
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Kommunestyret 
Dato:  29.04.2021 
Tid:  18:00 – 19:00 
Sted:  Digitalt møte på Teams 
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 FO  
Medlem Alfred Magnar Johansen   
Medlem Marit Dahle Johansen   
Medlem Viggo Haugen   
Medlem Randi Noreng   
Medlem Stig Audun Melbø   
Medlem Inge Bugge Knudsen   
Medlem Ola Svendsrud   
Varamedlem Tor Egil Klufthaugen  Stein Erik Skjelsvold 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer: 23 

 
Til stede fra administrasjonen:  

 Kommunedirektør Rannveig Mogren, Cathrine Furu, Torbjørn Furuhaugen og Dag 
Vågsnes 

 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  

 Ingenting 

Orienteringer:  
 Om arbeidet med hovedplan for vann og avløp, ved enhetsleder for tekniske tjenester 

Torbjørn Furuhaugen 
 

I forbindelse med orienteringen tok ordfører opp følgende:  
Hovedplanen for vann og avløp kommer til behandling i kommunestyret i juni. I juni-møtet 
kommer også planprogrammet (plan for prosessen) for kommunedelplan for Skei. Basert på 
kommunestyrets arbeidsøkt i møtet 25. februar 2021 «Om utviklingen av Skei, jfr. arbeidet 
med kommunedelplan for Skei», er det ønskelig å organisere det politiske arbeidet med 
kommunedelplanen på en god måte. Dette må innbefatte alle partiene i kommunestyret. 
Ordfører foreslår at det i forbindelse med planprogrammet blir innarbeidet et forslag til 
mandat for en «politisk redaksjonskomite», som skal arbeide med prinsipielle spørsmål tidlig 
i planprosessen, og ellers den politiske prosessen i planarbeidet, inkludert forankring i  
partiene. En må også vurdere om tidsplanen må justeres som følge av dette.  

Konklusjon: Kommunestyret sluttet seg enstemmig til denne tilnærmingen.  
 

 

Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlegges protokollen. 

 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 27/21   
 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 29.04.2021  
Sak 28/21   
 TILTAKSPLAN TILKNYTTET STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-

REGIONEN  
Sak 29/21   
 GRUNNGITTE SPØRSMÅL FRA VIGGO HAUGEN, BYGDALISTA I GAUSDAL  
  



  

 
 
KS-27/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/1065 
 
REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 29.04.2021  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

Referatsakene tas til etterretning 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
 

Referatsakene tas til etterretning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
KS-28/21 
Ark.: U01 Arkivsaksnr.: 19/2566 
 
TILTAKSPLAN TILKNYTTET STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN  

 
 
Formannskapets innstilling: 
 
 
1. Gausdal kommune sender over sine innspill til tiltaksplan tilknyttet strategisk 

næringsplan for Lillehammer-regionen, slik de fremgår av protokollen fra møtet i 
formannskapet 17. mars 2021:     

 Møteplasser er viktige for informasjon, rådgiving/veiledning, 
kompetanseheving, forventningsavklaringer, utviklingsarbeid, planarbeid osv. 
Mellom næringsaktører, kommunene (politisk og administrativt), 
næringsorganisasjonene, Skåppå.  

 Evaluering av tiltak må gjøres sammen med de aktuelle aktørene, for innspill 
til neste handlingsplan. Felles formannskapskonferanse er en arena der de 
folkevalgte involveres og informeres. Her bør en også ha med næringsaktører.  

 Arbeidet med næringsarealer er viktig for regionen. Bra at det er tiltak som 
innebærer at en arbeider med dette i fellesskap.  

 Å ha fokus på informasjon om virkemidler næringsaktørene kan søke på, eller 
aktører (som Skåppå) en kan få hjelp hos, er en viktig oppgave.  

 Rød tråd er etablert mellom ny samfunnsdel i Gausdal, næringsplan og 
landbruksplan. Det er positivt. Tiltaksplanen må støtte opp under både 
næringsplan og landbruksplan der det er kobling.  

 Mulig etablering av flere «kontorfellesskap» bør være aktuelt, i ulike deler av 
regionen.  

 Fritidsboligsektoren: tiltaket om verdiskapingsanalyse er positivt. Det kan gi 
verdifull informasjon til mange temaer. 
 

Endelig behandling av tiltaksplanen gjøres i Interkommunalt Politisk Råd.  
 

2. Rullering av tiltaksplanen gjøres årlig i forbindelse med at Interkommunalt Politisk Råd 
vedtar sin budsjett- og tiltaksplan.  

 
 
 

 
 
 



  

 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
1. Gausdal kommune sender over sine innspill til tiltaksplan tilknyttet strategisk 

næringsplan for Lillehammer-regionen, slik de fremgår av protokollen fra møtet i 
formannskapet 17. mars 2021:     

 Møteplasser er viktige for informasjon, rådgiving/veiledning, 
kompetanseheving, forventningsavklaringer, utviklingsarbeid, planarbeid osv. 
Mellom næringsaktører, kommunene (politisk og administrativt), 
næringsorganisasjonene, Skåppå.  

 Evaluering av tiltak må gjøres sammen med de aktuelle aktørene, for innspill 
til neste handlingsplan. Felles formannskapskonferanse er en arena der de 
folkevalgte involveres og informeres. Her bør en også ha med næringsaktører.  

 Arbeidet med næringsarealer er viktig for regionen. Bra at det er tiltak som 
innebærer at en arbeider med dette i fellesskap.  

 Å ha fokus på informasjon om virkemidler næringsaktørene kan søke på, eller 
aktører (som Skåppå) en kan få hjelp hos, er en viktig oppgave.  

 Rød tråd er etablert mellom ny samfunnsdel i Gausdal, næringsplan og 
landbruksplan. Det er positivt. Tiltaksplanen må støtte opp under både 
næringsplan og landbruksplan der det er kobling.  

 Mulig etablering av flere «kontorfellesskap» bør være aktuelt, i ulike deler av 
regionen.  

 Fritidsboligsektoren: tiltaket om verdiskapingsanalyse er positivt. Det kan gi 
verdifull informasjon til mange temaer. 
 

Endelig behandling av tiltaksplanen gjøres i Interkommunalt Politisk Råd.  
 

2. Rullering av tiltaksplanen gjøres årlig i forbindelse med at Interkommunalt Politisk Råd 
vedtar sin budsjett- og tiltaksplan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
KS-29/21 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 20/2178 
 
GRUNNGITTE SPØRSMÅL FRA VIGGO HAUGEN, BYGDALISTA I GAUSDAL  
 
Spørsmål 1: 
Bygdalista ber om en orientering vedr  kommunens EPC prosjekt. Dette fordi garantist for 
innsparing, GK Norge, hadde en 5års avtaleperiode der de garanterte for en viss prosent av 
sum ikke innspart. Hvor står saken i dag? 
  
Spørsmål 2: 
Kommunens kafeteria har stått tom i 4 måneder. Hva er kommunens framdriftsplan for 
lokalene? 
 
Svar: 
 
Spørsmål 1; kommunedirektøren ved Torbjørn Furuhaugen svarte slik:  
 

Status EPC prosjekt: Gausdal kommunes EPC kontrakt med GK Inneklima gikk i 
midten av 2017 over i såkalt fase 3, driftsfase. Det vil si at garantiperioden for 
energibesparelse begynte å løpe. Det har vist seg at de tiltakene som GK Inneklima 
har gjort ikke klarer å oppfylle kravene til spart energi i henhold til kontrakten.  
 
Det har etter hvert i kontraktsperioden oppstått uenighet om hvordan kontrakten 
skal forstås og hvordan besparelsen skal beregnes. Lillehammer og Flesberg 
kommuner har tilsvarende kontrakter med GK inneklima, og har opplevd de samme 
utfordringene som Gausdal kommune. De tre kommunene samarbeider derfor med å 
prøve å løse utfordringene sammen med entreprenøren. 
 
Første fellesmøte ble gjennomført 1. desember 2020, og det ble da lagt en 
fremdriftsplan og en møteserie med mål om at enighet skal oppnås innen 1. juli 2021. 
Skulle det mot formodning ikke oppnås enighet om forståelse av kontrakten, vil det 
kunne være aktuelt å gå til rettslige skritt mot GK Inneklima for å få betalt for den 
manglende energibesparelsen som kommunene mener de har krav på. 

 
Spørsmål 2; ordfører Anette Musdalslien svarte slik:  
 

Kommunen har de siste årene leid ut kafelokalene, etter offentlig utlysing og med 
redusert husleie de to første årene av leieavtalen.  
Det har til nå vært utfordrende å finne gode løsninger for blant annet kantinetilbud 
og møteservering i kombinasjon med ordinær kafedrift.  

 



  

Grunnet korona-situasjonen og utfordrende tider i serveringsbransjen har 
kommunen valgt ikke å søke etter nye drivere nå. I stedet tar vi en fot i bakken for å 
se på ulike alternativer for framtidig bruk av lokalene. Det jobbes med et notat som 
skal legges fram for formannskapet i mai eller juni. Vi er i kontakt med ulike aktører 
og fagmiljøer for å drøfte behov og muligheter. Flere kombinasjoner blir vurdert: 
 
 Kafe, med kantinetilbud og møteservering. Det søkes etter nye drivere og jobbes 

videre med å finne gode løsninger for dette. 
 Kantine og møteservering - drevet som aktivitetstilbud til brukere av tjenester  

(arbeidstrening/sosial trening). Lag og foreninger kan bruke lokalene som 
møteplass eller arena for ulike arrangementer.  

 Kafe, kantine og møteservering, - kombinert med et aktivitetstilbud til brukere av 
ulike tjenester (arbeidstrening/sosial trening). 

 Kantine og møteservering, matkasser/catering og gratis «utsalgsplass» for lokale 
matprodukter, kombinert med aktivitetstilbud til brukere av tjenester 
(arbeidstrening/sosial trening). Lag og foreninger kan bruke lokalene som 
møteplass eller arena for ulike arrangement.  
 

For flere av alternativene må det beregnes blant annet lønnsutgifter for ansatte, i og 
med det kreves bemanning som både kan ta ansvar for det matfaglige og det faglige 
opplegget rundt aktivitetstilbudet (arbeidstrening/sosial trening).  
Om løsningen som velges medfører økonomiske konsekvenser, må disse legges inn i 
budsjett- og økonomiplan.  

 
 
 
 
Ingen behandling. 
Ingen behandling.   
 
 
 


