
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
Organ:  Kommunestyret 
Dato:  30.09.2021 
Tid:  13:00 - 15:30 
Sted:  Håkonshall, Lillehammer 
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 FO  
Medlem Jon Arild Sagheim   
Medlem Ingvild Østeraas Hårstadhaugen   
Medlem Eystein Fære Forseth   
Medlem Jan Ole Helleberg FO  
Medlem Einar Einstad   
Medlem Hans Forrestad   
Medlem Hans Oddvar Høistad   
Medlem Jan Erik Kristiansen FO  
Medlem Helene Dypdal   
Medlem Heidi Kristiansen FO  
Medlem Jens Nikolai Høistad   
Medlem Stein Erik Skjelsvold   
Medlem Alfred Magnar Johansen FO  
Medlem Marit Dahle Johansen FO  
Medlem 
Medlem  

Viggo Haugen 
Ola Svendsrud 

  

Medlem Randi Noreng Permisjon fra sak 68  
Medlem Stig Audun Melbø   
Medlem Inge Bugge Knudsen FO  
Varamedlem Ola Mæle Kleiven  Åslaug Enger Olsen 
Varamedlem Åge Sigmund Forseth  Jan Ole Helleberg 
Varamedlem Tor Egil Klufthaugen  Alfred Magnar Johansen 
Varamedlem Mari Torbjørg Nerjordet  Heidi Kristiansen 
Varamedlem Roar Steinslien  Marit Dahle Johansen 
Varamedlem 
Varamedlem 
 
Varamedlem 

Karsten Vedel Johansen 
Yvonne Briton Denneche 
 
Asbjørn Øverli 

 Inge Bugge Knudsen 
Helene Dypdal i sak 67 
Jan Erik Kristiansen fra sak 68 
Hans Høistad i sak 67 

 



  

 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer: 22 

 
Til stede fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Rannveig Mogren, Marie Skavnes, Nina R Hjelmstad, Dag Vågsnes, Torbjørn 
Furuhaugen, Rigmor Myhre 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  

 - 

Orienteringer:  
 I forbindelse med sak 64/21: Om landbruksplan, ved Marie Skavnes, enhetsleder for 

regionalt landbrukskontor. 
 I forbindelse med sak 65/21: Tilstandsrapport 2020/2021 for barneverntjenesten, ved 

Nina Rønningen Hjelmstad, leder for Øyer og Gausdal barneverntjeneste.  
 

Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlegges protokollen.  

 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 63/21 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 30.09.2021  
 
Sak 64/21 LANDBRUKSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2025  
 
Sak 65/21 TILSTANDSRAPPORT 2020  FOR BARNEVERNTJENESTEN  
 
Sak 66/21 HØRING AV STORBERGET-UTVALGETS RAPPORT "DU ER HENTA!"  
 
Sak 67/21 POLITISKE PRIORITERINGER/ SILINGSKRITERIER - KOMMUNEDELPLAN SKEI  
 
Sak 68/21 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEISLIA FAMILIETUN - KLAGEBEHANDLING  
 
Sak 69/21 UTBYGGINGSAVTALE DEL AV REGULERINGSPLAN OTG SKEIKAMPEN GNR. 225 

BNR. 165, 166 OG 343  
 
Sak 70/21 KOSTNADSESTIMAT FOR OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR I 

FJERDUMSSKOGEN BOLIGFELT  
 
Sak 71/21 UNGDOMSRÅDET 2021 - 2023  
  
 



  

 
KS-63/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/2277 
 
REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 30.09.2021  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
 Referatsakene tas til etterretning.  
 
Behandling: 
 
Til referatsak 3 om møter framover i en mer normal hverdag etter korona-situasjonen. Fra 
ordfører: møtene i folkevalgte organ er åpne framover, og en går tilbake til slik det var før 
med at det kun er kommunestyremøtene som blir streamet.   
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
 Referatsakene tas til etterretning.  
 
 
 
 
KS-64/21 
Ark.: V10 Arkivsaksnr.: 21/222 
 
LANDBRUKSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2025  

 
Planutvalgets innstilling:  

 
Landbruksplan for Lillehammer-regionen 2021-2025, med endringer etter høring slik det 
framgår av saksframlegget, vedtas. 
 
Behandling: 
 
Orientering om landbruksplan, ved Marie Skavnes, enhetsleder for regionalt 
landbrukskontor. 



  

Votering:  
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
Landbruksplan for Lillehammer-regionen 2021-2025, med endringer etter høring slik det 
framgår av saksframlegget, vedtas. 
 
 
 
 
KS-65/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/2199 
 
TILSTANDSRAPPORT 2020  FOR BARNEVERNTJENESTEN  

 
Formannskapets innstilling:  

 
Kommunestyret tar tilstandsrapporten for barneverntjenesten for 2020-2021 til 
etterretning.  
 
 
Behandling: 
 

Orientering om tilstandsrapport 2020-2021 for barneverntjenesten, ved Nina Rønningen 
Hjelmstad, leder for Øyer og Gausdal barneverntjeneste.  

 
Votering:  
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar tilstandsrapporten for barneverntjenesten for 2020-2021 til 
etterretning.  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
KS-66/21 
Ark.: A10 &13 Arkivsaksnr.: 21/2177 
 
HØRING AV STORBERGET-UTVALGETS RAPPORT "DU ER HENTA!"  

 
Formannskapets innstilling:  

 
 

1. Prinsippet om likeverdig behandling av kommunale og private barnehager – både 
rettigheter og plikter – må legges til grunn for den framtidige finansiering av private 
barnehager 

2. Flertallsforslaget «Lokal samhandlingsmodell» styrker kommunenes mulighet til 
helhetlig lokalpolitisk styring av sektoren og at det kan stilles likeverdige krav til alle 
barnehager. 

3. Nasjonalt fastsatte tilskuddssatser for alle private barnehager bryter med 
prinsippene bak rammefinansiering og prinsippene for statlig styring med 
kommunene. Nasjonalt grunntilskudd kan føre til ulik behandling av barn i 
kommunale og private barnehager i kommunen.  

4. Eventuelle innsparinger ved endringer i finansieringen av private barnehager må 
beholdes i kommunerammen for videre satsing på kvalitets og kapasitetsøkning i 
sektoren.  

 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 

1. Prinsippet om likeverdig behandling av kommunale og private barnehager – både 
rettigheter og plikter – må legges til grunn for den framtidige finansiering av private 
barnehager 

2. Flertallsforslaget «Lokal samhandlingsmodell» styrker kommunenes mulighet til 
helhetlig lokalpolitisk styring av sektoren og at det kan stilles likeverdige krav til alle 
barnehager. 

3. Nasjonalt fastsatte tilskuddssatser for alle private barnehager bryter med 
prinsippene bak rammefinansiering og prinsippene for statlig styring med 
kommunene. Nasjonalt grunntilskudd kan føre til ulik behandling av barn i 
kommunale og private barnehager i kommunen.  

4. Eventuelle innsparinger ved endringer i finansieringen av private barnehager må 
beholdes i kommunerammen for videre satsing på kvalitets og kapasitetsøkning i 
sektoren. 



  

 
 
 
KS-67/21 
Ark.: 141 Arkivsaksnr.: 20/800 
 
POLITISKE PRIORITERINGER/ SILINGSKRITERIER - KOMMUNEDELPLAN SKEI  

 
Planutvalgets innstilling:  

 
Saken oversendes kommunestyret for endelig behandling. 
 
1. Prinsipp for utbyggingsgrense mot fjellet settes i samsvar med «byggegrense mot 

fjellet» fastsatt i gjeldende KDP for Skei (2010). 
2. Prinsipp for utbyggingsgrense mot bygda fastsettes ved at foreslått utvidelse av 

planavgrensning mot øst (bygda) tas ut. Planavgrensning for denne planen settes lik 
planavgrensningen i gjeldende KDP for Skei (2010). 

3. Silingskriterier for innspill om endret arealbruk: 
a. Innspill utenfor utbyggingsgrensene tas ikke med videre 
b. Innspill for utbygging i terreng brattere enn 1:5 tas ikke med videre.  
c. Innspill om fortetting som kommer i konflikt med sammenhengende grønne 

korridorer og/eller sammenhengende skiløyper/turveger tas ikke med videre 
eller avgrenses for å ivareta «grønne områder»  

4. Politiske føringer for planprosessen: 
a. .. 
b. .. 
c. .. 
d.  

 
 
 
 
Behandling: 
Følgende kommunestyrerepresentanter hadde før møtet stilt spørsmål ved sin habilitet: 
Helene Dypdal, Ap, Stein Erik Skjeldsvold, Ap, Hans Høistad, Ap og Einar Einstad, Sp. De gikk i 
fra ved behandling av habilitetsspørsmålene. 18 representanter tilstede.  
 
Vurdering av habiliteten til Helene Dypdal, Ap:  
 

Helene Dypdal ble vurdert til å være inhabil ved planutvalgets behandling av samme 
sak. Det er derfor administrasjonens vurdering at Dypdal også vil være inhabil ved 
kommunestyrets behandling. 
 



  

Dypdal er gift med Johan Georg Johnsen. Johnsen er medeier og hovedaksjonær i 
Jøra Bygg AS som har intensjonsavtale om utbygging av områder på Skei, om de blir 
regulert hyttefelt.  Han har videre formelle roller i Jøra Bygg AS og i underliggende 
selskaper.  
 
Som part i en sak regnes den avgjørelsen direkte retter seg mot eller saken ellers 
direkte gjelder. I dette tilfellet omhandler saken politiske prioriteringer i forbindelse 
med kommunedelplan for Skei. Dette er en plan av overordnet art, og det anses ikke 
for å være konkrete parter i saken på det nåværende tidspunkt i prosessen. Helene 
Dypdal er således ikke automatisk inhabil til å behandle saken etter forvaltningsloven 
§ 6, 1. ledd. 
 
Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være inhabil 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 en part 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 ham selv eller noen han har nær personlig 
tilknytning til". Ektefelle vil være å regne som «nærstående» i denne sammenheng.  
 
Fordelen, tapet eller ulempen kan være av ideell, økonomisk, faglig eller 
prestisjemessig art. For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den 
folkevalgte, må det være noe som tilkommer vedkommende spesielt eller som han 
eller hun vil merke i spesielt stor grad.  
 
De politiske prioriteringene som gjøres i denne fasen av planprosessen kan potensielt 
påvirke Johnsen personlig eller en av virksomhetene han er involvert i, eksempelvis 
en mulig bremsing av utbyggingen av fritidsboliger i området. Dersom nye 
hytteområder skal utbygges, vil det innebære økonomisk vinning for Johnsen. 
Dersom det ikke skal utbygges, vil det innebære en økonomisk ulempe. 
Johnsen har således økonomiske interesser som kan påvirkes direkte av politiske 
prioriteringer i forbindelse med kommunedelplan for Skei, i denne saken og i 
fremtidige saker knyttet til utarbeidelse av planen.  
 
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 personer med konkrete økonomiske interesser av en eventuell videre 
utbygging av fritidseiendommer i området, der Johnsen er en av disse. 
 
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 habiliteten:  
Helene Dypdal, Ap, ble enstemmig vedtatt inhabil. Yvonne Briton Denneche, Ap, kom til som 
varamannrepresentant.  
 
19 representanter tilstede.   
 
Vurdering av habiliteten til Hans Høistad, Ap:  
 

Hans Oddvar Høistad har stilt spørsmål ved egen habilitet i forbindelse med 
kommunestyrets behandling av sak om politiske prioriteringer - kommunedelplan for 
Skei.  
 
Høistad er ansatt som selger i Jøra Bygg AS som har intensjonsavtale om utbygging av 
områder på Skei, om det blir regulert hyttefelt. Som selger får han provisjon av 
hyttesalg.   
 
Som part i en sak regnes den avgjørelsen direkte retter seg mot eller saken ellers 
direkte gjelder. I dette tilfellet omhandler saken politiske prioriteringer i forbindelse 
med kommunedelplan for Skei. Dette er en plan av overordnet art, og det anses ikke 
for å være konkrete parter i saken på det nåværende tidspunkt i prosessen. Høistad 
er således ikke automatisk inhabil til å behandle saken etter forvaltningsloven § 6, 1. 
ledd. 
 
Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være inhabil 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 en part 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 ham selv eller noen han har nær 
personlig tilknytning til".  



  

 
Fordelen, tapet eller ulempen kan være av ideell, økonomisk, faglig eller 
prestisjemessig art. For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den 
folkevalgte, må det være noe som tilkommer vedkommende spesielt eller som han 
eller hun vil merke i spesielt stor grad.  
 
De politiske prioriteringene som gjøres i denne fasen av planprosessen kan potensielt 
påvirke Jøra bygg AS, eksempelvis en mulig bremsing av eller utvidelse av 
utbyggingen av fritidsboliger i området. Dersom nye hytteområder skal utbygges, vil 
det trolig kunne innebære en økonomisk fordel for Høistad i form av provisjon for 
salg av hytter. Høistad har således økonomiske interesser som kan påvirkes direkte av 
de politiske prioriteringer som gjøres i forbindelse med kommunedelplan for Skei.  
 
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 personer med konkrete økonomiske interesser av en eventuell videre 
utbygging av fritidseiendommer i området, der Høistad er en av disse. 
 
Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Høistads 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: Hans Høistad anses for å være inhabil etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 

 
  
Votering over habiliteten:  
Hans Høistad, Ap, ble enstemmig vedtatt inhabil. Asbjørn Øverli, Ap, kom til som 
varamannrepresentant.  
 
20 representanter tilstede.   
 
 
 
Vurdering av habiliteten til Einar Einstad, Sp: 

 
Einar Einstad har stilt spørsmål ved egen habilitet i forbindelse med kommunestyrets 
behandling av politiske prioriteringer i forbindelse med kommunedelplan for Skei.  
 
Einstad driver eget firma med hytteservice, vaktmestertjenester og hytteutleie, der 
virksomheten drives innenfor området som omfattes av kommunedelplan for Skei. 
Videre er han grunneier i et område som ligger inntil det som omfattes av planen og 
der antall nye områder som reguleres i planen for Svarttjernlia nord kan gi føringer 



  

for hvor mange tomter det eventuelt skal tilrettelegges for i kommunedelplan Ski. 
Han er også leder i vegforeningen Skei Vesleseter-Lishøgda sameie, der deler av 
vegstrekningen ligger innenfor området i kommunedelplan Skei, noe som medfører 
at vegforeningen er berørt av eventuelle tiltak i planen som ligger i nærheten eller 
inntil denne vegstrekningen. 
 
Som part i en sak regnes den avgjørelsen direkte retter seg mot eller saken ellers 
direkte gjelder. I dette tilfellet omhandler saken politiske prioriteringer i forbindelse 
med kommunedelplan for Skei. Dette er en plan av overordnet art, og det anses ikke 
for å være konkrete parter i saken på det nåværende tidspunkt i prosessen. Einstad 
anses således ikke for å være automatisk inhabil til å behandle saken etter 
forvaltningsloven § 6, 1. ledd. 
 
Selv om en folkevalgt ikke er inhabil etter denne bestemmelsen, kan man være 
inhabil 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 en part 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 ham selv eller noen han har nær 
personlig tilknytning til".  
 
Fordelen, tapet eller ulempen kan være av ideell, økonomisk, faglig eller 
prestisjemessig art. For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den 
folkevalgte, må det være noe som tilkommer vedkommende spesielt eller som han 
eller hun vil merke i spesielt stor grad.  
 
De politiske prioriteringene som gjøres i denne fasen av planprosessen kan potensielt 
påvirke kunde- og inntjeningspotensialet til Einstads virksomhet på Skei, spesielt 
spørsmål om en mulig bremsing eller utvidelse av utbygging av fritidsboliger i 
området. Dersom nye hytteområder skal utbygges, vil det kunne innebære en 
økonomisk fordel for Einstad i form av flere kunder og økt inntjening. I motsatt fall vil 
det innebære at et mulig inntjeningspotensial ikke blir realisert. Einstad har således 
økonomiske interesser som kan påvirkes direkte av de politiske prioriteringer som 
gjøres i forbindelse med kommunedelplan for Skei. Denne sammenhengen er 
imidlertid noe mer indirekte enn for Dypdal og Høistad, der det allerede foreligger 
intensjonsavtale for utbygging med Jørabygg 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 personer med konkrete økonomiske interesser av en eventuell videre 
utbygging av fritidseiendommer i området, der Einstad er en av disse. 
 
De andre rollene Einstad har som grunneier i et tilstøtende område og leder for et 
vegselskap der en bit av veien er innenfor planområdet, anses å være av mer 
underordnet art og tillegges mindre vekt i denne vurderingen, selv om de potensielt i 
noen grad kan påvirke Einstads nøytralitet ved behandlingen av denne konkrete 
saken.  
 
Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Einstads 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: Einar Einstad anses for å være inhabil etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 

 
Votering over habiliteten:  
Einar Einstad, Sp, ble enstemmig vedtatt inhabil. Ingen vararepresentant kom til.  
 
20 representanter tilstede.   
 
Vurdering av habiliteten til Stein Erik Skjeldsvold, Ap:  
 

Stein Erik Skjeldsvold har stilt spørsmål ved egen habilitet i forbindelse med 
kommunestyrets behandling av politiske prioriteringer i forbindelse med 
kommunedelplan for Skei.  
 
Skjeldsvold er en av grunneierne i Kjoslia, og er styremedlem i Skeikampen Panorama 
As som er firmaet som regulerer og selger tomtene i Kjoslia. Skjeldsvold sier følgende 
i en e-post: «Kjoslia er ikke med i denne planen, men det vil (kanskje) være positivt 
for oss i Skeikampen Panorama med tanke på pris og etterspørsel etter våre tomter 
at nye områder ikke blir tatt inn i planen.» 
 
Som part i en sak regnes den avgjørelsen direkte retter seg mot eller saken ellers 
direkte gjelder. I dette tilfellet omhandler saken politiske prioriteringer i forbindelse 
med kommunedelplan for Skei. Dette er en plan av overordnet art, og det anses ikke 
for å være konkrete parter i saken på det nåværende tidspunkt i prosessen. 
Skjeldsvold anses således ikke for å være automatisk inhabil til å behandle saken 
etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd. 
 
Selv om en folkevalgt ikke er inhabil etter denne bestemmelsen, kan man være 
inhabil 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 en part 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 ham selv eller noen han har nær 
personlig tilknytning til".  
 
Fordelen, tapet eller ulempen kan være av ideell, økonomisk, faglig eller 
prestisjemessig art. For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den 
folkevalgte, må det være noe som tilkommer vedkommende spesielt eller som han 
eller hun vil merke i spesielt stor grad.  
 
De politiske prioriteringene som gjøres i denne fasen av planprosessen kan teoretisk 
påvirke inntjeningspotensialet for mange. Og mer direkte for Dypdal og Høistad, der 
det allerede foreligger intensjonsavtale for utbygging med Jørabygg AS. Kjoslia er ikke 
en del av området for kommunedelplanen for Skei, og med det vil vi ikke kunne 
hevde at Skjeldsvold har konkrete, direkte økonomiske interesser av en eventuell 
videre utbygging eller ikke utbygging av fritidseiendommer i området 
kommunedelplanen for Skei omfatter.  Einstad – som ble vurdert til å være inhabil - 
har også flere direkte interesser innenfor kommunedelplanområdet for Skei.  
 
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.  
 
Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Skjeldsvold tilknytning til denne 
saken for å være av en slik art at det ikke foreligger et særegent forhold som er egnet 
til å svekke tilliten til den folkevalgtes upartiskhet ved behandlingen.   
Konklusjon: Stein Erik Skjeldsvold anses for å være habil etter forvaltningsloven § 6, 
2. ledd. 

 
 
Votering over habiliteten:  
Stein Erik Skjeldsvold, Ap, ble enstemmig vedtatt habil. Han kom til i møtet. 
 
21 representanter tilstede. 
 



  

Viggo Haugen, Bygdalista tok i møtet opp sin habilitet fordi han har en bror som arbeider i 
Jørabygg. Tilleggsopplysning: broren er ansatt, og har ikke provisjonsordning. Viggo Haugen 
gikk fra ved vurdering av habiliteten. 20 representanter tilstede. 
 

Vurdering.  
Dette er en plan av overordnet art, og det anses ikke for å være konkrete parter i 
saken på det nåværende tidspunkt i prosessen. Viggo Haugen anses derfor ikke for å 
være automatisk inhabil til å behandle saken etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd. 
 
Vurdering etter § 6, 2. ledd: 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. Broren er ansatt i Jøra-bygg, og 
har etter det som er opplyst ikke provisjonsordning el.l..  

 
Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Viggo Haugens tilknytning til 
denne saken for å være av en slik art at det ikke foreligger et særegent forhold som 
er egnet til å svekke tilliten til den folkevalgtes upartiskhet ved behandlingen.   
Konklusjon: Viggo Haugen anses for å være habil etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 

 
Votering over habiliteten:  
Viggo Haugen, Bygdalista, ble enstemmig vedtatt habil. Han kom til i møtet. 
 
21 representanter tilstede ved behandling av saken.  
 
Behandling av saken:  
 
Roar Steinslien, Ap, satte fram dette forslaget:  
«Punkt 2 tas ut nå, og vurderes evt. på et senere tidspunkt i prosessen.»  
 
Stig Melbø, TPL, satte fram dette forslaget til underpunkt til punkt 4:   

a. «Fokus på definering av sentrum, og ivareta næringsarealer ved fortetting av 
sentrum.  

b. Ivareta seter- og kulturlandskapet på Skei.»  
Votering i saken:  
 

 Punkt 1: Enstemmig vedtatt.  
 Punkt 2: Innstillingen ble satt opp mot forslaget til Roar Steinslien. Forslaget til Roar  

Steinslien fikk 8 stemmer, og innstillingen var med det vedtatt. 
 Punkt 3: Enstemmig vedtatt.  



  

 Punkt 4, med forslaget til Stig Melbø: 
underpunkt a: enstemmig vedtatt tatt inn. 
underpunkt b: enstemmig vedtatt tatt inn.   

 
 
 
Vedtak: 

 
1. Prinsipp for utbyggingsgrense mot fjellet settes i samsvar med «byggegrense mot 

fjellet» fastsatt i gjeldende KDP for Skei (2010). 
2. Prinsipp for utbyggingsgrense mot bygda fastsettes ved at foreslått utvidelse av 

planavgrensning mot øst (bygda) tas ut. Planavgrensning for denne planen settes lik 
planavgrensningen i gjeldende KDP for Skei (2010). 

3. Silingskriterier for innspill om endret arealbruk: 
a. Innspill utenfor utbyggingsgrensene tas ikke med videre 
b. Innspill for utbygging i terreng brattere enn 1:5 tas ikke med videre.  
c. Innspill om fortetting som kommer i konflikt med sammenhengende grønne 

korridorer og/eller sammenhengende skiløyper/turveger tas ikke med videre 
eller avgrenses for å ivareta «grønne områder»  

4. Politiske føringer for planprosessen: 
a. Fokus på definering av sentrum, og ivareta næringsarealer ved fortetting av 

sentrum.  
b. Ivareta seter- og kulturlandskapet på Skei. 

 
 
 
 
 
 
KS-68/21 
Ark.: L12 Arkivsaksnr.: 20/1160 
 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEISLIA FAMILIETUN - KLAGEBEHANDLING  

 
Planutvalgets innstilling:  

 
1. Klage fra Ola Idar Løkken på at antall tomter er redusert fra 18 til 16 tomter tas ikke til 

følge. Dette begrunnes med at det aktuelle arealet er oppsamlingsområde for 
overflatevatn og bidrar til fordrøyning, samt at det imøtekommer noe av inntrykket av 
massiv utbygging sett fra nabotomter.  
 

2. Forslag fra Nina Charlotte Hamre og Reidun Løvås/Børge Wilhelmsen om å ta ut østre del 
av H2-13 tas ikke til følge. Arealet er godt drenert fastmark, og det ligger i rimelig 



  

avstand til nærmeste eksisterende tomt med et friluftsområde imellom. 
 

3. Forslag fra Nina Charlotte Hamre og Reidun Løvås/Børge Wilhelmsen om å redusere 
gesimshøgde og mønehøgde på H2-13 tas til følge. Den skal være på 3,0 m og 5,0 m som 
ellers i planområdet.  
 

4. Reguleringsplanen og klagene oversendes til statsforvalteren til klagebehandling.  
 
 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
1. Klage fra Ola Idar Løkken på at antall tomter er redusert fra 18 til 16 tomter tas ikke til 

følge. Dette begrunnes med at det aktuelle arealet er oppsamlingsområde for 
overflatevatn og bidrar til fordrøyning, samt at det imøtekommer noe av inntrykket av 
massiv utbygging sett fra nabotomter.  
 

2. Forslag fra Nina Charlotte Hamre og Reidun Løvås/Børge Wilhelmsen om å ta ut østre del 
av H2-13 tas ikke til følge. Arealet er godt drenert fastmark, og det ligger i rimelig 
avstand til nærmeste eksisterende tomt med et friluftsområde imellom. 
 

3. Forslag fra Nina Charlotte Hamre og Reidun Løvås/Børge Wilhelmsen om å redusere 
gesimshøgde og mønehøgde på H2-13 tas til følge. Den skal være på 3,0 m og 5,0 m som 
ellers i planområdet.  
 

4. Reguleringsplanen og klagene oversendes til statsforvalteren til klagebehandling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
KS-69/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/2036 
 
UTBYGGINGSAVTALE DEL AV REGULERINGSPLAN OTG SKEIKAMPEN GNR. 225 BNR. 165, 
166 OG 343  

 
Formannskapets innstilling:  

 
Vedlagte utbyggingsavtale for gnr. 225 bnr. 165, 166 og 343 godkjennes. 
 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
Vedlagte utbyggingsavtale for gnr. 225 bnr. 165, 166 og 343 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
KS-70/21 
Ark.: L71 Arkivsaksnr.: 21/2127 
 
KOSTNADSESTIMAT FOR OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR I FJERDUMSSKOGEN 
BOLIGFELT  

 
Formannskapets innstilling:  

 
 
På grunn av høye utbyggingskostnader utredes det en løsning for utbygging av deler av 
området som ligger nærmest dagens infrastruktur.  
 
 
Behandling: 
 
Hans Høistad; Ap, satte fram dette forslaget til punkt 2: 
«Det startes forhandling med grunneier om kjøp av deler av arealet som er regulert til 
boligformål." 



  

 
Stig Melbø, TPL, satte fram dette forslaget som tilleggspunkt:  
«Kommunestyret anmoder ordfører om et sonderingsmøte med statsforvalteren, der tema 
er mulighet for tomtearealer i sentrumsnære områder.» 
 
Votering: 

 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 Forslaget til Hans Høistad til punkt 2 fikk 10 stemmer og falt.  
 Forslaget til Stig Melbø ble enstemmig vedtatt, og går inn som nytt punkt 2.  

 
 

 
Vedtak: 
 

1. På grunn av høye utbyggingskostnader utredes det en løsning for utbygging av deler 
av området som ligger nærmest dagens infrastruktur.  

2. Kommunestyret anmoder ordfører om et sonderingsmøte med statsforvalteren, der 
tema er mulighet for tomtearealer i sentrumsnære områder. 

 
 
 
 
KS-71/21 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 21/2222 
 
UNGDOMSRÅDET 2021 - 2023  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
  
Følgende personer velges som representanter og vararepresentanter til Ungdomsrådet for 
skoleårene 2021/22 - 2022/23: 
 
8. trinn: Vemund Garstad Skansen 
   Christine Uthberg 
   Vara: Ida Marie Kjernli  
 
9. trinn: Gustav Klaape-Aasdal 
   Andrea Odsæter Steine 
   Vara: Linus Murland Hagen 
  
10. trinn: Hedda Sofie Kopstad 
     Andreas Hårstad Morken 



  

     Vara: Selma Steinslien  
 
Fra videregående skole: 

Johan Knutrud Bakke 
Emil G. Einsrud 
Amund Segtnan 
Vara: Zakaria Mahad Hirad 
Vara: Mathea Toft-Olsen 
 

 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
  
Følgende personer velges som representanter og vararepresentanter til Ungdomsrådet for 
skoleårene 2021/22 - 2022/23: 
 
8. trinn: Vemund Garstad Skansen 
   Christine Uthberg 
   Vara: Ida Marie Kjernli  
 
9. trinn: Gustav Klaape-Aasdal 
   Andrea Odsæter Steine 
   Vara: Linus Murland Hagen 
  
10. trinn: Hedda Sofie Kopstad 
     Andreas Hårstad Morken 
     Vara: Selma Steinslien  
 
Fra videregående skole:  

Johan Knutrud Bakke 
Emil G. Einsrud 
Amund Segtnan 
Vara: Zakaria Mahad Hirad 
Vara: Mathea Toft-Olsen 

 
 
 
 


