
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - GRUNNGITTE SPØRSMÅL FRA VIGGO HAUGEN, 
BYGDALISTA I GAUSDAL  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 29/21 den 29.04.2021. 
 
Behandling: 
 
Spørsmål 1; kommunedirektøren ved Torbjørn Furuhaugen svarte slik:  
 

Status EPC prosjekt: Gausdal kommunes EPC kontrakt med GK Inneklima gikk i 
midten av 2017 over i såkalt fase 3, driftsfase. Det vil si at garantiperioden for 
energibesparelse begynte å løpe. Det har vist seg at de tiltakene som GK Inneklima 
har gjort ikke klarer å oppfylle kravene til spart energi i henhold til kontrakten.  
 
Det har etter hvert i kontraktsperioden oppstått uenighet om hvordan kontrakten 
skal forstås og hvordan besparelsen skal beregnes. Lillehammer og Flesberg 
kommuner har tilsvarende kontrakter med GK inneklima, og har opplevd de samme 
utfordringene som Gausdal kommune. De tre kommunene samarbeider derfor med å 
prøve å løse utfordringene sammen med entreprenøren. 
 
Første fellesmøte ble gjennomført 1. desember 2020, og det ble da lagt en 
fremdriftsplan og en møteserie med mål om at enighet skal oppnås innen 1. juli 2021. 
Skulle det mot formodning ikke oppnås enighet om forståelse av kontrakten, vil det 
kunne være aktuelt å gå til rettslige skritt mot GK Inneklima for å få betalt for den 
manglende energibesparelsen som kommunene mener de har krav på. 

 
Spørsmål 2; ordfører Anette Musdalslien svarte slik:  
 

Kommunen har de siste årene leid ut kafelokalene, etter offentlig utlysing og med 
redusert husleie de to første årene av leieavtalen.  
Det har til nå vært utfordrende å finne gode løsninger for blant annet kantinetilbud 
og møteservering i kombinasjon med ordinær kafedrift.  

 
Grunnet korona-situasjonen og utfordrende tider i serveringsbransjen har 
kommunen valgt ikke å søke etter nye drivere nå. I stedet tar vi en fot i bakken for å 
se på ulike alternativer for framtidig bruk av lokalene. Det jobbes med et notat som 
skal legges fram for formannskapet i mai eller juni. Vi er i kontakt med ulike aktører 
og fagmiljøer for å drøfte behov og muligheter. Flere kombinasjoner blir vurdert: 
 
 Kafe, med kantinetilbud og møteservering. Det søkes etter nye drivere og jobbes 

videre med å finne gode løsninger for dette. 



 
 

 
 

 

 Kantine og møteservering - drevet som aktivitetstilbud til brukere av tjenester  
(arbeidstrening/sosial trening). Lag og foreninger kan bruke lokalene som 
møteplass eller arena for ulike arrangementer.  

 Kafe, kantine og møteservering, - kombinert med et aktivitetstilbud til brukere av 
ulike tjenester (arbeidstrening/sosial trening). 

 Kantine og møteservering, matkasser/catering og gratis «utsalgsplass» for lokale 
matprodukter, kombinert med aktivitetstilbud til brukere av tjenester 
(arbeidstrening/sosial trening). Lag og foreninger kan bruke lokalene som 
møteplass eller arena for ulike arrangement.  
 

For flere av alternativene må det beregnes blant annet lønnsutgifter for ansatte, i og 
med det kreves bemanning som både kan ta ansvar for det matfaglige og det faglige 
opplegget rundt aktivitetstilbudet (arbeidstrening/sosial trening).  
Om løsningen som velges medfører økonomiske konsekvenser, må disse legges inn i 
budsjett- og økonomiplan.  

 
 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
Ingen behandling.   
 
 


