
 

 

 
 

 
 

 

Sakliste 
 
STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM:           MØTEDATO: KL. 
    
Kommunestyret Kommunestyresalen 21.02.2019 18:00 
 

 Gausdal kommune er tildelt tilgjengelighetsprisen 2018 for utbygging av Fjerdum skole 
og barnehage, av Tilgjengelighetsutvalget i Oppland blindeforbund. Prisen overrekkes i 
starten av møtet. 
 

 Orienteringer:  
- Om frivillig arbeid i Gausdal kommune. Ved enhetsleder kultur Edel Klaape-Aasdal. 
- Om regionalt arbeid med ROS-analyse. Ved rådgiver Gudbrand Aanstad. 

 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 5/19 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 21.02.2019  
 
Sak 6/19 RÅD FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT 

FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING FOR 2018  
 
Sak 7/19 TEMAMELDING GAUSDAL FRIVILLIGSENTRAL 2018  
 
Sak 8/19 REVISJON AV KOMMUNENS HELHETLIGE RISIKO- OG 

SÅRBARHETSANALYSE  
 
Sak 9/19 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR NÆRINGSFONDET I 

GAUSDAL  
 
Sak 10/19 DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN KLAGE  
 
Sak 11/19 OMRÅDEREGULERING SEGALSTAD BRU - KLAGE FRA KJELL 

GLOMNES  
 
Sak 12/19 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJOSLIA 1 - OMGJØRING AV 

VEDTAK  
 
Sak 13/19 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - BJØRNAR KRUSE  
 
Sak 14/19 INTERPELLASJON VEDRØRENDE UTREDNING OM FREMTIDIGE 

HELSE- OG OMSORGSTJENESTER  
 
 



 
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, 14.02.2019 
 

Hans Oddvar Høistad 
Ordfører 

         Rannveig Mogren 
              Rådmann 
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Ark.: 033   Arkivsaksnr.: 19/771 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
5/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen 
 
REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 21.02.2019  
 
 

1. Orientering fra regionrådet.  
Link til regionrådets møte 22.02.19: 
https://www.lillehammer.kommune.no/offentlig-mote-regionraadet-22-02-
2019.395684.41145o5bbd67.eom.html  

 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  
 

vedtak: 
 

Referatsaken tas til etterretning.  
 
 

https://www.lillehammer.kommune.no/offentlig-mote-regionraadet-22-02-2019.395684.41145o5bbd67.eom.html
https://www.lillehammer.kommune.no/offentlig-mote-regionraadet-22-02-2019.395684.41145o5bbd67.eom.html
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Ark.: 033 &14   Arkivsaksnr.: 19/86 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
6/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
Saksbehandler: Oddny Rakstad 
 
RÅD FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - 
ÅRSMELDING FOR 2018  
 
 
Vedlegg:  Årsmelding for 2018 for Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): ingen. 
 
 
SAMMENDRAG: 
I denne saken legges årsmelding 2018 for Råd for eldre og mennesker med nedsatt 
funksjonsevne fram for kommunestyret. Det foreslås at kommunestyret tar 
årsmeldingen til orientering. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
I følge lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd § 4 og lov om råd eller anna 
representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett 
funksjonsevne m.m. § 7, skal rådene hvert år legge fram melding om virksomheten for 
kommunestyret. Kommunestyret vedtok i sak 2/16 at kommunen skal ha et felles råd, det blir 
derfor lagt fram en felles årsmelding. 
 
 
VURDERING: 
Årsmeldingen er utarbeidet i samsvar med gjeldende lovverk og rundskriv og viser 
sammensetning og aktivitet for 2018. Årsmeldingen behandles av Råd for eldre og mennesker 
med nedsatt funksjonsevne før den legges fram for kommunestyret. 
 
Rådet godkjente årsmeldingen i møte den 7. februar 2019. 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  
 

vedtak: 
 

Kommunestyret tar årsmelding 2018 for Råd for eldre og mennesker med nedsatt 
funksjonsevne til orientering. 
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Ark.: 035 &14   Arkivsaksnr.: 19/42 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
10/19 Formannskapet 12.02.2019 
7/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
Saksbehandler: Edel Klaape-Aasdal 
 
TEMAMELDING GAUSDAL FRIVILLIGSENTRAL 2018  
 
 
Vedlegg:  Temamelding Gausdal Frivilligsentral 2018 
  
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
Sak 0101/16 – Endring av styringsform i Gausdal Frivilligsentral 
Sak 48/17 - Strategiplan for Gausdal Frivilligsentral 2017 – 2021 
Strategiplan Gausdal Frivilligsentral 2017 - 2021 
 
 
SAMMENDRAG: 
Temamelding for Gausdal Frivilligsentral legges frem for kommunestyret til orientering. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Fra 1.1.17 utgikk Kulturdepartementas retningslinjer for Frivilligsentraler. Kommunestyret 
fattet i den forbindelse følgende vedtak 15.12.2016, i sak 0101/16:  

1. Vedtektene for Gausdal Frivilligsentral oppheves fra 1.1.2017, og Frivilligsentralen 
organiseres som en del av den ordinære virksomheten i Gausdal kommune.  

2. Det opprettes brukerråd for Gausdal Frivilligsentral i tråd med kommunens 
retningslinjer for dialogprosessen.   

3. Det fremlegges årlig en temamelding for kommunestyre om Gausdal frivilligsentral. 
 
Frivilligsentralen har et tredelt fokus: 

1. De frivillige 
2. De som mottar tjenester fra de frivillige 
3. De som bruker møteplassene 

 
Det er møteplasser forbeholdt de frivillige, men også åpne møteplasser for befolkningen. 
Tilbud opprettes etter behov.  
 
31.08.2017 i sak 48/17 vedtok kommunestyret Frivilligsentralen sin strategiplan for 2017 – 
2021. I planen beskrives seks fokusområder, med tiltak for driften:  
1. Samarbeid 
2. Rekruttering og motivering av frivillige 
3. Frivillig innsats i samfunnet 
4. Møteplasser 
5. Kompetanseutvikling 
6. Informasjonsarbeid 
 
  



  Sak 7/19 

 Side 6 av 30   

VURDERING: 
For 2017 ble det ikke lagt frem noen temamelding for kommunestyret. Dette skyldes 
omorganisering av tjenestene innen kulturområdet i en egen enhet. Temameldingen for 2018 
inneholder derfor noen elementer fra 2017. For fremtiden vil temameldingen bli forelagt 
kommunestyret årlig på lik linje med andre årsmeldinger.    
 
Driften anses å være i tråd med vedtatt strategi for Frivilligsentralen. 
 
I 2018 ble det registrert 3220 frivilligtimer på Frivilligsentralen. I realiteten er tallet høyere, da 
det er frivillige som ikke registrerer sine timer. De frivillige sin innsats er et supplement til 
tilbudet det offentlige yter til kommunens innbyggere. Innsatsen rettes i stor grad mot eldre og 
hjelpetrengende, da dette tradisjonelt forbindes med frivilligsentralens område. Mange frivillige 
har også et ønske om å bidra på dette feltet. Frivilligsentralen prøver å ha hele befolkningen i 
Gausdal i fokus og gir tilbud etter etterspørsel. Den frivillige innsatsen baserer seg også på hva 
de frivillige ønsker å bidra med. Frivilligsentralen er i første omgang til for de frivillige.  
 
Gjennom årlig temamelding vil kommunestyret få god oversikt over frivilligsentralens arbeid. 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 
 

Kommunestyret tar temamelding for Gausdal Frivilligsentral til orientering. 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 10/19 den 12.02.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 
Kommunestyret tar temamelding for Gausdal Frivilligsentral til orientering. 
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Ark.: X11 &31   Arkivsaksnr.: 16/977 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
12/19 Formannskapet 12.02.2019 
8/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
Saksbehandler: Gudbrand Aanstad 
 
REVISJON AV KOMMUNENS HELHETLIGE RISIKO- OG 
SÅRBARHETSANALYSE  
 
 
Vedlegg: Kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
I denne saken anbefaler rådmannen at kommunestyret tar revidert helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse til orientering, og at rådmannen vil komme tilbake med eventuelle 
tiltak i kommende økonomi- og handlingsplan. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Bakgrunn:  
Gjennom lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
(Sivilbeskyttelsesloven) er kommuner tillagt et generelt og omfattende ansvar for 
samfunnssikkerhet og beredskap. Loven pålegger blant annet at det skal utarbeides helhetlig 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og beredskapsplan. 
 
§14:» Kommunene plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i 
kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall 
kan påvirke kommunene. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en 
helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS analyse)». 
 
Kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer har valgt å utarbeide ROS- analyse i et felles 
prosjekt. De tre kommunene samarbeider allerede tett om beredskap, blant annet ved øvelser. I 
tillegg er det slik at en uønsket hendelse ikke kjenner kommunegrensene, så når den inntreffer 
vil den i mange tilfeller påvirke eller være sammenfallende med en nabokommune. I tillegg er 
de tre kommunene ganske like hva gjelder hvilke hendelser som kan inntreffe. Det er forskjeller 
(for eksempel har ikke Gausdal jernbane eller tuneller), men det er betydelig flere likheter. 
 
De tidligere ROS analysene for alle tre kommunene krever revisjon. Endret trusselbilde og 
andre utviklingstrekk, særlig klimaendringer og samfunnets cyberavhengighet krever også 
tettere kontinuerlig årvåkenhet og oppfølging. 
Lillehammer- og Øyer kommune har ved tilsyn fra Fylkesmannen (2017) fått avvik i forhold til 
overordnet ROS- analysestatus, som også nødvendiggjør revisjon.  
 
Vedlagte ROS analyse er overordnet og helhetlig, og vil erstatte tidligere ROS- analyser for de 
tre kommunene.  
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Fakta: 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse er delt inn i 5 hovedkapitler. Det er 39 ulike hendelser 
som er analysert.  
Hovedkriteriet for om en tenkt hendelse skal analyseres eller ikke har vært: Vil denne 
hendelsen hvis den inntreffer, medføre at kommunal kriseledelse settes? Hvis svaret på dette 
spørsmålet har vært nei, er ikke hendelsen analysert i denne overordnede analysen. Det vil da 
være en hendelse som bør analyseres- og belyses i sektorplaner.  
Avgrensningen knyttet på valg av hendelser som blir analysert, er i samsvar med veilederen for 
utarbeiding av helhetlig ROS fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet- og Beredskap (DSB), 
som for øvrig har vært et viktig hjelpemiddel i arbeidet.  
 
Arbeidet med denne ROS- analysene er forankret i kommunenes planstrategi, og har vært ledet 
av regional rådmannsgruppe som overordnet styringsgruppe. Planen er også framlagt for felles 
beredskapsråd 14.2.18. 
 
Analysearbeidet startet med en oppstartsdag 15.3.18, hvor 8 bredt sammensatte grupper av 
virksomhetsledere fra de tre kommunene arbeidet med hendelses-analyser. Gruppenes arbeid 
ga verdifullt grunnlagsmateriale for de hendelser som er analysert. Et råutkast til analyse ble 
sendt til om lag 30 eksterne aktører høsten 2018; Politiet, Statens vegvesen, NVE, Eidsiva 
Energi/Gudbrandsdal Energi, Mattilsynet m.fl., inkl. frivillige ressurser, for å få innspill til 
analysearbeidet. De innspillene som kom, er hensyntatt i arbeidet. 
 
I arbeidet har en brukt krisehåndteringsverktøyet CIM sin ROS modul. I denne modulen har en 
detaljregistrert de enkelte hendelsene. CIM er det helhetlige styringssystemet for sikkerhet og 
beredskap som kommunene er pålagt å bruke via Fylkesmannen. Ved å bruke CIM er det lagt 
inn et analysegrunnlag for hver hendelse som er lett å justere og oppdatere i det kontinuerlige 
arbeidet. Det har vært gjort med basis i Gausdal sin gamle versjon som lå i CIM. De enkelte 
hendelsene er således justert og/ eller supplert i forhold til dagens situasjon og trusselbilde.  
 
 
VURDERING: 
Kommunalt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap er viktig arbeid. Det pågår 
kontinuerlig i alle kommuner. En overordnet helhetlig ROS analyse er en av grunnsteinene i det 
kommunale arbeidet med sikkerhet og beredskap.  
 
CIM er et viktig kommunikasjon- og styringssystem, som blant annet Fylkesmannen bruker 
flittig. Fra tidligere er det bare Gausdal som har tatt i bruk ROS modulen i CIM. Når ale de tre 
kommunene nå skulle revidere planene som et felles prosjekt var det naturlig at alle 
kommunene tok i bruk ROS modulen i CIM.  
Prosjektet har hatt noen utfordringer i at en nå skulle bruke CIM som verktøy. 
Hovedutfordringen har vært at analyseskjema som DSB anbefaler at en bruker, ikke 
sammenfaller med analyseskjema i CIM. Prosjektet har således måttet konvertere informasjon 
fra DSB sitt skjema over i CIM.  
 
Ved at en bruker ROS modulen i CIM har en til enhver tid en oppdatert ROS analyse. Den 
analysen som fremmes til politiske behandling er et bearbeidet uttrekk av datainnlegging og 
rapportuttak. Skulle Rådmannen i nær fremtid velge å legge til en hendelse, kan en etter dette 
ta et nytt uttrekk av data, og således ha en ny plan. Gjennom å bruke CIM er ikke helhetlig 
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ROS- analyse en statisk plan, men et pågående arbeid en når som helst kan gjøre endringer/ 
forbedringer i.  
 
I vedlagte ROS- analyse er det forslag til tiltak en kan gjøre på kort og lang sikt. Det er påpekt 
tre tiltak en kan gjøre for å komme fra ikke akseptabel risiko til akseptabel risiko, forutsatt 
tiltak. De tre tiltakene som er anbefalt kraver alle investeringer i de tre kommunene. Hvorvidt 
en skal gjøre disse investeringene, eller om det er andre måter en kan få redusert risikoen 
gjennom vil rådmannen komme tilbake til i kommende økonomi- og handlingsplan.  
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 
 

Kommunestyret tar fremlagte helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunene Gausdal – 
Lillehammer – Øyer 2019 til orientering, og forutsetter at den legges til grunn for det videre 
arbeidet med samfunnssikkerhet i kommunene.  
 
Rådmannen vil komme tilbake med eventuelle tiltak i tilknytning til økonomi- og handlingsplan 
for perioden 2020 – 2024. 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 12/19 den 12.02.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 
Kommunestyret tar fremlagte helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunene Gausdal – 
Lillehammer – Øyer 2019 til orientering, og forutsetter at den legges til grunn for det videre 
arbeidet med samfunnssikkerhet i kommunene.  
 
Rådmannen vil komme tilbake med eventuelle tiltak i tilknytning til økonomi- og handlingsplan 
for perioden 2020 – 2024. 
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Ark.:    Arkivsaksnr.: 19/157 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
11/19 Formannskapet 12.02.2019 
9/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
Saksbehandler: Dag Høiholt-Vågsnes 
 
REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR NÆRINGSFONDET I 
GAUSDAL  
 
 
Vedlegg: Utkast retningslinjer for næringsfondet i Gausdal kommune 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Gjeldende retningslinjer for næringsfondet i Gausdal har ikke vært revidert etter 
reorganiseringen av næringsutviklingsapparatet i 2014, samt revisjon av næringsplanen. 
Det er behov for å legge til rette for at næringsfondet disponeres som et virkemiddel for 
å realisere prioriteringene i de til enhver tid gjeldende planer for næringsutvikling. 
Rådmannen tilrår derfor at innstillingen med utkast til reviderte retningslinjer for 
næringsfondet i Gausdal, behandles positivt. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Gjeldende retningslinjer for næringsfondet i Gausdal, ble sist revidert i 2003. Siden den gang 
har både næringsutviklingsarbeidet blitt reorganisert gjennom dannelsen av den regionale 
næringsutviklingsenheten Lillehammer-regionen Vekst. Enheten er organisert etter 
vertskommunemodellen med Lillehammer som vertskommune. Frem til reorganiseringen hadde 
Gausdal en statisk næringsplan. Med den organisatoriske endringen, gikk kommunene i 
Lillehammer-regionen samtidig over til dynamisk næringsplan. Hyppig revisjon av 
næringsplanen muliggjør raske endringer i prioriteringene når kommunestyrene finner det 
ønskelig og nødvendig. Næringsfondet skal så følge opp prioriteringene gjort i næringsplan. 
Formannskapet er næringsfondet styre. 
 
 
KAPITLENE I RETNINGSLINJENE FOR NÆRINGSFONDET I GAUSDAL: 
 
Formål 
Gjeldende retningslinjer gjør gjennom formålsformuleringen, eksplisitte prioriteringer. Dette 
medfører at retningslinjene for næringsfondet vil kunne komme i konflikt med næringsplanen 
gjennom revisjon av sistnevnte. Det er derfor behov for å innrette formålet slik at 
retningslinjene bidrar til å legge til rette for realisering av prioriteringene som gjøres i 
næringsplanen. 
 
Tiltakskategorier 
Tiltakskategoriene er en tydeliggjøring av hvilke grupper av tiltak som kan gis tilskudd for å 
ivareta formålet for næringsfondet. Gjennom de politiske drøftelsene for flere av 
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tilskuddssakene i 2018, ble det fremmet ønske om en innstramming av retningslinjen for 
næringsfondet i den hensikt å disponere midlene til prosjekter der tildelinger fra næringsfondet 
vil kunne gjøre en eksplisitt forskjell for søker. Det er derfor gjennom utkastet til reviderte 
retningslinjer, foreslått en tydeliggjøring av tiltakskategoriene samt hvordan disse skal 
operasjonaliseres. Partnerskapsinstituttet foreslås eksplisitt inkludert i retningslinjene. 
 
Generelle vilkår for å gi støtte 
Elementene formannskapet og administrasjonen skal legge vekt på i henhold til vilkårslisten, 
fremstår i utgangspunktet som hensiktsmessige. Imidlertid har det vist seg som krevende å 
operasjonalisere elementene i saksbehandlingen. Vilkårene er derfor omformulert få fremstå 
som tydeligere. Dette vil formodentlig gjøre det lettere både for potensielle søkere samt 
tilskuddsgiver å avgjøre om søknadene møter vilkårene eller ikke. Videre er det foreslått en 
presisering av vilkår behandling av søknader om tilskudd til pågående prosjekter. 
 
Støttenivå og støtteformer 
Dette punktet er i stor grad utfyllende i gjeldende retningslinjer. Endringene som foreslås er 
primært en restrukturering som samler elementer vedrørende støttenivå og -former.  
 

Søknad og saksbehandling 
Kapitlene Søknad og Saksbehandling er i stor grad foreslått videreført. Momentene i kapitlet 
Søknad er oppdatert for overgang til helelektronisk søknad- og saksbehandling. 
 
Utbetaling og kontroll 
Bestemmelsene foreslås videreført med en tydeliggjøring av premissene for utbetaling og 
eventuell inndragning. 
 
Endring av retningslinjene 
Bestemmelsene for endring av retningslinjene foreslås ikke endret. Vedtak om endringer 
tilligger kommunestyret. 

 
VURDERING: 
Næringsfondet i Gausdal skal være et av flere virkemidler tilgjengelig for å legge til rette for 
realisering av prioriteringene som er gjort i gjeldende planer for næringsutvikling. 
Retningslinjene bør derfor revideres slik at bevilgninger fra næringsfondet gjøres i tråd med de 
vedtatte ambisjonene. 
 
For å sikre at bevilgninger fra næringsfondet gjøres i størst mulig grad til søkere med størst 
behov innen de prioriterte områdene, er det behov for å tydeliggjøre både tiltakskategoriene 
samt vilkårene for å få støtte. 
Videre er det behov for å utforme retningslinjene på en slik måte at de ikke er til hinder for at 
tiltak kan igangsettes der det foreligger gode begrunnelser for det før endelig behandling av 
støttesøknaden. 
 
Rådmannen tilrår derfor at vedlagte utkast til retningslinjer for næringsfondet i Gausdal 
kommune, innstilles til vedtak. 
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Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 
 

Foreliggende utkast til reviderte retningslinjer for næringsfondet i Gausdal kommune, vedtas. 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 11/19 den 12.02.2019. 
 
Behandling: 
Anne Synnøve Østensen, Ap, fremmet dette forslaget til utsettelse:  
 
«Foreliggende utkast til reviderte retningslinjer for næringsfondet i Gausdal utsettes. Det 
opprettes en dialog om formuleringer av retningslinjene i næringsfondet i samarbeid med 
faglagene inne landbruket. Formuleringene skal reflektere landbruksnæringen muligheter til å 
søke støtte til tiltak som sikrer stabilitet, utvikling og sysselsetting innen jord- og skogbruk. 
Dette vil gi en positiv effekt for sysselsetting, verdiskaping og satsingsvilje i landbruksnæringen 
i Gausdal.» 
 
Votering over utsettelse:  
Utsettelsesforslaget fikk 2 stemmer, og falt.  
 
Votering over saken: Enstemmig tiltrådt.   
 
Innstilling: 
Foreliggende utkast til reviderte retningslinjer for næringsfondet i Gausdal kommune, vedtas. 
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Ark.: L12 201502   Arkivsaksnr.: 15/2048 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
10/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
Saksbehandler: Jon Sylte 
 
DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN KLAGE  
 
 
Vedlegg: 1. Klage fra Skeikampen Booking v/Marie Louise Lørken 17.12.2018 
 2. Klage fra Martine Enger m.fl. 17.12.2018 
 3. Klage fra advokatfirmaet Thallaug ANS på vegne av Marte Granaasen   
      Fougner 17.12.2018 
 4. Kommentar til klagene fra Olav Thon Gruppen 21.12.2018 
 5. Kart som viser reguleringsplan, felt 15 FF/P og eiendom til Enger 
 6. Kommunedelplan Skei med områdene som klagene gjelder 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Vedtatt reguleringsplan OTG Skeikampen 
 
 
SAMMENDRAG: 
Det er innkommet tre klager på godkjenning av detaljreguleringsplan OTG 
Skeikampen. Det klages på at felt 15 FF/P er regulert til kombinert formål 
fritidsbebyggelse/parkering, i det de ønsker at det skal være ren fritidsbebyggelse. Det 
klages videre på utnyttingsgraden 10 % BYA. En klage går på høgda på den øverste 
delen av bebyggelsen, med 5/6 etasjer. Rådmannen kan ikke sjå at det er framkommet 
nye momenter som tilsier endring av vedtatt plan, og tilrår at vedtaket om godkjenning 
av planen opprettholdes. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Planvedtak 
Kommunestyret gjorde endelig vedtak om godkjenning av detaljreguleringsplan for OTG 
Skeikampen den 31.05.2018, sak 31/18. Planområdet ligger på Skei i Gausdal kommune.  
 
Vedtaket er kunngjort ved elektronisk utsending til partene den 21.06.2018, annonse i GD den 
15.06.2018 og utlagt på kommunens nettside samme dag. Klagefristen ble satt til 06.07.2018. 
Det kom ikke inn noen klager.  
 
I november 2018 tok en av grunneierne innen planområdet kontakt med kommunen for å 
avklare muligheter for byggetiltak. Grunneieren hevda da å ikke ha mottatt melding om at 
reguleringsplanen var vedtatt. Etter nærmere undersøkelse i kommunens saksbehandlersystem, 
kunne det ikke dokumenteres at vedtaket var sendt til denne grunneieren. Det viste seg også at 
det samme gjaldt flere av partene i saken. Kommunen beslutta derfor å gi ny klagefrist. Brev 
om dette ble sendt til de grunneiere/parter som det ikke var dokumentasjon for at meldingsbrev 
var sendt til. Dette brevet ble utsendt elektronisk til disse partene den 19.11.2018, og med ny 
klagefrist 17.12.2018. 
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Klager 
Det er ved den nye klagefristen innkommet tre klager: 
 

1. Skeikampen Booking v/Marie Louise Lørken, epost den 17.12.2018. Sitat: 
«Angående detaljregulering OTG Skeikampen, ref. 15/2048-126, ønsker vi å meddele 
at vi mener at på område 15 FF/P hvor det er foreslått en %-BYA = 10%, så bør 
denne økes til minimum 20%. En større utnyttelse av disse tomtene vil være viktig for 
eierne av tomtene, og det vil heller ikke være til sjenanse for noen at utnyttelsesgraden 
økes.» 
 

2. Martine Enger, Anette Dyrdal, Per Victor Nordan og Johan Enger, epost den 
17.12.2018. Sitat: 
«Vi slutter oss til innsigelsene fra Oppland fylkeskommune med flere om bygging av 
5/6 etasjers blokker i Skeikampens sentrale møte-, oppholds og aktivitetsområde for 
barn, skiløpere og gående.  
Vi gjør oppmerksom å at vi har rettigheter til hytteparkering innenfor planområdet. Vi 
forutsetter at disse rettighetene kontinueres uendret med ny plan. Vi har også veirett 
til hyttene gjennom planområdet som må ivaretas under og etter utbygging.» 
 

3. Advokatfirmaet Thallaug ANS v/Mari Jøndal Bjertnæs på vegne av Marte Granaasen 
Fougner, eier av gnr. 225 bnr. 434. Brevet er datert 17.12.2018, og ble registrert inn 
hos kommunen den 21.12.2018. 
Det vises til at eiendommen er regulert til kombinert fritidsbebyggelse og 
parkeringsareal, samt at utnyttelsesgraden av tomten er satt til 10 %. Regulering til 
parkeringsareal rammer Fougner urimelig hardt, da tomten blir båndlagt til mulig 
fremtidig parkeringsplass. De kan heller ikke benytte tomten til å bygge ny hytte som 
kan fylle familiens behov. Den eksisterende hytten er 25 m2, og ikke egnet for en 
familie på syv. De synes det er urimelig i forhold til Fougner at det skal bygges 
leiligheter på areal som i dag brukes til parkering, mens det settes av areal til nye 
parkeringsplasser på arealer som utbygger ikke eier. Fougner vil sitte igjen med en 
eiendom som er mye mindre verdt. De synes ikke det er urimelig å kreve at Olav Thon 
Gruppen selv må sørge for nok parkeringsareal på egen eiendom. De bemerker også at 
det bør kreves at muligheten til å bygge parkeringsplasser under bakkenivå utnyttes før 
arealer til andre grunneiere båndlegges. De ber om at Fougners eiendom tas ut av 
planen eller i sin helhet reguleres til fritidsformål. 
Hele brevet ligger som vedlegg til saka.  

 
Tidligere behandling 
Den første reguleringsplanen for Skei sentrum vi er kjent med ble stadfesta av fylkesmannen 
den 26.11.1984. Arealet der Fougner nå har sin hytte ble da regulert til boligformål med 
utnyttelsesgrad = 0,1. Området som Enger m.fl. klager på reguleringa av, var avsatt til «blått 
område» med tekst «merkantilt, forretning, turistbedrifter».  
 
I 2008-09 ble det gjennomført en større prosess med utarbeiding av strategiplan for 
destinasjonen Skeikampen, og parallelt ble det utarbeida kommunedelplan for Skei. 
Kommunedelplanen ble vedtatt av kommunestyret den 17.06.2010, sak 49/10. Blant anna det 
arealet som Fougner eier ble da avsatt til parkering (P7). Arealet som klagen til Enger gjelder, 
ble avsatt til blått byggeområde med tekst «erverv, forretning, service, reiseliv». 
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Reguleringsplanen fra 1984 ble samtidig oppheva. Kommunedelplanen for Skei var gjeldende 
fram til detaljreguleringsplan OTG Skeikampen ble vedtatt i 2018. 
 
Forslag til reguleringsplan OTG Skeikampen var på høring og offentlig ettersyn i perioda 
01.02. – 15.03.2018. Dette ble annonsert i GD, publisert som nyhet på kommunens nettside, 
og eget brev ble sendt samtlige grunneiere innen planområdet, heriblant klagerne Lørken og 
Granaasen Fougner. Klageren Enger har eiendommer utenfor planområdet og ble ikke direkte 
tilskrevet.  
 
Marie Louise Lørken var med på flere høringsuttalelser til planforslaget: 

- Skeikampen Booking den 12.03.2018 (dok. 80) 
- som privatperson og fastboende i området den 12.03.2018 (dok. 81) 
- som medeier i Høifjeldssanatoriet i Gausdal AS den 12.03.2018 (som eier deler av 

området 15 FF/P som er avsatt til kombinert fritidsbebyggelse/parkering). 
 

Hovedinnhold i uttalelsene når det gjelder område 15 FF/P er at området bør reguleres som ren 
fritidsbebyggelse. I stedet bør det være et krav at det skal bygges p-hus på felt 1. Det er også 
ønske om beplantning/voll mellom 15 FF/P og fylkesvegen. Det vises til at det er avsatt for lite 
plass til fritidsleiligheter, og at manglende snøopplagsplass vil ta p-plasser om vinteren.  
 
Marte Granaasen Fougner leverer uttalelse den 12.03.2018 (dok. 85). Ho ber om at området 
reguleres til ren fritidsbebyggelse. De har ingen planer om å selge sin tomt til parkering. Ut fra 
fare for trafikkstøy ønsker ho beplantning/skjerming ved tomta. Ho mener også at det er avsatt 
for lite plass til parkering for fritidsleilighetene. At det ikke er avsatt plass til snølagring, vil 
også ta vekk p-plasser om vinteren. 
 
Ved vedtak av planen ble forslaget om kombinert formål innen 15 FF/P opprettholdt.  
 
Kommunen hadde en relativt grundig vurdering av parkeringsforholdene i sin saksutredning og 
som kommentarer til innkomne uttalelser. Til grunn for vurdering av parkeringsbehovet var det 
grundig utredning i planbeskrivelsen. Andre høringsuttalelser mente det var avsatt for lite 
parkeringsareal totalt, noe også Lørken og Granaasen Fougner uttalte. Før planen ble lagt ut til 
offentlig ettersyn oppjusterte kommunen kravet til parkering i forhold til utbyggers ønsker. Ut 
fra ei totalvurdering mente rådmannen at var vist tilstrekkelig parkering i en normalsituasjon, 
men da under forutsetning av at parkeringsmuligheten på 15 FF/P ble opprettholdt. Planen ble 
da på dette punktet vedtatt slik den var ved offentlig ettersyn.  
 
Klageren Enger leverte ikke høringsuttalelse.  
  
 
VURDERING: 
Kommunen godkjenner at klagene er levert til rett tid. Alle klagerne erkjennes klagerett, og 
klagene tas opp til behandling.  
 
Klage fra Lørken og Granaasen Fougner 
Klagene fra Granaasen Fougner og Lørken vurderes samla, da de gjelder samme formålet 15 
FF/P innen reguleringsplanen, og de har relativt like begrunnelser.  
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Planforslaget viser kombinert formål fritidsbebyggelse og parkering. I 
reguleringsbestemmelsene § 17.1 står det at «området kan benyttes til fritidsbolig fram til det 
blir behov for å utvide parkeringsplass P1, og området skal benyttes til parkering».  
17.2: «Større ombygging eller utbygging av eiendommene er ikke tillatt.» «% BYA = 10 %.» 
 
I rekkefølgebestemmelsene § 4.15 står det bl.a.: «Senest 5 år etter opparbeidelse av P1 skal det 
gjøres en kapasitetsvurdering for å avklare om anlegget må bygges om til to-plans 
parkeringsanlegg og/eller utvides til å omfatte felt FF/P.» 
 
Det gjeldende arealet har vært avsatt til parkering i kommunedelplan vedtatt i 2010, og dette er 
videreført ved detaljreguleringa. Ved detaljreguleringa har det vært grundige analyser av 
parkeringsbehovet. P1 skal brukes delvis av brukerne av leiligheter, men mest til 
utfartsparkering. Den er spesielt viktig i forhold til parkering for de som skal bruke 
alpinanlegget. Kommunen har vurdert det slik at det er hensiktsmessig at den store 
fellesparkeringa legges i utkanten av sentrum, og at kjerna i sentrum brukes til felles 
aktivitetsanlegg, servering, butikker og leiligheter. Parkeringsbehovet har vært kommentert av 
flere i høringsrunden, og de fleste er opptatt av at det kan bli for lite parkering. Rådmannen 
mener at det er ikke forsvarlig å redusere parkeringsarealet nå like etter at planen er vedtatt. Ut 
fra rekkefølgebestemmelsene vil dette bli vurdert underveis i utbygginga.  
 
Begrensningene på utbyggingsgrad og større ombygging/utbygging på disse eiendommene er 
satt ut fra fritidsboligbruken antas å være midlertidig fram til de blir disponert til parkering. Det 
er da ikke hensiktsmessig at det foretas større utbygging når denne likevel ikke er tenkt å være 
varig.  
 
Rådmannen beklager at disse to partene ved en feil ikke ble direkte varsla om planvedtaket 
med en gang. Derfor ble de da gitt ny klagefrist. Rådmannen kan ikke sjå at det er kommet til 
nye momenter i saken, og tilrår å regulere 15 FF/P som tidligere.  
 
Klage fra Enger m.fl. 
Klagerne representerer tre eiendommer (161/13, 223/4 og 223/14) med til sammen fire 
hytteenheter. Klagerne har ikke avgitt høringsuttalelse.  
 
I klagen skriver de at «vi slutter oss til innsigelsene fra Oppland fylkeskommune med flere om 
bygging av 5/6 etasjers blokker i Skeikampens sentrale møte-, oppholds- og aktivitetsområde 
for barn, skiløpere og gående». 
 
Rådmannen vil påpeke at det ikke stemmer at det foreligger innsigelse på dette punktet. Men 
det er riktig at flere påpekte at det var uheldig med så høge bygg her. Dette ble nøye vurdert 
etter høringa, og det ble gjort noen endringer av betydning for dette. Ett av disse byggene ble 
flytta vestover, slik at det ble bedre utsikt og solforhold ved bunnstasjonen i skiheisen. 
Bebyggelsen i felt 13 (sør for Vikingland) ble også flytta litt mot vest. 
 
Det kan nok hevdes at disse endringene har mindre betydning for de tomtene som klagerne 
eier, etter som de ligger så vidt langt unna og med god overhøgde. Minste avstand mellom 
hytteeiendommene og utbyggingsområdet det klages på er ca. 225 meter, og med en minste 
høgdeforskjell på 30 meter. Rådmannen vil ut fra dette bemerke at bebyggelsen har liten 
direkte virkning for utsikt og skyggeforhold til disse eiendommene. Konsekvensene innen selve 
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planområdet ble vurdert ved behandlinga av reguleringsplanen, og det er ikke framkommet 
noen nye momenter her.  
 
I klagen er omtalt private rettsforhold som ikke reguleres av planen, og som ikke kommenteres 
her.  
 
Kommentar fra utbygger 
Utbygger Olav Thon Gruppen fikk oversendt klagene fra Lørken og Enger med mulighet til 
kommentar. Deres kommentar er vedlagt. Etterpå fikk de oversendt klagen fra advokaten, som 
kom inn seinere, men de ønska ikke å gi noen ytterligere kommentar. 
 
Vedr. klage fra Enger viser OTG til at det ikke er riktig at fylkeskommunen har fremmet 
innsigelse til høgde på bygg, og de påpeker at det ble gjort en rekke justeringer i den øvre 
delen av den foreslåtte bebyggelsen i planområdet i sluttfasen av planlegginga for å skape gode 
solforhold og siktlinjer. Veirett og parkeringsrett vil ivaretas som tidligere.  
 
Vedr. klage fra Lørken kommenterer OTG at det har vært dialog med grunneierne underveis i 
prosessen, og at de ønsket å opprettholde dagens situasjon i området. Utbyggingsplaner har 
ikke vært framme i dialogen, og har heller ikke vært spilt inn i den ordinære høringsrunden. En 
utbygging på området vil gjøre transformasjon til parkering mindre aktuelt.  
 
Konklusjon 
Rådmannen mener at det ikke er framkommet nye momenter i klagene som tilsier at planen 
skal endres. Rådmannen tilrår at klagene avslås, og saken oversendes til fylkesmannen for 
behandling.   
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  
 

vedtak: 
 

Klagene fra Skeikampen Booking ved Marie Louise Lørken, fra Martine Enger m.fl., og fra 
advokatfirmaet Thallaug ANS på vegne av Marte Granaasen Fougner avslås. Saken 
oversendes fylkesmannen for behandling.  
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Ark.: L12   Arkivsaksnr.: 18/240 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
11/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
Saksbehandler: Jon Sylte 
 
OMRÅDEREGULERING SEGALSTAD BRU - KLAGE FRA KJELL 
GLOMNES  
 
 
Vedlegg: Klage fra Kjell Glomnes den 15.01.2018 
 Kartskisse som viser endring i planen 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
  Vedtak i bygningsrådet 14.10.86, sak 254/86 
  Brev fra kommunen 31.03 og 01.06,1992 
  Tinglyst skjøte og målebrev 
   
 
SAMMENDRAG: 
Kjell Glomnes har ønske om å selge eiendommen gnr. 225 bnr. 263 til boligformål. 
Tomta er regulert til friområde i områderegulering Segalstad Bru. Det er framkommet 
dokumentasjon om at bygningsrådet i 1986 ga varig dispensasjon for fradeling av tomta 
fra kommunen til Glomnes som en del av makeskifteavtale med kommunen, og det 
foreligger tinglyst skjøte på at dette var til boligformål. Dette har ikke blitt fanga opp i 
områdereguleringa. Dette behandles som en klage på områdereguleringa, og det tilrås at 
klagen blir tatt til følge. Planen blir dermed i samsvar med tidligere vedtak i 
bygningsrådet i 1986. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Planvedtak 
Kommunestyret gjorde endelig vedtak om godkjenning av områderegulering Segalstad Bru den 
29.11.2018, sak 66/18.  
 
Vedtaket er kunngjort ved elektronisk utsending til partene den 11.12.2018, annonse i GD den 
15.12.2018 og utlagt på kommunens nettside. Klagefristen ble satt til 13.01.2019. 
 
Klage 
Den 09.01.2019 tok Kjell Glomnes kontakt med kommunen i forhold til at han ønska å selge ei 
boligtomt, og spurte om det var kurant i forhold til veg, vatn, avløp m.m. Etter å ha undersøkt 
saka fant saksbehandler ut at tomta var regulert til friområde i områdereguleringa. Dette var 
videreføring av den gamle reguleringsplanen Segalstad Bru 2, vedtatt i 1980, der tomta hadde 
samme status.  
 
Dette kunne ikke Glomnes forstå, etter som han hadde brev, skjøte og målebrev fra kommunen 
på denne tomta, og disse dokumentene var fra 1992. Etter flere telefonsamtaler og 
epostutveksling, sendte han den 15.01.2019 inn et formelt brev. Her viser han til at etter 
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initiativ fra kommunen foretok de i 1992 et makeskifte. Kommunen fikk gratis veggrunn av 
han fra gnr. 224/94. Dette var for å bygge gangveg til skolen fra Bjørndalsvegen og ned forbi 
gartneriet. Til gjengjeld fikk han av kommunen en del av arealet på tomta gnr. 225 bnr. 263. 
Han skriver at samtidig ble arealet regulert til boligformål. For 225/263 er dette bekrefta i brev 
fra Gausdal kommune den 01.06.1992 der de oversender skjøte som viser at eiendommen skal 
brukes til boligeiendom, og et målebrev som beskriver sammenføyning av arealet han fikk fra 
kommunen og et areal han hadde fra før. Begge dokumentene er tinglyst av kommunen. Han 
ber derfor om at kommunen så snart som mulig, gir klarsignal til at bygging av bolig kan finne 
sted på tomta.  
 
Rekonstruksjon av saksforløp 
Dette er ei gammel sak som har vært vanskelig å rekonstruere. Det finnes ikke elektronisk 
arkiv fra denne tida, og de kommunale arkivene er for en stor del avlevert til fylkesarkivet. De 
har vært konsultert, men har ikke greid å finne igjen så mye. Glomnes har bidratt ved å 
oversende de dokumenter han har.  
 
Saksgangen rekonstrueres slik:  

- I reguleringsplan Segalstad Bru 2, godkjent i januar 1980, ble tomta regulert til 
friområde. Eier var da Gausdal kommune. 

- Formannskapet godkjente i august 1986, sak 184/86 avtale om makeskifte mellom 
Glomnes og kommunen. Kommunen overtok en parsell fra Glomnes og ga fra seg en 
parsell på 550 m2 av eiendommen «Bjørndal byggefelt» av 225/263. Kommunens 
hensikt var å skaffe grunn til bygging av skoleveg fra Bjørndalsvegen mot skolen.  

- Bygningsrådet gjorde slikt vedtak den 14.10.1986, sak 254/86: 
……… gir bygningsrådet varig dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, og 
godkjenner foreliggende søknad om fradeling av et areal på 550 m2 av eiendommen 
«Bjørndal byggefelt» som makeskifte med Jørn Tore og Kjell Glomnes.  
I saksutredninga står det bl.a.: «I stadfestet reguleringsplan for Segalstad Bru II er 
omsøkte areal avsatt til offentlig friområde. Saken har derfor vært forelagt Segalstad 
Vel som ikke har kommet med merknader til endring i arealbruken.» 

- Brev fra Gausdal kommune 31.03.1992 vedlagt «skjøte på eiendommen gnr. 224 bnr. 
94 som i henhold til makeskifteavtale skal overdras Gausdal kommune». 

- Brev fra Gausdal kommune 01.06.1992 vedlagt skjøte på 225/263 (den eiendommen 
som Glomnes skal overta). 

- Skjøte på 225/263 med formål «boligeiendom» til Kjell Glomnes tinglyst 23.05.1992. 
- Målebrev på samme eiendom + sammenføyd del av naboeiendom tinglyst 14.04.1992. 

 
 
VURDERING: 
Det synes uomtvistelig at kommunen har inngått et makeskifte for å skaffe areal til gangvegen 
fra Bjørndalsvegen mot skolen, og at Glomnes som gjengjeld har overtatt tomta 225/263. Ut 
fra dispensasjonsvedtaket i bygningsrådet og skjøte på tomta er det klart at det er gitt 
godkjenning på at dette skal være boligtomt. Som praksis var den tida så ble ikke dette 
registrert i gjeldende reguleringsplan.  
 
Ved utarbeiding av områderegulering Segalstad Bru så ble tidligere regulering fra 1980 
videreført, og det ble ikke oppfanga at det her var gitt en dispensasjon.  
 



  Sak 11/19 

 Side 20 av 30   

Etter som dette ble tatt opp innen klagefristen for områdereguleringa, velger kommunen å 
behandle dette som en klagesak, sjøl om den formelle klaga kom to dager etter klagefristens 
utløp.  
 
Rådmannen tilrår å etterkomme klagen, slik at planen blir i samsvar med vedtak og avtaler 
gjort i perioda 1986-1992. En ser ikke nødvendig å gjennomføre høring på dette, etter som 
velforeninga ble hørt i forbindelse med dispensasjonen som ble gitt.  
 
Det er nødvendig med egen atkomst til tomta. Dette er tatt opp med naboen på nordsida, 
Espen Hagen som representant for eierne av 225/38 og 225/50. Vegtraseen vises i 
reguleringsplanen. I samråd med Hagen vises tomta med formål boligbebyggelse.   
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  
 

vedtak: 
 
1. Klage fra Kjell Glomnes på områderegulering Segalstad Bru tas til følge. Eiendommen gnr. 

225 bnr. 263 reguleres til formål boligbebyggelse. 
 

2. Atkomst til tomta legges inn i planen som forlengelse av vegen nordfra til gnr. 225 bnr. 50. 
 

3. Plandokumentene rettes opp i samsvar med dette.  
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Ark.:    Arkivsaksnr.: 16/1388 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
12/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
Saksbehandler: Jon Sylte 
 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJOSLIA 1 - OMGJØRING AV 
VEDTAK  
 
 
Vedlegg: Rapport om huldrestry fra Norconsult 
 Kart (som viser forekomsten med gul prikk og sikringssone med radius 50 m) 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Reguleringsplan for Kjoslia 1  
 
 
SAMMENDRAG: 
I saksbehandlinga av reguleringsplan for Kjoslia 1 var det oversett opplysninger om at 
det i området fantes en forekomst av en sterkt trua art (huldrestry som har kategori EN 
på rødlista). Det ble oppdaga ved gjennomføring av planen, som da ble stilt i bero. Det 
er etterpå gjennomført en kartlegging som viser at forekomsten er kun på ett tre. 
Fagkyndig person tilrår at forekomsten flyttes til andre trær på en egna lokalitet i 
nærheten. Rådmannen legger saken fram til ny behandling, der en tilrår å opprettholde 
vedtaket med vilkår om at forekomsten flyttes og sikres.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn 
Kommunestyret gjorde i sak 46/18 den 21.06.2018 slikt vedtak: 
«Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes foreliggende 
detaljreguleringsplan for Kjoslia 1.» 
 
Vedtaket ble kunngjort til naboer, rettighetshavere og regionale- og fylkeskommunale 
myndigheter den 02.07.2018. Klagefristen ble satt til 10.08.2018. Det kom ikke inn noen 
klager på vedtaket.    
 
Detaljreguleringsplanen bygger på kommunedelplanen for Veslesetra vedtatt av 
kommunestyret den 26.05.2016, sak 36/16 og er i tråd med denne. 
 
Det er 15 grunneiere innenfor Kjoslia som har gått sammen og dannet ett felles 
utbyggingsselskap. De har fått prosjektert veg, vann og avløp, og er i oppstartsfasen til å gå i 
gang med bygging av infrastrukturen inn til utbyggingsområdene i Kjoslia 1. I dette ligger det 
ny hovedadkomst fra Fv. 337 på Sør-Skei inn til Skeikampen skistadion og videre inn til 
Kjoslia 1. På sikt vil det bli en sammenhengende veg over til Veslesetervegen ved Austlid. 
Langs hele strekningen er det planlagt og prosjektert gang- og sykkelveg. I tillegg må det 
bygges bru over Skeiselva. Total kostnad for utbygging av infrastruktur til første byggetrinn 
(Kjoslia 1) er anslått til 20-30 millioner kroner. Grunneierne har knyttet til seg to 
utbyggingsfirmaer som skal finansiere kostnadene.  
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Som en del av utbyggingen skulle Mjøsen Skog starte hogst av de planlagte vegene og 
hytteområdene. I forbindelse med dette sjekker Mjøsen Skog ulike databaser og finner at det er 
registrert huldrestry på en planlagt hyttetomt. De kontakter kommunens skogbruksrådgiver for 
å rådføre seg om dette, da huldrestyr er en art som står på den norske rødlista som sterkt truet 
(EN – nest høyeste kategori). 
 
Dette var ikke omtalt i plandokumentene. Det ble da tatt en «tenkepause» for å avklare 
hvordan dette skulle løses.  
 
Planprosessen 
Funn av denne arten er ikke omtalt i kommunedelplan for Veslesetra vedtatt i 2016. Den er 
heller ikke omtalt i plandokumentene til detaljreguleringsplanen, som ble vedtatt i 2018. Dette 
kom heller ikke fram ved høringa av planen. Så dette er oversett av både plankonsulent, 
kommunen som planmyndighet, og fylkesmannen som høringsinstans med et ansvar for sårbare 
arter.  
 
Ved undersøkelser i etterkant har en funnet ut at det ble avgrensa en MIS-figur omkring denne 
lokaliteten i 2005 (MIS = miljøregistrering i skog). Et område på 4 dekar registreres da som 
«hengelav». I 2017 ble det på oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomført en nærmere 
kartlegging av slike områder. I mars 2017 ble området befart, og det ble funnet huldrestry på 
ett tre. Dette ble lagt inn i artskartet. Dette var etter oppstart av arbeidet med 
reguleringsplanen, men det var før forslaget til reguleringsplan ble sendt på høring. At det her 
forelå ei registrering av en sterkt trua art ble imidlertid ikke oppdaga i den videre 
planprosessen.  
 
Saksgangen kan kort oppsummeres slik: 

- Miljøregistrering i skog 22.09.2005 («hengelav») 
- Oppstartmøte reguleringsplanen 10.06,2016 
- Huldrestry lagt inn i artskartet 07.03.2018 
- Varslet oppstart i aviser og naboer m.m. i brev 22.03.2017 
- Offentlig ettersyn og høring 15.03.2018 – 09.05.2018 

 
Huldrestry 
Huldrestry er en lav som danner lange tråder. Den vokser helst på gamle, seintvoksende 
grantrær i nordvendt terreng, men vendt ut mot lysninger. Arten dør ut ved flatehogst, og er 
sensitiv for kantsoneeffekter og forurensing. Huldrestry er utbredt i boreal barskog i Europa, 
Asia og Nord-Amerika. Populasjonen av arten har gått sterkt tilbake i Europa, og Norge har et 
spesielt ansvar for å ta vare på arten i europeisk sammenheng. I Norge finnes den først og 
fremst på de sørlige delene av Østlandet. Tyngdepunktet av utbredelsen ligger nord i 
Nordmarka, på Totenåsen, og på åsene mellom Snertingdal og Gausdal. Forekomsten i Kjoslia 
er blant de nordligste funnene på Østlandet.  
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Utbredelse av huldrestry i Gausdalsområdet Huldrestry i Kjoslia 
 
Samråd med fylkesmannen 
Kommunen har forelagt problemstillinga for fylkesmannen for å få vegledning, både av juridisk 
art og hvordan en praktisk best kan løse denne situasjonen. Kommunen har ikke fått noen klar 
tilråding om dette, anna enn at saken bør behandles på nytt.  
 
Fylkesmannen har ingen myndighet til å frigi lokaliteter. Dette skjer gjennom reguleringsplan 
der naturmangfold behandles etter naturmangfoldloven og miljørettslige prinsipper legges til 
grunn.  
 
Fylkesmannen anbefaler at kommunen behandler saken på nytt:  

- Saksbehandlingsfeil som kan ha fått betydning for utformingen av planen 
- Bygge og deleforbud 
- Følge opp naturmangfoldloven i ny behandling av reguleringsplan.  

Alternativ dersom kommunen ikke ønsker å behandle saken på nytt: Fylkesmannen kan da på 
eget initiativ vurdere om vedtaket til kommunen er ugyldig. Finner fylkesmannen at saken er 
ugyldig må kommunen behandle saken på nytt. 
 
 
Biologisk rapport 
Kommunen har i henhold til rammeavtale knyttet til seg biolog fra Norconsult. Dette etter 
samråd med grunneierne bak planen. Dette for å kartlegge status på forekomsten, om det 
finnes flere voksesteder i området, samt å få anbefaling om tiltak som kan gjennomføres.  
 
Biolog fra konsulentfirmaet Norconsult har gjennomført befaring, og rapporten fra dem er 
vedlagt saka. Det er ikke funnet huldrestry på flere enn det ene treet. Rapporten redegjør for 
artens krav til voksested og -miljø, og tiltak vurderes. 

a. Sette igjen ei vernesone omkring treet med radius 50 meter der det ikke blir hogd/bygd. 
Dette krever omgjøring av planen der minst 6 hyttetomter må tas ut. Internvegene vil 
tangere denne sona. Konsulenten mener dette kan la seg gjøre, og at drenering ved 
vegbygging og grøfting ikke vil påvirke grunnvann eller mikroklimaet mer enn i en 
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situasjon med snauhogst utenom vernesona. Til gjengjeld vil hyttebygging med 
vedfyring og bruk av biler på fossilt drivstoff medføre forurensing, som huldrestry er 
svært sårbar for.  

b.  Det vises til litteratur om at huldrestry er velegna for transplantering. Dette er 
gjennomført med hell andre steder. Det foreligger metodikk for hvordan denne 
transplantasjonen bør foregå. Det må da velges ut minst tre trær i nærheten av 
hverandre som arten kan transplanteres til. Disse trærne bør stå i tilsvarende terreng 
som «mortreet» - i svak hellende nordvendt skråning med en liten lysning mot sør. 
Trærne bør være seintvoksende graner av nokså høg alder. Området omkring trærne 
må avsettes i en ny MIS-figur som legges inn i database og inkluderes i neste versjon av 
skogbruksplan.  

 
Konklusjon fra biologen: Å sette igjen en vernesone som angitt i pkt. a. anses som lite 
hensiktsmessig, både fordi det praktisk sett er vanskelig gjennomførbart, og fordi det er 
usikkert hvordan arten vil overleve innen vernesona på sikt pga. kantsoneeffekter og uttørking. 
Biologen anbefaler alternativ b. der en legger det gjeldende plankartet til grunn, men med en 
klausul i planbestemmelsene om at man må utføre en transplantasjon av huldrestry som 
beskrevet i b.  
 
Juridiske forhold 
Planen er vedtatt, og det er ikke kommet klage på vedtaket. Slik sett er planen endelig 
godkjent.  
 
Fylkesmannen viser imidlertid til at dersom kommunen velger å ikke behandle planen på nytt, 
kan de på eget initiativ vurdere om vedtaket til kommunen skal kjennes ugyldig. I så fall må 
kommunen behandle planen på nytt.  
 
Forvaltningsloven § 35: Et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er 
påklaget dersom 

a) endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser 
eller 

b) underretning om vedtaket ikke er kommet fram til vedkommende og vedtaket heller 
ikke er offentlig kunngjort, eller 

c) vedtaket må anses ugyldig.  
  
 
VURDERING: 
Det er beklagelig at denne informasjonen ikke har blitt innhenta i planprosessen, og at det 
dermed er viktige miljøhensyn som ikke er vurdert. Dette kan sjås på som saksbehandlingsfeil. 
Fylkesmannen anbefaler at saken behandles på nytt. 
 
Juridiske forhold 
Hjemmel for å ta opp igjen saken til ny behandling ligger i forvaltningslova § 35. Pkt. a) antas 
ikke å være aktuell, da det er klart at en endring av planen vil være til skade for forslagsstiller. 
Pkt. b) er heller ikke tilfelle. Pkt. c) om at vedtaket kan være ugyldig kan det imidlertid 
argumenteres for slår inn, fordi det ikke er vurdert konsekvenser for kjente naturverdier.  
 
Rådmannen er derfor kommet til at det er riktig å behandle saken på nytt, for å minske risikoen 
for at vedtaket kjennes ugyldig.  
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Miljømessige hensyn 
Forholdet til naturmangfoldlova: Etter den nye rapporten vurderes det at kunnskapsgrunnlaget 
etter § 8 er tilstrekkelig opplyst. Biologen sier at «man kan med rimelig stor sikkerhet slå fast 
at man har avdekket alle forekomster av huldrestry innen området», jfr. føre var-prinsippet i § 
9. Med hensyn til samlet belastning etter § 10 er det særlig relevant å vurdere hvorvidt et 
eventuelt tap av huldrestryforekomsten i Kjoslia utgjør et utilbørlig bidrag til den samlede 
belastningen på artens voksesteder. Det vises til at arten har nokså mange intakte forekomster 
bl.a. sør og vest for Auggedalen. Her vurderer rådmannen det slik at ved å gjøre anbefalte 
tiltak så har en dekka opp for total belastning etter § 10. I følge § 11 skal kostnadene ved 
miljøforringelse dekkes av tiltakshaver. Dette vil være kostnader med flytting av huldrestry. 
Ellers tas det utgangspunkt i at det benyttes miljøforsvarlige driftsmetoder etter § 12.  
 
Samfunnsmessige hensyn 
Reguleringsplan for Kjoslia 1 er en del av større utbygging innen kommunedelplanen. Det er 
behov for store investeringer innen veg, bru, vatn og avløp m.m. Tiltakshaverne har i havn 
avtaler om finansiering og gjennomføring av dette, som også vil utløse mulighetene for å gå 
videre med mere utbygging innen området, i samsvar med kommunedelplanen. Å stoppe denne 
planen vil ha svært store konsekvenser i forhold til det arbeidet som er utført, en vil bli satt 
tilbake i flere år med gjennomføringa og det vil medføre store ekstra kostnader om en skal lage 
ny plan. Dette vil også medføre at framføring av veg til Skeikampen Skiarena vil få en veldig 
usikker framdrift og finansiering. Dette er en godkjent plan som er under utbygging.  
 
Å ta ut 6 tomter vil også ha store konsekvenser etter som det er forhandla fram felles 
finansieringsløsninger ut fra opprinnelig antall tomter. Det er også usikkerhet om dette vil være 
tilstrekkelig for å ivareta forekomsten av huldrestry.  
 
Andre samfunnsmessige hensyn er at bygging av fritidsboliger gir store ringvirkninger innen 
kommunen og for samfunnet generelt. Det medfører mange arbeidsplasser i utbygging av 
infrastruktur og hytter, det gir merverdi til de som står bak som gir grunnlag for nye 
investeringer, og eierne av nye hytter legger igjen betydelige verdier i nærmiljøet gjennom 
handel av dagligvarer, tjenester og vedlikehold av hyttene.  
 
Konklusjon 
Fordi kunnskap om huldrestryforekomsten ikke var vurdert ved vedtak av planen, så tas 
vedtaket opp til ny behandling. Rådmannen tilrår at vedtaket opprettholdes, med et vilkår om 
at huldrestry flyttes til en egnet lokalitet i nærheten. Dette skal gjennomføres i samarbeid med 
biolog. Vilkår om dette tas inn i rekkefølgebestemmelsene. Det må foreligge avtale med 
grunneier av den nye plasseringa før flytting skjer. Det avgrenses en MIS-figur omkring den 
nye lokaliteten.  
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  
 

vedtak: 
 
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes foreliggende 

detaljreguleringsplan for Kjoslia 1.  
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2. I reguleringsbestemmelsene tas inn et nytt pkt. 7.5 under Rekkefølgebestemmelser: 
Hogst eller utbyggingstiltak i H-5 – H-10 kan ikke foretas før huldrestryforekomst er flytta. 
Dette skal skje i samarbeid med fagkyndig person.  
 

3. Det er et vilkår at forekomst av huldrestry flyttes til en egna lokalitet i nærheten. 
Lokaliteten avgrenses som en MIS-figur.  Det må inngås avtale med grunneier av ny 
lokalitet om dette før flytting.   
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Ark.: 033   Arkivsaksnr.: 19/113 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
1/19 Valgnemnda 12.02.2019 
13/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen 
 
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - BJØRNAR KRUSE  
 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Bjørnar Kruse innvilges fritak fra politiske verv for resten av kommunestyreperioden 
2015-2019.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Bjørnar Kruse er innvalgt i kommunestyret i Gausdal for Miljøpartiet De Grønne, og har 
følgende verv:  
 

- Medlem av kommunestyret 
- Medlem av valgnemnda 
- Medlem av tjenestekomiteen 
- Leder av kontrollutvalget  

 
 
I søknad av 21.01.2019 søker han om fritak fra politiske verv ut kommunestyreperioden 2015-
2019. Dette på grunn av stor arbeidsmengde i sitt daglige arbeide. Dette gjør det vanskelig å 
følge opp pliktene som folkevalgt.  
 
Av kommunelovens § 15, 2. ledd fremgår følgende: 
«Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 
sine plikter i vervet.» 
 
Opprykk og nyvalg reguleres av kommunelovens § 16:  
«1. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, 
trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt 
hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer 
varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. 
 
2. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, 
kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er 
valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. 
Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre 
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enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem 
fra det underrepresenterte kjønn.» 
 
 
VURDERING:  
Ihht. kommuneloven kan det innvilges fritak for et kortere tidsrom eller for hele valgperioden 
dersom søker ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine verv. Det 
foreslås at Bjørnar Kruse innvilges fritak fra politiske verv med begrunnelse i at han har stor 
arbeidsmengde i sitt daglige arbeide og dette gjør det vanskelig å følge opp pliktene som 
folkevalgt.  
 
Konsekvensen ved innvilgelse av fritakssøknaden vil være følgende: 

- 1. vararepresentant Idun Amina Haugstulen Olsen (MDG) rykker inn som fast 
representant i kommunestyret for resten av kommunestyreperioden 2015 – 2019. 
Øvrige vararepresentanter rykker en plass opp.  

- Det velges ny representant i valgnemnda for resten av kommunestyreperioden 2015 – 
2019. For at MDG skal være representert i valgnemnda er det naturlig at nåværende 
vararepresentant velges som fast medlem. Det må da i tillegg velges ny 
vararepresentant.  

- Det velges ny representant i tjenestekomiteen for resten av kommunestyreperioden 
2015 – 2019. Dersom nåværende vararepresentant velges som fast medlem, må det i 
tillegg velges ny vararepresentant.  

- Det velges ny leder i kontrollutvalget.  
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 
 

1. Bjørnar Kruse innvilges fritak fra politiske verv for resten av kommunestyreperioden 
2015 – 2019. 

2. 1. vararepresentant Idun Amina Haugstulen Olsen (MDG) rykker inn som fast 
representant i kommunestyret for resten av kommunestyreperioden 2015 – 2019.  

3. Kommunestyrets øvrige vararepresentanter rykker en plass opp for resten av 
kommunestyreperioden 2015-2019.  

4. Som ny representant i valgnemnda velges:  
5. Som ny vararepresentant i valgnemnda velges:  
6. Som ny representant til tjenestekomiteen velges:  
7. Som ny leder i kontrollutvalget velges: 

 
 
Valgnemnda behandlet saken, saksnr. 1/19 den 12.02.2019. 
 
Behandling: 
Kruse trekker sin søknad om generelt fritak fra politiske verv. 
Han søker fritak fra kommunestyret, valgnenmda og tjenestekomiteen, og holder fast ved sitt 
verv som leder av kontrollutvalget ut kommunestyreperioden. 
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Vedtakspunkt 1 i rådmannens innstilling endres til: 
Bjørnar Kruse innvilges fritak fra politiske verv, med unntak av verv som leder i 
kontrollutvalget, for resten av kommunestyreperioden 2015-2019. 
 
Vedtakspunkt 7 i rådmannens innstilling utgår. 
 
Det ble votert over de reviderte vedtakspunktene. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Innstilling: 

1. Bjørnar Kruse innvilges fritak fra politiske verv, med unntak av verv som leder i 
kontrollutvalget, for resten av kommunestyreperioden 2015-2019. 

2. 1. vararepresentant Idun Amina Haugstulen Olsen (MDG) rykker inn som fast 
representant i kommunestyret for resten av kommunestyreperioden 2015 – 2019.  

3. Kommunestyrets øvrige vararepresentanter rykker en plass opp for resten av 
kommunestyreperioden 2015-2019.  

4. Som ny representant i valgnemnda velges:  
5. Som ny vararepresentant i valgnemnda velges:  
6. Som ny representant til tjenestekomiteen velges:  
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Ark.: 033   Arkivsaksnr.: 16/102 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
14/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
Saksbehandler: Rannveig Mogren 
 
INTERPELLASJON VEDRØRENDE UTREDNING OM FREMTIDIGE 
HELSE- OG OMSORGSTJENESTER  
 
Interpellasjon fra Randi Noreng, Bygdalista i Gausdal. 
 
 
I budsjettmøtet i desember 2018 vedtok kommunestyret at det skulle lages en utredning om 
framtidige helse- og omsorgstjenester. Beskrivelsen i budsjettdokumentet viser at dette er en 
omfattende utredning som griper inn i både struktur og ressursbruk for denne viktige sektoren. 
Utredningen vil legge viktige føringer for hvordan tjenestetilbudene blir i framtida.  
 
Bygdalista ønsker svar på følgende:  
 
Hvordan er dette arbeidet organisert? Hvem er med i utredningsarbeidet? Omfatter arbeidet 
medvirkning fra brukersida, ansatte og politikere? 
 
Framdriftsplanen? Når kan kommunestyret forvente at resultatet blir framlagt for politisk 
behandling? 
 
 
 
 
 
 


