
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Formannskapet 
Dato:  18.11.2020 
Tid:  09:00 - 13:00 
Sted:  Kommunestyresalen 
Under ledelse av:  ordfører Anette Musdalslien 
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:  

 
 
Leder Anette Musdalslien   
Medlem Stig Audun Melbø   
Medlem Paul Kristian Lillelien   
Medlem Åslaug Enger Olsen   
Medlem Hans Oddvar Høistad   
Medlem Stein Erik Skjelsvold   
Medlem Heidi Kristiansen   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer:  7 

 

Til stede fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Rannveig Mogren, Cathrine Furu, Marit-Lang Ree Finstad (via Teams), Dag 
Vågsnes, Torbjørn Furuhaugen, Pål Vorkinn, Marit B Homb, Nisveta Tiro.  
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  

 Ingenting 



  

Orientering:  
 I forbindelse med handlings- og økonomiplanen var det en orientering om status knyttet 

til hovedplan for vann og avløp. Ved leder for tekniske tjenester Torbjørn Furuhaugen. 

Til underskriving av elektronisk protokoll: 
I tillegg til ordfører, vil Hans Høistad, Ap, skrive under på den elektroniske protokollen.  

Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlegges møteprotokollen. 

 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 63/20 REFERATSAKER FORMANNSKAPET  18.11.2020  
 
Sak 64/20  KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021-2032 - HØRINGSFORSLAG  
 
Sak 65/20 FORSLAG TIL OPPHEVING AV FORSKRIFT OM KONSESJONSPLIKT FOR BEBYGD 

EIENDOM I GAUSDAL KOMMUNE  
 
Sak 66/20 TILRETTELEGGING FOR BREDBÅND, MOBIL OG ANNEN ELEKTRONISK 

KOMMUNIKASJON  
 
Sak 67/20 PARTNERSKAPSAVTALE OM LØYPEKJØRING I VESTRE GAUSDAL  
 
Sak 68/20 FORNYING AV PARTNERSKAPSAVTALE MELLOM SKEIKAMPEN PLUSS BA OG 

GAUSDAL KOMMUNE 2021-2023  
 
Sak 69/20 REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2021  
 
Sak 70/20 REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2021  
 
Sak 71/20 REGULERING AV SLAMGEBYR 2021  
 
Sak 72/20 REGULERING AV VANNGEBYR 2021  
 
Sak 73/20 REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2021  
 
Sak 74/20 REVISJON AV GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER, BYGGESAKSBEHANDLING OG 

KART- OG OPPMÅLING FOR 2021  
 
Sak 75/20 FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - ETABLERING AV HELDØGNS 

OMSORG (HDO) I SYKEHJEMSAVDELING, SAMT FREMTIDIG BRUK AV FLATAVEG  
 
Sak 76/20 GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2021, ØKONOMIPLAN OG 

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR 2021-2024  
 
Sak 77/20 UTBYGGINGSAVTALE AUSTLID FRITIDSPARK - BJØRNHAUG  
 
Sak 78/20 UTBYGGINGSAVTALE TIL DETALJREGULERINGSPLAN SKÅNDALEN  
 
Sak 79/20 UTBYGGINGSAVTALE TIL DETALJREGULERINGSPLAN TÅGET  
 
 



  

Sak 80/20 UTBYGGINGSAVTALE TIL DETALJREGULERINGSPLAN KJØPMANNSLETTA OG 
VÅRSETRA  

 
Sak 81/20 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 - FASTSETTING AV VALGDAG  
 
Sak 82/20 INNLANDET REVISJON IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN  
  
 



  

 
 
FS-63/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/3180 
 
REFERATSAKER FORMANNSKAPET  18.11.2020  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

Referatsakene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
 
Til referat sak 3: Salg av Mælingsvegen 26 i Forset. 
Notatet – med forslag om salg –  var sendt fram til formannskapet for avgjørelse.  
Votering:  
Budet ble enstemmig akseptert slik det går fram av notatet.   
 
Votering for de andre referatsakene:  Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 

Referatsakene tas til etterretning, med tillegg av vedtaket i referatsak 3.  
 

 
 
 
FS-64/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/15 
 
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021-2032 - HØRINGSFORSLAG  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

Innstilling: 
 
Kommunestyret legger kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 ut på høring og offentlig 
ettersyn. Høringsfrist er 25. januar 2021. 

 
 



  

Behandling: 
Innspill:  

 Fra Åslaug Enger Olsen, Sp: En bør se på konkretisering av likestilling (FNs 
bærekraftsmål) – som et delmål – under kap. «Organisasjonen som samskaper».  

 Fra Paul Kristian Lillelien, Sp: En bør samordne begrepene fritidsinnbyggere, 
hytteeiere, og deltidsinnbyggere.  

Stig Melbø, Tverrpolitisk liste, satte fram dette forslaget til endring:  
«Markagrense innføres ved revisjon av kommunedelplanen for Skei.» 
 
Paul Kristian Lillelien, Sp, satte fram dette forslaget til endring:  
Begrepet «høgbonitets skog» tas ut fra den setningen det står. 
 
Votering;  

 Forslaget til Stig Melbø ble enstemmig tiltrådt.  
 Forslaget til Paul Kristian Lillelien ble enstemmig tiltrådt 

Konklusjon ellers, og til gjennomgang, før kommunestyremøtet: 
Det ryddes i skrivefeil og begrepsbruk, og punkt om likestilling konkretiseres som et delmål i 
under kap «Organisasjon som samskaper».  
 
 
 
 
Innstilling: 
 
Kommunestyret legger kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 ut på høring og offentlig 
ettersyn. Høringsfrist er 25. januar 2021. 

 
 
 
 
FS-65/20 
Ark.: 140 &00 Arkivsaksnr.: 20/968 
 
FORSLAG TIL OPPHEVING AV FORSKRIFT OM KONSESJONSPLIKT FOR BEBYGD EIENDOM I 
GAUSDAL KOMMUNE  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Gausdal kommune vil oppheve forskrift om konsesjonsplikt for bebygd eiendom i Gausdal 
kommune, og sender søknad til Landbruksdirektoratet for å fastsette dette. 



  

 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
 
Innstilling: 
Gausdal kommune vil oppheve forskrift om konsesjonsplikt for bebygd eiendom i Gausdal 
kommune, og sender søknad til Landbruksdirektoratet for å fastsette dette. 
 
 
 
 
 
FS-66/20 
Ark.: N64 Arkivsaksnr.: 20/1074 
 
TILRETTELEGGING FOR BREDBÅND, MOBIL OG ANNEN ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Prioriteringene i 2021 med å stimulere til utbygging av bredbånd i områder uten 
kommersielt grunnlag, baseres på kommunedirektørens tilråding for 
bredbåndshandlingsplan.  
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
Prioriteringene i 2021 med å stimulere til utbygging av bredbånd i områder uten 
kommersielt grunnlag, baseres på kommunedirektørens tilråding for 
bredbåndshandlingsplan.  
 
 
 
 
 



  

FS-67/20 
Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 20/2570 
 
PARTNERSKAPSAVTALE OM LØYPEKJØRING I VESTRE GAUSDAL  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
1. Foreliggende forslag til partnerskapsavtaler med løypelag i Vestre Gausdal godkjennes.  

 
2. Fordeling av årlig tilskudd fordeles som foreslått i saksframlegget.  

 
3. Tilskuddet finansieres ved å bruke kr. 150.000 fra driftsbudsjettet og kr. 100.000 fra 

næringsfondet.  

 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt 
 
 
 
Vedtak: 
 
1. Foreliggende forslag til partnerskapsavtaler med løypelag i Vestre Gausdal godkjennes.  

 
2. Fordeling av årlig tilskudd fordeles som foreslått i saksframlegget.  

 
3. Tilskuddet finansieres ved å bruke kr. 150.000 fra driftsbudsjettet og kr. 100.000 fra 

næringsfondet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
FS-68/20 
Ark.: U01 &01 Arkivsaksnr.: 20/2763 
 
FORNYING AV PARTNERSKAPSAVTALE MELLOM SKEIKAMPEN PLUSS BA OG GAUSDAL 
KOMMUNE 2021-2023  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
1. Foreliggende forslag til partnerskapsavtale med Skeikampen Pluss BA godkjennes.  
2. Tilskuddet på kr. 1.000.000 + mva for hvert år i perioden 2021-2023 finansieres med kr. 

200.000 fra næringsfondet og kr. 800.000 fra driftsbudsjettet.  

 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt 
 
 
Innstilling: 
 
1. Foreliggende forslag til partnerskapsavtale med Skeikampen Pluss BA godkjennes.  
2. Tilskuddet på kr. 1.000.000 + mva for hvert år i perioden 2021-2023 finansieres med kr. 

200.000 fra næringsfondet og kr. 800.000 fra driftsbudsjettet.  

 
 
 
 
FS-69/20 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 20/3002 
 
REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2021  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
I medhold av forurensningsloven av 13. mars 1981, og i samsvar med forskrift for kommunal 
renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer fastsettes 
følgende gebyrsatser for 2021: 
      



  

  Eks. mva Inkl mva 
Renovasjon liten 140 l restavfall 1 924  2 405 
Renovasjon middels 240 l restavfall 2 724  3 405 
Renovasjon stor 360 l restavfall 4 600 5 750 
Renovasjon sambruk 360 l 2 336  2 920 
Renovasjon fellesløsning liten 1 924  2 405 
Renovasjon fellesløsning middels 2 724  3 405 
Renovasjon fellesløsning stor 4 600  5 750 
Renovasjon fritid kategori I 776 970 
Renovasjon fritid kategori II 2 128 2 660 
Renovasjon henting 3 - 10 meter 444  556 
Renovasjon henting 10 - 30 meter 732  915 
Renovasjon 240 liter papir 240  300 
Renovasjon 360 liter papir 400  500 
Renovasjon 240 liter matavfall 240  300 
Renovasjon 240 liter hermetikk/glassemb. 240  300 
Renovasjon ekstra sekk 100 liter restavfall 80 100 
Renovasjon ekstratømming pr. 5 beholdere 416  520 
Renovasjon ekstratømming pr. stk. fellesløsning 644  805 
Renovasjon levering restavfall gjenvinningsstasjoner 2 600  3 250 
Renovasjon etableringsgebyr pr. abonnement  1 888  2 360 
 
Opprydding etter dumping av avfall på GLØRs miljøtorg/fellesplasser: 815 kr/t eks mva. med 
tillegg for antall kg avfall. 
 
Levering av retur tre over 1000 kg/pr. abonnement: 0,84 kr pr kg eks mva. 
 
Levering av farlig avfall utover 1000 kg/pr abonnement: 1,72 kr pr kg eks mva. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt 
 
 
 
 
Innstilling: 
I medhold av forurensningsloven av 13. mars 1981, og i samsvar med forskrift for kommunal 
renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer fastsettes 
følgende gebyrsatser for 2021: 
      
  Eks. mva Inkl mva 
Renovasjon liten 140 l restavfall 1 924  2 405 



  

Renovasjon middels 240 l restavfall 2 724  3 405 
Renovasjon stor 360 l restavfall 4 600 5 750 
Renovasjon sambruk 360 l 2 336  2 920 
Renovasjon fellesløsning liten 1 924  2 405 
Renovasjon fellesløsning middels 2 724  3 405 
Renovasjon fellesløsning stor 4 600  5 750 
Renovasjon fritid kategori I 776 970 
Renovasjon fritid kategori II 2 128 2 660 
Renovasjon henting 3 - 10 meter 444  556 
Renovasjon henting 10 - 30 meter 732  915 
Renovasjon 240 liter papir 240  300 
Renovasjon 360 liter papir 400  500 
Renovasjon 240 liter matavfall 240  300 
Renovasjon 240 liter hermetikk/glassemb. 240  300 
Renovasjon ekstra sekk 100 liter restavfall 80 100 
Renovasjon ekstratømming pr. 5 beholdere 416  520 
Renovasjon ekstratømming pr. stk. fellesløsning 644  805 
Renovasjon levering restavfall gjenvinningsstasjoner 2 600  3 250 
Renovasjon etableringsgebyr pr. abonnement  1 888  2 360 
 
Opprydding etter dumping av avfall på GLØRs miljøtorg/fellesplasser: 815 kr/t eks mva. med 
tillegg for antall kg avfall. 
 
Levering av retur tre over 1000 kg/pr. abonnement: 0,84 kr pr kg eks mva. 
 
Levering av farlig avfall utover 1000 kg/pr abonnement: 1,72 kr pr kg eks mva. 
 
 
 
 
 
FS-70/20 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 20/3003 
 
REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2021  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Med virkning fra 01.01.2021 fastsettes følgende gebyrer for feiing og tilsyn:  
Ordinære fyringsanlegg pr. pipe (pipeløp). kr 410.- eks mva. (512,50 inkl. mva.) 
Gassfyringsanlegg kr 300.- eks mva. (375,00 inkl. mva. ) 
Gebyr for hytter er som øvrig bebyggelse. 



  

 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt 
 
 
Innstilling: 
Med virkning fra 01.01.2021 fastsettes følgende gebyrer for feiing og tilsyn:  
Ordinære fyringsanlegg pr. pipe (pipeløp). kr 410.- eks mva. (512,50 inkl. mva.) 
Gassfyringsanlegg kr 300.- eks mva. (375,00 inkl. mva. ) 
Gebyr for hytter er som øvrig bebyggelse. 

 
 
 
 
 
FS-71/20 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 20/3006 
 
REGULERING AV SLAMGEBYR 2021  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
I samsvar med forskrift for slamtømming i Gausdal kommune § 8 fastsettes følgende 
gebyrsatser for tømming av septikkslam og slam fra tette tanker for 2021: 
 
Stoppgebyr: 800 kr eks mva. (1000 kr inkl. mva.) 
Pris pr m3: 435 kr eks mva. (543,75 kr inkl. mva.) 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt 
 
 
Innstilling: 
I samsvar med forskrift for slamtømming i Gausdal kommune § 8 fastsettes følgende 
gebyrsatser for tømming av septikkslam og slam fra tette tanker for 2021: 
 
Stoppgebyr: 800 kr eks mva. (1000 kr inkl. mva.) 
Pris pr m3: 435 kr eks mva. (543,75 kr inkl. mva.) 
 



  

 
 
 
 
FS-72/20 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 20/3072 
 
REGULERING AV VANNGEBYR 2021  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for vannforsyning med virkning fra 01.01.2021: 
 
Abonnementsgebyr hytter:    kr 1 670,00,- pr år pr abonnement eks mva. 
(2087,50 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr hytter:    kr 450,- pr m² eks mva. (476,25 inkl. mva.) 
Forbruksgebyr all bebyggelse:   kr 11,00 pr m³eks mva. (14,00 inkl. mva.) 
Abonnementsgebyr bolig/næring:   kr 1 115,00- pr år pr abonnement eks mva. 
(1393,75 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats:  kr 105,- pr m² eks mva. (131,25 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats:  kr 310,- pr m² eks mva. (336,25 inkl. mva.) 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt 
 
 
Innstilling: 
I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for vannforsyning med virkning fra 01.01.2021: 
 
Abonnementsgebyr hytter:    kr 1 670,00,- pr år pr abonnement eks mva. 
(2087,50 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr hytter:    kr 450,- pr m² eks mva. (476,25 inkl. mva.) 
Forbruksgebyr all bebyggelse:   kr 11,00 pr m³eks mva. (14,00 inkl. mva.) 
Abonnementsgebyr bolig/næring:   kr 1 115,00- pr år pr abonnement eks mva. 
(1393,75 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats:  kr 105,- pr m² eks mva. (131,25 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats:  kr 310,- pr m² eks mva. (336,25 inkl. mva.) 
 
 
 



  

 
FS-73/20 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 20/3073 
 
REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2021  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for avløpstjenester eks. mva. med virkning fra 01.01.2021: 
 
Abonnementsgebyr hytter:   kr 1 800,00   pr år pr abonnement eks mva.  
(2250 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr hytter:   kr    396,00   pr m² eks mva. (432,13 inkl. mva.) 
Forbruksgebyr all bebyggelse:  kr      15,00   pr m³eks mva. (18,75 inkl. mva.) 
Abonnementsgebyr bolig/næring  kr 1 200,00   pr år pr abonnement eks mva. (1500 
inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats: kr     144,50   pr m² eks mva. (180,63 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats: kr     428,00   pr m² eks mva. (464,13 inkl. mva.) 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt 
 
 
Innstilling: 
I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for avløpstjenester eks. mva. med virkning fra 01.01.2021: 
 
Abonnementsgebyr hytter:   kr 1 800,00   pr år pr abonnement eks mva.  
(2250 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr hytter:   kr    396,00   pr m² eks mva. (432,13 inkl. mva.) 
Forbruksgebyr all bebyggelse:  kr      15,00   pr m³eks mva. (18,75 inkl. mva.) 
Abonnementsgebyr bolig/næring  kr 1 200,00   pr år pr abonnement eks mva. (1500 
inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats: kr     144,50   pr m² eks mva. (180,63 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats: kr     428,00   pr m² eks mva. (464,13 inkl. mva.) 
 
 
 
 
 



  

FS-74/20 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 20/3074 
 
REVISJON AV GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER, BYGGESAKSBEHANDLING OG KART- OG 
OPPMÅLING FOR 2021  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 33-1 fastsettes gebyrregulativet for plansaker, 

byggesaksbehandling og kart- og oppmåling for 2021: 
a) Gebyrsatsene for byggesaksbehandling økes i henhold til vedlegg 1. 
b) Gebyrsatsene for kart og oppmåling foreslås uendret.  
c) Gebyrsatsene for planarbeid økes i henhold til vedlegg 2. 
d) Gebyrsatsene for Infoland økes med forventet prisstigning 3%.  

2. Satsene gjøres gjeldende fra 01.01.2021. 

 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt 
 
 
Innstilling: 
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 33-1 fastsettes gebyrregulativet for plansaker, 

byggesaksbehandling og kart- og oppmåling for 2021: 
a) Gebyrsatsene for byggesaksbehandling økes i henhold til vedlegg 1. 
b) Gebyrsatsene for kart og oppmåling foreslås uendret.  
c) Gebyrsatsene for planarbeid økes i henhold til vedlegg 2. 
d) Gebyrsatsene for Infoland økes med forventet prisstigning 3%.  

2. Satsene gjøres gjeldende fra 01.01.2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
FS-75/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1535 
 
FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - ETABLERING AV HELDØGNS OMSORG 
(HDO) I SYKEHJEMSAVDELING, SAMT FREMTIDIG BRUK AV FLATAVEG  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

1. Det etableres omsorgsboliger med heldøgns omsorg (etter SSBs definisjon, med 
døgnbemanning) i en avdeling ved Follebutunet.  

2. Overgangen fra sykehjemsplasser til HDO-plasser i avdelingen skal skje gradvis. 
Eksisterende vedtak om langtidsplass i institusjon videreføres, om pasienten ikke selv 
ønsker å bli vurdert for HDO-plass. 

3. Ved behov, kan pasienter med vedtak om korttids- eller langtidsplass i institusjon få 
plass i HDO-avdelingen, for å sikre fleksibilitet og en mest mulig effektiv utnyttelse av 
plassene.  

4. Økonomisk effekt som følge av overgang fra sykehjemsplasser til HDO er lagt inn i 
økonomiplanen for perioden 2021-2024. Denne utgjør 1 mill. kr i 2021, 3, mill. kr i 
2022 og 4 mill. kr fra 2023. 

5. Husleie, utgifter fellesareal og strøm for omsorgsbolig med heldøgns omsorg ved 
Follebutunet, skal tilsvare prisene for bolig i bofellesskap for eldre. I tillegg påløper 
gebyr for «servicepakke», samt 18 timer praktisk bistand per måned, ut fra gjeldende 
satser. I 2021 utgjør «servicepakken» kr 5.120 per måned. 

6. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme sak om fremtidig bruk av 
Flatavegen 6 når mulighet for interkommunalt samarbeid knyttet til botilbud med 
bemanning er ferdig utredet. Saken må inneholde en vurdering av eventuelle 
fremtidige tjenestebehov, samt estimerte investerings- og driftsutgifter. Inntil videre 
skal lokalene ikke tas i bruk. 
 
 
 

 
Behandling: 
 
Paul Kristian Lillelien, Sp, la fram dette forslaget til nytt punkt 7:  
«Formannskapet holdes løpende orientert, også mellom tertialrapporteringene, om status for 
omstillingsprosessen innen helse og omsorg. Det gjelder særskilt vridningen fra 



  

sykehjemsplasser til HDO-plasser, men også andre tiltak som er besluttet gjennomført i 
arbeidet med framtidens helse- og omsorgstjenester». 
 
Hans Høistad, Ap, foreslo følgende nytt punkt 8:  
«Det gjennomføres en evaluering av dreiningen fra sykehjemsplasser til HDO. I evalueringen 
skal tillitsvalgte og ansatte involveres. Evalueringen legges fram 2 år etter at vedtaket er 
gjennomført. Evalueringen legges fram for kommunestyret til behandling.» 
 
Stig Melbø, Tverrpolitisk liste, foreslå følgende presisering i punkt 2 i innstillingen: «(…) 
eksisterende enkeltvedtak videreføres (…)» 
Votering:  
Punkt 1-6 ble enstemmig tiltrådt, inkludert Stig Melbøs presisering i punkt 2.   
Forslag til punkt 7 ble enstemmig tiltrådt.  
Forslag til punkt 8 ble enstemmig tiltrådt 
 
 
 
Innstilling: 
 

1. Det etableres omsorgsboliger med heldøgns omsorg (etter SSBs definisjon, med 
døgnbemanning) i en avdeling ved Follebutunet.  

2. Overgangen fra sykehjemsplasser til HDO-plasser i avdelingen skal skje gradvis. 
Eksisterende enkeltvedtak om langtidsplass i institusjon videreføres, om pasienten 
ikke selv ønsker å bli vurdert for HDO-plass. 

3. Ved behov, kan pasienter med vedtak om korttids- eller langtidsplass i institusjon få 
plass i HDO-avdelingen, for å sikre fleksibilitet og en mest mulig effektiv utnyttelse av 
plassene.  

4. Økonomisk effekt som følge av overgang fra sykehjemsplasser til HDO er lagt inn i 
økonomiplanen for perioden 2021-2024. Denne utgjør 1 mill. kr i 2021, 3, mill. kr i 
2022 og 4 mill. kr fra 2023. 

5. Husleie, utgifter fellesareal og strøm for omsorgsbolig med heldøgns omsorg ved 
Follebutunet, skal tilsvare prisene for bolig i bofellesskap for eldre. I tillegg påløper 
gebyr for «servicepakke», samt 18 timer praktisk bistand per måned, ut fra gjeldende 
satser. I 2021 utgjør «servicepakken» kr 5.120 per måned. 

6. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme sak om fremtidig bruk av 
Flatavegen 6 når mulighet for interkommunalt samarbeid knyttet til botilbud med 
bemanning er ferdig utredet. Saken må inneholde en vurdering av eventuelle 
fremtidige tjenestebehov, samt estimerte investerings- og driftsutgifter. Inntil videre 
skal lokalene ikke tas i bruk. 

7. Formannskapet holdes løpende orientert, også mellom tertialrapporteringene, om 
status for omstillingsprosessen innen helse og omsorg. Det gjelder særskilt 



  

vridningen fra sykehjemsplasser til HDO-plasser, men også andre tiltak som er 
besluttet gjennomført i arbeidet med framtidens helse- og omsorgstjenester. 

8. Det gjennomføres en evaluering av dreiningen fra sykehjemsplasser til HDO. I 
evalueringen skal tillitsvalgte og ansatte involveres. Evalueringen legges fram 2 år 
etter at vedtaket er gjennomført. Evalueringen legges fram for kommunestyret til 
behandling. 
 
 
 

 
 
 
 
FS-76/20 
Ark.: 151 Arkivsaksnr.: 20/2752 
 
GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2021, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS 
HANDLINGSDEL FOR 2021-2024  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 

1. Det fattes følgende vedtak vedrørende eiendomsskatt:  
a) I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele 
kommunen.  
b) I medhold av eiendomsskatteloven § 13 fastsettes den generelle 
eiendomsskattesatsen til 5 promille for året 2021. Satsene differensieres ved at den sats 
som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille § 12 a). 
Skattesatsen på det særskilte grunnlaget er 5,1 promille.  
c) I medhold av eiendomsskatteloven §§ 11 og 13 innføres ikke bunnfradrag for 
selvstendige boligdeler for året 2021.  
d) I medhold av eiendomsskattelovens § 7a) fritas eiendommer til stiftelser og fredede 
bygninger fritas etter § 7b). Eiendommene med fritak helt eller delvis etter §§ 7 a) og 7 
b) framgår av vedlegg til saken. Nyoppførte boliger fritas jamfør § 7c) i 5 år, eller til 
kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Formannskapet delegeres myndighet til å 
fastsette de eiendommene som omfattes av § 7c) i 2021 i samsvar med dette vedtaket.  
e) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt i 2021, benytter kommunen rammer og 
retningslinjer som vedtas med virkning fra og med 2021. For utskriving av skatt på 
boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger 



  

hvor dette er beregnet jamfør eiendomsskatteloven § 8 C-1. For verk og bruk, skrives det 
ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med ytterligere en syvendedel i 2021 
til 4/7 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.).  
f) Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20/3, 20/6, 20/9 og 20/11. 

 

2. For inntektsåret 2021 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar.  

3. Det godkjennes låneopptak til kommunens investeringer med 82.838.000,- kr. 
Kommunens regnskapsførte avdrag i 2021 skal minst tilsvare minimumsavdrag i henhold 
til kommunelovens § 14-18. 

4. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil 23 mill. kr. Lånet avdras over 30 år. 

5. Gausdal kirkelige fellesråd gis et tilskudd på 5.515.000,- kr for 2021. Dette er en reduksjon 
i forhold til tilskudd i 2020 med 129.000 kr. 

6. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2021 på 1.384.750,- kr.  

7. De kommunale gebyrer og priser justeres opp med 2,7 %. Unntaket er der det fremmes 
egne saker for kommunestyret eller det er medtatt som eget punkt i kommunestyret sitt 
budsjettvedtak.  

8. Makspris for en heltids barnehageplass fastsettes til 3.230,- kr per måned fra 1/1-2021. 
Dersom Stortinget vedtar annen makspris for 2021, vil den også bli gjort gjeldende som 
foreldrebetaling i Gausdal.  

9. Betalingssatsen fra trygghetsalarmer økes fra 318 kr til 358 kr per måned.  

10. Sats for praktisk bistand i hjemmet økes fra 350 kr per time til 450 kr per time.  

11. Sats for omsorgslønn justeres opp med 3,5 % til 204,48 kr/time.  

12. Ett av hovedsatsningsområdene i «Leve hele livet» er å skape et aldersvennlig Norge. Det 
legges i første halvår fram en sak til kommunestyret som behandler og vedtar en prosess 
for hvordan vi kan arbeide med det perspektivet i Gausdal kommune - ut fra lokale 
forhold og i samarbeid med frivillig sektor og andre aktører i lokalsamfunnet. Rådet for 
eldre og personer med nedsatt funksjonsevne gir innspill til prosessen før kommunestyret 
behandler denne saken.  

13. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2021-2024 og budsjett for 2021 
vedtas.  



  

14. Kommunestyrets vedtak i sak 13/20, 46/20 samt de innsparingstiltak som inngår i vedtatt 
budsjett for 2021 samt økonomiplan for 2021-2024, er å anse som kommunens 
tiltaksplan jamfør ROBEK-registreringen og skal godkjennes av fylkesmannen.  

15. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det 
foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger, lønnsoppgjør 
og pensjon.  

16. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være 
uerholdelige.  

 
17. Planer blir utarbeidet slik det framgår av planoversikten – kommunal planstrategi - for 

perioden 2021-2024.  
 

18. Kurdøgnpris for en sykehjemsplass i Gausdal fastsettes til 2.996,- kr per døgn for 2021. 
 

19. Det benyttes prinsipp om full kostnadsdekning for følgende selvkosttjenester; 
kart/oppmåling, byggesak, plansaker, feiing, vann og avløp. 

 
 
 
Behandling: 
 

Orientering:  
 I forbindelse med handlings- og økonomiplanen var det en orientering om status 

knyttet til hovedplan for vann og avløp. Ved enhetsleder for tekniske tjenester 
Torbjørn Furuhaugen. 

 
Hans Høistad, Ap, satte fram endringsforslag:   
 
Driftsbudsjett B 2021 B 2022 B 2023 B 2024 
Økt bredbåndsfond        100 000           100 000           100 000         100 000  
Redusert koronabuffer -409 000    
Bruk av disposisjonsfond  -100 000 -100 000 -100 000 
Avsetning til disposisjonsfond 300 000    
Renteutgifter 9 000 153 000 464 000 688 000 
Avdrag på lån  10 000 202 000 371 000 
Redusert buffer lønn og pris 0 -163 000 -666 000 -1 059 000 
Sum endring drift 0 0 0 0 

     



  

Investeringsbudsjett B 2021 B 2022 B 2023 B 2024 
Fjerdumsskogen boligfelt 1 000 000 19 000 000 20 000 000  
Boligområde Follebu 200 000    
Økt låneopptak -1 200 000 -19 000 000 -20 000 000  
Sum endring investering 0 0 0 0 
 
 
Paul Kristian Lillelien, Sp, satte fram følgende endringsforslag i punkt 6:  
«Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2021 på 1.302.750 kr. Differensen mellom 
forslaget og denne summen går inn i «koronabufferen».  
 
Fra ordfører Anette Musdalslien:  
Notat om ekstra koronamidler i 2021 ble sendt ut. Det foreslås at ekstra koronamidler som 
evt. blir vedtatt i Stortinget blir lagt inn som tillegg i koronabufferen som ligger i  
kommunaldirektørens forslag. Enstemmig konklusjon; Rammetilskuddet økes tilsvarende 
regjeringens forslaget til koronakompensasjon i statsbudsjettet for 2021, utgifter til kontroll 
knyttet til etterlevelse av smitteverntiltak legges inn med 0,5 mill. kr, og øvrig beløp styrker 
koronabufferen. 
 
Votering: 

 Punkt 1 og 2: Enstemmig tiltrådt. 
 Punkt 3: Innstillingen ble satt opp mot investeringsforlaget til Hans Høistad. 

Innstillingen ble tiltrådt med 4 stemmer. 
 Punkt 4 og 5; Enstemmig tiltrådt. 
 Punkt 6. Forslaget til Paul Kristian Lillelien ble satt opp mot innstillingen. Forslaget til 

Paul Kristian Lillelien ble tiltrådt med 4 stemmer 
 Alle resterende punkt, med unntak av punkt 13 og 14, ble enstemmig  tiltrådt.  
 Forslaget til Hans Høistad om å øke potten til bredbånd fikk 3 stemmer, og falt.   
 Punkt 13 og 14 ble enstemmig tiltrådt.  

 
 
 
Innstilling: 
1. Det fattes følgende vedtak vedrørende eiendomsskatt:  

a) I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele 
kommunen.  
b) I medhold av eiendomsskatteloven § 13 fastsettes den generelle 
eiendomsskattesatsen til 5 promille for året 2021. Satsene differensieres ved at den sats 
som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille § 12 a). 
Skattesatsen på det særskilte grunnlaget er 5,1 promille.  



  

c) I medhold av eiendomsskatteloven §§ 11 og 13 innføres ikke bunnfradrag for 
selvstendige boligdeler for året 2021.  
d) I medhold av eiendomsskattelovens § 7a) fritas eiendommer til stiftelser og fredede 
bygninger fritas etter § 7b). Eiendommene med fritak helt eller delvis etter §§ 7 a) og 7 
b) framgår av vedlegg til saken. Nyoppførte boliger fritas jamfør § 7c) i 5 år, eller til 
kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Formannskapet delegeres myndighet til å 
fastsette de eiendommene som omfattes av § 7c) i 2021 i samsvar med dette vedtaket.  
e) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt i 2021, benytter kommunen rammer og 
retningslinjer som vedtas med virkning fra og med 2021. For utskriving av skatt på 
boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger 
hvor dette er beregnet jamfør eiendomsskatteloven § 8 C-1. For verk og bruk, skrives det 
ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med ytterligere en syvendedel i 2021 
til 4/7 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.).  
f) Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20/3, 20/6, 20/9 og 20/11. 

 
2. For inntektsåret 2021 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 
3. Det godkjennes låneopptak til kommunens investeringer med 82.838.000,- kr. 

Kommunens regnskapsførte avdrag i 2021 skal minst tilsvare minimumsavdrag i henhold 
til kommunelovens § 14-18.  

4. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil 23 mill. kr. Lånet avdras over 30 år. 
5. Gausdal kirkelige fellesråd gis et tilskudd på 5.515.000,- kr for 2021. Dette er en reduksjon 

i forhold til tilskudd i 2020 med 129.000 kr.  
6. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2021 på 1.302.750 kr. Differensen 

mellom forslaget og denne summen går inn i «koronabufferen. 

7. De kommunale gebyrer og priser justeres opp med 2,7 %. Unntaket er der det fremmes 
egne saker for kommunestyret eller det er medtatt som eget punkt i kommunestyret sitt 
budsjettvedtak.  

8. Makspris for en heltids barnehageplass fastsettes til 3.230,- kr per måned fra 1/1-2021. 
Dersom Stortinget vedtar annen makspris for 2021, vil den også bli gjort gjeldende som 
foreldrebetaling i Gausdal.  

9. Betalingssatsen fra trygghetsalarmer økes fra 318 kr til 358 kr per måned. 
10. Sats for praktisk bistand i hjemmet økes fra 350 kr per time til 450 kr per time. 
11. Sats for omsorgslønn justeres opp med 3,5 % til 204,48 kr/time.  
12. Ett av hovedsatsningsområdene i «Leve hele livet» er å skape et aldersvennlig Norge. Det 

legges i første halvår fram en sak til kommunestyret som behandler og vedtar en prosess 
for hvordan vi kan arbeide med det perspektivet i Gausdal kommune - ut fra lokale 
forhold og i samarbeid med frivillig sektor og andre aktører i lokalsamfunnet. Rådet for 
eldre og personer med nedsatt funksjonsevne gir innspill til prosessen før 
kommunestyret behandler denne saken. 



  

13. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2021-2024 og budsjett for 2021 
vedtas. 

14. Kommunestyrets vedtak i sak 13/20, 46/20 samt de innsparingstiltak som inngår i vedtatt 
budsjett for 2021 samt økonomiplan for 2021-2024, er å anse som kommunens 
tiltaksplan jamfør ROBEK-registreringen og skal godkjennes av fylkesmannen. 

15. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det 
foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger, lønnsoppgjør 
og pensjon.  

16. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være 
uerholdelige.  

17. Planer blir utarbeidet slik det framgår av planoversikten – kommunal planstrategi - for 
perioden 2021-2024.  

18. Kurdøgnpris for en sykehjemsplass i Gausdal fastsettes til 2.996,- kr per døgn for 2021.  
19. Det benyttes prinsipp om full kostnadsdekning for følgende selvkosttjenester; 

kart/oppmåling, byggesak, plansaker, feiing, vann og avløp.  
20. Korona: Rammetilskuddet økes tilsvarende regjeringens forslag til koronakompensasjon i 

statsbudsjettet for 2021, utgifter til kontroll knyttet til etterlevelse av smitteverntiltak 
legges inn med 0,5 mill. kr, og øvrig beløp styrker koronabufferen. 

 
 
 
 
 
 
FS-77/20 
Ark.: L82 Arkivsaksnr.: 20/2844 
 
UTBYGGINGSAVTALE AUSTLID FRITIDSPARK - BJØRNHAUG  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Vedlagte utbyggingsavtale vedr. detaljreguleringsplan Austlid Fritidspark for eiendommen 
gnr. 205 bnr. 30 godkjennes.  
 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
 
 



  

Innstilling: 
 
Vedlagte utbyggingsavtale vedr. detaljreguleringsplan Austlid Fritidspark for eiendommen 
gnr. 205 bnr. 30 godkjennes.  
 
 
 
 
 
FS-78/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/3105 
 
UTBYGGINGSAVTALE TIL DETALJREGULERINGSPLAN SKÅNDALEN  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Vedlagte utbyggingsavtale vedr. reguleringsplan for Skåndalen godkjennes. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 
Vedlagte utbyggingsavtale vedr. reguleringsplan for Skåndalen godkjennes. 
 
 
 
 
FS-79/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/3106 
 
UTBYGGINGSAVTALE TIL DETALJREGULERINGSPLAN TÅGET  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Vedlagte utbyggingsavtale vedr. reguleringsplan for Tåget godkjennes. 
 
 



  

 
 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 
Vedlagte utbyggingsavtale vedr. reguleringsplan for Tåget godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FS-80/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/3107 
 
UTBYGGINGSAVTALE TIL DETALJREGULERINGSPLAN KJØPMANNSLETTA OG VÅRSETRA  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Vedlagte utbyggingsavtale vedr. detaljreguleringsplan for Kjøpmannsletta og Vårsetra 
godkjennes. 
 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 
Vedlagte utbyggingsavtale vedr. detaljreguleringsplan for Kjøpmannsletta og Vårsetra 
godkjennes. 
 
 
 
 



  

 
 
FS-81/20 
Ark.: 011 Arkivsaksnr.: 20/1582 
 
STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 - FASTSETTING AV VALGDAG  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
1. Ved stortings- og sametingsvalget 2021 holdes valgting søndag 12. september og 

mandag 13. september. 

2.   Det avholdes valg ved følgende tre stemmekretser: 
 Østre Gausdal 

- Valglokale: Gausdal administrasjons- og kommunehus. 
 Vestre Gausdal 

- Valglokale: Forset grendahus. 
 Svatsum 

- Valglokale: Svatsum skole. 

3.  Stemmelokalene har følgende åpningstider: 
 Søndag 
 15.00 – 18.00 i samtlige stemmekretser. 
 Mandag 
 Østre Gausdal krets: 10.00 – 18.00. 
 Vestre Gausdal krets: 10.00 – 18.00. 
 Svatsum krets: 10.00 – 15.00. 

  
4.  Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelige tider for når og hvor 

forhåndsstemmegivningen skal skje, samt andre forhold knyttet til avvikling av valget 
i tråd med valgloven og valgforskriftens bestemmelser som f.eks: 
 Utlegging av manntallet. 
 Oppnevning av stemmemottakere og personer til å prøve 

forhåndsstemmegivninger og stemmesedler. 
 Valg av stemmestyrer. 
 Delegering av myndighet til å godkjenne/forkaste tvilsomme stemmesedler. 
 Fatte beslutninger om eventuelle ekstraordinære smitteverntiltak med bakgrunn i 

helsefaglige råd, herunder bruk av alternative lokaler og endring av åpningstid for 
stemmelokalene. Slike beslutninger bør fattes før valgkortene skrives ut. 

 



  

 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 

1. Ved stortings- og sametingsvalget 2021 holdes valgting søndag 12. september og 
mandag 13. september. 

2.   Det avholdes valg ved følgende tre stemmekretser: 
 Østre Gausdal 

- Valglokale: Gausdal administrasjons- og kommunehus. 
 Vestre Gausdal 

- Valglokale: Forset grendahus. 
 Svatsum 

- Valglokale: Svatsum skole. 

3.  Stemmelokalene har følgende åpningstider: 
 Søndag 
 15.00 – 18.00 i samtlige stemmekretser. 
 Mandag 
 Østre Gausdal krets: 10.00 – 18.00. 
 Vestre Gausdal krets: 10.00 – 18.00. 
 Svatsum krets: 10.00 – 15.00. 

  
4.  Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelige tider for når og hvor 

forhåndsstemmegivningen skal skje, samt andre forhold knyttet til avvikling av valget 
i tråd med valgloven og valgforskriftens bestemmelser som f.eks: 
 Utlegging av manntallet. 
 Oppnevning av stemmemottakere og personer til å prøve 

forhåndsstemmegivninger og stemmesedler. 
 Valg av stemmestyrer. 
 Delegering av myndighet til å godkjenne/forkaste tvilsomme stemmesedler. 
 Fatte beslutninger om eventuelle ekstraordinære smitteverntiltak med bakgrunn i 

helsefaglige råd, herunder bruk av alternative lokaler og endring av åpningstid for 
stemmelokalene. Slike beslutninger bør fattes før valgkortene skrives ut. 

 
 



  

 
 
 
 
 
FS-82/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/2968 
 
INNLANDET REVISJON IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Gausdal kommune vedtar representantskapets forslag til ny selskapsavtale for Innlandet 
Revisjon IKS med virkning fra 01.01.2021, under forutsetning av at de øvrige deltakerne i 
selskapet slutter seg til de foreslåtte endringene i selskapsavtalen. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 
Gausdal kommune vedtar representantskapets forslag til ny selskapsavtale for Innlandet 
Revisjon IKS med virkning fra 01.01.2021, under forutsetning av at de øvrige deltakerne i 
selskapet slutter seg til de foreslåtte endringene i selskapsavtalen. 
 
 
 


