
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Kommunestyret 
Dato:  28.10.2021 
Tid:  18:00 – 21.00 
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 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 FO  
Medlem Stein Erik Skjelsvold   
Medlem Alfred Magnar Johansen   
Medlem Marit Dahle Johansen   
Medlem Viggo Haugen   
Medlem Randi Noreng   
Medlem Stig Audun Melbø FO  
Medlem Inge Bugge Knudsen   
Medlem Ola Svendsrud   
Varamedlem Tor Egil Klufthaugen  Jens Nikolai Høistad 
Varamedlem Olav Olstad  Stig Audun Melbø 

 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer: 23 

 

  



  

Til stede fra administrasjonen:  
 Kommunedirektør Rannveig Mogren, Cathrine Furu, Ingrid Bøe, Marit B. Homb,  

Berit Brateng 
 

 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Valg:  
Varaordfører Stig Melbø hadde forfall til møtet. Jon Arild Sagheim, Sp, satte fram forslag om Paul 
Kristian Lillelien, Sp, som varaordfører for dette møtet.  
Han ble enstemmig valgt.  
 
Delt ut i møtet:  

 -  

Orienteringer:  
 Om status i arbeidet med framtidens helse og omsorgstjenester, ved assisterende 

kommunedirektør Cathrine Furu  
 

 I forbindelse med sak 73/21: om kvalitetsmelding i grunnskolen, ved enhetsleder 
barnehage og grunnskole Ingrid Bøe 
 

 I forbindelse med sak 75/21: om økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial 2021, ved 
økonomisjef Marit B. Homb  
 
 

Godkjenning av protokoll: elektronisk godkjenning vedlegges protokollen.  

 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 72/21   
 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 28.10.2021  
Sak 73/21   
 KVALITETSMELDING FOR GAUSDALSSKOLEN 2020/2021  
Sak 74/21   
 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 

31.08.2021  
Sak 75/21   
 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2021  
Sak 76/21   
 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 31.08.2021  
Sak 77/21   
 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE VEDR. OMRÅDEREGULERING SKEI SØR - FELT 

H31  
Sak 78/21   
 MOTORFERDSEL I UTMARK - BRUK AV SNØSKUTER I FORBINDELSE MED 

LANDSLAGSSAMLING I SKIORIENTERING PÅ SKEI 13. - 28. NOVEMBER 2021 
Sak 79/21   
 INTERPELLASJON OPPROPET " ICAN CITIES APPEAL - FORBUD MOT ATOMVÅPEN  
  
 



  

 
 
KS-72/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/2438 
 
REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 28.10.2021  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
   Referatsakene tas til etterretning.  
 
Behandling: 
 
Ordfører Anette Musdalslien tok opp følgende tillegg til referatsaker:  
 

 Tilbudsstrukturen i videregående skole fra skoleåret 2021/2022. Fylkestinget vedtok 
27. okt. 2021 å legge ned to linjer ved Gausdal videregående skole, gjennom forslag 
som ikke var kjent ved høring og som var foreslått videreført av fylkeskommune-
direktøren. Det er ikke lagt inn noen nye tilbud. Skolen vil dermed stå igjen med 
tilbud innen idrettsfag og studiespesialisering. 

 Om sonderingsmøte med statsforvalteren om utfordringer knyttet til arealer for 
boligbygging. Dette er oppfølging av et kommunestyrevedtak fra forrige møte. Møtet 
er mandag 1. november. Ordfører har med seg flere folkevalgte fra kommunestyret 
inn i møtet.  

 
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
   Referatsakene tas til etterretning.  
 
 
 
 
 
KS-73/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/2164 
 



  

KVALITETSMELDING FOR GAUSDALSSKOLEN 2020/2021  
 

Formannskapets innstilling:  
 
Kommunestyret tar Kvalitetsmelding for gausdalsskolen for skoleåret 2020/2021 til 
etterretning.  
 
 
Behandling: 
 
Orientering om kvalitetsmelding for gausdalskolen ved Ingrid Bøe, enhetsleder barnehage 
og skole.  
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar kvalitetsmelding for gausdalsskolen for skoleåret 2020/2021 til 
etterretning.  
 
 
 
 
 
KS-74/21 
Ark.: 200 Arkivsaksnr.: 21/1577 
 
RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 31.08.2021  

 
Formannskapets innstilling: 

 
Rapporteringen i henhold til finans- og gjeldsreglementet per 31.08.2021 tas til etterretning. 
 
 
Behandling: 
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Rapporteringen i henhold til finans- og gjeldsreglementet per 31.08.2021 tas til etterretning. 
 



  

 
 
 
 
KS-75/21 
Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 21/2083 
 
ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2021  

 
Formannskapets innstiling: 

 
1. Økonomi- og aktivitetsrapporten per 2. tertial 2021 tas til etterretning. 
2. For 2. tertial kompenseres planområdene med 1,675 mill. kr til påløpte utgifter 

korona og vaksinering, dette finansieres av avsatte utgiftsposter til dette formålet. 
3. Det bevilges 0,5 mill. kr til planområde 12 Omsorg til kjøp av nye 

trygghetsalarmer/velferdsteknologi. Utgiften finansieres ved å øke inntektsbudsjettet 
på eiendomsskatt tilsvarende. 

4. Budsjettet for 2021 justeres i tråd med vedtakspunktene 2 og 3. 
5. Kommunedirektøren får myndighet til å kompensere planområdene for påløpte 

utgifter til korona-pandemien samt korona-vaksineringen i forbindelse med 
årsavslutningen for 2021. Dette skal dekkes av avsatte budsjettposter til formålene. 

6. Ubenytta planmidler på disposisjonsfond avsluttes og 504.000 kr tilføres kommunens 
disposisjonsfond. 

7. Kommunestyret ber om en oversikt over hva innbyggere (heltids og deltids) i 
gjennomsnitt betaler i eiendomsskatt, i Gausdal sammenliknet med 3 andre 
kommuner. Det er mer relevant å se på det enn på hvor høy taksten er på en gitt 
eiendom, siden noen kommuner bruker lokale takster mens andre bruker 
skatteetatens takster. Det er også ønskelig å få fram hva som er det totale 
avgiftsnivået i Gausdal kommune, sammenliknet med de 3 utvalgte 
kommunene.  Oversikten legges fram i løpet av 2021.    

8. Bygging av veg Steinslia næringsområde stilles i bero, og vurderes på nytt i 
forbindelse med budsjettbehandlingen for 2022. 

 
 

 
 
Behandling: 
 
Orientering om økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial ved Marit B. Homb, økonomisjef  
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt.  
 
 



  

Vedtak: 
1. Økonomi- og aktivitetsrapporten per 2. tertial 2021 tas til etterretning. 
2. For 2. tertial kompenseres planområdene med 1,675 mill. kr til påløpte utgifter 

korona og vaksinering, dette finansieres av avsatte utgiftsposter til dette formålet. 
3. Det bevilges 0,5 mill. kr til planområde 12 Omsorg til kjøp av nye 

trygghetsalarmer/velferdsteknologi. Utgiften finansieres ved å øke inntektsbudsjettet 
på eiendomsskatt tilsvarende. 

4. Budsjettet for 2021 justeres i tråd med vedtakspunktene 2 og 3. 
5. Kommunedirektøren får myndighet til å kompensere planområdene for påløpte 

utgifter til korona-pandemien samt korona-vaksineringen i forbindelse med 
årsavslutningen for 2021. Dette skal dekkes av avsatte budsjettposter til formålene. 

6. Ubenytta planmidler på disposisjonsfond avsluttes og 504.000 kr tilføres kommunens 
disposisjonsfond. 

7. Kommunestyret ber om en oversikt over hva innbyggere (heltids og deltids) i 
gjennomsnitt betaler i eiendomsskatt, i Gausdal sammenliknet med 3 andre 
kommuner. Det er mer relevant å se på det enn på hvor høy taksten er på en gitt 
eiendom, siden noen kommuner bruker lokale takster mens andre bruker 
skatteetatens takster. Det er også ønskelig å få fram hva som er det totale 
avgiftsnivået i Gausdal kommune, sammenliknet med de 3 utvalgte 
kommunene.  Oversikten legges fram i løpet av 2021.    

8. Bygging av veg Steinslia næringsområde stilles i bero, og vurderes på nytt i 
forbindelse med budsjettbehandlingen for 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
KS-76/21 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 21/2446 
 
OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 31.08.2021  

 
Kontrollutvalgets innstilling:  

 
Kommunestyret tar rapporten «Oppfølging av politiske vedtak per 31.08.2021» til 
orientering. 
 
Behandling: 
 



  

Randi Nordeng, Bygdalista, satte fram forslag om å stryke siste del av setningen i 
kommunestyrevedtak i sak 98/20, punkt 6. 
 
Votering:  
Innstillingen ble vedtatt med 21 stemmer.  
 
 
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret tar rapporten «Oppfølging av politiske vedtak per 31.08.2021» til 
orientering. 
 
 
 
 
KS-77/21 
Ark.: L82 Arkivsaksnr.: 21/2243 
 
TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE VEDR. OMRÅDEREGULERING SKEI SØR - FELT H31  

 
Formannskapets innstilling:  

 
Tillegg til utbyggingsavtale vedr. områderegulering Skei Sør – Felt H31 (Skeiporten 
Hyttegrend) – godkjennes. 
 
 
Behandling: 
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Tillegg til utbyggingsavtale vedr. områderegulering Skei Sør – Felt H31 (Skeiporten 
Hyttegrend) – godkjennes. 
 
 
 
 
 
KS-78/21 
Ark.: K01 Arkivsaksnr.: 21/2269 
 



  

MOTORFERDSEL I UTMARK - BRUK AV SNØSKUTER I FORBINDELSE MED 
LANDSLAGSSAMLING I SKIORIENTERING PÅ SKEI 13. - 28. NOVEMBER 2021 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag får 
Norges orienteringsforbund tillatelse til å benytte snøscooter for preparering av skiløyper i 
forbindelse med landslagssamling i skiorientering på Skei 22. – 28. november 2020. 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
 

1. Tillatelsen gjelder preparering av løyper til skiorientering i perioden 13. – 28. 
november.   

2. Tillatelsen gjelder innenfor områdene (jf. vedlagte kart);  
alternativ 1 - området rundt langrenns stadion 
alternativ 2 - myrene rundt Bårdsliflågan og Abbortjønna.  

3. Kjøringen med snøscooter skal foregå på en slik måte at støy og forstyrrelser av 
dyreliv og mennesker reduseres til et minimum. 

4. Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
5. Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag får 
Norges orienteringsforbund tillatelse til å benytte snøscooter for preparering av skiløyper i 
forbindelse med landslagssamling i skiorientering på Skei 22. – 28. november 2020. 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
 

1. Tillatelsen gjelder preparering av løyper til skiorientering i perioden 13. – 28. 
november.   

2. Tillatelsen gjelder innenfor områdene (jf. vedlagte kart);  
alternativ 1 - området rundt langrenns stadion 
alternativ 2 - myrene rundt Bårdsliflågan og Abbortjønna.  

3. Kjøringen med snøscooter skal foregå på en slik måte at støy og forstyrrelser av 
dyreliv og mennesker reduseres til et minimum. 

4. Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
5. Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
 
 



  

 
KS-79/21 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 20/303 
 
INTERPELLASJON OPPROPET " ICAN CITIES APPEAL - FORBUD MOT ATOMVÅPEN  

 
 
Behandling: 
 
Interpellasjonen fra Inge Bugge Knudsen, MDG, var sendt ut med møtepapirene.  
 
Ordfører svarte slik:  

Ordføreren vil takke interpellanten Inge Bugge Knudsen for å løfte opp en viktig sak.  
 

To av de største farene verden står overfor i dag er klimaendringer og atomvåpen. 
Forskere advarer om at et nytt opprustningskappløp er i gang, og at faren for bruk av 
atomvåpen øker. Jeg mener norske myndigheter må arbeide aktivt for 
atomnedrustning med et langsiktig mål om et internasjonalt forbud mot kjernevåpen. 
 

Både FN og NATO har en atomvåpenfri verden som målsetning. Vi må gjøre vårt til at 
NATO setter nedrusting på agendaen. Traktaten som forbyr atomvåpen, bidrar til å 
legge til rette for at vi kan nå dette målet. Atomvåpenstatene i NATO kan ikke ruste 
ned ensidig, men som allianse kan og bør NATO ta lederskap. 
 

Ordføreren støtter interpellantens forslag til vedtak, som er: 
 

Gausdal kommune er dypt bekymret for den alvorlige trusselen som atomvåpen 
utgjør mot lokalsamfunn verden over. Kommunen mener at innbyggerne har rett til å 
leve i en verden fri for atomvåpen. Enhver bruk av atomvåpen, enten bevisst eller på 
grunn av feil eller uhell, vil ha katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser 
for mennesker, samfunn og miljø. Derfor støtter kommunen FN-traktaten som forbyr 
atomvåpen, og oppfordrer Norge til å bli del av avtalen. Gausdal kommune slutter 
seg herved til oppropet ICAN Cities Appeal. 

 
Votering:  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Gausdal kommune er dypt bekymret for den alvorlige trusselen som atomvåpen utgjør mot 
lokalsamfunn verden over. Kommunen mener at innbyggerne har rett til å leve i en verden 
fri for atomvåpen. Enhver bruk av atomvåpen, enten bevisst eller på grunn av feil eller uhell, 



  

vil ha katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker, samfunn og 
miljø. Derfor støtter kommunen FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og oppfordrer Norge 
til å bli del av avtalen. Gausdal kommune slutter seg herved til oppropet ICAN Cities Appeal. 
 
 
 
 


