
 

 
 

 
 

 

Protokoll 
 
STYRE/RÅD/UTVALG:               MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: 
    
Formannskapet         Clarion Hammer hotell, Lillehammer 12.02.2019 11:00 
 
 
Innkallingsmåte : Skriftlig 
    
Forfall : Harald Eivind Bakke. 
                                          Anne Synnøve Østensen fikk permisjon under sak 12.   
  
Vararepresentanter : Olav Olstad 
  
Antall repr. inkl.   
varamedlemmer : 7 
                                          6 ved behandling av sak 12.   
  
Dessuten møtte : Rådmann Rannveig Mogren, Harald Landheim, Cathrine Furu,  
                                          Geir H Vedum, Jon Sylte, Dag Høiholt-Vågsnes 
  
Møteleder : Ordfører Hans Oddvar Høistad 
  
Fellesmøte: 
Fellesmøte om interkommunalt samarbeid, mellom formannskapene i Lillehammer, Gausdal og 
Øyer kommuner, ble avholdt mellom kl. 09.00 og 10.30.  
 
I formannskapet: 
Sak 13/19 i formannskapets møte ble behandlet som første sak i møtet.   
 
 
 
Godkjenning av protokoll: 
 
 
 
 
 
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 8/19   
 NY / FORNYET STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID  
Sak 9/19   
 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 12.02.2019  
Sak 10/19   
 TEMAMELDING GAUSDAL FRIVILLIGSENTRAL 2018  
Sak 11/19   
 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR NÆRINGSFONDET I 

GAUSDAL  
Sak 12/19   
 REVISJON AV KOMMUNENS HELHETLIGE RISIKO- OG 

SÅRBARHETSANALYSE  
Sak 13/19   
 NOU 2018:11 NY FJELLOV - HØRINGSUTTALELSE  
  
 



  

FS-8/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/17 
 
NY / FORNYET STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

1. Ny strategi for interkommunalt samarbeid for kommunene Gausdal, Lillehammer og 
Øyer vedtas slik den går fram av vedlegget til saken.  

2. Med grunnlag i strategien utarbeides et forslag til handlingsdel for 2020 og 3 år 
framover. Handlingsdelen rulleres årlig i forbindelse med felles 
formannskapskonferanse. Frist for utkast til første versjon av handlingsdelen er 1. juni 
2019.  

3. Det henvises til saksutredningen, siste avsnitt: Til drøfting i felles 
formannskapsmøte.  

 
Behandling: 
 
Anette Musdalslien, Sp, satte fram forslag til punkt 3.  
«Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av tre politikere og rådmann fra hver av de tre 
kommunene som skal utarbeide et forslag til hvordan det skal jobbes videre med 
handlingsplanen som legges frem for kommunestyrene innen juni 2019. De tre politikerne kan 
være 2 fra posisjonen og 1 fra opposisjonen.» 
 
Anette Musdalslien, Sp, hadde også noen forslag til språklige justeringer i strategi-vedlegget.  
 

 Hovedmål:  
Lillehammerregionen skal gjennom kunnskap, innovasjon og samarbeid videreutvikle 
regionen som et attraktivt sted å bo og leve, være deltidsinnbygger, arbeide, studere, 
reise til, investere og drive virksomhet i. 
 

 Strategi innen samfunnsutvikling – satsingsområder 
Regionen har høgskoler, institusjoner og bedrifter som bidrar til å rekruttere kompetent 
arbeidskraft. I tillegg til attraktive arbeidsplasser, trenger regionen gode bolig- og 
nærmiljøer, gode transportløsninger og et mangfold av fritids-, og servicetilbud. 

 
Votering:  

 Punkt 1: Enstemmig tiltrådt med endringene til Anette Musdalslien. 
 Punkt 2: Enstemmig tiltrådt.  
 Punkt 3: Forslaget til Anette Musdalslien ble enstemmig tiltrådt.   

 
Innstilling: 



  

 
1. Ny strategi for interkommunalt samarbeid for kommunene Gausdal, Lillehammer og 

Øyer vedtas slik den går fram av vedlegget til saken, med endringene formannskapet 
gikk inn for.  

2. Med grunnlag i strategien utarbeides et forslag til handlingsdel for 2020 og 3 år 
framover. Handlingsdelen rulleres årlig i forbindelse med felles 
formannskapskonferanse. Frist for utkast til første versjon av handlingsdelen er 1. juni 
2019.  

3. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av tre politikere og rådmann fra hver av de 
tre kommunene som skal utarbeide et forslag til hvordan det skal jobbes videre med 
handlingsplanen som legges frem for kommunestyrene innen juni 2019. De tre 
politikerne skal være 2 fra posisjonen og 1 fra opposisjonen. 

 

 
FS-9/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 19/155 
 
REFERATSAKER FORMANNSKAPET 12.02.2019  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning.  
 
Behandling: 
 
Regnskap 2018:  
Det ble delt ut et notat om foreløpig resultat. Rådmannen orienterte kort.   
 
Ny referatsak: Klimasatsmidler 
Kort notat var sendt ut på forhånd. Dag Høiholt-Vågsnes orienterte.   
Konklusjon fra formannskapet: Kommunen må arbeide videre, og sende inn søknaden.  
 
Til referatsak: Om en TV produksjon.  
Ordfører orienterte.  
Konklusjon fra formannskapet: Formannskapet ønsker at kommunen arbeider sammen med de 
andre aktørene for å se på hvordan og hva de ulike aktørene eventuelt kan bidra med.  
 
Referatsak om tomt.      ESA sak 17/1573 

Prosedyre knyttet til å lukke møte:  
• I Kommuneloven § 31 går det fram i pkt. 5: Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et 

møte når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme 



  

fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn dersom de hadde 
stått i et dokument. Henvisning er også forvaltningsloven § 13 og offentleglova § 23 

• For at formannskapet skulle få innsyn i grunnlaget, lukket ordfører møtet. Selve 
avstemningen skal skje i åpent møte. Møtet ble lukket.  

• Møtet åpnet for votering om lukking av møte. Det ble enstemmig vedtatt å lukke møte. 
 
Orientering ved Jon Sylte.  
Konklusjon: Kommunen går videre med tilnærmingen som er presentert. Eventuell avtale blir 
lagt fram for politisk behandling.  
 
Referatsak om resultat av sak som skulle til lagmannsretten.   ESA sak 16/1031 

Prosedyre knyttet til å lukke møte:  
• I Kommuneloven § 31 går det fram i pkt. 3: «Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et 

møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold.» 
Lovhenvisning er også Offentleglova § 23, første ledd: «Det kan gjerast unntak frå 
innsyn for opplysningar når det er påkrevd av omsyn til ei forsvarleg gjennomføring av 
økonomi-, lønns-, eller personalforvaltninga til organet.»  

• For at formannskapet skulle få innsyn i grunnlaget, lukket ordfører møtet. Selve 
avstemningen skal skje i åpent møte. Møtet ble lukket.  

• Møtet åpnet for votering om lukking av møte. Det ble enstemmig vedtatt å lukke møte.  
 
Orientering ved Rannveig Mogren.  
 
Votering i referatsakene:  
Enstemmig tiltrådt med de konklusjonene formannskapet gjorde knyttet til enkeltpunkt.  
 
 
Vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning, med de konklusjonene formannskapet gjorde knyttet til 
enkeltpunkt.  
 
 
FS-10/19 
Ark.: 035 &14 Arkivsaksnr.: 19/42 
 
TEMAMELDING GAUSDAL FRIVILLIGSENTRAL 2018  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

Kommunestyret tar temamelding for Gausdal Frivilligsentral til orientering. 
 
 



  

Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
Kommunestyret tar temamelding for Gausdal Frivilligsentral til orientering. 
 
 
FS-11/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/157 
 
REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR NÆRINGSFONDET I GAUSDAL  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Foreliggende utkast til reviderte retningslinjer for næringsfondet i Gausdal kommune, vedtas. 
 
Behandling: 
 
Anne Synnøve Østensen, Ap, fremmet dette forslaget til utsettelse:  
 
«Foreliggende utkast til reviderte retningslinjer for næringsfondet i Gausdal utsettes. Det 
opprettes en dialog om formuleringer av retningslinjene i næringsfondet i samarbeid med 
faglagene inne landbruket. Formuleringene skal reflektere landbruksnæringen muligheter til å 
søke støtte til tiltak som sikrer stabilitet, utvikling og sysselsetting innen jord- og skogbruk. 
Dette vil gi en positiv effekt for sysselsetting, verdiskaping og satsingsvilje i landbruksnæringen 
i Gausdal.» 
 
Votering over utsettelse:  
Utsettelsesforslaget fikk 2 stemmer, og falt.  
 
Votering over saken:  
Enstemmig tiltrådt.   
 
 
Innstilling: 
Foreliggende utkast til reviderte retningslinjer for næringsfondet i Gausdal kommune, vedtas. 
 
 
 
 
 
 



  

FS-12/19 
Ark.: X11 &31 Arkivsaksnr.: 16/977 
 
REVISJON AV KOMMUNENS HELHETLIGE RISIKO- OG 
SÅRBARHETSANALYSE  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Kommunestyret tar fremlagte helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunene Gausdal – 
Lillehammer – Øyer 2019 til orientering, og forutsetter at den legges til grunn for det videre 
arbeidet med samfunnssikkerhet i kommunene.  
 
Rådmannen vil komme tilbake med eventuelle tiltak i tilknytning til økonomi- og handlingsplan 
for perioden 2020 – 2024. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
Kommunestyret tar fremlagte helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunene Gausdal – 
Lillehammer – Øyer 2019 til orientering, og forutsetter at den legges til grunn for det videre 
arbeidet med samfunnssikkerhet i kommunene.  
 
Rådmannen vil komme tilbake med eventuelle tiltak i tilknytning til økonomi- og handlingsplan 
for perioden 2020 – 2024. 
 
 
FS-13/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/158 
 
NOU 2018:11 NY FJELLOV - HØRINGSUTTALELSE  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Gausdal kommune støtter hovedlinjene i lovutkastet i NOU 2018:11. Kommunen 
støtter at fjelloven og statsallmenningsloven avløses av en ny fjellov. Dette vil befeste 
de gamle bruksrettene i statsallmenningene. Det er positivt at den nye loven skal hete 
Fjelloven. Det framhever fjellet som begrep, med de ressurser og herligheter man i 
allmenningsbygdene fra gammel tid har basert mye av eksistensgrunnlaget på. Det vil 
klargjøre bruksrettslige forhold som tidligere har vært uklare og tydeliggjøre 



  

forvaltningen av de ulike bruksrettene. Kommunen mener det er viktig at lovarbeidet 
fullføres nå, og at en ny fjellov er i tråd med mandatet for lovutvalgets arbeid. 

2. Gausdal kommune mener kommunenes rolle i statsallmenningsforvaltningen må styrkes. 
Den nye fjelloven må gjøre det klart at fjellstyret skal legge kommunale og regionale 
planer og annen offentlig rettslig regulering til grunn i administrasjonen av bruksrettene. 
For kommunen er dette særlig viktig i saker hvor kommunen legger de overordnede 
premisser blant annet etter plan- og bygningsloven.  

3. Statsallmenningen er en viktig fellesressurs for gardsbruk med bruksrett, de 
virkesberettigede og bygdafolket for øvrig. For å styrke vernet om bruksrettene og 
allmenhetens interesser mot særinteresser, er det et ønske at formålsparagrafen § 1-1 
presiserer at statsallmenningen er en fellesressurs. Nytt forslag til § 1-1 første ledd, 
første punktum lyder som følger: «Denne lova har til formål å legge til rette for ein 
berekraftig bruk av statsallmenningene som fellesressurs, til beste for dei med 
allmenningsrett, for samisk reindrift, for allmenningsbygdene og for allmenta.» 

4. Gausdal kommune mener det dynamiske elementet i allmenningsretten er godt ivaretatt 
ved lovforslaget og støtter prinsippet om at bruksrettene må kunne utvikles «i samsvar 
med tida og tilhøva». Dette er viktig for å opprettholde bruksretten selv i 
omstillingstider hvor det kan være behov for å nytte naturressursgrunnlaget på nye 
måter i jordbruket. 

5. Gausdal kommune støtter forslaget om at kommunestyret skal utnevne fjellstyret etter 
den foreslåtte sammensetning. Herunder at kommunestyret skal velge de 
bruksberettigedes representanter blant de som er forslått av allmenningsårsmøtet. Det 
er viktig at antall representanter i fjellstyret kan være flere enn fem. På en slik måte 
sikres adgang til en gjennomgående representasjon ved eventuelle 
kommunesammenslåinger der det berører flere statsallmenninger. 

6. Gausdal kommune støtter at det opprettes et bruksrettsregister for hver 
statsallmenning. Kommunen mener Staten må legge til rette for at bruksrettsregisteret 
tilknyttes matrikkelen for å oppnå en effektiv drift av systemene. 

7. Gausdal kommune støtter at de bruksberettigedes rett til tilleggsjord klargjøres. 
Samtidig er det viktig å understreke at fjellstyret må legge klare rammer for utvisning 
for å sikre en effektiv arealutnyttelse i samsvar med de faktiske behov. Kommunen 
støtter mindretallsforslaget til § 4-4 om at utvist tilleggsjord kan leies bort etter 
samtykke fra fjellstyret. Utleie bør kun tillates til andre bruk med bruksrett. Det vil 
sikre allmenningsbrukets ressurser også i perioder med redusert egen drift eller opphold 
av egen drift. Det vil fremme en aktiv bruk av arealressursene og kan være til gagn for 
andre eiendommer med allmenningsrett. Kommunen tilrår at driveplikten i jordloven § 
8 opprettholdes også for jord utvist av fjellstyret i statsallmenningen.  

8. Gausdal kommune støtter mindretallets forslag til § 4-11 om at seterbrukere som har 
mistet allmenningsretten kan søke Statskog SF om å beholde seterhusene på festet 
tomt. Dette bør være en adgang som kan nyttes i enkelte tilfeller der det eksempelvis 
kan være hensyn til bygningsvern som gjør seg gjeldende. Det kan og bidra til 
bruksrasjonalisering av mindre og urasjonelle landbrukseiendommer. Kommunen 
støtter ikke at tomta kan opprettes som selveiertomt. 

9. Gausdal kommune støtter at gjeldene regler for jakt og fiske videreføres. Særlig viktig 
framholdes betydningen av de innenbygdsboendes rettigheter; dette er privilegier som 



  

fortsatt bør forbeholdes de som bor i allmenningsbygdene. Det foreslås at 
formuleringen «under like vilkår» i §5-12 første ledd fjernes. 

10. Gausdal kommune støtter lovforslaget som forbyr salg av statsallmenningsgrunn med 
de unntakene som følger av lov. Dette er viktig for å demme opp mot 
utbyggingsinteresser og at statsallmenningsgrunn blir gjenstand for 
eiendomsspekulasjon.  

11. Gausdal kommune mener at det lokale selvstyret bør styrkes og at 
grunndisponeringstiltak ikke kan gjennomføres uten at fjellstyret og i tilfelle 
allmenningsstyret samtykker. § 6-1 tredje ledd bør omformuleres tilsvarende. 

12. Gausdal kommune støtter lovforslaget om at alle brutto inntekter etter 
grunndisponering skal fordeles likt mellom fjellkassa og grunneierfondet. Dette er 
viktig for å kunne tilbakeføre det økonomiske utbyttet av de gevinster som skapes 
lokalt til bruk i og for allmenningene. 

13. Gausdal kommune støtter lovforslaget om at skogforvaltningen i de statsallmenninger 
hvor det er virkesrett tillegges fjellstyret. Dette vil styrke næringsgrunnlaget lokalt og 
bidra til at inntektene tilfaller de områder hvor de er skapt. 

14. Gausdal kommune støtter lovforslaget som gir de virkesberettigede i statsallmenninger 
med virkesrett med 2/3-dels flertall adgang til å søke skogen og virkesretten forvalta 
etter bygdeallmenningsloven. 

15. Gausdal kommune støtter lovforslaget om at det skal være allmenningsfond i de 
statsallmenninger med virkesrett, og at forvaltningen av allmenningsfondet skal ligge til 
fjellstyret. Ved grunndisponeringstiltak som ikke gjelder bortfeste til hytter og hoteller, 
og som legger begrensninger i utnyttelse av virkesretten, bør en forholdsmessig andel 
av brutto inntekter tilfalle allmenningsfondet. 

16. Gausdal kommune støtter lovforslaget om at fjellstyrene i tillegg til å være oppsyn etter 
fjellova, også fører tilsyn med statsallmenningen for grunneier og utøver kontroll på 
statens vegne med lovene nevnt i naturoppsynlova § 2 m.m. Kommunen mener det er 
hensiktsmessig å samle flere oppsynsoppgaver til fjellstyret, dette vil gi god lokal 
forankring, en kan utnytte ressursene på en bedre måte og det vil gi bedre tjenester for 
lokalsamfunnet og de som bruker fjellet. Kommunen fraråder mindretallsforslaget til § 
9-1 som begrenser adgangen til at ansatte i fjellstyrene kan utføre offentligrettslige 
oppsynsoppgaver.   

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 

1. Gausdal kommune støtter hovedlinjene i lovutkastet i NOU 2018:11. Kommunen 
støtter at fjelloven og statsallmenningsloven avløses av en ny fjellov. Dette vil befeste 
de gamle bruksrettene i statsallmenningene. Det er positivt at den nye loven skal hete 
Fjelloven. Det framhever fjellet som begrep, med de ressurser og herligheter man i 
allmenningsbygdene fra gammel tid har basert mye av eksistensgrunnlaget på. Det vil 
klargjøre bruksrettslige forhold som tidligere har vært uklare og tydeliggjøre 



  

forvaltningen av de ulike bruksrettene. Kommunen mener det er viktig at lovarbeidet 
fullføres nå, og at en ny fjellov er i tråd med mandatet for lovutvalgets arbeid. 

2. Gausdal kommune mener kommunenes rolle i statsallmenningsforvaltningen må styrkes. 
Den nye fjelloven må gjøre det klart at fjellstyret skal legge kommunale og regionale 
planer og annen offentlig rettslig regulering til grunn i administrasjonen av bruksrettene. 
For kommunen er dette særlig viktig i saker hvor kommunen legger de overordnede 
premisser blant annet etter plan- og bygningsloven.  

3. Statsallmenningen er en viktig fellesressurs for gardsbruk med bruksrett, de 
virkesberettigede og bygdafolket for øvrig. For å styrke vernet om bruksrettene og 
allmenhetens interesser mot særinteresser, er det et ønske at formålsparagrafen § 1-1 
presiserer at statsallmenningen er en fellesressurs. Nytt forslag til § 1-1 første ledd, 
første punktum lyder som følger: «Denne lova har til formål å legge til rette for ein 
berekraftig bruk av statsallmenningene som fellesressurs, til beste for dei med 
allmenningsrett, for samisk reindrift, for allmenningsbygdene og for allmenta.» 

4. Gausdal kommune mener det dynamiske elementet i allmenningsretten er godt ivaretatt 
ved lovforslaget og støtter prinsippet om at bruksrettene må kunne utvikles «i samsvar 
med tida og tilhøva». Dette er viktig for å opprettholde bruksretten selv i 
omstillingstider hvor det kan være behov for å nytte naturressursgrunnlaget på nye 
måter i jordbruket. 

5. Gausdal kommune støtter forslaget om at kommunestyret skal utnevne fjellstyret etter 
den foreslåtte sammensetning. Herunder at kommunestyret skal velge de 
bruksberettigedes representanter blant de som er forslått av allmenningsårsmøtet. Det 
er viktig at antall representanter i fjellstyret kan være flere enn fem. På en slik måte 
sikres adgang til en gjennomgående representasjon ved eventuelle 
kommunesammenslåinger der det berører flere statsallmenninger. 

6. Gausdal kommune støtter at det opprettes et bruksrettsregister for hver 
statsallmenning. Kommunen mener Staten må legge til rette for at bruksrettsregisteret 
tilknyttes matrikkelen for å oppnå en effektiv drift av systemene. 

7. Gausdal kommune støtter at de bruksberettigedes rett til tilleggsjord klargjøres. 
Samtidig er det viktig å understreke at fjellstyret må legge klare rammer for utvisning 
for å sikre en effektiv arealutnyttelse i samsvar med de faktiske behov. Kommunen 
støtter mindretallsforslaget til § 4-4 om at utvist tilleggsjord kan leies bort etter 
samtykke fra fjellstyret. Utleie bør kun tillates til andre bruk med bruksrett. Det vil 
sikre allmenningsbrukets ressurser også i perioder med redusert egen drift eller opphold 
av egen drift. Det vil fremme en aktiv bruk av arealressursene og kan være til gagn for 
andre eiendommer med allmenningsrett. Kommunen tilrår at driveplikten i jordloven § 
8 opprettholdes også for jord utvist av fjellstyret i statsallmenningen.  

8. Gausdal kommune støtter mindretallets forslag til § 4-11 om at seterbrukere som har 
mistet allmenningsretten kan søke Statskog SF om å beholde seterhusene på festet 
tomt. Dette bør være en adgang som kan nyttes i enkelte tilfeller der det eksempelvis 
kan være hensyn til bygningsvern som gjør seg gjeldende. Det kan og bidra til 
bruksrasjonalisering av mindre og urasjonelle landbrukseiendommer. Kommunen 
støtter ikke at tomta kan opprettes som selveiertomt. 

9. Gausdal kommune støtter at gjeldene regler for jakt og fiske videreføres. Særlig viktig 
framholdes betydningen av de innenbygdsboendes rettigheter; dette er privilegier som 



  

fortsatt bør forbeholdes de som bor i allmenningsbygdene. Det foreslås at 
formuleringen «under like vilkår» i §5-12 første ledd fjernes. 

10. Gausdal kommune støtter lovforslaget som forbyr salg av statsallmenningsgrunn med 
de unntakene som følger av lov. Dette er viktig for å demme opp mot 
utbyggingsinteresser og at statsallmenningsgrunn blir gjenstand for 
eiendomsspekulasjon.  

11. Gausdal kommune mener at det lokale selvstyret bør styrkes og at 
grunndisponeringstiltak ikke kan gjennomføres uten at fjellstyret og i tilfelle 
allmenningsstyret samtykker. § 6-1 tredje ledd bør omformuleres tilsvarende. 

12. Gausdal kommune støtter lovforslaget om at alle brutto inntekter etter 
grunndisponering skal fordeles likt mellom fjellkassa og grunneierfondet. Dette er 
viktig for å kunne tilbakeføre det økonomiske utbyttet av de gevinster som skapes 
lokalt til bruk i og for allmenningene. 

13. Gausdal kommune støtter lovforslaget om at skogforvaltningen i de statsallmenninger 
hvor det er virkesrett tillegges fjellstyret. Dette vil styrke næringsgrunnlaget lokalt og 
bidra til at inntektene tilfaller de områder hvor de er skapt. 

14. Gausdal kommune støtter lovforslaget som gir de virkesberettigede i statsallmenninger 
med virkesrett med 2/3-dels flertall adgang til å søke skogen og virkesretten forvalta 
etter bygdeallmenningsloven. 

15. Gausdal kommune støtter lovforslaget om at det skal være allmenningsfond i de 
statsallmenninger med virkesrett, og at forvaltningen av allmenningsfondet skal ligge til 
fjellstyret. Ved grunndisponeringstiltak som ikke gjelder bortfeste til hytter og hoteller, 
og som legger begrensninger i utnyttelse av virkesretten, bør en forholdsmessig andel 
av brutto inntekter tilfalle allmenningsfondet. 

16. Gausdal kommune støtter lovforslaget om at fjellstyrene i tillegg til å være oppsyn etter 
fjellova, også fører tilsyn med statsallmenningen for grunneier og utøver kontroll på 
statens vegne med lovene nevnt i naturoppsynlova § 2 m.m. Kommunen mener det er 
hensiktsmessig å samle flere oppsynsoppgaver til fjellstyret, dette vil gi god lokal 
forankring, en kan utnytte ressursene på en bedre måte og det vil gi bedre tjenester for 
lokalsamfunnet og de som bruker fjellet. Kommunen fraråder mindretallsforslaget til § 
9-1 som begrenser adgangen til at ansatte i fjellstyrene kan utføre offentligrettslige 
oppsynsoppgaver.   

 
 
 


