
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Formannskapet 
Dato:  12.02.2020 
Tid:  09: 
Sted:  Formannskapssalen 
Under ledelse av:  Ordfører Anette Musdalslien 
 
Til stede:  
        NAVN:           FORFALL:  

 
 
Leder Anette Musdalslien   
Medlem Stig Audun Melbø   
Medlem Paul Kristian Lillelien   
Medlem Åslaug Enger Olsen   
Medlem Anne Synnøve Skansen 

Østensen 
  

Medlem Hans Oddvar Høistad   
Medlem Stein Erik Skjelsvold   

 
 
 
Antall representanter inkl. varamedlemmer: 7 

 
Til stede fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Rannveig Mogren, Harald Landheim, Dag Høiholt-Vågsnes, Marit B Homb  
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  

 Ordførers forslag til prosess – ref. sak 15/20 

Orienteringer:  
 Arbeidsøkt om arbeidet med regional næringsplan. Innledning om status i arbeidet ved 

næringsutvikler Dag Høiholt-Vågsnes, og invitasjon til å komme med innspill. 
Formannskapet hadde mange innspill. De blir lagt under referatsaken, sak 16/2020. 

 Status knyttet til prosjektet Fornyelse og omstilling 2020. Ved prosjektleder Cathrine Furu 
og kommunedirektør Rannveig Mogren. 
 



  

 I forbindelse med referatsak var det en orientering ved økonomisjef Marit B Homb om 
foreløpig regnskapsresultat 2019.  

 

Godkjenning av protokoll:  
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 8/20 SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET TIL OLSTAD 

SNEKKERVERKSTED  
 
Sak 9/20  SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - IVERSLIEN MASKIN 

AS 
  
Sak 10/20 SØKNAD OM STØTTE FRA GAUSDAL NÆRINGSFOND TIL 

ETABLERING AV TRENINGSSENTER  
 
Sak 11/20 SØKNAD OM STØTTE FRA GAUSDAL NÆRINGSFOND TIL 

ETABLERING  AV FYSIO- OG MASASJETERAPI I SVASTUM ARENA  
 
Sak 12/20 SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - FORPROSJEKT 

REISEMÅLSUTVIKLING SKEIKAMPEN  
 
Sak 13/20 VURDERING AV MULIGHET FOR Å INNDRA INVESTERINGSMIDLER 

I BUDSJETTET FOR 2020.  
 
Sak 14/20 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG 

NATUROPPLEVELSE - PROLONGERING AV GJELDENDE PLAN  
 
Sak 15/20 STRATEGI- OG ØKONOMIPLANPROSESS 2020  
 
Sak 16/20  REFERATSAKER FORMANNSKAPET 12.2.2020  
  
 



  

FS-8/20 
Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 19/2731 
 
SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET TIL OLSTAD 
SNEKKERVERKSTED  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Olstad Snekkerverksted AS ytes på de vilkår som fremgår av Retningslinjer for 
næringsfondet i Gausdal, et tilskudd på kr. 150.000,- til investeringer i maskiner og 
teknologi for produksjon. 

 
2. Tilskuddet finansieres fra næringsfond og det gjøres slik endring i budsjett for 2020 

14703.1901.3253 økes med kr. 150.000 
19502.1901.3253 økes med kr. 150.000 

 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 

1. Olstad Snekkerverksted AS ytes på de vilkår som fremgår av Retningslinjer for 
næringsfondet i Gausdal, et tilskudd på kr. 150.000,- til investeringer i maskiner og 
teknologi for produksjon. 

 
2. Tilskuddet finansieres fra næringsfond og det gjøres slik endring i budsjett for 2020 

14703.1901.3253 økes med kr. 150.000 
19502.1901.3253 økes med kr. 150.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

FS-9/20 
Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 20/68 
 
SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - IVERSLIEN MASKIN AS  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Iverslien Maskin AS ytes på de vilkår som fremgår av Retningslinjer for 
næringsfondet i Gausdal, et tilskudd på kr. 113.000,- til investeringer maskiner og 
utstyr for skogsarbeid samt til opplæring. 

 
2. Tilskuddet finansieres fra næringsfond og det gjøres slik endring i budsjett for 2020 

14703.1901.3253 økes med kr. 113.000 
19502.1901.3253 økes med kr. 113.000 

 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 

1. Iverslien Maskin AS ytes på de vilkår som fremgår av Retningslinjer for 
næringsfondet i Gausdal, et tilskudd på kr. 113.000,- til investeringer maskiner og 
utstyr for skogsarbeid samt til opplæring. 

 
2. Tilskuddet finansieres fra næringsfond og det gjøres slik endring i budsjett for 2020 

14703.1901.3253 økes med kr. 113.000 
19502.1901.3253 økes med kr. 113.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

FS-10/20 
Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 20/69 
 
SØKNAD OM STØTTE FRA GAUSDAL NÆRINGSFOND TIL ETABLERING AV 
TRENINGSSENTER  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Ta Ti Trening AS ytes på de vilkår som fremgår av Retningslinjer for næringsfondet i 
Gausdal, et tilskudd på kr. 150.000,- til investeringer i lokaler og utstyr til oppbygging 
av treningssenter. 

 
2. Tilskuddet finansieres fra næringsfond og det gjøres slik endring i budsjett for 2020 

14703.1901.3253 økes med kr. 150.000 
19502.1901.3253 økes med kr. 150.000 

 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 

1. Ta Ti Trening AS ytes på de vilkår som fremgår av Retningslinjer for næringsfondet i 
Gausdal, et tilskudd på kr. 150.000,- til investeringer i lokaler og utstyr til oppbygging 
av treningssenter. 

 
2. Tilskuddet finansieres fra næringsfond og det gjøres slik endring i budsjett for 2020 

14703.1901.3253 økes med kr. 150.000 
19502.1901.3253 økes med kr. 150.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

FS-11/20 
Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 20/132 
 
SØKNAD OM STØTTE FRA GAUSDAL NÆRINGSFOND TIL ETABLERING  AV 
FYSIO- OG MASASJETERAPI I SVATSUM ARENA  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Fysio- og Massasje Terapi ENK ytes på de vilkår som fremgår av Retningslinjer for 
næringsfondet i Gausdal, et tilskudd på kr. 48.000,- til etablering av fysio- og 
massasjeterapi, investering i utstyr og utarbeidelse av markedsføring. 

 
2. Tilskuddet finansieres fra næringsfond og det gjøres slik endring i budsjett for 2020 

14703.1901.3253 økes med kr. 48.000 
19502.1901.3253 økes med kr. 48.000 

 
 
Behandling: 
 
Paul Kristian Lillelien, Sp, reiste spørsmål rundt egen habilitet. Han gikk fra under 
vurdering og behandling av habiliteten. 6 representanter.  

Administrasjonens vurdering av habilitetsspørsmålet:  

«Enkeltpersonforetaket Fysio- og Massasje Terapi ENK, som anses å være part i saken, 
søker om tilskudd fra næringsfondet til å starte fysio- og massasjeterapi i Svatsum. 
Lillelien opplyser at han ikke har noen familiær eller personlig tilknytning til selskapet 
eller de involverte personene. Imidlertid sitter han i styret som drifter Svatsum arena der 
selskapet ønsker å etablere seg, og styret er positive til all form for aktivitet som startes 
opp der. 

 Dersom en folkevalgt har ledende stilling i eller er medlem av styre eller 
bedriftsforsamling i et selskap som er part i saken, vil vedkommende være automatisk 
inhabil ved behandling av en sak etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd. I dette tilfellet er 
Svatsum arena ikke part i saken etter lovens definisjon. Det har heller ikke fremkommet 
andre forhold som tilsier at Lillelien er automatisk inhabil etter forvaltningsloven § 6, 1. 
ledd. 

Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være inhabil etter en 
skjønnsmessig vurdering etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. Bestemmelsen åpner for en 
bred, skjønnsmessig vurdering av om den folkevalgte har en slik tilknytning til saken 
eller partene til at han muligens ikke vil være i stand til å behandle saken på en nøytral 
måte. 

Det har også betydning om noen har fremmet påstand om at den folkevalgte er inhabil. 



  

For å falle inn under denne bestemmelsen, må det foreligge et særegent forhold og det 
må være av en slik art at det er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. 

I habilitetsvurderingen skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen vil innebære 
en "særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han har nær personlig 
tilknytning til".  

Denne kan være av ideell, økonomisk, faglig eller prestisjemessig art. 

 I dette tilfellet fremgår det at representanten har et personlig engasjement for Svatsum 
og et ønske om mer aktivitet der. At man har et privat eller politisk engasjement i en sak 
vil som hovedregel ikke medføre inhabilitet. Men det kan stille seg annerledes hvis den 
folkevalgte har gitt uttrykk for bestemte meninger om utfallet av en individuell sak eller 
har ledet en aksjon i tilknytning til den aktuelle saken. At man er i en alminnelig og 
dagligdags situasjon som mange befinner seg i, vil normalt ikke føre til inhabilitet, fordi 
det da ikke vil foreligge et særegent forhold.  

  

For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den folkevalgte eller en 
nærstående, må det være noe som tilkommer vedkommende spesielt eller som han 
eller hun vil merke i spesielt stor grad.  

Hvis mange eller en ubestemt krets vil få tilsvarende fordel eller ulempe, er det ingen 
særlig fordel eller ulempe for den folkevalgte.  

I dette tilfellet vil Svatsum arena, der Lillelien er styremedlem, muligens ha en slags 
vinning i form av leieinntekter dersom selskapet får det omsøkte tilskuddet og velger å 
etablere seg der. 

Dette inntekten er trolig svært begrenset mtp at beløpet skal dekke løpende driftsutgifter 
for bygget o.l. Inntekten tilkommer heller ikke Lillelien personlig. 

Etableringen vil bidra til næringsutvikling  og økt tjenestetilbud i en del av bygda han er 
engasjert i, men denne fordelen vil likeverdig tilkomme alle andre som er bosatt i 
Svatsum og omegn.   

Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Lilleliens tilknytning til denne saken 
for å være av generell art. Det har ikke fremkommet forhold som tilsier at 
kommunestyrets vedtak eller et eventuelt påfølgende leieforhold mellom søker og 
Svatsum arena vil innebære tap, fordel eller ulempe som spesielt tilkommer ham selv 
eller noen han har en nær personlig tilknytning til. 

Konklusjon: Paul Kristian Lillelien anses ikke for å være inhabil etter forvaltningsloven 
§ 6, 1. eller 2. ledd. 

 

 



  

Votering over habilitetsspørsmålet (6 representanter):  

Paul Kristian Lillelien, Sp, ble enstemmig erklært habil. 
 

Behandling av saken – 7 representanter: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 

1. Fysio- og Massasje Terapi ENK ytes på de vilkår som fremgår av Retningslinjer for 
næringsfondet i Gausdal, et tilskudd på kr. 48.000,- til etablering av fysio- og 
massasjeterapi, investering i utstyr og utarbeidelse av markedsføring. 

 
2. Tilskuddet finansieres fra næringsfond og det gjøres slik endring i budsjett for 2020 

14703.1901.3253 økes med kr. 48.000 
19502.1901.3253 økes med kr. 48.000 

 
 
 
 
 
FS-12/20 
Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 20/240 
 
SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - FORPROSJEKT 
REISEMÅLSUTVIKLING SKEIKAMPEN  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Skeikampen Pluss ytes på de vilkår som fremgår av Retningslinjer for næringsfondet i 
Gausdal, et tilskudd på kr. 150.000,- til prosjektet «Reisemålsutvikling Skeikampen». 

 
2. Tilskuddet finansieres fra næringsfond og det gjøres slik endring i budsjett for 2020  

14703.1901.3253 økes med kr. 150.000  
19502.1901.3253 økes med kr. 150.000 

 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
 



  

Vedtak: 
 

1. Skeikampen Pluss ytes på de vilkår som fremgår av Retningslinjer for næringsfondet i 
Gausdal, et tilskudd på kr. 150.000,- til prosjektet «Reisemålsutvikling Skeikampen». 

 
2. Tilskuddet finansieres fra næringsfond og det gjøres slik endring i budsjett for 2020  

14703.1901.3253 økes med kr. 150.000  
19502.1901.3253 økes med kr. 150.000 

 
 
 
 
FS-13/20 
Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 20/236 
 
VURDERING AV MULIGHET FOR Å INNDRA INVESTERINGSMIDLER I 
BUDSJETTET FOR 2020.  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

Følgende investeringsmidler vil ikke bli videreført i budsjettet for 2020: 
 
Prosjekt Beløp 
96790 G/S-veg Linflåa – Forset 250 
92253 Follebu skole, inventar ny 
klasse 

146 

94120 Kjøp av utleieboliger 2.774 
Sum  3.170 

 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 
Følgende investeringsmidler vil ikke bli videreført i budsjettet for 2020: 
 
Prosjekt Beløp 
96790 G/S-veg Linflåa – Forset 250 
92253 Follebu skole, inventar ny 
klasse 

146 

94120 Kjøp av utleieboliger 2.774 
Sum  3.170 



  

 
 
FS-14/20 
Ark.: 144 C00 Arkivsaksnr.: 20/215 
 
KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG 
NATUROPPLEVELSE - PROLONGERING AV GJELDENDE PLAN  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse prolongeres ut 2020.  
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse prolongeres ut 2020.  
 
 
 
 
FS-15/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/238 
 
STRATEGI- OG ØKONOMIPLANPROSESS 2020  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
 
Behandling: 
Ordfører la fram sine forslag i et notat som var basert på vedlegget i saken.  
 
Innspill fra kommunedirektøren:  

 Det foreslås å endre navnet på dokumentet/prosessen fra strategiplan til handlings- og 
økonomiplan.  

 Ideen om å utarbeide flere kvalitetsmeldinger enn den/de lovpålagte går ut. Dette vil 
være en ny administrativ oppgave som krever en omfattende prosess. Informasjon om 
tjenester mv. kan erstattes med orienteringer i kommunestyremøter, - etter bestilling. 

  
Enstemmig tilråding fra formannskapet: 



  

 
 Notatet fra ordfører og kommunedirektørens innspill sendes kommunestyret for 

behandling. 
 
 
Innstilling: 
Notatet fra ordfører og kommunedirektørens innspill sendes kommunestyret for behandling. 
 
 
 
 
 
FS-16/20 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 20/239 
 
REFERATSAKER FORMANNSKAPET 12.2.2020  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
 Referatsakene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
 
Til referatsak 1:  
I forbindelse med referatsak 1 var det en orientering ved økonomisjef Marit B Homb om 
foreløpig regnskapsresultat 2019.  
 
Ny referatsak 3: Arbeidet med regional næringsplan 
Arbeidsøkt om arbeidet med regional næringsplan. Innledning om status i arbeidet ved 
næringsutvikler Dag Høiholt-Vågsnes, og invitasjon til å komme med innspill. 
 
 
Oppsummering fra arbeidsøkten, med innspill fra formannskapsmedlemmer:   

 Viktig med sammenheng mellom kommuneplanens samfunnsdel, arealplan, 
strategiplan med økonomiplan og årsbudsjett. 

 Fritidsboligpolitikk for framtiden må utvikles. 
 Kobling mellom landbruksplan og næringsplan må synliggjøres. Landbruket er en stor 

næring i regionen. 
 Hvordan er samarbeidet mellom næringslivet og universitet- og høgskolesektoren? Er 

det nok søkelys på det? Og hva kan det offentlige eventuelt bidra med?  
 Mjøsbysamarbeidet? Gausdal er fortsatt ikke med. Det bør vi.   
 Intercity er et problemområde. Vanskelig at det ikke er prioritert.  
 Bredbånd er avgjørende for at flere kan jobbe i alle deler av Gausdal og regionen.  



  

 Alle temaene og problemstillinger som er presentert er viktige element. Her må en 
jobbe på mange fronter. Alt henger sammen med alt. Prosessen vil forhåpentligvis vise 
hva vi kan og bør løfte opp og prioritere.    

 Bærekraft, klima og energi må vi ha en aktiv holdning til. Næringslivet gjør det 
markedet etterspør. Det offentlige må stimulere. Men næringslivet må også ta tak i 
framtiden selv. Skape nye markeder.  

 Merkevare – Gudbrandsdalen for eksempel – her har en mye å gå på for å jobbe 
sammen, og enda mer strukturert og målrettet.  

 Bærekraft opp mot fritidsbolig – hvem skal legge til rette? Hvordan gjøre det? Fordel 
å være tidlig ute, og se på andre måter å legge til rette på? Dette berører mye av 
næringsutviklingen i regionen.  

 Klyngesamarbeid; hvordan legge til rette for at de blir flere og større? 
 Oppstartsmøte om landbruksplanen i forrige uke. Der er en inne på mange av de same 

tingene: - offentlige innkjøp og bærekraft for eksempel 
 Kompetanse og tilgang til kompetent arbeidskraft er et springende element. En 

utfordring er for eksempel mangel på læreplasser innen de «rette» fagene.  
 Vi har mange innovative bedrifter i Gausdal som også jobber med bærekraft. Hvordan 

kan vi lære mer av dem? Må i alle fall ta dem mer med i prosessen.  
 Ulike offentlige instanser må legge til rette, - ikke begrense og innskrenke. 
 Planen bør være overordnet og retningsgivende. Beskrive konkrete mål og tiltak. 

Hvordan skal regionen utvikle seg? 
 Ønsker vi mer utvikling og fortetting?  I så fall må en legge til rette for det på 

Segalstad bru og i Follebu. Her må vi som folkevalgte være bevisste i planleggingen. 
 Næringsareal er en utfordring; både plassering og størrelse. Får vi til å tilrettelegge for 

noen større områder?  
 Hvor mange fritidsboliger skal vi ha? På Skei for eksempel. Og hva makter vi opp i 

mot utbygging av infrastruktur.  
 Hvordan utvikle fjellet? Hvordan utvikle kommunesenteret? Det er det viktigste vi – 

Gausdal kommune – kan bidra med.  
 
 
 
 
Vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning, med de innspillene som kom i arbeidsøkten om regional 
næringsplan.  
 
 
 


