig Melbø, Tverrpolitisk samlingsliste, satte fram dette forslaget:  
«Saken utsettes» 
 
Votering:  
Utsettingsforslaget ble enstemmig vedtatt.   
 
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
FS-52/21 
Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 21/1483 
 
SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - MEDBY MASKIN  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Søknaden fra Medby Maskin om etableringstilskudd og investeringstilskudd fra 
næringsfondet, innvilges ikke. 
 
Behandling: 
 
Stig Melbø, Tverrpolitisk samlingsliste, satte fram dette forslaget:  
«Saken utsettes» 
 
Votering:  
Utsettingsforslaget ble enstemmig vedtatt.   
 
 
 
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

FS-53/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/1656 
 
UTBYGGING AV BREDBÅND I GAUSDAL I OMRÅDER UTEN KOMMERSIELT 
UTBYGGINGSGRUNNLAG  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

 Gausdal kommune søker Innlandet fylkeskommune om tilskudd i 2021 til etablering 
av bredbånd i følgende prosjektområde uten grunnlag for kommersiell etablering: Li-
Svingvoll. 

 Det kommunale bidraget finansieres med tidligere avsatt kr. 400.000,- til 
bredbåndsprosjekter og kr. 3.600.000,- fra disposisjonsfond. 

 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Vedtak: 
 

 Gausdal kommune søker Innlandet fylkeskommune om tilskudd i 2021 til etablering 
av bredbånd i følgende prosjektområde uten grunnlag for kommersiell etablering: Li-
Svingvoll. 

 Det kommunale bidraget finansieres med tidligere avsatt kr. 400.000,- til 
bredbåndsprosjekter og kr. 3.600.000,- fra disposisjonsfond. 

 
 
 


