
 

 
 

 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Kommunestyret 
Dato:  31.03.2022 
Tid:  18:00 - 21:00 
Sted:  Kommunestyresalen 
Under ledelse av:  Ordfører Anette Musdalslien  
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:   VARA FOR: 

Medlem Anette Musdalslien   
Medlem Paul Kristian Lillelien   
Medlem Ole Kristian Klåpbakken   
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                        Habilitetsspørsmål i sak 19 og 20 
Medlem Alfred Magnar Johansen   
Medlem Marit Dahle Johansen FO  
Medlem Viggo Haugen   
Medlem Randi Noreng   
Medlem Stig Audun Melbø   
Medlem                    Ola Svendsrud                                 
Medlem Karsten Vedel Johansen   
Medlem 
Varamedlem  
Varamedlem  

Åslaug Enger Olsen 
Tor Egil Klufthaugen  
Mari Torbjørg Nerjordet                                  

 
Marit Dahle Johansen                        
Stein Erik Skjelsvold sak 19 og 20  

   
 
 
 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer: 23 



  

 
 
Til stede fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Rannveig Mogren, Cathrine Furu, Torbjørn Furuhaugen, Marit B Homb 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  

• Ordførers svar på interpellasjonen 

Orienteringer:  
• Frivillighetens år 2022 – Gausdal Lions presenterer seg. Ved Leif Bredli og Jon Sylte.  
• I forbindelse med sak 18/22 var det en orientering ved leder for ungdomsrådet Johan 

Knutrud Bakke.  
 

Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlagt protokollen. 

 
 



  

 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 17/22 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 31.03.2022  
 
Sak 18/22  ÅRSMELDING UNGDOMSRÅDET 2021  
 
Sak 19/22  DETALJREGULERING FOR KJOSLIA 4 - VEDTAK  
 
Sak 20/22 UTBYGGINGSAVTALE KJOSLIA 4  
 
Sak 21/22 UTBYGGINGSAVTALE - SETERLYKKJA (DEL AV REGULERINGSPLAN FOR FJERDUM 

SETER M.M.)  
 
Sak 22/22 DETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN BOLIGOMRÅDE - VEDTAK ETTER 

KLAGEBEHANDLING  
 
Sak 23/22 DELEGERING AV MOTORFERDSELSAKER I GAUSDAL KOMMUNE  
 
Sak 24/22 SALG AV TILLEGGSAREAL TIL APARTA EIENDOM AS.  
 
Sak 25/22 EIDSIVA ENERGI AS OG INNLANDET ENERGI HOLDING AS - TRANSAKSJON MED 

STANGE ENERGI AS  
 
Sak 26/22 TEMAMELDING 2021 FRIVILLIGSENTRALEN  
 
Sak 27/22 OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I GAUSDAL KOMMUNE  
 
Sak 28/22 INNSPILL TIL NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN 2024- 2027  
 
Sak 29/22 UTVIKLINGSPLAN 2022 TIL 2039 SYKEHUSET INNLANDET -  HØRING  
 
Sak 30/22 INTERPELLASJON OPPROP "NORGE TRENGER BONDEN"  
 
Sak 31/22 GRUNNGITTE SPØRSMÅL FRA KARSTEN VEDEL JOHANSEN FRA MDG  
  
 



  

 
 
 
KS-17/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/591 
 
REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 31.03.2022  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
 Referatsakene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
 
I tillegg fra ordfører:  
Sak i formannskapet i februar 2022 om EPC, der formannskapet behandlet et forliksforslag. 
Kommunestyret får mer informasjon når saken er avsluttet.  
 
Votering i saken: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
 Referatsakene tas til etterretning. 
 
 
 
 
KS-18/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/506 
 
ÅRSMELDING UNGDOMSRÅDET 2021  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Årsmelding 2021 for ungdomsrådet tas til orientering. 
Behandling: 
 
I forbindelse med saken var det en orientering fra leder for Ungdomsrådet Johan Knutrud 
Bakke  



  

 
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Årsmelding 2021 for ungdomsrådet tas til orientering. 
 
 
 
 
KS-19/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1759 
 
DETALJREGULERING FOR KJOSLIA 4 - VEDTAK  

 
Planutvalgets innstilling: 

 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljreguleringsplan for Kjoslia 4» 
ihht. vedlagte plandokumenter, herunder planbestemmelser datert 17.03.2022.  
 
Behandling: 
 
Stein Erik Skjeldsvold, Ap, stilte spørsmål om sin habilitet. Han gikk fra under vurdering og 
avstemming over habiliteten. 22 representanter.  
 
Administrasjonens vurdering knyttet til habilitet; 

Stein Erik Skjeldsvold er en av grunneierne i Kjoslia, og er styremedlem i Skeikampen 
Panorama As som er firmaet som regulerer og selger tomtene i dette området.  
 
En folkevalgt vil være inhabil til å behandle en sak når han selv er part i saken, jfr. 
forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav a. 
 
I henhold til forvaltningsloven § 2, regnes som part i en sak den avgjørelsen direkte 
retter seg mot eller saken ellers direkte gjelder. 
Av kommentarer til forvaltningsloven fremgår at reguleringsplan regnes som et 
enkeltvedtak. En reguleringsplan er ikke «rettet mot noen», men kan ha betydning 
for rettigheter og plikter til alle med rettigheter til fast eiendom i området. Ettersom 
planen dermed «direkte gjelder» disse grunneierne, vil de anses som parter i en 
reguleringsplansak. 
 
En utbyggingsavtale som ligger til behandling i denne aktuelle saken, vil på samme 
måte direkte påvirke grunneiernes rettigheter og plikter, herunder Skjeldsvolds. 



  

 
Det er derfor naturlig å tenke at grunneierne vil falle inn under partsbegrepet i loven. 
Følgelig vil Skjeldsvold være automatisk inhabil til å behandle saken. 
 

Votering knyttet til habilitet. 
Enstemmig vedtatt inhabil. 
 
Mari Torbjørg Nerjordet, Ap, kom til. 23 representanter til stede ved behandling av saken.  
 
Votering i saken:  
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljreguleringsplan for Kjoslia 4» 
ihht. vedlagte plandokumenter, herunder planbestemmelser datert 17.03.2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
KS-20/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/507 
 
UTBYGGINGSAVTALE KJOSLIA 4  

 
Formannskapets innstilling:  

 
Utbyggingsavtale for Kjoslia 4 godkjennes. 
 
 
 
Behandling: 
 
Stein Erik Skjeldsvold, Ap, stilte spørsmål om sin habilitet. Han gikk fra under vurdering og 
avstemming over habiliteten. 22 representanter.  
 
Administrasjonens vurdering knyttet til habilitet:  

Stein Erik Skjeldsvold er en av grunneierne i Kjoslia, og er styremedlem i Skeikampen 
Panorama As som er firmaet som regulerer og selger tomtene i dette området.  
 



  

 
En folkevalgt vil være inhabil til å behandle en sak når han selv er part i saken, jfr. 
forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav a. 
 
I henhold til forvaltningsloven § 2, regnes som part i en sak den avgjørelsen direkte 
retter seg mot eller saken ellers direkte gjelder. 
Av kommentarer til forvaltningsloven fremgår at reguleringsplan regnes som et 
enkeltvedtak. En reguleringsplan er ikke «rettet mot noen», men kan ha betydning 
for rettigheter og plikter til alle med rettigheter til fast eiendom i området. Ettersom 
planen dermed «direkte gjelder» disse grunneierne, vil de anses som parter i en 
reguleringsplansak. 
 
En utbyggingsavtale som ligger til behandling knyttet til reguleringsplanen, vil på 
samme måte direkte påvirke grunneiernes rettigheter og plikter, herunder 
Skjeldsvolds. Det er derfor naturlig å tenke at grunneierne vil falle inn under 
partsbegrepet i loven. Følgelig vil Skjeldsvold være automatisk inhabil til å behandle 
saken. 
 

Votering knyttet til habilitet. 
Enstemmig vedtatt inhabil. 
 
Mari Torbjørg Nerjordet, Ap, kom til. 23 representanter til stede ved behandling av saken.  
 
Votering i saken:  
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Utbyggingsavtale for Kjoslia 4 godkjennes. 
 
 
KS-21/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/505 
 
UTBYGGINGSAVTALE - SETERLYKKJA (DEL AV REGULERINGSPLAN FOR FJERDUM SETER 
M.M.)  

 
Formannskapets innstilling: 

 
Utbyggingsavtale for Seterlykkja (del av reguleringsplan for Fjerdum seter m.m.) godkjennes. 
 
 
Behandling: 
 



  

 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Utbyggingsavtale for Seterlykkja (del av reguleringsplan for Fjerdum seter m.m.) godkjennes. 
 
 
 
 
 
KS-22/22 
Ark.: L12 Arkivsaksnr.: 19/999 
 
DETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN BOLIGOMRÅDE - VEDTAK ETTER 
KLAGEBEHANDLING  

 
Planutvalgets innstilling:  

 
1. I medhold av pbl § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Fjerdumskogen boligfelt jf. 

vedlagte kart 1 for alternativ 1, datert 07.02.2022. 
2. Vedtaket medfører at klage fra Arne og Jon Sivert Engeland jf. vedtak av planutvalget 

i sak 20/21 den 07.05.2021 tas delvis til følge.  
3. Planbeskrivelsen og bestemmelser oppdateres snarest mulig i henhold til vedtaket, 

så det oppnås samsvar mellom vedtatt plankart og øvrige plandokumenter. 
 

 
 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 

1. I medhold av pbl § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Fjerdumskogen boligfelt jf. 
vedlagte kart 1 for alternativ 1, datert 07.02.2022. 

2. Vedtaket medfører at klage fra Arne og Jon Sivert Engeland jf. vedtak av planutvalget 
i sak 20/21 den 07.05.2021 tas delvis til følge.  

3. Planbeskrivelsen og bestemmelser oppdateres snarest mulig i henhold til vedtaket, 
så det oppnås samsvar mellom vedtatt plankart og øvrige plandokumenter. 

 
 



  

 
 
 
 
 
KS-23/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/204 
 
DELEGERING AV MOTORFERDSELSAKER I GAUSDAL KOMMUNE  

 
Planutvalgets innstilling:  

 
1. Gausdal kommunestyre delegerer avgjørelsesmyndighet etter Lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag, med tilhørende forskrifter, til kommunedirektøren.  
 
2. Kommunale retningslinjer skal utarbeides og legges frem for politisk behandling.   
 
3. Prinsippsaker behandles i planutvalget. 
 
4. I klagesaker er planutvalget førsteinstans. 
 
5. Alle delegerte vedtak settes som referatsak til planutvalgets møter. 
 
 
 
Behandling: 
 
Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer.  
 
 
Vedtak: 
1. Gausdal kommunestyre delegerer avgjørelsesmyndighet etter Lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag, med tilhørende forskrifter, til kommunedirektøren.  
 
2. Kommunale retningslinjer skal utarbeides og legges frem for politisk behandling.   
 
3. Prinsippsaker behandles i planutvalget. 
 
4. I klagesaker er planutvalget førsteinstans. 
 
5. Alle delegerte vedtak settes som referatsak til planutvalgets møter. 
 
 
 
 



  

 
 
KS-24/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/487 
 
SALG AV TILLEGGSAREAL TIL APARTA EIENDOM AS.  

 
Formannskapets innstilling: 

 
1. Gausdal kommune selger et areal på ca. 2,9 mål som skal benyttes som tilleggsareal 

til eiendommen gnr. 132 bnr. 173 i Follebu, for kr 3 880 000,- til Aparta Eiendom AS. 
2. Inntekten fra salget fratrukket omkostninger føres inn på kommunens 

investeringsfond. 

 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 

1. Gausdal kommune selger et areal på ca. 2,9 mål som skal benyttes som tilleggsareal 
til eiendommen gnr. 132 bnr. 173 i Follebu, for kr 3 880 000,- til Aparta Eiendom AS. 

2. Inntekten fra salget fratrukket omkostninger føres inn på kommunens 
investeringsfond. 

 
 
 
 
 
KS-25/22 
Ark.: S01 Arkivsaksnr.: 22/429 
 
EIDSIVA ENERGI AS OG INNLANDET ENERGI HOLDING AS - TRANSAKSJON MED STANGE 
ENERGI AS  

 
Formannskapets innstilling:  

 
1. Transaksjonen og inngåelsen av Transaksjonsavtalen godkjennes. 
2. Det gis samtykke til at Stange Energi og Stange kommune tiltrer gjeldende 

aksjonæravtaler for Eidsiva Energi og Innlandet Energi Holding. 



  

 
3. Det gis fullmakt til ordfører eller den fullmektigen bemyndiger til på Gausdal 

kommunes vegne å møte på generalforsamling i Innlandet Energi Holding i 
forbindelse med transaksjonen og stemme på vegne av Gausdal kommune. 

 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 

1. Transaksjonen og inngåelsen av Transaksjonsavtalen godkjennes. 
2. Det gis samtykke til at Stange Energi og Stange kommune tiltrer gjeldende 

aksjonæravtaler for Eidsiva Energi og Innlandet Energi Holding. 
3. Det gis fullmakt til ordfører eller den fullmektigen bemyndiger til på Gausdal 

kommunes vegne å møte på generalforsamling i Innlandet Energi Holding i 
forbindelse med transaksjonen og stemme på vegne av Gausdal kommune. 

 
 
 
 
 
KS-26/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/503 
 
TEMAMELDING 2021 FRIVILLIGSENTRALEN  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Temamelding for Gausdal Frivilligsentral 2021 tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Temamelding for Gausdal Frivilligsentral 2021 tas til orientering. 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KS-27/22 
Ark.: F30 Arkivsaksnr.: 21/1870 
 
OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I GAUSDAL KOMMUNE  

 
Formannskapets innstilling:  

 
1. Gausdal kommune kan ta imot 15 flykninger i året for bosetting i 2022 og 2023. 

Familiegjenforening kommer i tillegg. Gausdal kommune er positive til å ta imot flere. 
Det jobbes videre med å kartlegge hvor mange flyktninger kommunen kan bosette 
om behovet øker. Ny sak legges fram for kommunestyret når det er aktuelt. 

2. Justert nivå på kommunale tjenester som konsekvens av økt bosetting og de 
oppgaver som dermed må løses, skal i hovedsak skje innenfor rammen av utbetalte 
tilskudd. Om statlige rammebetingelser endres må dette vurderes på nytt.  
Om tilskuddene ikke er tilstrekkelig i 2022 må det mellomværende finansieres av 
flykningefondet. Dette tas det stilling i forbindelse med tertialrapport 2.  

3. Evt. økte utgifter på lengre sikt – utover tilskudd og flykningefondet - innarbeides i 
handlings- og økonomiplan. Underveis i 2022 blir det en del av i 
tertialrapporteringen.   

 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 

• Gausdal kommune kan ta imot 15 flykninger i året for bosetting i 2022 og 2023. 
Familiegjenforening kommer i tillegg. Gausdal kommune er positive til å ta imot flere. 
Det jobbes videre med å kartlegge hvor mange flyktninger kommunen kan bosette 
om behovet øker. Ny sak legges fram for kommunestyret når det er aktuelt. 

• Justert nivå på kommunale tjenester som konsekvens av økt bosetting og de 
oppgaver som dermed må løses, skal i hovedsak skje innenfor rammen av utbetalte 
tilskudd. Om statlige rammebetingelser endres må dette vurderes på nytt.  



  

 
Om tilskuddene ikke er tilstrekkelig i 2022 må det mellomværende finansieres av 
flykningefondet. Dette tas det stilling i forbindelse med tertialrapport 2.  

• Evt. økte utgifter på lengre sikt – utover tilskudd og flykningefondet - innarbeides i 
handlings- og økonomiplan. Underveis i 2022 blir det en del av i 
tertialrapporteringen.   

 
 
 
 
 
 
KS-28/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/529 
 
INNSPILL TIL NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN 2024- 2027  

 
Formannskapets innstilling: 

 
Gausdal kommune oversender innspill til nasjonal helse- og sykehusplan 2024 – 2027 slik det 
framgår kapitlet «Konklusjon - innspill fra Gausdal kommune» i saksframlegget. 
 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Gausdal kommune oversender innspill til nasjonal helse- og sykehusplan 2024 – 2027 slik det 
framgår kapitlet «Konklusjon - innspill fra Gausdal kommune» i saksframlegget. 
 
 
 
 
 
 
KS-29/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/531 
 
UTVIKLINGSPLAN 2022 TIL 2039 SYKEHUSET INNLANDET -  HØRING  

 
Formannskapets innstilling: 

 



  

 
Gausdal kommune gir høringsinnspill til utviklingsplan 2022-2039 for Sykehuset Innlandet HF 
slik det framkommer i saksframleggets vurderingsdel.  
 
 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Gausdal kommune gir høringsinnspill til utviklingsplan 2022-2039 for Sykehuset Innlandet HF 
slik det framkommer i saksframleggets vurderingsdel.  
 
 
 
 
 
 
KS-30/22 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 20/303 
 
INTERPELLASJON OPPROP "NORGE TRENGER BONDEN"  

 
Interpellasjon fra Randi Noreng og Viggo Haugen fra Bygdalista. Interpellasjonen sendt ut 
med møtepapirene.  
 
 
Behandling: 
 
Ordfører svarte slik: 
 
«Ordfører vil takke interpellantene Randi Noreng og Viggo Haugen for å løfte opp et veldig 
viktig tema, som ikke har blitt mindre aktuelt med situasjonen vi nå ser i Europa.  
 
Ordfører deler interpellantenes bekymring for at dagens situasjon i landbruket vil føre til at 
flere gardsbruk legges ned, at rekrutteringen til næringa blir enda mer krevende og at 
beredskapen og sjølforsyningsgraden svekkes.    
 
Det har ikke vært praksis at kommunestyret i Gausdal gir innspill til jordbruksforhandlingene, 
men med den ekstraordinære situasjonen som er i landbruket nå, er det naturlig at vi 
formidler tydelige forventninger til regjeringen.  
 



  

 
Ordfører støtter innholdet i interpellasjonen. Samtlige punkter i oppropet fra Steigen, med 
unntak av det som omhandler den akutte kostnadskrisen, er omtalt i regjeringsplattformen 
til regjeringen Støre, og ordfører foreslår at kommunestyret i Gausdal gjør følgende vedtak:  
 

Den økonomiske situasjonen i landbruket er svært krevende og har vært det over 
lang tid. På toppen opplever landbruket nå en historisk kostnadsøkning på viktige 
innsatsfaktorer som blant annet kunstgjødsel, kraftfor, diesel og strøm. Dette skaper 
stor usikkerhet i næringa. Jordbruksforhandlingene omhandler delvis endringer som 
først vil tre i kraft neste år. For mange bønder vil det da være for sent. Det trengs 
avklaringer nå, og kommunestyret i Gausdal forventer at regjeringa etablerer en 
ordning som raskt kan kompensere for de ekstraordinære kostnadsøkningene 
næringa står overfor.  
 
Vi forventer samtidig at det gjøres betydelige grep i årets jordbruksoppgjør som gir 
bøndene trygghet og forutsigbarhet for inntektsgrunnlag og investeringer, som sikrer 
lønnsomhet for både større og mindre bruk og som styrker norsk sjølforsyning, i tråd 
med målsettingene for landbruket som er beskrevet i Hurdalsplattformen. 

 
Uttalelsen oversendes landbruks- og matministeren, og følges opp i dialogen med 
Storting og regjering.»  

 
 
Votering over forslaget til ordfører Anette Musdalslien, Sp: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret i Gausdal har følgende uttalelse:  
 

• Den økonomiske situasjonen i landbruket er svært krevende og har vært det over 
lang tid. På toppen opplever landbruket nå en historisk kostnadsøkning på viktige 
innsatsfaktorer som blant annet kunstgjødsel, kraftfor, diesel og strøm. Dette skaper 
stor usikkerhet i næringa. Jordbruksforhandlingene omhandler delvis endringer som 
først vil tre i kraft neste år. For mange bønder vil det da være for sent. Det trengs 
avklaringer nå, og kommunestyret i Gausdal forventer at regjeringa etablerer en 
ordning som raskt kan kompensere for de ekstraordinære kostnadsøkningene 
næringa står overfor.  

Vi forventer samtidig at det gjøres betydelige grep i årets jordbruksoppgjør som gir 
bøndene trygghet og forutsigbarhet for inntektsgrunnlag og investeringer, som sikrer 
lønnsomhet for både større og mindre bruk og som styrker norsk sjølforsyning, i tråd 
med målsettingene for landbruket som er beskrevet i Hurdalsplattformen. 



  

 
 

• Uttalelsen oversendes landbruks- og matministeren, og følges opp i dialogen med 
Storting og regjering.  

 
 
 
 
 
 
KS-31/22 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 20/303 
 
GRUNNGITTE SPØRSMÅL FRA KARSTEN VEDEL JOHANSEN FRA MDG  

 
Grunngitte spørsmål fra Karsten veder Johansen fra MDG sendt ut 29.03.2022.  
Hvilke forberedelser/tiltak har kommunen i tilfelle en alvorlig tørkesituasjon med 
vannknapphet og stor/ekstrem skogbrannfare i sommer?  Det er nå økende risiko for dette 
på grunn av en meget tørr sommer og høst i fjor og en meget nedbørsfattig vinter, samt en 
fastlåst værsituasjon de siste tre månedene som ikke viser tegn til endring. 
 
Utdypet begrunnelse: I GD for mandag 27.09.21 s. 4-5 ble det opplyst av Hans-Christian 
Udnæs, fagansvarlig for vassdragsdrift i Hafslund Eco, at vannføringa i Gausa og andre 
vassdrag i regionen da var den laveste som er målt, under en tiendedel av normalen. Med 
unntak av oktober og februar som begge hadde litt over normalen har alle måneder fra og 
med juni 2021 hatt nedbør betydelig under normalen, august, september og hele perioden 
november-januar godt under halvdelen av det normale. Mars ligger an til nedbør langt under 
en tredjedel av normalen.  
 
Samtidig har vinteren vært ekstremt mild, med middeltemperatur rundt fire grader over 
normalen 1961-90 og vel et par grader over den ny normalen 1991-2020. Det betyr at det er 
ekstremt lite snø i fjellet, ifølge senorge.no mellom under 10 og 50 pst. av normalen, i 
storparten av regionen er det nok nærmere 10-20 pst. eller mindre. Videre er det ikke på 
sesongvarslene, som strekker seg til og med juni, meldt noen omlegging av den 
grunnleggende værsituasjonen som vi har hatt siden ifjor, og dermed ikke utsikt til noe 
særlig mer nedbør utover våren og forsommeren. Slike varsler er sjølsagt alltid usikre, men 
de er blitt mer sikre de seinere åra. Generelt er det en globalt omfattende tendens til at 
værmønstrene er mer fastlåst enn før, noe som de fleste forskningsresultater knytter til den 
sk. arktiske forsterkninga, dvs. at den globale oppvarmingen er betydelig sterkere (mer enn 
dobbelt så stor) i polarområdene enn på midlere breddegrader. Dette medfører en tendens 
til at jetstrømmene som styrer lavtrykksbanene blir mye mer fastlåst i samme posisjoner 
over lange perioder, noe som har skapt en rekke ekstreme hetebølger, tørkekatastrofer og 
nedbørsflommer gjennom de siste årtiene, med en foreløpig topp i fjor (og i vinter på den 
sørlige halvkula). Her - i hele Skandinavia (og i det meste av Europa nord for Middelhavet 

http://senorge.no/


  

 
hvor tørken varte helt til januar 2019) hadde vi i 2018 en periode fra og med april til over 
midten av august hvor middeltemperaturen lå over normal julitemperatur, og hvor det var 
lite nedbør og etterhvert ble ekstrem tørke. 
 
Fyllingsgraden i vannmagasinene på Østlandet er per nå rundt 15 pst., mens normalen for 
årstida er over 22, ifølge https://www.nve.no/energi/analyser-og-
statistikk/magasinstatistikk/ . Den er på nivå med de mest ekstreme år tidligere, som f.eks. 
på samme tid i 2018, men i 2018 var det betydelig mer snø i regionen på denne tida, mellom 
110 og helt opp til 300 pst. av normalen og altså mange ganger mer enn det er nå. Skulle vi 
nå få en lignende hetebølge og tørke som i 2018, noe som ikke er usannsynlig (de fleste 
somrene etter 2000 har vært varmere enn normalen, tildels betydelig), vil vannsituasjonen i 
Gausdal og hele Østlandsområdet i sommer fort kunne bli mye knappere enn i det ekstreme 
året 2018. Det er nå meldt skogbrannfare over hele Østlandsområdet, noe som er veldig 
uvanlig så tidlig på våren.  
https://www.nrk.no/osloogviken/stor-skogbrannfare-pa-ostlandet-1.15910160  
 
 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens svar på spørsmål:  
 
«En ekstrem situasjon med lite nedbør og stor skogbrannfare vil nok ikke bare berøre 
Gausdal kommune, men hele regionen. I et slik tilfelle vil beredskapen skjerpes, og det blir 
viktig med god informasjon og forbyggende arbeid for å unngå branner. Mellom 15. april og 
15. september er det generelt bålforbud i Norge. Da er det normalt ikke tillatt å tenne bål, 
engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild, i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen. 
 
Skulle det likevel oppstå har vi har et felles slagkraftig brannvesen i Lillehammer Region 
brannvesen, som også vil kunne be om forsterkning fra flere brannvesen og andre ressurser 
som finnes i regionen. Erfaringsvis vil statsforvalteren i Innlandet også i en slik situasjon 
bidra med informasjon og koordinere ulike forebyggende tiltak.  
 
Ved kriser settes kommunal kriseledelse, der koordinering av tiltak og informasjon er noen 
av de viktigste oppgavene. 
 
Når det gjelder kommunal vannforsyning har vi stabil grunnvannsforsyning i Forset i tillegg til 
vannforsyning på Skei. Som det tidligere er informert om blant annet gjennom hovedplan for 
vann og avløp, utredes det alternativer for ny reservevannforsyning for hele bygda. 
 
Tørkesommeren 2018 viste at landbruket og leverandørleddene har en sterk vilje og evne til 
å omstille seg under kritiske forhold. Bl.a. ble mange gamle vanningsanlegg og andre type 
«nødløsninger» satt i drift. Seterareal og utmark viste seg å være svært verdifulle 
beredskapsarealer, både for storfe og småfe. Disse erfaringene er nyttige i fremtidige 

https://www.nve.no/energi/analyser-og-statistikk/magasinstatistikk/
https://www.nve.no/energi/analyser-og-statistikk/magasinstatistikk/
https://www.nrk.no/osloogviken/stor-skogbrannfare-pa-ostlandet-1.15910160


  

 
hendelser. Landbrukskontoret har alltid ansatte tilgjengelig gjennom sommeren for kontakt 
og veiledning. Det er Norsk Landbruksrådgivning, en ekstern aktør i regionen, som vil være 
kontaktpunktet for bøndene vedrørende håndtering, der landbrukskontoret er bindeledd for 
informasjon. Landbrukskontoret har også kontaktinformasjon til alle bønder, og sender 
regelmessige infomail og informasjon ved akutte hendelser, i tillegg til bruk av sosiale medier 
og hjemmeside.  
  
Landbruksplan for Lillehammer-regionen 2021-2025 ble vedtatt i fjor høst og beredskap har 
fått en stor synliggjøring i denne, innunder kapitlet Landbrukets rolle i samfunnet. Regionen 
har høy skogbruksaktivitet og derav et stort skogsbilveinett – dette er av stor verdi ved en 
evt. skogbrann, for framkommelighet for brannvesen. Landbrukskontoret har oversikt over 
alle veiene og har dialog om dette med kommunens beredskapsstab ved hendelser. 
  
De enkelte gårdsbruk innehar også en stor nytteverdi i den kommunale beredskapen, både 
med tanke på lokalkunnskap og tilgang på utstyr. Dette er det viktig å løfte frem i kommunal 
beredskap. 
  
Landbrukskontorets beredskap består også i å veilede og trygge gardbrukerne ift. 
søknad om tilskudd relatert til klimabasert avlingsskade, og å jobbe mot regionale og 
sentrale myndigheter for å tydeliggjøre situasjon og behov lokalt. Erfaringer fra 2018 
viste at det nytter.» 
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