
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Kommunestyret 
Dato:  23.01.2020 
Tid:  18:00 -  
Sted:  Kommunestyresalen 
Under ledelse av:  Ordfører Anette Musdalslien 
 
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   
Medlem Jan Ole Helleberg   
Medlem Einar Einstad   
Medlem Hans Forrestad   
Medlem Hans Oddvar Høistad FO  
Medlem Jan Erik Kristiansen   
Medlem Anne Synnøve Skansen 

Østensen 
FO  

Medlem Helene Dypdal   
Medlem Heidi Kristiansen   
Medlem Jens Nikolai Høistad FO  
Medlem Stein Erik Skjelsvold   
Medlem Alfred Magnar Johansen   
Medlem Marit Dahle Johansen   
Medlem Viggo Haugen   
Medlem Randi Noreng   
Medlem Stig Audun Melbø   
Medlem Inge Bugge Knudsen   
Varamedlem Ola Svendsrud  Hans Oddvar Høistad 
Varamedlem 
Varamedlem 

Stian Tråseth 
Tor Egil Klufthaugen 

 Jens Nikolai Høistad 
Anne Synnøve Østensen 
 

 
 
 
Antall representanter inkl. varamedlemmer: 23 

 



  

Til stede fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Rannveig Mogren, Cathrine Furu, Harald Landheim, Marit Lang-Ree Finstad 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  

 Brev fra NVE til Follebu Bruk om mulig innkalling til møte om konsesjonsbehandling. Til 
sak 2/20. 

Arbeidsøkt og orienteringer:  
 Kommuneplanens samfunnsdel 

Orientering/arbeidsøkt knyttet til kommuneplanens samfunnsdel. Innledning ved ordfører 
Anette Musdalslien og May Britt Hernes fra Asplan Viak AS. Asplan Viak AS har 
aksjonsforskning i et KS nettverk Gausdal kommune er med i. Kommunestyret hadde 
gruppearbeid om temaet kommuneplanens samfunnsdel som politisk styringsverktøy. 

 Prosjektet Ung styrke  
Kommunestyret fikk en innledning ved prosjektleger Marit Lang-Ree Finstad, og deretter 
flotte praktiske eksempler fra styrkearbeidet, presentert av elever og lærere/rektorer fra 
Forset skole, Follebu skole, Fjerdum skole og ungdomsskolen. Styrerne fra barnehagene 
presenterte barnehagenes styrkebaserte arbeid med barna og foreldrene.   

 Kunnskapsgrunnlag folkehelse 
I forbindelse med behandling av saken om kunnskapsgrunnlag folkehelse var det en 
orientering ved rådgiver folkehelse og levekår Marit Lang-Ree Finstad. 
 

Godkjenning av protokoll:  
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 1/20   
 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 23.1.2020  
Sak 2/20   
 REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR RAUAVASSDRAGET - 

KOMMENTAR FRA KOMMUNEN  
Sak 3/20   
 JUSTERING AV REGLEMENT FOR PLANUTVALGET FOR PERIODEN 

2019 - 2023  
Sak 4/20   
 KUNNSKAPSGRUNNLAG FOLKEHELSE 2020 OVERSIKT OVER 

HELSETILSTAND OG PÅVIRKNINGSFAKTORER  
Sak 5/20   
 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - OPPSTARTSMELDING 2020 

(PLANPROGRAM)  
Sak 6/20   
 NÆRINGSFOND 2020 - FASTSETTING AV RAMME TIL 

PROSJEKTSTØTTE  
  



  

 
 
KS-1/20 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 20/84 
 
REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 23.1.2020  

 
 
Behandling: 
 
Til referatsak 1, om fylkesmannens tilsyn ved Flatland bofellesskap, hadde enhetsleder 
habilitering Annichen Hopland Ødegård en gjennomgang av funn i tilsynet, og kommunens 
plan for forbedringsarbeidet.  
 
Votering over referatsakene:  
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning. 
 
 
 
 
KS-2/20 
Ark.: 614 S1 Arkivsaksnr.: 19/988 
 
REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR RAUAVASSDRAGET - KOMMENTAR 
FRA KOMMUNEN  
 
Behandling: 
 
Delt ut:  
Brev fra NVE til Follebu Bruk om mulig innkalling til møte om konsesjonsbehandling. Til 
sak 2/20. 
 
Eystein Fære Forseth, Sp, satte fram forslag om å stryke punkt 2 i innstillingen.  
 
Votering:  

- Punkt 1 og 3 ble enstemmig vedtatt.  
- Punkt 2 ble vedtatt strøket mot 1 stemme.  

 
 
 
 
 



  

Vedtak: 
1. Gausdal kommunestyre anbefaler at NVE gjennomfører revisjon av konsesjonsvilkårene 

for Raua kraftverk og Roppareguleringa.  
 

2. Strøket. 
 

3. Det vises til merknadene under Vurdering for hensyn som bør ivaretas ved vilkårsrevisjon 
og konsesjonsbehandling.  

 
 
 
 
 
KS-3/20 
Ark.: 033 &00 Arkivsaksnr.: 19/1242 
 
JUSTERING AV REGLEMENT FOR PLANUTVALGET FOR PERIODEN 2019 - 
2023  

 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 

1. Oppgaver og myndighet på politisk nivå knyttet til eiendomsforvaltning, samt drift og 
vedlikehold av kommunale bygg skal ivaretas av formannskapet for perioden 2019-
2023. 

2. Reglement for planutvalget og formannskapet for perioden 2019-2023 endres 
tilsvarende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

KS-4/20 
Ark.: F03 Arkivsaksnr.: 19/2497 
 
KUNNSKAPSGRUNNLAG FOLKEHELSE 2020 OVERSIKT OVER 
HELSETILSTAND OG PÅVIRKNINGSFAKTORER  

 
 
Behandling: 
 
I forbindelse med behandling av saken om kunnskapsgrunnlag folkehelse var det en 
orientering ved rådgiver folkehelse og levekår Marit Lang-Ree Finstad. 
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret i Gausdal tar kunnskapsgrunnlag folkehelse til etterretning.  
Det legges til grunn som beslutningsgrunnlag i arbeidet med planprosesser i henhold til 
folkehelseloven og plan- og bygningsloven, i langsiktig planlegging av det strategiske 
folkehelsearbeidet og i det kontinuerlige folkehelsearbeidet. 
 
 
 
 
 
KS-5/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/15 
 
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - OPPSTARTSMELDING 2020 
(PLANPROGRAM)  

 
 
 
Behandling: 
 
Orientering/arbeidsøkt knyttet til kommuneplanens samfunnsdel.  

- Innledning ved ordfører Anette Musdalslien og May Britt Hernes fra Asplan Viak AS. 
Asplan Viak AS har aksjonsforskning knyttet til et KS nettverk Gausdal kommune er 
med i.  

- Kommunestyret hadde gruppearbeid om temaet kommuneplanens samfunnsdel som 
politisk styringsverktøy. 
Gruppeoppgaven:  
«Hvordan kan kommunestyret selv ta ansvaret for at samfunnsdelen skal bli et reelt 



  

lokalpolitisk styringsverktøy her hos oss? Hvordan kan  arbeidet med samfunnsdelen 
legges opp for å sikre politisk engasjement, eierskap og forankring.» 
 
Svarene ble notert, og tas med i videre arbeid i planprosessen.  

 
Anette Musdalslien, Sp, satte fram dette forslaget:  

«Forslag til oppstartsmelding (planprogram) for revidering av kommuneplanens 
samfunnsdel legges ut for høring og offentlig ettersyn slik den går fram av vedlegget, med 
følgende endringer: 
 
 Tillegg til punkt om befolkningsutvikling (side 3): 

Gausdal er en viktig fritidsboligkommune, og det er nå flere fritidsboliger enn 
eneboliger i kommunen. I den videre utviklingen av Gausdal kommune spiller også 
deltidsinnbyggerne en viktig rolle.  

 
 Overskrift på side 8 endres fra «Satsingsområder som foreslås videreført» til 

«Strategier som foreslås videreført i ny kommuneplan». 
 

 Avsnittet om kommunereform (fra toppen av side 9) endres til:  
I tillegg må konsekvenser av vedtaket om å bestå som egen kommune vurderes. Det er 
sårbart å stå alene med økonomiske utfordringer, flere oppgaver og større ansvar. 
Samtidig er Gausdal kommunes strategi om interkommunalt samarbeid tidkrevende, 
og spørsmålet er om vi oppnår nok sett opp mot ressursinnsatsen. Utfordringer knyttet 
til sårbarhet og ressursbruk må konkretiseres, og alternative løsninger knyttet til 
videreutvikling av regionale og interkommunale samarbeid må drøftes.  

 
 Tillegg til første punkt under overskriften Utredningsbehov (side 11): 

Viktige punkter her vil være demografisk utvikling, næringsutvikling, 
tettstedsutvikling, samhandling med sivilsamfunnet og endringer i økonomiske 
rammebetingelser.» 
 

Votering i saken:  
 
Innstilingen ble enstemmig vedtatt med Anette Musdalsliens endringsforslag.  
 
 
Vedtak: 
Forslag til oppstartsmelding (planprogram) for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 
legges ut for høring og offentlig ettersyn slik den går fram av vedlegget, med følgende 
endringer: 
 

 Tillegg til punkt om befolkningsutvikling (side 3): 
Gausdal er en viktig fritidsboligkommune, og det er nå flere fritidsboliger enn 
eneboliger i kommunen. I den videre utviklingen av Gausdal kommune spiller også 
deltidsinnbyggerne en viktig rolle.  

 



  

 Overskrift på side 8 endres fra «Satsingsområder som foreslås videreført» til 
«Strategier som foreslås videreført i ny kommuneplan». 

 
 Avsnittet om kommunereform (fra toppen av side 9) endres til:  

I tillegg må konsekvenser av vedtaket om å bestå som egen kommune vurderes. Det er 
sårbart å stå alene med økonomiske utfordringer, flere oppgaver og større ansvar. 
Samtidig er Gausdal kommunes strategi om interkommunalt samarbeid tidkrevende, 
og spørsmålet er om vi oppnår nok sett opp mot ressursinnsatsen. Utfordringer knyttet 
til sårbarhet og ressursbruk må konkretiseres, og alternative løsninger knyttet til 
videreutvikling av regionale og interkommunale samarbeid må drøftes.  

 
 Tillegg til første punkt under overskriften Utredningsbehov (side 11): 

Viktige punkter her vil være demografisk utvikling, næringsutvikling, 
tettstedsutvikling, samhandling med sivilsamfunnet og endringer i økonomiske 
rammebetingelser. 
 

 
 
 
 
KS-6/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/31 
 
NÆRINGSFOND 2020 - FASTSETTING AV RAMME TIL PROSJEKTSTØTTE  

 
 
Behandling: 
 
Jon Arild Sagheim, Sp, satte fram følgende forslag til nytt punkt 4. 
 
«50.000 kroner av tilskuddet til sommerjobb for ungdom øremerkes arbeid ved kommunens 
helseinstitusjoner, som supplement til ordinær bemanning i sommermånedene. Formålet skal 
være å skape hygge og aktiviteter for beboerne.»  
 

 
Votering:  

- Punkt 1-3 ble enstemmig vedtatt.  
- Nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt.  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Vedtak: 
1. Formannskapet gis fullmakt til å disponere kr. 715.000,- som ramme for bruk av 

midler fra næringsfondet i 2020, 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. Finansiering av næringssamarbeidet knyttet til Lillehammerregionen Vekst bes 
innarbeidet i det ordinære driftsbudsjettet i økonomiplanen 2021-2024, med 
årsbudsjett 2021. 
 

4. 50.000 kroner av tilskuddet til sommerjobb for ungdom øremerkes arbeid ved 
kommunens helseinstitusjoner, som supplement til ordinær bemanning i 
sommermånedene. Formålet skal være å skape hygge og aktiviteter for beboerne.  
 

 
 
 
 
 
 


