
 

 
 

 
 

 

 
Offentlig protokoll 
 
Organ:  Kommunestyret 
Dato:  16.06.2022 
Tid:  12:00 – 15.30. Arbeidsøkt fra kl. 9.  
Sted:  Kommunestyresalen 
Under ledelse av:  Ordfører Anette Musdalslien  
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:   MØTER FOR:  

Medlem Anette Musdalslien   
Medlem Paul Kristian Lillelien   
Medlem 
Medlem  

Ole Kristian Klåpbakken 
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 
Medlem 
Medlem   

Jan Erik Kristiansen 
Ola Svendsrud 
Helene Dypdal  

 
 
FO 

 

Medlem Heidi Kristiansen FO  
Medlem Jens Nikolai Høistad   
Medlem Stein Erik Skjelsvold FO  
Medlem Alfred Magnar Johansen   
Medlem Marit Dahle Johansen FO  
Medlem Viggo Haugen   
Medlem Randi Noreng   
Medlem Stig Audun Melbø   
Medlem  Karsten Vedel Johansen    
Varamedlem 
Varamedlem    
Varamedlem 
Varamedlem 
Varamedlem    

  
Tor Egil Klufthaugen  
Mari T. Nerjordet  
Yvonne Briton Denneche  
Asbjørn Øverli 

   
Helene Dypdal  
Heidi Kristiansen   
Stein Erik Skjelsvold 
Marit Dahle Johansen  
 
 

 
 



  

 
Antall representanter inkl. varamedlemmer: 23 

 
Til stede fra administrasjonen:  

• Kommunedirektør Rannveig Mogren, Cathrine Furu, Torbjørn Furuhaugen, Berit Brateng, 
Marit B Homb, Marit Lang-Ree Finstad 

 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen, med den endring  

av at sak 54 ble behandlet før sak 53  
 
Delt ut i møtet:  

• Uttalelser fra råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet  
• Innstillinger fra formannskapet  

Orienteringer:  
• Status i arbeidet med framtidens helse- og omsorgstjenester, ved assisterende 

kommunedirektør Cathrine Furu 
• I forbindelse med saken om aldersvennlig lokalsamfunn var det en orientering ved 

kommunestyremedlem Einar Einstad, Sp. 
• I forbindelse med saken om økonomi- og aktivitetsrapport var det en orientering ved 

økonomisjef Marit B Homb 
 
 
Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlegges protokollen.  

 
 

---- 
 
Arbeidsøkt i kommunestyret 16. juni kl. 09-11.15, med følgende program:  
Om «Gausdal kommune i 2042». Dette er oppstart av en prosess som en følger videre opp i 
dialogseminaret 1. september, og arbeidet med bl.a. handlings og økonomiplanen. 

• Innledning og avslutning ved ordfører 
• Presentasjon av 2 scenarier om demografiutvikling, økonomi og samfunnsutvikling.  

Ved kompetansemiljøet Karabin. 
• Gruppearbeid 

Presentasjonen i møtet, og en rapport sendes ut, og legges på hjemmesiden. 
 



  

 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 45/22   
 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 16.06.2022  
Sak 46/22   
 BUDSJETTENDRINGER, OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER 

FRA 2021 TIL 2022  
Sak 47/22   
 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2022  
Sak 48/22   
 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 

30.04.2022  
Sak 49/22   
 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM MEDLEM OG VALG AV NYE  MEDLEMMMER 

OG VARAMEDLEMMER TIL LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL FORLIKSRÅDET  
Sak 50/22   
 ALDERSVENNLIG LOKALSAMFUNN  
Sak 51/22   
 SØKNAD OM STØTTE TIL BYGGING AV RULLEPARK  
Sak 52/22 Unntatt offentlighet, offl §13 Ofl §13 
 FORESPØRSEL OM VIDERESALG AV NÆRINGSAREAL.  
Sak 53/22   
 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KANKERUD FJELLTAK, PLANID: 202002 - 

SLUTTBEHANDLING OG VEDTAK  
Sak 54/22   
 GRUNNGITTE SPØRSMÅL FRA VIGGO HAUGEN, BYGDALISTA  
Sak 55/22   
 SØKNAD OM FORLENGET PERMISJON FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED 

FUNKSJONSNEDSETTELSE - ANNE GRETHE SVENDSEN  
  
 
 
 
KS-45/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/1118 
 
REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 16.06.2022  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Referatsaken tas til etterretning. 



  

 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
Referatsaken tas til etterretning. 
 
 
 
 
KS-46/22 
Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 22/1029 
 
BUDSJETTENDRINGER, OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2021 TIL 
2022  

 
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Investeringsmidler tilsvarende 1,057 mill. kr fra 2021 inndras. 
2. Det overføres investeringsmidler inklusive utlån startlån fra 2021 til 2022 tilsvarende 

72,633 mill. kr, investeringsbudsjettet økes tilsvarende. Jamfør vedlegg til saken.  
3. Investeringene finansieres slik: 

 
 

  Prosjekt: Beløp 
  Bruk av lån – utlån startlån 16 231 
  Bruk av lån – kommunens investeringer 31 180 
  Kompensasjon merverdiavgift 5 583 
98004 Bruk av fond – kartlegging/prosjektering Dørja 73 
98004 Tilskudd – kartlegging/prosjektering Dørja 1 069 
98011 Tilskudd - Flomsikring Finna  15 232 
98011 Bruk av investeringsfond – Flomsikring Finna 3 265 
  Sum finansiering 72 633 

 
Det godkjennes låneopptak til investeringer i denne saken med inntil 16,7 mill. kr. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  



  

 
 
 
Vedtak: 

1. Investeringsmidler tilsvarende 1,057 mill. kr fra 2021 inndras. 
2. Det overføres investeringsmidler inklusive utlån startlån fra 2021 til 2022 tilsvarende 

72,633 mill. kr, investeringsbudsjettet økes tilsvarende. Jamfør vedlegg til saken. 
 

3. Investeringene finansieres slik: 
 

  Prosjekt: Beløp 
  Bruk av lån – utlån startlån 16 231 
  Bruk av lån – kommunens investeringer 31 180 
  Kompensasjon merverdiavgift 5 583 
98004 Bruk av fond – kartlegging/prosjektering Dørja 73 
98004 Tilskudd – kartlegging/prosjektering Dørja 1 069 
98011 Tilskudd - Flomsikring Finna  15 232 
98011 Bruk av investeringsfond – Flomsikring Finna 3 265 
  Sum finansiering 72 633 

 
4. Det godkjennes låneopptak til investeringer i denne saken med inntil 16,7 mill. kr. 

 
 
 
 
 
KS-47/22 
Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 22/1011 
 
ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2022  

 
 
Formannskapets innstilling: 
 

 
1. Økonomi- og aktivitetsrapporten per 1. tertial 2022 tas til etterretning. 
2. Det godkjennes følgende budsjettjusteringer:  

 

Budsjettjusteringer per 1. tertial 2022 Budsjett-
korreksjon 

Økte skatteinntekter (RNB) -10,562 

Reduserte inntekter inntektsutjevningstilskudd (RNB) -7,746 

Rammetilskudd (RNB) koronaberedskap smittesporing 2. halvår -0,224 



  

 
Rammetilskudd (RNB) nasjonale e-helseløsninger og 
rhesusimmunisering -0,004 

Redusert rammetilskudd (RNB), som følge av økte skatteinntekter 8,528 
Økt eiendomsskatt -0,700 
Økt minimumsavdrag - økt nedbetaling avdrag lån 12,400 
11 Helse. RNB-beredskap smittesporing 2. halvår, endringer 
nasjonale e-helsetjenester, rhesusimmunisering 0,228 
13 Generelle utgifter og inntekter. Prisvekst for øvrig  2,000 
13 Generelle utgifter og inntekter. Lønnsoppgjør  3,000 
Sum endringer- mangler finansiering 6,920 
Finansiering - bruk av disposisjonsfond -6,920 

 
 
 
Behandling: 
 
I forbindelse med saken om økonomi- og aktivitetsrapport var det en orientering ved 
økonomisjef Marit B Homb 
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 

1. Økonomi- og aktivitetsrapporten per 1. tertial 2022 tas til etterretning. 
2. Det godkjennes følgende budsjettjusteringer:  

 

Budsjettjusteringer per 1. tertial 2022 Budsjett-
korreksjon 

Økte skatteinntekter (RNB) -10,562 

Reduserte inntekter inntektsutjevningstilskudd (RNB) -7,746 

Rammetilskudd (RNB) koronaberedskap smittesporing 2. halvår -0,224 
Rammetilskudd (RNB) nasjonale e-helseløsninger og 
rhesusimmunisering -0,004 

Redusert rammetilskudd (RNB), som følge av økte skatteinntekter 8,528 
Økt eiendomsskatt -0,700 
Økt minimumsavdrag - økt nedbetaling avdrag lån 12,400 
11 Helse. RNB-beredskap smittesporing 2. halvår, endringer 
nasjonale e-helsetjenester, rhesusimmunisering 0,228 
13 Generelle utgifter og inntekter. Prisvekst for øvrig  2,000 



  

 
13 Generelle utgifter og inntekter. Lønnsoppgjør  3,000 
Sum endringer- mangler finansiering 6,920 
Finansiering - bruk av disposisjonsfond -6,920 

 
 
 
 
 
 
KS-48/22 
Ark.: 200 Arkivsaksnr.: 22/1024 
 
RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 30.04.2022  

 
 
 
Formannskapets innstilling: 
 
Rapporteringen i henhold til finans- og gjeldsreglementet per 30.04.2022 tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Vedtak: 
Rapporteringen i henhold til finans- og gjeldsreglementet per 30.04.2022 tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
KS-49/22 
Ark.: 033 &16 Arkivsaksnr.: 22/841 
 
SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM MEDLEM  OG VALG AV NYE  MEDLEMMMER OG 
VARAMEDLEMMER TIL LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL FORLIKSRÅDET  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1.  Guro Ihler, født 25.01.1981, fritas for sitt verv som medlem av Lillehammer, Øyer og 
Gausdal forliksråd for perioden 2021-2024. 



  

 
 

2. Steinar Heltmark, født25.08.1972, fritas for sitt verv som medlem av Lillehammer, Øyer 
og Gausdal forliksråd for perioden 2021-2024 
 

3. Som nytt medlem til forliksrådet for perioden 2021-2024 velges Anita Steinslien. 
 

4. Som nytt medlem til forliksrådet for perioden 20212024 velges Håvard Granskogen. 
 

5. Som nytt varamedlem til forliksrådet for perioden 2021-2024 velges Trond Harald 
Jakobsen.  
 

6. Som nytt varamedlem til forliksrådet for perioden 2021-2024 velges Arild Johannes 
Strand Johnsen.  
 

7. Vedtakets punkter 1-6 gjelder kun dersom kommunestyrene i både Lillehammer og Øyer 
også vedtar disse punktene.  

 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 

1.  Guro Ihler, født 25.01.1981, fritas for sitt verv som medlem av Lillehammer, Øyer og 
Gausdal forliksråd for perioden 2021-2024. 
 

2. Steinar Heltmark, født25.08.1972, fritas for sitt verv som medlem av Lillehammer, Øyer 
og Gausdal forliksråd for perioden 2021-2024 
 

3. Som nytt medlem til forliksrådet for perioden 2021-2024 velges Anita Steinslien. 
 

4. Som nytt medlem til forliksrådet for perioden 20212024 velges Håvard Granskogen. 
 

5. Som nytt varamedlem til forliksrådet for perioden 2021-2024 velges Trond Harald 
Jakobsen.  
 

6. Som nytt varamedlem til forliksrådet for perioden 2021-2024 velges Arild Johannes 
Strand Johnsen.  
 

7. Vedtakets punkter 1-6 gjelder kun dersom kommunestyrene i både Lillehammer og Øyer 
også vedtar disse punktene.  

 



  

 
 
 
 
 
KS-50/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/1153 
 
ALDERSVENNLIG LOKALSAMFUNN  

 
Formannskapets innstilling: 
 
 

1. Kommunestyret takker arbeidsgruppen for gode og konstruktive forslag til veien videre i 
arbeidet med aldersvennlig lokalsamfunn. Kommunestyret slutter seg til 
kommunedirektørens forslag til oppfølging.  

 
2. I forbindelse med temaet aldersvennlig boligutvikling etableres en politisk arbeidsgruppe 

som skal lede det politiske arbeidet. Grøntområder/møteplasser i forbindelse med 
utvikling av boligområder tas inn i arbeidet. Til arbeidsgruppen utnevnes følgende 
medlemmer fra kommunestyrets faste representanter:   
-  
  

Behandling: 
 
I forbindelse med saken om aldersvennlig lokalsamfunn var det en orientering ved 
kommunestyremedlem Einar Einstad, Sp. 
 
Anette Musdalslien, Sp, foreslo at det skulle være en arbeidsgruppe bestående av en 
kommunestyrerepresentant fra hvert parti som er representert. 
 
Hans Høistad, Ap, foreslo Jan Erik Kristiansen.  
Paul Kristian Lillelien, Sp, foreslo Einar Einstad 
Viggo Haugen, Bygdalista foreslo Randi Noreng 
 
Stig Melbø og Karsten Wedel Johansen går inn i gruppen i og med at de er de eneste 
representantene fra sine partier.  
 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret takker arbeidsgruppen for gode og konstruktive forslag til veien videre i 
arbeidet med aldersvennlig lokalsamfunn. Kommunestyret slutter seg til 
kommunedirektørens forslag til oppfølging.  

 



  

 
2. I forbindelse med temaet aldersvennlig boligutvikling etableres en politisk arbeidsgruppe 

som skal lede det politiske arbeidet. Grøntområder/møteplasser i forbindelse med 
utvikling av boligområder tas inn i arbeidet. Til arbeidsgruppen utnevnes følgende 
medlemmer fra kommunestyrets faste representanter – en fra hvert parti:   
 
- Jan Erik Kristiansen, Ap 
- Einar Einstad, Sp 
- Randi Noreng, Bygdalista 
- Stig Melbø, TPL 
- Karsten Wedel Johansen, MDG 
  

 
 
 
 
 
KS-51/22 
Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 22/665 
 
SØKNAD OM STØTTE TIL BYGGING AV RULLEPARK  

 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Formannskapet bevilger kr 80 000,- fra formannskapets tilleggsbevilgning til Gausdal 
Skilag for bygging av rullepark. 

2. Gausdal kommune tar over eier- og driftsansvar etter at anlegget er ferdig bygget. Det 
forutsettes at anlegget tilfredsstiller de krav som stilles for slike anlegg, og at 
kulturdepartementet i forhold til spillemidler godkjenner at anlegget overføres 
kommunen. 

 
Behandling: 
 
Ordfører Anette Musdalslien, Sp, ba om å få fritak ved behandling av saken.  
Hun gikk i fra ved vurdering og behandling. 22 representanter. Varaordfører overtok 
møteledelsen.  
 
Kommunedirektørens vurdering av fritak:  
 

Ordførers ektefelle har over en lengere periode arbeidet aktivt for realisering av 
rulleparken i kraft av sin rolle i Gausdal skilag. 
 
Selv om det ikke foreligger forhold som tilsier inhabilitet, har en folkevalgt i henhold til 
kommuneloven § 11-11 anledning til å be om fritak fra å delta ved behandlingen av en 
sak dersom personlige grunner tilsier fritak. For å falle inn under denne bestemmelsen 



  

 
må man be om fritaket før saken tas opp til behandling.  Det er det folkevalgte organet 
selv som avgjør om den folkevalgte skal fritas. 
 
Bakgrunnen for bestemmelsen er at selv om det ikke foreligger noen inhabilitetsgrunn, 
kan det oppstå situasjoner hvor det vil medføre en personlig belastning for en folkevalgt å 
delta ved behandlingen av en sak. Når bestemmelsen kommer til anvendelse er det heller 
ikke nødvendig å ta stilling til om vedkommende er inhabil eller ikke. Regelen åpner for at 
et medlem kan be om fritak og at man dermed kan slippe å gå inn i vanskelige 
grensedragninger og vurderinger om vedkommendes habilitet. 
 
Bestemmelsen bør imidlertid brukes med varsomhet, så den ikke fører til en uthuling av 
det alminnelige prinsipp om møteplikt og plikt til å delta ved de avgjørelser som treffes. 
Rent politiske hensyn eller problemer i forhold til velgergrupper eller eget parti gir ikke i 
seg selv grunnlag for fritak. Den vil derimot kunne komme til anvendelse dersom en 
folkevalgt opplever det å delta i behandlingen som en personlig belastning. 

 
Votering over fritaket:  
Anette Musdalslien fikk fritak med 13 mot 9 stemmer.  
 
22 representanter ved behandling av saken.  
 
Votering i saken:  
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 

1. Formannskapet bevilger kr 80 000,- fra formannskapets tilleggsbevilgning til Gausdal 
Skilag for bygging av rullepark. 

2. Gausdal kommune tar over eier- og driftsansvar etter at anlegget er ferdig bygget. Det 
forutsettes at anlegget tilfredsstiller de krav som stilles for slike anlegg, og at 
kulturdepartementet i forhold til spillemidler godkjenner at anlegget overføres 
kommunen. 

 
 
 
 
 
KS-52/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/1115 
 
FORESPØRSEL OM VIDERESALG AV NÆRINGSAREAL. – Unntatt offentlighet off.l. § 13 

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KS-53/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/834 
 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR KANKERUD FJELLTAK, PLANID: 202002 - SLUTTBEHANDLING OG 
VEDTAK  
 
 
Planutvalgets innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar «Detaljreguleringsplan for Utvidelse av Kankerud Fjelltak» i medhold av 
plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
Sti langs bekken skal ferdigstilles så fort som mulig, og senest innen 3 mnd. etter at flytting av 
bekken er ferdig. 
 
 
 
Behandling: 
 
Randi Noreng, Bygdalista, tok opp sin habilitet. Hun gikk fra ved behandling og vurdering.  
Asbjørn Øverli, Ap, tok i møte opp sin habilitet, i og med at sønnen arbeider for Sigurd og Ola 
Grimstad AS. Begge gikk i fra. 21 representanter tilstede.  
 
Kommunedirektørens vurdering:  
 

Randi Noreng har stilt spørsmål ved egen habilitet i forbindelse med kommunestyrets 
behandling av detaljreguleringsplan for Kankrud Fjelltak. 
 
Norengs ektefelle arbeider for Sigurd og Ola Grimstad AS som eier 50 % av aksjene i 
Kankerud Fjelltak.  
Hans arbeid er imidlertid ikke relatert til aktiviteten ved Kankerund Fjelltak. 
 



  

 
I dette tilfellet er det ingen relasjon mellom Randi Noreng og partene i saken som 
medfører automatisk inhabilitet 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.  
Det foreligger ingen opplysninger som tilsier at Noreng selv eller hennes ektefelle 
påvirkes av kommunestyrets beslutning på en slik måte. 
 
Konklusjon: Randi Noreng anses å kunne delta ved kommunestyrets behandling av saken. 
 

 
Votering om habilitet for Randi Noreng, 21 representanter:  
Enstemmig vedtatt habil.  
 
22 representanter tilstede.  
 
Vurderingen om habilitet for Asbjørn Øverli er - utfra de opplysninger som er gitt i møtet – den 
samme som for Randi Noreng.   
 
Votering om habilitet for Asbjørn Øverli:  
Enstemmig vedtatt habil.  
 
23 representanter ved behandling av saken.  
 
Behandling av saken:  
 
Enstemmig vedtatt.  
 



  

 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar «Detaljreguleringsplan for Utvidelse av Kankerud Fjelltak» i medhold av 
plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
Sti langs bekken skal ferdigstilles så fort som mulig, og senest innen 3 mnd. etter at flytting av 
bekken er ferdig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KS-54/22 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 20/303 
 
GRUNNGITTE SPØRSMÅL FRA VIGGO HAUGEN, BYGDALISTA  
 

1. Vertskap til drift av kafeen i kommunehuset.  
 
I følge Gausdal kommunes egen nettside søker kommunen etter vertskap til kafeen i 
kulturhuset på Segalstad Bru. Søknadsfrist 13. mars 2022. 
 
Kommunens krav til vertskap i kommunekafeen er svært omfattende. Det gjelder 
åpningstider, egen sone for kommunens ansatte og personalpriser/rabatter for ansatte. 
Vertskapet skal dekke renhold, søppelhåndtering, tømming fettutskiller, strøm samt 
husleie 12 000 kr pr mnd pluss mva. I tillegg utgifter til vedlikehold, supplerende løst 
driftstilbehør og ansvar for filterbytte kjøkken og nødvendig tilsyn generelt 
 
Matservering: Omfattende krav til lunsjservering i kantine; dagens rett, brødmat og 
salatbar. Potensialet beskrives som 5500 kommunale lunsj måltider pr år med flere 
dersom service og kvalitet er god!! 
Møteservering omfatter tre kategorier; rundstykker, komplette lunsjpakker og et varmt 
måltid. 
 
I konkret vurdering i valg av vertskap vektlegges blant annet priser vertskap tilbyr 
kommunens ansatte. I kriteriene bes om pris standard lunsj for ansatte. Med spesifiserte 
lunsjkomponenter, som opplistet innhold i salatbar med minst 10 elementer! Kriteriene 



  

 
for møtemat er noe mindre opplistet. 
 
Spørsmål: 
Så hva er status vertskap etter frist 13. Mars 2022? 
 

2. Ledige kommunale boliger. 
 
Spørsmål:  
Hvor mange tomme kommunale boliger og leiligheter er det pr dags dato? 
Tiltak, initiativ og tidsplan for utleie? 

 
 
Svar fra kommunedirektøren til spørsmål 1:  
Kommunestyret behandlet saken i møte 25.11.2021. Dette ble enstemmig vedtatt:  
 

«Gausdal kommune lyser ut etter nye kafédrivere, for å få leieinntekter på lokalene. For 
evt. subsidiering av husleiekostnader (som ved tidligere avtaler), legges det inn en 
forutsetning av at driverne legger til rette for kantinetilbud hver dag mellom kl. 11-12 og 
et godt opplegg for møtemat. Lykkes ikke dette i løpet av første halvår 2022 står lokalene 
tomme ut året, og det jobbes videre med og se på muligheten til å legge inn midler til 
kantine/møteservering i budsjett 2023, i tråd med alternativ 3, slik: 70% stilling + renhold 
+ møbler/kjøkkenutstyr. Utgifter til bemanning vil i så tilfelle utgjøre ca. kr. 590.000, årlig, 
og til utstyr kr. 350.000, - (engangssum).» 

Del 1 i vedtaket er fulgt opp med at kafelokalene er lyst ut med sikte på å få inn private drivere. 
Det har ikke meldt seg noen.  
 
Vi går videre med vedtaket del 2, og ser på muligheten for å legge inn midler til 
kantine/møteservering i budsjett 2023. 
 
Svar fra kommunedirektøren til spørsmål 2:  
Pr. dags dato har vi 9 ledige utleieboliger, i Follebu, Forset og Segalstad bru.  
 
Med tanke på mottak av flyktninger er det holdt av en del boliger til dette formålet. Skulle 
behovet bli mindre enn først antatt må det gjøres en vurdering av om noen av boligene etter 
hvert skal selges.   
 
Kommunale utleieboliger har et boligsosialt perspektiv, regulert av ulike lovparagrafer. 
Kommunen skal bistå vanskeligstilte på boligmarkedet, dvs. de som av ulike årsaker ikke klarer å 
skaffe seg bolig selv.  Vi må derfor til enhver tid ha tilgang på ulike boliger – om det er noen som 
har behov for det. Det er også grunnen til at noen står tomme i kortere eller lengre perioder.  
 
Målgruppe for boligtildeling til kommunale boliger er: 



  

 
• Vanskeligstilte personer som ikke klarer å skaffe seg bolig selv (på grunn av sykdom, 

økonomi e.l.)  
• Førstegangsbosetting av flyktninger  
• Akuttbehov / behov for midlertidig bolig (f.eks. utskriving fra sykehus / uten bolig)  

 
Et vedtak om leie av kommunal bolig skal som hovedregel angi at søker gis en tidsbestemt 
leieavtale for 3 år. 
 
Tildeling av bolig skjer etter en tverrfaglig vurdering, etter lov og forskrift og: 

• Retningslinjer for tildeling av kommunal utleiebolig  
• Retningslinjer for tildeling av kommunal omsorgsbolig 

 
Omsorgsboliger kan tildeles innbyggere som har behov for tilrettelagt bolig med tilgang på 
tjenester grunnet sykdom, alder, funksjonshemming eller andre årsaker. Her snakker vi om 
kommunalt eide omsorgsboliger, eller kommunalt eide omsorgsboliger i bofelleskap.   
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SØKNAD OM FORLENGET PERMISJON FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED 
FUNKSJONSNEDSETTELSE -  ANNE GRETHE SVENDSEN  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Anne Grethe Svendsen innvilges forlenget permisjon fra vervet som medlem i råd for 
eldre og personer med funksjonsnedsettelse i perioden 01.08.2022 – 31.12.2022.  

2. Anne Toftemo Kvisberg fortsetter som settemedlem for samme perioden.  
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 

1. Anne Grethe Svendsen innvilges forlenget permisjon fra vervet som medlem i råd for 
eldre og personer med funksjonsnedsettelse i perioden 01.08.2022 – 31.12.2022.  

2. Anne Toftemo Kvisberg fortsetter som settemedlem for samme perioden.  
 
 
 
 
 


