
 

 
 

 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Formannskapet 
Dato:  23.03.2022 
Tid:  09:00 – 11:00 
Sted:  Formannskapssalen 
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                 Habilitet sak 23/22 
Medlem Heidi Kristiansen   

 Varamedlem            Jan Erik Kristiansen                   Stein Erik Skjelsvold sak 23/22 
 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer: 7 

 
Til stede fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Rannveig Mogren, Dag Vågsnes, Marit B Homb, Torbjørn Furuhaugen 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen , med den endring av at sak  
                                                                                      23 ble behandlet først.  
 
Delt ut i møtet:  

• - 

Orienteringer:  
• - 

 
Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlegges protokollen.  

 
 



  

 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 17/22   
 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 23.03.2022  
Sak 18/22   
 INNSPILL TIL NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN 2024- 2027  
Sak 19/22   
 UTVIKLINGSPLAN 2022 TIL 2039 SYKEHUSET INNLANDET -  HØRING  
Sak 20/22   
 EIDSIVA ENERGI AS OG INNLANDET ENERGI HOLDING AS - TRANSAKSJON MED 

STANGE ENERGI AS  
Sak 21/22 Unntatt offentlighet ofl §23 Ofl §23 
 FORLIKSFORSLAG I FORBINDELSE MED ERSTATNINGSKRAV VEDRØRENDE 

INNGÅTT ENERGISPAREKONTRAKT  
Sak 22/22   
 SALG AV TILLEGGSAREAL TIL APARTA EIENDOM AS.  
Sak 23/22   
 UTBYGGINGSAVTALE KJOSLIA 4  
Sak 24/22   
 UTBYGGINGSAVTALE - SETERLYKKJA (DEL AV REGULERINGSPLAN FOR FJERDUM 

SETER M.M.)  
Sak 25/22   
 OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I GAUSDAL KOMMUNE  
  
 



  

 
 
 
FS-17/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/535 
 
REFERATSAKER FORMANNSKAPET 23.03.2022  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning 
 
Behandling: 
 
Til referatsak 2: Plan for kommunens arbeid for å forebygge omsorgssvikt og 
atferdsproblemer.  
Konklusjon: Formannskapet sluttet seg til prosessen slik den er beskrevet i utsendt notat.  
 
Til referatsak 3: Planlegging av dialogmøte 2022 mellom formannskapet og 
fritidsinnbyggere.  
Konklusjon om tidspunkt for møtet; ordfører sjekker ut om fredag etter pinse kan gå. 
 
Til referatsak 4: Kort om status bredbånd, ved Dag Vågsnes.  
 
Ny referatsak 5: Status om den administrative behandlingen av «Tilskudd for ekstra 
kommunal kompensasjonsordning 2021 til lokale virksomheter rammet av smitteverntiltak», 
jfr. sak 2/2022 i formannskapet. Kort om status ved Dag Vågsnes.  

• Nytt om ordningen: runde 7  er kommet, og med kr. 344.000, -.  
• Formannskapets enstemmige konklusjon: De nye midlene behandles på samme måte 

som runde 6, - det vil si administrativ behandling utfra fastlagte prosedyrer og 
kriterier. Jfr. også sak 2/2022.      

 
 
Vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning, med konklusjonene i referatsakene 2, 3, 4 og 5 som tillegg. 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
FS-18/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/529 
 
INNSPILL TIL NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN 2024- 2027  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Gausdal kommune oversender innspill til nasjonal helse- og sykehusplan 2024 – 2027 slik det 
framgår kapitlet «Konklusjon - innspill fra Gausdal kommune» i saksframlegget. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 
Gausdal kommune oversender innspill til nasjonal helse- og sykehusplan 2024 – 2027 slik det 
framgår kapitlet «Konklusjon - innspill fra Gausdal kommune» i saksframlegget. 
 
 
 
 
FS-19/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/531 
 
UTVIKLINGSPLAN 2022 TIL 2039 SYKEHUSET INNLANDET -  HØRING  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Gausdal kommune gir høringsinnspill til utviklingsplan 2022-2039 for Sykehuset Innlandet HF 
slik det framkommer i saksframleggets vurderingsdel.  
 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 



  

 
Innstilling: 
Gausdal kommune gir høringsinnspill til utviklingsplan 2022-2039 for Sykehuset Innlandet HF 
slik det framkommer i saksframleggets vurderingsdel.  
 
 
 
 
 
FS-20/22 
Ark.: S01 Arkivsaksnr.: 22/429 
 
EIDSIVA ENERGI AS OG INNLANDET ENERGI HOLDING AS - TRANSAKSJON MED STANGE 
ENERGI AS  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
1. Transaksjonen og inngåelsen av Transaksjonsavtalen godkjennes. 
2. Det gis samtykke til at Stange Energi og Stange kommune tiltrer gjeldende 

aksjonæravtaler for Eidsiva Energi og Innlandet Energi Holding. 
3. Det gis fullmakt til ordfører eller den fullmektigen bemyndiger til på Gausdal 

kommunes vegne å møte på generalforsamling i Innlandet Energi Holding i 
forbindelse med transaksjonen og stemme på vegne av Gausdal kommune. 

 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
 
Innstilling: 

1. Transaksjonen og inngåelsen av Transaksjonsavtalen godkjennes. 
2. Det gis samtykke til at Stange Energi og Stange kommune tiltrer gjeldende 

aksjonæravtaler for Eidsiva Energi og Innlandet Energi Holding. 
3. Det gis fullmakt til ordfører eller den fullmektigen bemyndiger til på Gausdal 

kommunes vegne å møte på generalforsamling i Innlandet Energi Holding i 
forbindelse med transaksjonen og stemme på vegne av Gausdal kommune. 

 
 
 
 
 



  

 
 
FS-21/22 
Ark.: 610 &46 Arkivsaksnr.: 19/44 
 
FORLIKSFORSLAG I FORBINDELSE MED ERSTATNINGSKRAV VEDRØRENDE INNGÅTT 
ENERGISPAREKONTRAKT ********** 
 
Behandling: 
 
Lukking av møte. 
I kommuneloven § 11-5 går det fram at et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte 
når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme fram 
opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn dersom de hadde 
stått i et dokument. Her vises også til offentleglova § 23, kommunens 
forhandlingsposisjon. For at formannskapet skulle få innsyn i grunnlaget, lukket 
ordfører møtet. Møtet ble åpnet for votering om lukking. Møtet ble enstemmig 
vedtatt lukket med hjemmel i kommuneloven § 11-5 tredje ledd bokstav b), jfr 
offentlighetsloven § 23 første ledd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FS-22/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/487 
 
SALG AV TILLEGGSAREAL TIL APARTA EIENDOM AS.  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
1. Gausdal kommune selger et areal på ca. 2,9 mål som skal benyttes som tilleggsareal 

til eiendommen gnr. 132 bnr. 173 i Follebu, for kr 3 880 000,- til Aparta Eiendom AS. 
2. Inntekten fra salget fratrukket omkostninger føres inn på kommunens 

investeringsfond. 

 
 
 



  

 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling:  

1. Gausdal kommune selger et areal på ca. 2,9 mål som skal benyttes som tilleggsareal 
til eiendommen gnr. 132 bnr. 173 i Follebu, for kr 3 880 000,- til Aparta Eiendom AS. 

2. Inntekten fra salget fratrukket omkostninger føres inn på kommunens 
investeringsfond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FS-23/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/507 
 
UTBYGGINGSAVTALE KJOSLIA 4  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Utbyggingsavtale for Kjoslia 4 godkjennes. 
 
Behandling: 
 
Stein Erik Skjeldsvold, Ap, stilte spørsmål om sin habilitet. Han gikk fra under vurdering og 
avstemming over habiliteten. 6 representanter.  
 
Administrasjonens vurdering knyttet til habilitet:  

Stein Erik Skjeldsvold er en av grunneierne i Kjoslia, og er styremedlem i Skeikampen 
Panorama As som er firmaet som regulerer og selger tomtene i dette området.  
 



  

 
En folkevalgt vil være inhabil til å behandle en sak når han selv er part i saken, jfr. 
forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav a. 
 
I henhold til forvaltningsloven § 2, regnes som part i en sak den avgjørelsen direkte 
retter seg mot eller saken ellers direkte gjelder. 
Av kommentarer til forvaltningsloven fremgår at reguleringsplan regnes som et 
enkeltvedtak. En reguleringsplan er ikke «rettet mot noen», men kan ha betydning 
for rettigheter og plikter til alle med rettigheter til fast eiendom i området. Ettersom 
planen dermed «direkte gjelder» disse grunneierne, vil de anses som parter i en 
reguleringsplansak. 
 
En utbyggingsavtale som ligger til behandling i denne aktuelle saken, vil på samme 
måte direkte påvirke grunneiernes rettigheter og plikter, herunder Skjeldsvolds. 
Det er derfor naturlig å tenke at grunneierne vil falle inn under partsbegrepet i loven. 
Følgelig vil Skjeldsvold være automatisk inhabil til å behandle saken. 
 

Votering knyttet til habilitet. 
Enstemmig vedtatt inhabil. 
 
Jan Erik Kristiansen, Ap, kom til. 7 representanter til stede ved behandling av saken.  
 
Votering i saken 
Enstemmig Tiltrådt.   
 
 
Innstilling:  
Utbyggingsavtale for Kjoslia 4 godkjennes. 
 
 
 
 
FS-24/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/505 
 
UTBYGGINGSAVTALE - SETERLYKKJA (DEL AV REGULERINGSPLAN FOR FJERDUM SETER 
M.M.)  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Utbyggingsavtale for Seterlykkja (del av reguleringsplan for Fjerdum seter m.m.) godkjennes. 
 
 



  

 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 
Utbyggingsavtale for Seterlykkja (del av reguleringsplan for Fjerdum seter m.m.) godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FS-25/22 
Ark.: F30 Arkivsaksnr.: 21/1870 
 
OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I GAUSDAL KOMMUNE  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
1. Gausdal kommune kan ta imot 10 flykninger i året for bosetting i 2022 og 2023. 

Familiegjenforening kommer i tillegg. Det tas en ny vurdering i 2023, eventuelt 
tidligere ved behov.  

2. Justert nivå på kommunale tjenester som konsekvens av økt bosetting og de 
oppgaver som dermed må løses, skal i hovedsak skje innenfor rammen av utbetalte 
tilskudd. Om statlige rammebetingelser endres må dette vurderes på nytt.  
Om tilskuddene ikke er tilstrekkelig i 2022 må det mellomværende finansieres av 
flykningefondet. Dette tas det stilling i forbindelse med tertialrapport 2.  

3. Evt. økte utgifter på lengre sikt – utover tilskudd og flykningefondet - innarbeides i 
handlings- og økonomiplan. Underveis i 2022 blir det en del av i 
tertialrapporteringen.   

 
 
Behandling: 
 
Hans Høistad, Ap, satte fram dette forslaget til endring av punkt 1:  



  

 
«Gausdal kommune kan ta imot 15 flykninger i året for bosetting i 2022 og 2023. 
Familiegjenforening kommer i tillegg. Gausdal kommune er positive til å ta imot flere. Det 
jobbes videre med å kartlegge hvor mange flyktninger kommunen kan bosette om behovet 
øker. Ny sak legges fram for kommunestyret når det er aktuelt.» 
 
Votering:  
Punkt 1: Forslaget til Hans Høistad ble satt opp mot forslag til innstilling. Forslaget til Hans 
Høistad ble enstemmig tiltrådt.  
Punkt 2- og 3 ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 

1. Gausdal kommune kan ta imot 15 flykninger i året for bosetting i 2022 og 2023. 
Familiegjenforening kommer i tillegg. Gausdal kommune er positive til å ta imot flere. 
Det jobbes videre med å kartlegge hvor mange flyktninger kommunen kan bosette 
om behovet øker. Ny sak legges fram for kommunestyret når det er aktuelt. 

2. Justert nivå på kommunale tjenester som konsekvens av økt bosetting og de 
oppgaver som dermed må løses, skal i hovedsak skje innenfor rammen av utbetalte 
tilskudd. Om statlige rammebetingelser endres må dette vurderes på nytt.  
Om tilskuddene ikke er tilstrekkelig i 2022 må det mellomværende finansieres av 
flykningefondet. Dette tas det stilling i forbindelse med tertialrapport 2.  

3. Evt. økte utgifter på lengre sikt – utover tilskudd og flykningefondet - innarbeides i 
handlings- og økonomiplan. Underveis i 2022 blir det en del av i 
tertialrapporteringen.   

 
 
 
 
 


