
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Kommunestyret 
Dato:  18.06.2020 
Tid:  09:00 - 00:00 
Sted:  Kommunestyresalen - dagmøte 
Under ledelse av:   
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:  

 
 
Medlem Anette Musdalslien   
Medlem Paul Kristian Lillelien   
Medlem Ole Kristian Klåpbakken   
Medlem Jon Arild Sagheim   
Medlem Ingvild Østeraas Hårstadhaugen   
Medlem Eystein Fære Forseth FO  
Medlem Jan Ole Helleberg   
Medlem Einar Einstad   
Medlem Hans Forrestad   
Medlem Hans Oddvar Høistad   
Medlem Jan Erik Kristiansen   
Medlem Helene Dypdal   
Medlem Heidi Kristiansen   
Medlem Jens Nikolai Høistad   
Medlem Stein Erik Skjelsvold   
Medlem Alfred Magnar Johansen   
Medlem Marit Dahle Johansen   
Medlem Viggo Haugen   
Medlem Randi Noreng FO  
Medlem Stig Audun Melbø   
Medlem Inge Bugge Knudsen   
Medlem Ola Svendsrud   
Varamedlem Ivar Wold  Randi Noreng 



  

Varamedlem  Kari Wiegaard  For eystein Fære Forseth  
 
Varamedlem  Tor Egil Klufthaugen, i sak 42,43 og 47  For Helene Dypdal og   
       Stein erik Skjeldsvold 
Varamedlem  Marit Flutuen Ringen i sak 46   For Viggo Haugen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer:  23 

 
Til stede fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Rannveig Mogren, Marit B Homb, Harald Landheim, Cathrine Furu, Pål 
Vorkinn, Rigmor Myhre 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:   Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:   Sak 43 ble behandlet før 42 
  
 
Delt ut i møtet: - 
 
Orienteringer:  
 

 Om GlØR-sakene, ved daglig leder Inge Morten Haave. 
 Om utredning av felles bamevemtjeneste Øyer og Gausdal, ved kommunalsjef 

Cathrine Furu, Gausdal kommune og kommunalsjef Frode Fossbakken,Øyer kommune. 
 I forbindelse med saken om arealplanen var det er orientering ved arealplanlegger Rigmor 

Myhre. 
 I forbindelse med saken om tertialrapporten var det en orientering ved økonomisjef 

Marit B Homb. 
 

Godkjenning av protokoll:  



  

SAKER TIL BEHANDLING: 

 
Sak 38/20 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 18.06.2020  
 
Sak 39/20  RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG 

GJELDSREGLEMENTET 2020 PER 30.04.2020  
 
Sak 40/20  OVERFØRING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD ENHETENE, 2019  
 
Sak 41/20  ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2020.  
 
Sak 42/20 NYTT SERVICEBYGG FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS  
 
Sak 43/20 REVIDERING AV SELSKAPSAVTALE FOR 

RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS  
 
Sak 44/20 AKSON - HELHETLIG SAMHANDLING OG FELLES KOMMUNAL 

PASIENTJOURNAL - INTENSJONSERKLÆRING  
 
Sak 45/20 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR 

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET  
 
Sak 46/20 FORNYING OG OMSTILLING 2020 - FRAMTIDENS HELSE OG 

OMSORGSTJENESTER, SAMT TILTAK FOR PLNAOMRÅDENE 11 OG 
12  

 
Sak 47/20 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 - 2032 BEHANDLING FOR 

UTLEGGELSE TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN  
 
Sak 48/20 VALG AV MEDDOMMERE VED EIDSIVATING LAGMANNSRETT FOR 

PERIODEN 010121-311224  
 
Sak 49/20 VALG AV MEDDOMMERE TIL SØR GUDBRANDSAL TINGRETT FOR 

PERIODEN 01.01.2021-31.12.2024  
 



  

Sak 50/20 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 01.01.2021 - 
31.12.2024  

 
Sak 51/20 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN 

FOR PERIODEN 01.01.2021-31.12.2024  
  
 



  

 
 
KS-38/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/1089 

 
REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 18.06.2020  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Referatsakene tas til etterretning. 

 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Referatsakene tas til etterretning. 

 
KS-39/20 
Ark.: 200 Arkivsaksnr.: 20/998 

 
RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET 2020 
PER 30.04.2020  

 
Formannskapets 
   innstilling:  
 
Rapporteringen i henhold til finans- og gjeldsreglementet per 30.04.2020 tas til etterretning. 
 
Behandling: 
 
Enstemmit vedtatt.  
 

Vedtak: 
Rapporteringen i henhold til finans- og gjeldsreglementet per 30.04.2020 tas til etterretning. 



  

 
 
KS-40/20 
Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 20/805 

 
OVERFØRING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD ENHETENE, 2019  

 
Formannskapets 
   innstilling:  
 
Det foreslås å overføre netto 850.000 kr fra bufferfond enhetsresultat til overskuddsfond 
enheter slik det framgår av vedlegg til saken. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak: 
Det overføres netto 850.000 kr fra bufferfond enhetsresultat til overskuddsfond enheter slik 
det framgår av vedlegg til saken. 
 
 
 
 
KS-41/20 
Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 20/922 

 
ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2020.  

 
Formannskapets 
   innstilling:  
 
Økonomi- og aktivitetsrapporten for 1. tertial 2020 tas til etterretning. 
 
Det vedtas redusert driftsbudsjett med 153.000 kr for 2020 for enkelte interkommunale 
samarbeid slik det framgår av tabell i saksframlegget. I tillegg skal kommunens tilskudd til 
samarbeidet NAV Lillehammer Gausdal reduseres med 218.000 kr.  



  

 
Kommunedirektøren foreslår å gjøre korrigeringer i driftsbudsjettet for 2020 slik det framgår i 
saksframlegget. 
 
Det legges inn en investering på 3,5 mill. kr til flomtiltak i tilknytning til elva Finna i Follebu. 
Investeringen finansieres ved tilskudd fra fylkesmannen på 2,975 mill. kr og omprioritering 
av midler fra Heggen boligfelt tilsvarende 0,525 mill. kr. Investeringsbudsjettet justeres i 
henhold til dette. 
 
Investeringene knyttet til sprinkling av Forsettunet og Follebutunet utsettes og legges inn på 
nytt i budsjettet for 2021. Årsaken er smittevernhensyn ved kommunens sykehjem som følge 
av korona-situasjonen samt behov for å kvalitetssikre kostnadsoverslaget ytterligere. 
Investeringsbudsjettet i 2020 reduseres med henholdsvis 4,1 og 0,5 mill. kr. Endret 
finansiering er redusert momskompensasjonsinntekt med 0,9 mill. kr og redusert bruk av lån 
med 3,7 mill. kr. Kommunens låneopptak i 2020 reduseres tilsvarende med 3,7 mill. kr.  
 
 
Behandling: 
Orientering: 
 
I forbindelse med saken om tertialrapporten var det en orientering ved økonomisjef Marit B 
Homb. 
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt.  
 
 

 

Vedtak: 
Økonomi- og aktivitetsrapporten for 1. tertial 2020 tas til etterretning. 
 
Det vedtas redusert driftsbudsjett med 153.000 kr for 2020 for enkelte interkommunale 
samarbeid slik det framgår av tabell i saksframlegget. I tillegg skal kommunens tilskudd til 
samarbeidet NAV Lillehammer Gausdal reduseres med 218.000 kr.  
 
Kommunedirektøren foreslår å gjøre korrigeringer i driftsbudsjettet for 2020 slik det framgår i 
saksframlegget. 
 
Det legges inn en investering på 3,5 mill. kr til flomtiltak i tilknytning til elva Finna i Follebu. 
Investeringen finansieres ved tilskudd fra fylkesmannen på 2,975 mill. kr og omprioritering 
av midler fra Heggen boligfelt tilsvarende 0,525 mill. kr. Investeringsbudsjettet justeres i 
henhold til dette. 
 



  

Investeringene knyttet til sprinkling av Forsettunet og Follebutunet utsettes og legges inn på 
nytt i budsjettet for 2021. Årsaken er smittevernhensyn ved kommunens sykehjem som følge 
av korona-situasjonen samt behov for å kvalitetssikre kostnadsoverslaget ytterligere. 
Investeringsbudsjettet i 2020 reduseres med henholdsvis 4,1 og 0,5 mill. kr. Endret 
finansiering er redusert momskompensasjonsinntekt med 0,9 mill. kr og redusert bruk av lån 
med 3,7 mill. kr. Kommunens låneopptak i 2020 reduseres tilsvarende med 3,7 mill. kr.  
 
 
 
 
KS-42/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/995 

 
NYTT SERVICEBYGG FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS  

 
Formannskapets 
   innstilling:  
 
Kommunestyret tar saken til orientering. 
I tråd med IKS-loven og selskapsavtalen for GLØR IKS beslutter representantskapet videre 
fremdrift i prosjekt nytt servicebygg. 
 
 
Behandling: 
Sak 43 ble behandlet før sak 42.  
 
Habilitet:  
Helene Dypdal, Ap, tok opp spørsmål om sin habilitet. 
Helene Dypdal gikk fra under vurdering og behandling.22 representanter tilstede. 
 
Vurdering fra administrasjonen: 
 
Kommunestyret behandler i juni to saker som omhandler GLØR, henholdsvis knytet til 
etablering nytt servicebygg og revidering av selskapsavtale. Sakene henger sammen, da 
revidering av selskapsavtale inkluderer forslag om å heve taket for samlet låneopptak, for å 
kunne finansiere servicebygget. 
 
Dersom en folkevalgt har ledende stilling i eller er medlem av styre eller 
bedriftsforsamling i et selskap som er part i saken, vil vedkommende være automatisk inhabil 
ved behandling av en sak etter forvaltningsloven $ 6, 1. ledd, bokstav e) nr.2. 
Selskapet GLØR anses å være part i de aktuelle sakene, da det er selskapet avgjørelsene 
direkte retter seg mot og sakene ellers direkte gjelder. 



  

Helene Dypdal er medlem av styret i GLØR. Som følge av dette vil Dypdal være inhabil til å 
behandle de aktuelle sakene etter forvaltningsloven $ 6, 1. ledd. 
 
Konklusjon: Helene Dypdal anses for å være inhabil etter forvaltningsloven $ 6, 1. ledd, 
bokstav e) m.2. 
 
Votering over habilitet: 
Helene Dypdal ble enstemmig vedtatt inhabil til behandling av saken. 
 
Tor Egil Klufthaugen kom til som vara.23 representanter tilstede ved behandling av saken. 
 
Orientering: 
Fra GLØR, ved daglig leder Inge Morten Haave. 
 
Votering i saken:  
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kommunestyret tar saken til orientering. 
I tråd med IKS-loven og selskapsavtalen for GLØR IKS beslutter representantskapet videre 
fremdrift i prosjekt nytt servicebygg. 
 
 
 
 
KS-43/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/992 

 
REVIDERING AV SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR 
IKS  

 
 

Formannskapets 
   innstilling:  
 
Kommunestyret vedtar endring av selskapsavtalen til Renovasjonsselskapet GLØR IKS, blant 
annet med å heve taket for samlet låneopptak fra 30 mill. kroner til 100 mill. kroner, slik det 
fremgår av saksfremstillingen og vedlagte utkast til revidert selskapsavtale.    
 
 
 



  

 
Behandling: 
Sak 43 ble behandlet før sak 42.  
Habilitet:  
Helene Dypdal, Ap, tok opp spørsmål om sin habilitet. 
Helene Dypdal gikk fra under vurdering og behandling.22 representanter tilstede. 
 
Vurdering fra administrasjonen: 
 
Kommunestyret behandler i juni to saker som omhandler GLØR, henholdsvis knytet til 
etablering nytt servicebygg og revidering av selskapsavtale. Sakene henger sammen, da 
revidering av selskapsavtale inkluderer forslag om å heve taket for samlet låneopptak, for å 
kunne finansiere servicebygget. 
 
Dersom en folkevalgt har ledende stilling i eller er medlem av styre eller 
bedriftsforsamling i et selskap som er part i saken, vil vedkommende være automatisk inhabil 
ved behandling av en sak etter forvaltningsloven $ 6, 1. ledd, bokstav e) nr.2. 
Selskapet GLØR anses å være part i de aktuelle sakene, da det er selskapet avgjørelsene 
direkte retter seg mot og sakene ellers direkte gjelder. 
Helene Dypdal er medlem av styret i GLØR. Som følge av dette vil Dypdal være inhabil til å 
behandle de aktuelle sakene etter forvaltningsloven $ 6, 1. ledd. 
 
Konklusjon: Helene Dypdal anses for å være inhabil etter forvaltningsloven $ 6, 1. ledd, 
bokstav e) m.2. 
 
Votering over habilitet: 
Helene Dypdal ble enstemmig vedtatt inhabil til behandling av saken. 
 
Tor Egil Klufthaugen kom til som vara.23 representanter tilstede ved behandling av saken. 
 
Orientering: 
Fra GLØR, ved daglig leder Inge Morten Haave. 
 
Behandling av saken: 
Anette Musdalslien, Sp, satte fram dette forslaget: 
 
“Kommunestyret vedtar endring av selskapsavtalen til Renovasjonsselskapet GLØR IKS, 
blant annet med å heve taket for samlet låneopptak fra 30 mill. kroner til 65 mill. kroner, slik 
det fremgår av saksfremstillingen og vedlagte utkast til revidert selskapsavtale.” 
 
 
Votering: 
Forslaget fra Anette Musdalslien ble satt opp mot innstillingen. Forslaget til Anette 
Musdalslien ble enstemmig vedtatt. 
 
 



  

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar endring av selskapsavtalen til Renovasjonsselskapet GLØR IKS, blant 
annet med å heve taket for samlet låneopptak fra 30 mill. kroner til 65 mill. kroner, slik det 
fremgår av saksfremstillingen og vedlagte utkast til revidert selskapsaltale. 
 
 
 
 
KS-44/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/981 

 
AKSON - HELHETLIG SAMHANDLING OG FELLES KOMMUNAL 
PASIENTJOURNAL - INTENSJONSERKLÆRING  

 
Formannskapets 
   innstilling:  
 
 
Kommunestyret i Gausdal støtter videre arbeid med tiltaket Akson, og vedtar å signere 
intensjonserklæringen.  
Det forutsettes lagt fram en ny sak for kommunestyret før eventuell inngåelse av forpliktende 
avtale. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak: 
Kommunestyret i Gausdal støtter videre arbeid med tiltaket Akson, og vedtar å signere 
intensjonserklæringen.  
Det forutsettes lagt fram en ny sak for kommunestyret før eventuell inngåelse av forpliktende 
avtale. 
 
 
 
 
 



  

 
KS-45/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/877 

 
FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET 
INNLANDET  

 
Formannskapets 
   innstilling:  
 
Kommunestyret godkjenner styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI) sitt forslag til 
nye vedtekter for KSI. 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI) sitt forslag til 
nye vedtekter for KSI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
KS-46/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1535 

 
FORNYING OG OMSTILLING 2020 - FRAMTIDENS HELSE OG 
OMSORGSTJENESTER, SAMT TILTAK FOR PLNAOMRÅDENE 11 OG 12  

 
Tjenesteutvalgets  
 

innstilling: 
 
1. Bjørkvin bofellesskap legges ned når de nåværende beboerne ikke lenger kan eller ønsker 

å benytte seg av botilbudet. Nedleggelsen skjer gradvis og basert på frivillighet. Dette er 
et tiltak innenfor planområde 11. Forventet effekt av nedleggelse av Bjørkvin er allerede 
lagt inn i  gjeldende økonomiplan fra 2022, og dette videreføres i økonomiplan for 
perioden 2021-2024. 

 
2. Kommunestyret tar tiltaksplanen for planområde 12 til etterretning  og slutter seg i 

hovedsak til at de anbefalte tiltakene gjennomføres. Dette omfatter ikke nedlegging av 
sykehjemsplasser. Nedlegging av kjøkken ved Follebutunet må ikke komme i konflikt 
med målsettingen om riktig bruk av kompetanse. Det er videre en forutsetning for 
nedlegging at det legges til rette for felles måltider for beboere i omsorgsleilighetene. 

 
3. Kommunestyret vedtar følgende veivalg, og legger dette til grunn for fremtidens helse- og 

omsorgstjenester: Antall sykehjemsavdelinger og -plasser opprettholdes. Framtidig behov 
for sykehjemsplasser må ses i sammenheng med etablering av HDOplasser (SSB sin 
definisjon, med fast tilknyttet bemanning). 

 
4. Det må finnes andre tiltak innenfor helse- og omsorgssektoren og andre sektorer for å 

dekke inn det resterende salderingsbehovet i økonomiplanperioden. Den økonomiske 
effekten av disse tiltakene må totalt sett være minimum 8 millioner kroner fra2022.  
Det må skje gjennom tett samarbeid mellom administrasjon, politikere og de ansattes 
organisasjoner. Innspill som har kommet fra rådsorganer og innbyggere i forbindelse med   
saken om framtidas helse- og omsorgstjenester, tas med inn i vurderingene av aktuelle 
tiltak Formannskapet tar stilling til videre prosess, og forslag til tiltak legges fram for 
kommunestyret  senest i forbindelse med behandling av økonomiplan 2021- 2024. 

 
5. Dagsentertilbudet for eldre differensieres slik at det delvis videreføres som et 

lavterskeltilbud, og delvis tilrettelegges for eldre med et noe lavere funksjonsnivå. Før 
endringene gjøres inviteres frivillige lag og organisasjoner til dialog om hvordan 
kommunen og frivilligheten i samarbeid kan videreutvikle dagsentertilbud, sosiale 
møteplasser og andre aktivitetstilbud for eldre. 

 



  

6. Kommunestyret tar stilling til framtidig bruk av Flatavegen 6. 
 

7. Til kommunestyrets behandling i juni bes det om en vurdering av muligheten for å ta i 
bruk Flatavegen 6 og Flatavegen 8 til HDO-boliger (SSB sin definisjon med fast tilknyttet 
bemanning), hvordan det vil påvirke det samlede behovet for helse- og omsorgstjenester 
og hva dette vil innebære av kostnader. Kommunestyret tar stilling til hvor vidt dette 
alternativet skal utredes nærrnere. Eventuelt bes kommunedirektøren utrede et alternativ 
der Flatavegen 6 tas i bruk som bofellesskap for personer med utfordringer innen psykisk 
helse og rus i forbindelse med Flatavegen 2. En slik utredning skal i så fall ses i 
sammenheng med pågående regional utredning av et interkommunalt samarbeid innenfor 
dette området. Det bes videre om en vurdering av muligheten for å ta i bruk andre 
omsorgsboliger i tilknyning til Flatavegen2tilpersoner med utfordringer innen psykisk 
helse og rus. 
 

8. Budsjett 2020 justeres i tråd med tiltaksplanene per planområde som følger av saken, med 
de justeringer kommunestyret har vedtatt. 
 

9. De øvrige tiltakene i tiltaksplan for planområdene, med de justeringer kommunestyret har 
vedtatt, forutsettes lagt inn i økonomiplanen for perioden202l-2024. 
 

10. Tiltakene per planområde som fremgår i denne saken, med de justeringer kommunestyret 
har vedtatt, inngår i tiltaksplan kommunen skal oversende fylkesmannen innen 1.7.2020. 

     Det veivalget kommunestyret vedtar i vedtakspunkt 3, legges også inn i tiltaksplanen med   
      en  samlet årlig effekt på 8 millioner kroner. 

 
 

 
Behandling: 
Habilitet:  
Viggo Haugen, Bygdalista, tok opp spørsmål om sin habilitet.  
Viggo Haugen gikk fra under vurdeirng og behandling. 22 representanter tilstede.  
 
Vurdering fra administrasjonen: 
Viggo Haugen har reist spørsmål rundt egen habilitet i forbindelse med kommunestyrets 
behandling av fremtidens helse- og omsorgstjenester, samt tiltak for planområdene 11 og 12. 
 
Haugens samboer er ansatt ved Bjørkvin bofellesskap som er foreslått nedlagt. 
Tiltaket vil på sikt få konsekvenser for medarbeidere ved bofellesskapet, i form av nytt 
arbeidssted, nye arbeidsoppgaver og/eller potensielt behov for færre ansatte. 
 
Som folkevalgt er man automatisk inhabil etter forvaltningsloven $ 6, 1. ledd bokstav b, 
dersom man er eller har vært gift med en person som er part i saken. 
Bestemmelsen omfatter ikke samboerskap. Det foreligger således ikke automatisk 
inhabilitet etter fvl g 6, 1. ledd. 
Som part regnes person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte 
gjelder, jfr. forvaltningsloven g 2. 



  

Avgjørelsen i saken retter seg heller direkte mot medarbeiderne ved Bjørkvin, og Haugens 
samboer anses således heller ikke for å være “part” etter lovens dehnisjon. 
Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være inhabil etter en 
skjønnsmessig vurdering etter forvaltningsloven $ 6, 2. ledd. 
Bestemmelsen åpner for en bred, skjønnsmessig vurdering av om den folkevalgte har en slik 
tilknytning til saken eller partene til at han muligens ikke vil være i stand til å behandle saken 
på en nøytral måte. 
Det har også betydning om noen har fremmet påstand om at den folkevalgte er inhabil. 
Samboerskap med en person som er part i saken eller som blir berørt av avgSørelsen vil, etter 
en konkret vurdering, kunne komme inn under denne bestemmelsen. 
 
For å falle inn under denne bestemmelsen, må det foreligge et særegent forhold og det må 
være av en slik art at det er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. 
I habilitetsvurderingen skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen vil innebære en 
"særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han har nær personlig tilknytning til". 
Denne kan være av ideell, økonomisk, faglig eller prestisjemessig art. 
I dette tilfellet fremgår det at representantens samboer har et ansettelsesforhold i tjenesten det 
foreslås tiltak innenfor, og tiltaket vil - om det bli vedtatt - kunne medføre 
konsekvenser for vedkommende. 
 
For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den folkevalgte, må det være noe 
som tilkommer vedkommende selv eller en nærstående spesielt eller som eller vil merkes i 
spesielt stor grad. 
I dette tilfellet har Haugens samboer personlige interesser i saken, og avgjørelsen vil få 
konsekvenser for Haugens samboer personlig som kan anses å være <særlig fordel, tap eller 
ulempe 
Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses det foreligge et særegent forhold som kan 
være egnet til å svekke tilliten til den folkevalgtes upartiskhet ved behandlingen. 
Konklusjon: Viggo Haugen anses for å være inhabil etter forvaltningsloven $ 6,2. 
ledd. 
 
Votering over habilitet: 
Viggo Haugen ble enstemmig vedtatt inhabil. 
Marit Flutuen Ringen kom til som vara. 23 representanter tilstede ved behandling av saken.  
 
 
Behandling av saken:  
Ivar Wold, Bygdalista, satte fram dette forslaget:  
1. “Nedlegging av Bjørkvin avvises.” 
2.  Ingen kutt av tjenester. Beholde kjøkkendrift og kompetanse begge kjøkken. Ingen 
forandring av struktur. Nedbemanning skal gjelde lederstillinger og administrative 
stillinger i alle planområder (Jmf: vedtak i sak l42/l9). 
3. Antall sykehjemsplasser og avdelinger opprettholdes. Eventuelle HDO-plasser blir et 
supplement. 
4. Viser til vedtak i sak l42/19 om nedbemanning. 



  

5. Ingen endring. 
6. Flatavegen 6 settes i stand til opprinnelig bruk, nemlig bofellesskap. 
7. Ingen endring. 
8. De endringer som blir vedtatt legges inn i økonomiplanen 2021-2024. 
9. Ingen endring. 
10. - nytt punkt 11. Hele prosessen gjennomgås av et uavhengig organ. F.eks. 

kontrollutvalget. En sak av så stor viktighet betinger grundigere utredninger og større 
respekt for innspill fra ansattes organisasjoner og bygdefolket.” 

 
 
Paul Kristian Lillelien, Sp, fremmet dette forslaget på vegne av Sp, Tvenpolitisk liste og 
MDG, der endringer i forhold til innstillingen er i rødt. 

1. “Bjørkvin bofellesskap legges ned når de nåværende beboerne ikke lenger kan eller 
ønsker å benytte seg av botilbudet. Nedleggelsen skjer gradvis og basert på 
frivillighet. Dette er et tiltak innenfor planområde 11. Forventet effekt av nedleggelse 
av Bjørkvin er allerede lagt inn i gjeldende økonomiplan fra 2022, og dette videreføres 
i økonomiplan for perioden 2021-2024. 

2. Kommunestyret tar tiltaksplanen for planområde 12 til ettenetning og slutter seg i 
hovedsak til at de anbefalte tiltakene gjennomføres. Dette omfatter ikke nedlegging av 
sykehjemsplasser. Nedlegging av kjøkken ved Follebutunet må ikke komme i konflikt 
med målsettingen om riktig bruk av kompetanse. Det er videre en forutsetning for 
nedlegging at det legges til rette for felles måltider for beboere i omsorgsleilighetene 
og brukere av dagsentertilbud. 

3. Kommunestyret vedtar følgende veivalg, og legger dette til grunn for fremtidens 
helse- o g omsorgstj enester : Antall sykehj emsavdelinger o g -plasser opprettholdes. 
Framtidig behov for sykehjemsplasser må ses i sammenheng med forebyggende og 
rehabiliterende tiltak i kommunen og eventuell etablering av HDO-plasser (SSB sin 
definisjon, med fast tilknyttet bemanning), omtalt i punkt 4. 

4.   Det må finnes tiltak innenfor helse- og omsorgssektoren og andre sektorer for å dekke 
inn det resterende salderingsbehovet i økonomiplanperioden. Den økonomiske 
effekten av disse tiltakene må totalt sett være minimum 8 millioner kroner fra2022. 
Dette må skje gjennom tett samarbeid mellom administrasjon, politikere og de ansattes 
organisasjoner. Innspill som har kommet fra rådsorganer og innbyggere i forbindelse 
med saken om framtidas helse- og omsorgstjenester, tas med inn i vurderingene av 
aktuelle tiltak. Formannskapet tar stilling til videre prosess, og forslag til tiltak legges   
fram for 
kommunestyret senest i forbindelse med behandling av økonomiplan 2021-2024.  
 

     Kommunestyret ber om at det utarbeldes en saK om nvordan omglørlng av 
      eksisterende sykehjemsplasser til HDO-plasser (SSB sin definisjon, med fast tilknyttet 
      bemanning) eventuelt kan gjennomføres. Saken må synliggjøre fordeler og ulemper 
       for brukeme med en slik løsning. Mulighet for fleksibel bruk av plassene skal belyses 
     særskilt. Det må i tillegg redegjøres for økonomiske konsekvenser. Saken legges fram 
      for kommunestyret i september. 

5.    Dagsentertilbudet for eldre differensieres slik at det delvis videreføres som et 



  

lavterskeltilbud, og delvis tilrettelegges for eldre med et noe lavere funksjonsnivå. Før 
endringene gjøres inviteres frivillige lag og organisasjoner til dialog om hvordan 
kommunen og frivilligheten i samarbeid kan videreutvikle dagsentertilbud, sosiale 
møteplasser og andre aktivitetstilbud for eldre. 

6. Framtidig bruk av lrlatavegen 6 tas opp til ny vurdering i september, i sammenheng 
med sak om FlDO-plasser omtalt i punkt 4. 

7. Budsjett 2020 justeres i tråd med tiltaksplanene per planområde som følger av saken, 
med de justeringer kommunestyret har vedtatt. 

8. De øvrige tiltakene i tiltaksplan for planområdene, med de justeringer kommunestyret 
har vedtatt, forutsettes lagt inn i økonomiplanen for perioden202l-2024. 

9. Tiltakene per planområde som fremgår i denne saken, med de justeringer 
kommunestyret har vedtatt, inngar i tiltaksplan kommunen skal oversende 
fylkesmannen innen 1.7.2020. Det veivalget kommunestyret vedtar i vedtakspunkt 3 
og 4, legges også inn i tiltaksplanen med en samlet årlig effekt på 8 millioner kroner. 

10. For å utsette brukernes behov for HDO- og sykehjemsplasser, og for å kunne ta imot 
utskrivningsklare pasienter hjemme, er det nødvendig med gode forebyggende og 
rehabiliterende tiltak. Tvenfaglig kompetanse og samarbeid må styrkes. 
Kommunestyret ber om en vurdering av hvordan en styrking av tilbudene knyttet til 
hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering og organiseringen av denne kan ha en 
positiv innvirkning på fremtidig pleiebehov og dermed presset på institusjonsplasser. 
Ledere i aktuelle tjenester må, sammen med medarbeideme i førstelinjen. involveres i en 
slik vurdering. 

 
Heidi Kristiansen, Ap, satte fram dette forslaget: 
 
“Alternativt forslag punkt 3: ny tekst alternativ 1: 

Alternativ 1 - opprettholde dagens struktur ved sykehjemmene: antall 
sykehjemsavdelinger og passer opprettholdes. Det ønskes et bedre beslutningsgrunnlag for å 
vedta rammene som er foreslått, og vi ber derfor igjen om en gjennomgang av alle 
tjenester, med mål om vesentlig reduksjon i antall årsverk. Nedbemanningen skal i vesentlig 
grad også gjelde lederstillinger og stillinger med hovedvekt på administrative oppgaver innen 
alle planområder, jfr. sak l42ll9, vedtatt budsjett for 2020. Den økonomiske effekten av disse 
tiltakene må totalt sett være 8 mill. kroner fra2022.” 
 
Stig Melbø, Tverrpolitisk liste, satte fram dette tillegget til punkt 5 i forslaget til Sp, 
Tverrpolitisk liste og MDG 
 
“(…) og NAVs tiltaksapparat (..)” 
 
Hans Høistad, Ap, satte fram dette altemative forslaget til punkt 10 fra Sp/Tverrpolitisk 
liste/MDG. 
 
“Som resultat av økende statlige føringer der kommunene skal ta et stadig stØrre ansvar for 

habilitering, rehabilitering og forebyggende arbeide reduseres ikke stillinger innen 
fysioterapi og ergoterapi nå. Kommunestyret får en egen sak til behandling som på et 



  

bredere grunnlag belyser hvordan vi skal løse oppgavene innen disse denestene. Det må 
omfatte fysioterapi, ergoterapi, kreftkoordinator, demenskoordinator, dagsenter osv. De som 
yter tjenestene og de tillitsvalgte må bidra aktivt i dette arbeidet.” 
 
 

Votering:  
 

 Punkt 1: 
Innstilling ble satt opp mot Bygdalistas forslag. Innstillingen ble vedtatt med 21 
stemmer. 

 
 Punkt 2: 

Innstillingen ble satt opp mot Bygdalistas forslag. Innstillingen ble vedtatt med 21 
stemmer. Tillegget fra forslaget til Sp/Tverrpolitisk liste/MDG ble enstemmig vedtatt. 

 
 Punkt 3: 

-Bygdalistas forslag fikk 2 stemmer og falt. 
-Aps forslag ble satt opp mot innstillingen. Innstillingen ble vedtatt med 12 stemmer. 
-Tilleggsforslaget til innstillingen fra Sp/Tverrpolitisk liste/MDG ble enstemmig 
vedtatt. 

 
 Punkt 4:  

Innstillingen ble satt opp mot Bygdalistas forslag. Innstillingen ble vedtatt med 21 
stemmer. Tilleggsforslaget fra Sp/Tverrpolitisk liste/MDG ble enstemmig vedtatt. 

 
 Punkt 5: 

Innstillingen med tillegget fra Stig Melbø ble satt opp mot innstillingen, Innstillingen 
med tillegget ble enstemmig vedtatt. 

 
 Punkt 6: 

-Innstillingen fikk ingen stemmer, og falt. 
-Bygdalistas forslag ble satt opp i mot forslaget fra Sp/Tverrpolitisk liste/MDG. 
Forslaget fra Sp/Tvenpolitisk liste/MDG ble vedtatt med 21 stemmer. 

 
 Punkt 7: Enstemmig vedtatt. 

 
 Punkt 8: Enstemmig vedtatt. 

 
 Punkt 9: Innstillingen ble satt opp mot forslaget til Bygdalista. innstillingen bie vedtatt 

med 21stemmer. Tillegget fra Sp/Tverrpolitisk liste/MDG ble enstemmig vedtatt. 
 

 Nytt punkt 10: 
Sp/Tverrpolitisk liste /MDGs forslag ble vedtatt med 12 stemmer. 11 stemte for 
forslaget til Ap. 

 
 Nytt punkt 11 fra Bygdalista (om gjennomgang av prosessen) fikk 11 stemmer og falt. 



  

 
 
 

Vedtak: 
1. Bjørkvin bofellesskap legges ned nar de nåværende beboeme ikke lenger kan eller 

ønsker å benytte seg av botilbudet. Nedleggelsen skjer gradvis og basert på 
frivillighet. Dette er et tiltak innenfor planområde 1 1. Forventet effekt av nedleggelse 
av Bjørkvin er allerede lagt inn i gjeldende økonomiplan fra 2022, og dette videreføres 
i økonomiplan for perioden 2021-2024. 
 

2.  Kommunestyret tar tiltaksplanen for planområde 12 til etterretning og slutter seg i 
hovedsak til at de anbefalte tiltakene gjennomføres. Dette omfatter ikke nedlegging av 
sykehjemsplasser. Nedlegging av kjøkken ved Follebutunet må ikke komme i konflikt 
med målsettingen om riktig bruk av kompetanse. Det er videre en forutsetning for 
nedlegging at det legges til rette for felles måltider for beboere i omsorgsleilighetene 
og brukere av dagsentertilbud. 
 

3. Kommunestyret vedtar følgende veivalg, og legger dette til grunn for fremtidens 
helse- og omsorgstj enester: Antall sykehj emsavdelinger og -plasser opprettholdes. 
Framtidig behov for sykehjemsplasser må ses i sammenheng med forebyggende og 
rehabiliterende tiltak i kommunen og eventuell etablering av HDO-plasser (SSB sin 
dehnisjon, med fast tilknyttet bemanning), omtalt i punkt 4. 
 

4.  Det må finnes tiltak innenfor helse- og omsorgssektoren og andre sektorer for å dekke 
inn det resterende salderingsbehovet i økonomiplanperioden. Den økonomiske 
effekten av disse tiltakene må totalt sett være minimum 8 millioner kroner fra2022. 
Dette må skje gjennom tett samarbeid mellom administrasjon, politikere og de ansattes 
organisasjoner. Innspill som har kommet fra rådsorganer og innbyggere i forbindelse 
med saken om framtidas helse- og omsorgsdenester, tas med inn i vurderingene av 
aktuelle tiltak. Formannskapet tar stilling til videre prosess, og forslag til tiltak legges 
fram for kommunestyret senest i forbindelse med behandling av økonomiplan2}2l' 
2024. 
 
Kommunestyret ber om at det utarbeides en sak om hvordan omgjøring av 
eksisterende sykehjemsplasser til HDO-plasser (SSB sin definisjon, med fast tilknyttet 
bemanning) eventuelt kan gjennomføres. Saken må synliggjøre fordeler og ulemper 
for brukerne med en slik løsning. Mulighet for fleksibel bruk av plassene skal belyses 
særskilt. Det må i tillegg redegjøres for økonomiske konsekvenser. Saken legges fram for 
kommunestyret i september. 
 

5. Dagsentertilbudet for eldre differensieres slik at det delvis videreføres som et 
lavterskeltilbud, og delvis tilrettelegges for eldre med et noe lavere funksjonsnivå. Før 
endringene gjøres inviteres frivillige lag og organisasjoner og NAVs tiltaksapparat til 
dialog om hvordan kommunen og frivilligheten i samarbeid kan videreutvikle 
dagsentertilbud, sosiale møteplasser og andre aktivitetstilbud for eldre. 
 

6. Framtidig bruk av Flatavegen 6 tas opp til ny vurdering i september, i sammenheng 
med sak om HDO-plasser omtalt i punkt 4. 
 



  

7. Budsjett 2020 justeres i tråd med tiltaksplanene per planområde som følger av saken, 
med de justeringer kommunestyret har vedtatt. 

8. De øvrige tiltakene i tiltaksplan for planområdene, med de justeringer kommunestyret 
har vedtatt, forutsettes lagt inn i økonomiplanen for perioden 202I-2024. 
 

9. Tiltakene per planområde som fremgår i denne saken, med de justeringer 
kommunestyret har vedtatt, inngår i tiltaksplan kommunen skal oversende 
fylkesmannen innen 1.7 .2020. Det veivalget kommunestyret vedtar i vedtakspunkt 3 
og 4, legges også inn i tiltaksplanen med en samlet årlig effekt på 8 millioner kroner. 
 

10. For å utsette brukernes behov for HDO- og sykehjemsplasser, og for å kunne ta imot 
utskrivningsklare pasienter hjemme, er det nødvendig med gode forebyggende og 
rehabiliterende tiltak. Tvenfaglig kompetanse og samarbeid må styrkes. 
Kommunestyret ber om en vurdering av hvordan en styrking av tilbudene knyttet til 
hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering og organiseringen av denne kan ha en 
positiv innvirkning på fremtidig pleiebehov og dermed presset på institusjonsplasser. 
Ledere i aktuelle tjenester må, sammen med medarbeideme i førstelinjen, involveres i en 
slik vurdering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

KS-47/20 
Ark.: 141 Arkivsaksnr.: 18/227 

 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 - 2032 BEHANDLING FOR UTLEGGELSE 
TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN  

 
Planutvalgets 
 

innstilling: 
 
1. I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 vedtas det å legge planforslag til 

kommuneplanens arealdel for Gausdal kommune 2020 - 2032 ut til 2. gangs høring og 
offentlig ettersyn.  

2. Gjeldende reguleringsplan for Rv.255 bør oppheves på den ubebygde strekningen ovenfor 
Follebu, og egnet areal ( B08 og B09) avsettes til boligformål.  

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i sakens dokumenter 
og oppdatering av grunnlagskartet i temakart/tematiske kart, før planforslaget så snart 
praktisk mulig legges ut til høring og offentlig ettersyn.  

 
 
Behandling: 
Habilitet:  
Stein Erik Skjelsvold ,Ap, tok opp spørsmål om sin habilitet.  
Han gikk fra under vurdeirng og behandling. 22 representanter tilstede.  
Administrasjonens vurdering:  
Stein Erik Skjelsvold har stilt spørsmål om egen habilitet i forbindelse med 
formannskapets behandling av kommuneplanens arealdel, der den legges ut til andre gangs 
høring og offentlig ettersyn. 
Skjelsvold har opplyst å være grunneier ved Kankerud Fjelltak som er ett av områdene som er 
påvirket av arealplanforslaget, ved at det er forestått en større utvidelse av 
området der det kan sprenges ut fiell. Representanten eiendom ligger innenfor det 
området der det er foreslått en utvidelse. 
Ved behandling av enkelte overordnede saker som kommuneplan, skal det forholdsvis mye til 
å få partsstatus etter forvaltningslovens bestemmelser. Generelt sett skal det i slike saker også 
mer til for å bli regnet som inhabil. 
I dette tilfellet anses ikke de aktuelle grunneierne for å være parter i saken som skal 
behandles, og det foreligger følgelig ikke automatisk inhabilitet etter forvaltningsloven $ 6, 1. 
ledd. 
 
Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være inhabil etter en 
skjønnsmessig vurdering etter forvaltningsloven $ 6, 2. ledd. Bestemmelsen åpner for en bred, 
skjønnsmessig vurdering av om den folkevalgte har en slik tilknytning til saken eller partene 



  

til at han muligens ikke vil være i stand til å behandle saken på en nøytral måte. Det har også 
betydning om noen har fremmet påstand om at den folkevalgte er 
inhabil 
 
For å falle inn under denne bestemmelsen, må det foreligge et særegent forhold og det må 
være av en slik art at det er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. 
I habilitetsvurderingen skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen vil innebære en 
"særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han har nær personlig tilknytning til". 
Denne kan være av ideell, økonomisk, faglig eller prestisjemessig art. Utvidelsen av 
Kankerud fielltak anses å kunne gi en stor økonomisk fordel for grunneierne, da det 
medfører økte inntekter fra utleie eller salg av grunn, samt potensielt andre former for gevinst 
i tillegg. Forslaget kan også potensielt medføre ulempe for grunneierne som følge av redusert 
areal. Dersom arealplanforslaget blir vedtatt, er det stor sannsynlighet for at reguleringsplan 
for utvidelse vil bli godkjent i tråd med forslaget. Når det er avsatt arealer i kommuneplanens 
arealdel, følger det at det vil bli godkjent reguleringsplan for slik bruk av området. 
For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den folkevalgte, må det være noe 
som tilkommer vedkommende eller en han har nær personlig tilknytning til 
spesielt eller som han eller hun vil merke i spesielt stor grad. Hvis mange eller en 
ubestemt krets vil fa tilsvarende fordel eller ulempe, er det ingen særlig fordel eller 
ulempe for den folkevalgte. I dette tilfellet rammer forslaget en mindre og definert krets, det 
vil si et fåtall grunneiere, der Skjelsvold er en av de berørte. 
Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Skjelsvold tilknytning til denne saken for å 
være av en slik art at det foreligger et særegent forhold som er egnet til å svekke tilliten til den 
folkevalgtes upartiskhet ved behandlingen. 
Konklusjon: Stein Erik Skjelsvold anses for å være inhabil etter forvaltningsloven § 6,2. ledd. 
 
Votering over habilitet: 
Stein Erik Skjelsvold, Ap, ble enstemmig vedtatt inhabil. 
 
Tor Egil Klufthaugen kom til som vara. 23 representanter tilstede ved behandling av saken.  
Orientering:  
I forbindelse med saken om arealplanen var det en orientering ved arealplanlegger Rigmor 
Myhre.  
 
Behandling av saken:  
Følgende forslag til nytt punkt 4 ble satt fra, av Jab erik Kristiansen ,Ap:  
« Boligområde B03 tas in i arealplanen.» 
Votering:  

 Instillingens punkt 1-3 ble enstemmig vedtatt.  
 Forslaget til nytt punkt 4: Enstemmig vedtatt.  
  

 

Vedtak: 
1. I henhold til plan- og bygningsloven $ 1 1-14 vedtas det å legge planforslag til 

kommuneplanens arealdel for Gausdal kommune 2020 - 2032 ut til 2. gangs høring og 
offentlis ettersvn. 



  

2. Gjeldende reguleringsplan for Rv. 255 bør oppheves på den ubebygde strekningen 
ovenfor Follebu, og egnet areal (B08 og B09) avsettes til boligformål. 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i sakens dokumenter 
og oppdatering av grunnlagskartet i temakart/tematiske kart, før planforslaget så snart 
praktisk mulig legges ut til høring og offentlig ettersyn. 

4. Boligområde B03 tas inn i arealplanen. 
 
 
 
 
 
 
KS-48/20 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 20/322 

 
VALG AV MEDDOMMERE VED EIDSIVATING LAGMANNSRETT FOR 
PERIODEN 010121-311224  

 
Valgnemndas 
 

innstilling: 
 
Som lagrettemedlemmer/meddommere til Eidsivating lagmannsrett for perioden  
01.01.2021 – 31.12.2024 velges: 

 

Kvinner:    Menn: 

1.Kjersti Grimstad   1. Håkon Bø 
2. Stina Stengseth   2. Terje Ringen Grunstad 
3. Beate Nordlien    3. Einar Simen Bergslien 
4. Inger Johanne Rønning  4. Werner Hagen  
 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 



  

 

Vedtak: 
Som lagrettemedlemmer/meddommere til Eidsivating lagmannsrett for perioden  
01.01.2021 – 31.12.2024 velges: 

 

Kvinner:    Menn: 

1.Kjersti Grimstad   1. Håkon Bø 
2. Stina Stengseth   2. Terje Ringen Grunstad 
3. Beate Nordlien    3. Einar Simen Bergslien 
4. Inger Johanne Rønning  4. Werner Hagen  
 
KS-49/20 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 20/423 

 
VALG AV MEDDOMMERE TIL SØR GUDBRANDSAL TINGRETT FOR 
PERIODEN 01.01.2021-31.12.2024  

 
Valgnemndas 
 

innstilling: 
 
Som meddommere til Sør-Gudbrandsdal tingrett for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 velges 
følgende 15 kvinner og 15 menn: 
 
Kvinner:    Menn: 
1.Stine Hårstad    1. Ivar Lauritsen  
2. Kari Wiegaard    2. Magne Solbakken  
3. Anne Jorunn Smikop   3. Morten Tråseth  
4. Berit Barlund   4. Jens Harald Fossheim 
5. Liv Mork Høistad    5. Johannes Nordgården  
6. Eivor Homb    6. Didrik Lørken 
7. Kari Jonsson Staum  7. Arne Kvisberg  
8. Tone Elisabeth Røysom  8. Paul Kristian Lillelien  
9. Bente Dyrdahl    9. Viggo Haugen  



  

 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak: 
Som meddommere til Sør-Gudbrandsdal tingrett for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 velges 
følgende 9 kvinner og 9 menn: 
 
Kvinner:    Menn: 
1.Stine Hårstad    1. Ivar Lauritsen  
2. Kari Wiegaard    2. Magne Solbakken  
3. Anne Jorunn Smikop   3. Morten Tråseth  
4. Berit Barlund   4. Jens Harald Fossheim 
5. Liv Mørk Høistad    5. Johannes Nordgården  
6. Eivor Homb    6. Didrik Lørken 
7. Kari Jonsson Staum  7. Arne Kvisberg  
8. Tone Elisabeth Røysom  8. Paul Kristian Lillelien  
9. Bente Dyrdahl    9. Viggo Haugen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
KS-50/20 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 20/592 

 
VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 01.01.2021 - 31.12.2024  

 
Valgnemndas 
 

innstilling: 
 
Kommunestyret foreslår følgende skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 
fra Gausdal kommune: 
 
1. Inger Johanne Rønning  
2. Berit Barlund 
3. Ivar Lauritsen 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak: 
Kommunestyret foreslår følgende skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 
fra Gausdal kommune: 
 
1. Inger Johanne Rønning  
2. Berit Barlund 
3. Ivar Lauritsen 
 
 
 
 
 



  

KS-51/20 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 20/958 

 
VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR 
PERIODEN 01.01.2021-31.12.2024  

 
Valgnemndas 
 

innstilling: 
 
Som jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 01.01.2021-31.12.2024 velges 
følgende 5 kvinner og 5 menn: 
 
Kvinner   Menn:  

1. Nina Rokvam   1. Knut Hagemoen 
2. Kari Wiegaard  2. Eystein Forseth  

   3. Paul Kristian Lillelien  
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak: 
Som jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 01.01.2021-31.12.2024 velges 
følgende 2 kvinner og 3 menn: 
 
Kvinner   Menn:  

1. Nina Rokvam   1. Knut Hagemoen 
2. Kari Wiegaard  2. Eystein Forseth  

   3. Paul Kristian Lillelien  
 

 
 
 


