
 

 
 

 
 

 

Protokoll 
 
STYRE/RÅD/UTVALG:               MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: 
    
Formannskapet Formannskapssalen 19.03.2019 10:00 
 
 
Innkallingsmåte : Skriftlig 
    
Forfall : Odd Steinar Bækken, Anne Synnøve Østensen, Harald Eivind Bakke 
  
Vararepresentanter : Marie Louise Lørken, Jan Erik Kristiansen, Randi Noreng  
  
Antall repr. inkl.   
varamedlemmer : 7 (6 representanter ved behandlingen av sak 18/19)  
  
Dessuten møtte : Cathrine Furu, Harald Landheim, Marit Bråten Homb, Dag Høiholt- 
  Vågsnes og Jon Sylte 
  
Møteleder : Ordfører Hans Oddvar Høistad  
  
Merknader :  
 
 
 
Godkjenning av protokoll: 
 
 
 
 
 
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 14/19   
 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 19.03.2019  
Sak 15/19   
 OMLEGGING AV RABATTSYSTEMET I IGANGSATTE 

BOMPENGEPROSJEKTER I OPPLAND - NY BEHANDLING  
Sak 16/19   
 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG 

GJELDSREGLEMENTET 2018  
Sak 17/19   
 NÆRINGSFOND 2019 - FASTSETTING AV RAMME TIL 

PROSJEKTSTØTTE  
Sak 18/19   
 SØKNAD OM TILSKUDD TIL TV PROSJEKTET "FJOLLS TIL FJELLS"  
Sak 19/19   
 FELLES AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR MJØSBYEN - 

HØRING  
  
 



  

FS-14/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 19/952 
 
REFERATSAKER FORMANNSKAPET 19.03.2019  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning.  
 
Behandling: 
Ettersom det i møtet skal gis en orientering om status i sammenslåingsprosessen for Eidsiva 
Energi AS og Hafslund E-CO AS, og ettersom ordfører er representert i styret i LGE-holding 
som er eier i Eidsiva Energi AS, stilte ordfører spørsmål om egen habilitet. 
 
Det skal kun gis muntlig informasjon om en prosess som ordfører allerede er kjent med.  
Selve saken knyttet til Eidsiva skal behandles i et senere møte.  Med bakgrunn i dette anses 
ikke ordfører for å være inhabil mtp orienteringen, verken etter forvaltningsloven § 6, 1. eller 
2. ledd. Det vil bli gjort en ny konkret vurdering av habiliteten når saken skal opp til formell 
behandling etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd, bokstav e nr. 2.  
 
Det ble votert over ordførers habilitet, der ordfører fratrådte ved avstemmingen. 
Enstemmig vedtatt. Ordfører anses således for å være habil til å overvære orienteringen. 
 
Økonomisjef Marit Bråten Homb orienterte om status i sammenslåingsprosessen. Eierutvalgets 
innstilling til eierne vedrørende sammenslåing av Eidsiva Energi AS og Hafslund E-CO AS ble 
delt ut i møtet. Kommunestyret vil få sak til behandling. 
 
Ordfører orienterte om prosess knyttet til foreslått nedleggelse av Granheim lungesykehus. 
Ordfører har ikke anledning til å stille i neste møte i arbeidsgruppen. Kommunalsjef Harald 
Landheim stiller i hans sted.  
 
Plan- og miljørådgiver Jon Sylte orienterte om supplerende vern. Fylkesmannen vil trolig 
komme med et mer konkret forslag til arealer som vil bli lagt frem for politisk behandling, men 
det er foreløpig ikke avklart. Formannskapet forventer at Gausdal kommune blir involvert før 
direktoratet fatter en beslutning. Om det ikke blir anledning til å gi en tilbakemelding gjennom 
en politisk sak, bes administrasjonen gi en tilbakemelding til fylkesmannen knyttet til prosessen, 
herunder om viktigheten av å etablere dialog med kommunene i slike saker. 
 
Jon Sylte orienterte om tilskudd til utredning og planlegging av massefangdam i Dørja ved 
Helleberg sag. Gausdal kommune har fått innvilget tilskudd på 1,8 millioner. Det kan i tillegg 
søkes om midler til gjennomføring av tiltak. Det ble informert om kommunens ansvar, praktisk 
og økonomisk, knyttet til en slik etablering. 
 



  

Det ble votert over rådmannens innstilling i saken. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til etterretning.  
 
 
FS-15/19 
Ark.: Q33 Arkivsaksnr.: 16/1155 
 
OMLEGGING AV RABATTSYSTEMET I IGANGSATTE 
BOMPENGEPROSJEKTER I OPPLAND - NY BEHANDLING  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Gausdal kommune godkjenner nytt takst- og rabattsystem for Gausdalsvegen slik det går fram 
av brev fra Statens vegvesen 29.01.2019 tabell 2. Takstene prisjusteres til gjeldende 
kroneverdi. Dagens ordning med forskuddsinnbetaling opphører.  
 
Behandling: 
Det ble votert over rådmannens innstilling i saken. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Innstilling: 
Gausdal kommune godkjenner nytt takst- og rabattsystem for Gausdalsvegen slik det går fram 
av brev fra Statens vegvesen 29.01.2019 tabell 2. Takstene prisjusteres til gjeldende 
kroneverdi. Dagens ordning med forskuddsinnbetaling opphører.  
 
 
FS-16/19 
Ark.: 200 Arkivsaksnr.: 18/1053 
 
RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET 2018  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

Rapportering i henhold til kommunens finans- og gjeldsreglement per 31.12.2018 tas til 
etterretning. 
Behandling: 



  

Det ble votert over rådmannens innstilling i saken. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling: 
Rapportering i henhold til kommunens finans- og gjeldsreglement per 31.12.2018 tas til 
etterretning. 
 
 
FS-17/19 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 18/2491 
 
NÆRINGSFOND 2019 - FASTSETTING AV RAMME TIL PROSJEKTSTØTTE  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

1. Formannskapet gis fullmakt til å disponere kr. 150.000,- som ramme for bruk av midler 
fra næringsfondet i 2019, jfr. vedtatte vedtekter og retningslinjer.  

2. Ubrukte midler fra tidligere år og eventuelle tilsagn som blir inndratt i løpet av året kan 
tillegges det disponible beløpet. 

 
Behandling: 
Det fremkom forslag om at flere av aktivitetene som det ytes tilskudd til legges inn i ordinær 
drift i forbindelse med budsjett 2020, herunder turistinformasjon og kommunens andel knyttet 
til regional næringsenhet. 
 
Forslag fra Jon Arild Sagheim (Sp) 
Deler av tilskuddet til sommerjobb for ungdom (oppad begrenset til kr 50.000) øremerkes 
arbeid ved kommunens helseinstitusjoner som supplement til ordinær bemanning i juli måned, 
med formål om å skape hygge og aktiviteter for beboerne. Om det ikke er tilstrekkelig 
interesse, inngår disse midlene i den generelle potten.  
 
Det ble votert over punkt 1 og 2 i rådmannens innstilling i saken. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Det ble votert over forslaget fra Jon Arild Sagheim til nytt punkt 3 i innstillingen. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Innstilling: 
 

1. Formannskapet gis fullmakt til å disponere kr. 150.000,- som ramme for bruk av midler 
fra næringsfondet i 2019, jfr. vedtatte vedtekter og retningslinjer.  



  

2. Ubrukte midler fra tidligere år og eventuelle tilsagn som blir inndratt i løpet av året kan 
tillegges det disponible beløpet. 

3. Deler av tilskuddet til sommerjobb for ungdom (oppad begrenset til kr 50.000) 
øremerkes arbeid ved kommunens helseinstitusjoner som supplement til ordinær 
bemanning i juli måned, med formål om å skape hygge og aktiviteter for beboerne. Om 
det ikke er tilstrekkelig interesse, inngår disse midlene i den generelle potten.  
 

 
 
FS-18/19 
Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 19/966 
 
SØKNAD OM TILSKUDD TIL TV PROSJEKTET "FJOLLS TIL FJELLS"  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

1) Visit Lillehammer ytes et tilskudd på kr. 300.000,- som bidrag til innspilling av en TV-
serie lokalisert til destinasjonen Skeikampen. Følgende vilkår gjelder: 
 Visit Lillehammer skal sikre at serien bidrar til økt synlighet og markedsverdi for 

destinasjonen Skeikampen. 
 Visit Lillehammer skal i samarbeid med de involverte næringsaktørene, bidra til at 

disse kan få økt synlighet og markedsverdi basert på tilknytning til serieinnspillingen 
og -visningen. 

 Serien skal i vesentlighet spilles inn på destinasjonen og Lillehammer-regionen for 
øvrig. 

 Produkter og tjenester fra det regionale næringslivet skal gis synlighet i serien. 
 Regionale kompetansemiljøer innen TV og/eller film skal nyttes i 

serieproduksjonen. 
 Det økonomiske bidraget fra næringsaktørene knyttet til destinasjonen og 

Lillehammer-regionen, skal utgjøre en større andel enn summen av lokale og 
regionale offentlige tilskudd. 

 

2) Tildelingen finansiers slik: 
 

ENTEN 

Tilskuddet finansieres ved tildeling av gjenværende til prosjektstøtte for 2019 kr. 
150.000,- samt fra formannskapets tilleggsbevilgning kr. 150.000,-. 

ELLER 



  

Tilskuddet finansieres ved tildeling fra næringsfondets hovedstol kr. 300.000,-. 

ELLER  

Tilskuddet finansieres ved tildeling fra næringsfondets hovedstol kr 150.000,- og 
150.000 kr fra formannskapets tilleggsbevilgningspost. 

ELLER 

Tilskuddet finansieres ved tildeling fra næringsfondet hovedstol kr 100.000 kr, kr 
50.000 fra gjenværende prosjektstøtte og 150.000 kr fra formannskapets 
tilleggsbevilgningspost. 

  

Behandling: 
Marie Louise Lørken reiste spørsmål rundt egen habilitet, ettersom hun er styreleder i 
Skeikampen Marked og eier av Skei Booking. Begge selskapene er blant aktørene som har 
uttrykt ønske om å se prosjektet realisert og som vil gi økonomisk tilskudd til prosjektet. 
 
Som part i saken i lovens forstand regnes den eller de vedtaket direkte retter seg mot. 
Som mottaker av eventuelt tilskudd, anses produksjonsselskapet for å være part i saken.  
Visit Lillehammer søker om midler på vegne av aktørene på Skeikampen, og har således en 
rolle som fasilitator. Selv om virksomhetene Marie Louise Lørken er styreleder og eier av 
åpenbart har en interesse av saken, vurderes de ikke til å være part i saken i lovens forstand.  
Lørken anses derfor ikke å være automatisk inhabil etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd. 
 
Det kan derimot være andre særegne forhold som kan svekke tilliten til Lørkens uavhengighet, 
jfr. forvaltningsloven § 6, 2. ledd. Skeikampen Marked, der Lørken er styreleder, har gått inn 
med midler i prosjektet. Det samme har Skeikampen booking, der Lørken er eier. Begge disse 
selskapene er blant aktørene på Skeikampen som ønsker prosjektet realisert. Målet som er 
skissert fra Visit Lillehammer, samt i innstillingen til saken, er økt synlighet og markedsverdi 
for destinasjonen Skeikampen. Med bakgrunn i dette er det grunn til å tro at disse selskapene 
potensielt vil kunne ha en eller annen form for vinning av prosjektet som kan handle om 
eksempelvis markedsføring av området og/eller økonomisk gevinst som følge av økt 
besøk/belegg. Alternativt kan selskapene potensielt ha et tap eller ulempe om prosjektet ikke 
blir realisert, eksempelvis som følge av at kommunen ikke går inn med midler i prosjektet. 
 
For at en folkevalgt skal være inhabil ved behandlingen, må tap, ulempe eller vinning være 
personlig. Det er ikke tilstrekkelig at et selskap man arbeider i har en fordel, tap eller ulempe. 
Ettersom Lørken eier det ene selskapet og således kan ha en form for personlig vinning eller 
tap som følge av at prosjektet blir gjennomført eller ikke, anses det for å foreligge en 
habilitetskonflikt etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 
 
Formannskapet voterte over Lørkens inhabilitet, der Lørken fratrådte ved avstemmingen. 
Enstemmig vedtatt.  
 



  

Lørken fratrådte. Det var ikke varamedlem til stede for Lørken, slik at det var 6 representanter 
ved behandlingen av saken. 
 
Ordfører orienterte om prosjektet. Næringsrådgiver Dag Høiholt-Vågsnes orienterte om 
prosjektets budsjett og tenkt helhetlig finansiering.  
 
Forslag fra Anette Musdalslien (Sp) knyttet til innstillingens punkt 2 om finansiering 
Tilskuddet finansieres ved tildeling av gjenværende til prosjektstøtte for 2019 med kr 150.000, 
samt fra formannskapets tilleggsbevilling kr 150.000. 
 
Det ble votert over innstillingens punkt 1, samt forslag fra Anette Musdalslien til punkt 2. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Innstilling: 
 

1) Visit Lillehammer ytes et tilskudd på kr. 300.000,- som bidrag til innspilling av en TV-
serie lokalisert til destinasjonen Skeikampen. Følgende vilkår gjelder: 
 Visit Lillehammer skal sikre at serien bidrar til økt synlighet og markedsverdi for 

destinasjonen Skeikampen. 
 Visit Lillehammer skal i samarbeid med de involverte næringsaktørene, bidra til at 

disse kan få økt synlighet og markedsverdi basert på tilknytning til serieinnspillingen 
og -visningen. 

 Serien skal i vesentlighet spilles inn på destinasjonen og Lillehammer-regionen for 
øvrig. 

 Produkter og tjenester fra det regionale næringslivet skal gis synlighet i serien. 
 Regionale kompetansemiljøer innen TV og/eller film skal nyttes i 

serieproduksjonen. 
 Det økonomiske bidraget fra næringsaktørene knyttet til destinasjonen og 

Lillehammer-regionen, skal utgjøre en større andel enn summen av lokale og 
regionale offentlige tilskudd. 

 

2) Tildelingen finansiers slik: 
Tilskuddet finansieres ved tildeling av gjenværende til prosjektstøtte for 2019 kr. 
150.000,- samt fra formannskapets tilleggsbevilgning kr. 150.000,-. 

  

FS-19/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/958 
 
FELLES AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR MJØSBYEN - HØRING  

 



  

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Saksutredningen utgjør uttalelsen fra Gausdal kommune.  
 
Gausdal kommune må i neste fase inkluderes i dette samarbeidet, i og med at kommunen er en 
del av Lillehammer-regionen og de felles satsingene denne regionen har. 
 
Behandling: 
Formannskapet er positive til essensen i høringsuttalelsen, men ber administrasjonen om å 
utforme et forslag til en revidering av ordlyden ut fra formannskapets innspill til behandlingen i 
kommunestyret.  
 
Det ble votert over rådmannens innstilling i saken. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Innstilling: 
Saksutredningen utgjør uttalelsen fra Gausdal kommune.  
 
Gausdal kommune må i neste fase inkluderes i dette samarbeidet, i og med at kommunen er en 
del av Lillehammer-regionen og de felles satsingene denne regionen har. 
 
 
 


