
 

 
 

 
 

 

Protokoll 
 
STYRE/RÅD/UTVALG:               MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: 
    
Kommunestyret Kommunestyresalen 28.03.2019 18:00 
 
 
Innkallingsmåte : Skriftlig 
    
Forfall : Ivar Lauritsen, Mari Torbjørg Nerjordet, Stein Erik Skjelsvold, Odd  
      Steinar Bækken, Harald Eivind Bakke, Idun Haugstulen Olsen 
  
Vararepresentanter : Elsa Irene S. Lindholm, Tor Egil Klufthaugen, Asbjørn Øverli, Viggo  
      Haugen, Stig Audun Melbø, Inge Bugge Knudsen, Unni Flora Sverdrup  
      (sak 26/19) 
  
Antall repr. inkl.   
varamedlemmer : 23  
  
Dessuten møtte : Rådmann Rannveig Mogren, Cathrine Furu, Harald Landheim,  
                                          Marit B Homb, Dag Høiholt-Vågsnes 
  
Møteleder : Ordfører Hans Oddvar Høistad  
  
Merknader : Ingen 
 
Orientering: 
Orientering om fritidsboligsektoren, ved representant fra Skeikampen Eiendom AS,  
Ola Idar Løkken, styreleder. 
 
 
Godkjenning av protokoll: 
 
 
 
 
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 15/19   
 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 28.03.2019  
Sak 16/19   
 OMLEGGING AV RABATTSYSTEMET I IGANGSATTE 

BOMPENGEPROSJEKTER I OPPLAND - NY BEHANDLING  
Sak 17/19   
 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG 

GJELDSREGLEMENTET 2018  
Sak 18/19   
 NY / FORNYET STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID  
Sak 19/19   
 TEMAPLAN BARN OG UNGE - SLUTTBEHANDLING  
Sak 20/19   
 FELLES AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR MJØSBYEN - 

HØRING  
Sak 21/19   
 NOU 2018:11 NY FJELLOV - HØRINGSUTTALELSE  
Sak 22/19   
 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 31.01.2019  
Sak 23/19   
 REVISJONSRAPPORT "FORVALTNING AV PASIENTMIDLER"  
Sak 24/19   
 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2018  
Sak 25/19   
 NÆRINGSFOND 2019 - FASTSETTING AV RAMME TIL 

PROSJEKTSTØTTE  
Sak 26/19   
 SØKNAD OM TILSKUDD TIL TV PROSJEKTET "FJOLLS TIL FJELLS"  
Sak 27/19   
 VALG AV NYTT MEDLEM TIL TJENESTEKOMITEEN  
  
 



  

KS-15/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 19/1092 
 
REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 28.03.2019  

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til etterretning.  
 
 
KS-16/19 
Ark.: Q33 Arkivsaksnr.: 16/1155 
 
OMLEGGING AV RABATTSYSTEMET I IGANGSATTE 
BOMPENGEPROSJEKTER I OPPLAND - NY BEHANDLING  

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Gausdal kommune godkjenner nytt takst- og rabattsystem for Gausdalsvegen slik det går fram 
av brev fra Statens vegvesen 29.01.2019 tabell 2. Takstene prisjusteres til gjeldende 
kroneverdi. Dagens ordning med forskuddsinnbetaling opphører.  
 
 
 
KS-17/19 
Ark.: 200 Arkivsaksnr.: 18/1053 
 
RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET 2018  

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Rapportering i henhold til kommunens finans- og gjeldsreglement per 31.12.2018 tas til 
etterretning. 
 
 
 



  

 
 
KS-18/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/17 
 
NY / FORNYET STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID  

 
Behandling: 
 
Hans Høistad, Ap, satte fram dette felles forslaget fra ordførerne, nytt punkt 3 

Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av tre representanter i tillegg til rådmannen 
fra hver av kommunene. Gruppa skal innen kommunestyrene i juni utarbeide forslag til 
oppfølging av handlingsplanen for 2019, samt foreslå hvordan en skal jobbe videre med 
handlingsplanen i resten av planperioden, jfr. «Skisse til ny strategi for interkommunalt 
samarbeid».  Som politiske representanter fra Gausdal kommune velges aa, bb og cc.»  

 
Hans Høistad, Ap, og Jon Arild Sagheim, Sp, satte fram følgende forslag til 2 
representanter i arbeidsgruppen i punkt 3: Hans Høistad og Anette Musdalslien.  
Marie Louise Lørken, Felleslista, satte fram dette forslaget: Olav Olstad.  
 
 
Votering:  
Punkt 1 og 2: Enstemmig vedtatt.  
Punkt 3: Innstillingen ble satt opp mot forslaget til Hans Høistad punkt 3, inkludert forslagene 
til representanter til arbeidsgruppen. Forslaget til Hans Høistad ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 

1. Ny strategi for interkommunalt samarbeid for kommunene Gausdal, Lillehammer og 
Øyer vedtas slik den går fram av vedlegget til saken, med endringene formannskapet 
gikk inn for.  

2. Med grunnlag i strategien utarbeides et forslag til handlingsdel for 2020 og 3 år 
framover. Handlingsdelen rulleres årlig i forbindelse med regional 
formannskapskonferanse.  

3. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av tre representanter i tillegg til rådmannen 
fra hver av kommunene. Gruppa skal innen kommunestyrene i juni utarbeide forslag til 
oppfølging av handlingsplanen for 2020, samt foreslå hvordan en skal jobbe videre med 
handlingsplanen i resten av planperioden, jfr. «Skisse til ny strategi for interkommunalt 
samarbeid».  Som politiske representanter fra Gausdal kommune velges Hans Høistad, 
Ap, Anette Musdalslien, Sp, og Olav Olstad, V.  

 
KS-19/19 



  

Ark.: 144 Arkivsaksnr.: 19/108 
 
TEMAPLAN BARN OG UNGE - SLUTTBEHANDLING  

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Temaplan for barn og unge vedtas slik den går fram av vedlegget.   
 
 
 
KS-20/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/958 
 
FELLES AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR MJØSBYEN - HØRING  

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Høringsuttalelse fra Gausdal kommune:  
 
I Lillehammer-regionen er det svært mye samfunnsrettet samarbeid, vi representerer et felles 
bo- og arbeidsmarked, har et felles regionråd og mange felles satsinger, inkludert felles 
reiselivsstrategi. På denne bakgrunn ønsker Gausdal kommune å bli en aktiv part i neste fase av 
Mjøsby-samarbeidet.  
  
Om visjoner og strategier 
Det er formulert gode visjoner, mål, utfordringer og muligheter.  
 
I oversikten i kapittel 2 over den regionale areal- og transportstrukturen er Hafjell, Nordseter 
og Sjusjøen er kategorisert som «Regionale reiselivsdestinasjoner.» I regionen har vi felles 
reiselivssatsing gjennom Snowball og Visit Lillehammer.  Det er mange fritidsboliger og 
deltidsinnbyggere i våre områder også, og vi anmoder om at Skeikampen blir inkludert når 
mobilitetsutfordringene skal løses.  
 
Handlingsprogram 
For å gjennomføre strategien er det utarbeidet et handlingsprogram.  

Flere av tiltakene må uavhengig av en felles strategi forventes utført av de ulike ansvarlige 
aktører.  Noen av tiltakene/utredningene vil forutsette et forpliktende samarbeid mellom flere 
aktører. Gausdal kommune går inn for at disse tiltakene/utredningene prioriteres:  



  

H18 IC-utbygging til Hamar og Lillehammer  
H15 Revisjon av Nasjonal Transportplan (NTP) og Samferdselsplan for fylkeskommunen  
H17 Utrede muligheter for bypakker/styrket finansiering av et helhetlig transportsystem 
H27 Definere og utvikle regionalt stamnett for kollektivtransport  
H29 Utvikle et helhetlig mobilitetskonsept  
H30 Utvikle et samordnet/felles takst- og billettsystem 
H31 Knutepunktutvikling 
H33 Utvikle strategi for sykkel og plan for infrastruktur for sykkel  
H37 Utarbeide logistikkplaner for de regionale byene 
H8 Interkommunal / regional areal- og transportplan for Hafjell, Sjusjøen / Nordseter  
 
Punkt H8 må inkludere Skeikampen. På bakgrunn av det høye antall fritidsboliger og 
deltidsinnbyggere i Lillehammerregionen og Ringsaker, er det viktig at strategien tar 
tilstrekkelig høyde for mobilitetsutfordringene både på kort og lang sikt. 
 
Segalstad Bru, kommunesenteret i Gausdal, må også innbefattes i utviklingen av «regionale byer 
og tettsteder». 
 
På bakgrunn av at jernbane og togtilbud er den enkeltfaktoren som i størst grad vil påvirke 
framtidig utvikling, må Intercity-tiltakene ha høyest prioritet.   
 
 
 
KS-21/19 
Ark.: K00 &13 Arkivsaksnr.: 19/158 
 
NOU 2018:11 NY FJELLOV - HØRINGSUTTALELSE  

 
Behandling: 
 
Helene Dypdal, Ap, satte fram dette forslaget til endring av punkt 5:  
«Gausdal kommune mener at valg av fjellstyre videreføres som i dag.» 
 
Votering:  

 Punkt 1-4 ble enstemmig vedtatt 

 Punkt 5 i innstillingen ble satt opp mot forslaget til Helene Dybdal. Innstillingen ble 
vedtatt med 15 stemmer. 8 stemte for forslaget til Helen Dypdal.  

 Punkt 6-16 ble enstemmig vedtatt.  
 

 
Vedtak: 

1. Gausdal kommune støtter hovedlinjene i lovutkastet i NOU 2018:11. Kommunen 
støtter at fjelloven og statsallmenningsloven avløses av en ny fjellov. Dette vil befeste 



  

de gamle bruksrettene i statsallmenningene. Det er positivt at den nye loven skal hete 
Fjelloven. Det framhever fjellet som begrep, med de ressurser og herligheter man i 
allmenningsbygdene fra gammel tid har basert mye av eksistensgrunnlaget på. Det vil 
klargjøre bruksrettslige forhold som tidligere har vært uklare og tydeliggjøre 
forvaltningen av de ulike bruksrettene. Kommunen mener det er viktig at lovarbeidet 
fullføres nå, og at en ny fjellov er i tråd med mandatet for lovutvalgets arbeid. 

2. Gausdal kommune mener kommunenes rolle i statsallmenningsforvaltningen må styrkes. 
Den nye fjelloven må gjøre det klart at fjellstyret skal legge kommunale og regionale 
planer og annen offentlig rettslig regulering til grunn i administrasjonen av bruksrettene. 
For kommunen er dette særlig viktig i saker hvor kommunen legger de overordnede 
premisser blant annet etter plan- og bygningsloven.  

3. Statsallmenningen er en viktig fellesressurs for gardsbruk med bruksrett, de 
virkesberettigede og bygdafolket for øvrig. For å styrke vernet om bruksrettene og 
allmenhetens interesser mot særinteresser, er det et ønske at formålsparagrafen § 1-1 
presiserer at statsallmenningen er en fellesressurs. Nytt forslag til § 1-1 første ledd, 
første punktum lyder som følger: «Denne lova har til formål å legge til rette for ein 
berekraftig bruk av statsallmenningene som fellesressurs, til beste for dei med 
allmenningsrett, for samisk reindrift, for allmenningsbygdene og for allmenta.» 

4. Gausdal kommune mener det dynamiske elementet i allmenningsretten er godt ivaretatt 
ved lovforslaget og støtter prinsippet om at bruksrettene må kunne utvikles «i samsvar 
med tida og tilhøva». Dette er viktig for å opprettholde bruksretten selv i 
omstillingstider hvor det kan være behov for å nytte naturressursgrunnlaget på nye 
måter i jordbruket. 

5. Gausdal kommune støtter forslaget om at kommunestyret skal utnevne fjellstyret etter 
den foreslåtte sammensetning. Herunder at kommunestyret skal velge de 
bruksberettigedes representanter blant de som er forslått av allmenningsårsmøtet. Det 
er viktig at antall representanter i fjellstyret kan være flere enn fem. På en slik måte 
sikres adgang til en gjennomgående representasjon ved eventuelle 
kommunesammenslåinger der det berører flere statsallmenninger. 

6. Gausdal kommune støtter at det opprettes et bruksrettsregister for hver 
statsallmenning. Kommunen mener Staten må legge til rette for at bruksrettsregisteret 
tilknyttes matrikkelen for å oppnå en effektiv drift av systemene. 

7. Gausdal kommune støtter at de bruksberettigedes rett til tilleggsjord klargjøres. 
Samtidig er det viktig å understreke at fjellstyret må legge klare rammer for utvisning 
for å sikre en effektiv arealutnyttelse i samsvar med de faktiske behov. Kommunen 
støtter mindretallsforslaget til § 4-4 om at utvist tilleggsjord kan leies bort etter 
samtykke fra fjellstyret. Utleie bør kun tillates til andre bruk med bruksrett. Det vil 
sikre allmenningsbrukets ressurser også i perioder med redusert egen drift eller opphold 
av egen drift. Det vil fremme en aktiv bruk av arealressursene og kan være til gagn for 
andre eiendommer med allmenningsrett. Kommunen tilrår at driveplikten i jordloven § 
8 opprettholdes også for jord utvist av fjellstyret i statsallmenningen.  

8. Gausdal kommune støtter mindretallets forslag til § 4-11 om at seterbrukere som har 
mistet allmenningsretten kan søke Statskog SF om å beholde seterhusene på festet 
tomt. Dette bør være en adgang som kan nyttes i enkelte tilfeller der det eksempelvis 
kan være hensyn til bygningsvern som gjør seg gjeldende. Det kan og bidra til 



  

bruksrasjonalisering av mindre og urasjonelle landbrukseiendommer. Kommunen 
støtter ikke at tomta kan opprettes som selveiertomt. 

9. Gausdal kommune støtter at gjeldene regler for jakt og fiske videreføres. Særlig viktig 
framholdes betydningen av de innenbygdsboendes rettigheter; dette er privilegier som 
fortsatt bør forbeholdes de som bor i allmenningsbygdene. Det foreslås at 
formuleringen «under like vilkår» i §5-12 første ledd fjernes. 

10. Gausdal kommune støtter lovforslaget som forbyr salg av statsallmenningsgrunn med 
de unntakene som følger av lov. Dette er viktig for å demme opp mot 
utbyggingsinteresser og at statsallmenningsgrunn blir gjenstand for 
eiendomsspekulasjon.  

11. Gausdal kommune mener at det lokale selvstyret bør styrkes og at 
grunndisponeringstiltak ikke kan gjennomføres uten at fjellstyret og i tilfelle 
allmenningsstyret samtykker. § 6-1 tredje ledd bør omformuleres tilsvarende. 

12. Gausdal kommune støtter lovforslaget om at alle brutto inntekter etter 
grunndisponering skal fordeles likt mellom fjellkassa og grunneierfondet. Dette er 
viktig for å kunne tilbakeføre det økonomiske utbyttet av de gevinster som skapes 
lokalt til bruk i og for allmenningene. 

13. Gausdal kommune støtter lovforslaget om at skogforvaltningen i de statsallmenninger 
hvor det er virkesrett tillegges fjellstyret. Dette vil styrke næringsgrunnlaget lokalt og 
bidra til at inntektene tilfaller de områder hvor de er skapt. 

14. Gausdal kommune støtter lovforslaget som gir de virkesberettigede i statsallmenninger 
med virkesrett med 2/3-dels flertall adgang til å søke skogen og virkesretten forvalta 
etter bygdeallmenningsloven. 

15. Gausdal kommune støtter lovforslaget om at det skal være allmenningsfond i de 
statsallmenninger med virkesrett, og at forvaltningen av allmenningsfondet skal ligge til 
fjellstyret. Ved grunndisponeringstiltak som ikke gjelder bortfeste til hytter og hoteller, 
og som legger begrensninger i utnyttelse av virkesretten, bør en forholdsmessig andel 
av brutto inntekter tilfalle allmenningsfondet. 

16. Gausdal kommune støtter lovforslaget om at fjellstyrene i tillegg til å være oppsyn etter 
fjellova, også fører tilsyn med statsallmenningen for grunneier og utøver kontroll på 
statens vegne med lovene nevnt i naturoppsynlova § 2 m.m. Kommunen mener det er 
hensiktsmessig å samle flere oppsynsoppgaver til fjellstyret, dette vil gi god lokal 
forankring, en kan utnytte ressursene på en bedre måte og det vil gi bedre tjenester for 
lokalsamfunnet og de som bruker fjellet. Kommunen fraråder mindretallsforslaget til § 
9-1 som begrenser adgangen til at ansatte i fjellstyrene kan utføre offentligrettslige 
oppsynsoppgaver.   

 
 
 
 
 
KS-22/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1093 
 
OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 31.01.2019  



  

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar rapporten "Oppfølging av politiske vedtak pr. 31.1.2019" til orientering. 
 
 
 
KS-23/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1094 
 
REVISJONSRAPPORT "FORVALTNING AV PASIENTMIDLER"  

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av pasientmidler" til 
orientering og merker seg anbefalingene i rapporten: 

a. Revisjonen anbefaler at kommunen går gjennom forskrift om disponering av 
kontantytelser som grunnlag for å utarbeide prosedyrer/rutiner som sikrer at 
forskriftens bestemmelser blir etterlevd. 

b. I rutine for kontantkasse for beboere ved Follebutunet/Forsettunet bør det 
presiseres at kassebeholdningen skal avstemmes mot kassadagbok og summen 
av saldoene på pasientenes brukerkort, slik at rutinen stemmer med praksis. 

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget innen kort tid følge opp at rådmannen retter opp 
de svakheter og mangler som framkommer i revisjonsrapporten. 

 
 
 
KS-24/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1095 
 
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2018  

 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 



  

Vedtak: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2018 til orientering. 
 
 
KS-25/19 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 18/2491 
 
NÆRINGSFOND 2019 - FASTSETTING AV RAMME TIL PROSJEKTSTØTTE  

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 

1. Formannskapet gis fullmakt til å disponere kr. 150.000,- som ramme for bruk av midler 
fra næringsfondet i 2019, 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. Deler av tilskuddet til sommerjobb for ungdom (oppad begrenset til kr 50.000) 
øremerkes arbeid ved kommunens helseinstitusjoner som supplement til ordinær 
bemanning i juli måned, med formål om å skape hygge og aktiviteter for beboerne. Om 
det ikke er tilstrekkelig interesse, inngår disse midlene i den generelle potten.  
 

 
 
KS-26/19 
Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 19/966 
 
SØKNAD OM TILSKUDD TIL TV PROSJEKTET "FJOLLS TIL FJELLS"  

 
Behandling: 
 
Habilitet 
Marie Louise Lørken reiste spørsmål rundt egen habilitet, ettersom hun er styreleder i 
Skeikampen Marked og eier av Skei Booking. Begge selskapene er blant aktørene som har 
uttrykt ønske om å se prosjektet realisert og som vil gi økonomisk tilskudd til prosjektet.  
 
Som part i saken i lovens forstand regnes den eller de vedtaket direkte retter seg mot.  
Som mottaker av eventuelt tilskudd, anses produksjonsselskapet for å være part i saken.  
Visit Lillehammer søker om midler på vegne av aktørene på Skeikampen, og har således en 
rolle som fasilitator. Selv om virksomhetene Marie Louise Lørken er styreleder og eier av 
åpenbart har en interesse av saken, vurderes de ikke til å være part i saken i lovens forstand.  
Lørken anses derfor ikke å være automatisk inhabil etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd.  
 



  

Det kan derimot være andre særegne forhold som kan svekke tilliten til Lørkens uavhengighet, 
jfr. forvaltningsloven § 6, 2. ledd. Skeikampen Marked, der Lørken er styreleder, har gått inn 
med midler i prosjektet. Det samme har Skeikampen booking, der Lørken er eier. Begge disse 
selskapene er blant aktørene på Skeikampen som ønsker prosjektet realisert. Målet som er 
skissert fra Visit Lillehammer, samt i innstillingen til saken, er økt synlighet og markedsverdi 
for destinasjonen Skeikampen. Med bakgrunn i dette er det grunn til å tro at disse selskapene 
potensielt vil kunne ha en eller annen form for vinning av prosjektet som kan handle om 
eksempelvis markedsføring av området og/eller økonomisk gevinst som følge av økt 
besøk/belegg. Alternativt kan selskapene potensielt ha et tap eller ulempe om prosjektet ikke 
blir realisert, eksempelvis som følge av at kommunen ikke går inn med midler i prosjektet.  
 
For at en folkevalgt skal være inhabil ved behandlingen, må tap, ulempe eller vinning være 
personlig. Det er ikke tilstrekkelig at et selskap man arbeider i har en fordel, tap eller ulempe.  
Ettersom Lørken eier det ene selskapet og således kan ha en form for personlig vinning eller 
tap som følge av at prosjektet blir gjennomført eller ikke, anses det for å foreligge en 
habilitetskonflikt etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd.  
 
Kommunestyret voterte over Lørkens inhabilitet, der Lørken fratrådte ved avstemmingen. 
22 representanter tilstede. Hun ble enstemmig vedtatt som inhabil i saken.  
 
Unni Flora Sverdrup kom inn som vara for Marie Louise Lørken. 23 representanter ved 
behandling av saken.  
 

Behandling av saken:  

Olav Olstad, V, foreslo slik endring av pkt. 2 i innstillingen: 

«2. Tilskuddet finansieres ved tildeling fra disposisjonsfondet»  

Votering: 
 Punkt 1 ble enstemmig vedtatt.  
 Punkt 2: innstillingen ble satt opp mot forslaget til Olav Olstad. Innstillingen ble vedtatt 

med 20 stemmer. 3 stemte for forslaget til Olav Olstad.  
 
 
Vedtak: 

1) Visit Lillehammer ytes et tilskudd på kr. 300.000,- som bidrag til innspilling av en TV-
serie lokalisert til destinasjonen Skeikampen. Følgende vilkår gjelder: 
 Visit Lillehammer skal sikre at serien bidrar til økt synlighet og markedsverdi for 

destinasjonen Skeikampen. 
 Visit Lillehammer skal i samarbeid med de involverte næringsaktørene, bidra til at 

disse kan få økt synlighet og markedsverdi basert på tilknytning til serieinnspillingen 
og -visningen. 



  

 Serien skal i vesentlighet spilles inn på destinasjonen og Lillehammer-regionen for 
øvrig. 

 Produkter og tjenester fra det regionale næringslivet skal gis synlighet i serien. 
 Regionale kompetansemiljøer innen TV og/eller film skal nyttes i 

serieproduksjonen. 
 Det økonomiske bidraget fra næringsaktørene knyttet til destinasjonen og 

Lillehammer-regionen, skal utgjøre en større andel enn summen av lokale og 
regionale offentlige tilskudd. 

 

2) Tildelingen finansiers slik: 
Tilskuddet finansieres ved tildeling av gjenværende til prosjektstøtte for 2019 kr. 
150.000,- samt fra formannskapets tilleggsbevilgning kr. 150.000,-. 

  

 
KS-27/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 19/113 
 
VALG AV NYTT MEDLEM TIL TJENESTEKOMITEEN  

 
Behandling: 
MDG ved Inge Bugge Knudsen foreslo følgende representant: Inge Bugge Knudsen, MDG. 
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Som ny representant til tjenestekomiteen velges: Inge Bugge Knudsen, MDG. 
 
 
 


