
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - REFERATSAKER FORMANNSKAPET 19.03.2019  
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 14/19 den 19.03.2019. 
 
Behandling: 
 
Ettersom det i møtet skal gis en orientering om status i sammenslåingsprosessen for Eidsiva 
Energi AS og Hafslund E-CO AS, og ettersom ordfører er representert i styret i LGE-holding 
som er eier i Eidsiva Energi AS, stilte ordfører spørsmål om egen habilitet. 
 
Det skal kun gis muntlig informasjon om en prosess som ordfører allerede er kjent med.  
Selve saken knyttet til Eidsiva skal behandles i et senere møte.  Med bakgrunn i dette anses 
ikke ordfører for å være inhabil mtp orienteringen, verken etter forvaltningsloven § 6, 1. eller 
2. ledd. Det vil bli gjort en ny konkret vurdering av habiliteten når saken skal opp til formell 
behandling etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd, bokstav e nr. 2.  
 
Det ble votert over ordførers habilitet, der ordfører fratrådte ved avstemmingen. 
Enstemmig vedtatt. Ordfører anses således for å være habil til å overvære orienteringen. 
 
Økonomisjef Marit Bråten Homb orienterte om status i sammenslåingsprosessen. Eierutvalgets 
innstilling til eierne vedrørende sammenslåing av Eidsiva Energi AS og Hafslund E-CO AS ble 
delt ut i møtet. Kommunestyret vil få sak til behandling. 
 
Ordfører orienterte om prosess knyttet til foreslått nedleggelse av Granheim lungesykehus. 
Ordfører har ikke anledning til å stille i neste møte i arbeidsgruppen. Kommunalsjef Harald 
Landheim stiller i hans sted.  
 
Plan- og miljørådgiver Jon Sylte orienterte om supplerende vern. Fylkesmannen vil trolig 
komme med et mer konkret forslag til arealer som vil bli lagt frem for politisk behandling, men 
det er foreløpig ikke avklart. Formannskapet forventer at Gausdal kommune blir involvert før 
direktoratet fatter en beslutning. Om det ikke blir anledning til å gi en tilbakemelding gjennom 
en politisk sak, bes administrasjonen gi en tilbakemelding til fylkesmannen knyttet til prosessen, 
herunder om viktigheten av å etablere dialog med kommunene i slike saker. 
 
Jon Sylte orienterte om tilskudd til utredning og planlegging av massefangdam i Dørja ved 
Helleberg sag. Gausdal kommune har fått innvilget tilskudd på 1,8 millioner. Det kan i tillegg 
søkes om midler til gjennomføring av tiltak. Det ble informert om kommunens ansvar, praktisk 
og økonomisk, knyttet til en slik etablering. 
 
Det ble votert over rådmannens innstilling i saken. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak/innstilling: 



 
 

 
 

 

 
 
Referatsakene tas til etterretning.  
 
 


