
 

 
 

 
 

 

Protokoll 
 
STYRE/RÅD/UTVALG:               MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: 
    
Kommunestyret Kommunestyresalen 26.09.2019 18:00 
 
 
Innkallingsmåte : Skriftlig 
    
Forfall : Ivar Lauritsen, Kjersti Forseth 
  
Vararepresentanter : Tor Egil Klufthaugen, Hans Forrestad 
  
Antall repr. inkl.   
varamedlemmer : 23  
  
Dessuten møtte : Rådmann Rannveig Mogren, Cathrine Furu, Harald Landheim,  
                                          Marit B Homb 
  
Møteleder : Ordfører Hans Oddvar Høistad  
  
Merknader : Ingen 
 
 
 
Overrekkelse av kultur- og idrettsstipend.  
 
Ordfører ga stipend, blomster og gode ord til Richard Selbekk-Hansen. Han har 2. plass i hopp og 
laggull på Hovedlandsrennet.  
De andre som får stipend er:  

· Emil Ottesen: sølv lagsprint jr. NM og 3. plass jr. NM 10 km. 
· Andreas Ottesen: 2. plass kombinert 5km og kombicross, 3. plass hopp, laggull hopp på 

Hovedlandsrennet. 
· Thea Øihaugen: 3. plass i Kombinert lagsprint i NM. 
· Mattis Stenshagen: seier totalt i Skandinavisk Cup. 

 
 
I tillegg til sakslisten:  
 

· Det ble svart på Randi Norengs spørsmål fra sist kommunestyremøte. Ved rådmannen 
Svaret legges som vedlegg til protokollen.   

· Status om økonomi og tjenesteutvikling innen helse og omsorg. Ved rådmannen. 
Notat legges som vedlegg til protokollen.   

 
 



  

Godkjenning av protokoll:  
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 75/19   
 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 26.09.2019  
Sak 76/19   
 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG 

GJELDSREGLEMENTET PER 31.08 2019  
Sak 77/19   
 SØKNAD OM STØTTE TIL KJØP AV NY LØYPEMASKIN - STI- OG 

LØYPEKOMITEEN GAUSDAL VESTFJELL NORD  
Sak 78/19   
 NY BEHANDLING - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIDET LEKE- OG 

OPPHOLDSAREAL, BAKLIA STALL & GÅRDSBARNEHAGE  
Sak 79/19   
 UTREDNING: LØSNING AV FREMTIDIGE 

KAPASITETSUTFORDRINGER VED FOLLEBU SKOLESKOLE  
Sak 80/19   
 BREDBÅNDSFOND - ETABLERING AV KOMMUNALT TILSKUDD FOR 

UTBYGGING AV BREDBÅND  
Sak 81/19   
 INNKJØPSSTRATEGI GAUSDAL KOMMUNE  
Sak 82/19   
 HANDLINGSPLAN TIL STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT 

SAMARBEID  
Sak 83/19   
 UTBYGGINGSAVTALE AUSTLID SETER  
Sak 84/19   
 DETALJREGULERING FOR VESLESETERVEGEN 592 - AUSTLID 

SETER - SLUTTBEHANDLING  
Sak 85/19   
 REVISJON AV FORSKRIFT OM BÅNDTVANG FOR HUND I GAUSDAL 

KOMMUNE  
Sak 86/19   
 HØRING - ENDRINGER I ROVVILTFORVALTNINGEN  
Sak 87/19   
 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 31.08.19  
Sak 88/19   
 ETTERGODTGJØRING FOR ORDFØRER  
  
 



  

KS-75/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 19/2145 
 
REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 26.09.2019  

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til etterretning.  
 
 
 
KS-76/19 
Ark.: 200 Arkivsaksnr.: 19/1532 
 
RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 
31.08 2019  

 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
Vedtak: 
Rapportering i henhold til kommunens finans- og gjeldsreglement per 31.08.2019 tas til 
etterretning. 
 
 
 
KS-77/19 
Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 19/1657 
 
SØKNAD OM STØTTE TIL KJØP AV NY LØYPEMASKIN - STI- OG 
LØYPEKOMITEEN GAUSDAL VESTFJELL NORD  

 
Behandling: 
 
Vurdering av habilitet.  
Alfred Johansen, Ap, spurte om sin habilitet. Han gikk i fra ved vurderingen. 22 
representanter tilstede. 
 
Vurderingen:  
Alfred Johansen har stilt spørsmål ved egen habilitet i sak om tilskudd til løypemaskin. 
Johansen har hytte i Espedalen og er i den forbindelse medlem av hytteforeningen i Espedalen 
fjellgrend. Medlemmene i hytteforeningen har betalt inn kr 5000 i ekstra kontingent til 
anskaffelse av løypemaskinen som det nå søkes kommunen om tilskudd til. 
 



  

Dersom en folkevalgt selv, noen han har nær personlig tilknytning til eller et selskap der han 
har en ledende rolle er part i saken, vil man være automatisk inhabil etter forvaltningsloven § 
6, 1. ledd. Det er Sti- og Løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord som formelt søker om 
tilskudd til maskinen, og som direkte anses å være part i saken. Det har ikke fremkommet 
opplysninger om at Johansen har en rolle i Sti- og Løypekomiteen eller en annen rolle knyttet 
til anskaffelsen av løypemaskinen som tilsier at han er direkte inhabil etter forvaltningsloven 
§ 6, 1. ledd. 
 
Selv om en folkevalgt ikke er direkte 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 habilitets-
vurderingen 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. 
 
At man har et privat eller politisk engasjement i en sak vil som hovedregel ikke medføre 
inhabilitet. Men det kan stille seg annerledes hvis den folkevalgte har gitt uttrykk for bestemte 
meninger om utfallet av en individuell sak eller har ledet en aksjon i tilknytning til den 
aktuelle saken. At man er i en alminnelig og dagligdags situasjon som mange befinner seg i, 
vil normalt ikke føre til inhabilitet, fordi det da ikke vil foreligge et særegent forhold.  
 
For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den folkevalgte eller en 
nærstående, må det være noe som tilkommer vedkommende 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 er Johansens hytte er en av rundt 300 hytter i Espedalen. I tillegg vil det være 
langt flere enn disse som har interesse av etableringen av et løypenett i det skisserte 
geografiske området; både innbyggere, fritidsinnbyggere og andre. Johansen er således én av 
en stor gruppe interessenter som vil ha glede og nytte av løypemaskinen og i motsatt fall en 
opplevd ulempe av at den ikke blir anskaffet. 
 
Medlemmene i hytteforeningen har betalt inn kr 5000 i ekstra kontingent, og dette er tilknyttet 
løypemaskinen. Om Gausdal kommune ikke bidrar med tilskudd i denne saken, vil den ekstra 
kontingenten som er innbetalt trolig ikke være tapt. Beløpet ville kunne tilbakebetales, anses 
som en form for sparing eller bidra til andre aktiviteter eller tiltak som kommer hytteeierne i 
Espedalen til gode. Beløpet anses heller ikke for å være av en slik størrelse, sett opp mot 
løypemaskinens totale kostnad, at det gir Johansen en klar eierinteresse i maskinen eller annen 
form for interesse som er av vesentlig betydning. 
 



  

Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Johansens tilknytning til denne saken for å 
være av en forholdsvis generell art, og det har ikke fremkommet forhold som tilsier at 
kommunens innvilgelse eller avslag på søknad om tilskudd vil innebære tap, fordel eller 
ulempe som spesielt rammer ham selv eller noen han har en nær personlig tilknytning til. 
 
Konklusjon: Alfred Johansen anses ikke for å være inhabil etter forvaltningsloven § 6, 1. eller 
2. ledd. 
 
Votering:  
Alfred Johansen ble enstemmig erklært habil.  
23 representanter tilstede ved behandling av saken. 
 
 
Behandling av saken. 
 
Inge Bugge Knudsen, MDG, satte fram følgende forslag:  
 
«Gausdal kommune har en anstrengt økonomi, men ut fra inntektene av eiendomsskatt av 
fritidsboligene i Vestre dalføre ser vi en skjevfordeling sammenlignet med Østre dalføre. 
Derfor følger vi forespørselen med følgende tilskudd:  

· 150’ kr. i år 2020 
· 200’ kr. i år 2021 
· 200’ kr. i år 2022 
· 200’ kr. i år 2023 
· 200’ kr. i år 2024 

950’ kr 

Dette innarbeides i budsjett 2020 og økonomiplanen.» 
 
Anne Synnøve Østensen, Ap, satte fram dette forslaget:  
 

1. «Det gis et tilskudd til Sti- og Løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord på inntil kr. 
400.000 til innkjøp av løypemaskin. Dersom søker oppnår full finansiering med et 
mindre tilskudd, tilbakebetales den overskytende delen seinest ved refusjon av 
mva.  

2. Tilskuddet begrunnes med at kommunen ser betydningen av økt aktivitet i denne 
delen av kommunen for å styrke bosetting og næringsvirksomhet, og at det innen 
reiseliv og hyttebygging ligger gode muligheter for utvikling.   

3. Tilskuddet finansieres slik: Disposisjonsfondet: Kr. 400.000.»  

 
Anette Musdalslien, Sp, satte fram forslag om å utsettelse av saken til budsjettbehandlingen.   
 
 
Votering over utsettelse:  



  

Utsettelsesforslaget ble vedtatt mot 10 stemmer.   
 
 
Vedtak: 
Saken ble utsatt til budsjettbehandlingen.  
 
 
 
KS-78/19 
Ark.: L44 Arkivsaksnr.: 19/816 
 
NY BEHANDLING - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIDET LEKE- OG 
OPPHOLDSAREAL, BAKLIA STALL & GÅRDSBARNEHAGE  

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Søknaden fra Baklia stall & gårdsbarnehage om å få tilskudd på økt leke- og oppholdsareal 
avslås.  
 
Klageadgang:  
Barnehagen kan påklage kommunens vedtak til fylkesmannen. Klagen kan sendes 
kommunens postmottak elektronisk til: postmottak@gausdal.kommune.no, eller den kan 
sendes i brev til følgende adresse: Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 ØSTRE 
GAUSDAL.  
 
I henhold til forvaltningslovens regler, er det tre ukers klagefrist fra klager mottok 
kommunens vedtak. 
 
 
 
KS-79/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1912 
 
UTREDNING: LØSNING AV FREMTIDIGE KAPASITETSUTFORDRINGER VED 
FOLLEBU SKOLESKOLE  

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
1) Gjeldende kretsgrenseinndeling i Gausdal opprettholdes. 
2) Kommunestyret vedtar at fremtidige kapasitetsutfordringer ved Follebu skole løses 

gjennom kjøp av et modulbygg, og ber administrasjonen komme tilbake med en egen sak 
om dette når elevtallsutviklingen tilsier et behov for det.  



  

 
 
KS-80/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/2088 
 
BREDBÅNDSFOND - ETABLERING AV KOMMUNALT TILSKUDD FOR 
UTBYGGING AV BREDBÅND  

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 Det etableres et fond for tilskudd til utbygging av bredbånd i områder i Gausdal uten 

kommersielt grunnlag for utbygging. 
 Tilskuddsordningen disponeres i tråd med Retningslinjer for bredbåndsfondet i 

Gausdal 
 Vedlagte utkast til Retningslinjer for bredbåndsfondet i Gausdal, vedtas. 
 Fondets disponible midler er overførbare mellom år og finansieres i tråd med vedtak i 

budsjett med Økonomiplan og kommuneplanens samfunnsdel. 
 
 
 
KS-81/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1744 
 
INNKJØPSSTRATEGI GAUSDAL KOMMUNE  

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 

1. Forslag til innkjøpsstrategi for Gausdal kommune vedtas med følgende endring: 
A. Under pkt 4 Samfunnsansvar, side 6, 1. avsnitt: «Kommunen skal i relevante 

kontrakter stille krav om at leverandører er tilknyttet en lærlingeordning, og at 
minimum 10 % av arbeidet med gjennomføringen av kontrakten utføres av 
lærlinger.» 

B. Under pkt 4.1 Miljøhensyn i anskaffelser endres siste linje til: «Gausdal kommune 
vil stille krav om strategi for å redusere plast/emballasje i relevante innkjøp.» 

2. Rådmannen bes komme tilbake med politisk sak om innkjøpsreglement og 
innkjøpsrutiner innen utgangen av 2019. 

 



  

 
KS-82/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/17 
 
HANDLINGSPLAN TIL STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID  

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
1. Handlingsplanen for 2019 og 2020 vedtas slik den framgår av vedlegg 2. Handlingsplanen 

vurderes årlig i forbindelse med en felles formannskapskonferanse. Revidert 
handlingsplan skal behandles i de 3 kommunestyrene.  

2. Forslaget til felles møteplasser i kommunestyreperioden 2019-2023 vedtas slik det går 
fram av vedlegg 3. Videreutvikling av møteplassene – tema og tidspunkt - tas i forbindelse 
med rullering av handlingsplanen. 

 
 
 
KS-83/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/2067 
 
UTBYGGINGSAVTALE AUSTLID SETER  

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Vedlagt utbyggingsavtale i tilknytning til detaljreguleringsplan Austlid seter godkjennes, jfr. 
plan- og bygningslovens § 17-4.  
 
 
 
KS-84/19 
Ark.: L13 Arkivsaksnr.: 18/2007 
 
DETALJREGULERING FOR VESLESETERVEGEN 592 - AUSTLID SETER - 
SLUTTBEHANDLING  

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12 godkjennes foreliggende 
«detaljreguleringsplan for VESLESETERVEGEN 592 - AUSTLID SETER». 
 



  

 
 
KS-85/19 
Ark.: K44 Arkivsaksnr.: 17/970 
 
REVISJON AV FORSKRIFT OM BÅNDTVANG FOR HUND I GAUSDAL 
KOMMUNE  

 
Behandling: 
I forbindelse med saken var det en orientering om flere henvendelser vedrørende saken. 
Ordfører gikk i gjennom innholdet i innspillene, og en kort vurdering av dem.   
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Lov om hundehold (Hundeloven) § 6 2. ledd, bokstav c) vedtas følgende 
forskrift om endring av forskrift om båndtvang for hund, Gausdal kommune, Oppland. 
 
Forskrift om endring av forskrift om båndtvang for hund, Gausdal kommune, Oppland 

Fastsatt av Gausdal kommunestyre 26.09.2019, med hjemmel i Lov om hundehold av 4. juli 
2003 (hundeloven) 

 I  
I forskrift av 20.09.2007 om båndtvang for hund i Gausdal kommune, Oppland gjøres 
følgende endring: 
§ 3 b skal lyde:  
 § 3 Båndtvang 

Eier eller innehaver av hund skal holde hunden i bånd eller forsvarlig 
innestengt eller inngjerdet: 
b) I 1) preparerte skiløyper iht kart av 26.09.2019 – Båndtvang i skiløyper i 

Gausdal kommune, 2) i preparerte alpinbakker og 3) i sentrumsområdet på 
Skei. 

 
II 

Ikrafttredelse 
Endringene trer i kraft straks. 

 
Vedlegg: Kart av 26.09.2019 - Båndtvang i skiløyper i Gausdal kommune  

 
 
 
KS-86/19 
Ark.: K47 Arkivsaksnr.: 19/2118 
 
HØRING - ENDRINGER I ROVVILTFORVALTNINGEN  



  

Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Beitenæringen er viktig for Innlandet og Innlandet har store utmarksressurser, og det er viktig 
at beitenæringen har gode og forutsigbare rammebetingelser. Det er viktig at prinsippene i 
rovviltforliket videreføres. Dette være seg; 1) den to-delte målsettingen om at man skal sikre 
rovviltbestandenes overlevelse og muligheten til å drive en bærekraftig beitenæring basert på 
utmarksressursene, 2) at den regionale forvaltningen styrkes og at rovviltnemdene skal ha nær 
kontakt med kommuner og organisasjoner og 3) at man vareta enkeltmenneskers og 
lokalsamfunns livskvalitet. 

1) Gausdal kommune støtter forslag til endringer i nødvergebestemmelsen. Det er viktig 
at man har en nødvergebestemmelse som varetar brukernes reelle mulighet til å 
beskytte bufe mot skade.  

2) Gausdal kommune støtter ikke forslaget om at det etableres ei rovviltklagenemnd. 
Dagens forvaltningshierarki og klagebehandling etter forvaltningslovens bestemmelser 
fungerer godt. At det er uenighet innenfor et fagområde er ikke god nok grunn for at 
det opprettes ei uavhengig rovviltklagenemnd. I forvaltningen bør det være en klar 
sammenheng mellom ansvar og myndighet og at man har en statsråd som er ansvarlig 
for å følge opp vedtak fattet i Stortinget. Dette er en viktig del av det norske 
demokratiet.  

3) Gausdal kommune mener at forslag til regioninndeling hvor Rovviltregion 3 Oppland 
blir slått sammen med hhv - Hedmark, Oslo, Viken, Vestfold, og Telemark og Agder, 
eller - Hedmark, Oslo og Viken, vil svekke den regionale forvaltningen og at det vil 
være svært utfordrende å opprettholde en tilfredsstillende kontakt med kommuner og 
organisasjoner slik som rovviltforliket har lagt opp til. Forslaget om felles bestandsmål 
for flere regioner og inndeling av landet i to «soner» vil svekke rovviltnemdenes 
myndighet og mulighet for en regional forvaltning.  
Gausdal kommune mener at fremtidig regioninndeling for Rovviltregion 3, Oppland 
og Rovviltregion 5, Hedmark bør være som i dag, event følge regionreformen og at 
dette bli en ny Rovviltregion Innlandet. Det må videre fastsettes konkrete bestandsmål 
for hver rovviltregion.  

4) Gausdal kommune støtter forslaget om at Landbruksdirektoratet gis rett til å avgi 
uttalelser til de regionale forvaltningsplanene for rovvilt, samt at kommunene gis 
adgang til å klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling, kvote for lisensfelling 
og kvote for jakt på gaupe 

5) Gausdal kommune støtter forslagene om å tillate bruk av kamera for overvåking av 
fangstbås for jerv, samt bruk av kunstig lys ved åtejakta på jerv. Bestanden av jerv har 
generelt ligget over bestandsmålet de siste årene. Det er et mål at bestanden av jerv 



  

skal reguleres gjennom lisensfelling og da er det viktig at man legger til rette for å 
effektivisere lisensjakta.  

 
 
 
KS-87/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 19/2147 
 
OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 31.08.19  

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar rapporten "Oppfølging av politiske vedtak pr. 31.8.2019" til orientering. 
 
 
 
KS-88/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/2154 
 
ETTERGODTGJØRING FOR ORDFØRER  

 
Behandling: 
 
Vurdering av habilitet. 
Ordfører har søkt om ettergodtgjøring i forbindelse med ordførerskifte. Han gikk fra ved 
vurdering av habilitet. 22 representanter tilstede. Varaordfører ledet møtet.  
 
 
Vurderingen:  
I følge forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav a), vil en folkevalgt være inhabil til å behandle 
en sak når han selv er part i saken. Forvaltningsloven § 2 bokstav c) definerer en part i en sak 
som den en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  
Ettergodtgjøring er et personlig gode som tilfaller søker, og søker vil således være part i 
saken.  
Konklusjon: Ordfører vil være automatisk inhabil etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd. 
 
Votering over habiliteten:  
Ordfører ble enstemmig vedtatt inhabil.  
 
Behandling av saken: 
22 representanter tilstede ved behandling av saken.   
 
Votering:   
Enstemmig vedtatt.  



  

 
Vedtak: 
 

1. Hans Oddvar Høistad innvilges ettergodtgjøring for perioden fra og med 18.10.2019, 
til og med 17.01.2020. 

2. Ettergodtgjøringen avkortes mot annen inntekt i denne perioden, samt mot eventuell 
annen ordinær inntekt Høistad avstår fra. Høistad er pliktig til å melde fra til Gausdal 
kommune om slike forhold. 

3. Det beregnes ikke feriepenger eller pensjon av ettergodtgjøringen. 
4. Ettergodtgjøringen oppjusteres ikke i tråd med Stortingets satser per 1.1.2020. 
5. Merutgift for 2019, kr 202.839, dekkes av disposisjonsfond. For perioden i januar 

2020 innarbeides utgiften i budsjett for planområde 1. 
 
 
 


