
 

 

 
 

 
 

 

Sakliste 
 
STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM:           MØTEDATO: KL. 
    
Kommunestyret Kommunestyresalen 20.06.2019 09:00 NB! 
 
 
Det blir arbeidsøkter/gruppearbeid i forbindelse med disse 2 sakene:  

- Drøftingsnotat om 0-konsesjon i Gausdal kommune.  
- Kunnskapsgrunnlaget – fase 1 i forbindelse med utredningen om framtidens helse og 

omsorgstjenester.  
 
Orientering:  

- I forbindelse med saken om arealplanen er det en orientering ved arealplanlegger 
Rigmor Myhre. 

- I forbindelse med saken om økonomi- og aktivitetsrapport er det en orientering ved 
økonomisjef Marit B Homb. 

- I forbindelse med saken om kunnskapsgrunnlaget - fase 1 - utredning om framtidens 
helse og omsorgstjenester, er det en innledning ved rådmann Rannveig Mogren.  

 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 50/19 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 20.06.2019  
 
Sak 51/19 0 - KONSESJON I GAUSDAL  
 
Sak 52/19 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2030 - 

FØRSTEGANGSBEHANDLING FOR UTLEGGELSE TIL HØRING 
OG OFFENTLIG ETTERSYN  

 
Sak 53/19 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG 

GJELDSREGLEMENTET PER 30.04.2019  
 
Sak 54/19 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2019  
 
Sak 55/19 OMSTRUKTURERING AV OPPGAVER OG ARBEIDSPROSESSER - 

2019  
 
Sak 56/19 FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - FASE 1 I 

UTREDNINGEN: KUNNSKAPSGRUNNLAGET  
 



Sak 57/19 SØKNAD OM GARANTI TIL BANKLÅN - MELLOMFINANSIERING 
KUNSTGRESSBANE FOLLEBU STADION SØKER: FOLLEBU 
FOTBALLAG 

 
Sak 58/19 HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN 

MED FORSKRIFTER - NY REGULERING AV PRIVATE 
BARNEHAGER  

 
Sak 59/19 REGIONAL ARRANGEMENTSSTRATEGI FOR 

LILLEHAMMERREGIONEN - STRATEGI OG HANDLINGSPLAN  
 
Sak 60/19 BOSETTING - KOMMUNENS VEDTAK  
 
Sak 61/19 POLITISK ORGANISERING FOR PERIODEN 2019 - 2023  
 
Sak 62/19 FASTSETTING AV PRISER FOR KOMMUNALE BOLIGTOMTER  
 
Sak 63/19 DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN  
 
Sak 64/19 BEHANDLINGSGEBYR DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN  
 
Sak 65/19 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 30.04.2019  
 
 
 
Habilitet og interessekonflikter: 
Medlemmer og varamedlemmer til politiske utvalg kan være inhabile i enkeltsaker til politisk 
behandling. Se derfor nøye gjennom saklisten. 
For at det skal være mulig å innkalle varamedlem i slike tilfeller, må medlem eller innkalt 
varamedlem i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med utvalgets leder. Ved 
behov kontaktes rådmannen for vurdering av habiliteten. 
Kommer man til at det kan foreligge inhabilitet, må melding gis til servicetorget så raskt som 
mulig for innkalling av varamedlem til den aktuelle saken. Det er organet selv som formelt 
avgjør habilitetsspørsmålet ved votering.  
 
Eventuelle forfall meldes til servicetorget på e-post: servicetorget@gausdal.kommune.no, evt. 
på tlf. 61 22 44 00. 
Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. 
 
 

Gausdal, 13.06.2019 
 

Hans Oddvar Høistad 
Ordfører 

         Rannveig Mogren 
               Rådmann  
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Ark.: 033   Arkivsaksnr.: 19/1542 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
50/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen 
 
REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 20.06.2019  
 
 

1. Orientering fra regionrådet. 
https://www.lillehammer.kommune.no/offentlig-mote-regionraadet-10-05-
2019.6028860-395684.html?moteid=41146.589e8c83a9  
 

2. Møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget i Gausdal 05.06.19 
 

3. Notat om interkommunalt samarbeid.  
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  
 

vedtak: 
 

 
Referatsakene tas til etterretning.  
 
 

https://www.lillehammer.kommune.no/offentlig-mote-regionraadet-10-05-2019.6028860-395684.html?moteid=41146.589e8c83a9
https://www.lillehammer.kommune.no/offentlig-mote-regionraadet-10-05-2019.6028860-395684.html?moteid=41146.589e8c83a9
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Ark.: V60   Arkivsaksnr.: 19/1483 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
51/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
Saksbehandler: Rannveig Mogren 
 
0 - KONSESJON I GAUSDAL  
 
 
Vedlegg: Ingen  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
Drøftingsnotat til kommunestyremøte 23. mai 
 
Administrasjonen ønsker å få drøftet denne saken i kommunestyre og få en tilbakemelding, 
som vil gi grunnlag for å fremme en endelig sak. 
Forskriften er nå moden for revidering og da dukker det opp noen spørsmål om hva vi gjør 
med denne. Det er mulig å se for seg 3 forskjellige alternativer: 

1. Videreføre forskriften og oppdatere denne 

2. Ta ut enkelte områder 

3. Avvikle forskriften 
 
Nedenfor prøver vi å belyse forskjellige sider av saken i form av fordeler, ulemper, alternativer 
og konsekvenser. 

 
O – konsesjon i Gausdal 
 
O-konsesjon (lokal forskrift om konsesjonsplikt for bebygd eiendom i Gausdal) ble innført 
17.10.1997. (og endret 31.08.2001). 
 
Fra saksdokumenter den gang har vi sakset ut følgende saksopplysninger: 
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I vår lokale forskrift står det følgende «konsesjonsfrihet for bebygd eiendom inntil 20 dekar i 
Gausdal kommune for nærmere angitte eiendommer i vedlagte liste som er eller som har vært 
i bruk som helårsbolig settes ut av kraft». I den vedlagte listen er det ramset opp gards- og 
bruksnummer som var gjeldende den gang forskriften ble vedtatt og revidert. Denne listen vil 
være «ferskvare» og blir utdatert så fort det blir etablert nye tomter, f.eks. Heggen boligfelt.  
Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. Reglene om konsesjon står i 
konsesjonsloven og tilhørende forskrifter. Gausdal har altså egen forskrift om nedsatt 
konsesjonsgrense (boplikt for helårsboliger) i deler av kommunen. Dette gjelder 
delplanområdene Svingvoll, Segalstad Bru, Forset og Follebu i Kommuneplanens arealdel. 
Forskriften er tenkt som et virkemiddel for å unngå at helårsboliger i nevnte områder blir brukt 
til fritidsformål. 
 
Landbruksdirektoratet har etter konsesjonsloven §7 myndighet til å fastsette, endre eller 
oppheve kommunale forskrifter om nedsatt konsesjonsgrense, etter søknad fra kommunen. 
Den enkelte kommune skal ha stor innvirkning på spørsmålet om det skal fastsettes forskrift 
om nedsatt konsesjonsgrense, eller om forskriften skal endres eller oppheves. 
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Dersom en kommune vil endre eller oppheve forskriften begynner saksbehandlingen med at 
kommunen bestemmer seg for å se nærmere på om det er behov for endring/oppheving av 
forskriften. Administrasjonen skal evaluere hvordan forskriften virker i dag for å avdekke 
behovet for endringer. Saken skal både utredes og sendes på høring for kommunestyret endelig 
tar stilling til og vedtar en endring eller oppheving av forskriften. Det er viktig at man 
begrunner hvorfor man vedtar å endre/oppheve forskriften. 
 
Begrunnelsen kan være at forskriften ikke lenger er nødvendig for å hindre at eiendom som bør 
brukes som helårsbolig blir brukt til fritidsformål i hele eller deler av kommunen. En annen 
grunn som oftere er anvendt er at kommunen ikke lenger ønsker å benytte konsesjonsloven 
som virkemiddel for å opprettholde bosettingen på disse eiendommene. For eksempel kan man 
ønske at hensynet til privat eierråderett må gå foran hensynet til bosettingen. 
 
Man skulle tro at det er gjort en del forskning på virkning av boplikt, men det er det nok ikke. 
Det er tidvis skrevet en del i media om boplikt i ulike kommuner i landet, f.eks. fra 
Lillehammer, men media anser vi ikke for å være god dokumentasjon i en slik utredning. Norsk 
senter for bygdeforskning har laget 3 rapporter om tema som vi anser som relevant: 
 

 Konsesjonsplikt på boligeiendom i fritidskommuner: sikrer det helårsbosetting?(Magnar 
Forbord og Oddveig Sorstad, 2008) 

 Boplikt i landbruket – bolyst eller botvang?(Oddveig Sorstad, Magnar Forbord og 
Reidar Almås, 2009) 

 Praktisering av regelen om boplikt på landbrukseiendommer(Magnar Forbord, og 
Oddveig Sorstad, 2008) 

 
I rapporten «konsesjonsplikt på boligeiendommer» ble det undersøkt om konsesjonsplikt sikret 
helårsbosetting i kommunen. I undersøkelsen de gjorde fant de ingen indikasjoner på 
kommunenivå, at slik boplikt gir mer bosetting i boliger. Også i fritidskommuner som ikke har 
boplikt og som ikke har hatt det de siste 13 år er andel bosatte eneboliger, andel bosatte 
landbrukseiendommer under konsesjonsgrensen med boligbygning og andel eneboliger med 
status som fritidsbolig i matrikkelen like høy. Dette er da på kommunenivå, de hadde ikke nok 
materiale til å se på tilfeller der boplikten gjelder for soner i en kommune. 
 
I samme rapport vises det til en spørreundersøkelse blant rådmenn i bopliktkommunene. 
Undersøkelsen viser at rådmenn i de fleste bopliktkommunene oppfatter boplikt som et viktig 
virkemiddel og at andelen bosetting ville falle hvis 0-konsesjonsforskriften ble opphevet. 
 
I rapporten er det derimot påvist samvariasjon mellom bosettingsgrad og noen faktorer, 
deriblant i hvilken region kommunen ligger, antall eneboliger i kommunen og folketallet i 
kommunen. De har funnet at boplikt ikke samvarierer med bosettingsgrad når det er analysert 
på kommunenivå. Andel bosatte eneboliger og små gårdsbruk er like stor i fritidskommuner 
som aldri eller ikke på lenge har hatt boplikt, som kommuner som har boplikt.  
 
Om en kommune har 0-konsesjon eller ei, vil det uansett finnes unntak som ikke trenger 
konsesjon, ref. §5 i konsesjonsloven punkt 1. «Konsesjon er ikke nødvendig når erververen er: 
eierens ektefelle, eller er i slekt med eieren eller eierens ektefelle i rett oppstigende eller 
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nedstigende linje eller i eierens eller ektefellens første sidelinje til og med barn av søsken, 
eller er i svogerskap med eieren i rett oppstigende linje, forutsatt at eieren har sitt 
konsesjonsforhold i orden.» Ved å erverve en bolig innenfor et 0-konsesjons område forplikter 
man seg til at boligen skal brukes som helårsbolig. Man trenger ikke selv å benytte den som 
helårsbolig, men kan leie den ut til andre som bor der. 
 
Det kan være vanskelig å finne relevante kommuner å sammenligne seg med, men det var 
likevel av interesse å forhøre seg med Meråker kommune. De innførte 0-konsesjon i 2006 og 
opphevet forskriften i januar 2019. Vi har hatt noe korrespondanse med saksbehandleren som 
har utredet saken for Meråker, for å høre deres erfaringer. Meråker er som oss en kommune 
med stor andel fritidsboliger i forhold til boliger.   
 
Vurderinger: 
I Gausdal kommune har befolkningen gått ned siden år 2000. Vi kan ikke se noen trend i 
befolkningsutviklingen etter at 0-konsesjon ble innført i kommunen. Det har alltid vært 
ønskelig med flere faste innbyggere i Gausdal og en innføring av 0-konsensjon var et 
virkemiddel for å få flere til å bosette seg i kommune, i stedet for å benytte boligen som 
fritidsbolig.  
 
De kommunene i Oppland som har hatt befolkningsøkning etter år 2000 har ikke 0-konsesjon. 
Om forskjellen er grunnet i dette med 0-konsesjon er vanskelig å si noe om, da det ofte er 
mange ulike grunner til hvor folk velger å bosette seg (nærhet til større byer, næringsliv, skole, 
kommunale tjenester etc). 
 
Et mulig scenario man kan se for seg er at det kommer pengesterke personer som kjøper opp 
sentrumsnære boliger for å benytte disse til fritidsboliger. Hvis det skulle skje kan man se for 
seg at boligprisene vil øke. Dette kan påvirke de som ønsker å kjøpe eiendom for fast 
bosetting. 
 
Et annet moment er hvordan vi i Gausdal kommune håndhever forskriften. Det er generelt en 
vanskelig oppgave å håndheve en slik forskrift, da kravet til å oppfylle boplikten er at noen er 
folkeregistrert på eiendommen. Den delen er for så vidt enkel å undersøke, men det har vist seg 
at man ikke nødvendigvis bor på eiendommen likevel. Det kan være tilfeller der man har vært 
folkeregistrert i en kommune, men har postadresse i en annen kommune. Da blir det opp til 
Skatteetaten å avgjøre om man oppfyller bopliktskravet. De må undersøke hvor personen(e) 
faktisk har sin helårsbeboelse, dette er ingen enkel prosess. I Gausdal har ikke en slik 
oppfølging vært en prioritert oppgave.  
 
Vi har sett på eiendommer innenfor de 4 delplanområdene der det nå er 0-konsesjon og funnet 
ut hvor mange som eier eiendom, men ikke har folkeregistrert adresse der. Vi har ikke sett på 
om noen av disse eiendommene er utleid til andre som har sin folkeregistrerte adresse der. Det 
kan også være ervervelse som nevnt i konsesjonsloven §5, dette har vi ikke gått videre inn på. 
Eiendommene vi har sett på fordeler seg som følger: 
 

 Segalstad Bru 9 stk 

 Forset 13 stk 
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 Svingvoll 12 stk 

 Follebu 13 stk 
 
18.04.2017 trådte «Forskrift om endring i forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av 
fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord» inn. Her står det 
blant annet:  
 
«§ 4 skal lyde: 
Egenerklæring som nevnt i § 2 skal sendes kommunen som snarest mulig registrerer 
opplysningene i matrikkelen. Kommunen skal informere innsenderen umiddelbart etter at 
opplysningene er ferdig registrert i matrikkelen. Det er altså en kommunal oppgave å sjekke 
ut opplysningene gitt i skjema «Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt 
konsesjonsgrense» samt registrere dette i matrikkelen. Dette er en oppgave som krever en del 
ressurser. Det er ofte feil utfyllinger eller det er benyttet feil skjema. 
 
Det var tidligere et punkt i egenerklæringsskjema om at tomter skulle bebygges innen 5 år. 
Dette ble endret i 1. juli 2017 og det er ikke lenger noen krav til at en tomt må bebygges innen 
en bestemt tid.  
 
Vi kan stille spørsmålet hva en fritidsbeboer legger igjen i kommunen i forhold til en 
fastboende. Her vil det være forskjeller på folk. I Gausdal kommune er vi avhengige av 
fritidsturisme. Om en helårsbolig er vanskelig å selge til noen som ønsker å bosette seg der, er 
det da bedre at eiendommen blir solgt til fritidsformål? 
 
I enkelte kommuner som f.eks. Øyer, Gol og Hemsedal har de boligbebyggelse i eller i 
umiddelbar nærhet til alpinbakker. Da vil nok interessene være større for å kjøpe boliger og 
benytte disse til fritidsformål. I Gausdal er områdene med 0-konsesjon relativt langt unna Skei. 
 
Det blir opp til Gausdal kommune å finne hensikten med 0-konsesjon for kommunen. Har man 
oppnådd det man ønsket da ordningen ble innført i 1997? Eller bør man sette inn flere ressurser 
til håndheving av forskriften og se om det utgjør noen forskjeller? Vil flere boliger bli benyttet 
som fritidsbolig dersom man avskaffer ordningen? Skal man bruke konsesjonsloven som 
virkemiddel for å unngå at boliger blir benyttet som fritidsboliger? 
 
På landsbasis er det kun 47 kommuner som har nedsatt konsesjonsgrense, for noen år tilbake 
var man oppe i 70-80 kommuner. Rapportene, som tidligere nevnt, peker på at årsakene til at 
kommuner har gått bort fra denne ordningen er varierende. Det kan nevnes: forskriften er ikke 
lenger et nødvendig virkemiddel for å hindre at helårsboliger blir benyttet til fritidsformål, man 
ønsker ikke å benytte konsesjonsloven som virkemiddel for å opprettholde bosettingen og noen 
mener at hensynet til den private råderetten må gå foran hensynet til bosettingen. 
 
 
Rådmannen legger saken fram for drøfting. 
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Ark.: 141   Arkivsaksnr.: 18/227 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
34/19 Planutvalget 07.06.2019 
49/19 Formannskapet 11.06.2019 
52/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
Saksbehandler: Rigmor Myhre 
 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2030 - 
FØRSTEGANGSBEHANDLING FOR UTLEGGELSE TIL HØRING OG 
OFFENTLIG ETTERSYN  
 
 
Vedlegg:  
Kart (alle kart er datert 24.5.2019) 
 
Plankart (juridisk bindende) 
 
Utsnitt for bedre lesbarhet: 
 Tegnforklaring 
 Espedalen 

Forset 
Follebu 

 
Tematiske kart (juridisk bindende) 
 Sikringssoner 
 Naturmiljø 
 Kulturminner  
 
Temakart 

Aktsomhetssoner- - snøskred 
- steinsprang 
- jord/flomskred 
- flom 

  
Dokumenter 
Planbeskrivelse, datert 24.5.2019 
Innspillsvurdering og silingsprosess, datert 31.05.2019 
Konsekvensutredning, datert 24.5.2019 
Bestemmelser og retningslinjer, datert 24.5.2019 
ROS-analyse, datert 31.05.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Planprogram, fastsatt i sak 29/14, 17.10.2014 
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SAMMENDRAG: 
Planforslaget til kommuneplanens arealdel legger til rette for bolig, frititidsbebyggelse, 
næring- og samferdselsutbygging for perioden 2019 – 2030. Planforslaget bygger på 
vedtatt planprogram og har blitt utarbeidet på bakgrunn av et godt 
kunnskapsgrunnlag. 
 
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og oversendes 
regionale og andre berørte instanser/parter til høring.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Saken gjelder behandling av planforslag for Kommuneplanens arealdel for Gausdal kommune  
2019 - 2030. Planforslaget fremmes til politisk behandling for utleggelse til høring og offentlig  
ettersyn, jfr. Plan- og bygningsloven § 11-14.  
 
Kommuneplanens arealdel er et strategisk styringsdokument, og legger føringer for 
arealbruken i kommunen. Kommuneplanens arealdel har rettsvirkning og er et juridisk 
bindende dokument.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel og sentrale styringsdokumenter  
Kommuneplanens arealdel bygger på kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 22. mai 2014, og 
er et virkemiddel for å sikre at arealbruken bidrar til å nå de mål som der er satt. Arealdelen 
skal også fange opp andre kommunale føringer og likeså regionale og nasjonale føringer. En 
oversikt over kommunale, regionale og nasjonale føringer for planarbeidet er framstilt i 
planbeskrivelsen. 
 
Planprogrammet  
Planutvalget vedtok i sak 60/13 den 22.11.2013 oppstart og å sende planprogrammet på 
offentlig ettersyn og høring. Kommunestyret vedtok planprogrammet for planarbeidet i sak 
29/14, 17.10.2014. 
Planprogrammet signaliserte en rullering av hele planen, med gjennomgang av 
kommunedelplanene. Gjeldende plan er utarbeidet etter gammel plan- og bygningslov, noe som 
har ført til en omfattende jobb mht. å konvertere gammel plan til ny lov.  
 
Planforslaget  
Planforslaget består av følgende plandokumenter:  
· Plankart (juridisk bindende)  
· Tematiske kart (juridisk bindende) 
· Planbestemmelser og retningslinjer (Alle planbestemmelser er juridisk bindende)  
· Konsekvensutredning (KU) 
· Planbeskrivelse  
· Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
· Temakart 
 
 
Plankartet  
Plankartet gir en rettslig bindende virkning for hva kommunens arealer kan nyttes til. 
Arealformålene vises i plankartet. Plankartet skiller mellom nåværende og fremtidige 
arealformål. Opparbeidede områder er i hovedsak vist som nåværende arealformål, mens 
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områder som ennå ikke er bebygd eller områder hvor planformålet endres i forhold til tidligere 
vedtatte planer vises som fremtidige arealformål.  
 
Planbestemmelsene  
Til planen er det utarbeidet generelle bestemmelser og bestemmelser tilknyttet forskjellige 
arealformål og hensynssoner. Disse er juridisk bindende. Det er også utarbeidet retningslinjer 
som utdyper bestemmelsene, og retningslinjer for tydeliggjøring av kommunens 
dispensasjonsbehandling i LNF-formålet og retningslinjer for hensynssoner.  
 
 
Planbeskrivelsen  
Planbeskrivelsen gir en beskrivelse av planens formål, målsetninger og strategier. Videre 
beskrives planforslaget, sett i lys av kommunens behov for utbyggingsarealer i kommende 
planperiode og tilgjengelig areal i gjeldende reguleringsplaner. Det er utarbeidet et 
arealregnskap til planen. Planbeskrivelsen gir en kort oppsummering i form av samla virkning 
av planforslaget for miljø og samfunn - og for risiko og sårbarhet. Samla konsekvens er 
framstilt på samme måte som for konsekvensutredningen. Likeledes vurderes risiko og 
sårbarhet ut fra de uønskede hendelsene belyst i ROS-analysen.  

Konsekvensutredning  
Kommuneplanens arealdel er omfattet av kravet til konsekvensutredning, jf. plan- og 
bygningsloven § 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger § 6. Det er som følge av dette 
utarbeidet en konsekvensutredning av alle innspill og videreført arealbruk som var aktuelle 
etter innledende silingsprosess forslag.  
 
Konsekvensutredningen beskriver virkninger for miljø og samfunn av nye områder for 
utbygging, og vesentlig endret arealbruk i eksisterende byggeområder. Utredningen har gitt 
beslutningsgrunnlag for å vurdere om områder egner seg til foreslått arealbruk og har 
identifisert hva som kan gjøres for å avbøte negative virkninger.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)  
Plan- og bygningsloven § 4-3 stiller krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS) ved utarbeidelse av nye planer for utbygging. ROS-analysen viser risiko- og 
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 

ROS-analysen er brukt for å vurdere om aktuelle områder er egnet for utbygging og om 
lokaliseringen av de nye arealene er hensiktsmessige med tanke på å unngå arealdisponering 
som skaper ny eller økt risiko og sårbarhet. 

Organisering av arbeidet og medvirkning 

 
Organisering  
Prosjekteier: Kommunestyret.  
Styringsgruppe: Planutvalget.  
Arbeidsgruppe: Representanter fra rådmannsgruppen, enhetsleder for regionalt 
landbrukskontor og arealplanleggerne. Arbeidet har vært organisert under teknisk enhet. 
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Kommunens arbeid med revisjon av arealdelen ble varslet formelt ved brev datert 10. desember 
2013 og med annonse i GD den 16. desember 2013. Fristen for å komme med innspill var satt 
til 1. februar 2014, men innspill er mottatt og behandlet helt fram til planutvalgets 
førstegangsbehandling.  
 
Alle forslag er innledningsvis vurdert i dokumentene «Innspillsvurdering og silingsprosess». 
Områder som ble vurdert som aktuelle for framtidig arealbruk ble deretter konsekvensutredet 
Arealbruksformål der de positive konsekvensene/ samfunnvirkningen er større en negative 
konsekvenser, og som støtter opp under kommunens målsettinger, er foreslått i planforslaget. 

Planforslaget er i hovedsak utarbeidet av teknisk enhet, med hjelp til kartframstilling og KU fra 
Norconsult avd. Otta. Det har vært jevnlige arbeidsmøter i arbeidsgruppa. 

Orienteringer i planutvalg og formannskapet juni 2018. – og kommunestyret november 2018.  

Problemstillinger og utkast til planforslag i tidligfase ble presentert i Regionalt planforum 14. 
juni 2016 og 2. april 2019. 
 
 
VURDERING: 
Det har vært et overordnet mål å utarbeide en arealdel som bygger opp under visjonen og 
målsettingene i kommuneplanens samfunnsdel. For å beholde folketallet i kommunen 
vektlegger kommunen tilstrekkelig boligreserve. Når en skal vurdere arealer i kommuneplanens 
arealdel må dette sees i sammenheng med arealer som allerede er klarlagt i Områderegulering 
Segalstad bru og kommunedelplanene i fjellet, og planreserve i vedtatte reguleringsplaner. 

I arealdelen er det flere rammebetingelser som en må forholde seg til, blant annet må en unngå 
å legge til rette for utbygging i områder som er utsatt for skred og flom, viktige naturområder, 
viktige kulturlandskap og ved viktige kulturminner. De fleste av disse områdene er avsatt med 
hensynssoner i plankartet. For lesbarhetens skyld, er disse hensynssonene vist i egne kart 
(tematiske kartutsnitt). 

For nærmere vurderinger og saksopplysninger vises det til vedlagte dokumenter. 

 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 

1. I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 vedtas det å legge planforslag til 
kommuneplanens arealdel for Gausdal kommune 2019 - 2030 ut til høring og offentlig 
ettersyn i åtte uker med tilsvarende forlengelse hvis fellesferien inngår i 
høringsperioden. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer og 
endringer som følge av politiske vedtak, i sakens dokumenter før planforslaget legges 
ut til høring og offentlig ettersyn. 
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Formannskapet behandlet saken, saksnr. 49/19 den 11.06.2019. 
 
Behandling: 
Planutvalgets innstilling til kommunestyret ble delt ut.  
 
Orientering:  
Arealplanlegger Rigmor Myhre orienterte om saken.  
 

Behandling, og formannskapet innspill: 
Det er planutvalget som har innstillingen til kommunestyret. Formannskapet har følgende 
innspill til kommunestyret:  

 I forbindelse med sin orientering om saken i kommunestyret, ber formannskapet 
administrasjonen om å gi sin vurdering av hva planutvalgets endringsforslag innebærer.  

 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 34/19 den 07.06.2019. 
 
Behandling: 
Rigmor Myhre orienterte om kommuneplanens arealdel. 
 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig tiltrådt med følgende tillegg og justeringer. 
 
 
Jan Erik Kristiansen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Administrasjonen bes om å kontakte skytterlaget for å sjekke ut hvilke alternativer som finnes 
for å flytte skytebanen i Forset. 
Forslaget enstemmig tiltrådt. 
 
Eystein Fære Forseth(Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Gjeldende reguleringsplan for rv. 255 bør oppheves på den ubebygde strekningen ovenfor 
Follebu, og egnet areal avsettes til boligformål. 
Forslaget enstemmig tiltrådt. 
 
Ole Kristian Klåpbakken (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Innspill i områdene Synstgardsetera, Roasetera (2 stk.) og Finntjernmarka tas inn igjen i planen 
som fritidsbebyggelse med moderat antall enheter. 
Forslaget enstemmig tiltrådt. 
 
Jan Erik Kristiansen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Omtalen av dispensasjoner i LNF-områder i planbeskrivelsen tydeliggjøres. 
Forslaget enstemmig tiltrådt. 
 
Eystein Fære Forseth(Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Administrasjonen bes vurdere om det er mulig å etablere næringsarealer langs Baklivegen Fv 
315 mellom Steinsgruva og Lillehammer grense. 
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Forslaget enstemmig tiltrådt. 
 
Ordlyden i rådmannens innstilling endres ut i fra ny framdrift som følge av forannevnte 
tillegg/justeringer. 
 
 
 
Innstilling: 

1. I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 vedtas det å legge planforslag til 
kommuneplanens arealdel for Gausdal kommune 2019 - 2030 ut til høring og offentlig 
ettersyn i åtte uker med tilsvarende forlengelse hvis ferie og/eller offentlige 
høytidsdager inngår i høringsperioden. 

Følgende tillegg/justeringer innarbeides før utleggelse: 

 Administrasjonen bes om å kontakte skytterlaget for å sjekke ut hvilke alternativer 
som finnes for å flytte skytebanen i Forset. 

 
 Gjeldende reguleringsplan for rv. 255 bør oppheves på den ubebygde strekningen 

ovenfor Follebu, og egnet areal avsettes til boligformål. 
 

 Innspill i områdene Synstgardsetera, Roasetera (2 stk.) og Finntjernmarka tas inn 
igjen i planen som fritidsbebyggelse med moderat antall enheter. 

 
 Omtalen av dispensasjoner i LNF-områder i planbeskrivelsen tydeliggjøres. 

 
 Administrasjonen bes vurdere om det er mulig å etablere næringsarealer langs 

Baklivegen Fv 315 mellom Steinsgruva og Lillehammer grense. 

 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer og 
endringer som følge av politiske vedtak, i sakens dokumenter før planforslaget legges 
ut til høring og offentlig ettersyn. 
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Ark.: 200   Arkivsaksnr.: 19/1532 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
41/19 Formannskapet 11.06.2019 
53/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
Saksbehandler: Marit Bråten Homb 
 
RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET 
PER 30.04.2019  
 
 
Vedlegg: Rapportering i henhold til kommunens finans- og gjeldsreglement per  

30.04.2019. 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen 
 
SAMMENDRAG: 
 Det foreslås at rapportering i henhold til kommunens finans- og gjeldsrapportering per 
30.04.2019 tas til etterretning. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Dette er en av tre årlige rapporteringer til formannskap og kommunestyre knyttet til status på 
finans- og gjeldsforvaltningen. For øvrig informasjon, vises det til vedlagt rapport. 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 
 
Rapportering i henhold til kommunens finans- og gjeldsreglement per 30.04.2019 tas til 
etterretning. 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 41/19 den 11.06.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 
Rapportering i henhold til kommunens finans- og gjeldsreglement per 30.04.2019 tas til 
etterretning. 
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Ark.: 210   Arkivsaksnr.: 19/1022 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
42/19 Formannskapet 11.06.2019 
54/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
Saksbehandler: Marit Bråten Homb 
 
ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2019  
 
 
Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport for 1. tertial 2019.  
 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen. 
 
 
SAMMENDRAG: 
Det foreslås at tertialrapporten tas til etterretning. I tillegg foreslås det å gi en 
tilleggsbevilgning på totalt 3,5 mill. kr til to enkeltsaker, dette finansieres ved å bruke av 
disposisjonsfondet. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
En del av de målene som administrasjonen skal rapportere på, finnes det ikke tilgjengelige 
rapporteringsdata på før ved årsslutt. Noen av disse målene er derfor tatt ut ved denne 
rapporteringen, men vil bli innlemmet igjen når det foreligger noe å rapportere på. Det vil si 
enten ved rapporteringen per andre tertial, eller ved årsslutt. I denne tertialrapporten er det for 
første gang inntatt en rapportering fra omstillingsutvalget. For øvrig følger tertialrapporten 
samme mal som tidligere år.  
 
Vedrørende eiendomsskatt – skattesats for særskilte skattegrunnlag. 
Kommunestyret vedtok en skattesats for 2019 på 6,1 ‰. Eiendomsskatteloven sier at 
utskriving av eiendomsskatt på de særskilte skattegrunnlagene, i årene 2019 til 2024 ikke kan 
være høyere enn den sats som ble benyttet for utskriving av eiendomsskatt på verk og bruk i 
2018. Skattesatsen i 2018 var 5,1 ‰. Differansen mellom 6,1 ‰ og 5,1 ‰ på de særskilte 
skattegrunnlagene utgjør totalt kr. 43 920,- pr. år. 
 
Det er fire firma som er berørt, og det er sendt kreditnota til disse etter at feilen ble oppdaget 
etter utsendelse av faktura for første kvartal i år.  
 
For senere år må det legges inn et særskilt punkt i budsjettvedtaket knyttet til skattesats for 
særskilte skattegrunnlag for å være sikker på at rett skattesats fastsettes for disse. 
 
Forslag om tilleggsbevilgning. 
Det er to enkeltsaker som genererer en vesentlig utgiftsøkning i 2019. Den ene saken knytter 
seg til forlik i en personalsak, her vil merutgiften i budsjettet utgjøre ca. 1,3 mill. kr. Den andre 
saken knytter seg til fylkesmannens vedtak i en klagesak vedrørende tjenestetilbud for en 
bruker. Selv om kommunen har klaget saken inn for Helsedirektoratet, må kommunen betale i 
henhold til fylkesmannens vedtak. Det dreier seg om ca. 2,2 mill. kr. 
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Det foreslås at 3,5 mill. kr i økt budsjettert utgift dekkes opp ved bruk av kommunens 
disposisjonsfond. 
 
STATUS I BARNEVERNTJENESTEN PR. MAI 2019 
Det var i 2018 en stor økning i antall omsorgsovertakelser innen barneverntjenesten. På den 
bakgrunn ble det lagt inn en betydelig økning i budsjettet i 2019. En ser at det fortsatt er et 
stort press på tjenesten, og det er derfor valgt å gi særskilt informasjon om dette i 
saksframlegget. 
 
Økt antall bekymringsmeldinger 
Utviklingen i tjenesten fra 2017 og fram til i dag viser en økning i antall bekymringsmeldinger. 
I 2017 mottok vi 46 meldinger, i 2018 51 meldinger og fram til 22.mai har vi i år mottatt 29 
meldinger. Forsetter 2.halvår som nå, vil vi kunne komme opp i 60 meldinger i 2019. 
 
Det at det sendes bekymringsmeldinger er i seg selv en god ting. Det er lagt ned et betydelig 
arbeid i å informere skoler og barnehager, jobbe systembasert med informasjon til alle barn, 
delta i tverrfaglige ressursteam osv. En naturlig konsekvens er en økt bevissthet og med det et 
økt antall bekymringsmeldinger til barnevernet. En annen forklaring kan være at flere barn 
lever under kritikkverdige forhold nå enn tidligere, uten at vi vet årsaken til dette. 
 
Alle meldinger skal vurderes, og de fleste går til undersøkelse. Undersøkelsen skal være av god 
kvalitet og innenfor de frister loven setter. Et økt antall meldinger medfører større press på 
tjenesten. 
 
Økt antall omsorgsovertakelser 
Per mai 2019 har barnevernet ansvaret for 15 barn og unge som ikke bor sammen med 
foreldrene sine. I tillegg er det fremmet sak på ytterlige 4 barn som kommer opp i løpet av 
sommer/høst 2019. I løpet av året er det derfor mulig at barnevernet har overtatt omsorgen for 
19 barn.   Alle fosterhjem og barn har krav på og trenger oppfølging og veiledning. Dette må 
barneverntjenesten sørge for. 
 
Utfordringsbildet 
Det økte trykket på barnevernstjenesten kan ses på på flere måter: Det er en god ting at 
bekymringer blir meldt og vi får komme i posisjon og får mulighet til å sette inn tiltak så tidlig 
som mulig. På den andre siden er utfordringen at de fleste meldinger generer tiltak som 
barnevernet selv må stå for. Det er i dag mer restriktivt å kjøpe tjenester fra private. Fra statlig 
hold er det en forventning om at vi skal arbeide lenger og grundigere med tiltak i hjemmene, og 
dette krever mye tid.  Vi ser også at i større grad enn tidligere, er vold og rus en del av 
bekymringen. For å komme i posisjon i slike saker må det arbeides tilstrekkelig lenge med den 
enkelte foresatts egen erkjennelse av årsaksforhold for å kunne endre forhold for barna.  
 
I arbeidet med utredning av interkommunal barneverntjeneste ser vi at sammenlignbare 
tjenester har en mindre saksmengde per ansatt enn det vi nå har i Gausdal, og at vi tenker at 
undersøkelsesarbeid kan gå på bekostning av langvarig og godt tiltaksarbeid i enkelte saker.   
 
Økonomi 
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Det utfordringsbildet som her skisseres, vil også generere økte utgifter. Det dreier seg om 
utgifter til fosterhjem, avlastning, tiltak, juridisk og sakkyndig bistand, etc. Det må også gjøres 
en vurdering av hvorvidt det må ansettes i en stilling til.  
 
Hvor mye budsjettet for 2019 vil bli overskredet, er per nå noe uvisst, men det er foreløpig 
anslått 0,75 mill. kr. Beløpet vil kunne bli høyere. 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 
 

1. Økonomi- og aktivitetsrapporten for 1. tertial 2019 tas til etterretning. 
 

2. Det tilleggsbevilges 3,5 mill. kr til to enkeltsaker som omtalt i saksframlegget, dette 
finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. 

 
3. Det gjøres følgende budsjettendringer: 

13700.3810.2545 2,2 mill. kr D 
14902.3800.2544 1,3 mill. kr D 
19400.9000.8802 -3,5 mill. kr K 

 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 42/19 den 11.06.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 

1. Økonomi- og aktivitetsrapporten for 1. tertial 2019 tas til etterretning. 
 

2. Det tilleggsbevilges 3,5 mill. kr til to enkeltsaker som omtalt i saksframlegget, dette 
finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. 

 
3. Det gjøres følgende budsjettendringer: 

13700.3810.2545 2,2 mill. kr D 
14902.3800.2544 1,3 mill. kr D 
19400.9000.8802 -3,5 mill. kr K 
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Ark.: 034   Arkivsaksnr.: 19/1537 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
43/19 Formannskapet 11.06.2019 
55/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
Saksbehandler: Rannveig Mogren 
 
OMSTRUKTURERING AV OPPGAVER OG ARBEIDSPROSESSER - 2019  
 
 
Vedlegg: Ingen  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

 Strategiplan 2019 – 2022 med økonomiplan og årsbudsjett 2019 

 Rådmannens rapportering per avslutningen av 1. tertial, behandles av 
kommunestyret 20. juni 2019 

 
SAMMENDRAG: 
Saken synliggjør planlagte, iverksatte og gjennomførte prosesser og tiltak for å nå 
fastsatte mål om effektive tjenester, innenfor lov og forskrift, og innenfor lavere 
økonomiske rammer.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 

Bakgrunn for saken:  

Vedtak i forbindelse med strategiplan 2019-2022, økonomiplan og årsbudsjett 2019: 

«Kommunestyret ber rådmannen gå grundig igjennom organisasjonen og se på mulige 
innsparinger ved omorganisering, endring av lederstruktur, automatisering av 
arbeidsprosesser og omstrukturering av oppgaver. Dette gjelder på alle planområder. En 
skisse for mulige innsparinger legges fram for kommunestyret innen 1. juni 2019.» 

 
VURDERING: 
Styringssystemet. 

Styringssystemet er bygd på at de folkevalgte vedtar visjonene og strategiene, fastsetter 
målene, og gir rammene. De ansatte finner de rette tiltakene for tjenestene, gjennomfører dem 
og rapporterer på resultatene.  
 
Denne saken må leses sammen med strategiplanen og tertialrapport 1.  
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Strategiplanen er kommuneplanens handlingsdel (plan og bygningsloven): 

 Har fokus på kommunens rolle og bidrag som samfunnsbygger og tjenesteyter, med vekt 
på tjenestene og organisasjonen  

 Viser forventet ressurstilgang de nærmeste årene og hvordan ressursene planlegges brukt:  
- økonomiplanen (kommuneloven).  

 Viser vedtatte investeringer og rammene til kommunens drift neste år:  
- årsbudsjettet (kommuneloven)  

 Viser de fastsatte fokusområdene, leveransemål og eller resultatmål for neste år for 
planområdene (tjenestene) 

 Med utgangspunkt i planområdets fokus og mål skal hver enhet lage sin virksomhetsplan.  
 
Tertialrapportene: 
Tar utgangspunkt i vedtatt strategiplan, med økonomiplan og årsbudsjett 
 Viser status i forhold til rammer (drift og investeringer) 
 Viser status i oppnåelse av leveransemål/resultatmål, og hvordan det arbeides med 

fokusområdene  
 Viser eventuelle endrede forutsetninger som er kommet til  
 Viser eventuelle forslag til endringer i målsettinger og rammer  

Gjennomgående rapporteringstema, i tillegg til overnevnte, er:  
 Bruk av overtid 
 Internkontroll 
 Fra omstillingsutvalgets arbeid 

 
 

Skisser til mulige innsparinger.  

Dette punktet deler vi opp i 3.   

1. Strategiplan og tertialrapport. 

Hvordan planområdene arbeider for å nå sine mål og holde seg innenfor sine økonomiske 
rammer i 2019 og i økonomiplanperioden, kommer i hovedsak fram i strategiplanen 2019-
2022, og i tertialrapport 1 for 2019.  
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2.  Helse og omsorgsplanleggingen 

Innen planområde 11 og 12 er omstillingskravet stort. Det er i strategiplan 2019-2022, med 
økonomiplan og årsbudsjett 2019 vedtatt følgende reduksjon i rammene:  

2019:  4 mill. kr    
2020:   8,75 mill. kr   
2021: 10,5 mill. kr   
2022: 13,5 mill. kr.  

Som en del av Strategiplanen for 2019-2022 har kommunestyret bestilt en utredning knyttet til 
framtidens helse- og omsorgstjenester. Utredningen skal være en del av grunnlaget inn mot 
neste strategi- og økonomiplanperiode (2020-2023) og for rulleringen av kommuneplanens 
samfunnsdel:  

«Kommunestyret bestiller en utredning knyttet til framtidens helse- og omsorgstjenester, slik 
det framgår av saksframlegget. Utredningen må bidra til en framtidsrettet utvikling av 
Gausdal kommunes tjenester, og være i tråd med nasjonale føringer og lokale utfordringer. 
Utredningen må ta med seg de store utfordringene som ligger til den økonomiske situasjonen 
i kommunen. Utredningen skal inneholde alternative løsninger for struktur, tjenesteinnhold 
og innovative og nye arbeidsformer innad i helse- og omsorgstjenestene, og strategier/tiltak 
som styrker kommunens samlede fokus på tidlig innsats, forebyggende arbeid og mestring. 
Eventuelle forslag til nye strukturer og tjenester må bidra til å understøtte en mer optimal 
bruk av kommunens samlede helse- og omsorgsressurser.»  

 

Fase 1 i dette utredningsarbeidet er kunnskapsgrunnlaget, som legges fram for 
kommunestyret i juni-møtet. Se egen sak. Kommunestyret selv vil gi innspill på ønsker knyttet 
til utredninger, og forventninger om videre prosess.   

 
Følgende skal - etter kommunestyrets vedtak - som et minimum gjennomgås i utredningen;  
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GENERELT  
Funksjoner, funksjonsfordeling og endring av 
oppgaver og arbeidsmåter i pasientforløpene 
mellom bl.a. institusjonstjenester – 
hjemmetjenester – somatikk – demens – psykisk 
helse – habilitering – o.a.  
 
HJEMMETJENESTEN  

 Styrking og videreutvikling gjennom  
nye arbeidsmåter og bruk av 
velferdsteknologi  

 
SYKEHJEM  

 funksjoner og funksjonsfordeling mellom 
somatikk og demens  

 fordeling av langtidsplasser  
og korttidsplasser  

 avlastning  
 behandling  
 rehabilitering  
 palliasjon  
 velferdsteknologi  
 konsekvenser og muligheter knyttet  

til avhjemling av sykehjemsplasser, 
herunder ombygging 

 

BOFELLESSKAP  

 for eldre med omfattende 
funksjonsnedsettelse/tjenestebehov  

 for yngre med omfattende 
funksjonsnedsettelse/tjenestebehov  

 for personer med psykisk 
utviklingshemming  

 for psykisk helse og rus 
 
OMSORGSBOLIGER  

 Antall, tilstand og behov  
 
DAGSENTER  

 for aktivisering  
 for avlastning  
 rehabilitering  

- innenfor både somatikk, demens 
og psykisk helse og rus  

 

INTERKOMMUNALT SAMARBEID 
Potensial i etablerte og evt. nye interkommunale samarbeid.  
 
 

3. Et bilde av pågående arbeidsprosesser og omstrukturering av oppgaver  

Dette er prosesser som kan gi innsparing/mer kvalitet/bedre service/flere oppgaver løst for 
samme ressurs. Lovpålagte oppgaver er også nevnt her.  

Interkommunalt samarbeid  

- Ny strategi for interkommunalt samarbeid er vedtatt. Handlingsplanen er under 
utarbeidelse. Se referatsak. Prioriterte utredningsområder settes inn i handlingsplanen.    

- Utredning av felles barnevern med Lillehammer og Øyer kommuner pågår. 
- FACT samarbeidet. Flexible Assertive Community Treatment skal gi behandling og 

oppfølging av mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller ruslidelse i opptaksområdet. 
Jfr. sak i kommunestyret i april.  

Digitalisering/automatisering:  

- E-byggesak (et interkommunalt prosjekt mellom Gausdal, Lillehammer og Øyer) 
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- Automatisering av ansettelsesprosessen  
- Elektronisk lønnsmelding  
- Digitale forsendelser 
- Velferdsteknologi – pågående prosess i samarbeid mellom 11 kommuner 
- Fullelektronisk arkiv  
- Digitale skjemaløsninger  
- Forbedring av hjemmesiden 
- Nytt oppvekstadministrativt system 

 
Flere av disse prosjektene og prosessene er interkommunale samarbeider mellom Lillehammer, 
Øyer og Gausdal.  
 
Det arbeides kontinuerlig med utvikling av kommunens internettportal og 
selvbetjeningsløsninger for å oppfylle innbyggernes forventninger og statlig føring om digitalt 
førstevalg. Målet er at innbyggere og andre interessenter skal finne god og riktig informasjon 
på kommunens nettsider, samt digitale søknadsløsninger og gode veiledere, slik at de kan 
ivareta sine behov på egne premisser.  
 

Innovasjon: 
  
Heltidskultur og arbeidstidsplanlegging; Heltidskultur er et begrep som tar opp i seg en rekke 
faktorer som er viktig for kvaliteten på tjenestene som kommunen leverer, og det er god 
arbeidsgiverpolitikk og god ressursstyring. Sentrale tiltak:  

- Fokus på arbeidstidsplaner og heltidskultur  
- Veiledning og hjelp med arbeidstidsplaner, herunder alternative arbeidstidsordninger  
- Bruk av kompetanse til «riktige» arbeidsoppgaver, til rett tid  
- Enhetene (ledere, ansatte og tillitsvalgte) får tilgang på kapasitet og kompetanse for å gå 

veien. Prosess-stilling for arbeidstidsplanlegging lyses ut internt.  
 
Politisk organisering: 

- Antall utvalg og antall møter 
- Dialogprosessen  
- Reglementet for folkevalgte organ 
- Reglement - arbeidsvilkår for folkevalgte  

 
Utredninger – politiske vedtak:   

- Framtidens helse- og omsorgtjenester  
- Vurdering av felles skolekrets Follebu og Fjerdum skoler for mer optimal bruk av 

bygningsmasse  
 

Tjenestekjøp  

- IKT-tjenester – reforhandling av avtalen med IKOMM. Dette er felles prosess for de 3 
kommunene i Lillehammer-regionen.  

- Rammeavtalene for ulike innkjøpsområder  
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Reglement:  

- Reglement for anskaffelse og bruk av tjenestetelefon  

Andre oppgaver som krever omfattende arbeidsinnsats  

- Nytt kommunenummer (statlig pålegg) 
- Sakene som kommer knyttet til kommunevalget og konstituering   
- Kommunevalg: valg gjennomføring og arbeid knyttet til konstituering  
- Delegeringsreglementet  
- Rusmiddel politisk handlingsplan (lovpålagt), herunder alkoholpolitisk bevillingsreglement  
- Fagfornyelsen, - læreplanarbeid 
- Kvalitetsmelding grunnskolen 
- Gode pasientforløp 
 
Større prosjekt og planarbeid  

- Ung styrke – kommunens prosjekt innen nasjonalt program for folkehelse  
- GDPR – tilfredsstillende informasjonssikkerhet og personvern   
- Kunnskapsgrunnlag folkehelse, jfr. folkehelseloven 
- Trafikksikker kommune  
- Kommunal planstrategi, jfr. plan og bygningsloven, inkludert kunnskapsgrunnlag  
- Kommuneplanens samfunnsdel, jfr. kommuneplanens samfunnsdel  
- Annet planarbeid i henhold til kommunal planstrategi  

 
 
Administrative oppgaver:  
 
Reduksjon i antall årsverk vil komme som følge av at oppgaver og tjenester enten tas bort, 
utføres sjeldnere, blir automatisert bort m.v.  
 
Kommunestyret sa følgende i forbindelse med strategiplanen for 2019-2022:  
«Det forventes at innsparingene i størst mulig grad skal omfatte administrative oppgaver, og i 
minst mulig grad skal ramme brukerne direkte.» 
 
Dette er en klar føring i omstillingsarbeidet, og som følges opp. Det gir også utfordringer, fordi 
det i den kommunale hverdagen er større og større krav til internkontroll, dokumentasjon og 
rapportering.    
 
I tilsyn fra fylkesmannen og andre statlige tilsynsmyndigheter sies det alltid at «det som ikke er 
dokumentert, er ikke gjort», og «et møte som ikke har et skriftlig referat har ikke vært holdt.»  
 
I alle stillinger – både fagstillinger og lederstillinger, - er det et stort omfang av administrative 
oppgaver. Dette er i hovedsak en konsekvens av de høye kravene til internkontroll, 
dokumentasjon og rapportering, i tillegg til forvaltningslovens bestemmelser knyttet til all 
saksbehandling kommunen utfører. Dette gjelder for barnehagelæreren og læreren og 
helsesykepleieren inn mot sitt arbeid med barn og unge og deres foreldre. Det gjelder innen 
barnevernet, legetjenestene, innen byggesaksbehandlingen og i planarbeidet etter plan- og 
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bygningsloven. Likeså for tjenestene innen pleie- og omsorg, i arbeidet med pasienter og 
pårørende.  
 
Et eksempel på omfanget at administrative oppgaver knyttet til pleie- og omsorg, og som de 
fleste ansatte som jobber der må forholde seg til daglig er dette: I mai 2019 hadde vi et tilsyn 
fra fylkesmannen knyttet til tildeling av pleie- og omsorgstjenester og korttidsplasser på 
sykehjem. Temaet for tilsynet var hvordan vi arbeider med og dokumenterer:  
- kartlegging av pasienter 
- brukermedvirkning 
- journalføring 
- tverrfaglig samhandling 
- avvikshåndtering  
 
 
Eksempler på administrative oppgaver  
For å vise litt av de administrative oppgavenes art, omfang og variasjon, har vi laget en 
oversikt over noen av dem. Det presiseres at listen ikke er uttømmende. 

 Virksomhetsstyring.  
Dette er rådmannens verktøy for å iverksette og følge opp vedtak, mål og 
prioriteringer. Virksomhetsstyringen skal sikre at kommunen løser oppgavene og når 
målene på en effektiv måte og innenfor gjeldende lover, regler og økonomiske rammer. 
Lederavtalene er en del av dette.  

 Utarbeide, videreutvikle og implementere strategidokument som digitaliseringsstrategi, 
arbeidsgiverstrategi, kommunikasjonsstrategi osv.  

 Utredninger 
o bestilt av kommunestyret 
o administrativt initierte for å belyse/undersøke tema, for forsvarlig 

saksbehandling 
 Prosjektstyring; planlegging, utviklingsarbeid, evaluering 
 Rapporteringer 

o bestilt av kommunestyret 
o pålagte jfr. lov og forskrift og statlige myndigheter 

 Tilskuddsordninger: søknadsskriving og rapportering  
 Tilsyn 

o Fra fylkesmannen, Arbeidstilsynet, Skatt Øst, Mattilsynet og flere  
 Forvaltningsrevisjonsprosjekter   
 Planprosesser 

o etter plan- og bygningsloven,  
o inkludert konsekvensvurderinger og  

risiko- og sårbarhetsanalyser i alt planarbeid 
o handlingsplaner for tjenestene 

 Saksbehandling 
o til folkevalgte organ 
o til innbyggere som søker om tjenester: enkeltvedtak / tjenestetildeling. Dette er 

innen alle tjenesteområder: barnehage, skole, tekniske tjenester, helse- og 
omsorg, landbruk, næringsvirksomhet  

 Klagebehandling 
 Økonomioppfølging 
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o fakturaattestasjon 
o administrasjon av avtaler 
o månedlig rapportering innen tjenestene 
o økonomistyring og internkontroll innen økonomi 

 Finansoppfølging 
 KOSTRA-rapportering  
 Anskaffelser/anbudsprosesser, kjøp av varer og tjenester 
 Strategiplanarbeidet, pluss 

o tertialrapporter 
o årsmelding  

 Personaloppfølging 
o ansettelser 
o turnusplanlegging 
o lønn 
o veiledning knyttet til pensjon 
o sykefraværsoppfølging 
o lønnsforhandlinger 
o helse, miljø og sikkerhet 
o avslutning av arbeidsforhold, sluttmeldinger, attester 
o planlegge og dokumentere personalmøter  
o utviklingssamtale 
o planlegge, gjennomføre og følge opp 10-faktor (medarbeiderundersøkelsen) 

 Forvaltning av IKT-utstyr 
 Politisk sekretariat: produsere og sende ut saksliste med dokument, sende ut, og 

etterarbeid som å ekspedere vedtak  
 Post/Arkiv 

o inngående og utgående post 
o dokumentasjon - arkivering 
o journalsystemer 

 Systemadministrasjon av IKT systemer, - veiledning og opplæring   
 Sertifiseringsordninger 

o trafikksikker kommune 
o bærekraftig reiseliv 
o nasjonalparkkommune 

 Planlegge og dokumentere fag- og driftsmøter i tjenestene, inkludert tverrfaglige 
møteplasser  

 Beredskapsarbeid 
o planlegging 
o risikovurdering 
o koordinering 
o evaluering  
o øvelser 

 Deltakelse i regionale samarbeidsfora 
 Kompetanseplanlegging og -utvikling 
 Opplæring av ansatte  
 Representasjon 
 Digitaliseringsarbeid 
 Internkontroll og kvalitetsarbeid 
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o utvikle rutiner, prosedyrer, reglementer, skjema m.v. 
o opplæring og veiledning  
o planlegge, lede, gjennomføre og evaluere prosesser knyttet til tjenesteutvikling  

 Legge inn dokumenter i det elektroniske kvalitetssystemet (TQM) 
 Avvikshåndtering 
 Administrere telefoniordningen, - sentralbordet og mobiltelefoner til ansatte  
 Forvaltning av kommunale bygg; utleie m.v. 
 Behandling av innsynskrav 
 Informasjonssikkerhet og GDPR 
 Informasjon og kommunikasjon 

o nettside 
o sosiale medier 
o annonsering 
o informasjonsbrev internt og eksternt 
o svare på henvendelser fra innbyggerne og ansatte 
o sentralbord 

 Valg; opplæring, planlegging, gjennomføring, etterarbeid 
 Lederstøtte / lederutvikling 
 Oppfølging av tillitsvalgtordningen 

 

 

Omstilling:  

Ved ledighet i stillinger gjennomføres det en grundig vurdering av om stillingen kan dras inn, 
alternative løsninger for organisering og oppgaver, hvilke arbeidsoppgaver som eventuelt skal 
tilligge stillingen og kompetansebehov.  Alle ansatte må påregne endringer i oppgaver og 
arbeidsformer, og vi har fokus på innbyggerne, effektiv og forsvarlig oppgaveløsning og på hva 
vi kan få til med de midlene vi har. 

 

Administrativ struktur og ledelse  

Gausdal kommune er administrativt organisert i en tonivåmodell med to formelle 
beslutningsnivåer: Rådmannen og enhetslederne. 

God ledelse og gode plan- og styringsprosesser er en forutsetning for at kommunen kan ivareta 
sin rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler og lokaldemokratisk arena. 

Kommunens ledere skal gi retning, utnytte handlingsrommet og være resultatorientert. Videre 
skal lederne legge til rette for en organisasjons- og arbeidskultur som fremmer gode 
arbeidsprosesser, godt medarbeiderskap og læring, forbedring og fornyelse. Ledere har også 
ansvar for å etablere og følge opp administrative rutiner og systemer som skal sikre god 
virksomhetsstyring, god internkontroll og riktige tjenester til innbyggere og brukere. Videre 
har ledere ansvar for kommunikasjon og informasjon. En annen viktig oppgave er 
personalforvaltning 
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Rådmannen er i følge Kommunelovens § 23 den øverste leder for den kommunale 
organisasjonen: 
 
- Rådmannen har ansvar for at de tjenestene som ytes til befolkningen er i tråd med den  
- lovfestede / vedtatte kvaliteten på tjenestene og innenfor de økonomiske rammer som 

kommunestyret fastsetter.  
- Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og 

overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Rådmannen skal 
påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at 
vedtak blir iverksatt.  

- Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle  
- kommunale organer med unntak av kontrollutvalget.  
 

Til å bistå med styring og koordinering i Gausdal kommune har rådmannen med seg to 
kommunalsjefer. Rådmannsteamet bidrar i fellesskap til å utvikle og drive kommunen, men har 
også en viss arbeidsdeling. Alle enhetsledere er knyttet til en kommunalsjef eller rådmannen.  
Enhetslederne i Gausdal kommune er sammen med rådmannen, ansvarlig for kommunens 
totale resultat. Enhetslederne har innenfor sin budsjettramme fullmakter innen fag / 
tjenesteyting / økonomi / HMS og personal.  
Enhetslederne: 
 
- Har fullmakter og kompetanse til å ta avgjørelser nærmest mulig brukeren. 
- Må delta aktivt i utvikling av kommunen gjennom ledermøter / nettverk / prosjekt mv.  
- Har ansvar for organiseringen av enheten.  
 
I arbeidsgiverstrategien har vi vedtatt å arbeide med styrkebasert ledelse.  
 
Definisjonen av styrkebasert ledelse vi bruker er denne:  
  
«Styrkebasert ledelse legger hovedfokus på å identifisere, bygge på og forsterke styrkene hos 
lederen selv, medarbeiderne, kollegaene, samarbeidspartnere og i organisasjonen som helhet.» 
         (Brun og Ejsing 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Mestringsorientert Vi viser tillit, vektlegger at den enkelte medarbeider 

utvikler seg, opplever mestring og yter sitt beste.

Omsorg Vi jakter på styrker, gir anerkjennelse og viser omsorg.

Tydelighet Vi er tydelige ledere som veileder, motiverer, 
                                         myndiggjør våre medarbeidere, og bidrar til rolleklarhet. 

Omstilling Vi involverer, tenker nytt, jobber kunnskapsbasert og er 
                                          innovative. Lederen er drivkraften i omstillingsprosesser. 

Resultater For å nå kommunens mål stiller vi krav til resultater. 

Ledelsesprinsippene danner ordet MOTOR. Det er lett å huske, men betyr også at lederen skal være 
motor og kulturell arkitekt i organisasjonen.
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Endringer i den administrative lederstrukturen 
 
Lederstrukturen endres når det anses som hensiktsmessig. Det har skjedd to viktige endringer 
siden 1.1.2019. Enhet habilitering og rehabilitering er delt i to separate enheter fra 1. april 
2019 for å styrke innsatsen knyttet til omstilling, styring, koordinering og tverrfaglig arbeid. 
Fra 1.8.2019 samles barnehagene og skolene i én enhet under felles ledelse, noe som innebærer 
en reduksjon med fire enhetsledere. I tillegg til at dette grepet tar sikte på å styrke helheten i 
oppvekstløpet, vil det også innebære en effektivisering av tid, siden færre ledere trenger å 
bruke av sin tid på ledermøter, samt på helhetlig utvikling og styring. De får mere tid til daglig 
ledelse innen sin avdeling.  
 
Bildene under viser Gausdal kommunes administrative organisering henholdsvis per 
januar 2019, april 2019 og august 2019: 
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Oppsummering:  
 
Saken synliggjør planlagte, iverksatte og gjennomførte prosesser og tiltak for å nå fastsatte mål 
om effektive tjenester, innenfor lov og forskrift, og innenfor lavere økonomiske rammer. 
Videre arbeid forutsetter både politisk, strategisk, faglig, personalmessig og administrativ 
ledelsesaktivitet. En rekke lovverk legger føringer for de administrative oppgavene i en 
kommune, herunder krav til ledelse, saksbehandling, rapportering, dokumentasjon og 
internkontroll. Men omfanget av administrative oppgaver og de ressursene som vil gå med til 
slike oppgaver, vil til dels også avhenge av andre bestillinger knyttet til eksempelvis 
utredninger, rapporteringer og planarbeid, og til dels av den politiske organiseringen for neste 
kommunestyreperiode.  
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Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 
 
Kommunestyret tar saken til etterretning.  
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 43/19 den 11.06.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 
Kommunestyret tar saken til etterretning.  
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SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
44/19 Formannskapet 11.06.2019 
56/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
Saksbehandler: Rannveig Mogren 
 
FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - FASE 1 I 
UTREDNINGEN: KUNNSKAPSGRUNNLAGET  
 
 
Vedlegg:  Del 1 – kunnskapsgrunnlaget - 4 dokument  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen 
 
SAMMENDRAG: 
Kommunestyret får kunnskapsgrunnlaget – fase 1 i utredning om framtidens helse- og 
omsorgstjenester - til behandling, og gir innspill på prioriteringer og videre arbeid. 
Deretter skal saken bearbeides videre inn mot dialogseminaret den 29. august, og 
påfølgende kommunestyremøte samme dag. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 

Bakgrunn for saken: 
Som en del av Strategiplanen for 2019-2022 har kommunestyret bestilt en utredning knyttet til 
framtidens helse- og omsorgstjenester. Utredningen skal være en del av grunnlaget inn mot 
neste strategi- og økonomiplanperiode (2020-2023) og for rulleringen av kommuneplanens 
samfunnsdel:  
«Kommunestyret bestiller en utredning knyttet til framtidens helse- og omsorgstjenester, slik 
det framgår av saksframlegget. Utredningen må bidra til en framtidsrettet utvikling av 
Gausdal kommunes tjenester, og være i tråd med nasjonale føringer og lokale utfordringer. 
Utredningen må ta med seg de store utfordringene som ligger til den økonomiske situasjonen 
i kommunen. Utredningen skal inneholde alternative løsninger for struktur, tjenesteinnhold 
og innovative og nye arbeidsformer innad i helse- og omsorgstjenestene, og strategier/tiltak 
som styrker kommunens samlede fokus på tidlig innsats, forebyggende arbeid og mestring. 
Eventuelle forslag til nye strukturer og tjenester må bidra til å understøtte en mer optimal 
bruk av kommunens samlede helse- og omsorgsressurser.»  

Følgende skal - etter kommunestyrets vedtak - som et minimum gjennomgås i 
utredningen;  
 
GENERELT  

 Funksjoner, funksjonsfordeling og endring av oppgaver og arbeidsmåter i pasientforløpene 
mellom bl.a. institusjonstjenester – hjemmetjenester – somatikk – demens – psykisk helse – 
habilitering – o.a.  
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HJEMMETJENESTEN  
 Styrking og videreutvikling gjennom  

nye arbeidsmåter og bruk av 
velferdsteknologi  

SYKEHJEM  
 funksjoner og funksjonsfordeling 

mellom somatikk og demens  
 fordeling av langtidsplasser  

og korttidsplasser  
 avlastning  
 behandling  
 rehabilitering  
 palliasjon  
 velferdsteknologi  
 konsekvenser og muligheter knyttet  

til avhjemling av sykehjemsplasser, 
herunder ombygging 

 

BOFELLESSKAP  
 for eldre med omfattende 

funksjonsnedsettelse/tjenestebehov  
 for yngre med omfattende 

funksjonsnedsettelse/tjenestebehov  
 for personer med psykisk 

utviklingshemming  
 for psykisk helse og rus 

OMSORGSBOLIGER  
 Antall, tilstand og behov  

DAGSENTER  
 for aktivisering  
 for avlastning  
 rehabilitering  

- innenfor både somatikk, 
demens og psykisk helse og 
rus  

 
INTERKOMMUNALT SAMARBEID 
Potensial i etablerte og evt. nye interkommunale samarbeid. Nye samarbeid er for eksempel:  

 sterkavdeling for personer med demenssykdom   
 yngre med omfattende tjenestebehov (som alternativ til å kjøpe tjenester fra private aktører)  

 
---- 

 
VURDERING:  
Utredningen om framtidens helse og omsorgstjenester må - etter rådmannens vurdering: 

 gi et godt beslutningsgrunnlag for de folkevalgte  
 være fakta- og forskningsbasert  
 vise nye, innovative og framtidsretta arbeidsformer  
 vise strategier og tiltak som styrker kommunens samlede fokus på tidlig innsats, 

forebyggende arbeid og mestring  
 vise alternative løsninger for struktur, samhandling og tjenesteinnhold  
 vise hvordan nye strukturer og tjenester bidrar til å understøtte en mer optimal bruk av 

kommunens samlede helse- og omsorgsressurser. Framtidens helse- og omsorgstjenester vil 
si effektive tjenester, med lavere økonomiske rammer, jfr. strategiplan med økonomiplan 
og årsbudsjett. 

 

Fase 1 - kunnskapsgrunnlaget 

Vi må vite hvor vi står for å finne vegen dit vi skal gå. Vi må ha et korrekt og godt kunnskaps-
grunnlag før gjør valg for framtiden, begynner omstilling og iverksetter effektiviseringstiltak. 
Helse og omsorg er en stor, omfattende og personaltung sektor som rommer mye kunnskap, 
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erfaring, holdninger og ferdigheter. Hver dag leveres svært mange tjenester som kommer 
innbyggerne til gode.  

Omstillingskravet er stort. Innen planområde 11 og 12 er det i strategiplan 2019-2022, med 
økonomiplan og årsbudsjett 2019 vedtatt følgende reduksjon i rammene:  

2019: 4 mill. kr   2020: 8,75 mill. kr  2021: 10,5 mill. kr  2022: 13,5 mill. kr.  

Vi setter utredningsarbeidet i sammenheng med følgende sitat, hentet fra stortingsmelding 15, 
Leve hele livet: 

«Det handler om å gjøre enkelte ting på andre måter enn før, og skape forenkling, fornyelse 
og forbedring gjennom innovasjon. Nye arbeidsmetoder, nye samarbeidsformer, ny teknologi 
og nye løsninger vil gi noen av svarene på hvordan vi i fellesskap kan skape et mer 
bærekraftig samfunn i møte med aldringsutfordringene.»  

Kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet av ledere og rådgivere, og i samråd med hovedtillitsvalgte.  

I kommunestyrets møte 20. juni vil en arbeide med kunnskapsgrunnlaget.  
Her kan det bli drøfting av ulike problemstillinger, utfordringer og muligheter. Før saken er i 
kommunestyret er den innom både rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, 
arbeidsmiljøutvalget, tjenestekomiteen og formannskapet. Disse organene gir sine innspill og 
råd til kommunestyret.  
 
I sitt møte 20. juni vil kommunestyre også si noe om ønsker for videre prosess knyttet til 
utredningsarbeidet, herunder hvordan kommunestyret selv ønsker å arbeide.    

En kan se for seg en prosess, i 2019 og 2020, med ulike faser:  

1) kunnskapsgrunnlag  
2) mandat for ulike utredninger, og involvering  
3) beslutningsgrunnlag og vedtak  
4) redesign, iverksetting, nedtak og omstilling 

 

Innspill til gruppearbeid i kommunestyret 20. juni:  

Til kunnskapsgrunnlaget:  

 Hva merket du deg? Noter 3 ting du ble opptatt av.  
 Er det noe som overrasker deg? 
 Er det noe som mangler? Noe du kan tenke deg å få vite mer om? Vi arbeider mer med 

kunnskapsgrunnlaget inn mot dialogseminaret i august 2019.  
 

Til videre prosess:  

 Hva ønsker du av prosessen?  
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 Hvilken rolle bør kommunestyret selv ta? 
 Hvem bør involveres i utredningsarbeidet? Hvordan?  

 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 
 

 
Oppsummering: 
 
Kommunestyret har følgende innspill til kunnskapsgrunnlaget:  
 
Kommunestyret har følgende innspill til videre prosess: 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 44/19 den 11.06.2019. 
 
Orientering:  
Rådmann Rannveig Mogren orienterte om saken.  
 
Behandling:  
 

 Innspill til kunnskapsgrunnlaget: 
- Det er ønske om et punkt knyttet til forventet demensforekomst. 
- Kjøp av tjenester må utdypes; - hva slags tjenester det handler om.  
- Om nye arbeidsmåter, teknologi; her kan det med fordel være flere eksempler, slik 

at leserne ser hva det handler om. 
 
 Innspill til problemstillingene til gruppearbeidet i kommunestyret: Spørsmålene er fine.  

 
 Innspill til prosessen:   

 
- «Leve hele livet» og dens 5 strategier kan legges som utgangspunkt når vi 

diskuterer og strukturerer framtidens løsninger og tiltak.  
- Det må være en diskusjon om hva som er kommunens ansvar, og hva som er det 

enkelte mennesket personlige ansvar. Hva kan en forvente av kommunens tjenester 
framover?  

- Det må lages målsettinger for arbeidet, jfr. Leve hele livet. Hvor skal vi være om 5 
år og om 10 år?  

 
Innstilling: 
 
Formannskapets innspill oppsummeres slik:   
 

 Innspill til kunnskapsgrunnlaget: 
- Det er ønske om et punkt knyttet til forventet demensforekomst. 
- Kjøp av tjenester må utdypes; - hva slags tjenester det handler om.  



  Sak 56/19 

 Side 36 av 87   

- Om nye arbeidsmåter, teknologi; her kan det med fordel være flere eksempler, slik 
at leserne ser hva det handler om. 

 
 Innspill til problemstillingene til gruppearbeidet i kommunestyret: Spørsmålene er fine.  

 
 Innspill til prosessen:   

 
- «Leve hele livet» og dens 5 strategier kan legges som utgangspunkt når vi 

diskuterer og strukturerer framtidens løsninger og tiltak.  
- Det må være en diskusjon om hva som er kommunens ansvar, og hva som er det 

enkelte mennesket personlige ansvar. Hva kan en forvente av kommunens tjenester 
framover?  

- Det må lages målsettinger for arbeidet, jfr. Leve hele livet. Hvor skal vi være om 5 
år og om 10 år?  
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Ark.: 243 D11   Arkivsaksnr.: 19/1355 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
51/19 Formannskapet 11.06.2019 
57/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
Saksbehandler: Marit Bråten Homb 
 
SØKNAD OM GARANTI TIL BANKLÅN - MELLOMFINANSIERING 
KUNSTGRESSBANE FOLLEBU STADION SØKER: FOLLEBU FOTBALLAG 
 
Vedlegg: Søknad fra Follebu fotballag mottatt 5. juni 2019.  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

- Kommunestyresak 43/19 Søknad om lån til mellomfinansiering av kunstgressbane på 
Follebu stadion. Søker Follebu fotballag. 

- Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier. 
 
 
SAMMENDRAG: 
Follebu fotballag har sendt kommunen en ny søknad knyttet til mellomfinansiering av 
kunstgrasbane, og det søkes nå om en kommunal garanti på 2,3 mill. kr knyttet til økt 
låneopptak. Kommunen har en anstrengt økonomi, og det er en risiko knyttet til det å 
stille garanti.  
 
Administrasjonen mener at kommunen på prinsipielt grunnlag ikke bør gå inn på å gi 
garantier til slik mellomfinansiering, da dette vil skape en presedens som er vanskelig å 
håndheve ved tilsvarende søknader seinere. Søknaden foreslås derfor avslått. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
I sak 43/19 d. 23.05.2019 behandlet kommunestyret søknaden fra Follebu fotballag knyttet til 
mellomfinansiering av spillemidler knyttet til kunstgress ved Follebu stadion. Kommunestyret 
fattet følgende vedtak i saken:  
 
Søknaden fra Follebu fotballag om mellomfinansiering av spillemidler knyttet til kunstgress ved 
Follebu stadion avslås. 
 
Follebu fotballag har etter dette sendt inn en ny søknad til kommunen, denne gangen om 
kommunal garanti på lån tilsvarende 2,3 mill. kr.  
 
Follebu fotballag har vært i kontakt med to banker knyttet til en vurdering av å få økt lån for å 
mellomfinansiere spillemidlene. Fotballaget opplyser at begge bankene har sagt det kan gis lån, 
men det er under forutsetning av at det gis en kommunal garanti. Årsaken til at det kreves en 
kommunal garanti, er at fotballaget har en del lån fra før, og at de selv ikke har tilstrekkelig 
sikkerhet for ytterligere låneopptak. 
 
Follebu fotballag opplyser at de sliter med å få realisert byggestart på prosjektet til høsten om 
det ikke gis en kommunal garanti, og at det kan ta flere år å få prosjektet realisert. 
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Regelverk knyttet til kommunal garanti. 
Det er i kommunelovens § 51 inntatt bestemmelser om blant annet garantier for andres 
økonomiske forpliktelser. Det står følgende: 

1. Vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives 
av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, skal godkjennes av 
departementet. 

2. Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til 
næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv. 

3. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om garantier. Det kan i 
forskriften også gis bestemmelser om at garantier som er av mindre omfang, ikke 
trenger statlig godkjenning. 

4. Kommuner og fylkeskommuner kan ikke rettsgyldig pantsette sine eiendeler til 
sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. 

Ut fra dette, er det åpning i kommuneloven for at kommunen kan velge å gi en garanti til 
Follebu fotballag, da garantien ikke dreier seg om næringsvirksomhet. Det stilles imidlertid 
krav om at garantier som ikke er ubetydelige skal godkjennes av departementet 
(=fylkesmannen). 
 
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier gir nærmere retningslinjer, og angir 
noen punkter som kommunen må ta stilling til dersom garanti skal gis: 
 
§ 2: Garanti kan gis ved simpel kausjon eller selvskyldnerkausjon. Det må i vedtak om garanti 
stå hvilken type kausjon som gis. 
 
Begrepsforklaring - simpel kausjon:  
Den som har stilt kausjon innestår for debitors (her - Follebu fotballag) manglende 
betalingsevne, og kreditor (her – banken) kan ikke kreve kausjonisten (her – kommunen) før 
han gjennom rettslig pågang har konstatert at debitor ikke har midler.  
 
Begrepsforklaring - selvskyldnerkausjon:   
Den som har stilt kausjon hefter også for manglende betalingsvilje, og kreditor kan kreve 
kausjonisten straks lånet er misligholdt.  
 
§ 3: Vedtak om garantistillelse/-avtale skal alltid angi garantiens varighet. 
 
§ 4: Vedtak om garantistillelse/-avtale skal alltid angi det maksimumsansvar som garantien 
omfatter. 
 
§ 5: Garantier der maksimumsansvaret er lavere eller lik kroner 500.000 kr trenger ikke statlig 
godkjenning. Det innebærer at garantier fra om med 500.001 kr og oppover må ha 
godkjenning fra fylkesmannen. 
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VURDERING: 
Gausdal kommune har i svært liten grad gitt kommunale garantier ved mellomfinansiering av 
spillemiddelprosjekt. Dersom det skulle bli innvilget en kommunal garanti for banklån til 
mellomfinansiering, vil dette skape presedens for andre tilsvarende søknader. Likebehandling er 
viktig i offentlig forvaltning, og det vil være vanskelig å si nei til framtidige søknader dersom 
denne søknaden innvilges. 
 
Det er selvsagt ikke heldig for fotballaget at det tar lenger tid å gjennomføres prosjektet, men 
kommunens anstrengte økonomi og hensyn til likebehandling, gjør at dette blir det vanskelig å 
kunne si ja til. 
 
Dersom dette lånet skulle bli misligholdt, vil kommunen måtte løse ut resterende lån i sin 
helhet. Kommunen har svært begrenset med midler for å kunne håndtere en slik situasjon. I 
kommunens økonomiplan er disposisjonsfondene nær oppbrukt, og handlingsrommet svært 
begrenset. Alternativet da vil være å måtte redusere det kommunale tjenestetilbudet med 
umiddelbar virkning på ett eller flere områder. 
 
Gausdal har tradisjonelt vært svært restriktive med å gi garantier, og det frarådes også denne 
gangen. 
 
Dersom kommunestyret likevel ønsker å gi en kommunal garanti for et slikt lån, må de forhold 
som er omtalt ovenfor ivaretas. Det vil si: 

- Garantiens formål må angis. 
- Det må angis et maksimumsbeløp for garantien. 
- Garantien skal tidsavgrenses, det vil si at det må settes en dato for når garantien 

opphører. 
- Det må angis om garantien skal gis som simpel kausjon eller selvskyldnerkausjon. 

Simpel kausjon er fra administrasjonens side å foretrekke, da långiver først må gå på 
fotballaget dersom lånet blir misligholdt. 

- Det må inntas et punkt om at vedtak om garanti må oversendes fylkesmannen for 
godkjenning. 

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 
 
Søknad fra Follebu fotballag om kommunal garanti for lån til mellomfinansiering av 
spillemidler til kunstgress ved Follebu stadion avslås. 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 51/19 den 11.06.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt. 
 
Innstilling: 
Søknad fra Follebu fotballag om kommunal garanti for lån til mellomfinansiering av 
spillemidler til kunstgress ved Follebu stadion avslås. 
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Ark.: A11 &13   Arkivsaksnr.: 19/1548 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
50/19 Formannskapet 11.06.2019 
58/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
Saksbehandler: Rannveig Mogren 
 
HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN MED 
FORSKRIFTER - NY REGULERING AV PRIVATE BARNEHAGER  
 
 
Vedlegg:  Ingen 

Høringsnotat: Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter, ny regulering av private 
barnehager). 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Mer om høringen kan en lese her:    

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-barnehageloven-
med-forskrifter-ny-regulering-av-private-barnehager2/id2641852/ 

 
SAMMENDRAG: 
Gausdal kommune gir høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven med 
forskrifter knyttet til ny regulering av private barnehager. 

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Saksframstilling: 

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til ny regulering av private barnehager på høring 
med høringsfrist 26. juli. Målet med reguleringen er å utvikle en mangfoldig barnehagesektor 
med rom for barnehager med ulik størrelse, eierform og pedagogiske profiler, og at foreldre-
betaling og kommunale tilskudd kommer barna i barnehagen til gode. Det er et uttalt ønske om 
at regelverksendringene skal stå seg over tid. Høringsinstansene oppfordres til å gi innspill på 
hvor inngripende endringene vil være for kommunene.    

Regjeringen mener det skal være mulig å etablere nye private barnehager, men har ikke tatt 
endelig stilling til om det bør bli enklere å få tilskudd til nye barnehager. En plikt til finansiering 
av nye barnehager kan redusere kommunens handlingsrom. Regjeringen mener det ikke er 
ønskelig at regelverket skal gripe for mye inn i kommunens mulighet til å styre og utvikle 
barnehagetilbudet, og ønsker derfor tilbakemeldinger på hvor høy terskelen skal være for å 
avslå søknad om tilskudd. Høringen foreslår også at kommunen kan stille vilkår om at nye 
private barnehager må være ideelle for å få tilskudd, og ønsker også tilbakemelding på dette.    

Regjeringen mener dagens regelverk for regnskapsføring og kontroll for private barnehager er 
utdatert. I tillegg til nye krav til rapportering, forbud mot låneopptak, og krav om at alle 
barnehager skal være et selvstendig rettssubjekt, foreslås det å flytte ansvaret for det 
økonomiske tilsynet til Kunnskapsdepartementet, og delegere dette til Utdanningsdirektoratet. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-barnehageloven-med-forskrifter-ny-regulering-av-private-barnehager2/id2641852/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-barnehageloven-med-forskrifter-ny-regulering-av-private-barnehager2/id2641852/
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Høringsinstansene oppfordres også til å komme med tilbakemeldinger på hvilken statlig instans 
som skal veilede kommuner og private barnehager i regelverket.    

Videre er det forslag om flytting av søknadsbehandling av dispensasjonssøknader til 
fylkesmannen. Alternativt å beholde dette i kommunene, med krav i barnehageloven til 
uavhengig organisering av eier og myndighetsoppgaver. Høringsinstansene oppfordres med å 
komme med tilbakemeldinger på dette.    

Det foreslås to endringer i tilskuddsberegningen. For det første foreslås det å redusere 
pensjonspåslaget fra 13 til x prosent. Det oppfordres til innspill på prosentsats på 
pensjonspåslaget. Private barnehager med pensjonsavtale inngått før 1.1.2019 kan få dekket 
pensjonskostnadene, oppad til kommunens nivå, ved søknad. For det andre foreslås det å 
utrede differensiert tilskudd etter barnehagens størrelse. Modellen som skisseres tar 
utgangspunkt i nasjonale knekkpunkt for smådriftsulemper. Det betyr at tilskuddssatsen til 
private barnehager er høyere for de 25 første plassene, med en lavere sats fra barn 26 og 
oppover.  I tilskuddsberegningen tas det hensyn til størrelsen på kommunale barnehager, og det 
korrigeres for denne før tilskudd utbetales til private barnehager.    

 
VURDERING: 
Rådmannen mener det er viktig å gi en høringsuttalelse i denne saken. Selv om det er flere 
positive elementer i høringen, mener vi at forslagene samlet sett ikke bidrar til økt kvalitet eller 
styrking av kommunens muligheter til å sikre et godt barnehagetilbud for alle barn. 
 
Fylkesstyrene/rådmannsutvalgene i KS Hedmark og KS Oppland har også oppfordret 
kommunene til å gi høringsuttalelse.  
  
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 
 

 Gausdal kommune mener barnehageloven må sikre at kommunene kan ivareta sitt 
ansvar for å dimensjonere, finansiere og kvalitetsikre et likeverdig barnehagetilbud med 
høy kvalitet til alle barn med rett til plass, uavhengig av hvem som eier barnehagen.    

 
 Gausdal kommune støtter en videreføring av kommunens frie skjønn når kommunen 

vurderer om nye private barnehager skal få tilskudd eller ikke. En eventuell utvidelse av 
finansieringsplikten svekker det lokale handlingsrommet, og muligheten for å drive en 
effektiv og forutsigbar barnehagesektor med fornuftig kapasitetsutnyttelse. Det vil også 
bryte med nærhetsprinsippet og prinsippet om rammefinansiering. Gausdal kommune er 
derfor sterkt mot en utvidelse av finansieringsplikten.   
 

 Gausdal kommune mener kommunen må få mulighet til å forplikte private barnehager 
til å oppfylle lokale krav til bemanning og pedagogtettet, og prioritere barn med rett til 
plass, for å få 100% tilskudd. For å være en del av det samlede tjenestetilbudet, må de 
kunne forpliktes til å delta i lokal kompetanseheving og samhandlingstiltak til beste for 
alle barn i kommunen.   
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 Gausdal kommune støtter ikke at ansvaret for tilsyn med økonomiske forhold i private 
barnehager flyttes til Kunnskapsdepartementet. Kommunene må fortsatt ha 
hovedansvar for å sikre at kommunale tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til 
gode.  
 

 Gausdal kommune støtter forslaget om å innføre en meldeplikt for private barnehager 
ved nedleggelse, eierskifte eller andre organisatoriske endringer.   
 

 Gausdal kommune støtter ikke en egen bestemmelse i barnehageloven om hvordan 
kommunen skal organisere oppgavene sine, herunder forskriftsregulering av 
stillingsbrøk for styrere.   

 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 50/19 den 11.06.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 

 Gausdal kommune mener barnehageloven må sikre at kommunene kan ivareta sitt 
ansvar for å dimensjonere, finansiere og kvalitetsikre et likeverdig barnehagetilbud med 
høy kvalitet til alle barn med rett til plass, uavhengig av hvem som eier barnehagen.    

 
 Gausdal kommune støtter en videreføring av kommunens frie skjønn når kommunen 

vurderer om nye private barnehager skal få tilskudd eller ikke. En eventuell utvidelse av 
finansieringsplikten svekker det lokale handlingsrommet, og muligheten for å drive en 
effektiv og forutsigbar barnehagesektor med fornuftig kapasitetsutnyttelse. Det vil også 
bryte med nærhetsprinsippet og prinsippet om rammefinansiering. Gausdal kommune er 
derfor sterkt mot en utvidelse av finansieringsplikten.   
 

 Gausdal kommune mener kommunen må få mulighet til å forplikte private barnehager 
til å oppfylle lokale krav til bemanning og pedagogtettet, og prioritere barn med rett til 
plass, for å få 100% tilskudd. For å være en del av det samlede tjenestetilbudet, må de 
kunne forpliktes til å delta i lokal kompetanseheving og samhandlingstiltak til beste for 
alle barn i kommunen.   

 
 Gausdal kommune støtter ikke at ansvaret for tilsyn med økonomiske forhold i private 

barnehager flyttes til Kunnskapsdepartementet. Kommunene må fortsatt ha 
hovedansvar for å sikre at kommunale tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til 
gode.  
 

 Gausdal kommune støtter forslaget om å innføre en meldeplikt for private barnehager 
ved nedleggelse, eierskifte eller andre organisatoriske endringer.   
 

 Gausdal kommune støtter ikke en egen bestemmelse i barnehageloven om hvordan 
kommunen skal organisere oppgavene sine, herunder forskriftsregulering av 
stillingsbrøk for styrere.   
 

 
Ark.: 026   Arkivsaksnr.: 19/1536 
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SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
45/19 Formannskapet 11.06.2019 
59/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
Saksbehandler: Rannveig Mogren 
 
REGIONAL ARRANGEMENTSSTRATEGI FOR 
LILLEHAMMERREGIONEN - STRATEGI OG HANDLINGSPLAN  
 
 
Vedlegg:  
- Arrangementsstrategi for kommunene i Lillehammer-regionen 2019-2023. forslag mai 2019 
- Handlingsplan Regional arrangementsstrategi, forslag mai 2019 

 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen 
 
SAMMENDRAG: 
Regionrådet har hatt ansvar for å utvikle regionale arrangementsstrategi. Regionrådet 
har behandlet saken, og har gitt en enstemmig tilråding overfor kommunene:  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Bakgrunn 
Det har i mer enn to år vært arbeidet med å utvikle en regional arrangementsstrategi. 
Regionrådet behandlet forslaget 10.05.2019. De fattet følgende enstemmig innstilling overfor 
kommunene:  
Regionrådet godkjenner forslag til Arrangementsstrategi for kommunene i 
Lillehammerregionen som grunnlag for behandling i de tre kommunene. 
 
Fakta: 
I innledningen til strategiplanen heter det: 
«Lillehammer-regionen har en lang og stolt tradisjon for arrangementer og er en av landets 
sterkeste arrangementsregioner med et stort mangfold av små og store idretts- og 
kulturarrangement og konferanser gjennom hele året. Dette skyldes i stor grad regionens 
sterke frivillige engasjement, institusjoner og øvrige profesjonelle aktører. 
 
Kommunene har ikke tidligere hatt en felles og overordnet arrangementsstrategi. Betydningen 
arrangement har for den regionale økonomien fordrer at kommunene inntar en mer proaktiv 
og strategisk tilnærming til arrangementsfeltet, for å kunne lykkes med å hente ut større 
verdier av satsingen.» 
 
Arbeidet med arrangementsstrategi for kommunene i Lillehammer-regionen er initiert av 
regionrådet, og prosjektet er forankret i den regionale næringsplanen, først vedtatt av 
kommunestyrene i 2014. Strategien vedtas i regionrådet og de tre kommunestyrene. 
 
Det har vært en prosess på ca. 2 år med bred involvering av de ulike interessentgruppene. 
Regionrådet la et omfattende dokument ut på høring vinteren 2019. På bakgrunn av innspill og 
regionrådets føringer, besluttet regionrådet å bearbeide, strukturere og forenkle 
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strategidokumentet og fremme forslag til handlingsplan. Mye av beskrivelsene og 
begrunnelsene ble tatt bort fra strategidokumentet og er heretter en del av 
kunnskapsgrunnlaget. 
 
Strategien er nå inndelt i hovedmål med delmål, og samlet til 6 strategier med tilhørende 
innsatsområder. Bærekraft er et bærende element i strategien. Forslag til handlingsplan for 
2019 og 2020 er utarbeidet. Regionrådet har avsatt kr 200.000 til oppfølging av regional 
arrangementsstrategi i 2019. 
 
 
VURDERING: 
Det har vært et behov for å utvikle en regional arrangementsstrategi i flere år. Siden de første 
årene etter OL/PL i 1994 har det ikke vært noen felles policy for arrangementsutvikling. I 
Lillehammer kulturstrategi 2014-2027 står det bl.a. «Utvikle regionale arrangements- 
strategier i samhandling med kompetansemiljøer» Dette arbeidet er spesielt forankret i den 
regionale næringsplanen. 
 
Det er vektlagt at den regionale arrangementsstrategien skal fungere som et strategisk 
dokument for perioden 2019-2023 med årlig rullering. 
 
Ut fra innsatsområdene i strategien er det laget forslag til handlingsplan for 2019 og 2020 
basert på de ressurser som er avsatt i regionrådet inneværende år, og med forbehold om at 
tilsvarende ressurser stilles til rådighet for 2020. Tiltakene gjennomføres innenfor de avsatte 
rammer. 
 
Noen av prosessene som må gjennomføres innebærer deltakelse fra kommunene, 
Lillehammerregionen Vekst og Visit Lillehammer. 
 
Noen tiltak er mulig å gjennomføre innenfor dagens rammer og kapasitet, mens det må settes 
av midler for å kunne gjennomføre enkelte prosesser og tiltak. De videre prosesser vil også 
vise hvordan kommunene kan styrke det strategiske engasjementet for å etterstrebe økt 
bærekraft og verdiskaping for regionen. Teknologi og tettere samhandling ventes å gi styrket 
og mer effektiv innsats på arrangementsfeltet. 
 
Visit Lillehammer har en vedtatt arrangementsstrategi som det er naturlig at revideres i 
samråd med denne strategien. Dessuten arbeides det nå med en nasjonal arrangementsstrategi. 
Eventuelle nasjonale føringer på dette feltet bør innpasses ved første rullering av den regionale 
arrangementsstrategien. 
 
Både kommunene, Lillehammerregionen Vekst og Visit Lillehammer har og tar i dag ansvar 
for arrangementsarbeidet, men ansvarsfordelingen fremstår for mange som uklar. Det vil være 
behov for å gjennomgå og avklare roller og samarbeidsrutiner vedrørende arrangements- 
oppfølging.  
 
CIM EVENT er et arrangementsstyringsverktøy som Lillehammer har deltatt i utviklingen av 
sammen med Trondheim kommune, støttet av bl.a. Fylkesmannen i Oppland og Trøndelag. Det 
er gjort et betydelig registreringsarbeid av ulike arenaer i Lillehammer, og intensjonen har vært 
at dette kan være et arrangements- og kommunikasjonsverktøy for arrangører, arenaeiere, 
offentlige myndigheter, politi osv. i vår region også. Det må være en prioritert oppgave å 
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avklare om CIM EVENT vil være hensiktsmessig redskap for mer effektiv, samordnet og 
sømløs arrangementsplanlegging i vår region.  
 
Eventuelle ressursbehov for oppfølging av den regionale arrangementsstrategien for 2020 og 
påfølgende år må ses i sammenheng med den ordinære budsjettprosessen i kommunene. 
Handlingsplanen rulleres årlig i forbindelse med budsjettprosess i kommunene. Da vurderes 
også om det er grunnlag for justering av selve strategien. 
 
Konklusjon: 
Forslag til regional arrangementsstrategi legges fram for formannskap og kommunestyret til 
behandling. Regionrådets enstemmige innstilling danner grunnlag for behandling i de tre 
kommunene juni 2019. 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
1. Gausdal kommune vedtar arrangementsstrategi for kommunene i Lillehammer-regionen 

2019-2023 som retningsgivende for regionens arrangementsutvikling.  
2. Handlingsplan for 2019 løses innenfor regionrådets avsatte midler og eksisterende budsjett 

i Øyer, Gausdal og Lillehammer kommune, og tas til orientering 
3. Handlingsplan rulleres årlig. Eventuelt kommunalt ressursbehov for 2020 sees i 

sammenheng med budsjettprosessen i de tre kommunene 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 45/19 den 11.06.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
1. Gausdal kommune vedtar arrangementsstrategi for kommunene i Lillehammer-regionen 

2019-2023 som retningsgivende for regionens arrangementsutvikling.  
2. Handlingsplan for 2019 løses innenfor regionrådets avsatte midler og eksisterende budsjett 

i Øyer, Gausdal og Lillehammer kommune, og tas til orientering 
3. Handlingsplan rulleres årlig. Eventuelt kommunalt ressursbehov for 2020 sees i 

sammenheng med budsjettprosessen i de tre kommunene 
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Ark.:    Arkivsaksnr.: 19/1116 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
47/19 Formannskapet 11.06.2019 
60/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
Saksbehandler: Rannveig Mogren 
 
BOSETTING - KOMMUNENS VEDTAK  
 
 
Vedlegg:  Kommunestyresaken fra 16.06.2016 
  
Andre saksdokument (ikke utsendt): Ingen 
 
SAMMENDRAG: 
Kommunens vedtak om bosetting av flyktninger foreslås endret.  
 
 
Saksopplysninger:  
 
Bakgrunn for saken:  
Kommunestyret behandlet sak om bosetting den 16.06.2016, sak 45/16. Dette ble enstemmig 
vedtatt:  

1. I 2016 tas det imot 2 enslige mindreårige under 15 år under forutsetning av at en får 
rekruttert fosterfamilier.    

2. Gausdal kommune øker bosettingen av flyktninger til 15 i året for 2017 og 2018. 
Familiegjenforening kommer i tillegg. Gausdal kommune vil ta imot 5 enslige 
mindreårige i 2017. Ved ledig kapasitet i bofellesskapet kan en ta imot enslige 
mindreårige i 2018 også.   

3. Det etableres et bofellesskap for enslige mindreårige med 5 plasser i løpet av 2017. 
Anslått investeringsbehov er kr. 9 mill, og dette innarbeides i økonomiplan- og 
årsbudsjett. Andre økte driftsutgifter beregnes og legges inn i økonomiplan – og 
årsbudsjett.  

4. Videre mottak av enslige mindreårige utover 2017 vil bli regulert av ledige plasser i 
bofellesskapet, samt mulighet for bosetting i fosterhjem og hybel med oppfølging.   

5. De årene hvor integreringstilskuddet overstiger utgiftsnivået avsettes overskytende 
midler til eget disposisjonsfond. Tilsvarende kan det brukes fra fondet når 
utgiftsnivået overstiger integreringstilskuddet.   

6. Rammen for søknad til Husbanken om midler til startlån økes i 2017, for å øke bruken 
av dette virkemiddelet for flyktninger.  Sum blir avklart i økonomiplan og årsbudsjett.    

7. Anslått investeringsbehov for kjøp/bygging av boliger er kr. 12 mill. per år. 
Investeringen finansieres via økt låneopptak/salg av eiendom. Dette innarbeides i 
økonomiplan og årsbudsjett.    

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

9. Det skal utarbeides egen ny sak om bosetting for 2019 og 2020. Saken legges fram for 
politisk behandling første halvår 2018.  
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Som det framgår av punkt 9 skal kommunestyret på ny vurdere bosettingspolitikken. Det er 
tidligere bestemt (gjennom kommunestyrets vedtak om oppføling av vedtak) at saken legges 
fram i 2019, for å se om statens innvandringspolitikk forandret seg fra 2018 til 2019.    
 

Status i Gausdal kommune knyttet til vedtaket fra 2016.  
 
 Gausdal kommune fikk ikke anmodning om å ta imot enslige mindreårige under 15 år. Det 

ble da heller ikke rekruttert fosterfamilier.   
 Vi fikk ikke anmodning om bosetting av enslige mindreårige (15-17 år) i 2017 eller 2018. 

Det ble på grunn av dette ikke etablert et bofellesskap for enslige mindreårige 
 I år 2016 ble det bosatt 6 personer: 5 ordinære (enslige voksne) og 1 familiegjenforening. 
 I år 2017 ble det bosatt 20 personer, 17 ordinære (5 familier) og 3 familiegjenforening. 
 I år 2018 ble det ingen bosettinger i Gausdal, og ingen venter på familiegjenforening.  
 Anslått investeringsbehov for kjøp/bygging av boliger var på kr. 12 mill. per år, og dette 

ble innarbeidet i økonomiplan og årsbudsjett. Boliger ble kjøpt, og det er per nå igjen 
2.774.000 kr av bevilgning til flyktningeboliger.  

 Slik det ser ut nå vil de aller fleste være ferdige med introduksjonsprogrammet i løpet av 
2019, og de sist bosatte vil miste flyktningstatus fra 2021 (5 år etter bosetting). 

 
Fra 2016 har vi hatt et stort fokus på god integrering og inkludering. Vi har bygget opp en ny 
flyktningetjeneste, involvert innbyggerne, samarbeidsinstanser og flyktningene selv. Noen 
eksempler er:  
 
 Prosjektet «Økt bosetting og inkludering av flyktninger» fra aug.2016 – juli 2017 bisto i 

arbeidet med å få til et helhetlig arbeid vedrørende bosetting av flyktninger. Prosjektet ble 
startet med bakgrunn i kommunestyrevedtaket 16.06. 2016, der Gausdal skulle øke 
bosetting fra 5 personer til 15 personer per år, pluss familiegjenforening. 

 Flyktningetjenesten har opparbeidet nye og gode prosedyrer og rutiner for arbeid med 
flyktninger fra før bosetting til avslutning. F.eks.: Tverrfaglige bosettingsmøter før og etter 
bosetting, boligtildeling, økonomisk reglement for bosetting, etableringsvedtak, samarbeid 
Lillehammer Læringssenter og NAV osv.  

 Frivilligsentralen kurset faddere for nybosatte flyktninger. 
 Det ble også ansatt boveileder i 100% stilling fra august 2017, for å bistå flyktningene i det 

å lære å bo i Norge. Dette består av mye praktisk veiledning, med mål om at flyktningene 
raskere blir del av Gausdalssamfunnet, samt kan gå over fra kommunal bolig til egen bolig, 
eller leie privat.  

 Alle førstegangsbosatte blir tildelt bolig enten i Segalstad Bru eller Follebu på grunn av at 
det her er god tilgang til offentlig kommunikasjon. De bosatte drar til Lillehammer for 
introduksjonsprogrammet. 

 Gausdal kommune gikk til innkjøp av 4 nye leiligheter i Follebu og Segalstad Bru. 
 Det ble opprettet en barnekontakt for flyktningbarna, med mål om bedre inkludering,  

forebygging av radikalisering mm. 
 Dialogmøte med politikere, flyktninger, flyktningehelsetjeneste og flyktningetjeneste ble 

gjennomført vår 2017 
 Vi har potensiale i å jobbe enda mer aktivt med å få flyktningene ut i arbeid etter endt 

introduksjonsprogram.  
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Innvandringspolitikken 
Regjeringen sier at den vil fortsette å føre en stram asylpolitikk, med fokus på rask retur av 
asylsøkere uten reelt beskyttelsesbehov. Innsatsen knyttet til returarbeid er opprettholdt, og  
36 000 mennesker uten lovlig opphold i Norge har siden høsten 2013 blitt returnert. 

På grunn av «stengte grenser» i Sør-Europa, så opplever Norge i likhet med øvrige nordiske 
land en sterk nedgang i antall asylsøkere de siste årene. Dette har nå stabilisert seg på et lavt 
nivå, og UDI planlegger derfor kun for ca. 3 000 asylankomster pr år.  

I tillegg foreslås det en økning av antall overføringsflyktninger til 3 000 personer i 2019. Dette 
vil si at vi kan forvente å bosette ca. 6 000 i hele landet i løpet av 2019. Dette er et relativt lavt 
tall i forhold til situasjonen for 2-3 år siden. 

IMDi ber norske kommuner om å ta imot 5 350 flyktninger i 2019. 150 av disse er enslige 
mindreårige flyktninger. Til sammen er 235 kommuner bedt om å bosette flyktninger i 2019. 

Hvor mange flyktninger IMDi ber den enkelte kommune å ta imot hvert år er basert på et 
framtidig bosettingsbehov. Det er Nasjonalt utvalg for bosetting som fastsetter dette behovet 
på bakgrunn av: 

 Prognose for antall flyktninger i asylmottak som venter på å bli bosatt   
 Prognose for antall asylsøkere som vil få opphold som flyktninger i Norge 
 Stortingets avgjørelse om hvor mange overføringsflyktninger Norge skal ta imot 

 

Vurdering 

Veien videre i Gausdal kommune. 
Flyktningetjenesten har nå kapasitet til å bosette 15 flyktninger per år, pluss 
familiegjenforening. Per nå er ligger vi an til ingen bosetting. Det er heller ingen som venter på 
familiegjenforening.  
 
Slik det ser ut nå vil de aller fleste være ferdige med introduksjonsprogrammet i løpet av 2019, 
og de sist bosatte vil miste flyktningstatus fra 2021 (5 år etter bosetting). 
 
Vi kan fortsette med å ta ekstra initiativ til IMDI i håp om å få bosatt noen. Det mest 
realistiske er imidlertid å endre vedtaket om bosetting til 0, og deretter bygge ned 
flyktningetjenesten fra 2020. Det vurderes ikke som riktig å holde oppe kapasitet og 
kompetanse når det ikke ser ut til at vi kan få bosetting. De oppgavene som må gjøres fra 
2020-2021 kan ivaretas som en del av en stilling.  

Det har de siste årene vært gjort et svært godt stykke arbeid med å bygge opp tjenesten, og 
lage rutiner og systemer. Slik sett er det veldig synd å ta ned tjenesten igjen. Det var imidlertid 
en forutsetning for oppbyggingen av tjenesten at det skulle skje innenfor rammen av utbetalte 
tilskudd. Når vi i 2018 og framover ikke har ny bosetting, får vi heller ikke tilskudd.  
 
Dersom kommunen ikke vil bli tildelt flere flyktninger, vil integreringstilskuddet gradvis 
reduseres og vil bortfalle etter det femte året etter at flyktningen er bosatt. 
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På utgiftssiden vil kommunen ikke lenger ha utgifter til gjennomføring av 
introduksjonsprogram og norskundervisning (tjenester kjøpt fra Lillehammer kommune), og 
den oppbyggingen som har vært av tjenester for øvrig, må tas ned. Slik sett vil dette ikke ha 
noen negativ netto økonomisk effekt for kommunen. Kommunen har valgt å opprette et 
flyktningfond for å takle svingninger i tjenesten. Dette fondet vil være viktig for få ivareta 
inntektsbortfallet i en kortere periode der det fortsatt vil påløpe utgifter. Ved inngangen av 
2019 var dette fondet på 4,8 mill. kr.  
 
Ellers vil vi med endret bosettingsvedtak måtte endre på retningslinjer for boligtildeling, og 
kommunale boliger må vurderes for andre innbyggere med boligsosiale behov. Noen eldre 
boliger bør vurderes for salg, for å redusere den kommunale eiendomsmassen (jfr. 
innsparingskrav).  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 
 

Gausdal kommune vil fra 2020 ikke ta i mot nye flykninger for bosetting, bortsatt fra eventuell 
familiegjenforening.  

Dette vedtaket vurderes på nytt i 2023.   

 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 47/19 den 11.06.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 
Gausdal kommune vil fra 2020 ikke ta i mot nye flykninger for bosetting, bortsatt fra eventuell 
familiegjenforening.  

Dette vedtaket vurderes på nytt i 2023.   
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Saksbehandler: Cathrine Furu 
 
POLITISK ORGANISERING FOR PERIODEN 2019 - 2023  
 
 
Vedlegg: 

 Samlet saksfremstilling – politisk organisering - utredning av endringer for 
kommunestyreperioden 2019-2023, behandlet i kommunestyret 30.082018, sak 
51/18 

 Samlet saksfremstilling – politisk organisering for perioden 2019-2023 – 
utredning av alternativer, behandlet i kommunestyret 25.10.2018, sak 63/18 

 Oppsummering av innspill fra kommunestyrets evaluering av eksisterende  
 politisk organisering 30.8.2018 

 Samlet saksfremstilling – felles råd for eldre og mennesker med nedsatt 
funksjonsevne - evaluering, behandlet av rådet 7.2.2019, sak 1/19. 

 Oppgaveutvalg – forslag til mandat 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
I denne saken skal kommunestyret vedta politisk organisering for neste 
kommunestyreperiode.  
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Dagens organisering 
I inneværende kommunestyreperiode har Gausdal kommune følgende organisering: 
 

 
Kommunestyret evaluerte eksisterende politisk organisering i sitt møte 30.8.2018. 
En oppsummering av innspillene som fremkom i evalueringen er vedlagt denne saken. 
 
Kommunestyret behandlet i samme møte sak om politisk organisering, sak 51/18, og fattet i 
den forbindelse følgende vedtak: 
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Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å utrede følgende alternativer knyttet til politisk 
organisering for kommunestyreperioden 2019 – 2023: 
 

1. Utrede konsekvenser av å redusere medlemstallet i kommunestyret. Dette må 
innbefatte både representasjon fra partier og mulig organisering. Potensielle 
innsparinger synliggjøres.  

2. Se på forbedringer med utgangspunkt i dagens organisering. Det vil si ta med seg 
innspill fra kommunestyrets evaluering i kommunestyremøtet 30.8.2018. 

3. Vurdere en helt ny og innovativ måte å organisere politisk arbeid på innenfor 
rammene av ny kommunelov. 

 
Ettersom eventuell reduksjon i kommunestyrets medlemstall måtte vedtas innen utgangen av 
2018, valgte rådmannen å utrede vedtakspunkt 1. 
Kommunestyret fattet i den forbindelse følgende vedtak 25.10.2018, sak 63/18: 
Kommunestyrets medlemstall videreføres med 23 representanter for kommunestyreperioden 
2019-2023. 
 
Rådmannen tar i denne saken for seg de resterende punkter i kommunestyrets vedtak om 
utredning av alternativer for politisk organisering for perioden 2019-2023.  
 
Relevante lovbestemmelser 
I følge ny kommunelov § 2-1 (om kommunalt og fylkeskommunalt selvstyre), er Norge inndelt 
i kommuner og fylkeskommuner med en egen folkevalgt ledelse. Hver kommune er et eget 
rettssubjekt og kan ta avgjørelser på eget initiativ og ansvar. Kommunene utøver sitt selvstyre 
innenfor nasjonale rammer. Begrensninger i selvstyret må ha hjemmel i lov. 
 
I følge ny kommunelov § 5-1 er følgende utvalg blant annet definert som folkevalgte organer 
som skal opprettes etter kommunelovens bestemmelser eller etter bestemmelser i særlov: 
Kommunestyre, formannskap, utvalg (herunder kontrollutvalg og partssammensatte utvalg), 
kommunale folkevalgte organ hjemlet i særlov, eldreråd, råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdomsråd. Av samme bestemmelse fremgår at ny kommunelov 
definerer folkevalgte som medlemmer av kommunestyret, samt personer som et folkevalgt 
organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet kommunalt organ etter § 5-2. 
 
Følgende folkevalgte organer skal blant annet ha navn som inkluderer betegnelsen brukt i  
§ 5-1 bokstav a-d, samt g: kommunestyret, formannskapet, utvalg og kommunestyrekomité. 
 
I følge ny kommunelov § 5-2, skal andre kommunale organer (ut over organer nevnt i § 5-1) 
opprettes etter kommunelovens bestemmelser. Dette gjelder blant annet partssammensatte 
utvalg, eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelser og ungdomsråd eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom. For øvrig gjelder de samme bestemmelsene som for 
folkevalgte organ etter § 5-1. 
 
I følge ny kommunelov § 5-6, velger kommunestyret selv formannskap med minimum fem 
medlemmer. Medlemmene velges blant medlemmene i kommunestyret. 
 
Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne, 
jfr. ny kommunelov § 23-1. Utvalget skal ha minst fem medlemmer og minst ett medlem skal 
velges blant kommunestyrets medlemmer. Utelukket fra valg er blant annet ordfører og 
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varaordfører, medlemmer og varamedlemmer av formannskap og andre folkevalgte organer 
med beslutningsmyndighet, samt kommunens ansatte. 
 
I følge ny kommunelov § 5-7 kan kommunestyret selv opprette utvalg for kommunale og 
fylkeskommunale formål og for deler av den kommunale virksomheten. Utvalg etter denne 
bestemmelsen skal ha minst tre medlemmer, og kan gis beslutningsmyndighet om ikke annet 
følger av lov. Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller 
nedlegge utvalg.  
 
I følge arbeidsmiljøloven § 7-1, skal det i virksomheter hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 
arbeidstakere være et arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiveren, arbeidstakerne og 
bedriftshelsetjenesten er representert. Arbeidsgiver og arbeidstakerne skal ha like mange 
representanter i utvalget. Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø 
i virksomheten, jfr. arbeidsmiljøloven § 7-2. 
 
Etter ny kommunelov § 5-11, skal det i alle kommuner opprettes ett eller flere 
partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg) for behandling av saker som gjelder forholdet 
mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget kan erstattes med andre ordninger 
dersom minst tre fjerdedeler av de ansatte ønsker det. Utvalget settes sammen av 
representanter for kommunen og for de ansatte. Flertallet i utvalget skal bestå av 
representanter for kommunen. Kommunestyret velger selv kommunens representanter blant 
disse og utvalgets leder og nestleder. For de ansattes representanter gjelder valgbarhetskravene 
i §§ 7-2 og 7-3 med unntak av bostedskravet. For øvrig gjelder de samme bestemmelsene som 
for andre utvalg etter § 5-7. 
 
I følge ny kommunelov § 5-12, skal kommunestyret selv velge et eldreråd, et råd for personer 
med funksjonsnedsettelser og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 
Rådene er rådgivende organer for kommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder 
henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Departementet gir forskrift 
om oppgaver, organisering og saksbehandling. 
 
Ny kommunelov § 7-2 regulerer valgbarhet og plikt til å ta imot valg.  
Bestemmelsen gjelder blant annet ved valg til utvalg, herunder kontrollutvalg og 
partssammensatt utvalg. En person er valgbar og plikter å ta imot valg hvis vedkommende har 
stemmerett ved kommunestyrevalget, er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på 
tidspunktet for det aktuelle valget og har samtykket skriftlig til å stille til valg. Det fremgår 
unntaksbestemmelser for enkelte utvalg. Personer som ikke har nådd stemmerettsalderen, men 
som for øvrig fyller vilkårene for valgbarhet og stemmerett, er valgbare, men ikke pliktige til å 
ta imot valg. 
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VURDERING: 
Rådmannen har i denne saken tatt for seg de resterende punkter i kommunestyrets vedtak av 
30.8.18 om utredning av alternativer for politisk organisering for perioden 2019-2023. Videre 
har rådmannen inkludert enkelte vurderinger og forslag som følge av endringer i 
kommuneloven, administrasjonens erfaringer fra inneværende kommunestyreperiode og 
kommunens reduserte økonomiske rammer. Det presenteres således et forslag til justeringer i 
eksisterende organisering med bakgrunn i kommunestyrets evaluering og rådmannens 
erfaringer, samt et innovativt forslag til ny organisering. 
 
Kommunestyret har vedtatt at kommunestyrets medlemstall videreføres i neste 
kommunestyreperiode. Formannskap og kontrollutvalg er lovpålagte organ etter 
kommuneloven, og ligger således inne i alle de skisserte forslagene. Det er for formannskapet 
dog mulig å vurdere antall representanter og utvalgets ansvarsområder, og for kontrollutvalget 
antall medlemmer og sammensetning. 
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Utvalg etter kommuneloven § 5-7 
Kommunestyret kan selv opprette utvalg for kommunale og fylkeskommunale formål og for 
deler av den kommunale virksomheten. Utvalg etter denne bestemmelsen skal ha minst tre 
medlemmer, og kan gis beslutningsmyndighet om ikke annet følger av lov. Kommunestyret og 
fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge utvalg. Disse utvalgene er i 
gjeldende kommunelov hjemlet i § 10 og omtalt som faste utvalg eller komiteer. 
 
Kommunestyret vil også innenfor rammene av ny kommunelov ha relativt stor handlingsfrihet 
med hensyn til oppgaver, myndighet, varighet og så videre for utvalg etter § 5-7. Utvalg kan 
opprettes for kommunale formål, for deler av den kommunale virksomheten eller for en 
geografisk del av kommunen. Inkludert her vil også kunne være utvalg til forberedende 
behandling av saker og til å utføre særskilte verv. For utvalgene etter § 5-7 vil det være opp til 
kommunestyret å avgjøre hvor lang tidsperiode utvalget skal opprettes for, og hva slags 
oppgave og myndighet utvalget skal ha. Utvalgene kan dermed i større grad tilpasses ulike 
typer behov. På denne måten blir bestemmelsen noe mer fleksibel enn i dagens kommunelov.  
 
Av de eksisterende folkevalgte organer i Gausdal kommune, vil planutvalget, tjenestekomiteen 
og klagenemnda falle inn under denne bestemmelsen om de videreføres i neste 
kommunestyreperiode. 
 
Saksbehandlingsreglene om møteprinsippet, møteoffentlighet mv., samt reglene om hvem som 
er valgbare til folkevalgte organer, vil gjelde for utvalgene.  
 
Valgbarhet til folkevalgte organer og andre kommunale organer 
Både gjeldende kommunelov og valgloven har bestemmelser om valgbarhet for folkevalgte.  
Som folkevalgte etter ny kommunelov regnes medlemmer av kommunestyret, samt personer 
som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet kommunalt organ etter 
§§ 5-1 og 5-2, med enkelte unntak. Ett unntak er ansatte i kommunen som er valgt inn i 
organer i kraft av å være ansatte. 
 
Valgbarhet og plikt til å ta imot valg til kommunestyret fremgår av valgloven § 3-3. I ny 
kommunelov fremgår bestemmelser knyttet til valgbarhet av § 7-2. De nye valgbarhetsreglene 
gjelder i utgangspunktet for alle folkevalgte organer i kommunen, med snevre unntak, og 
således flere folkevalgte organer enn de som omfattes av dagens bestemmelser. Dette 
innebærer at bostedskravet i utgangspunktet vil være gjeldende for alle folkevalgte organer i 
kommunen. Bostedsplikten begrunnes med at det bør være personer bosatt i kommunen som 
tar beslutninger som gjelder kommunens innbyggere.  
 
Unntak fra bestemmelsen gjelder delvis valg til representantskapet i et interkommunalt politisk 
råd (nåværende regionråd), styre for en institusjon, styre etter § 10-8 (styrer opprettet av 
kommuneråd), et annet styringsorgan for kommunalt oppgavefellesskap enn 
representantskapet og styre for kommunalt foretak. I slike utvalg vil også personer bosatt 
utenfor kommunen være valgbare. Det samme gjelder for ansatte i kommune som er valgt inn i 
organer i kraft av å være ansatte. De nevnte unntaksbestemmelsene er så langt rådmannen vet 
ikke aktuelle for Gausdal kommune. Rådmannen legger således til grunn at representanter til 
politiske utvalg i Gausdal kommune for perioden 2019-2023 må være bosatt i kommunen. 
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Personer som har enkelte funksjoner er utelukket ved valg til folkevalgte organer per i dag, og 
disse personellgruppene foreslås i hovedsak videreført i ny kommunelov, men med noe 
oppdaterte og mer forståelige betegnelser.  
 
KS har pekt på utfordringer knyttet til den nye definisjonen av folkevalgte, blant annet for 
rådsorganene, og har anmodet om en lovendring. Denne anmodningen er per dags dato ikke 
avklart. Rådmannen har i denne saken således lagt de vedtatte bestemmelser i ny kommunelov 
til grunn. 
 
Gjennomgående representasjon  
Hvor mange politiske utvalg Gausdal kommune skal ha i neste kommunestyreperiode, antall 
representanter per utvalg og fordelingen av kommunestyrets representanter på de ulike utvalg, 
vil blant annet avhenge av om prinsippet om gjennomgående representasjon skal videreføres. 
Gjennomgående representasjon innebærer at alle kommunestyrets medlemmer også er medlem 
av ett eller flere andre politiske utvalg. Det innebærer også at det i minst mulig grad velges inn 
representanter til poliske utvalg som ikke er faste medlemmer av kommunestyret. 
 
I følge kommuneloven skal formannskapets medlemmer og varamedlemmer, samt minst ett 
medlem av kontrollutvalget, velges blant medlemmene i kommunestyret. Ut over dette kan 
kommunestyret bestemme om representanter i de ulike utvalg skal velges blant 
kommunestyrets medlemmer, eller om det åpnes for å velge inn medlemmer og/eller 
varamedlemmer som ikke er folkevalgte.  

 
Inneværende periode er alle planutvalgets faste medlemmer valgt blant kommunestyrets 
medlemmer. Tre av kontrollutvalgets og ett av klagenemndas medlemmer valgt blant 
kommunestyrets medlemmer. Øvrige medlemmer av disse utvalgene er ikke folkevalgte.  

 
Fordeler med gjennomgående representasjon er, etter rådmannens oppfatning, at medlemmer i 
de politiske utvalgene har forholdsvis lik kunnskap om kommunens rammer og tjenester og 
derigjennom likeverdige forutsetninger for å fatte beslutninger og ta helhetsperspektivet. Det 
blir også en mer tydelig sammenheng mellom utvalgenes arbeid og kommunestyrets arbeid.  
Ulempen er at det kan oppfattes som en merbelastning for enkelte av kommunestyrets 
medlemmer å skulle medvirke i andre utvalg. Rådmannen foreslår at kommunestyremedlemmer 
som av ulike årsaker ikke ønsker eller er i stand til å være medlem av politiske utvalg ut over 
kommunestyret, gir beskjed om dette til sine gruppeledere, slik at det kan hensyntas i arbeidet 
med å fordele representanter på de ulike utvalgene etter valget. Andre har kanskje lyst og 
anledning til å være representert i flere utvalg, og det er mulig så lenge kommunelovens 
begrensninger knyttet til kontrollutvalgets medlemmer ivaretas.   
 
Rådmannen har i alternativene til politisk organisering nedenfor lagt til grunn at det i størst 
mulig grad er kommunestyrets medlemmer som skal være representert i faste utvalg. På denne 
måten oppnås fordelene med gjennomgående representasjon. Samtidig er antallet utvalg i disse 
forslagene redusert, slik at kommunestyremedlemmer som ikke har ønske om eller kapasitet til 
å være representert i faste utvalg kan få anledning til å slippe.  
 
 
Alternativ 1 – Mulige justeringer i eksisterende organisering 
I henhold til kommunestyrets bestilling, presenterer rådmannen justeringer/forbedringer av 
eksisterende organisering. Rådmannen har gjennomgått innspillene som fremkom i forbindelse 
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med kommunestyrets evaluering av eksisterende organisering. I tillegg har rådmannen 
inkludert mulige tilpasninger som kommunestyret kan ta stilling til. 
 
Kommunestyret 
Innspill som fremkom i kommunestyrets evaluering: 
Det fremkom ønske om mer engasjement i kommunestyremøtene. 
For å skape engasjement ble det eksempelvis gitt innspill relatert til:  

 organiseringen av møtene 
 hvilke typer saker som forelegges kommunestyret og at de presenteres med flere 

alternativer 
 muligheten til i større grad eller på annen måte å forberede seg til møtene 
 møblering av kommunestyresalen 
 arbeidsformer i møtene.  

Viktigheten av god folkevalgtopplæring og at de folkevalgte får god og tilstrekkelig 
informasjon om kommunens tjenester ble også trukket frem. 

 
Tjenestekomiteen 
Tjenestekomiteen ble opprettet i forkant av inneværende periode og erstatter tidligere Komité 
1 og Komité 2. Av gjeldende reglement for politisk utvalg fremgår blant annet følgende om 
tjenestekomiteens rolle og oppgaver: 
«Tjenestekomiteen skal primært arbeide med forberedende behandling av saker til 
kommunestyret. Kommunestyret og formannskapet kan gi komiteen utredningsoppdrag.  
I tillegg har komiteen anledning til å følge opp pågående prosesser, blant annet gjennom 
orienteringer fra rådmannen.  
Tjenestekomiteen kan behandle saker som omfatter hele spekteret av kommunens tjenestetilbud. 
Tjenestekomiteen har ansvar for årlige dialogmøter for planområdene, som fremgår av 
dialogprosess for Gausdal kommune. (…)» 
 
Innspill som fremkom i kommunestyrets evaluering: 
Det fremkom ønske om en mer definert rolle for tjenestekomiteen. Kommunestyret har i så 
tilfelle mulighet til å tydeliggjøre utvalgets rolle og mandat i forbindelse med revidering av 
reglement for politiske utvalg for perioden 2019-2023. Dette vil bli lagt frem som egen sak i 
forkant av kommunevalget. 
 
Det fremkom ønske om en bedre fordeling av tjenestekomiteens arbeidsmengde. Dette kan 
løses ved at dialogmøtene spres ut over en lengre periode. Per i dag gjennomføres alle møter i 
perioden mai-juni. Videre kan det vurderes hvilke prosesser det er spesielt ønskelig at 
tjenestekomiteen har hånd om, da dette er en spesielt krevende arbeidsform. Inneværende år 
har tjenestekomiteen overordnet ansvar for temaplan barn og unge, samt klima- og energiplan. 
 
Videre fremkom en generell bekymring knyttet til arbeidsbelastningen ved å være medlem av 
ett eller flere politiske utvalg i tillegg til kommunestyret. For enkelte fungerer dette godt, for 
andre blir dette en uheldig merbelastning. Med bakgrunn i dette bør det vurderes om det skal 
legges bedre til rette for det enkelte kommunestyremedlems kapasitet ved valg til politiske 
utvalg i etterkant av valget.  
 
Rådmannens innspill knyttet til tjenestekomiteen 
Tjenestekomiteen er inneværende kommunestyreperiode et fast utvalg hjemlet i kommuneloven 
§ 10 nr. 5; komiteer opprettet av kommunestyret til forberedende behandling av saker og til å 
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utføre særskilte verv. Denne spesifikke utvalgstypen er ikke videreført i ny kommunelov. 
Begrepet «komité» benyttes i ny kommunelov kun om kommunestyrekomiteer som per i dag 
er hjemlet i kommuneloven § 10a, og som ikke er sammenfallende med Gausdal kommunes 
modell. Et utvalg organisert som dagens tjenestekomité, vil i ny kommunelov være et utvalg 
etter § 5-7. Utvalgene skal ha navn som inkluderer denne betegnelsen. Dersom kommunestyret 
ønsker å videreføre tjenestekomiteen i sin nåværende form, foreslår rådmannen at 
kommunelovens utvalgsbegrep benyttes, slik at det nye betegnelsen i så tilfelle blir 
tjenesteutvalget. Rådmannen vil derfor bruke betegnelsen tjenesteutvalget videre i dette 
saksfremlegget. 
 
For å skape rom for at enkelte av kommunestyrets medlemmer skal kunne reservere seg mot å 
være representert i andre utvalg enn kommunestyret, og/eller for å oppnå at alle medlemmer av 
faste utvalg velges blant kommunestyrets medlemmer, er det mulig å redusere antall utvalg. En 
mulighet er å legge ned tjenesteutvalget. Tjenesteutvalget skal ha et spesielt fokus rettet mot 
kommunens tjenester, og har en viktig rolle i gjeldende dialogprosess som eier av 
dialogmøtene. Rådmannen ser for seg noen mulige løsninger for å kompensere for en slik 
endring, der kommunestyret selv tar en mer aktiv rolle når det gjelder oppfølging og utvikling 
av tjenestene for å fange opp kommunestyrets ønsker om å jobbe annerledes, jfr. innspill fra 
evlueringen.  
 
Per i dag legger rådmannen frem årlig temamelding for frivilligsentral og kvalitetsmelding for 
grunnskolen til behandling i kommunestyret. Det ventes at det snarlig vil bli lovpålagt med 
årlig temamelding for barnevernet, og kommunestyret har i forbindelse med barnevernløftet 
kommunisert sine forventninger til innholdet i denne. Rådmannen ser for seg at det i tillegg kan 
innføres årlige temameldinger for barnehage, helse og omsorg, samt for tekniske tjenester. Som 
ved behandling av kvalitetsmelding for grunnskolen, kan det gjennomføres workshops og 
gruppearbeid i kommunestyret for å bearbeide informasjon og gi retning for arbeidet med 
tjenesteutvikling. I denne forbindelse kan det også nevnes at det i 2018, etter ønske fra 
formannskapet, ble gjennomført orienteringer fra flere av kommunens tjenester i 
kommunestyrets møter, som et ledd i kompetanseutvikling og som et ledd i arbeidet med 
strategiplan og årsbudsjett.  
 
En slik løsning vil påvirke dialogprosessen. Revidering av gjeldende dialogprosess må vurderes 
når den politiske organiseringen for neste periode er fastsatt. Rådmannen vil legge frem egen 
sak knyttet til dette. 
 
En modell uten tjenesteutvalg, men der de øvrige utvalgene videreføres, vil se slik ut: 
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Totalt utgjør antall medlemmer i andre utvalg enn kommunestyret 24 medlemmer, om 
medlemstallet i utvalgene videreføres. Med 23 medlemmer i kommunestyret og potensielt noen 
som ikke ønsker å være representert i andre utvalg, innebærer det at enkelte av 
kontrollutvalgets og/eller klagenemndas medlemmer må velges blant andre. Rådmannens 
forslag er i så tilfelle at disse velges blant kommunestyrets varamedlemmer. 
 
Om tjenesteutvalget skal videreføres i sin nåværende form, som et saksforberedende organ 
uten beslutningsmyndighet, trenger ikke medlemstallet å være et oddetall. For å få antall 
representanter per utvalg til å «gå opp», kan det vurderes om antall representanter skal 
reduseres til 6. 
 
Kontrollutvalg og klagenemnd 
Det fremkom ingen spesifikke innspill knyttet til kontrollutvalg og klagenemd i 
kommunestyrets evaluering. 
 
Rådmannens innspill knyttet til kontrollutvalg og klagenemnd 
Klagenemnda, slik den er organisering i Gausdal kommune, er også et utvalg etter § 5-7 i ny 
kommunelov. Etter ny kommunelov må også dette organet ha utvalg i navnet sitt, og det vil i 
fortsettelsen derfor bli betegnet som klageutvalget. 
 
Som nevnt over, er fordeler med gjennomgående representasjon at medlemmer i de politiske 
utvalgene har forholdsvis lik kunnskap om kommunens rammer og tjenester og derigjennom 
likeverdige forutsetninger for å fatte beslutninger og ta helhetsperspektivet. Det blir også en 
mer tydelig sammenheng mellom utvalgenes arbeid og kommunestyrets arbeid.  
For å oppnå disse gevinstene for alle de politiske utvalgene i neste kommunestyreperiode, 
foreslår rådmannen at alle kontrollutvalgets og klageutvalget medlemmer så langt det er mulig 
skal velges blant kommunestyrets medlemmer. De resterende av disse utvalgenes medlemmer 
kan velges blant kommunestyrets varamedlemmer, fortrinnsvis de høyest på varalistene, da 
disse møter oftest i kommunestyret. 
 
Inneværende periode har kontrollutvalget fem medlemmer, der to av disse er valgt blant 
kommunestyrets medlemmer. Kontrollutvalgets medlemmer kan ikke være medlemmer av 
formannskap eller andre utvalg med beslutningsmyndighet. Dersom eksisterende organisering 
videreføres, vil det for Gausdal kommune bety planutvalg og klageutvalg. Om alle 
kontrollutvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer, vil begrensninger 
i valgbarhet måtte hensyntas i forbindelse med valg av medlemmer til de ulike politiske utvalg.  
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Inneværende periode har klagenemnda fem medlemmer, der ett av disse er valgt blant 
kommunestyrets medlemmer. Klageutvalget er kommunens klageorgan etter forvaltningsloven 
§ 28, og endelig klageorgan i saker der annet klageorgan ikke fremgår av lov eller kommunens 
delegeringsreglement. Sakene utvalget behandler gjelder kommunens tjenester, og rådmannen 
ser det som en fordel om utvalgets medlemmer til en viss grad har innsikt i kommunens 
tjenester og innholdet i disse. I tillegg er det en fordel med generell forståelse for kommunens 
oppgaver og rammer, jfr. lov og forskrift. Selv om dagens representasjon ikke har medført 
noen problemer inneværende periode, ser rådmannen at det er svært personavhengig hvilken 
kompetanse utvalgets medlemmer har. Det er få saker i løpet av et år som går til klageutvalget, 
så det vil ikke i særlig grad vil medføre økt arbeidsbyrde for de av kommunestyrets medlemmer 
som innehar et slikt verv. Samtidig er det viktig å merke seg at en folkevalgt som har vært med 
på å forberede eller treffe vedtaket som påklages, er inhabil i å delta i klageinstansens 
behandling, jfr. ny kommunelov § 11-10. Ettersom klageutvalget er klageinstans for enkelte av 
planutvalgets vedtak, og teoretisk kan være det for enkelte av formannskapets vedtak, bør 
klageutvalgets medlemmer ikke være representert i disse utvalgene. 
 
Formannskap og planutvalg 
Formannskapet er et lovpålagt organ. Planutvalget er ikke et lovpålagt organ, men et fast 
utvalg hjemlet i kommuneloven § 10, § 5-7 i ny kommunelov.  
 
Innspill som fremkom i kommunestyrets evaluering: 
Det fremkom ikke så mange innspill direkte knyttet til formannskapets arbeid, men noen av 
gruppene trakk frem oppgavefordelingen mellom formannskap, planutvalg og tjenesteutvalg 
som velfungerende. I tillegg ble mulighet for sammenslåing av formannskap og planutvalg så 
vidt nevnt. 
 
Rådmannens innspill knyttet til formannskap og planutvalg 
Om det er ønskelig å beholde tjenesteutvalget i neste kommunestyreperiode, er det mulig å 
utvide formannskapets ansvarsområde til å omfatte saker som per i dag behandles av 
planutvalget. Ved å legge ned planutvalget, kan det skapes rom for at enkelte av 
kommunestyrets medlemmer skal kunne reservere seg mot å være representert i andre utvalg 
enn kommunestyret, og/eller for å oppnå at alle medlemmer av faste utvalg velges blant 
kommunestyrets medlemmer. Både formannskapet og planutvalget har i all hovedsak møter 
med maksimal varighet på 2-3 timer. En slik løsning gir færre møter totalt sett for Gausdal 
kommune, men like mange møter for formannskapet. Forskjellen er at det vil bli noe lengre 
møter.  Planutvalgssakene vil kunne behandles hyppigere, da planutvalget i dag har sjeldnere 
møter enn formannskapet. 
 
En modell uten planutvalg, men der øvrige utvalg videreføres, vil se slik ut: 
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Som for modellen uten tjenesteutvalg, utgjør antall medlemmer i andre utvalg enn 
kommunestyret totalt 24 medlemmer, om medlemstallet i utvalgene videreføres. Med 23 
medlemmer i kommunestyret, innebærer det at minst ett av kontrollutvalgets eller 
klageutvalgets medlemmer må velges blant andre. Som nevnt over, er det mulig å redusere 
tjenesteutvalget medlemstall fra 7 til 6 representanter, og det totale antallet representanter i 
utvalgene vil da tilsvare kommunestyrets medlemstall. Om dette ikke er ønskelig, eller enkelte 
av kommunestyrets medlemmer ikke ønsker å være representert i andre utvalg, foreslår 
rådmannen at disse velges blant kommunestyrets varamedlemmer.  
 
 
Alternativ 2 - Ny og innovativ organisering 
Gausdal kommune har mange ressurser, og står også overfor store utfordringer framover. 
Det er en oppgave for folkevalgte å møte disse utfordringene, men det betyr ikke at de 
folkevalgte (eller administrasjonen) som har alle svarene. Kommunen bør derfor vurdere nye 
arbeidsmåter, ideer og perspektiv. Gjennom samarbeid med innbyggere kan kommunen 
samle flere ressurser og kompetanse rundt sammensatte utfordringer for å skape nye 
løsninger sammen. Dette «utfordrer» tradisjonelle former for styring og ledelse, og krever 
utvikling av nye samarbeidsformer.  
 
 
Et eksempel på en ny måte å arbeide på:  
Kommunen står ovenfor en oppgave som vi ikke kan løse alene. Kommunen har ikke 
kunnskap om behovet, eller utfordringene, eller løsningene på forhånd.  
 
Mulig prosess:  
1. Hva er behov/utfordringen egentlig?  
2. Hvem er berørt?  
3. Hvem kan bidra?  
4. Vi inviterer aktørene til ideutvikling- og stiller spørsmålet: Hvordan løser vi 

behovet/utfordringen sammen? 
 
Rådmannens forslag til ny og innovativ organisering innebærer opprettelse av oppgaveutvalg 
for å styrke lokaldemokratiet gjennom involvering og innbyggermedvirkning. 
Oppgaveutvalgene vil – slik forslaget i denne saken er – være et utvalg i tråd med § 5-7 i ny 
kommunelov.  
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Ideen bak oppgaveutvalg er økt medvirkning og samskapning    
Flere danske kommuner har arbeidet med dette over noen år. I Norge var det Svelvik 
kommune som var først ute. Andre kommuner planlegger å prøve dette ut – i ulike varianter – i 
neste kommunestyreperide.  
 
Tradisjonell tenkning i det lokaldemokratiske arbeidet kan beskrives slik:   
 Administrasjonen forbereder temaet / saken 
 De folkevalgte behandler  
 Administrasjonen iverksetter vedtak  
 Innbyggerne bruker   
 

Det nye i oppgaveutvalgsmodellen kan beskrives slik:    
 Administrasjonen fasiliteter møter  
 De folkevalgte utvikler politikk  
 Innbyggerne medskaper  
 Det er et felles ansvar for gjennomføring og iverksetting 
 
Forslaget innebærer at tjenesteutvalget går ut og at dialogprosessen justeres noe. Når det 
gjelder dialogprosessen, foreslås at formannskapet tar en rolle inn mot brukerrådene, ved at 
det arrangeres en årlig dialogdag mellom formannskapet og brukerrådene. Som tidligere 
nevnt, vil rådmannen fremme en egen sak om justering av dialogprosessen når endelig 
politisk organisering er avklart. 
 
 
 
 
 
 
 
En slik organisering med oppgaveutvalg kan da være aktuell 
 

 
 
 
Formålet med en slik modell vil være både økt innbyggermedvirkning og å styrke det 
representative demokratiets virke. Utviklingsoppdrag kan gis til et utvalg, mens 
beslutningsmyndigheten fortsatt ligger i det representative demokratiet, det vil si 
kommunestyret.  
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Det er utarbeidet et forslag til mal for mandat for oppgaveutvalg. Mandatet angir bakgrunn 
og formål, konkretisering av oppgaven, utvalgets sammensetning, tidsplan, økonomi og 
rapportering. Konkretisering av oppgaven vil variere for hvert oppgaveutvalg.  
 
Et oppgaveutvalg vil arbeide med et spesifikt tema innenfor en avtalt tidsramme, og for 
neste tema settes det ned et nytt utvalg. Oppgaveutvalg skal utrede og foreslå politikk for 
tema/problemstillinger kommunestyret i forbindelse med strategiplanen har bestemt. Når 
temaet er klart får innbyggere oppfordring til å melde seg til deltakelse i oppgaveutvalget.  
 
Kommunestyret vil selv velge oppgaveutvalget, forslagsvis med 5 fra kommunestyrets 
medlemmer og 6-8 innbyggere. I sammensetningen av utvalget bør en se hen til alder, kjønn, 
kompetanse, og motivasjon for oppgaven. 
 
Oppgaveutvalg vil være naturlig å involvere i utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel. 
Andre tema kan eksempelvis være:  
 Ungdom og fritid: organiserte og uorganiserte aktiviteter  
 Markedsføring av og omdømmet til Gausdal 
 Innbyggermedvirkning: Hva skal til for at innbyggerne involverer seg i kommunens 

utvikling? 
 Det digitale førstevalget / den digitale kommunen  
 
Innbyggermedvirkning og samskapning er sentrale begreper 
Begrepet medvirkning brukes både om innbyggere og brukere. Det kan være vanskelig å 
trekke et skarpt skille. Medvirkning kan finne sted på individnivå, i direkte dialog mellom 
tjenesteutøver og tjenestemottaker. Det kan også legges til rette for medvirkningsarenaer på 
systemnivå, knyttet til tjenesteutvikling og tjenestekvalitet generelt. Brukerråd og 
dialogmøtene våre er et eksempel på det. Formålet med slik deltakende medvirkning er å gi 
innflytelse i de politiske prosessene gjennom dialog med de folkevalgte.  
 
Andre viktige arenaer er rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne og 
ungdomsrådet, idrettsråd, brukerundersøkelser, høringer osv.   
 
Innbyggermedvirkning er viktig fordi: 
 

 Beslutninger blir bedre. Innspill fra befolkningen kan bidra til at viktig informasjon om 
behov, løsninger og konsekvenser kommer på bordet. Slik blir beslutningene som fattes 
bedre og mer hensiktsmessige enn de ellers ville ha blitt. Medvirkningen må imidlertid 
ikke legges opp slik at de folkevalgtes mandat pulveriseres, eller at de lokale 
partilagene svekkes. Innbyggernes innspill kan ikke alltid tas til følge, for det er de 
folkevalgte som er valgt til å ta beslutningene. 

 
 Det gjør de folkevalgte bedre i stand til å være gode representanter for innbyggerne.  

God innbyggermedvirkning kan gi politikken bedre forankring blant innbyggerne og gi 
dem tillit til at de folkevalgte lytter og tar hensyn til deres behov. Gjennom god 
medvirkning får de folkevalgte mulighet til å synliggjøre dilemmaer og avveininger, og 
begrunne politiske prioriteringer overfor innbyggerne. Folk kan lettere akseptere 
beslutninger som de i utgangspunktet er uenige i dersom de føler seg hørt og 
opplever at de har fått en god begrunnelse. 
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 Det gir læring for både politikere, ansatte og innbyggere. 

 
 Det øker innbyggernes tillit til de folkevalgte. De folkevalgte kan lære om 

befolkingens ønsker og behov, og befolkningen lærer om politikernes avveininger og 
prioriteringer. På den måten kan dialog gi bedre gjensidig forståelse og tillit mellom 
folk og folkevalgte. 
 

 Det blir enklere å gjennomføre vedtatte tiltak. Innbyggermedvirkning kan også føre til 
at beslutninger bli bedre fordi de er bedre forankret, noe som kan gjøre det enklere å 
gjennomføre vedtatte tiltak. 
 

Samskaping er noe mer enn medvirkning. Samskaping er når innbyggere og folkevalgte inngår  
i et likeverdig samarbeid, med hensikt å definere problemer, og designe og implementere, nye  
og bedre løsninger. Folk flest er med allerede fra idefasen. Det er ikke samskaping når  
kommunen sender nesten ferdige løsninger på høring, eller flytter oppgaver fra det offentlige  
til private aktører for å spare midler.  
 
 
Andre lovpålagte organer 
Kommunen er per i dag pålagt å ha råd eller annen representasjonsordning for eldre og for 
personer med funksjonsnedsettelser. I ny kommunelov lovfestes i tillegg ungdomsråd eller 
annet medvirkningsorgan for ungdom. Rådene er i ny kommunelov hjemlet i § 5-12, og de har 
fått en likestilt rolle. Rådene skal ha en rådgivende rolle i kommunen og uttale seg i saker som 
gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelser og ungdom. 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser 
Valg til disse rådene skjer vanligvis i etterkant av kommunevalget. Medlemmene velges av 
kommunestyret etter at brukergruppenes interesseorganisasjoner har foreslått kandidater til de 
respektive rådene. Utgangspunktet er at dette skal være to separate råd, og dette var 
organiseringen i Gausdal kommune frem til 2016. For inneværende kommunestyreperiode var 
organisasjonene for mennesker med funksjonsnedsettelser ikke i stand til å stille et tilstrekkelig 
antall kandidater til at det kunne etableres et eget råd. Ettersom begge rådene er lovpålagte, og 
ettersom de aktuelle lovverkene åpner for en felles representasjonsordning for disse 
brukergruppene, vedtok kommunestyret 25.2.2016 etableringen av et felles råd for eldre og 
mennesker med nedsatt funksjonsevne, sak 13/16. 
 
Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne evaluerte ordningen i sitt møte 
7.2.2019. Samlet saksfremstilling fra rådets evaluering er vedlagt denne saken. Rådets 
erfaringer med gjeldende organisering var udelt positive, og de anbefaler at ordningen med 
felles råd videreføres. Det anses som positivt med en bred tilnærming til saker, variasjon i saker 
og effektiviteten som ligger i at flere av sakene uansett ville måtte blitt behandlet av begge 
rådene om de hadde vært separate. Videre fremkom det som en viktig faktor at det tidligere 
kun var eldrerådet som hadde politisk representasjon, mens begge brukergrupper nå dro nytte 
av denne tilknytningen til kommunestyret.  
 
Regjeringen har sendt utkast til ny forskrift om råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom på høring, der høringsfristen er 1.4.2019. Forskriften er 
skissert å tre i kraft fra og med neste kommunestyreperiode, og det legges opp til at særlovene 
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for rådene blir avviklet fra samme tidspunkt. Departementet foreslår at reglene så langt det er 
mulig bør være like for de tre rådene, med mindre det er behov for ulik regulering. Etter 
gjeldende bestemmelser er det kommunestyret som velger leder og nestleder, men det foreslås 
nå at rådet konstituerer seg selv. Videre foreslås at rådene ikke kan gis delegert 
vedtaksmyndighet, og dette vil også gjelde myndighet til å disponere og fordele midler. 
Kommunestyret må i slike tilfeller be rådene om råd før de selv fatter vedtak om tildeling av 
midlene. Det er ikke foreslått pålagt politisk representasjon i rådene, men heller ikke i forslaget 
spesifikt nevnt at rådet ikke kan ha en eller flere representanter som også er medlemmer av 
kommunestyret. Det er i denne sammenheng derimot viktig å merke seg at medlemmer av 
eldrerådet må være fylt 60 år. 
 
Når det gjelder mulighet for opprettelse av felles råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse, ser denne bestemmelsen ut til å kunne bli noe skjerpet. Av forslaget 
fremgår at organisasjonene for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, samt de respektive 
rådene, skal høres før kommunestyret vedtar om det skal opprettes et felles råd. Videre er det i 
forslaget presisert at felles råd er en unntaksregel kun når det er utfordrende å få tilstrekkelig 
antall medlemmer til to separate råd.   
 
Administrasjonen vil kontakte interesseorganisasjonene for mennesker med 
funksjonsnedsettelser og be dem om å snarlig igangsette arbeidet med å nominere sine 
kandidater. Ut fra antall kandidater som blir nominert fra de to brukergruppene, vil rådmannen 
fremme sak om etablering av ett eller to råd høsten 2019.  
 
Etter endringer i kommuneloven, blir rådene å regne som andre kommunale organer etter § 5-
2 og deres medlemmer som folkevalgte. 
 
Ungdomsråd 
I ny kommunelov er kommunene pålagt å etablere ungdomsråd eller annen tilsvarende 
representasjonsordning. Gausdal ungdomsråd ble i 2018 revitalisert etter ønske fra 
kommunestyret, jfr. kommunestyrets vedtak av 30.8.2018 i sak 50/18. Ungdomsrådet er nå 
likestilt med felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, og uttaler seg i 
saker som berører barn og unge i Gausdal. Rådet har hatt en rekke saker til formell behandling 
etter endringen, og deres uttalelser følger saken til politisk behandling. Rådmannen foreslår at 
eksisterende ordning som utgangspunkt videreføres i neste kommunestyreperiode. Det er 
naturlig at ungdomsrådet selv evaluerer eksisterende organisering mot slutten av inneværende 
skoleår, og at det eventuelt gjøres justeringer ut fra denne før det velges nye representanter 
høsten 2019.  
 
Etter endringer i kommuneloven, blir også ungdomsrådet å regne som en del av kommunens 
formelle politiske organisering, og dets medlemmer som folkevalgte. Ved nyvalg er det viktig å 
merke seg kommunelovens krav om at representantene må ha bostedsadresse Gausdal. 
 
Partssammensatt utvalg 
Partssammensatt utvalg (administrasjonsutvalg) er et lovpålagt organ etter kommuneloven, og 
består inneværende periode av formannskapets medlemmer, samt to representanter for de 
ansatte. Gjeldende organisering foreslås videreført.  
 
Arbeidsmiljøutvalg 
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Arbeidsmiljøutvalg er et lovpålagt organ etter arbeidsmiljøloven, og har for perioden 2015 – 
2019 bestått av 8 medlemmer med like mange varamedlemmer, med slik sammensetning:  

 Tre medlemmer med varamedlemmer som velges blant formannskapets medlemmer.  
 En representant med stedfortreder fra bedriftens øverste ledelse. I Gausdal kommune er 

dette rådmannen med kommunalsjef som stedfortreder.  
 Det til enhver tid sittende hovedverneombud.  
 Tre representanter med varamedlemmer for arbeidstakerorganisasjonene.  

 
Det er ikke pålagt å ha politisk representasjon i arbeidsmiljøutvalget, og kommunestyret kan 
vurdere om det er ønskelig for neste kommunestyreperiode. Rådmannens forslag er at 
gjeldende organisering videreføres for perioden 2019 – 2023. Kommunestyret velger i så tilfelle 
de politiske representanter til arbeidsmiljøutvalget og arbeidstakerorganisasjonene utpeker sine 
representanter med vararepresentanter. 
 
 
Andre forslag kommunestyret må ta stilling til 
 
Felles forliksråd i regionen 
Hver kommune er pålagt å ha et forliksråd bestående av tre lekfolk og like mange 
varamedlemmer. Det er kommunestyret i den enkelte kommune som velger 
forliksrådsmedlemmene, og disse velges blant kommunens innbyggere for fire år av gangen.  
Forliksrådets sekretariatsoppgaver ivaretas av politiet som en sivil oppgave. 
Hovedreglene om behandling i forliksrådet fremgår av lov om mekling og rettergang i sivile 
tvister (tvisteloven). 
 
Per i dag har Gausdal eget forliksråd. I regionrådets møte i desember 2018 fremmet 
politimester og leder for fellesenhet for sivil rettspleie ønske om etablering av en felles 
namsmyndighet. I denne forbindelse informerte de om gode erfaringer fra kommuner som har 
felles forliksråd. Med bakgrunn i prosess knyttet til ny strategi for interkommunalt samarbeid i 
Lillehammer-regionen, ble felles forliksråd satt på listen over potensielle nye samarbeid som 
kan vurderes. 
 
Det er rådmannens oppfatning at dette kan være en god løsning, da den er kostnadseffektiv og 
da den sikrer økt grad av habilitet for rådet, ettersom representantene vil tilhøre tre ulike 
kommuner.  Med bakgrunn i dette, foreslår rådmannen at Gausdal kommune stiller seg positiv 
til en etablering av et felles forliksråd om hvis vi blir invitert inn i et samarbeid. Rådmannen vil i 
så tilfelle fremme en egen sak om felles forliksråd. 

Råd for deltidsinnbyggere 
Med bakgrunn i resultatene fra Byregionprogrammet og arbeidet med strategier og tiltak på 
Gudbrandsdalsmøte i oktober 2017, ble det foreslått samarbeid om Gudbrandsdalspraksis der 
ett av tiltakene var opprettelse av råd for deltidsinnbyggere i kommunene.   
Gausdal kommunestyre fattet 1.2.2018 følgende vedtak i saken Fra byregionprogram til 
Gudbrandsdalspraksis: 
«Opprette/vurdere oppretting av kommunalt råd for deltidsinnbyggere, senest innen 
konstituering av nytt kommunestyre. Rådmannen får i oppdrag å lage forslag til innhold og 
organisering av denne møteplassen.» 
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Tiltaket ble drøftet med fritidsboligforeningene i Gausdal 6.10.2018, der ulike former for 
organisering og aktuelle saker var noen av temaene. Rådet er foreslått å bestå av 
representanter for fritidsboligeierne, samt representanter fra kommunestyret og 
administrasjonen. Saken ble i etterkant sendt hytteeierne på høring, med høringsfrist 1.12.2018. 
 
Dersom et slikt råd opprettes som skissert, forventes det å falle inn under kommunelovens 
bestemmelser og at rådets medlemmer vil være å regne som folkevalgte i lovens forstand. Det 
er i så tilfelle krav om at rådets representanter, med unntak av eventuelle representanter fra 
administrasjonen, er bosatt i Gausdal kommune. 
 
Målet for et slikt råd vil, etter rådmannens vurdering, være å sikre økt grad av medvirkning fra 
en gruppe som er viktig for Gausdal kommune. For å oppnå ønsket målsetting innenfor 
kommunelovens rammer, foreslår rådmannen at et slikt råd heller anses som et brukerråd, på 
lik linje med brukerråd knyttet til kommunens øvrige tjenester. Administrasjonen og 
kommunestyret vil fortsatt kunne få viktige innspill, samtidig som kommunelovens krav 
oppfylles. Om kommunestyret ønsker å opprette et brukerråd for deltidsinnbyggere, vil 
rådmannen inkludere denne gruppen i sak om dialogprosessen som vil bli lagt frem for politisk 
behandling i forkant av kommunevalget. 
 
 
Videre prosess 
Når kommunestyret har vedtatt politisk organisering for neste kommunestyret, vil rådmannen 
forberede egne saker knyttet til følgende områder som legges frem for politisk behandling i 
forkant av kommunevalget: 

 Reglement for politiske utvalg for kommunestyreperioden 2019-2023, herunder 
vurdering av ny bestemmelse i kommuneloven om mulighet for å utvide 
ordførers fullmakter. 

 Reglement – arbeidsvilkår for folkevalgte 
 Dialogprosessen 
 Eventuelt sak om felles forliksråd for Lillehammer-regionen 

 
Oppsummering / konklusjon 
Rådmannen har utredet alternativer ut fra kommunestyrets bestilling av 30.8.2018, og legger i 
denne saken frem tre ulike forslag til vedtak, ett innovativt forslag, samt to varianter som 
innebærer en justering av eksisterende organisering. 
 
Ny kommunelov legger føringer for den politiske organiseringen for neste 
kommunestyreperiode. For å gi kommunestyret et best mulig beslutningsgrunnlag, er 
muligheter og utfordringer i lovverket presentert. 

 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling, ved at ett av disse alternativene velges: 
 

 
Alternativ A – innovativ organisering 

Gausdal kommunestyre vedtar følgende politisk organisering for kommunestyreperioden 
2019-2023: 
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1. Kommunestyrets medlemstall er 23 medlemmer. 
2. Formannskapet skal ha 7 representanter som velges blant kommunestyrets medlemmer. 
3. Kontrollutvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig 

blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges 
blant kommunestyrets varamedlemmer. 

4. Gausdal kommune skal ha oppgaveutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalgene velges 
av kommunestyret for en gitt tidsperiode og arbeider i tråd med fastsatt mandat. 
Oppgaveutvalgene skal bestå av 5 representanter fra kommunestyret som velges blant 
kommunestyrets faste medlemmer, samt 6-8 innbyggere. Representasjon vil variere 
utfra oppdragets natur og behov for kompetanse.   

5. Gausdal kommune skal ha et klageutvalg etter forvaltningsloven § 28 og 
kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt 
det er mulig blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og 
varamedlemmer velges blant kommunestyrets varamedlemmer.  

6. Partssammensatt utvalg skal bestå av formannskapets medlemmer, samt to 
representanter med vararepresentanter for de ansatte som utnevnes av 
arbeidstakerorganisasjonene.  

7. Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 8 medlemmer med like mange varamedlemmer, med slik 
sammensetning: 

 Tre medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant 
formannskapets medlemmer. 

 En representant med stedfortreder fra bedriftens øverste ledelse, som i Gausdal 
kommune er rådmannen med kommunalsjef som stedfortreder. 

 Det til enhver tid sittende hovedverneombud. 
 Tre representanter med vararepresentanter for de ansatte, som utpekes av 

arbeidsgiverorganisasjonene. 
8. Rådmannen bes utarbeide sak om dialogprosessen, som legges frem for politisk 

behandling i forkant av kommunestyrevalget 2019. Saken skal inkludere en vurdering 
av brukerråd for deltidsinnbyggere. 

 
Alternativ B – uten tjenesteutvalg 

Gausdal kommunestyre vedtar følgende politisk organisering for kommunestyreperioden 
2019-2023: 
1. Kommunestyrets medlemstall er 23 medlemmer. 
2. Formannskapet skal ha 7 representanter som velges blant kommunestyrets medlemmer. 
3. Kontrollutvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig 

blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges 
blant kommunestyrets varamedlemmer. 

4. Gausdal kommune skal ha et planutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 7 
representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig blant kommunestyrets faste 
medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges blant kommunestyrets 
varamedlemmer. 

5. Gausdal kommune skal ha et klageutvalg etter forvaltningsloven § 28 og 
kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt 
det er mulig grad blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og 
varamedlemmer velges blant kommunestyrets varamedlemmer. 

6. Partssammensatt utvalg skal bestå av formannskapets medlemmer, samt to 
representanter med vararepresentanter for de ansatte som utnevnes av 
arbeidstakerorganisasjonene. 
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7. Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 8 medlemmer med like mange varamedlemmer, med slik 
sammensetning: 

 Tre medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant 
formannskapets medlemmer. 

 En representant med stedfortreder fra bedriftens øverste ledelse, som i Gausdal 
kommune er rådmannen med kommunalsjef som stedfortreder. 

 Det til enhver tid sittende hovedverneombud. 
 Tre representanter med vararepresentanter for de ansatte, som utpekes av 

arbeidsgiverorganisasjonene. 
8.  Rådmannen bes utarbeide sak om dialogprosessen, som legges frem for politisk 

behandling i forkant av kommunestyrevalget 2019. Saken skal inkludere en vurdering 
av brukerråd for deltidsinnbyggere. 

 
Alternativ C – uten planutvalg 

Gausdal kommunestyre vedtar følgende politisk organisering for kommunestyreperioden 
2019-2023: 
1. Kommunestyrets medlemstall er 23 medlemmer. 
2. Formannskapet skal ha 7 representanter som velges blant kommunestyrets medlemmer. 
3. Kontrollutvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig 

blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges 
blant kommunestyrets varamedlemmer. 

4. Gausdal kommune skal ha et tjenesteutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalget skal 
ha 6 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig blant kommunestyrets 
faste medlemmer, og øvrige medlemmer eventuelt blant kommunestyrets 
varamedlemmer. Varamedlemmer velges blant kommunestyrets faste medlemmer og 
varamedlemmer. 

5. Gausdal kommune skal ha et klageutvalg etter forvaltningsloven § 28 og 
kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt 
det er mulig blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og 
varamedlemmer velges blant kommunestyrets varamedlemmer. 

6. Partssammensatt utvalg skal bestå av formannskapets medlemmer, samt to 
representanter med vararepresentanter for de ansatte som utnevnes av 
arbeidstakerorganisasjonene. 

7. Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 8 medlemmer med like mange varamedlemmer, med slik 
sammensetning: 

 Tre medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant 
formannskapets medlemmer. 

 En representant med stedfortreder fra bedriftens øverste ledelse, som i Gausdal 
kommune er rådmannen med kommunalsjef som stedfortreder. 

 Det til enhver tid sittende hovedverneombud. 
 Tre representanter med vararepresentanter for de ansatte, som utpekes av 

arbeidsgiverorganisasjonene. 
8. Rådmannen bes utarbeide sak om dialogprosessen, som legges frem for politisk 

behandling i forkant av kommunestyrevalget 2019. Saken skal inkludere en vurdering 
av brukerråd for deltidsinnbyggere. 

 
 
Ungdomsrådet behandlet saken, saksnr. 3/19 den 08.04.2019. 
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Behandling: 
Ungdomsrådet ønsker at de skal få dele ut midler til rusfrie arrangement og aktiviteter, som 
kommunestyret har vedtatt. Hvis det etter ny kommunelov ikke lar seg gjøre ønsker de å kunne 
lage en innstilling om hvem som skal tildeles midler, til kommunestyret. 
Ut over dette har ikke Ungdomsrådet noen innspill til Politisk organisering for perioden 2019 – 
2023. 
 
 
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken, saksnr. 7/19 
den 11.04.2019. 
 
Behandling: 
I forbindelse med saken var det en orientering ved kommunalsjef Cathrine Furu. 
 
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne synes det er positivt at innbyggere 
inviteres med i en eller annen form, enten det skjer i form av nytt (nye) oppgaveutvalg som 
skissert i alternativ A, eller ved at det inviteres inn i eksiterende tjenesteutvalg. 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 27/19 den 09.04.2019. 
 
Behandling: 
I forbindelse med saken om politisk organisering var det en orientering ved kommunalsjef Cathrine 
Furu.  
 
Votering/konklusjon:  
Formannskapet var enstemmig i sin konklusjon om å sende saken til kommunestyret uten sin 
innstilling. Det som står i innstillingen til kommunestyret er rådmannens 3 alternativer som 
fulgte saken til formannskapet.  
 
 
Kommunestyret behandlet saken den 25.4.2019, sak 29/19 
 
Behandling:  
Orienteringer:  
I forbindelse med saken om politisk organisering ble det gitt en orientering ved kommunalsjef 
Cathrine Furu.  
 
Åslaug Enger Olsen, Sp, satte fram følgende utsettelsesforslag:  
«Saken utsettes. Kommunestyret ber tjenestekomiteen vurdere de framlagte alternativene til 
politisk organisering for perioden 2019-2023 og eventuelt utarbeide andre alternativer. Det 
skal legges særlig vekt på ønsket om økt innbyggermedvirkning, herunder hvordan 
dialogmøtene kan gjennomføres og videreutvikles. Saken legges fram for behandling i 
kommunestyret i juni.»  
 
Votering over utsettelsesforslaget:  
Utsettelse ble vedtatt mot 2 stemmer.  
 
Vedtak:  
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Saken utsettes. Kommunestyret ber tjenestekomiteen vurdere de framlagte alternativene til 
politisk organisering for perioden 2019-2023 og eventuelt utarbeide andre alternativer. Det 
skal legges særlig vekt på ønsket om økt innbyggermedvirkning, herunder hvordan 
dialogmøtene kan gjennomføres og videreutvikles. Saken legges fram for behandling i 
kommunestyret i juni. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Tjenestekomiteen behandlet saken den 13.05.2019 sak 5/19  
 
Behandling:  
Tjenestekomiteen hadde først en runde med evaluering av tjenestekomiteens oppgaver og 
møter i perioden, herunder dialogmøtene. Deretter var det en vurdering av forslag til politisk 
organisering for neste periode, herunder forslaget om oppgaveutvalg. 
 
Enstemmig vedtak fra tjenestekomiteen:  
1. Tjenestekomiteen ønsker å ha organiseringen slik den er i dag, inkludert mandatet og 

oppgaveporteføljen tjenestekomiteen har nå. Samtidig ønsker en å ha mer 
innbyggerinvolvering i sakene sine. Mandatet til tjenesteutvalget må derfor videreutvikles i 
den retningen.  

2. Tjenestekomiteen går inn for gjennomgående representasjon slik det er foreslått i saken, 
der faste kommunestyrerepresentanter velges inn i politiske utvalg så langt det er mulig, og 
at de resterende velges blant kommunestyrets varamedlemmer.  

 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling, ved at ett av disse alternativene velges: 
 
 
Alternativ A – innovativ organisering 

Gausdal kommunestyre vedtar følgende politisk organisering for kommunestyreperioden 
2019-2023: 
1. Kommunestyrets medlemstall er 23 medlemmer. 
2. Formannskapet skal ha 7 representanter som velges blant kommunestyrets medlemmer. 
3. Kontrollutvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig 

blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges 
blant kommunestyrets varamedlemmer. 

4. Gausdal kommune skal ha oppgaveutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalgene velges 
av kommunestyret for en gitt tidsperiode og arbeider i tråd med fastsatt mandat. 
Oppgaveutvalgene skal bestå av 5 representanter fra kommunestyret som velges blant 
kommunestyrets faste medlemmer, samt 6-8 innbyggere. Representasjon vil variere 
utfra oppdragets natur og behov for kompetanse.   

5. Gausdal kommune skal ha et klageutvalg etter forvaltningsloven § 28 og 
kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt 
det er mulig blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og 
varamedlemmer velges blant kommunestyrets varamedlemmer.  
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6. Partssammensatt utvalg skal bestå av formannskapets medlemmer, samt to 
representanter med vararepresentanter for de ansatte som utnevnes av 
arbeidstakerorganisasjonene.  

7. Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 8 medlemmer med like mange varamedlemmer, med slik 
sammensetning: 

 Tre medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant 
formannskapets medlemmer. 

 En representant med stedfortreder fra bedriftens øverste ledelse, som i Gausdal 
kommune er rådmannen med kommunalsjef som stedfortreder. 

 Det til enhver tid sittende hovedverneombud. 
 Tre representanter med vararepresentanter for de ansatte, som utpekes av 

arbeidsgiverorganisasjonene. 
8. Rådmannen bes utarbeide sak om dialogprosessen, som legges frem for politisk 

behandling i forkant av kommunestyrevalget 2019. Saken skal inkludere en vurdering 
av brukerråd for deltidsinnbyggere. 

 
Alternativ B – uten tjenesteutvalg 

Gausdal kommunestyre vedtar følgende politisk organisering for kommunestyreperioden 
2019-2023: 
1. Kommunestyrets medlemstall er 23 medlemmer. 
2. Formannskapet skal ha 7 representanter som velges blant kommunestyrets medlemmer. 
3. Kontrollutvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig 

blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges 
blant kommunestyrets varamedlemmer. 

4. Gausdal kommune skal ha et planutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 7 
representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig blant kommunestyrets faste 
medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges blant kommunestyrets 
varamedlemmer. 

5. Gausdal kommune skal ha et klageutvalg etter forvaltningsloven § 28 og 
kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt 
det er mulig grad blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og 
varamedlemmer velges blant kommunestyrets varamedlemmer. 

6. Partssammensatt utvalg skal bestå av formannskapets medlemmer, samt to 
representanter med vararepresentanter for de ansatte som utnevnes av 
arbeidstakerorganisasjonene. 

7. Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 8 medlemmer med like mange varamedlemmer, med slik 
sammensetning: 

 Tre medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant 
formannskapets medlemmer. 

 En representant med stedfortreder fra bedriftens øverste ledelse, som i Gausdal 
kommune er rådmannen med kommunalsjef som stedfortreder. 

 Det til enhver tid sittende hovedverneombud. 
 Tre representanter med vararepresentanter for de ansatte, som utpekes av 

arbeidsgiverorganisasjonene. 
8.  Rådmannen bes utarbeide sak om dialogprosessen, som legges frem for politisk 

behandling i forkant av kommunestyrevalget 2019. Saken skal inkludere en vurdering 
av brukerråd for deltidsinnbyggere. 

 
Alternativ C – uten planutvalg 
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Gausdal kommunestyre vedtar følgende politisk organisering for kommunestyreperioden 
2019-2023: 
1. Kommunestyrets medlemstall er 23 medlemmer. 
2. Formannskapet skal ha 7 representanter som velges blant kommunestyrets medlemmer. 
3. Kontrollutvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig 

blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges 
blant kommunestyrets varamedlemmer. 

4. Gausdal kommune skal ha et tjenesteutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalget skal 
ha 6 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig blant kommunestyrets 
faste medlemmer, og øvrige medlemmer eventuelt blant kommunestyrets 
varamedlemmer. Varamedlemmer velges blant kommunestyrets faste medlemmer og 
varamedlemmer. 

5. Gausdal kommune skal ha et klageutvalg etter forvaltningsloven § 28 og 
kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt 
det er mulig blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og 
varamedlemmer velges blant kommunestyrets varamedlemmer. 

6. Partssammensatt utvalg skal bestå av formannskapets medlemmer, samt to 
representanter med vararepresentanter for de ansatte som utnevnes av 
arbeidstakerorganisasjonene. 

7. Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 8 medlemmer med like mange varamedlemmer, med slik 
sammensetning: 

 Tre medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant 
formannskapets medlemmer. 

 En representant med stedfortreder fra bedriftens øverste ledelse, som i Gausdal 
kommune er rådmannen med kommunalsjef som stedfortreder. 

 Det til enhver tid sittende hovedverneombud. 
 Tre representanter med vararepresentanter for de ansatte, som utpekes av 

arbeidsgiverorganisasjonene. 
8. Rådmannen bes utarbeide sak om dialogprosessen, som legges frem for politisk 

behandling i forkant av kommunestyrevalget 2019. Saken skal inkludere en vurdering 
av brukerråd for deltidsinnbyggere. 

 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 48/19 den 11.06.2019. 
 
Behandling: 
 
Anne Synnøve Østensen, Ap, fremmet dette forslaget:  
Alternativ C velges, med nytt punkt 5:  
 

«Gausdal kommune skal ha et planutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 7 
representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig blant kommunestyrets faste 
medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges blant kommunestyrets 
varamedlemmer.» 

 
Votering:  
Forslaget til Anne Synnøve Østensen ble enstemmig tiltrådt.  
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Innstilling: 
 
Alternativ C  

Gausdal kommunestyre vedtar følgende politisk organisering for kommunestyreperioden 
2019-2023: 
1. Kommunestyrets medlemstall er 23 medlemmer. 
2. Formannskapet skal ha 7 representanter som velges blant kommunestyrets medlemmer. 
3. Kontrollutvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig 

blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges 
blant kommunestyrets varamedlemmer. 

4. Gausdal kommune skal ha et tjenesteutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalget skal 
ha 6 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig blant kommunestyrets 
faste medlemmer, og øvrige medlemmer eventuelt blant kommunestyrets 
varamedlemmer. Varamedlemmer velges blant kommunestyrets faste medlemmer og 
varamedlemmer. 

5. Gausdal kommune skal ha et planutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 7 
representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig blant kommunestyrets faste 
medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges blant kommunestyrets 
varamedlemmer. 

6. Gausdal kommune skal ha et klageutvalg etter forvaltningsloven § 28 og 
kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt 
det er mulig blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og 
varamedlemmer velges blant kommunestyrets varamedlemmer. 

7. Partssammensatt utvalg skal bestå av formannskapets medlemmer, samt to 
representanter med vararepresentanter for de ansatte som utnevnes av 
arbeidstakerorganisasjonene. 

8. Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 8 medlemmer med like mange varamedlemmer, med slik 
sammensetning: 

 Tre medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant 
formannskapets medlemmer. 

 En representant med stedfortreder fra bedriftens øverste ledelse, som i Gausdal 
kommune er rådmannen med kommunalsjef som stedfortreder. 

 Det til enhver tid sittende hovedverneombud. 
 Tre representanter med vararepresentanter for de ansatte, som utpekes av 

arbeidsgiverorganisasjonene. 
9. Rådmannen bes utarbeide sak om dialogprosessen, som legges frem for politisk 

behandling i forkant av kommunestyrevalget 2019. Saken skal inkludere en vurdering 
av brukerråd for deltidsinnbyggere. 

 
Ark.: 611   Arkivsaksnr.: 19/1446 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
46/19 Formannskapet 11.06.2019 
62/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
Saksbehandler: Jon Sylte 
 
FASTSETTING AV PRISER FOR KOMMUNALE BOLIGTOMTER  
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Vedlegg: Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): KS 26/07 Fastsetting av priser for salg av kommunale  
  boligtomter 
 
SAMMENDRAG: 
Nytt område for boligtomter i Heggen i Follebu er under utbygging. I saka foreslås 
rammer for prissetting av tomtene slik at en omtrent oppnår kostnadsdekning når alle 
tomtene er solgt. Dersom flere er interessert i samme tomt, foretas budgiving.  
For gjenværende tomter i Forset og Svingvoll beholdes prisene uendra, og for disse 
tomtene settes prisene ned etter 8 og 12 år. Kommunen skal fortsatt ha gjenkjøpsrett 
dersom tomt ikke bebygges innen to år.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Historikk 
Prinsipp for prising av kommunale boligtomter ble sist fastsatt av kommunestyret i 2007 
(sakene 26 og 27/07 den 10.05.2007). Dette var i forbindelse med salg av tomter i første 
utbyggingsetappe i Heggen boligfelt i Follebu.  
 
I vedtaket i sak 26/07 heter det bl.a. at «for Heggen boligfelt og framtidige boligfelter legges 
til grunn kommunens samla utgifter med ervervet, fordelt på tomtearealet», og at «alle 
tomtepriser indeksreguleres årlig med konsumprisindeksen». Og videre: «Når flere melder sin 
interesse for samme tomta avgjøres tildelingen ved loddtrekning som i dag». 
 
I sak 27/07, som gjelder refusjoner for tomtetekniske arbeider, heter det i vedtaket:  
 

1. Refusjonene differensieres i tettstedene med 100 % for Follebu, 100 % for Segalstad 
Bru, 70 % for Forset og 50 % for Svingvoll.  

2. Refusjonene for 2007 fastsettes med en normalpris for det enkelte tettsted som følger: 
……….. 

3. Refusjonene differensieres innen det enkelte boligfelt med 10 % over normalpris for 
de beste tomtene og en reduksjon på 10 % for de dårligste. Administrasjonen gis 
fullmakt til å foreta denne vurderingen.  

4. For ubesatt tomter reduseres refusjonene til 80 % etter 8 år og 60 % etter 12 år. 
Fortsatt ledige tomter etter 16 år i det enkelte felt skal legges fram for planutvalget til 
vurdering av hva som kan gjøres for å få omsatt tomtene.  

5. Den enkelte tomt skal betales i sin helhet ved overtakelse.  
Kjøperen forplikter seg til å iverksette bebyggelse av tomta innen 2 – to år etter at 
skjøte er utstedt.  
Hvis bebyggelse ikke er iverksatt innen nevnte frist tilbakeføres tomta til Gausdal 
kommune mot netto kjøpesum minus 5 %. 
Hvis kjøper ønsker å overdra tomta i ubebygd tilstand i løpet av 2-årsperioden har 
Gausdal kommune forkjøpsrett til tomta mot slik godtgjørelse som nevnt ovenfor. Eier 
av tomta må da skriftlig informere Gausdal kommune om at overdragelse/salg 
vurderes. Gausdal kommune må gi skriftlig melding innen 1 – en måned etter at 
eieren av tomta har meddelt at han ønsker å overdra sin tomt ubebygd, om kommunen 
ønsker å benytte forkjøpsretten. I motsatt fall faller forkjøpsretten bort.  
Det vil bli inntatt i kjøpekontrakten og evt. skjøte bestemmelser om disse forhold. 
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6. Refusjonene beregnes og reguleres ved utgangen av hvert år basert på de kostnader 
kommunen til enhver tid har hatt på de opparbeidede tomtefelter. 

7. Saken om ovenstående retningslinjer for tomterefusjoner skal tas opp til revidering en 
gang for hver kommunestyreperiode.  

 
Etter at dette ble vedtatt er det ferdigstilt to nye tomtefelt: Svingvoll i 2009 og Veisten i 2016. 
Prisen på tomtene i Svingvoll er redusert med 20 %, og selges nå for ca. kr. 150-155.000. 
Tomtene på Veisten er regulert slik at det kan bygges en- eller tomannsboliger. Prisen er nå ca. 
kr. 320-325.000 (prisene er oppjustert fordi det er tillatt å bygge tomannsboliger). 
På Segalstad Bru er det igjen ei gammel tomt, som er til salgs til sterkt redusert pris. I Follebu 
er det ingen tomter igjen.  
 
Nye tomter i Heggen 
Utbygging av fjerde byggetrinn i Heggen er i gang, og tomteteknisk arbeid forventes ferdigstilt 
i september. Tomtene er planlagt klare for salg i oktober. Kalkylene for tomteteknisk arbeid er 
på kr. 25 millioner. Dette innbefatter veg, vatn, avløp, overvatn, el og fiber, samt omfattende 
sikring mot flom. Det er bestilt nedlegging av høgspentledninger i området til jordkabel, og 
kostnaden med dette kommer i tillegg med litt under 3 millioner kroner. 
 
Nederst i feltet er det et område på ca. 10 dekar som skal brukes til flomsikring ved 
fordrøyning av vatn i en flomsituasjon. Kostnaden med dette er med i tallet over. Området 
planlegges tilrettelagt som et større fellesområde for leik, aktivitet og opphold, og på en slik 
måte at det tåler overflømming og fjerning av slam etterpå. Dette området vil også være for 
alle eksisterende boliger i Heggen-feltet, og kan også betjene andre boliger i nærheten. Tiltaket 
er under prosjektering, og kostnaden er ikke avklara enda.  
 
Total utbyggingskostnad anslås til å bli ca. 30 millioner kroner.   
 
Etter reguleringsplanen er det 15 eneboligtomter og 11 tomter for en- eller tomannsboliger. 
Det er 6 felt for konsentrert utbygging der det kan bygges 94 – 122 boenheter (tar et 
gjennomsnittstall for utbygging blir det 102 boenheter). Samla antall boenheter kan dermed bli 
128 – 159 fullt utbygd.       
 
 
VURDERING: 
I Svingvoll er det solgt veldig få tomter de siste årene. Tomtene må sies å være svært rimelige, 
så det antas ikke at det er tomtekostnaden som begrenser salg av tomter her. Spørsmålet blir 
om en skal holde fast ved tidligere vedtak og redusere prisene med ytterligere 20 % om to år.  
 
Tomtene på Veisten er nylig ferdigstilt. Her har det vært liten interesse for eneboliger. 
Etterspørselen har vært noe større etter tomannsboliger, så derfor er reguleringsplanen omgjort 
slik at alle tomtene kan bebygges med tomannsbolig. Noen tomter er solgt. Etter at 
eneboligtomtene ble omgjort til tomter for tomannsboliger, ble tomteprisen noe forhøya. Etter 
tidligere vedtatt prinsipp skal denne prisen fortsatt gjelde i 5 år til, før den blir satt ned med 20 
%. 
 
Heggen er ei stor utbygging som vil gi mange nye boenheter. Det tomtetekniske arbeidet er 
omfattende, spesielt med den fokus som har blitt de siste årene på flomfare. Kartlegging av 
flomrisiko har vært grundig, og tiltak som gjennomføres nå er langt mer omfattende enn det 
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som er gjort ved tidligere utbygginger. Dette vil gi et sikkert tomteområde, og sikkerheten vil 
også øke for nedenforliggende boliger og infrastruktur ellers i området. Nedlegging av 
eksisterende høgspentnett fra luft til jord vil gi et mer attraktivt boligområde. Etablering av et 
stort friområde med god tilrettelegging vil gjøre dette området endra mer attraktivt.  
 
Rådmannen mener at tomteprisen for Heggen må beregnes for seg, og at det ikke er 
hensiktsmessig å trekke inn opparbeidelseskostnader for gamle tomtefelt i andre deler av 
kommunen. Området er også så attraktivt at det forsvarer en høgere tomtekostnad enn vi har 
hatt tidligere, både ut fra beliggenhet, helling og solforhold, sikkerhet, opparbeida friområde 
m.m. 
 
Rådmannen har gjort beregninger med differensierte beløp for refusjon for tomtetekniske 
arbeider avhengig av om det er en-, tomanns- eller flermannsboliger, og har kommet fram til 
følgende forslag til refusjonsbeløp: 
 Enebolig  kr. 325.000 
 Tomannsbolig  kr. 434.000 (kr. 217.000 pr. enhet) 
 Flermannsbolig kr. 170.000 pr. boenhet. 
Dette vil gi et samla refusjonsbeløp på ca. kr. 29 millioner (forutsatt gjennomsnittlig utnytting 
av tomtene for flermannsboliger). 
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Råtomtprisen kommer i tillegg. Samla tomtepris vil da bli: 
 Eneboligtomt 800m2   ca. kr. 450.000 
 Tomannsboligtomt 1000 m2 ca. kr. 590.000. 
Omkostninger ved salget kommer i tillegg.  
 
For tomtene til konsentrert utbygging vil prisen være fra 2,4 millioner kr til 5,6 millioner kr, 
avhengig av størrelse og antall enheter som kan bygges der.   
 
Med dette forslaget vil kommunen nesten få dekket sine kostnader med kjøp og opparbeidelse 
av tomtefeltet. Prisen vil bli en del høgere enn det som har vært på kommunale tomter 
tidligere. Likevel er dette rimelige tomter i forhold til det som ellers omsettes i distriktet 
(Lillehammer-regionen).  
 
Kommunen kan velge å selge tomtene billigere, ut fra hensynet til at en ønsker økt bosetting 
fortest mulig. Kommunen må da subsidiere tomtene. Det motsatte alternativet er å øke prisen 
for at kommunen skal ha fortjeneste på tomtesalget.  
 
De prisene som blir oppgitt i prospektet vil være minimumspriser. Dersom flere er interessert i 
samme tomta foreslås det budgiving. Systemet med loddtrekning når flere er interessert i 
samme tomt, har i veldig liten grad vært aktuelt. Tomtene bør også prises litt forskjellig ut fra 
forskjellig attraktivitet, det vil si at en fortsetter tidligere vedtak om at rådmannen kan justere 
prisen for den enkelte tomt med +/- 10 %. 
 
Kommunen har av og til forespørsel fra utbyggere om opsjon på tomt. Rådmannen tilrår å 
formalisere dette med at det kan gis opsjon på tomter for inntil 1 år, slik at de kan avklare om 
utbygging kan settes i gang. Dette gjelder for tomter for tomannsboliger og større. I og med at 
dette binder opp tomta i forhold til andre potensielle kjøpere, synes det rimelig at det tas noe 
betaling for dette.  
 
Konklusjon 
- Det gjøres ingen endringer i tomteprisene for Svingvoll og Veisten. Tidligere fastsatt 

prisdifferensiering mellom tettstedene oppheves.  
- Prinsippet med reduksjon av tomteprisene etter 8 og 12 år opprettholdes for Svingvoll og 

Veisten. 
- Dersom flere er interessert i samme tomt skal det være budgiving. 
- Administrasjonen kan gi opsjon på tomter for to- og flermannsboliger inntil 1 år. For dette 

betales det forskudd på 2 % av tomteprisen. Dette trekkes ikke fra prisen dersom det blir 
salg.   

- Kommunens forkjøpsrett ved videresalg av tomt oppheves.  
- Prisene for Heggen fastsettes ut fra sjølkostprinsippet, og med slik innretning etter 

tomtetype som vist i saksframlegget. Rådmannen kan gjøre mindre justeringer.  
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 
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1. Prisene for kommunale boligtomter i Forset og Svingvoll beholdes uendra.  
 

2. For usolgte tomter i Forset og Svingvoll reduseres tomteprisen til 80 % etter 8 år og 60 % 
etter 12 år. Fortsatt ledige tomter etter 16 år i det enkelte felt skal legges fram for 
planutvalget til vurdering av hva som kan gjøres for å få omsatt tomtene.  

 
3. Refusjon for tomtetekniske arbeider i nytt område Heggen 4 fastsettes slik: 

Tomt for enebolig   kr. 325.000 
Tomt for en- og tomannsbolig  kr. 434.000 
Tomt for konsentrert utbygging kr. 170.000 pr. boenhet (midlere tall for utnytting): 
I tillegg kommer pris pr. m2 råtomt oppjustert til dagens nivå. 
 

4. Rådmannen kan differensiere prisene med inntil 10 % over normalpris for de beste tomtene 
og redusere med inntil 10 % for de dårligste. Tomteprisene avrundes til hele tusen kroner.  
 

5. Prisene justeres årlig i samsvar med konsumprisindeksen.  
 

6. Dersom flere er interessert i samme tomt, arrangeres det budgiving.  
 

7. Den enkelte tomt skal betales i sin helhet ved overtakelse. Kjøperen forplikter seg til å 
iverksette bygging på tomta innen to år etter at skjøte er utstedt. Hvis det ikke skjer 
tilbakeføres tomta til Gausdal kommune mot netto kjøpesum minus 5 %. 
 

8. Rådmannen kan gi opsjon til utbygger på tomter for to- og flermannsboliger. For dette 
betales i forskudd 2 % av tomteprisen. Dette refunderes ikke ved kjøp av tomta.   
 

9. Disse retningslinjene tas opp til ny vurdering ved utbygging av nytt tomtefelt.  
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 46/19 den 11.06.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 
1. Prisene for kommunale boligtomter i Forset og Svingvoll beholdes uendra.  

 
2. For usolgte tomter i Forset og Svingvoll reduseres tomteprisen til 80 % etter 8 år og 60 % 

etter 12 år. Fortsatt ledige tomter etter 16 år i det enkelte felt skal legges fram for 
planutvalget til vurdering av hva som kan gjøres for å få omsatt tomtene.  

 
3. Refusjon for tomtetekniske arbeider i nytt område Heggen 4 fastsettes slik: 

Tomt for enebolig   kr. 325.000 
Tomt for en- og tomannsbolig  kr. 434.000 
Tomt for konsentrert utbygging kr. 170.000 pr. boenhet (midlere tall for utnytting): 
I tillegg kommer pris pr. m2 råtomt oppjustert til dagens nivå. 
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4. Rådmannen kan differensiere prisene med inntil 10 % over normalpris for de beste tomtene 
og redusere med inntil 10 % for de dårligste. Tomteprisene avrundes til hele tusen kroner.  
 

5. Prisene justeres årlig i samsvar med konsumprisindeksen.  
 

6. Dersom flere er interessert i samme tomt, arrangeres det budgiving.  
 

7. Den enkelte tomt skal betales i sin helhet ved overtakelse. Kjøperen forplikter seg til å 
iverksette bygging på tomta innen to år etter at skjøte er utstedt. Hvis det ikke skjer 
tilbakeføres tomta til Gausdal kommune mot netto kjøpesum minus 5 %. 
 

8. Rådmannen kan gi opsjon til utbygger på tomter for to- og flermannsboliger. For dette 
betales i forskudd 2 % av tomteprisen. Dette refunderes ikke ved kjøp av tomta.   

9. Disse retningslinjene tas opp til ny vurdering ved utbygging av nytt tomtefelt.  
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Ark.: L12 201502   Arkivsaksnr.: 15/2048 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
32/19 Planutvalget 07.06.2019 
63/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
Saksbehandler: Jon Sylte 
 
DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN – ENDELIG VEDTAK 
 
 
Vedlegg: 1. Reguleringsplan vertikalnivå 2 21.02.2019 
 2. Reguleringsplan vertikalnivå 1 21.02.2019 
 3. Reguleringsbestemmelser 21.02.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Særutskrift KS 10/19 den 21.02.2019 
 
 
SAMMENDRAG: 
Etter kommunestyrets vedtak i sak 10/19 er planen omarbeida og sendt på ny høring. 
Det er ikke kommet høringsuttalelser som gir grunnlag for endring av planen. Planen 
foreslås endelig vedtatt slik den foreligger.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kommunestyret gjorde i sak 10/19 den 21.02.2019 slik vedtak: 
 

1. Klage fra Skeikampen Booking ved Marie Louise Lørken og fra advokatfirmaet 
Thallaug ANS på vegne av Marte Granaasen Fougner på detaljreguleringsplan 
OTG Skeikampen tas til følge. Felt 15 FF/P reguleres til fritidsbebyggelse. 
Utnyttelsesgraden settes til 20%  

2. Siste del av punkt 4.15 i rekkefølgebestemmelsene endres til: «Senest 5 år etter 
opparbeidelse av P1 skal det gjøres en kapasitetsvurdering for å avklare om 
anlegget må bygges om til to-plans parkeringsanlegg.»  

3. Redusert antall parkeringsplasser erstattes innenfor planområdet. 
4. Plandokumentene rettes opp i samsvar med dette.  
5. Klagen fra Martine Enger m.fl. avslås og oversendes fylkesmannen for 

behandling. 
 
Planen ble omarbeida i samsvar med vedtaket og sendt på høring, med frist for uttalelse 
29.05.2019. I høringsbrevet ble det presisert at det som er gjenstand for høring, er de 
endringene kommunestyret vedtok. 
 
Klagen fra Martine Enger m.fl. er hos fylkesmannen for avgjørelse av klagebehandling.  
 
 
VURDERING: 
Ved høringsfristens utløp er det registrert 3 uttalelser i saksarkivet: 
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Avsender Uttalelse Administrasjonens vurdering 
Eidsiva Nett (j.post 1520/48-
144 – 11.04.2019) 

Ingen innvendinger mot 
endringene. Tiltakshavere bes 
ta tidlig kontakt hvis tiltak 
påvirker vårt nett.  

Ingen kommentar 

NVE (j.post 1520/48-142 – 
24.05.2019) 

Kan ikke se at omsøkte 
endringer … berører våre 
ansvarsområder i vesentlig 
grad. Forutsetter at alle 
overvanns-, vassdrags- og 
flomrelaterte forhold ivaretas. 

Ingen kommentar 

Statens vegvesen (j-post 
1520/48-145 – 28.05.2009) 

Vi har ingen merknader til 
endringen.  

Ingen kommentar 

 
Konklusjon: Planen godkjennes med de endringene som har vært på høring.  
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 
 
Foreliggende detaljreguleringsplan OTG Skeikampen godkjennes, i medhold av plan- og 
bygningslovens § 12-12.  
 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 32/19 den 07.06.2019. 
 
Behandling: 
Representanten Marie Louise Lørken (Frp/H) tok opp spørsmålet om sin habilitet som part i 
saken.  
 
Representanten fratrådte under diskusjon og avstemming over habilitetsspørsmålet, og 
planutvalget behandlet spørsmålet med 6 medlemmer. Vurdering av habiliteten ble gjort og 
deretter votert over. 
 
Votering over habilitet: 
Planutvalget vedtok enstemmig at Marie Louise Lørken er inhabil. 
 
Planutvalget behandlet saken med 6 medlemmer. 
 
Votering i saken: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
Foreliggende detaljreguleringsplan OTG Skeikampen godkjennes, i medhold av plan- og 
bygningslovens § 12-12.  
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NY SAKSOPPLYSNING: 
Etter at saksdokumentene ble utsendt til planutvalget er det journalført en uttalelse fra 
fylkeskommunen. Konklusjon i brevet: «Endringen som er vedtatt knyttet til parkering i P1 vil 
slik fylkeskommunen vurderer det ikke medføre dårligere løsninger knyttet til trafikksikkerhet 
da hovedgrepet er ivaretatt. Kapasiteten skal også være ivaretatt ved at det senest fem år etter 
opparbeidelse av P1 skal gjøres en kapasitetsvurdering.» 
 
Administrasjonens kommentar: Uttalelsen tas til etterretning, og medfører ingen endring i 
planen.  
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Ark.: L12   Arkivsaksnr.: 19/1478 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
33/19 Planutvalget 07.06.2019 
64/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
Saksbehandler: Jon Sylte 
 
BEHANDLINGSGEBYR DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN  
 
 
Vedlegg: Ingen  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Detaljregulering OTG Skeikampen  
  Gebyrregulativ for arealplaner 
 
SAMMENDRAG: 
På det tidspunkt behandlingsgebyret for reguleringsplan OTG Skeikampen skulle vært 
fastsatt, var ikke gebyrregulativet tilpassa denne type plan. Regulativet er seinere endra 
for 2019, og gebyret er beregna ut fra dette. De folkevalgte bes fastsette gebyret ut fra 
skjønn, der det tas stilling til om gebyret skal reduseres ut fra at vi ikke hadde tilpassa 
regulativ og at forslagsstiller har bekosta omgjøring av plandokumentene etter at planen 
ble lagt ut til offentlig ettersyn.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Detaljreguleringsplan for OTG Skeikampen ble vedtatt av kommunestyret den 31.05.2018. 
Etter klage ble planen endra ved vedtak i kommunestyret den 21.02.2019. Det er ikke sendt 
faktura for behandlingsgebyr.  
 
Gebyrregulativet i 2018 var ikke tilpassa denne type utbygging. Det var et regulativ for 
fritidsbebyggelse som var basert på antall tomter. Begrepet tomt passer ikke i dette tilfellet, der 
det skal bygges ca. 430 nye leiligheter med stor tetthet og bygg i flere etasjer. Beregner en slik 
at ei leilighet tilsvarer ei tomt, synes gebyret å bli urimelig høgt.  
 
Gebyrregulativet ble endra ved vedtak i desember 2018. Det nye regulativet tar utgangspunkt i 
areal i stedet for antall tomter, og er dermed bedre tilpassa denne type plan også.  
 
Satsene er:  

Fastgebyr for planer inntil 10 dekar:    59 500 
Tillegg pr. påbegynt daa over 10 daa      2 460 
 

Følgende arealformål unntas fra behandlingen av gebyr: 
 Areal iht. pbl § 12-5 pkt. 3 Grønnstruktur 
 Areal iht. pbl § 12-5 pkt. 5 Landbruks-, natur- og friluftsformål 
 Areal iht. pbl § 12-5 pkt. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
 
I planbeskrivelsen er det en tabell (4.4 s. 39) som viser at totalarealet for planen er 169, 056 
dekar, herav er grønnstruktur 0,748 daa som ikke skal regnes med. Areal for gebyrberegning 
blir da 168,308 dekar, som avrundes til 168 dekar.    
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Gebyr beregna etter modell for 2019 blir da:  
 Fastgebyr for planer inntil 10 dekar      59 500 
 Tillegg pr. påbegynt dekar over 10 (158x2.460  388 680 
 Sum        448 180 
 
 
VURDERING: 
Saka legges fram til politisk behandling etter som vi på det tidspunktet gebyret skulle vært 
fastsatt, ikke hadde et gebyrregulativ som var tilpassa denne type arealplan.  
 
Regulativet for 2019 er endra blant anna ut fra denne erfaringa, og beløpet ovenfor er beregna 
etter det nye regulativet. Politisk kan dette gebyret fastsettes ved skjønn, ettersom det ikke var 
tilpassa regulativ i 2018 da gebyret skulle vært fastsatt.  
 
Olav Thon Gruppen ber om at det ved fastsettelse av behandlingsgebyr tas hensyn til at de selv 
har betalt for dokumentarbeidet etter at kommunen overtok saken. De ber om en fastsettelse 
av gebyr som reflekterer hvilke kostnader prosessen har påført kommunen, og at de har utført 
mye av kommunens oppdrag.  
 
Det stemmer at forslagsstiller har dekka kostnadene med konsulentens omarbeiding av planen 
etter at den var innsendt til første gangs behandling, noe som normalt er kommunens ansvar 
etter at vi har godkjent planen for utlegging til offentlig ettersyn. Til dette vil rådmannen 
påpeke at vi varsla om at planmaterialet var uferdig og at det var stort tidspress for å få planen 
fram til saksbehandling. Da kommunen tok opp dette, tilbød forslagsstiller seg å dekke 
kostnaden med endring av planmaterialet i ettertid. Og begge parter har hatt ekstraarbeid på 
grunn av dette. Saken medførte også klagebehandling, og omgjøring av dokumentene etter nytt 
vedtak er også bekosta av forslagsstiller.  
 
Rådmannen viser til beregninga av gebyret i utredninga, og ber politikerne foreta skjønn om 
hvorvidt gebyret skal reduseres fordi vi ikke hadde tilpassa regulativ i 2018 og evt. for de 
forholdene som er omtalt ovenfor. For å ha noe å sammenligne med kan vi opplyse om at 
gebyr for reguleringsplaner i Kjoslia i 2018 med til sammen 100 tomter kom på kr. 216 000. 
 
Alternativer: 

- Beregning ut fra gebyrregulativ for 2019 gir et gebyr på kr. 448 100. 
- Dersom planutvalget vil gi reduksjon pga. at regulativet ikke var tilpassa, samt at 

forslagsstiller har bekosta ekstra konsulentarbeid, må beløpet fastsettes ved skjønn der 
det synes naturlig et sted mellom Kjoslia og det andre alternativet, f.eks. kr. 350 000. 

 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 
 
Behandlingsgebyr for detaljregulering OTG Skeikampen fastsettes til kr. ….. 
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Planutvalget behandlet saken, saksnr. 33/19 den 07.06.2019. 
 
Behandling: 
Jan Erik Kristiansen fremmet følgende forslag: 
 
Behandlingsgebyr for detaljregulering OTG Skeikampen fastsettes til kr. 350 000.- 
 
Representanten Kristiansens forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
Behandlingsgebyr for detaljregulering OTG Skeikampen fastsettes til kr. 350 000.- 
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Ark.:    Arkivsaksnr.: 19/1606 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
65/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
Saksbehandler: Øivind Nyhus 
 
OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 30.04.2019  
 
 
Vedlegg: Rådmannens rapport pr 30.4.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Som et ledd i sitt tilsyn med kommunens forvaltning vil kontrollutvalget se etter at 
vedtak fattet i politiske organer blir fulgt opp av administrasjonen og/eller 
underliggende politiske organer. Rapporten inneholder de vedtak der det er gitt 
konkrete oppfølgingsoppdrag til rådmannen. 
 
Den vedlagte rapporten er utarbeidet i henhold til de retningslinjer som er gitt av 
kontrollutvalget og kommunestyret. Bl.a. innebærer dette at kontrollutvalget 
gjennomgår rapporten og vurderer hvorvidt framdriften av de enkelte saker og de gitte 
kommentarer anses tilfredsstillende. Det forventes som vanlig at rådmannen er til stede i 
kontrollutvalgets møte for å svare på spørsmål knyttet til rapporten. 
 
 
VURDERING: 
Kontrollutvalgssekretariatet har gitt innspill til rapporten i forkant av at rådmannen utarbeider 
sitt forslag til rapport, og har deretter gjennomgått rapporten og sammenlignet med tilsvarende 
rapport pr. 31.1.2019. Vedtak som var merket med "utgår ved neste rapportering" i forrige 
rapport er tatt ut i vedlagte rapport. Kontrollutvalgssekretariatet har ingen ytterligere 
kommentarer til rapporten og overlater til kontrollutvalget og kommunestyret å gjøre sine 
vurderinger.  
 
Det foreslås at rapporten tas til orientering.  
 
 
Sekretariatets forslag til 

VEDTAK 
Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende 
 
INNSTILLING: 
Kommunestyret tar rapporten "Oppfølging av politiske vedtak pr. 30.4.2019" til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget Gausdal har behandlet saken i møte 05.06.2019 sak 11/19 
 
Protokoll 
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Rådmannen var tilstede under behandlingen av saken og svarte på spørsmål.  
 
Votering 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende 
 
INNSTILLING: 
Kommunestyret tar rapporten "Oppfølging av politiske vedtak pr. 30.4.2019" til orientering. 
 
 
 
Kontrollutvalget foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 
 
Kommunestyret tar rapporten "Oppfølging av politiske vedtak pr. 30.4.2019" til orientering. 
 
 


