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SØKNAD OM STØTTE TIL BYGGING AV RULLEPARK.  
 
Vedlegg:  Søknad om støtte til bygging av Gausdal Rullepark 
 Samarbeidsavtale for utbygging av Gausdal Rullepark 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 

Kommunedirektøren foreslår at Gausdal kommune gir et tilskudd på kr 50 000,- til Gausdal 
Skilag for bygging av rullepark. I tillegg foreslås det at kommunen tar over eier- og 
driftsansvar for anlegget etter at det er ferdig bygget. 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 

Gausdal Skilag (GS) søker kommunen om tilskudd på kr 100 000,- for bygging av rullepark 
ved Gausdal Arena. Anlegget kalles Gausdal rullepark, og det er laget følgende budsjett og 
finansieringsplan: 

Sparebankstiftelsen DNB  400 000,- 
Spillemidler    600 000,- 
Lions Gausdal    100.000,- 
Gausdal Kommune   100 000,- 
Gausdal Skilag egne midler  100 000,- 
MVA refusjon    200 000,- 
TOTALT             1 500 000,- inkl. MVA 
 
Dugnad gjennomført av GS og barteravtaler med lokale underleverandører kommer som 
tilleggsfinansiering. 
 
I 2019 ble det inngått grunneieravtale mellom GS og Gausdal kommune for å anlegge 
skatepark ved Gausdal Arena. Arealet ligger på sør-øst siden av den gamle Gausdalshallen, 
ved siden av anlagt sandvolleyballbane.  
 



  
 
 

  
 
 

 

 
GS er byggherre og har ansvar for at prosjektet blir gjennomført etter plan innenfor 
finansierte midler. Når anlegget er ferdig bygd ønsker de at kommunen tar over eier- og 
driftsansvaret. 
 

VURDERING: 

Etablering av rullepark i Gausdal har lenge vært etterspurt, og slike arenaer er viktig for å 
engasjere og aktivisere barn og unge i bygda. Tiltaket er i tråd med kommuneplanens 
samfunnsdel. I tillegg er anlegg for uorganisert fysisk aktivitet et viktig punkt i Plan for Idrett, 
fysisk aktivitet og naturopplevelse. 

GS tar her et viktig samfunnsansvar, og kommunedirektøren foreslår at kommunen bidrar 
med noe tilskudd samt driftsansvar.  

Kommunen har over tid hatt trang økonomi, og har nylig vært på ROBEK-listen. Men fordi 
dette er et meget godt tiltak med stor samfunnsnytte foreslås det likevel at det bevilges kr 
50 000,- fra formannskapets tilleggsbevilgning. Denne potten er på kr 100 000,- hvor kr 
20 000,- er øremerket TV-aksjonen. Det vil si at kr 80 000,- er disponibelt til andre ting, men 
hvis hele resterende beløp bevilges til rulleparken har ikke formannskapet igjen midler til å 
støtte eventuelle andre gode tiltak som måtte komme. 

Anlegget bygges i betongkonstruksjoner slik at det vil være et svært begrenset 
vedlikeholdsbehov. Det viktigste blir å klippe gress rundt anlegget, og plukke søppel. Dette er 
oppgaver som likevel må gjøres på området, så det anses som kurant at kommunen tar over 
eierskapet og driftsansvaret for anlegget etter at det er ferdig bygd.  

I finansieringsplanen fremgår det blant annet at det er gitt tilsagn om spillemidler samt 
midler fra Sparebankstiftelsen DNB. Sistnevnte har bekreftet at det er ok at anlegget 
overføres til kommunen etter ferdigstillelse. Når det gjelder spillemidler må en slik 
overdragelse godkjennes av kulturdepartementet. Søknad om forhåndssamtykke er sendt, 
men svar er foreløpig ikke mottatt. 

 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
1. Formannskapet bevilger kr 50 000,- fra formannskapets tilleggsbevilgning til Gausdal 

Skilag for bygging av rullepark. 
2. Gausdal kommune tar over eier- og driftsansvar etter at anlegget er ferdig bygget. 

Det forutsettes at anlegget tilfredsstiller de krav som stilles for slike anlegg, og at 
kulturdepartementet i forhold til spillemidler godkjenner at anlegget overføres 
kommunen. 
 
 

 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 44/22 den 15.06.2022. 



  
 
 

  
 
 

 

 
 
Behandling: 
 
Ordfører Anette Musdalslien, Sp, ba om å få fritak ved behandling av saken.  
Hun gikk i fra ved vurdering og behandling. 6 representanter. Varaordfører overtok 
møteledelsen.  
 
Kommunedirektørens vurdering av fritak, ved Cathrine Furu:  
 

Ordførers ektefelle har over en lengere periode arbeidet aktivt for realisering av 
rulleparken i kraft av sin rolle i Gausdal skilag. 
 
Selv om det ikke foreligger forhold som tilsier inhabilitet, har en folkevalgt i henhold 
til kommuneloven § 11-11 anledning til å be om fritak fra å delta ved behandlingen av 
en sak dersom personlige grunner tilsier fritak. For å falle inn under denne 
bestemmelsen må man be om fritaket før saken tas opp til behandling.  Det er det 
folkevalgte organet selv som avgjør om den folkevalgte skal fritas. 
 
Bakgrunnen for bestemmelsen er at selv om det ikke foreligger noen 
inhabilitetsgrunn, kan det oppstå situasjoner hvor det vil medføre en personlig 
belastning for en folkevalgt å delta ved behandlingen av en sak. Når bestemmelsen 
kommer til anvendelse er det heller ikke nødvendig å ta stilling til om vedkommende 
er inhabil eller ikke. Regelen åpner for at et medlem kan be om fritak og at man 
dermed kan slippe å gå inn i vanskelige grensedragninger og vurderinger om 
vedkommendes habilitet. 
 
Bestemmelsen bør imidlertid brukes med varsomhet, så den ikke fører til en uthuling 
av det alminnelige prinsipp om møteplikt og plikt til å delta ved de avgjørelser som 
treffes. Rent politiske hensyn eller problemer i forhold til velgergrupper eller eget 
parti gir ikke i seg selv grunnlag for fritak. Den vil derimot kunne komme til 
anvendelse dersom en folkevalgt opplever det å delta i behandlingen som en 
personlig belastning. 

 
Votering over fritaket:  
Anette Musdalslien fikk fritak med 4 mot 2 stemmer.  
 
6 representanter ved behandling av saken. 
 
Økonomisjef Marit B Homb ga faktainformasjon om moms-forhold i saken, og en felles 
forståelse med skilaget om hvordan det skal løses. Det har ikke noe med selve forslaget til 
vedtaket å gjøre, men likevel av en slik karakter at det er viktig å informere om det i sakens 
anledning.  
Konklusjon: Formannskapet sluttet seg enstemmig til at kommunen inngår en avtale med 
skilaget om justeringsrett for momskompensasjon.  



  
 
 

  
 
 

 

 
 
Stig Melbø, TPL, satte fram forslag til endring av punkt 1: kommunens andel økes til kr. 
80.000, - kr.  
 
Votering i saken:  
Punkt 1: Forslag til vedtak med Stig Melbøs endringsforslag ble enstemmig tiltrådt.  
Punkt 2: Enstemmig tiltrådt.  
Om tillegg i protokollen om momskompensasjon: enstemmig.  
 
 
 
Innstilling: 
 

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

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

 
 
 
 


