
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Kommunestyret 
Dato:  25.03.2021 
Tid:  18:00 – 22.30 
Sted:  Digitalt - Teamsmøte 
Under ledelse av:  Stig Audun Melbø  
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:  

 
 
Medlem Anette Musdalslien FO   
Medlem Paul Kristian Lillelien   
Medlem Ole Kristian Klåpbakken   
Medlem Jon Arild Sagheim   
Medlem Ingvild Østeraas Hårstadhaugen   
Medlem 
Medlem 

Eystein Fære Forseth 
Åslaug Enger Olsen 

  

Medlem Jan Ole Helleberg   
Medlem Einar Einstad   
Medlem Hans Forrestad   
Medlem Hans Oddvar Høistad   
Medlem Jan Erik Kristiansen   
Medlem Helene Dypdal FD sak 20/21 
Medlem Heidi Kristiansen   
Medlem Jens Nikolai Høistad   
Medlem Stein Erik Skjelsvold FD sak 20/21 
Medlem Alfred Magnar Johansen   
Medlem Marit Dahle Johansen   
Medlem Viggo Haugen   
Medlem Randi Noreng   
Medlem Stig Audun Melbø   
Medlem Inge Bugge Knudsen   
Medlem 
Varamedlem  

Ola Svendsrud 
Ola Mæle Kleiven  

 
                Anette Musdalslien  

Varamedlem 
Varamedlem  

Tor Egil Klufthaugen 
Roar Steinslien  

 Stein Erik Skjelsvold sak 20/21 
Helene Dypdal sak 20/21 

 
 
 
 



  

Antall representanter inkl. varamedlemmer: 23 

 
Til stede fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Rannveig Mogren, Cathrine Furu, Marit B Homb, Ingrid Bøe, 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent, med slik endring: sak 25/21 Skibru 

over Skeisvegen ble trukket av 
kommunedirektøren.  

Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
Settevaraordfører:       
Som settevaraordfører i møtet foreslo Jon Arild Sagheim, Sp, Paul Kristian Lillelien, Sp. Paul 
Kristian Lillelien ble enstemmig valgt.  
 
Delt ut i møtet:  

 - 
Orienteringer:  

 Om IKOMM, ved administrerende direktør Morten Rønning  
 Om arbeidet med bredbånd, ved assisterende næringssjef i Lillehammer-regionen vekst 

Dag Vågsnes. 
Konklusjon: Etter forslag fra Stig Audun Melbø sluttet kommunestyret seg til følgende:  
-Videre arbeid med prioritering delegeres til formannskapet, utfra skissen i framlagte 
presentasjon i kommunestyret. Aktuelt til formannskapets møte 21. april 2021.   

 
 I forbindelse med saker på dagsorden er det slike innledninger: 

 
- Om årsmeldingen fra ungdomsrådet, ved Veslemøy Semskar Volehaugen  
- Orientering om årsrapport 2020 for Landbrukskontoret i Lillehammer- regionen, ved 

enhetsleder Marie Skavnes 

 
Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlegges protokollen. 

 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 11/21   
 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 25.03.2021  
Sak 12/21   
 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 

31.12.2020  
Sak 13/21   
 SØKNAD OM ØKT FINANSIERINGSTILSKUDD TIL BAKLIA STALL & 

GÅRDSBARNEHAGE  
Sak 14/21   
 ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR 2020  
Sak 15/21   
 ÅRSMELDING UNGDOMSRÅDET 2020  
Sak 16/21   
 RÅDE FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE - ÅRSMELDING 

FOR 2020  
Sak 17/21   
 TEMAMELDING FRIVILLIGSENTRALEN 2020  
Sak 18/21   
 ETABLERING AV HELSEFELLESSKAP I INNLANDET  
Sak 19/21   
 VURDERE OMKLASSIFISERING AV KOMMUNALE VEGER TIL PRIVAT EIERSKAP.  
Sak 20/21   
 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 - 2032 - SLUTTBEHANDLING  
Sak 21/21   
 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2031  
Sak 22/21   
 NOU 2020:15 "DET HANDLER OM NORGE" - UTTALELSE FRA GAUSDAL 

KOMMUNE  
Sak 23/21   
 HØRING: VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET HF  
Sak 24/21   
 HØRING - INNFØRING AV AVGIFT FOR NULLUTSLIPPSKJØRETØY FOR FV. 255  
Sak 25/21   
 SKIBRU OVER SKEISVEGEN - KOMMUNALT EIERSKAP – saken trukket 
Sak 26/21   
 LOKAL FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK FOR Å FOREBYGGE KORONASMITTE 

(COVID-19) - GAUSDAL KOMMUNE  
  
 



  

 
 
KS-11/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/800 
 
REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 25.03.2021  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning. 
 
 
 
 
KS-12/21 
Ark.: 200 Arkivsaksnr.: 20/998 
 
RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 31.12.2020  

 
Formannskapets  innstilling: 
 
Rapporteringen i henhold til finans- og gjeldsreglementet per 31.12.2020 tas til etterretning. 
 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Rapporteringen i henhold til finans- og gjeldsreglementet per 31.12.2020 tas til etterretning. 
 



  

 
 
 
 
KS-13/21 
Ark.: L44 Arkivsaksnr.: 19/816 
 
SØKNAD OM ØKT FINANSIERINGSTILSKUDD TIL BAKLIA STALL & GÅRDSBARNEHAGE  

 
Formannskapets innstilling:  
 
 
Søknad om økt finansieringstilskudd til Baklia stall- og gårdsbarnehage avslås. 
 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Søknad om økt finansieringstilskudd til Baklia stall- og gårdsbarnehage avslås. 
 
 
 
 
 
KS-14/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/576 
 
ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR 2020  

 
Formannskapets innstilling: 
 
Kommunestyret tar årsrapport 2020 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til 
orientering. 
 
Behandling: 
 
I forbindelse med saken var det en orientering om årsrapport 2020 for Landbrukskontoret i 
Lillehammer- regionen, ved enhetsleder Marie Skavnes. 
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt.  



  

 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar årsrapport 2020 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til 
orientering. 
 
 
 
 
 
KS-15/21 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 21/30 
 
ÅRSMELDING UNGDOMSRÅDET 2020  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Årsmelding 2020 for ungdomsrådet tas til orientering. 
 
Behandling: 
I forbindelse med saken var det en innledning om årsmeldingen ved leder for ungdomsrådet 
Veslemøy Semskar Volehaugen. 
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Vedtak: 
 
Årsmelding 2020 for ungdomsrådet tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
KS-16/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/591 
 
RÅDE FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE - ÅRSMELDING FOR 2020  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Årsmelding 2020 for råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse tas til orientering.  
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
Årsmelding 2020 for råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse tas til orientering.  
 
 
 
 
KS-17/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/27 
 
TEMAMELDING FRIVILLIGSENTRALEN 2020  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Temamelding for Gausdal Frivilligsentral 2020 tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
Temamelding for Gausdal Frivilligsentral 2020 tas til orientering. 



  

 
 
 
 
KS-18/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/590 
 
ETABLERING AV HELSEFELLESSKAP I INNLANDET  

 
Formannskapets innstilling: 
 
 

1. Gausdal kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Innlandet» i tråd med 
modell for Helsefellesskap mellom Sykehuset Innlandet HF og 42 kommuner i 
opptaksområdet. 

 
2. Gausdal kommune slutter seg til samarbeid med «Helseregion Sør-Gudbrandsdal», 

jfr. forslag til geografisk inndeling i helseregioner (vedlegg 1). 
 

3. Beslutninger i helsefelleskapet baseres på enighet mellom partene. Helsefelleskapet 
kan ikke binde kommunene i prinsipielle spørsmål. 

 
4. Gausdal kommune støtter etablering av en interkommunal samhandlingsressurs i 

100% stilling. Gausdal kommune vil bidra med delfinansiering av interkommunal 
samhandlingsressurs med kr 5000,- pr. kommune og et kronebeløp pr. innbygger 
(2,50 for 2021).  
 

5. Finansiering i 2021 går over formannskapets tilleggsbevilgningspost, og deretter 
innarbeides det i budsjett og økonomiplan fra 2022. 

 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 

1. Gausdal kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Innlandet» i tråd med 
modell for Helsefellesskap mellom Sykehuset Innlandet HF og 42 kommuner i 
opptaksområdet. 

 
2. Gausdal kommune slutter seg til samarbeid med «Helseregion Sør-Gudbrandsdal», 

jfr. forslag til geografisk inndeling i helseregioner (vedlegg 1). 
 



  

3. Beslutninger i helsefelleskapet baseres på enighet mellom partene. Helsefelleskapet 
kan ikke binde kommunene i prinsipielle spørsmål. 

 
4. Gausdal kommune støtter etablering av en interkommunal samhandlingsressurs i 

100% stilling. Gausdal kommune vil bidra med delfinansiering av interkommunal 
samhandlingsressurs med kr 5000,- pr. kommune og et kronebeløp pr. innbygger 
(2,50 for 2021).  
 

5. Finansiering i 2021 går over formannskapets tilleggsbevilgningspost, og deretter 
innarbeides det i budsjett og økonomiplan fra 2022.  

 
 
 
 
KS-19/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/568 
 
VURDERE OMKLASSIFISERING AV KOMMUNALE VEGER TIL PRIVAT EIERSKAP.  

 
Formannskapets innstilling:  
 
 
 
Sak om omklassifisering av kommunale veger til privat eierskap avsluttes. 
 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Sak om omklassifisering av kommunale veger til privat eierskap avsluttes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
KS-20/21 
Ark.: 141 Arkivsaksnr.: 18/227 
 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 - 2032 - SLUTTBEHANDLING  

 
 
 

Planutvalgets innstilling: 
 

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens arealdel for 
Gausdal kommune 2020 – 2032, under forutsetning av at følgende vedtakspunkter 
blir innarbeidet: 

2. Boligområde B03 Lunde opprettholdes i planforslaget. Rekkefølgekrav vist i 
Høringsbrev B03 tas inn i bestemmelsene. 

3. N06 Myra endres til B/N01 jf. figur 3, med tilhørende bestemmelser vist i figur 4, i 
Høringsbrev N06. 

4. Næringsområde N07 Engjom opprettholdes i planforslaget, men arronderes jf. 
kartskisse side 7 i saksframlegget. 

5. Bestemmelser (pkt. 1.26) til bestemmelsesområde #1 og #2 gis lovhenvisning «PBL § 
11-9, nr. 5» og endres jf. vedlegg 5. 

6. Forsvarets virksomhet tilknyttet Kittilbu sikres jf. omtale side 5 og 7 i saksframlegget. 
7. Værskei F01 F02, F01E og F02E tas ut av planen og det tillates ikke ny 

hyttebebyggelse i disse områder. 
8. Rausjøen F04E og F05E arronderes jf. skisse side 8 i saksframlegget. Øvre ramme for 

nye enheter settes til 10. 
9. Travbane I01E tas ut av planen og arealet tilbakeføres til LNF område. 
10. Birkeland OPT/B01E tas ut av planforslaget og avsettes som LNF. 
11. Tidligere motocrossbane (M/L01) tas ut av planforslaget og avsettes som LNF. 
12. Alle forslag til endringer i dokumentet «Bestemmelser og retningslinjer» vist i 

vedlegg 5 godkjennes. 
13. Ved vedtak av denne planen oppheves følgende kommunedelplaner: 

Kommunedelplan for Forset, Kommunedelplan for Svingvoll, Kommunedelplan for 
Follebu og Kommunedelplan for Segalstad bru. 

14. Under planbestemmelser 1.5 punkt D: «Reguleringsplan for del av Rv. 255» skal være 
opphevet i egen prosess før detaljregulering av B08 vedtas. 

15. Ny retningslinje under ramme pkt. 4.1.2: «Der det av omsorgsmessige hensyn gjør 
det nødvendig med etablering av ny boenhet for familien på en landbrukseiendom, 
skal slike hensyn tillegges vekt i dispensasjonsbehandlingen. Omsorgsenheten bør 
primært søkes løst i eksisterende bygningsmasse.»  

16. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta de nødvendige justeringer i 
plandokumentene som følger av vedtakspunktene. 



  

 
Behandling: 
 
Stein Erik Skjeldsvold, Ap, tok opp sin habilitet. Han gikk fra ved vurdering og avstemming. 
22 representanter tilstede. Kommunedirektørens vurdering, ved Cathrine Furu:  

 
Kommunestyret vedtok at Stein Erik Skjelsvold var inhabil ved behandlingen, da 
kommuneplanens arealdel ble lagt ut til andre gangs høring og offentlig ettersyn. 
Ettersom forholdene som tilsa inhabilitet fortsatt er til stede ved sluttbehandlingen 
av arealdelen, vil Skjelsvold også denne gang være inhabil ved kommunestyrets 
behandling. 

 
Votering over habilitet:  
Stein Erik Skjeldsvold ble enstemmig vedtatt inhabil.  
 
Som vararepresentant kom Tor Erik Klufthaugen, Ap, inn.  
 
23 representanter tilstede.  
 
Helene Dypdal, Ap, tok opp sin habilitet. Hun gikk fra ved vurdering og avstemming. 22 
representanter tilstede. Kommunedirektørens vurdering, ved Cathrine Furu:  
 

Helene Dypdal ble vurdert til å være inhabil ved planutvalgets behandling, da utvalget 
vedtok sin innstilling til sluttbehandling av kommuneplanens arealdel. 
Ettersom kommunestyret nå skal behandle planutvalgets innstilling, er 
administrasjonens vurdering av Dypdals habilitet den samme som ved behandling i 
planutvalget. 
 
I innstilling til vedtak av arealdelen er muligheten for utbygging av nye hytter på 
Værskei tatt ut. Arealene som har vært vurdert avsatt til hyttefelt eies av Statskog SF. 
Statskog SF og Jøra Bygg AS har fremmet innspillene om nye hytter på Værskei. 
 
Dypdal er gift med Johan Georg Johnsen. Johnsen er medeier og hovedaksjonær i 
Jøra Bygg AS som har intensjonsavtale med Statskog om utbygging av området, om 
det blir regulert som hyttefelt.  Han har videre formelle roller i Jøra Bygg AS og i 
underliggende selskaper. Johnsen har således økonomiske interesser som påvirkes 
direkte av arealplanforslaget som skal behandles. Dersom hytteområdet skal 
utbygges, vil det innebære økonomisk vinning for Johnsen. Dersom det ikke skal 
utbygges, vil det innebære en økonomisk ulempe. 
 
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.  
 



  

Johnsen vil ikke være å anse som part i saken, og det foreligger således ikke noen 
automatisk inhabilitet for Dypdal 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 eller hun 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 den folkevalgte selv eller noen han 
eller hun har nær personlig tilknytning til".  
Denne kan være av ideell, økonomisk, faglig eller prestisjemessig art. 
 
Ektefelle vil være å regne som «nærstående» i denne sammenheng.  
Regulering av det aktuelle hytteområdet anses å ville gi en stor økonomisk fordel for 
Jøra Bygg AS, som har en forpliktende avtale med grunneier om å bygge eventuelle 
hytter.  
Arealplanforslaget som ligger til behandling, der hytteområdet ikke er foreslått 
regulert, vil medføre at denne økonomiske fordelen ikke blir realisert for Jøra Bygg 
AS. 
 
For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den folkevalgte, må det 
være noe som tilkommer vedkommende eller en hun har nær personlig tilknytning til 
spesielt eller som han eller hun 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.  
I dette tilfellet rammer forslaget en mindre og definert krets, det vil si eierne av 
Jørabygg og underliggende selskaper, der Johnsen er en av de berørte. 
 
Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Dypdals 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: Helene Dypdal anses for å være inhabil etter forvaltningsloven § 6, 2. 
ledd. 

Votering over habilitet:  
Helene Dypdal ble enstemmig vedtatt inhabil.  
 



  

Som vararepresentant kom Roar Steinslien, Ap, inn.  
 
23 representanter tilstede.  
 
Jens Høistad, Ap, tok opp sin habilitet. Han gikk fra ved vurdering og avstemming. 22 
representanter tilstede. Kommunedirektørens vurdering, ved Cathrine Furu:  
 

Kommunestyret sluttbehandler 25.3.2021 kommuneplanens arealdel. 
Nabo til skytebanen i Vestre Gausdal krever en avvikling av skytebanen i forbindelse 
med behandling av arealdelen. I denne forbindelse har vedkommende også uttrykt at 
kommunestyrets medlemmer som har tilknytning til, medlemskap eller er brukere av 
banen bør få vurdert sin habilitet før behandlingen av saken. Jens Høistad som er 
styremedlem i skytterlaget i Vestre Gausdal, samt aktiv skytter ved banen, har stilt 
spørsmål ved egen habilitet ved behandlingen av saken som følge av dette. 
  
Inhabilitet for folkevalgte innebærer i denne forbindelse at man ikke kan «treffe 
avgjørelse i en forvaltningssak», det vil si delta ved behandlingen av en sak og avgi 
stemme for eller mot forslag som følge av ulike former for interessekonflikter. 
Habilitetsspørsmålet i denne konkrete saken avhenger, etter administrasjonens 
vurdering, av om kommunestyret faktisk har myndighet til å fatte en beslutning 
vedrørende skytebanen i forbindelse med behandlingen av kommuneplanens 
arealdel. Skytebanen er etablert etter Kongelig Resolusjon og baserer seg på en 
privatrettslig avtale mellom skytterforeningen og grunneier.  
Sikkerhetsvurderinger og sikkerhetsgodkjenning av skytebaner tilligger politiet etter 
våpenloven med forskrift. Det er således politiet som har myndighet til å fatte 
beslutning om at driften må avsluttes, og det vil i så fall være som følge av 
manglende sikkerhet. Gausdal kommune har ikke hjemmel til å stenge skytebanen i 
form av vedtak i forbindelse med kommuneplanens arealdel. Følgelig anses ikke 
kommunestyremedlemmer med en tilknytning til skytterforeningen eller banen for å 
være inhabile etter forvaltningsloven § 6, 1. eller 2. ledd.  
  
Om kommunestyret skulle ha tatt stilling til annen arealbruk enn LNF der skytebanen 
ligger, ville man måtte ha vurdert om det foreligger et partsforhold som medfører 
automatisk inhabilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til 
representantenes upartiskhet.  

  
 
Votering over habilitet:  
Jens Høistad ble vedtatt som habil med 20 mot 2 stemmer. 
 
23 representanter ved behandling av planen.  
 
Randi Noreng, Bygdalista, satte fram dette forslaget:  
«Avvikling av skytebanen i Forset innen Juni 2022. Ved det tidspunkt utgår opprinnelig og 



  

midlertidig sikkerhetsgodkjenning fra politiet.» 
 
Jens Høistad, Ap, satte fram dette forslaget:  
«Del av boligfelt Jordet som ligger utenom rasfarlig område tas inn i planen.»  
 
Hans Høistad, Ap, satte fram dette forslaget til endring av punkt 9:  
«Travbanen tas inn igjen i planen.» 
 
Votering: 

 Forslaget til Randi Noreng fikk 2 stemmer og falt. 
 Forslaget til Jens Høistad fikk 11 stemmer og falt. 
 Hans Høistad sitt forslag fikk 11 stemmer, mens innstillingens punkt 9 ble vedtatt 

med 12 stemmer.  
 Alle punktene i innstillingen ble tatt opp til votering: enstemmig vedtatt.  

 
 
 
Vedtak: 

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens arealdel for 
Gausdal kommune 2020 – 2032, under forutsetning av at følgende vedtakspunkter 
blir innarbeidet: 

2. Boligområde B03 Lunde opprettholdes i planforslaget. Rekkefølgekrav vist i 
Høringsbrev B03 tas inn i bestemmelsene. 

3. N06 Myra endres til B/N01 jf. figur 3, med tilhørende bestemmelser vist i figur 4, i 
Høringsbrev N06. 

4. Næringsområde N07 Engjom opprettholdes i planforslaget, men arronderes jf. 
kartskisse side 7 i saksframlegget. 

5. Bestemmelser (pkt. 1.26) til bestemmelsesområde #1 og #2 gis lovhenvisning «PBL § 
11-9, nr. 5» og endres jf. vedlegg 5. 

6. Forsvarets virksomhet tilknyttet Kittilbu sikres jf. omtale side 5 og 7 i saksframlegget. 
7. Værskei F01 F02, F01E og F02E tas ut av planen og det tillates ikke ny 

hyttebebyggelse i disse områder. 
8. Rausjøen F04E og F05E arronderes jf. skisse side 8 i saksframlegget. Øvre ramme for 

nye enheter settes til 10. 
9. Travbane I01E tas ut av planen og arealet tilbakeføres til LNF område. 
10. Birkeland OPT/B01E tas ut av planforslaget og avsettes som LNF. 
11. Tidligere motocrossbane (M/L01) tas ut av planforslaget og avsettes som LNF. 
12. Alle forslag til endringer i dokumentet «Bestemmelser og retningslinjer» vist i 

vedlegg 5 godkjennes. 
13. Ved vedtak av denne planen oppheves følgende kommunedelplaner: 

Kommunedelplan for Forset, Kommunedelplan for Svingvoll, Kommunedelplan for 
Follebu og Kommunedelplan for Segalstad bru. 

14. Under planbestemmelser 1.5 punkt D: «Reguleringsplan for del av Rv. 255» skal være 
opphevet i egen prosess før detaljregulering av B08 vedtas. 



  

15. Ny retningslinje under ramme pkt. 4.1.2: «Der det av omsorgsmessige hensyn gjør 
det nødvendig med etablering av ny boenhet for familien på en landbrukseiendom, 
skal slike hensyn tillegges vekt i dispensasjonsbehandlingen. Omsorgsenheten bør 
primært søkes løst i eksisterende bygningsmasse.»  

16. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta de nødvendige justeringer i 
plandokumentene som følger av vedtakspunktene. 

 
 
 
 
 
KS-21/21 
Ark.: U01 Arkivsaksnr.: 19/2566 
 
STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2031  

 
Formannskapets innstilling:  
 
 
Forslaget til strategisk næringsplan 2021-2023 for Lillehammer- regionen vedtas slik den går 
fram av vedlegget, med endringene gjort av interkommunalt politisk råd i deres møte 
12.mars 2021.  
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Forslaget til strategisk næringsplan 2021-2023 for Lillehammer- regionen vedtas slik den går 
fram av vedlegget, med endringene gjort av interkommunalt politisk råd i deres møte 
12.mars 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
KS-22/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/561 
 
NOU 2020:15 "DET HANDLER OM NORGE" - UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE  

 
Formannskapets innstilling:  
 
NOU 2020:15: «Det handler om Norge» viser at det kreves en svært aktiv distriktspolitikk 
framover, med sterke virkemidler.  
 
Gausdal kommune mener at følgende tiltak er svært viktige:  
   

 Kompetanse, utdanningsinstitusjoner og desentralisert utdanning; Å kunne ta 
utdanning og oppdatere kompetanse uten å flytte er viktig, og det må sikres 
virkemidler for å utvikle dette tilbudet til vårt fylke. Utdanningsinstitusjoner er viktige 
for regional utvikling. Nærhet til en utdanningsinstitusjon øker rekrutteringen til 
utdanningen, og det fører til at flere i en region kan ta utdanning. Etter studier tar 
mange arbeid i regionen hvor de studerte, og det bidrar til at privat og offentlig 
sektor i regionen får tilgang til kompetanse. 
 

 Digital infrastruktur og veger; Det viktigste tiltaket innen infrastruktursatsing er at 
høyhastighets bredbånd til alle husstander må på plass og statens finansiering må 
sikre dette der markedet ikke leverer. I tillegg er det viktig å prioritere 
regionforstørring gjennom utbedring av fylkes og riksvegnettet.  
 

 Finansering av kommunal sektor; Økningen i antall eldre krever kompetanse og 
penger, og det kreves nasjonale tiltak for å finansiere sektoren, herunder 
ressurskrevende tjenester. I gjennomgangen av inntektssystemet må en vurdere om 
«hyttekommuner» med stort antall deltidsinnbyggere skal kompenseres for ekstra 
kostnader. En må sikre at de regionalpolitiske elementene kompenserer ut fra de 
faktiske distriktsutfordringer som eksisterer i ulike områder.  
 

 Forsøk; Innlandet fylke bør bli forsøksfylke for utprøving av nye distriktspolitiske 
virkemidler i tråd med utvalgets anbefalinger. Det bør også søkes 
«frikommuneforsøk» med fristilling fra statlige retningslinjer for å skape nye gode 
løsninger (rammestyring).  

 



  

 Boligmarkeder; Det må tas en gjennomgang av skattesystem og virkemidler i 
Husbanken for å utvikle et mer velfungerende boligmarked i distriktene, og en bedre 
balanse mellom sentrum – periferi. 

 

 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
NOU 2020:15: «Det handler om Norge» viser at det kreves en svært aktiv distriktspolitikk 
framover, med sterke virkemidler.  
 
Gausdal kommune mener at følgende tiltak er svært viktige:  
   

 Kompetanse, utdanningsinstitusjoner og desentralisert utdanning; Å kunne ta 
utdanning og oppdatere kompetanse uten å flytte er viktig, og det må sikres 
virkemidler for å utvikle dette tilbudet til vårt fylke. Utdanningsinstitusjoner er viktige 
for regional utvikling. Nærhet til en utdanningsinstitusjon øker rekrutteringen til 
utdanningen, og det fører til at flere i en region kan ta utdanning. Etter studier tar 
mange arbeid i regionen hvor de studerte, og det bidrar til at privat og offentlig 
sektor i regionen får tilgang til kompetanse. 
 

 Digital infrastruktur og veger; Det viktigste tiltaket innen infrastruktursatsing er at 
høyhastighets bredbånd til alle husstander må på plass og statens finansiering må 
sikre dette der markedet ikke leverer. I tillegg er det viktig å prioritere 
regionforstørring gjennom utbedring av fylkes og riksvegnettet.  
 

 Finansering av kommunal sektor; Økningen i antall eldre krever kompetanse og 
penger, og det kreves nasjonale tiltak for å finansiere sektoren, herunder 
ressurskrevende tjenester. I gjennomgangen av inntektssystemet må en vurdere om 
«hyttekommuner» med stort antall deltidsinnbyggere skal kompenseres for ekstra 
kostnader. En må sikre at de regionalpolitiske elementene kompenserer ut fra de 
faktiske distriktsutfordringer som eksisterer i ulike områder.  
 

 Forsøk; Innlandet fylke bør bli forsøksfylke for utprøving av nye distriktspolitiske 
virkemidler i tråd med utvalgets anbefalinger. Det bør også søkes 



  

«frikommuneforsøk» med fristilling fra statlige retningslinjer for å skape nye gode 
løsninger (rammestyring).  

 
 Boligmarkeder; Det må tas en gjennomgang av skattesystem og virkemidler i 

Husbanken for å utvikle et mer velfungerende boligmarked i distriktene, og en bedre 
balanse mellom sentrum – periferi. 

 
 
 
 
 
KS-23/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/147 
 
HØRING: VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET HF  

 
Formannskapets innstilling:  
 
 
Høringsuttalelsen  vedtas slik den går fram av saken, under overskriften vurdering, med 
dette tillegget til andre setning under punkt 2 i uttalelsen:  

 I et målbilde som omfatter flere sykehus, er det naturlig at alternativer for plassering 
av hovedsykehuset blir vurdert. 

 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Vedtak: 
Høringsuttalelsen  vedtas slik den går fram av saken, under overskriften vurdering, med 
dette tillegget til andre setning under punkt 2 i uttalelsen:  

 I et målbilde som omfatter flere sykehus, er det naturlig at alternativer for plassering 
av hovedsykehuset blir vurdert. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
KS-24/21 
Ark.: 106 &13 Arkivsaksnr.: 21/154 
 
HØRING - INNFØRING AV AVGIFT FOR NULLUTSLIPPSKJØRETØY FOR FV. 255  

 
Formannskapets innstilling:  
 
Bomavgift for nullutslippskjøretøy på Gausdalsarmen innføres (50% av gjeldende avgift). 
 
 
Behandling: 
 
Inge Bugge Knudsen, MDG, satte fram dette forslaget; Kommunedirektørens opprinnelige 
forslag står ved lag:  

«Gausdal kommune ber om at det ikke innføres bomavgift for nullutslippskjøretøy på 
fv. 255 Gausdalsvegen med tilstøtende sideveger.» 
 

Votering:  
Innstillingen ble vedtatt med 21 stemmer, mens 2 stemte for forslaget til Inge Bugge 
Knudsen. 
 
 
Vedtak: 
Bomavgift for nullutslippskjøretøy på Gausdalsarmen innføres (50% av gjeldende avgift). 
 
 
 
 
 
 
 
 
KS-25/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/831 
 
SKIBRU OVER SKEISVEGEN - KOMMUNALT EIERSKAP  

 
Saken ble trukket av kommunedirektøren 

 
 
 
 
 



  

 
KS-26/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/958 
 
LOKAL FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK FOR Å FOREBYGGE KORONASMITTE (COVID-19) 
- GAUSDAL KOMMUNE  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Med hjemmel i lov av 5. August 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 
§ 4-1 første ledd bokstav a, vedtar kommunestyret følgende forskrift om 
smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (Covid-19) for Gausdal kommune: 
 
«Forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (Covid-19), Gausdal 
kommune 
 
Hjemmel: Fastsatt av kommunestyret i Gausdal kommune 25. mars 2021 med hjemmel i lov 
5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd bokstav a. 
 
§ 1 Formål 
Formål med forskriften er å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i en 
periode med forventet økning i antall mennesker som oppholder seg i kommunen, og 
hvor smittesituasjonen i deler av Norge er alvorlig. 

 
§ 2 Virkeområde 
Forskriften gjelder i Gausdal kommune. 

 
§ 3 Plikt til bruk av munnbind  
Når det ikke er mulig å holde minst to meters avstand, ut over kortvarige passeringer til 
andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på 
kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs 
stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. 
 
Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg 
inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. 
Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien. 
 
Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det 
ikke er mulig å holde minst to meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på 
steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, 
skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger. 
 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1994-08-05-55/%C2%A74-1
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1994-08-05-55/%C2%A74-1


  

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av 
medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 
 
 
§ 4 Ansvar 
Gausdal kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. 

 
§ 5 Ikrafttreden og varighet 
Forskriften gjelder fra 25. mars 2021 kl. 2400 til og med 11. april 2021 kl. 2400.» 

 
 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i lov av 5. August 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 
§ 4-1 første ledd bokstav a, vedtar kommunestyret følgende forskrift om 
smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (Covid-19) for Gausdal kommune: 
 
«Forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (Covid-19), Gausdal 
kommune 
 
Hjemmel: Fastsatt av kommunestyret i Gausdal kommune 25. mars 2021 med hjemmel i lov 
5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd bokstav a. 
 
§ 1 Formål 
Formål med forskriften er å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i en 
periode med forventet økning i antall mennesker som oppholder seg i kommunen, og 
hvor smittesituasjonen i deler av Norge er alvorlig. 

 
§ 2 Virkeområde 
Forskriften gjelder i Gausdal kommune. 

 
§ 3 Plikt til bruk av munnbind  
Når det ikke er mulig å holde minst to meters avstand, ut over kortvarige passeringer til 
andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på 
kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs 
stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. 
 
Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1994-08-05-55/%C2%A74-1
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1994-08-05-55/%C2%A74-1


  

inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. 
Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien. 
 
Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det 
ikke er mulig å holde minst to meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på 
steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, 
skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger. 
 
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av 
medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 
 
 
§ 4 Ansvar 
Gausdal kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. 

 
§ 5 Ikrafttreden og varighet 
Forskriften gjelder fra 25. mars 2021 kl. 2400 til og med 11. april 2021 kl. 2400.» 

 
 
 
 
 


