
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Kommunestyret 
Dato:  25.02.2021 
Tid:  18:00 – 20.30 
Sted:  Digitalt - Teamsmøte 
Under ledelse av:  Ordfører Anette Musdalslien 
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:  

 
 
Medlem Anette Musdalslien   
Medlem Paul Kristian Lillelien   
Medlem Ole Kristian Klåpbakken   
Medlem Åslaug Enger Olsen   
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 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 FO  
Medlem Viggo Haugen   
Medlem Randi Noreng   
Medlem Stig Audun Melbø   
Medlem Inge Bugge Knudsen   
Medlem Ola Svendsrud   
Varamedlem Mari Torbjørg Nerjordet  Marit Dahle Johansen 

 
 
 
 
 
 



  

Antall representanter inkl. varamedlemmer: 23 

 
Til stede fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Rannveig Mogren, Cathrine Furu, Marit B Homb, Torbjørn Furuhaugen, Nina 
Hjelmstad, Marit Lang-Ree Finstad, Rigmor Myhre 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  

Ingenting 

Orienteringer:  

• Om regnskapet 2020, ved økonomisjef Marit B. Homb 

• Om hovedplan for vann- og avløp, ved enhetsleder tekniske tjenester Torbjørn 
Furuhaugen 

Arbeidsøkt om kommunedelplan Skei, i forbindelse med planutvalgets høringsforslag til 
planprogram. Innspillene fra kommunestyret er referert i slutten av protokollen.  

 

Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlagt protokollen.  

 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 7/21   
 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 25.02.2021  
Sak 8/21   
 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2020  
Sak 9/21   
 EIERSKAPSMELDING 2021-2024, OG EIERRAPPORT 2021  
Sak 10/21   
 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021-2032 - SLUTTBEHANDLING  
  
 



  

 
 
KS-7/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/346 
 
REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 25.02.2021  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning 
 
 
 
 
KS-8/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/335 
 
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2020  

 
Kontrollutvalgets innstilling:  
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2020 til orientering 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2020 til orientering.  
 
 



  

 
 
KS-9/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/2873 
 
EIERSKAPSMELDING 2021-2024, OG EIERRAPPORT 2021  

 
Formannskapets innstilling:  
 

1. Kommunestyret vedtar «Eierskapsmelding 2021-2024» 
2. Kommunestyret vedtar «Eierrapport 2021» 

 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar «Eierskapsmelding 2021-2024». 
2. Kommunestyret vedtar «Eierrapport 2021» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KS-10/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/15 
 
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021-2032 - SLUTTBEHANDLING  

 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Kommuneplanen samfunnsdel 2021-2032 vedtas slik den går fram av vedlegget. 
2. Innspill fra høringsrunden tas med inn i andre aktuelle saker/planer/utredninger.  
3. Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta kurante justeringer i tekst/det visuelle 

uttrykket ved behov for det.   
 
 
 



  

Behandling: 
 
Anette Musdalslien, Sp, satte fram dette forslaget til endring i punkt under «Sammen om 
gode hverdagsliv»:  
 
«Det skjer ved å legge til rette for lett tilgjengelige fysiske omgivelser, åpne møteplasser for 
organisert og uorganisert aktivitet og aktive og trygge skoleveier» 
 
Votering:  

 Det ble først votert over endringsforslaget til Anette Musdalslien. Dette ble 
enstemmig vedtatt.  

 Deretter ble det votert over innstillingens punkt 1-3: enstemmig vedtatt.  

 
 
 
Vedtak: 

1. Kommuneplanen samfunnsdel 2021-2032 vedtas slik den går fram av det digitale 
vedlegget, inkludert følgende endring til punkt under «Sammen om gode 
hverdagsliv»: «Det skjer ved å legge til rette for lett tilgjengelige fysiske omgivelser, 
åpne møteplasser for organisert og uorganisert aktivitet og aktive og trygge 
skoleveier» 

2. Innspill fra høringsrunden tas med inn i andre aktuelle saker/planer/utredninger.  
3. Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta kurante justeringer i tekst/det visuelle 

uttrykket ved behov for det.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Arbeidsøkt om kommunedelplan Skei, i forbindelse med planutvalgets 
høringsforslag til planprogram.  
 
 
GRUPPER       SPØRSMÅLENE TIL GRUPPENE: 
 

 
 
Med utgangspunktet i målene vi har satt i 
kommuneplanens samfunnsdel: 
 

1. Hva blir viktig å ta med seg inn i 
arbeidet med ny kommunedelplan for Skei? 

2.  
3. Hvordan sikrer vi god medvirkning i 

prosessen? Hvem og hvordan?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Innspill fra gruppe 1 
Spørsmål 1: 
  

 Avgrensning av hvilke områder der det skal utvikles og bygges videre må være på 
plass.   

 Miljø – ta ut og grøfte myrer som gir et dårlig klimaavtrykk, det må tenkes på.  
 Ta en runde med vann og kloakk – fokus på utgifter og inntekter i forbindelse med at 

det blir flere hytter. Jo flere som skal dele på utgifter, jo billigere blir det.  
 Bærekraft: Hvor går grensen på hvor mye Skei ”tåler” av hytter?   
 Markagrense: bedre utnyttelse av det arealet som allerede er utnyttet. Avklart 

grense vil gjøre det enklere for alle å forholde seg til. Definisjon på markagrensen.   
 Vegetasjon/fortetting: Vegetasjon blir borte når fortetting skjer. Vi må sette føringer 

på hva vi mener med fortetting og hvilke områder vi ønsker fortetting på.  

GRUPPE1  
Stig Audun Melbø  
Jens Høistad 
Ingvild Ø. 
Hårstadhaugen 
Ola Svendsrud 
Eystein Fære Forseth 
Paul Kristian Lillelien 

GRUPPE 2 
Åslaug Enger Olsen 
Heidi Kristiansen 
Alfred Johansen 
Jon Arild Sagheim 
Viggo Haugen 
Jan Ole Helleberg  

GRUPPE3 
Inge Bugge Knudsen 
Hans Oddvar Høistad 
Helene Dypdal 
Einar Einstad 
Hans Forrestad  
Mari Nerjordet 

GRUPPE 4 
Jan Erik Kristiansen 
Stein Erik Skjelsvold 
Anette Musdalslien  
Ole Kristian 
Klåpbakken 
Randi Noreng 



  

 

 

Spørsmål 2:   

 Høringsprosess er viktig.  
 Det er et årlig møte rett før påske der alle hytteeiere kan møte opp for å ”møte” 

kommunen.   
 Utbyggere og entreprenører engasjerer seg mye.   
 Grunneiere, utviklere, hyttekjøpere. Alle får en mulighet til å medvirke i høringen.   
 Hvem skal inviteres spesielt?   

 
Innspill fra gruppe 2:  
Spørsmål 1: 

 Arealbruk – må ses opp mot landbruksplanen – konflikt mellom beitenæringer og jakt 
ved utbygging nedover mot bygda. 

 Bygge innover fjellet er ikke aktuelt.  
 Hvor mange hytter vil vi ha – sette et tak. 
 Utfordring med lysforurensning.  

 Spørsmål 2: 

Medvirkning er viktig – alle som har interesse og involverte bør høres. Bruke allerede 
etablerte møteplasser + + . Viktig at bygdefolket også blir med i denne prosessen – «alle» har 
en mening om Skei.  

 
Innspill fra gruppe 3:  
 
Spørsmål 1:  
 
Vi må avklare maks grense for fritidsinnbyggere før regulering / utbygging: bærekraftsmål. 
Det må bygges tettere- ikke legge ut nye felt 
Tilbudene må være godt tilrettelagt: infrastruktur 
 
Planutvalget må banen og være tett på prosessene 
De må delta på møter/ få referater. Innbyggere/ interessegrupper/ grunneiere må med i 
prosessen- møter og info 
 
Vi må tilrettelegge for miljøvennlig infrastruktur 
 
Kjernen er hvor mye området og bygda tåler- dette må avklares! Det må være ligge 
kunnskapsbasert fundament til grunn for denne avklaringen før utbygging 



  

 
Hva slags områder skal BYGGES UT? Vi må være bevisste på hvordan det bygges ut: 
-Gode møteplasser 
-Næringsarealer 
-Flere kommersielle tilbud 
 
Vi må utnytte allerede godkjente arealer før nye reguleringer 
vi har nok godkjente arealer for de neste 15 årene 
 
Alle må ha vannmålere for at vi skal vite hvor mye enkelte bruker 
 
Spørsmål 2: 
 
Må med i prosessen:  

 Bygdefolk 
 Hytteeiere 
 Politikere 
 Næring 
 Idrettslag 
 Forhold mellom beitenæringa og fritidsinnbyggere må avklares- informasjon.... 

 
 
Innspill fra gruppe 4:  
 
Spørsmål 1:  
 
Planprogrammet synliggjør på en god måte hvilke målsettinger fra samfunnsdelen vi må ta 
med oss videre inn i arbeidet med kommunedelplan for Skei, og hvilke problemstillinger som 
må drøftes og avklares (markagrense, tålegrense (antall hytter), fortetting, gjerding, 
hensynet til beitebruk, bruk av myrområder) 
 
Spørsmål 2:  
 

 Det må informeres godt om prosessen videre 
 Viktig med bred involvering, vi blir utfordret av koronarestriksjoner og må være 

kreative 
 Nødvendig med politisk eierskap til planen – vi bør legge opp til arbeidsøkt(er) i 

kommunestyret 
 Er tidsplanen for ambisiøs med tanke på å få til gode medvirkningsprosesser?


