
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Formannskapet 
Dato:  20.05.2020 
Tid:  10:00 - 12:40 
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 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, Marit B Homb, Rigmor Myhre, Marie 
Skavnes, Dag Høiholt-Vågsnes 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet: Ingenting 
 
Orienteringer:  
 

 Fra kommuneproposisjonen, og mulige konsekvenser for Gausdal kommune. 
Orientering ved økonomisjef Marit B Homb. 

 Statusrapport fra kommunedirektørens saksbehandling i saken: Framtidens helse og 
omsorgstjenester og fornying og omstilling 2020, samt tiltak for planområdene 11 og 12. 



  

Dette er orienteringen som tjenesteutvalget fikk i sitt møte 15. mai. Ved 
kommunedirektør Rannveig Mogren 

 I forbindelse med saken om regnskap og årsberetning og årsmelding. Orientering ved 
økonomisjef Marit B Homb. 

 I forbindelse med årsmelding for regionalt landbrukskontor var det en orientering ved 
landbrukssjef Marie Skavnes.  
 
 

 
Godkjenning av protokoll:  
 

 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 27/20  REFERATSAKER FORMANNSKAPET 20.05.2020  
 
Sak 31/20  ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP SAMT ÅRSMELDING FOR 2019  
 
Sak 29/20  BUDSJETTENDRINGER: OVERFØRING AV UBENYTTEDE 

INVESTERINGSMIDLER FRA 2019 TIL 2020, SAMT UTSETTELSE AV 
ENKELTE INVESTERINGER 2020-BUDSJETTET 

 
Sak 30/20  ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-

REGIONEN FOR 2019  
 
Sak 28/20  KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG 

NATUROPPLEVELSE 2021 -2024 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM 
 
Sak 32/20  SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - GOKROPPEN AS  
 
Sak 33/20  SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - SVATSUM 

SAMVIRKELAG  
 



  

 
 
FS-27/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/855 
 
REFERATSAKER FORMANNSKAPET 20.05.2020  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning.  
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning.  
 
 
 
 
FS-31/20 
Ark.: 200 Arkivsaksnr.: 19/2079 
 
ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP SAMT ÅRSMELDING FOR 2019  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
1. Gausdal kommunes årsregnskap for 2019 godkjennes med et regnskapsmessig 

mindreforbruk på 11.705.667,39 kr. 
 

2. Gausdal kommunes årsberetning for 2019 godkjennes. 
 

3. Gausdal kommunes årsmelding for 2019 tas til etterretning. 
 

4. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2019 disponeres ved å avsette det i sin helhet til 
kommunens disposisjonsfond. Det gjøres følgende korreksjon i budsjettet: 
 
19300.9000.8991 pr 0   -11.705.667,39 K 
15400.9000.8802 pr 0     11.705.667,39 D 
 



  

5. I budsjettet for 2020 inntektsføres bruk av disposisjonsfond med 11.705.667,39 kr. 
Dette vil redusere ubalansen i budsjettet for 2020 fra 11.735.030 til 29.363 kr. 
 
Det legges inn følgende budsjettendring i budsjettet for 2020: 
19400.9000.8802 pr 0  -11.705.667,39 K 

 
6. Det omdisponeres 100.000 kr fra disposisjonsfond bufferfond enhetsresultat til 

bredbåndsfond. 
 
Behandling: 
 
Orientering:  

 I forbindelse med saken om regnskap og årsberetning og årsmelding: 
- Orientering ved økonomisjef Marit B Homb 

 
Arbeidsøkt i formannskapet med denne oppgaven:  
«Innenfor samfunnsperspektivet/tjenesteperspektivet/medarbeiderperspektivet:  

 Hva lyktes vi med i 2019, hva kunne vært gjort bedre og hva er det viktig å ta med seg 
videre?» 
 

Innspill fra formannskapet i arbeidsøkten:  
 Kommunen må være oppmerksom på det som ligger i tilsynsrapportene, for å ivareta 

lov og forskrift, både inn mot ansatte og innbyggere. 
 Mindreforbruket er positivt. Driften er pluss/minus 0. Det er positivt. For å nærme seg 

målene som er satt i handlingsreglene må en jobbe videre med omstillingsprosessene 
Vi må ned på kostnadsnivået. 

 Positivt med nærværsutviklingen. Håper det fortsetter.  
 Kommunen ser ut til å jobbe godt med å få inn inntektene, og det må en fortsatt være 

opptatt av.  
 Å finne gode indikatorer for å vite om en lykkes med å oppnå målene er utfordrende, 

spesielt i samfunnutviklingsperspektivet. Det kan en med fordel jobbe mer konkret 
med.    

 
2 spørsmål:  
 
Å flytte hjemmetjenesten og rehab av banklokalene ble dyrere enn antatt? Kommunalsjef 
Harald Landheim svarte. 
 
Status i barnevernsprosessen med Øyer. Kommunedirektøren svarte. 
 
Innspill til tema som kan belyses i kommunestyrets behandling av saken;  
 

 Styrkebasert ledelse kg hvordan en arbeider med det.  
 Flomforebyggende tiltak, framdrift og økonomi, herunder Finna og Dørja 
 Om Fact- team, - hva er status.  



  

 
Votering i saken:  
Enstemmig tiltrådt. 

 
 

 
Innstilling: 

1. Gausdal kommunes årsregnskap for 2019 godkjennes med et regnskapsmessig 
mindreforbruk på 11.705.667,39 kr. 
 

2. Gausdal kommunes årsberetning for 2019 godkjennes. 
 

3. Gausdal kommunes årsmelding for 2019 tas til etterretning. 
 

4. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2019 disponeres ved å avsette det i sin helhet til 
kommunens disposisjonsfond. Det gjøres følgende korreksjon i budsjettet: 
 
19300.9000.8991 pr 0   -11.705.667,39 K 
15400.9000.8802 pr 0     11.705.667,39 D 
 

5. I budsjettet for 2020 inntektsføres bruk av disposisjonsfond med 11.705.667,39 kr. 
Dette vil redusere ubalansen i budsjettet for 2020 fra 11.735.030 til 29.363 kr. 
 
Det legges inn følgende budsjettendring i budsjettet for 2020: 
19400.9000.8802 pr 0  -11.705.667,39 K 

 
6. Det omdisponeres 100.000 kr fra disposisjonsfond bufferfond enhetsresultat til 

bredbåndsfond. 
 
 
 
 
FS-29/20 
Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 20/732 
 
BUDSJETTENDRINGER: OVERFØRING AV UBENYTTEDE 
INVESTERINGSMIDLER FRA 2019 TIL 2020, SAMT UTSETTELSE AV ENKELTE 
INVESTERINGER 2020-BUDSJETTET. 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

1. Investeringsmidler tilsvarende 6.591.000 kr fra 2019 inndras, jamfør vedlegg til saken. 
 



  

2.  Rammebevilgningen i budsjettet for 2020 til vann- og avløpsinvesteringer, reduseres 
med 3 mill. kr og overføres til budsjettet for 2021. 1 mill. kr i ubenyttede 
investeringsmidler fra 2019 overføres til 2021. Dette i tråd med innstilling til 
kommunestyret i planutvalgets sak 20/20.  
 

3. Det overføres investeringsmidler fra 2019 til 2020 tilsvarende 59.934.000 kr i tråd 
med vedlegg til saken. 
 

4. Investeringsbudsjettet for 2020 økes med 56.394.000 kr i tråd med vedlegg til saken. 
 

5. Investeringene finansieres slik: 
 Momskompensasjon investering 2.804.000 kr 
 Tilskudd kartleggingsprosjekt Dørja 450.000 kr 
 Bruk av fond, flomsikring Finnavassdraget 158.000 kr 
 Bruk av startlån med 3.842.568 kr.  
 Bruk av lån utgjør 49.679.000 kr  

 
6. Det godkjennes låneopptak til investeringer i denne saken med inntil 13.223.000 kr. 

 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Innstilling: 

 
1. Investeringsmidler tilsvarende 6.591.000 kr fra 2019 inndras, jamfør vedlegg til saken. 

 
2.  Rammebevilgningen i budsjettet for 2020 til vann- og avløpsinvesteringer, reduseres 

med 3 mill. kr og overføres til budsjettet for 2021. 1 mill. kr i ubenyttede 
investeringsmidler fra 2019 overføres til 2021. Dette i tråd med innstilling til 
kommunestyret i planutvalgets sak 20/20.  
 

3. Det overføres investeringsmidler fra 2019 til 2020 tilsvarende 59.934.000 kr i tråd 
med vedlegg til saken. 
 

4. Investeringsbudsjettet for 2020 økes med 56.394.000 kr i tråd med vedlegg til saken. 
 

5. Investeringene finansieres slik: 
 Momskompensasjon investering 2.804.000 kr 
 Tilskudd kartleggingsprosjekt Dørja 450.000 kr 
 Bruk av fond, flomsikring Finnavassdraget 158.000 kr 
 Bruk av startlån med 3.842.568 kr.  
 Bruk av lån utgjør 49.679.000 kr  

 
6. Det godkjennes låneopptak til investeringer i denne saken med inntil 13.223.000 kr. 

 



  

 
 
 
FS-30/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/830 
 
ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN 
FOR 2019  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Kommunestyret tar årsrapport 2019 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til 
orientering.     
 
 
Behandling: 

 I forbindelse med årsmelding for regionalt landbrukskontor var det en orientering ved 
landbrukssjef Marie Skavnes.  

Votering:  
Enstemmig tiltrådt 
 
 
 
Innstilling: 
Kommunestyret tar årsrapport 2019 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til 
orientering.     
 
 
 
 
FS-28/20 
Ark.: 144 C00 Arkivsaksnr.: 20/215 
 
KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG 
NATUROPPLEVELSE 2021 -2024 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Formannskapet fastsetter i medhold av plan – og bygningslovens § 12-9, planprogram for 
kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2021-2024 slik det fremgår av 
vedlegget. 
 
Behandling: 



  

 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Formannskapet fastsetter i medhold av plan – og bygningslovens § 12-9, planprogram for 
kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2021-2024 slik det fremgår av 
vedlegget. 
 
 
 
 
FS-32/20 
Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 20/503 
 
SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - GOKROPPEN AS  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Foretaket GoKroppen AS ytes på de vilkår som fremgår av Retningslinjer for 
næringsfondet i Gausdal, et tilskudd på kr. 90.000,- til investeringer i utstyr og til 
bedriftsutvikling. 
 

2. Tilskuddet finansieres fra næringsfond og det gjøres slik endring i budsjett for 2020 
14703.1901.3253 økes med kr. 90.000 
19502.1901.3253 økes med kr. 90.000 

 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 

1. Foretaket GoKroppen AS ytes på de vilkår som fremgår av Retningslinjer for 
næringsfondet i Gausdal, et tilskudd på kr. 90.000,- til investeringer i utstyr og til 
bedriftsutvikling. 
 

2. Tilskuddet finansieres fra næringsfond og det gjøres slik endring i budsjett for 2020 
14703.1901.3253 økes med kr. 90.000 
19502.1901.3253 økes med kr. 90.000 

 
 
 
 



  

 
 
FS-33/20 
Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 20/780 
 
SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - SVATSUM SAMVIRKELAG  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Foretaket Svatsum Samvirkelag ytes på de vilkår so 
2. som fremgår av Retningslinjer for næringsfondet i Gausdal, et tilskudd på kr. 80.000,- 

til kompetanseheving av ansatte. 
 

3. Tilskuddet finansieres fra næringsfond og det gjøres slik endring i budsjett for 2020 
14703.1901.3253 økes med kr. 80.000 
19502.1901.3253 økes med kr. 80.000 

 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 

1. Foretaket Svatsum Samvirkelag ytes på de vilkår som fremgår av Retningslinjer for 
næringsfondet i Gausdal, et tilskudd på kr. 80.000,- til kompetanseheving av ansatte. 

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

14703.1901.3253 økes med kr. 80.000 
19502.1901.3253 økes med kr. 80.000 

 
 
 


