
 

 
 

 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Organ:  Kommunestyret 
Dato:  19.05.2022 
Tid:  18:00 – 21.30 
Sted:  Kommunestyresalen 
Under ledelse av:  ordfører Anette Musdalslien  
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:  MØTT FOR:   

Medlem Anette Musdalslien   
Medlem Paul Kristian Lillelien FO  
Medlem 
Medlem  

Ole Kristian Klåpbakken 
Åslaug Enger Olsen  

 
FO 

 

Medlem Jon Arild Sagheim   
Medlem Ingvild Østeraas Hårstadhaugen   
Medlem Eystein Fære Forseth   
Medlem Jan Ole Helleberg   
Medlem Einar Einstad   
Medlem Hans Forrestad   
Medlem Hans Oddvar Høistad   
Medlem 
Medlem 
Medlem   

Jan Erik Kristiansen 
Ola Svendsrud 
Helene Dypdal  

 
 
FO 

 

Medlem Heidi Kristiansen   
Medlem Jens Nikolai Høistad   
Medlem Stein Erik Skjelsvold   
Medlem Alfred Magnar Johansen   
Medlem Marit Dahle Johansen FO  
Medlem Viggo Haugen   
Medlem Randi Noreng   
Medlem Stig Audun Melbø   
Medlem  Karsten Vedel Johansen    
Varamedlem 
Varamedlem 
Varamedlem 
Varamedlem    
Varamedlem 
 
Varamedlem 
Varamedlem 
Varamedlem    

Kari Wiegaard 
Ola Mæle Kleiven  
Tor Egil Klufthaugen  
Mari T. Nerjordet  
Åge Sigmund Forseth  
 
Yvonne Briton Denneche 
Asbjørn Øverli  
Ivar Wold   

  Paul Kristian Lillelien  
Åslaug Enger Olsen  
Helene Dypdal  
Marit Dahle Johansen  
Ole Kristian Klåpbakken i sak 
39/22 
Ola Svendsrud i sak 39/22 
Stein Erik Skjelsvold i sak 39/22 
Randi Noreng i sak 39/22 
 



  

 
    
    

 

Antall representanter inkl. varamedlemmer: 23 

 
Til stede fra administrasjonen:  

• Kommunedirektør Rannveig Mogren, Cathrine Furu, Marit B Homb, Berit Brateng 
 
Fra revisjonen: Heidi Floor Julusmoen 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Sak 42 og 43 ble behandlet før sak 40 
 
Delt ut i møtet:  

• Ny referatsak om sak 37/22 i kommunestyret 

Orienteringer:  
•  Frivillighetens år: Gausdal Husflidslag presenterer seg. Ved Anne Karin Enger.  

Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlagt protokollen.  

 
 



  

 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 38/22   
 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 19.05.2022  
Sak 39/22   
 KOMMUNALE MIDLER TIL LANDBRUKET I GAUSDAL 2022  
Sak 40/22   
 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP SAMT ÅRSMELDING FOR 2021  
Sak 41/22   
 OVERFØRING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD ENHETENE, 2021  
Sak 42/22   
 OM KONKURRANSEUTSETTING AV PENSJONSORDNINGEN I GAUSDAL 

KOMMUNE  
 

Sak 43/22 Unntatt offentlighet ofl §23 Ofl §23 
 VALG AV KRITERIER FOR KONKURRANSEUTSETTING AV PENSJONSORDNINGEN I 

GAUSDAL KOMMUNE  
Sak 44/22   
 HØRING OM POLITITJENESTER OG BEREDSKAP  
  
 



  

 
 
 
KS-38/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/939 
 
REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 19.05.2022  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Referatsaken tas til etterretning.  
 
Behandling: 
 

• Ny referatsak ble lagt fram om sak 37/22 om domstolsreformen. Spørsmål og 
ordførers svar ble delt ut i møtet, og legges ved protokollen.  
 

Votering:  
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til etterretning.  
 
 
 
 
KS-39/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/951 
 
KOMMUNALE MIDLER TIL LANDBRUKET I GAUSDAL 2022  

 
Kommunedirektøren legger saken fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Behandling: 
 
Habilitetsvurdering.  
Kommunestyre skal etter bestilling fra formannskapet behandle sak kommunalt 
gjødselstilskudd for jordbruket i Gausdal. Flere av kommunestyrets medlemmer og 
varamedlemmer kan potensielt bli aktuelle mottakere av et slikt tilbud og /eller er i nær 
relasjoner med aktuelle mottakere.  
 



  

 
For å forberede forsvarlig behandling av saken har kommunedirektør foretatt en kartlegging 
blant medlemmer og varamedlemmer som bør få vurdert habiliteten i denne saken.  
Kartlegging er foretatt med bistand fra landbrukskontoret som har hentet ut aktuelle 
opplysninger fra sine fagsystemer og ved direkte kontakt med medlemmer og 
varamedlemmer. Vurdering er foretatt i samarbeid med og /eller av kommuneadvokat i 
Lillehammer kommune.  

Det er 12 medlemmer med spørsmål om habilitet:      

1. Ole Kristian Klåpbakken (Sp)  
2. Kari Wiegaard (Sp) 
3. Jon Arild Sagheim (Sp) 
4. Einar Einstad (Sp) 
5. Eystein Fære Forseth (Sp)  
6. Hans Forrestad (Sp) 
7. Randi Noreng (Bygdalista) 
8. Ola Svensrud (Ap) 
9. Stein Erik Skjelsvold (Ap) 
10. Alfred Magnar Johansen (Ap) 
11. Mari T. Nerjordet (Ap) 
12.  Tor Egil Klufthaugen (Ap) 

De 12 representantene gikk fra ved habilitetsvurderingen.  
 
Innkalte vararepresentanter fikk tiltre slik at det var 15 representanter tilstede under 
behandlingen av habiliteten, og kommunestyret var vedtaksført. 
 
Vurderingen av habiliteten går fram av et eget vedlegg til protokollen.  
 
Vurdering av habilitet etter forvaltningslovene § 6, 1. ledd bokstav a. Se vedlegg for 
vurderingen for: Ole Kristian Klåpbakken, Sp, Jon Aril Sagheim, Sp, Einar Einstad, Sp, Eystein 
Fære Forseth, Sp.   
Votering: enstemmig vurdert inhabile.  
 
Vurdering etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav b. Se vedlegg for vurderingen for: 
Hans Forrestad, Kari Wiegård og Mari Nerjordet.  
Votering: enstemmig vedtatt inhabile.  
 
Vurdering etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav c. Se vedlegg for vurderingen for: 
Randi Noreng.  
Votering:  Hun ble enstemmig vedtatt inhabil.  
 



  

 
Vurdering etter forvaltningslovens § 6, 2. ledd (bred skjønnsmessig vurdering). Det var gitt 
en individuell vurdering for – se vedlegget:  

- Ola Svendsrud, Ap. Enstemmig vedtatt inhabil 
- Stein Eriks Skjeldsvold, Ap. enstemmig vedtatt inhabil 
- Alfred Johansen, Ap, enstemmig vedtatt inhabil 
- Tor Egil Klufthaugen, Ap, enstemmig vedtatt inhabil.  

15 representanter tilstede ved behandling av saken.  
 
Stig Melbø, satte på vegne av Sp, MDG og Tverrpolitisk fellesliste, fram dette forslaget:  
 

«Kommunal støtteordning. 
Det gis tilskudd på 60 kr/DAA. Areal er ut fra godkjent søknad om 
produksjonstilskudd. 
Den økonomiske rammen for ordningen er 2,97 mill. kr og finansieres av kommunens 
disposisjonsfond. Behandling og vedtak delegeres til kommunedirektøren.» 

 
Votering: 
Forslaget til Stig Melbø ble vedtatt med 14 stemmer. 1 stemte mot.  
 
 
Vedtak: 
Kommunal støtteordning. 
Det gis tilskudd på 60 kr/DAA. Areal er ut fra godkjent søknad om produksjonstilskudd. 
Den økonomiske rammen for ordningen er 2,97 mill. kr og finansieres av kommunens 
disposisjonsfond. Behandling og vedtak delegeres til kommunedirektøren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KS-40/22 
Ark.: 200 Arkivsaksnr.: 21/2343 
 
ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP SAMT ÅRSMELDING FOR 2021  

 
 



  

 
Formannskapets innstilling:  
 

1. Årsregnskapet for 2021 vedtas i balanse etter at mindreforbruk på 51.892.086,80 kr 
ble avsatt til kommunens disposisjonsfond. 

2. Årsberetningen for 2021 vedtas. 
3. Årsmeldingen for 2021 tas til etterretning. 
4. Det bevilges 60.000 kr til kjøp av møbler på bofellesskap og 70.000 kr til kjøp av 

vaskemaskin/tørketrommel på vaskeriene ved Follebutunet og Forsettunet. Utgiften 
dekkes ved å bruke av kommunens disposisjonsfond. 

5. Som følge av betydelig mindreforbruk i årsregnskapet for 2021, benyttes 25 mill. kr til 
ekstraordinært avdrag på kommunens lån til investeringer. Dette finansieres ved 
bruk av kommunens disposisjonsfond. 

 
Behandling: 
 
Informasjon i møtet fra kommunedirektøren ved økonomisjef Marit B Homb til 
kommunestyrets behandling av sak 40/22 Årsberetning og årsregnskap samt årsmelding 
for 2021:  

 
Formannskapet har i denne saken blant annet innstilt på at det skal betales et 
ekstraordinært avdrag på 25 mill. kr på kommunens lån til investeringer. 
Etter formannskapets møte, har Fellesenhet økonomi (som fører regnskapet for 
kommunen) blitt oppmerksom på at det har oppstått en feil i kommunens 
anleggsmodul. Feilen oppsto i 2015 i forbindelse med overgang til ny anleggsmodul. 
Feilen innebærer at det har blitt lagt inn for lang gjenværende levetid/avskrivningstid 
på en betydelig andel av kommunens anleggsmidler. Dette innebærer at kommunens 
årlige avskrivninger skulle ha vært en god del høyere enn de har vært. Dette igjen vil 
medføre at kommunens minimumsavdrag skulle ha vært høyere. Det vil si at utgiften 
i regnskapet vil øke som følge av dette. 
Fellesenhet Økonomi arbeider med å skaffe seg full oversikt over dette, og vi kan 
derfor ikke gjøre eksakte beregninger per nå av hvordan dette vil slå ut på størrelsen 
på minimumsavdraget (det vil si det beløp som kommunen minst må betale i avdrag 
på lån) i 2022. Det vi vet er at det vil bli vesentlig høyere. 
I forbindelse med behandlingen av økonomi- og aktivitetsrapporten for 1. tertial, vil 
det bli gitt informasjon om hva som har skjedd og konsekvensene av dette. 
Administrasjonen anbefaler derfor kommunestyret om å utsette behandlingen av 
vedtak om ekstraordinært avdrag på lån til investeringer til juni-møtet.  

 
Stig Melbø, TPL, foreslo at innstillingens punkt 5 strykes, og vurderes på nytt i forbindelse 
med tertialrapporten i juni-møtet, som følge av informasjonen om avskrivinger mv.  
 
Votering:  



  

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt med Stig Melbøs forslag.  
 
 
Vedtak: 

1. Årsregnskapet for 2021 vedtas i balanse etter at mindreforbruk på 51.892.086,80 kr 
ble avsatt til kommunens disposisjonsfond. 

2. Årsberetningen for 2021 vedtas. 
3. Årsmeldingen for 2021 tas til etterretning. 
4. Det bevilges 60.000 kr til kjøp av møbler på bofellesskap og 70.000 kr til kjøp av 

vaskemaskin/tørketrommel på vaskeriene ved Follebutunet og Forsettunet. Utgiften 
dekkes ved å bruke av kommunens disposisjonsfond. 

 
 
 
 
KS-41/22 
Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 22/666 
 
OVERFØRING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD ENHETENE, 2021  

 
Formannskapets innstilling:  
 
Det overføres 2.292.000 kr fra kommunens disposisjonsfond til overskuddsfond for 
enhetene slik det framgår av saksframlegget. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Det overføres 2.292.000 kr fra kommunens disposisjonsfond til overskuddsfond for 
enhetene slik det framgår av saksframlegget. 
 
 
 
 
 
KS-42/22 
Ark.: 570 Arkivsaksnr.: 22/691 
 
OM KONKURRANSEUTSETTING AV PENSJONSORDNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE  

 



  

 
Formannskapets innstilling: 

Gausdal kommunestyre vedtar å konkurranseutsette tjenestepensjon i fellesordningen.   
 
Behandling: 
 
Ola Kleiven, Sp, tok opp sin habilitet. Han gikk fra ved vurdering og votering. 22 
representanter tilstede.   
 
Kommunedirektørens vurdering av habiliteten:  

Ola Kleiven Sp har stilt spørsmål om sin habilitet i sak 42/22 – Om 
konkurranseutsetting av pensjonsordningen i Gausdal kommune.  
 
Ola Kleiven sin ektefelle er ansatt i Gausdal kommune og de har privatforsikringer hos 
KLP. Det foreligger i dette tilfellet ikke automatisk inhabilitet etter forvaltningsloven § 
6, 1. ledd. Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være inhabil 
etter forvaltningsloven § 6,2. ledd. Bestemmelsen åpner for en bred, skjønnsmessig 
vurdering av om den folkevalgte har en slik tilknytning til saken etter partene til at 
han muligens ikke vil være i stand til å behandle saken på en nøytral måte. Det har 
også betydning om en part 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 sel eller noen han har nær personlig 
tilknytning til». Ektefelle vil være å regne som «nærstående» i denne sammenheng.  
 
Fordelen, tapet eller ulempen kan være av ideell, økonomisk, faglig elller 
prestisjemessig art. For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den 
folkevalgte, må det være noe som tilkommer vedkommende spesielt eller som han vil 
merke i spesielt stor grad. Eventuell konkurranseutsetting av pensjonsordningen vil 
trolig ikke påvirke den enkelte medarbeiders anledning til å videreføre private 
forsikringsavtaler, selv om kommunen velger en annen leverandør. Kommunestyrets 
vedtak vil i såfall ikke å påføre Kleiven eller hans kone fordel, tap eller ulempe. Selv 
om en videreføring av forsikringsavtalen skulle ha medført en mindre prisøkning som 
følge av at kommunen endrer pensjonsleverandør, anses en slik ulempe ikke for å 
være av vesentlig art. Kleiven vil i et slikt tilfelle ha anledning til å få tilbud fra andre 
forsikringstilbydere og enkelt skifte selskap. Medarbeidere i Gausdal kommune har 
som regel også tilgang til forsikringer til rabatterte priser gjennom sine 
fagorganisasjoner, dersom man er organisert, eventuelt medlemsskap i ulike 
organisasjoner.  
 
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 
speseielt eller som han vil merke i spesielt stor grad. Hvis mange eller en ubestemt 



  

 
krets vil få tilsvarende fordel eller ulempe, er det ingen særlig fordel eller ulempe for 
den folkevalgte.  Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Kleivens 
tilknytning til denne saken for å være av en slik art at det ikke foreligger et særegent 
forhold som er egnet til å svekke tilliten til den folkevalgtes upartiskhet ved 
behandlingen.  
 
Konklusjon: Ola Kleiven anses for å være habil etter forvaltningsloven § 6,2 ledd.  
 

Votering om habilitet: Han ble enstemmig vedtatt habil. 23 representanter ved behandling 
av saken.  
 
Hans Høistad, Ap, satte fram dette forslaget: 
«Gausdal kommunestyre vedtar å ikke konkurranseutsette tjenestepensjon i fellesordningen 
nå.» 
 
Votering i saken:  
 
Forslaget til Hans Høistad ble vedtatt med 22 stemmer. 1 stemte for innstillingen.  
 
 
Vedtak: 
Gausdal kommunestyre vedtar å ikke konkurranseutsette tjenestepensjon i fellesordningen 
nå. 
 
 
 
 
 
KS-43/22 
Ark.: 084 Arkivsaksnr.: 22/862 
 
VALG AV KRITERIER FOR KONKURRANSEUTSETTING AV PENSJONSORDNINGEN I GAUSDAL 
KOMMUNE   

 
 
 
Behandling: 
 
Saken ble trukket som følge av vedtaket om ikke å gå ut på anbud.  
 
 
Ingen vedtak: 
Saken ble trukket.  
 



  

 
 
 
 
 
KS-44/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/909 
 
HØRING OM POLITITJENESTER OG BEREDSKAP  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Gausdal kommunestyrets høringssvar går fram av saksframstillingens kap. «Vurdering – 
Gausdal kommune svarer». 
 
Behandling: 
 
Randi Noreng, Bygdalista, satte fram følgende forslag til endringer pkt 2, 3, 4, 5. 

 
«Pkt 2 . Bemanningsutvikling, tjenestestedstruktur og tjenestetilbud. 
 
Det er færre som blir tatt opp til politistudiet. Det gjør noe med rekrutteringen. 
Samtidig er det vanskelig å få nyutdannede inn i politistillinger pga stor søkermengde 
pr stilling.  
Mer desentralisert lokalisering med bemannede distriktskontor styrker lokalkunnskap 
og personkunnskap. Det igjen er viktig for balansen mellom henleggelse av saker og 
oppklaring av saker . 
 
Pkt 3.  Sikre innbyggernes trygghet. Hvordan kan dette sikes? 
 
Dagens sentralisering tar ikke nok høyde for å sikre lokalkunnskap og 
personkunnskap. Dette  igjen vil påvirke kartlegging og forebygging av kriminalitet.  
Å sikre god nok kompensasjon for forliksrådsmedlemmer gir nødvendig kontinuitet.  
 
Pkt 4.   Ønsket utvikling mht tilgjengelighet til politiets tjenester. Tjenestested i 
politiet. Fysisk tilstedeværelse utenom tjenestested. Fysisk oppmøte. Via telefon. Via 
internett. 
 
Desentralisert tjenestested gir enklere fysisk oppmøte for innbyggerne. 
Digital tjeneste betinger kunnskap for alle aldersgrupper. Samt fordrer tilstrekkelig 
utbygd internett i distriktene.  
 
Pkt 5.   Nytt tjenestested i politiet. 



  

 
 
For å beholde en villet desentralisert politikk er veien videre å styrke  distriktene. Ikke 
å forandre en velfungerende struktur forut for politireformen.  
Nødvendig å tilstrebe en korrekt ramme innen politietaten, slik at det ikke svekker 
politiarbeidet og kompetansen og spesialiseringen.» 

 
Votering:  
Innstillingen ble satt opp mot forslaget til Randi Noreng. Innstillingen ble vedtatt med 15 
stemmer. 8 stemte for forslaget til Randi Noreng.  
 
 
Vedtak: 
 
Gausdal kommunestyrets høringssvar går fram av saksframstillingens kap. «Vurdering – 
Gausdal kommune svarer». 
 
 
 
 


