
 

 
 

 
 

 

 

 

Offentlig protokoll 
 
Organ:  Formannskapet 
Dato:  21.09.2022 
Tid:  09:00 – 12:15 
Sted:  Møterom Skeikampen 
Under ledelse av:  Ordfører Anette Musdalslien 
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:   MØTER FOR: 

Leder Anette Musdalslien   
Medlem Stig Audun Melbø   
Medlem Paul Kristian Lillelien   
Medlem Åslaug Enger Olsen FO  
Medlem Hans Oddvar Høistad   
Medlem Stein Erik Skjelsvold   
Medlem Heidi Kristiansen   

Varamedlem           Ole Kristian Klåpbakken                Åslaug Enger Olsen  
Varamedlem           Jan Erik Kristiansen     Stein Erik Skjelsvold sak 58/22 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer:  7 

 
Til stede fra administrasjonen:  

Kommunedirektør Rannveig Mogren, Jarle Snekkestad, Dag Vågsnes, Marie Skavnes, Torbjørn 
Furuhaugen, Harald Landheim, Rigmor Myhre. 
 
Ellers møtte arrangementskoordinator Stein B. Olsen fra Visit Lillehammer.  
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Sak 58 ble behandlet før referatsaker, 

deretter sak 57.   

Delt ut i møtet: - 
 
Orienteringer:  

• Kafe-saken – for drøfting og innspill. Orientering ved Rannveig Mogren 
2 vedlegg var sendt ut med sakslisten:  
Vedlegg 1: Samlet saksframstilling sak 60/21, fra formannskapet den 18.08.2021  
Vedlegg2: Samlet saksframstilling sak 82/21, fra kommunestyret den 25.11.2021  

 
Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlegges protokollen.  
 



  

 

 

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 49/22   
 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 21.09.2022  
Sak 50/22   
 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2023 - FASTSETTING AV 

VALGDAG(ER), STEMMEKRETSER, STEMMETIDER OG DELEGERING TIL 
VALGSTYRET 

Sak 51/22   
 NY ORGANISERING AV IUA OPPLAND  
Sak 52/22   
 INTERKOMMUNALT FACT-TEAM I ORDINÆR DRIFT FRA 2023  
Sak 53/22   
 BIDRAG TIL T -AKSJONEN 2022  
Sak 54/22   
 KARTLEGGING AV AREALER FOR BOLIGBYGGING  
Sak 55/22   
 HØRING AV REVISJONSDOKUMENT FOR REGULERINGSKONSESJONEN FOR 

RAUA- OG ROPPAVASSDRAGENE  
Sak 56/22   
 UTBYGGINGSAVTALE ROASETER HYTTEOMRÅDE  
Sak 57/22 Unntatt offentlighet ofl §23 Ofl §23 
 FESTEAVGIFTER - OPPLYSNINGSVESENETS FOND (OVF)  
Sak 58/22   
 SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - VM I VINTERTRIATLON  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
FS-49/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/1534 
 
REFERATSAKER FORMANNSKAPET 21.09.2022  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
 
 
 
 
Vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning. 
 
 
 
 
FS-50/22 
Ark.: 010 Arkivsaksnr.: 22/824 
 
KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2023 - FASTSETTING AV VALGDAG(ER), 
STEMMEKRETSER, STEMMETIDER OG DELEGERING TIL VALGSTYRET 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

1. Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 i Gausdal kommune avvikles på følgende måte:  
A) Valgtingsdager søndag 10. september og mandag 11. september  
B) Stemmelokalene holdes åpne 15.00-18.00 på søndag 10. september  
C) Stemmelokalene holdes åpne 10.00-18.00 på mandag 11. september 

2. Det fastsettes 2 stemmekretser: Østre Gausdal og Vestre Gausdal  
3. Det etableres forhåndsstemmegivning i Svatsum  
4. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelige tider for når og hvor 

forhåndsstemmegivningen skal skje, samt avvikling av valget i henhold til valglov og 
valgforskriftens bestemmelser.  

5. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette ordning for godtgjøring av valgmedarbeidere.  



  

 

 

 
Behandling: 
Paul Kristian Lillelien, Sp, satte fram dette forslaget:  
 
«Punkt 1 ingen endring 
Punkt 2 det fastsettes 3 valgkretser, Østre Gausdal, Vestre Gausdal og Svatsum.  
Åpningstidene i Svatsum på blir som ved valget i 2019: det vil sin som de andre på søndag, og på 
mandag kl. 10.00 - 15.00  
Punkt 3 strykes 
Punkt 4 og 5 ingen endring» 
Votering:  
Forslaget til Paul Kristian Lillelien ble enstemmig tiltrådt.  
 
 
 
Innstilling: 
 

1. Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 i Gausdal kommune avvikles på følgende måte:  
A) Valgtingsdager søndag 10. september og mandag 11. september  
B) Stemmelokalene holdes åpne 15.00-18.00 på søndag 10. september  
C) Stemmelokalene i Østre Gausdal og Vestre Gausdal holdes åpne 10.00-18.00 på 

mandag 11. september. I Svatsum kl. 10.00 - 15.00. 
2. Det fastsettes 3 stemmekretser: Østre Gausdal og Vestre Gausdal og Svatsum. 
3. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelige tider for når og hvor 

forhåndsstemmegivningen skal skje, samt avvikling av valget i henhold til valglov og 
valgforskriftens bestemmelser.  

4. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette ordning for godtgjøring av valgmedarbeidere.  
 
 
 
 
 
 
 
FS-51/22 
Ark.: K24 &20 Arkivsaksnr.: 22/865 
 
NY ORGANISERING AV IUA OPPLAND  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Kommunestyret vedtar samarbeidsavtalen «Kommunalt oppgavefellesskap – IUA Oppland 
Interkommunalt utvalg mot Akutt forurensning», slik den ligger som vedlegg til denne saken. 



  

 

 

 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
 
Innstilling: 
Kommunestyret vedtar samarbeidsavtalen «Kommunalt oppgavefellesskap – IUA Oppland 
Interkommunalt utvalg mot Akutt forurensning», slik den ligger som vedlegg til denne saken. 
 
 
 
 
FS-52/22 
Ark.: 037 Arkivsaksnr.: 19/1097 
 
INTERKOMMUNALT FACT-TEAM I ORDINÆR DRIFT FRA 2023  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

1. Kommunestyret godkjenner at FACT-team Sør-Gudbrandsdal videreføres som et ordinært 
driftstiltak i samarbeid med de øvrige samarbeidskommunene, SIHF v/DPS Lillehammer 
og NAV om etablering av FACT-team.        
                               

2. Det skal inngås en samarbeidsavtale mellom deltakende kommuner, SIHF v/DPS 
Lillehammer og NAV Lillehammer- Gausdal. Avtalens oppsigelsestid er 2 år og gjeldende 
fra 1.januar påfølgende år. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere 
samarbeidsavtalen.  

 
3. Kommunene inngår en tjenesteavtale for FACT-team med Lillehammer som 

vertskommune. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere 
tjenesteavtalen.  
 

4. Finansiering i Gausdal: Økonomisk virkning legges inn i handlings- og økonomiplanen fra 
2023.  

 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 



  

 

 

 
Innstilling: 
 

1. Kommunestyret godkjenner at FACT-team Sør-Gudbrandsdal videreføres som et ordinært 
driftstiltak i samarbeid med de øvrige samarbeidskommunene, SIHF v/DPS Lillehammer 
og NAV om etablering av FACT-team.        
                               

2. Det skal inngås en samarbeidsavtale mellom deltakende kommuner, SIHF v/DPS 
Lillehammer og NAV Lillehammer- Gausdal. Avtalens oppsigelsestid er 2 år og gjeldende 
fra 1.januar påfølgende år. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere 
samarbeidsavtalen.  

 
3. Kommunene inngår en tjenesteavtale for FACT-team med Lillehammer som 

vertskommune. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere 
tjenesteavtalen.  
 

4. Finansiering i Gausdal: Økonomisk virkning legges inn i handlings- og økonomiplanen fra 
2023.  

 
 
 
 
 
 
 
 
FS-53/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/1509 
 
BIDRAG TIL T -AKSJONEN 2022  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Gausdal kommune bidrar med kr. 3 per innbygger til TV -aksjonen 2022. 
2. Tilskuddet dekkes av formannskapets tilleggsbevilgningspost. 

 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 



  

 

 

Vedtak: 
 

1. Gausdal kommune bidrar med kr. 3 per innbygger til TV -aksjonen 2022. 
2. Tilskuddet dekkes av formannskapets tilleggsbevilgningspost. 

 
 
 
 
 
 
FS-54/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/92 
 
KARTLEGGING AV AREALER FOR BOLIGBYGGING  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Formannskapet slutter seg til kriteriene som er lagt til grunn, og tar grovanalysen til etterretning, med 
følgende merknader:  
 
 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 37/22 den 16.09.2022. 
 
Behandling: 
 
Representanten Eystein Fære Forseth (Sp) fremmet følgende forslag til merknader: 

• Planutvalget anbefaler at fulldyrka mark på Nordre Toft 133/1, tas ut. 
• Planutvalget anbefaler at fulldyrka mark på Surnflat 148/4, tas ut. 

 
Kommunedirektørens forslag med tilleggsforslag fra Eystein Fære Forseth ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
 
Innstilling: 
 
Planutvalget slutter seg til kriteriene som er lagt til grunn, og tar grovanalysen til etterretning, 
med følgende merknader:  

• Planutvalget anbefaler at fulldyrka mark på Nordre Toft 133/1, tas ut. 
• Planutvalget anbefaler at fulldyrka mark på Surnflat 148/4, tas ut. 

 
 
 



  

 

 

Behandling: 
 
Innspill fra formannskapet:  

- Blåbærhaugen og Kolbotn må sees mer på inn mot naturmessige risikofaktorer  
- Tomtene ved kommunegrensa – Lindgård – og stripen etter RV 255, - er de for små? 
- Lunde – utfordringer med trygg skoleveg, men det må kunne løses 
- Tomter i Follebu nært skolen er spesielt interessante 
- Strekningen som er frigjort vedr. RV 255, – her bør det legges til rette for eneboliger  
- Eneboliger vs. tettere utnytting må vurderes. Bygges leiligheten frigjøres eneboliger  
- De områdene som er interessant for grunneiere må vektlegges videre.  
- Lunde, Hagatun og Heggen IV bør prioriteres, og i Heggen IV bør formålet være en 

kombinasjon enebolig/konsentrert utbygging. 
 
Forslag fra kommunedirektøren til tillegg i innstillingen: 
Kommunedirektøren legger frem for førstkommende kommunestyre en oppfølgingsplan med 
utgangspunkt i grovanalysens oppsummerende skjema som hensyntar planutvalgets og 
formannskapets innspill. 
  
Votering:  
Forslaget fra kommunedirektøren ble enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
Formannskapet slutter seg til kriteriene som er lagt til grunn, og tar grovanalysen til etterretning, 
med følgende innspill:  
 

- Blåbærhaugen og Kolbotn må sees mer på inn mot naturmessige risikofaktorer  
- Tomtene ved kommunegrensa – Lindgård – og stripen etter RV 255, - er de for små? 
- Lunde – utfordringer med trygg skoleveg, men det må kunne løses 
- Tomter i Follebu nært skolen er spesielt interessante 
- Strekningen som er frigjort vedr. RV 255, – her bør det legges til rette for eneboliger  
- Eneboliger vs. tettere utnytting må vurderes. Bygges leiligheten frigjøres eneboliger  
- De områdene som er interessant for grunneiere må vektlegges videre.  
- Lunde, Hagatun og Heggen IV bør prioriteres, og i Heggen IV bør formålet være en 

kombinasjon enebolig/konsentrert utbygging. 
 
Kommunedirektøren legger frem for førstkommende kommunestyre en oppfølgingsplan med 
utgangspunkt i grovanalysens oppsummerende skjema som hensyntar planutvalgets og 
formannskapets innspill 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
FS-55/22 
Ark.: 614 S1 Arkivsaksnr.: 19/988 
 
HØRING AV REVISJONSDOKUMENT FOR REGULERINGSKONSESJONEN FOR RAUA- OG 
ROPPAVASSDRAGENE  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Gausdal kommunestyre tar høringsdokumentet til etterretning. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
Gausdal kommunestyre tar høringsdokumentet til etterretning. 
 
 
 
 
FS-56/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/1531 
 
UTBYGGINGSAVTALE ROASETER HYTTEOMRÅDE  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Utbyggingsavtale for Roaseter Hytteområde godkjennes. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt 
 
Vedtak: 
Utbyggingsavtale for Roaseter Hytteområde godkjennes. 
 



  

 

 

 
 
 
FS-57/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/1606 
 
FESTEAVGIFTER - OPPLYSNINGSVESENETS FOND (OVF) Unntatt offentlighet jfr.            
                                                                                                     offentleglova § 23 
 
 
 
 
 
FS-58/22 
Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 22/1529 
 
SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - VM I VINTERTRIATLON  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

Instilling: 
 
Skeikampen Skiarena ytes et tilskudd på de vilkår som fremgår av retningslinjene for 
næringsfondet i Gausdal slik det fremgår av vedlagte forslag til partnerskapsavtale. 

Forslag til vedlagt partnerskapsavtale mellom Skeikampen Skiarena AS og Gausdal kommune 
vedtas. 

Arbeidsfristen for gjennomføring settes til 31.12.2023. 

 
Behandling: 
 
Stein Erik Skjelsvold, Ap, tok opp sin habilitet fordi han er medlem av styret i selskapet 
Skeikampen Skiarena AS.  Han gikk fra ved behandlingen av habiliteten. 6 representanter  
tilstede.  
 
Kommunedirektørens vurdering av habiliteten:  
 

Stein Erik Skjelsvold har stilt spørsmål om egen habilitet i forbindelse med 
formannskapets behandling av sak om støtte fra næringsfondet.  
 
Som part i saken etter forvaltningslovens bestemmelser, regnes den som avgjørelsen 
direkte retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. Med dette menes adressaten 



  

 

 

for vedtaket, eksempelvis den som pålegges en plikt, får en tillatelse eller innvilges en 
søknad. En part kan være en juridisk eller en fysisk person.   
Hvis saken har rettslig betydning for et selskap ved at den påvirker dets rettigheter og 
plikter, vil det som klar hovedregel anses som part. Det må gjøres en helhetlig vurdering 
om det er rimelig å gi status som part, ut fra hvor nær tilknytning det har til saken og hvor 
sterkt det samlet sett blir berørt av den. 
 
Vedtaket anses å direkte gjelde Skeikampen Skiarena AS, da formannskapet skal ta stilling 
til om selskapet etter søknad skal få støtte fra næringsfondet, samt til hvilke vilkår som 
skal legges til grunn for støtten.  Som følge av dette anses selskapet for å være «part» 
etter forvaltningsloven § 2, 1. ledd bokstav e.  
 
I henhold til forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav e, er en folkevalgt automatisk inhabil til 
å behandle en sak når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller 
bedriftsforsamling for et selskap som er part i saken. 
Styremedlem etter denne bestemmelsen omfatter både medlemmer som er oppnevnt av 
eierne og de som er oppnevnt av de ansatte. Som medlem av styret i Skeikampen 
Skiarena AS, vil Skjelsvold være omfattet av denne bestemmelsen, og således automatisk 
inhabil til å behandle saken.  
 
Konklusjon: Stien Erik Skjelsvold anses for å være inhabil ved behandlingen etter 
forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav e.  

 
Votering over habilitet:  
Stein Erik Skjelsvold ble enstemmig vedtatt inhabil.  
 
Jan Erik Kristiansen, Ap, tok plass. 7 representanter ved behandling av saken.  
 
Stig Melbø, TPL, satte fram dette forslaget:  
 
«Skeikampen Skiarena ytes et tilskudd på de vilkår som fremgår av retningslinjene for 
næringsfondet i Gausdal og slik det fremgår av vedlagte forslag til partnerskapsavtale.  

Forslag til partnerskapsavtale mellom Skeikampen Skiarena AS og Gausdal kommune vedtas, 
med et tilskudd på inntil kr. 300.000, -.  

Arbeidsfristen for gjennomføring settes til 31.12.2023.» 

Votering i saken:  
Kommunedirektørens forslag ble satt opp mot Stig Melbøs forslag.  
Stig Melbøs forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
 



  

 

 

Innstilling: 
 
Skeikampen Skiarena ytes et tilskudd på de vilkår som fremgår av retningslinjene for 
næringsfondet i Gausdal og slik det fremgår av vedlagte forslag til partnerskapsavtale.  

Forslag til partnerskapsavtale mellom Skeikampen Skiarena AS og Gausdal kommune vedtas, 
med et tilskudd på inntil kr. 300.000, -.  

Arbeidsfristen for gjennomføring settes til 31.12.2023. 
 
 
 
 


