
 

 
 

 
 

 

Protokoll 
 
STYRE/RÅD/UTVALG:               MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: 
    
Formannskapet Formannskapssalen 17.09.2019 10:00 - 12:15 
 
 
Innkallingsmåte : Skriftlig 
    
Forfall : Jon Arild Sagheim 
  
Vararepresentanter : Jan Erik Kristiansen  
  
Antall repr. inkl.   
varamedlemmer : 7  
  
Dessuten møtte : Kommunalsjef Cathrine Furu, kommunalsjef Harald Landheim,  
  økonomisjef Marit Bråten Homb, kontroller Pål Helge Vorkinn,  
  rådgiver Jon Sylte, assisterende næringssjef Dag Høiholt-Vågsnes 
  
Møteleder : Hans Oddvar Høistad 
  
Merknader : Organet vedtok foreslåtte endringer i saklisten. 
 
 
 
Godkjenning av protokoll: 
 
 
 
 
 
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 61/19   
 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 17.09.2019  
Sak 62/19   
 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG 

GJELDSREGLEMENTET PER 31.08 2019  
Sak 63/19   
 SØKNAD OM STØTTE TIL KJØP AV NYLØYPEMASKIN - STI- OG 

LØYPEKOMITEEN GAUSDAL VESTFJELL NORD  
Sak 64/19   
 NY BEHANDLING - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIDET LEKE- OG 

OPPHOLDSAREAL, BAKLIA STALL & GÅRDSBARNEHAGE  
Sak 65/19   
 UTREDNING: LØSNING AV FREMTIDIGE 

KAPASITETSUTFORDRINGER VED FOLLEBU SKOLESKOLE  
Sak 66/19   
 TV-AKSJONEN 2019 - OPPFORDRING TIL BIDRAG  
Sak 67/19   
 BREDBÅNDSFOND - ETABLERING AV KOMMUNALT TILSKUDD FOR 

UTBYGGING AV BREDBÅND  
Sak 68/19   
 INNKJØPSSTRATEGI GAUSDAL KOMMUNE  
Sak 69/19   
 HANDLINGSPLAN TIL STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT 

SAMARBEID  
Sak 70/19   
 UTBYGGINGSAVTGALE AUSTLID SETER  
  
 



  

 
 
FS-61/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 19/2093 
 
REFERATSAKER FORMANNSKAPET 17.09.2019  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Referatsakene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Økonomisjef Marit Bråten Homb og kontroller Pål Helge Vorkinn orienterte om 
utfordringsbilde økonomi. 
 
Ordfører orienterte fra regionrådets møte 30.08.2019, knyttet til sak om videregående 
skoletilbud i regionen. 
 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til etterretning. 
 
 
FS-62/19 
Ark.: 200 Arkivsaksnr.: 19/1532 
 
RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 
31.08 2019  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

Rapportering i henhold til kommunens finans- og gjeldsreglement per 31.08.2019 tas til 
etterretning. 
 
Behandling: 
Det ble votert over rådmannens innstilling. 
Enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
Rapportering i henhold til kommunens finans- og gjeldsreglement per 31.08.2019 tas til 
etterretning. 
 



  

 
 
 
FS-63/19 
Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 19/1657 
 
SØKNAD OM STØTTE TIL KJØP AV NY LØYPEMASKIN - STI- OG 
LØYPEKOMITEEN GAUSDAL VESTFJELL NORD  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Søknad fra Sti- og Løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord om tilskudd til kjøp av 
løypemaskin avslås. Dette begrunnes med kommunens anstrengte økonomiske situasjon, og at 
dette ikke er en lovpålagt oppgave for kommunen.  
 
Behandling: 
Det ble votert over rådmannens innstilling. 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
Søknad fra Sti- og Løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord om tilskudd til kjøp av 
løypemaskin avslås. Dette begrunnes med kommunens anstrengte økonomiske situasjon, og at 
dette ikke er en lovpålagt oppgave for kommunen.  
 
 
FS-64/19 
Ark.: L44 Arkivsaksnr.: 19/816 
 
NY BEHANDLING - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIDET LEKE- OG 
OPPHOLDSAREAL, BAKLIA STALL & GÅRDSBARNEHAGE  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

Søknaden fra Baklia stall & gårdsbarnehage om å få tilskudd på økt leke- og oppholdsareal avslås.  
 
Klageadgang:  
Barnehagen kan påklage kommunens vedtak til fylkesmannen. Klagen kan sendes kommunens 
postmottak elektronisk til: postmottak@gausdal.kommune.no, eller den kan sendes i brev til 
følgende adresse: Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 ØSTRE GAUSDAL.  
 
I henhold til forvaltningslovens regler, er det tre ukers klagefrist fra klager mottok kommunens 
vedtak. 



  

 
Behandling: 
Det ble votert over rådmannens innstilling i saken. 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
Søknaden fra Baklia stall & gårdsbarnehage om å få tilskudd på økt leke- og oppholdsareal avslås.  
 
Klageadgang:  
Barnehagen kan påklage kommunens vedtak til fylkesmannen. Klagen kan sendes kommunens 
postmottak elektronisk til: postmottak@gausdal.kommune.no, eller den kan sendes i brev til 
følgende adresse: Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 ØSTRE GAUSDAL.  
 
I henhold til forvaltningslovens regler, er det tre ukers klagefrist fra klager mottok kommunens 
vedtak. 
 
 
FS-65/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1912 
 
UTREDNING: LØSNING AV FREMTIDIGE KAPASITETSUTFORDRINGER VED 
FOLLEBU SKOLESKOLE  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
1) Gjeldende kretsgrenseinndeling i Gausdal opprettholdes. 
2) Kommunestyret vedtar at fremtidige kapasitetsutfordringer ved Follebu skole løses 

gjennom kjøp av et modulbygg, og ber administrasjonen komme tilbake med en egen sak 
om dette når elevtallsutviklingen tilsier et behov for det.  

 
 
Behandling: 
Det ble votert over rådmannens innstilling i saken. 
Enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
 
1) Gjeldende kretsgrenseinndeling i Gausdal opprettholdes. 
2) Kommunestyret vedtar at fremtidige kapasitetsutfordringer ved Follebu skole løses 

gjennom kjøp av et modulbygg, og ber administrasjonen komme tilbake med en egen sak 
om dette når elevtallsutviklingen tilsier et behov for det.  



  

 
 
 
 
 
FS-66/19 
Ark.: X03 Arkivsaksnr.: 19/1921 
 
TV-AKSJONEN 2019 - OPPFORDRING TIL BIDRAG  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Gausdal kommune bidrar med kr. 3 pr. innbygger til TV- aksjonen 2019. 
2. Tilskuddet på kr. 18.459 dekkes av formannskapets tilleggsbevilgningspost. 

Det gjøres følgende budsjettendring: 
14700.1500.1004               18.459 D 
14901.9000.9001              -18.459 K 
 
 

Behandling: 
Det ble votert over rådmannens innstilling i saken. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Gausdal kommune bidrar med kr. 3 pr. innbygger til TV- aksjonen 2019. 
2. Tilskuddet på kr. 18.459 dekkes av formannskapets tilleggsbevilgningspost. 

Det gjøres følgende budsjettendring: 
14700.1500.1004               18.459 D 
14901.9000.9001              -18.459 K 
 
 

 
FS-67/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/2088 
 
BREDBÅNDSFOND - ETABLERING AV KOMMUNALT TILSKUDD FOR 
UTBYGGING AV BREDBÅND  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 



  

 Det etableres et fond for tilskudd til utbygging av bredbånd i områder i Gausdal uten 
kommersielt grunnlag for utbygging. 

 Tilskuddsordningen disponeres i tråd med Retningslinjer for bredbåndsfondet i 
Gausdal 

 Vedlagte utkast til Retningslinjer for bredbåndsfondet i Gausdal, vedtas. 
 Fondets disponible midler er overførbare mellom år og finansieres i tråd med vedtak i 

budsjett med Økonomiplan og kommuneplanens samfunnsdel. 
 
 
Behandling: 
Det ble votert over rådmannens innstilling. 
Enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
 
 Det etableres et fond for tilskudd til utbygging av bredbånd i områder i Gausdal uten 

kommersielt grunnlag for utbygging. 
 Tilskuddsordningen disponeres i tråd med Retningslinjer for bredbåndsfondet i 

Gausdal 
 Vedlagte utkast til Retningslinjer for bredbåndsfondet i Gausdal, vedtas. 
 Fondets disponible midler er overførbare mellom år og finansieres i tråd med vedtak i 

budsjett med Økonomiplan og kommuneplanens samfunnsdel. 
 
 
FS-68/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1744 
 
INNKJØPSSTRATEGI GAUSDAL KOMMUNE  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Forslag til innkjøpsstrategi for Gausdal kommune vedtas. 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Anne Synnøve Østensen (Ap) 
Nytt forslag til vedtak: 

1.  Forslag til innkjøpsstrategi for Gausdal kommune vedtas med følgende endring: 
A. Under pkt 4 Samfunnsansvar, side 6, 1. avsnitt: «Kommunen skal i relevante 

kontrakters stille krav om at leverandører er tilknyttet en lærlingeordning, og at 



  

minimum 10 % av arbeidet med gjennomføringen av kontrakten utføres av 
lærlinger.» 

B. Under pkt 4.1 Miljøhensyn i anskaffelser endres siste linje til: «Gausdal kommune 
vil stille krav om strategi for å redusere plast/emballasje i relevante innkjøp.» 

2. Rådmannen bes komme tilbake med politisk sak om innkjøpsreglement og 
innkjøpsrutiner innen utgangen av 2019. 

 
Det ble votert over Østensens forslag. 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 

1. Forslag til innkjøpsstrategi for Gausdal kommune vedtas med følgende endring: 
A. Under pkt 4 Samfunnsansvar, side 6, 1. avsnitt: «Kommunen skal i relevante 

kontrakter stille krav om at leverandører er tilknyttet en lærlingeordning, og at 
minimum 10 % av arbeidet med gjennomføringen av kontrakten utføres av 
lærlinger.» 

B. Under pkt 4.1 Miljøhensyn i anskaffelser endres siste linje til: «Gausdal kommune 
vil stille krav om strategi for å redusere plast/emballasje i relevante innkjøp.» 

2. Rådmannen bes komme tilbake med politisk sak om innkjøpsreglement og 
innkjøpsrutiner innen utgangen av 2019. 

 
 
FS-69/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/17 
 
HANDLINGSPLAN TIL STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

1. Handlingsplanen for 2019 og 2020 vedtas slik den framgår av vedlegg 2. Handlingsplanen 
vurderes årlig i forbindelse med en felles formannskapskonferanse. Revidert 
handlingsplan skal behandles i de 3 kommunestyrene.  

2. Forslaget til felles møteplasser i kommunestyreperioden 2019-2023 vedtas slik det går 
fram av vedlegg 3. Videreutvikling av møteplassene – tema og tidspunkt - tas i forbindelse 
med rullering av handlingsplanen. 

 
 
Behandling: 
Det ble votert over rådmannens innstilling i saken. 
Enstemmig tiltrådt. 
 



  

 
Innstilling: 
1. Handlingsplanen for 2019 og 2020 vedtas slik den framgår av vedlegg 2. Handlingsplanen 

vurderes årlig i forbindelse med en felles formannskapskonferanse. Revidert 
handlingsplan skal behandles i de 3 kommunestyrene.  

2. Forslaget til felles møteplasser i kommunestyreperioden 2019-2023 vedtas slik det går 
fram av vedlegg 3. Videreutvikling av møteplassene – tema og tidspunkt - tas i forbindelse 
med rullering av handlingsplanen. 

 
 
FS-70/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/2067 
 
UTBYGGINGSAVTGALE AUSTLID SETER  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Vedlagt utbyggingsavtale i tilknytning til detaljreguleringsplan Austlid seter godkjennes, jfr. plan- 
og bygningslovens § 17-4.  
 
 
Behandling: 
Det ble votert over rådmannens innstilling i saken. 
Enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
Vedlagt utbyggingsavtale i tilknytning til detaljreguleringsplan Austlid seter godkjennes, jfr. plan- 
og bygningslovens § 17-4.  
 
 
 
 


