
 

 
 

 
 

 

Protokoll 
 
STYRE/RÅD/UTVALG:               MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: 
    
Formannskapet Formannskapssalen 11.06.2019 10:00 
 
 
Innkallingsmåte : Skriftlig 
    
Forfall : Harald Eivind Bakke 
  
Vararepresentanter : Olav Olstad 
  
Antall repr. inkl.   
varamedlemmer : 7  
  
Dessuten møtte : Rådmann Rannveig Mogren, Cathrine Furu, Harald Landheim,  
                                          Marit B Homb, Rigmor Myhre   
  
Møteleder : Ordfører Hans Oddvar Høistad  
  
Merknader : Ingen  
 
 
 
Godkjenning av protokoll: 
 
 
 
 
 
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 40/19   
 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.06.2019  
Sak 41/19   
 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG 

GJELDSREGLEMENTET PER 30.04.2019  
Sak 42/19   
 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2019  
Sak 43/19   
 OMSTRUKTURERING AV OPPGAVER OG ARBEIDSPROSESSER - 2019  
Sak 44/19   
 FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - FASE 1 I 

UTREDNINGEN: KUNNSKAPSGRUNNLAGET  
Sak 45/19   
 REGIONAL ARRANGEMENTSSTRATEGI FOR 

LILLEHAMMERREGIONEN - STRATEGI OG HANDLINGSPLAN  
Sak 46/19   
 FASTSETTING AV PRISER FOR KOMMUNALE BOLIGTOMTER  
Sak 47/19   
 BOSETTING - KOMMUNENS VEDTAK  
Sak 48/19   
 POLITISK ORGANISERING FOR PERIODEN 2019 - 2023  
Sak 49/19   
 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2030 - 

FØRSTEGANGSBEHANDLING FOR UTLEGGELSE TIL HØRING OG 
OFFENTLIG ETTERSYN  

Sak 50/19   
 HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN MED 

FORSKRIFTER - NY REGULERING AV PRIVATE BARNEHAGER  
Sak 51/19   
 SØKNAD OM GARANTI TIL BANKLÅN - MELLOMFINANSIERING 

KUNSTGRESSBANE FOLLEBU STADION SØKER: FOLLEBU 
FOTBALLAG 

  
 



  

FS-40/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 19/1540 
 
REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.06.2019  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning.  
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til etterretning.  
 
 
 
FS-41/19 
Ark.: 200 Arkivsaksnr.: 19/1532 
 
RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 
30.04.2019  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Rapportering i henhold til kommunens finans- og gjeldsreglement per 30.04.2019 tas til 
etterretning. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
Rapportering i henhold til kommunens finans- og gjeldsreglement per 30.04.2019 tas til 
etterretning. 
 
 
FS-42/19 
Ark.: 210 Arkivsaksnr.: 19/1022 
 
ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2019  



  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

1. Økonomi- og aktivitetsrapporten for 1. tertial 2019 tas til etterretning. 
 

2. Det tilleggsbevilges 3,5 mill. kr til to enkeltsaker som omtalt i saksframlegget, dette 
finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. 

 
3. Det gjøres følgende budsjettendringer: 

13700.3810.2545 2,2 mill. kr D 
14902.3800.2544 1,3 mill. kr D 
19400.9000.8802 -3,5 mill. kr K 

 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 

1. Økonomi- og aktivitetsrapporten for 1. tertial 2019 tas til etterretning. 
 

2. Det tilleggsbevilges 3,5 mill. kr til to enkeltsaker som omtalt i saksframlegget, dette 
finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. 

 
3. Det gjøres følgende budsjettendringer: 

13700.3810.2545 2,2 mill. kr D 
14902.3800.2544 1,3 mill. kr D 
19400.9000.8802 -3,5 mill. kr K 

 
 
FS-43/19 
Ark.: 034 Arkivsaksnr.: 19/1537 
 
OMSTRUKTURERING AV OPPGAVER OG ARBEIDSPROSESSER - 2019  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Kommunestyret tar saken til etterretning.  
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 



  

 
Innstilling: 
Kommunestyret tar saken til etterretning.  
 
 
FS-44/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1535 
 
FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - FASE 1 I UTREDNINGEN: 
KUNNSKAPSGRUNNLAGET  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Oppsummering: 
 
Innspill til kunnskapsgrunnlaget:  
 
Innspill til videre prosess: 
 
Behandling: 
Orientering:  
Rådmann Rannveig Mogren orienterte om saken.  
 
Behandling:  
 

 Innspill til kunnskapsgrunnlaget: 
 
- Det er ønske om et punkt knyttet til forventet demensforekomst. 
- Kjøp av tjenester må utdypes; - hva slags tjenester det handler om.  
- Om nye arbeidsmåter, teknologi; her kan det med fordel være flere eksempler, slik 

at leserne ser hva det handler om. 
 
 Innspill til problemstillingene til gruppearbeidet i kommunestyret: Spørsmålene er fine.  

 
 Innspill til prosessen:   

 
- «Leve hele livet» og dens 5 strategier kan legges som utgangspunkt når vi 

diskuterer og strukturerer framtidens løsninger og tiltak.  
- Det må være en diskusjon om hva som er kommunens ansvar, og hva som er det 

enkelte mennesket personlige ansvar. Hva kan en forvente av kommunens tjenester 
framover?  

- Det må lages målsettinger for arbeidet, jfr. Leve hele livet. Hvor skal vi være om 5 
år og om 10 år?  



  

 
 
Innstilling: 
 
Formannskapets innspill oppsummeres slik:   
 

 Innspill til kunnskapsgrunnlaget: 
 
- Det er ønske om et punkt knyttet til forventet demensforekomst. 
- Kjøp av tjenester må utdypes; - hva slags tjenester det handler om.  
- Om nye arbeidsmåter, teknologi; her kan det med fordel være flere eksempler, slik 

at leserne ser hva det handler om. 
 
 Innspill til problemstillingene til gruppearbeidet i kommunestyret: Spørsmålene er fine.  

 
 Innspill til prosessen:   

 
- «Leve hele livet» og dens 5 strategier kan legges som utgangspunkt når vi 

diskuterer og strukturerer framtidens løsninger og tiltak.  
- Det må være en diskusjon om hva som er kommunens ansvar, og hva som er det 

enkelte mennesket personlige ansvar. Hva kan en forvente av kommunens tjenester 
framover?  

- Det må lages målsettinger for arbeidet, jfr. Leve hele livet. Hvor skal vi være om 5 
år og om 10 år?  

 
 
 
FS-45/19 
Ark.: 026 Arkivsaksnr.: 19/1536 
 
REGIONAL ARRANGEMENTSSTRATEGI FOR LILLEHAMMERREGIONEN - 
STRATEGI OG HANDLINGSPLAN  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
1. Gausdal kommune vedtar arrangementsstrategi for kommunene i Lillehammer-regionen 

2019-2023 som retningsgivende for regionens arrangementsutvikling.  
2. Handlingsplan for 2019 løses innenfor regionrådets avsatte midler og eksisterende budsjett 

i Øyer, Gausdal og Lillehammer kommune, og tas til orientering 
3. Handlingsplan rulleres årlig. Eventuelt kommunalt ressursbehov for 2020 sees i 

sammenheng med budsjettprosessen i de tre kommunene 
 
Behandling: 



  

Enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
 
1. Gausdal kommune vedtar arrangementsstrategi for kommunene i Lillehammer-regionen 

2019-2023 som retningsgivende for regionens arrangementsutvikling.  
2. Handlingsplan for 2019 løses innenfor regionrådets avsatte midler og eksisterende budsjett 

i Øyer, Gausdal og Lillehammer kommune, og tas til orientering 
3. Handlingsplan rulleres årlig. Eventuelt kommunalt ressursbehov for 2020 sees i 

sammenheng med budsjettprosessen i de tre kommunene 
 
 
FS-46/19 
Ark.: 611 Arkivsaksnr.: 19/1446 
 
FASTSETTING AV PRISER FOR KOMMUNALE BOLIGTOMTER  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
1. Prisene for kommunale boligtomter i Forset og Svingvoll beholdes uendra.  

 
2. For usolgte tomter i Forset og Svingvoll reduseres tomteprisen til 80 % etter 8 år og 60 % 

etter 12 år. Fortsatt ledige tomter etter 16 år i det enkelte felt skal legges fram for 
planutvalget til vurdering av hva som kan gjøres for å få omsatt tomtene.  

 
3. Refusjon for tomtetekniske arbeider i nytt område Heggen 4 fastsettes slik: 

Tomt for enebolig   kr. 325.000 
Tomt for en- og tomannsbolig  kr. 434.000 
Tomt for konsentrert utbygging kr. 170.000 pr. boenhet (midlere tall for utnytting): 
I tillegg kommer pris pr. m2 råtomt oppjustert til dagens nivå. 
 

4. Rådmannen kan differensiere prisene med inntil 10 % over normalpris for de beste tomtene 
og redusere med inntil 10 % for de dårligste. Tomteprisene avrundes til hele tusen kroner.  
 

5. Prisene justeres årlig i samsvar med konsumprisindeksen.  
 

6. Dersom flere er interessert i samme tomt, arrangeres det budgiving.  
 

7. Den enkelte tomt skal betales i sin helhet ved overtakelse. Kjøperen forplikter seg til å 
iverksette bygging på tomta innen to år etter at skjøte er utstedt. Hvis det ikke skjer 
tilbakeføres tomta til Gausdal kommune mot netto kjøpesum minus 5 %. 
 



  

8. Rådmannen kan gi opsjon til utbygger på tomter for to- og flermannsboliger. For dette 
betales i forskudd 2 % av tomteprisen. Dette refunderes ikke ved kjøp av tomta.   
 

9. Disse retningslinjene tas opp til ny vurdering ved utbygging av nytt tomtefelt.  
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 
1. Prisene for kommunale boligtomter i Forset og Svingvoll beholdes uendra.  

 
2. For usolgte tomter i Forset og Svingvoll reduseres tomteprisen til 80 % etter 8 år og 60 % 

etter 12 år. Fortsatt ledige tomter etter 16 år i det enkelte felt skal legges fram for 
planutvalget til vurdering av hva som kan gjøres for å få omsatt tomtene.  

 
3. Refusjon for tomtetekniske arbeider i nytt område Heggen 4 fastsettes slik: 

Tomt for enebolig   kr. 325.000 
Tomt for en- og tomannsbolig  kr. 434.000 
Tomt for konsentrert utbygging kr. 170.000 pr. boenhet (midlere tall for utnytting): 
I tillegg kommer pris pr. m2 råtomt oppjustert til dagens nivå. 
 

4. Rådmannen kan differensiere prisene med inntil 10 % over normalpris for de beste tomtene 
og redusere med inntil 10 % for de dårligste. Tomteprisene avrundes til hele tusen kroner.  
 

5. Prisene justeres årlig i samsvar med konsumprisindeksen.  
 

6. Dersom flere er interessert i samme tomt, arrangeres det budgiving.  
 

7. Den enkelte tomt skal betales i sin helhet ved overtakelse. Kjøperen forplikter seg til å 
iverksette bygging på tomta innen to år etter at skjøte er utstedt. Hvis det ikke skjer 
tilbakeføres tomta til Gausdal kommune mot netto kjøpesum minus 5 %. 
 

8. Rådmannen kan gi opsjon til utbygger på tomter for to- og flermannsboliger. For dette 
betales i forskudd 2 % av tomteprisen. Dette refunderes ikke ved kjøp av tomta.   
 

9. Disse retningslinjene tas opp til ny vurdering ved utbygging av nytt tomtefelt.  
 
FS-47/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1116 
 
BOSETTING - KOMMUNENS VEDTAK  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 



  

 
innstilling: 

 
Gausdal kommune vil fra 2020 ikke ta i mot nye flykninger for bosetting, bortsatt fra eventuell 
familiegjenforening.  

Dette vedtaket vurderes på nytt i 2023.   

 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
Gausdal kommune vil fra 2020 ikke ta i mot nye flykninger for bosetting, bortsatt fra eventuell 
familiegjenforening.  

Dette vedtaket vurderes på nytt i 2023.   

 
 
FS-48/19 
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: 
 
Anne Synnøve Østensen, Ap, fremmet dette forslaget:  
Alternativ C velges, med nytt punkt 5:  
 

«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.» 

 
Votering:  
Forslaget til Anne Synnøve Østensen ble enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 
Alternativ C  

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 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. 

6. 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. 

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

8. 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. 
9. 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-49/19 
Ark.: 141 Arkivsaksnr.: 18/227 
 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2030 - FØRSTEGANGSBEHANDLING 
FOR UTLEGGELSE TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

1. I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 vedtas det å legge planforslag til 
kommuneplanens arealdel for Gausdal kommune 2019 - 2030 ut til høring og offentlig 
ettersyn i åtte uker med tilsvarende forlengelse hvis fellesferien inngår i høringsperioden. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer og endringer som 
følge av politiske vedtak, i sakens dokumenter før planforslaget legges ut til høring og 
offentlig ettersyn. 

 
Behandling: 
Planutvalgets innstilling til kommunestyret ble delt ut.  
 
Orientering:  
Arealplanlegger Rigmor Myhre orienterte om saken.  
 
Behandling, og formannskapet innspill: 
Det er planutvalget som har innstillingen til kommunestyret. Formannskapet har følgende 
innspill til kommunestyret:  
 

 I forbindelse med sin orientering om saken i kommunestyret, ber formannskapet 
administrasjonen om å gi sin vurdering av hva planutvalgets endringsforslag innebærer.  

 
 
 
Innspill fra formannskapet  
 
Det er planutvalgets som har innstillingen til kommunestyret. Formannskapet har følgende 
innspill til kommunestyrets møte:  
 

 I forbindelse med sin orientering om saken i kommunestyret, ber formannskapet 
administrasjonen om å gi sin vurdering av hva planutvalgets endringsforslag innebærer.  
 



  

 
FS-50/19 
Ark.: A11 &13 Arkivsaksnr.: 19/1548 
 
HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN MED 
FORSKRIFTER - NY REGULERING AV PRIVATE BARNEHAGER  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

 Gausdal kommune mener barnehageloven må sikre at kommunene kan ivareta sitt 
ansvar for å dimensjonere, finansiere og kvalitetsikre et likeverdig barnehagetilbud med 
høy kvalitet til alle barn med rett til plass, uavhengig av hvem som eier barnehagen.    

 
 Gausdal kommune støtter en videreføring av kommunens frie skjønn når kommunen 

vurderer om nye private barnehager skal få tilskudd eller ikke. En eventuell utvidelse av 
finansieringsplikten svekker det lokale handlingsrommet, og muligheten for å drive en 
effektiv og forutsigbar barnehagesektor med fornuftig kapasitetsutnyttelse. Det vil også 
bryte med nærhetsprinsippet og prinsippet om rammefinansiering. Gausdal kommune er 
derfor sterkt mot en utvidelse av finansieringsplikten.   
 

 Gausdal kommune mener kommunen må få mulighet til å forplikte private barnehager 
til å oppfylle lokale krav til bemanning og pedagogtettet, og prioritere barn med rett til 
plass, for å få 100% tilskudd. For å være en del av det samlede tjenestetilbudet, må de 
kunne forpliktes til å delta i lokal kompetanseheving og samhandlingstiltak til beste for 
alle barn i kommunen.   

 
 Gausdal kommune støtter ikke at ansvaret for tilsyn med økonomiske forhold i private 

barnehager flyttes til Kunnskapsdepartementet. Kommunene må fortsatt ha 
hovedansvar for å sikre at kommunale tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til 
gode.  
 

 Gausdal kommune støtter forslaget om å innføre en meldeplikt for private barnehager 
ved nedleggelse, eierskifte eller andre organisatoriske endringer.   
 

 Gausdal kommune støtter ikke en egen bestemmelse i barnehageloven om hvordan 
kommunen skal organisere oppgavene sine, herunder forskriftsregulering av 
stillingsbrøk for styrere.   

 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 



  

 
 Gausdal kommune mener barnehageloven må sikre at kommunene kan ivareta sitt 

ansvar for å dimensjonere, finansiere og kvalitetsikre et likeverdig barnehagetilbud med 
høy kvalitet til alle barn med rett til plass, uavhengig av hvem som eier barnehagen.    

 
 Gausdal kommune støtter en videreføring av kommunens frie skjønn når kommunen 

vurderer om nye private barnehager skal få tilskudd eller ikke. En eventuell utvidelse av 
finansieringsplikten svekker det lokale handlingsrommet, og muligheten for å drive en 
effektiv og forutsigbar barnehagesektor med fornuftig kapasitetsutnyttelse. Det vil også 
bryte med nærhetsprinsippet og prinsippet om rammefinansiering. Gausdal kommune er 
derfor sterkt mot en utvidelse av finansieringsplikten.   
 

 Gausdal kommune mener kommunen må få mulighet til å forplikte private barnehager 
til å oppfylle lokale krav til bemanning og pedagogtettet, og prioritere barn med rett til 
plass, for å få 100% tilskudd. For å være en del av det samlede tjenestetilbudet, må de 
kunne forpliktes til å delta i lokal kompetanseheving og samhandlingstiltak til beste for 
alle barn i kommunen.   

 
 Gausdal kommune støtter ikke at ansvaret for tilsyn med økonomiske forhold i private 

barnehager flyttes til Kunnskapsdepartementet. Kommunene må fortsatt ha 
hovedansvar for å sikre at kommunale tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til 
gode.  
 

 Gausdal kommune støtter forslaget om å innføre en meldeplikt for private barnehager 
ved nedleggelse, eierskifte eller andre organisatoriske endringer.   
 

 Gausdal kommune støtter ikke en egen bestemmelse i barnehageloven om hvordan 
kommunen skal organisere oppgavene sine, herunder forskriftsregulering av 
stillingsbrøk for styrere.   

FS-51/19 
Ark.: 243 D11 Arkivsaksnr.: 19/1355 
 
SØKNAD OM GARANTI TIL BANKLÅN - MELLOMFINANSIERING 
KUNSTGRESSBANE FOLLEBU STADION SØKER: FOLLEBU FOTBALLAG 

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Søknad fra Follebu fotballag om kommunal garanti for lån til mellomfinansiering av spillemidler 
til kunstgress ved Follebu stadion avslås. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt. 
 



  

 
Innstilling: 
Søknad fra Follebu fotballag om kommunal garanti for lån til mellomfinansiering av spillemidler 
til kunstgress ved Follebu stadion avslås. 
 
 
 


