
 

 
 

 
 

 

Protokoll 
 
STYRE/RÅD/UTVALG:               MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: 
    
Formannskapet Formannskapssalen 15.01.2019 09:00 
 
 
Innkallingsmåte : Skriftlig 
    
Forfall : Ingen 
  
Vararepresentanter : Ingen 
  
Antall repr. inkl.   
varamedlemmer : 7  
  
Dessuten møtte : Rådmann Rannveig Mogren, Cathrine Furu, Harald Landheim 
  
Møteleder : Ordfører Hans Oddvar Høistad 
  
Orientering : I forbindelse med saken om interkommunalt samarbeid var det en  
                                        Innledning ved Rannveig Mogren.  
 
 
 
Godkjenning av protokoll: 
 
 
 
 
 
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 1/19   
 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 15.01.2019  
Sak 2/19   
 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG 

SYKEHUSET INNLANDET HF  
Sak 3/19   
 HØRINGSUTTALE - HANDLINGSPLAN FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 

2019-2022  
Sak 4/19   
 GODKJENNING AV EIENDOMMER MED FRITAK I HENHOLD TIL 

EIENDOMSSKATTELOVEN § 7 C FOR 2019  
Sak 5/19   
 NY / FORNYET STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - 

INNSPILLSRUNDE I FORMANNSKAPET  
Sak 6/19   
 STATENS VEGVESEN - FRAMTIDIG ORGANISERING OG 

LOKALISERING  
  
 



  

FS-1/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 19/18 
 
REFERATSAKER FORMANNSKAPET 15.01.2019  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning.  
 
 
Behandling: 
 
Vedr. regionrådet:  
Anette Musdalslien, Sp, stilte spørsmål om status vedr. saken om arrangementsstrategi for 
Lillehammer-regionen. Svar fra rådmannen: Saken er nå ute på en administrativ høring i 
kommunene, samt til organisasjoner. Frist er 1. februar 2019. Deretter blir saken videre 
bearbeidet, og går så til politisk behandling i kommunene vinteren 2019.  
 
Møte med ny fylkesmann:  
Hele formannskapet inviteres til møtet. Forfall må evt. meldes i god tid. 
Tema fra kommunens side vil være blant annet: «Ung styrke» og «Elevtjenesten – med 
livsmestring på dagsorden» 
 
Om grenseregulering av namsdistrikt:  
Formannskapet ber om at det blir utarbeide et høringssvar knyttet til saken. Saken blir lagt 
fram for kommunestyret januar 2019.  
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt.  
  
Vedtak: 
Referatsakene tas til etterretning.  
 
 
FS-2/19 
Ark.: 026 Arkivsaksnr.: 15/457 
 
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET 
INNLANDET HF  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 



  

 
1. Gausdal kommune godkjenner samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og 

kommunene i Hedmark og Oppland.  
2. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne endringer i samhandlingsrutinene, dersom det 

oppstår behov i avtaleperioden og dersom partene er enige i endringene. 

 
Behandling: 
Rådmannen endret et ord i innstillingen i punkt 2, fra «samhandlingsrutinene» til 
«rutinebeskrivelsene».   
 
Votering:  
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 

1. Gausdal kommune godkjenner samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og 
kommunene i Hedmark og Oppland.  

2. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne endringer i rutinebeskrivelsene, dersom det 
oppstår behov i avtaleperioden og dersom partene er enige i endringene. 

 
 
FS-3/19 
Ark.: Q80 Arkivsaksnr.: 19/19 
 
HØRINGSUTTALE - HANDLINGSPLAN FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2019-
2022  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Til «Handlingsplan for kollektivtransport 2019-2022» – høringsutkast fra Oppland fylkeskommune, 
vedtar Gausdal kommune høringsuttalelsen slik den går fram av sakens vurderingsdel. 

 
Behandling: 
Anette Musdalslien, Sp, satte fram dette forslaget til tillegg:  
 
«Vi vil understreke viktigheten av tiltak 2.5 i handlingsplanen. Et godt kollektivtransporttilbud 
opprettholdes ved at det brukes, og folk må endre reisevaner. Det er nødvendig å gjøre kjent at 
kollektivløsninger kan være et reelt alternativ, også utenfor byene. Dette kan skje i samarbeidet 
med kommunene». 
 



  

Votering:  
Enstemmig vedtatt med tillegget til Anette Musdalslien.   
 
 
Vedtak: 
Til «Handlingsplan for kollektivtransport 2019-2022» – høringsutkast fra Oppland fylkeskommune, 
vedtar Gausdal kommune høringsuttalelsen slik den går fram av sakens vurderingsdel. 

Vi vil understreke viktigheten av tiltak 2.5 i handlingsplanen. Et godt kollektivtransporttilbud 
opprettholdes ved at det brukes, og folk må endre reisevaner. Det er nødvendig å gjøre kjent at 
kollektivløsninger kan være et reelt alternativ, også utenfor byene. Dette kan skje i samarbeidet med 
kommunene. 

 

FS-4/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/13 
 
GODKJENNING AV EIENDOMMER MED FRITAK I HENHOLD TIL 
EIENDOMSSKATTELOVEN § 7 C FOR 2019  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

Det gis fritak for eiendomsskatt i 2019 i henhold til eiendomsskattelovens § 7 c) for de 
eiendommer som fremgår av vedlagt oversikt over nybygde boliger med fritak i 5 år. 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Det gis fritak for eiendomsskatt i 2019 i henhold til eiendomsskattelovens § 7 c) for de 
eiendommer som fremgår av vedlagt oversikt over nybygde boliger med fritak i 5 år. 
 
 
FS-5/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/17 
 
NY / FORNYET STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - 
INNSPILLSRUNDE I FORMANNSKAPET  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 



  

Saken var lagt fram for innspill fra formannskapet. 
 
Behandling: 
I forbindelse med saken om interkommunalt samarbeid var det en innledning ved Rannveig 
Mogren. 
 
Notatet med vedlegg var lagt fram for drøfting og innspill. 
 
Formannskapets medlemmer kom med følgende innspill:  

 Til skisse til ny strategi: Visjonen sier kanskje for lite om hvor vi vil? Delmålene er 
veldig bra. De er tydelige og presise.  

 Begrepet likeverdighet bør inn i verdiene  
 Visjonen er kort og forståelig   
 Handlingsplanen må utvikles videre.  Og hvert enkelt samarbeid må reguleres godt, 

både av hensyn til økonomi, tjenester og ansatte.  
 For interkommunalt samarbeid ligger det mye i skissens første avsnitt: begrep som 

kultur, tillit og vilje. Har vi det? Det må drøftes, og landes.   
 Viktig med felles møteplasser og fellesarenaer, - for å bygge en kultur.  
 Kommunereform og mulig ny prosess må vi snakke om, men det er for tidlig nå.   
 Vi må ta opp igjen kommunereformen. Hvorfor skal vi vente? Samarbeidsomfanget er 

stort, og vokser år for år. Vi må ta det tak i det store samarbeidet, og slå seg sammen. 
Gausdal er for liten for å løse framtidens oppgaver. Delutredningene fra sist prosess 
viser at det er flere fordeler enn ulemper. Det er andre mekanismer som driver 
sentralisering enn kommunereformen. 

 Kommunereformprosessen stoppet for tidlig sist. Men det er for tidlig å ta det opp igjen 
nå. Mye viktigere å bruke tid på å diskutere i kommunene om hva som er veien videre, 
før «nabopraten» om kommunereform.  

 Det er mange aspekter ved kommunereformen. Erfaringen fra Sverige og Danmark er 
ikke bare gode. Der er det blitt mye sentralisering. Debatten må handle om tjenester, 
økonomi, prioriteringer og samfunnsutvikling. Ønsker ikke å ta opp igjen en 
kommunestrukturdebatt nå. Det er viktig med interkommunalt samarbeid, og det må 
jobbes for å få på plass en ny, tydelig strategi. Og deretter drøfte nye samarbeid, jfr. 
handlingsplanen og innspillene fra formannskapskonferansen. De 3 kommunene har ulik 
tilnærming. Denne prosessen vil kunne klargjøre veien videre for de 3 kommunene og 
interkommunale samarbeid. Møteplasser er viktig. Vi må prate sammen. 

 Øyer har trukket seg fra utredninger (NAV og barnevern). Lillehammer er rause, men 
vi kan ikke forvente at Lillehammer fortsetter med det om de mindre kommunene 
stadig vekk ikke vil. Det blir også for ressurskrevende.  

 Hvor langt inn i kjernevirksomheten skal de interkommunale samarbeidene gå før vi ser 
at det er riktig å gå videre med andre løsninger (kommunereform).   

 Lokaldemokratiet må en jobbe for å utvikle uansett løsninger.   
 Vi må orke å diskutere utfordringer og muligheter internt i kommunen, og mellom 

kommunene. Vi må gå inn i kjernen av hva evt. problemer med interkommunalt 
samarbeid handler om. Og hva som er alternativene 



  

 Strategi for framtiden må landes, så kan en gå inn i aktuelle samarbeidsområder. Slik 
sett må strategien være forpliktende.  

 
 
 
Oppsummering: 
Det ble ikke fattet vedtak. Formannskapets medlemmer kom med innspill, som er oppsummert 
slik:  
 

 Til skisse til ny strategi: Visjonen sier kanskje for lite om hvor vi vil? Delmålene er 
veldig bra. De er tydelige og presise.  

 Begrepet likeverdighet bør inn i verdiene  
 Visjonen er kort og forståelig   
 Handlingsplanen må utvikles videre.  Og hvert enkelt samarbeid må reguleres godt, 

både av hensyn til økonomi, tjenester og ansatte.  
 For interkommunalt samarbeid ligger det mye i skissens første avsnitt: begrep som 

kultur, tillit og vilje. Har vi det? Det må drøftes, og landes.   
 Viktig med felles møteplasser og fellesarenaer, - for å bygge en kultur.  
 Kommunereform og mulig ny prosess må vi snakke om, men det er for tidlig nå.   
 Vi må ta opp igjen kommunereformen. Hvorfor skal vi vente? Samarbeidsomfanget er 

stort, og vokser år for år. Vi må ta det tak i det store samarbeidet, og slå seg sammen. 
Gausdal er for liten for å løse framtidens oppgaver. Delutredningene fra sist prosess 
viser at det er flere fordeler enn ulemper. Det er andre mekanismer som driver 
sentralisering enn kommunereformen. 

 Kommunereformprosessen stoppet for tidlig sist. Men det er for tidlig å ta det opp igjen 
nå. Mye viktigere å bruke tid på å diskutere i kommunene om hva som er veien videre, 
før «nabopraten» om kommunereform.  

 Det er mange aspekter ved kommunereformen. Erfaringen fra Sverige og Danmark er 
ikke bare gode. Der er det blitt mye sentralisering. Debatten må handle om tjenester, 
økonomi, prioriteringer og samfunnsutvikling. Ønsker ikke å ta opp igjen en 
kommunestrukturdebatt nå. Det er viktig med interkommunalt samarbeid, og det må 
jobbes for å få på plass en ny, tydelig strategi. Og deretter drøfte nye samarbeid, jfr. 
handlingsplanen og innspillene fra formannskapskonferansen. De 3 kommunene har ulik 
tilnærming. Denne prosessen vil kunne klargjøre veien videre for de 3 kommunene og 
interkommunale samarbeid. Møteplasser er viktig. Vi må prate sammen. 

 Øyer har trukket seg fra utredninger (NAV og barnevern). Lillehammer er rause, men 
vi kan ikke forvente at Lillehammer fortsetter med det om de mindre kommunene 
stadig vekk ikke vil. Det blir også for ressurskrevende.  

 Hvor langt inn i kjernevirksomheten skal de interkommunale samarbeidene gå før vi ser 
at det er riktig å gå videre med andre løsninger (kommunereform).   

 Lokaldemokratiet må en jobbe for å utvikle uansett løsninger.   
 Vi må orke å diskutere utfordringer og muligheter internt i kommunen, og mellom 

kommunene. Vi må gå inn i kjernen av hva evt. problemer med interkommunalt 
samarbeid handler om. Og hva som er alternativene 



  

 Strategi for framtiden må landes, så kan en gå inn i aktuelle samarbeidsområder. Slik 
sett må strategien være forpliktende.  

 
 
FS-6/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/36 
 
STATENS VEGVESEN - FRAMTIDIG ORGANISERING OG LOKALISERING  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Ordfører bes på relevant måte, og i samråd med ordfører i Lillehammer kommune, følge opp 
følgende punkter ovenfor Stortinget, Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen  
 
1. Gausdal kommune er bekymret for sentraliseringen som skjer av offentlige arbeidsplasser i    
    statlige etater. Formannskapet forventer at regjeringen går inn og styrer statlige etaters  
    organisering i henhold til regjeringens mål og ambisjon om desentralisering og balansert  
    utvikling. 
 
2. Gausdal kommune forventer at utflytting av statlige arbeidsplasser fra hovedstaden skal  
    bidra til å styrke eksisterende administrasjonssenter. 
 
3. Gausdal kommune mener Statens vegvesen ved Vegdirektoratet må legge hovedsetet for  
    Statens vegvesen sin nye organisasjon til Lillehammer. 
 
4. Gausdal kommune viser til det pågående samarbeidet med Oppland og Hedmark  
    fylkeskommuner og flere kommuner om felles areal- og transportplanlegging i Mjøsbyen,  
    hvor balansert utvikling av arbeidsplasser og bosetting er et av hovedmålene. 
 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Ordfører bes på relevant måte, og i samråd med ordfører i Lillehammer kommune, følge opp 
følgende punkter ovenfor Stortinget, Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen  
 
1. Gausdal kommune er bekymret for sentraliseringen som skjer av offentlige arbeidsplasser i    
    statlige etater. Formannskapet forventer at regjeringen går inn og styrer statlige etaters  
    organisering i henhold til regjeringens mål og ambisjon om desentralisering og balansert  
    utvikling. 
 
2. Gausdal kommune forventer at utflytting av statlige arbeidsplasser fra hovedstaden skal  



  

    bidra til å styrke eksisterende administrasjonssenter. 
 
3. Gausdal kommune mener Statens vegvesen ved Vegdirektoratet må legge hovedsetet for  
    Statens vegvesen sin nye organisasjon til Lillehammer. 
 
4. Gausdal kommune viser til det pågående samarbeidet med Oppland og Hedmark  
    fylkeskommuner og flere kommuner om felles areal- og transportplanlegging i Mjøsbyen,  
    hvor balansert utvikling av arbeidsplasser og bosetting er et av hovedmålene. 
 
 
 
 
 


