
 

 

 

 
 
 

 

 

Sakliste 

 
STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM:           MØTEDATO: KL. 

    

Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2016 16:00 

 

 Innledningsvis vil kommunestyret gratulere og takke fem unge gausdøler for 

innsatsen innen kultur og idrett det siste året.  

 Orientering ved næringsutvikler Dag Høiholt-Vågsnes og Eirik Haagensen, 

Lillehammer-regionen Vekst, om: 

 Bredbånd og City-Wifi i Gausdal - status og ambisjoner. 

 Rullering av Regional næringsplan - status og relevante fokusområder for 

Gausdal. 
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Sakene er utlagt i politisk sekretariat fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til 

servicetorget, tlf. 61 22 44 00. Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. 

 

 

 

Gausdal, 10.06.2016 

 

Hans Oddvar Høistad 

Ordfører 

         Rannveig Mogren 

                 Rådmann  
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Ark.: 153   Arkivsaksnr.: 16/834 

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 

45/16 Formannskapet 07.06.2016 

40/16 Kommunestyret 16.06.2016 

 

Saksbehandler: Marit Bråten Homb 

 

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016  
 

 

Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016.  

 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen. 

 

 

SAMMENDRAG: 

 

Det foreslås å ta økonomi- og aktivitetsrapporten per 30.04.2016 til etterretning. Det 

foreslås å foreta budsjettendringer som følge av at Stortinget vedtok å videreføre 

kommunal skatteinnfordring samt vedtak om også å innføre gratis kjernetid for  

3-åringer med virkning fra og med 01.08.2016.  

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

 

Det vises til tertialrapporten for detaljer på det enkelte planområde knyttet til status på 

økonomi og aktivitet. På noen planområder foreligger det avvik, både i positiv og negativ 

retning. Det foreslås i denne omgang å ikke korrigere budsjettene som følge av det, men 

avvente utviklingen utover året.  

 

Enkelte forhold omtales likevel her; 

 

Budsjettforlik på Stortinget knyttet til statsbudsjett 2016.  

Kommunens rammetilskudd ble økt med 0,9 mill. kr mer enn det som er vedtatt budsjett i 

Gausdal. Dette foreslås budsjettjustert i 2016 da det knytter seg til to konkrete områder: 

  

1) Fortsatt kommunal skatteinnkreving. 

 Regjeringens forslag om å statlig gjøre skatteinnkrevingen ble ikke vedtatt. 

Kommunene får «tilbake» 0,8 mill. kr som ble foreslått trukket i rammetilskuddet 

som følge av dette. Dette tilføres dermed planområde 1 Administrative fellestjenester. 

  

2) Innføring av gratis kjernetid i barnehage også for 3 åringer. 

 Det ble i 2015 innført ordning med gratis kjernetid (20 t/uke) for 4-5 åringer i 

familier med lav inntekt. Budsjettforliket utvider ordningen til også å gjelde for 3-

åringer fra 01.08.2016. 

 Dette medfører ytterligere saksbehandling knyttet til søknader samt økte utgifter til 

kompensasjon av lavere foreldrebetaling i kommunale og private barnehager. 

 Rådmannen foreslår å legge inn en økning på 0,1 mill. kr på planområde 4 Barnehage 

for å kompensere for dette. 
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Sletting av kommunale krav. 

Innfordringsavdelingen har gått gjennom kommunens utestående krav, og har foreslått å slette 

enkelte av disse. Dette gjelder krav som begynner å bli gamle, og som en ikke lenger ser er 

mulig å få krevd inn. Blant annet er leverandører pliktige til å slette eldre krav overfor 

skyldnere som er ferdig med gjeldsordning. 

 

I henhold til delegering gitt til rådmannen (jmf. kommunestyresak 132/15 punkt 18, er kravene 

slettet administrativt. Det er hittil i 2016 slettet krav i størrelsesorden 0,4 mill. kr.  

 

 

Omstilling. 

I strategiplanen 2016-2019 var det en oversikt over de større omstillingstiltak som vurderes på 

de ulike planområdene. Her er en kort statusrapport.  

 

Prosessplaner er laget for flere av de større prosessene. Arbeidet er i hovedsak i rute. Nye, og 

mer omfattende prosesser må planlegges inn mot neste økonomiplanperiode.   

 

Planområde 1: Administrative fellestjenester 

 Automatisering av sentralbordet 

 Interkommunalt samarbeid innen sårbare tjenester 

Status:  

Automatisering: Etter en vurdering har en funnet at tiltaket vil redusere servicenivået på en slik 

måte at det ikke anbefales å arbeides videre med det.  

Interkommunalt samarbeid: Akkurat nå vurderes et samarbeid innen elektronisk 

kvalitetssystem og kvalitets- og internkontroll, herunder interne tilsyn. 

 

Planområde 3: Skole 

 Utrede muligheten for bedre pedagogisk tilbud og innsparing gjennom å samle Forset, 

Fjerdum og Engjom skoler på Fjerdum skole. Kommunestyret vedtok å ikke flytte 

elevene ved Forset skole til nye Fjerdum skole. 

 Bemanningsnorm SFO.  

 Økt egenbetaling SFO. 

 

 

Status:  

Skolestruktur: Engjom/Fjerdum – saken er utredet. Anbudsprosess pågår. Oppstart av 

Engjom/Fjerdum som en felles skole er 01.08.2016.  

SFO: Egenbetaling vurderes inn mot årsbudsjettet. 

 

Planområde 4: Barnehage 

 Utrede muligheten for å slå sammen Myra og Fjerdum barnehager ved Fjerdum 

barnehage (muliggjøres ved utbygging ved Fjerdum skole) 

 Kun å tilby plass til de med lovbestemt rett  

Status: 

Sak med begge problemstillingene utredes, og legges fram til kommunestyret i juni 2016. 

 

Planområde 5: Kultur og fritid 

 Justere kulturskoletilbudet ut fra etterspørsel (kutte tilbud der det er få søkere) 
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Status:  

Vurderes inn mot nytt kulturskoleår. 

 

Planområde 6 og 7: Teknisk drift og Bygg/eiendom/areal   

 Privatisere kommunale veger 

 Arealeffektivisering: Selge bygninger / gå ut av leiekontrakter. Forutsetter at en lykkes i 

strukturarbeidet og flytter / samler tjenestetilbud. 

 Øke husleiesatser til nærmere markedspris 

 Renholdstjenester  

 Utrede muligheten for å slå sammen Myra og Fjerdum barnehager ved Fjerdum 

barnehage (muliggjøres ved utbygging ved Fjerdum skole) 

Status:  

Veger: Ulike alternativ vurderes. 

Areal: Egen sak i kommunestyret juni 2016. 

Husleie: Iverksatt i henhold til vedtak. 

Renhold: I arbeid. Ledende stilling som renholder vurderes sammen med Oppland 

fylkeskommune. 

 

Planområde 9: Barn og familie 

 Familieråd som modell i flere tjenester: Bedre samordning av kommunal og privat 

innsats kan redusere behovet for kommunale tjenester  

 Effektivisering innen legetjenesten, inkludert hjelpepersonellet 

 Interkommunalt samarbeid innen sårbare tjenester 

Status: 

Familieråd: knyttes til andre tverrfaglige satsinger på tjenesteutvikling. 

Legetjenesten: Sak i mars 2016 i formannskapet følges opp i juni, og deretter med ny sak til 

politisk behandling i august 2016. 

Interkommunalt samarbeid: Utredning om et konkret område er i oppstartsfasen. 

 

Planområde 10: Sosiale tjenester og sysselsetting 

 Regionalt NAV 

Status: 

Vedtak om regional organisering i Gausdal og Lillehammer kommunestyrer.  

 

Planområde 11: Helse 

 Vurdere å samle bo- og aktivitetstilbud innen habilitieringstjenestene  

Status: 

Arbeidet har god framdrift. Status ble gitt i forbindelse med svar på interpellasjon i 

kommunestyret i april 2016. 

 

Planområde 12: Omsorg 

 Styrke hjemmetjenesten ved å legge ned 10 sykehjemsplasser. 

 Vurdere ytterligere styrking hjemmetjenesten, hverdagsrehabilitering og muligheten for 

å tilby flere heldøgns omsorgsboliger, ved å bygge om ved sykehjemmene. 

 Styrke det interkommunale samarbeidet ved tildeling av tjenester. 

 

Status: 
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Fordi dette er et stort og særlig krevende område skriver vi mer omfattende om planområde 

12 Omsorg.  

 

I tråd med kommunestyrets vedtak (jmf. kommunestyresak 132/15, punkt 25 og 26) har det i 

1. tertial vært fokusert på å redusere antall sykehjemsplasser, og å overføre ansatte til 

hjemmetjenesten. Dette har kun i begrenset grad latt seg gjøre, som følge av for stor tilflyt av 

pasienter som har vært for syke til at det har vært forsvarlig å følge dem opp i 

hjemmetjenesten. 

 

En vridning fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg, der fokus i større grad skal rettes 

mot tidlig innsats og forebygging, vil kreve en større tverrfaglig innsats fra tjenestene våre, og 

vil stille krav til både økt kompetanse og økt kapasitet til de som i dag yter tjenester i hjemmet 

til pasientene. Tiltak for å øke egenmestringsevnen hos de hjemmeboende blir sentralt. Det har 

derfor i 1. tertial vært arbeidet med følgende elementer: 

 Igangsatt et prosjekt for satsing på hverdagsrehabilitering, bl.a. gjennom deltakelse i et KS-

nettverk.  

 Inngått en avtale med Telenor Objects AS om leasing digitale trygghetsalarmer, som 

muliggjør økt bruk av velferdsteknologiske løsninger.  

 Utlysning i juni 2016 av tre nyopprettede 100 % faste stillinger, som skal  styrke 

kompetanse og kapasitet i tjenestene mot hjemmeboende, og muliggjøre økt innsats og 

måloppnåelse i forhold til tidlig innsats og rehabilitering. Av de tre stillingene er det to 

sykepleierstillinger organisert i Pleie- og omsorgstjenesten, og én fysioterapistilling 

organisert i Rehabiliteringsenheten. 

 

Rådmannen ser forannevnte som nødvendige investeringer for å kunne gjennomføre den 

planlagte omstillingen på en forsvarlig måte; vi må i stor grad bygge opp hjemmetjenesten før 

vi bygger ned institusjonsplasser. På kort sikt vil dette kunne innebære er merkostnad, men det 

vil så langt som råd bli arbeidet for å dekke så mye som mulig av dette innenfor eksisterende 

budsjettrammer. 

 

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  

 

innstilling: 

 

1. Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016 tas til etterretning. 

 

2. Som følge av forlik i statsbudsjettet for 2016 i desember 2015 økes rammetilskuddet 

med 0,9 mill. kr. Dette finansierer opp utgift til skatteinnkreving med 0,8 mill. kr på 

planområde 1 Administrative fellestjenester og 0,1 mill. kr til innføring av gratis 

kjernetid i barnehager også for 3-åringer fra 01.08.2016 på planområde 4 Barnehage. 

 

3. Det gjøres følgende budsjettendringer: 

18000.9000.8401 pr 0  -909.000 K 

13500.1500.1204 pr 0  800.000 D 

14700.1900.2012 pr 0  109.000 D 

 

Formannskapet behandlet saken, saksnr. 45/16 den 07.06.2016. 
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Behandling: 

Enstemmig tiltrådt.  

 

Innstilling: 

1. Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016 tas til etterretning. 

 

2. Som følge av forlik i statsbudsjettet for 2016 i desember 2015 økes rammetilskuddet 

med 0,9 mill. kr. Dette finansierer opp utgift til skatteinnkreving med 0,8 mill. kr på 

planområde 1 Administrative fellestjenester og 0,1 mill. kr til innføring av gratis 

kjernetid i barnehager også for 3-åringer fra 01.08.2016 på planområde 4 Barnehage. 

 

3. Det gjøres følgende budsjettendringer: 

18000.9000.8401 pr 0  -909.000 K 

13500.1500.1204 pr 0  800.000 D 

14700.1900.2012 pr 0  109.000 D 
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Ark.: 200   Arkivsaksnr.: 16/894 

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 

46/16 Formannskapet 07.06.2016 

41/16 Kommunestyret 16.06.2016 

 

Saksbehandler: Marit Bråten Homb 

 

RAPPORTERING I HHT FINANSREGLEMENTET PER 30.04.2016  
 

 

Vedlegg: Rapportering i hht. Finansreglementet per 30.04.2016 

 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  Ingen 

 

 

SAMMENDRAG: 

 

Det foreslås at rapportering i henhold til finansreglementet per 30.04.2016 tas til 

etterretning. 

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

 

Rapporteringen til kommunestyret er i tråd med kommunens vedtatte reglement for 

finansforvaltningen. Det rapporteres fast tre ganger i løpet av året på hvordan kommunens likvider 

forvaltes og tilsvarende for låneporteføljen. Eventuelle avvik fra reglementet skal framgå. Det er 

ikke avdekket brudd på reglementet. 

 

Det er sendt ut på høring forslag til endringer som vil påvirke kommunens reglement for 

finansforvaltningen. Dersom høringsforslaget blir vedtatt vil det fordre en oppdatering av 

kommunens reglement for finansforvaltningen. Dette er omtalt i vedlagte rapport. 

 

Det vises til vedlagte rapport for ytterligere detaljer knyttet til rapporteringen per 30.04.2016.  

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  

 

innstilling: 

 

Rapportering i henhold til reglement for finansforvaltningen pr 30.04.2016 tas til etterretning. 

 

Formannskapet behandlet saken, saksnr. 46/16 den 07.06.2016. 

 

Behandling: 

Enstemmig tiltrådt.  

 

Innstilling: 

Rapportering i henhold til reglement for finansforvaltningen pr 30.04.2016 tas til etterretning. 
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Ark.: U60   Arkivsaksnr.: 16/654 

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 

47/16 Formannskapet 07.06.2016 

42/16 Kommunestyret 16.06.2016 

 

Saksbehandler: Jane Holoen 

 

ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSREGLEMENT 2016-2020, SAMT 

ENDRING AV REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET - 

GAUSDAL KOMMUNE.  
 

 

Vedlegg:  Rådmannens forslag til Alkoholpolitisk bevillingsreglement for 2016-2020.  

 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

 

 

SAMMENDRAG: 

 

I denne saken skal det vedtas nytt alkoholpolitisk bevillingsreglement for perioden  

2016-2020. Videre foreslås endringer i delegert myndighet knyttet til behandling av 

saker etter serverings- og alkoholloven. 

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

 

Gausdal kommunes alkoholpolitiske bevillingsreglement har vært gjeldende for perioden 2012-

2016 og dette skal fornyes for perioden 2016-2020.  Denne myndigheten tilligger 

kommunestyret, jfr. Gausdal kommunes reglement for delegering av myndighet. 

Kommunestyret vedtok i sak 14/16 å utvide inneværende bevillingsperiode til den 30. 

september i påvente av behandling av Alkoholpolitisk bevillingsreglement 2016-2020. 

 

Alle gjeldende salgs- og skjenkebevillinger i Gausdal kommune opphører 30.09.2016. Fornying av 

bevillingene skal skje på grunnlag av kommunens retningslinjer for neste bevillingsperiode. 

Det er kommunestyret som skal vedta kommunens alkoholpolitikk for bevillingsperioden, jfr. 

alkoholloven § 1-7d.  

 

Følgende endringer i alkoholloven er innført siden alkoholpolitisk bevillingsreglement sist ble 

behandlet: 

 

 Det er åpnet for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 på valgdagen, jfr. alkoholloven § 

3-7. Det er opp til kommunestyret om dette skal være gjeldende i den enkelte 

kommune. Gausdal kommunestyret vedtok 27.08.2015, sak 67/15, endring i det 

alkoholpolitiske bevillingsreglementet med bakgrunn i lovendringen, slik at salg av 

alkoholholdig drikk gruppe 1 tillates på valgdagen. Denne ordningen foreslås 

videreført. 

 Bevillingsperiodens opphør er endret fra senest 30. juni til senest 30. september året 

etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkoholloven § 1-6.  
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 Det åpnes for at hver enkelt kommune kan bestemme at bevillingsperioden på 4 år ikke 

skal opphøre, men videreføres for 4 nye år, jfr. alkoholloven § 1.6.   

 

Det siteres fra nytt tredje og fjerde ledd i alkoholloven § 1-6: 

 «Kommunen kan beslutte at bevillinger etter første og annet ledd likevel ikke skal 

opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. 

september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.  Kommunen kan beslutte at ingen 

bevillinger skal opphøre eller fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger 

det må søkes fornyelse for.  Ved fastsettelse av disse retningslinjene, kan kommunen 

legge vekt på de samme forhold som ved behandling av ny søknad.  Istedenfor krav 

om fornyelse, kan kommunen endre eller fastsette nye vilkår for bevillinger i samme 

utstrekning som ved behandling av ny bevilling, jfr. §§ 3-2 og 4-3.» 

 

 Det innføres nytt prikktildelingssystem ved overtredelser, jfr. alkohollovens forskrift § 

10. Denne bestemmelsen omhandler. inndragning av salgs- og skjenkebevillinger, og 

nytt er at overtredelse av alkohollovens bestemmelser graderes, slik at 

alvorlighetsgraden av overtredelsen bestemmer antall prikker.  Dette er detaljert 

beskrevet i forskriften og fremgår av forslaget til nytt alkoholpolitisk 

bevillingsreglement for Gausdal kommune. Det skal fattes enkeltvedtak om tildeling av 

prikker med klageadgang ihht. forvaltningslovens bestemmelser. 

 

Alle aktuelle endringer i alkoholloven er inntatt i rådmannens forslag til nytt alkoholpolitisk 

bevillingsreglement for 2016-2020. 

 

Rådmannen er, i gjeldende alkoholpolitisk bevillingsreglement og reglement for delegering av 

myndighet, gitt delegert fullmakt innenfor alkoholloven på følgende områder: 

 

 Behandle søknader om ambulerende skjenkebevilling 

 Behandle søknader om skjenkebevilling for enkeltanledninger 

 Godkjenne at det skjenkes alkoholholdig drikk i annet lokale enn det som omfattes av 

gitt bevilling 

 Behandle søknader om endring av styrer og/eller stedfortreder for gitt bevilling i 

bevillingsperioden. 

 

Myndighet ut over dette, herunder behandling av søknader/endringer når det gjelder innvilgelse 

av salg eller skjenking av alkohol, er tillagt kommunestyret. 

 

Rådmannen har flere ganger i løpet av siste bevillingsperiode fått signaler om at behandling av 

søknader knyttet til serverings-, salgs- og skjenkebevillinger bør behandles administrativt og 

foreslår derfor følgende endringer i delegering av myndighet: 

 

 

 Kommunestyret behandler: 

o Alkoholpolitisk handlingsplan 

o Alkoholpolitisk bevillingsreglement 

o Fastsettelse av bevillingsgebyr 
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 Formannskapet behandler: 

o Prinsipielle søknader om tildeling eller fornying av salgs- og skjenkebevillinger. 

o Klager på rådmannens delegerte vedtak (første klageinstans). 

 

 Rådmannen behandler: 

o Tildeling eller fornying av salgs- eller skjenkebevillinger, herunder tildeling for 

en bestemt del av året, jfr. alkohollovens § 1-6. 

o Omgjøring av bevillinger ved fastsettelse av nye vilkår. 

o Godkjenning av styrer og stedfortreder. 

o Tildeling av ambulerende bevilling etter alkoholloven § 4-5. 

o Salgs- og skjenkebevilling for enkeltanledning etter alkoholloven § 1.6 for en 

periode på inntil 7 dager, som ikke er av prinsipiell betydning.  

o Utvidelse av skjenkeareal for en enkelt anledning, jfr. alkoholloven § 4-2, 4. 

ledd. 

o Utvidelse av bevillingen for en enkelt anledning til også å gjelde utenfor 

skjenkestedet eller i andre lokaler, jfr. alkoholloven § 4-2-6. 

o Tildeling av prikker ved overtredelse av alkoholloven, jfr. forskriften § 10. 

o Inndragning av bevilling, som følge av prikkbelastning, jfr. forskriften § 10. 

o Andre forhold innfor alkohollovens bestemmelser som ikke er av prinsipiell 

betydning. 

 

Ettersom serveringsbevilling skal ligge til grunn før skjenkebevilling kan tildeles, foreslås at 

rådmannen i tillegg innvilges myndighet til å behandle alle saker som faller inn under 

serveringsloven, med unntak av saker som er av prinsipiell betydning, herunder behandling av 

søknader om serveringsbevilling, godkjenning av daglig leder for serveringsbevilling, samt 

suspensjon og tilbakekalling av bevilling. 

 

Økt grad av delegering medfører behov for mer omfattende retningslinjer for salg og skjenking. 

Rådmannens forslag til alkoholpolitiske retningslinjer for perioden 2016 – 2020 regulerer 

derfor flere forhold enn reglement for foregående perioder.  

 

Med bakgrunn i lovendringer og erfaringer fra tidligere bevillingsperiode foreslår rådmannen 

følgende endringer i alkoholpolitisk bevillingsreglement for 2016-2020: 

 

 Rådmannen gis myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 

prinsipiell betydning ihht. serveringsloven og alkoholloven, jfr. delegeringsreglementet § 

8.2. Dette inkluderer myndighet til å treffe enkeltvedtak mht. prikkbelastning ved 

overtredelser av alkoholloven, jfr. Alkoholloven § 10 

 Formannskapet behandler prinsipielle saker etter serverings- og alkoholloven og er 

første klageinstans for delegerte vedtak etter disse lovverkene.. 

 Det videreføres at kommunal bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 

skjenking av alkoholholdig drikk gis for perioder på inntil 4 år, og med opphør senest 

30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. De stedene som er innvilget 

skjenkebevilling inntil ett år før opphør blir automatisk fornyet for fire nye år, forutsatt 

at det ikke er vesentlige endringer i firma eller konsept som krever ny bevilling..   

 Endring i frist for innsending av omsetningsoppgaver for alkoholsalg/-skjenking, i tråd 

med frist for kommunens videre rapportering.. 

 Skjenkebevilling for enkeltanledning kan gis i inntil 7 dager.   
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 Skjenketid ved enkeltanledninger som tidligere har vært til kl. 01.00, foreslås endret til 

kl. 02.00. 

 Skjenketider ved ambulerende bevilling utvides til kl. 03.00. 

 Mulighet for salg av alkoholholdig drikk inntil 4,7 volumprosent på valgdagen 

videreføres, jfr. endringer i alkoholloven og kommunestyrets vedtak i sak 67/15. 

 Pkt. om bevilling til salg av øl, der det i dag heter at det gis bare til 

dagligvareforretninger, foreslås endret til også å gjelde mikrobryggerier m/eget utsalg 

av egenprodusert øl..  

 Pkt. der Thon hotell Skeikampen, Thon Austlid feriesenter og Strand fjellstue kan 

skjenke brennevin til sluttede selskaper uten ekstra søknad til kl. 0300 utgår.   

 Det foreslås 2 gebyrsatser for skjenkebevilling for enkeltanledning, en sats for 

arrangementer fra 1-2 dager og en for arrangementer 3-7 dager. 

 Det er foreslått nye punkter i bevillingsreglementet når det gjelder idrettsanlegg og 

flerbruksanlegg. For Gausdal arena presiseres at søknader om skjenkebevilling spesielt 

skal ses i sammenheng med eventuelle aktiviteter for barn og unge på samme tidspunkt.  

 Det foreslås innført søknadsfrister for ambulerende skjenkebevilling samt salgs- og 

skjenkebevilling for enkeltanledning, for å sikre forsvarlig saksbehandling.. 

 

Andre relevante lovbestemmelser. 

Kommunestyret skal vedta kommunens alkoholpolitikk for bevillingsperioden, jfr. alkoholloven  

§ 1-7d. Alkoholloven oppstiller visse vilkår som må være oppfylt for at bevilling skal kunne 

innvilges. Når disse vilkår er oppfylt, er det opp til kommunens frie skjønn å vurdere om bevilling 

skal gis. 

 

Maksimale skjenketider er mellom kl 06.00 og kl 03.00 for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2, og 

mellom kl 13.00 og kl 03.00 for gruppe 3, jfr. alkoholloven § 4-4. 

 

Ihht. alkoholloven § 3-7, kan salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 skje fra kl. 

08.00 til kl. 18.00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder 

ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det 

enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første 

ledd. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på 

hverdager, og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi 

Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen 

eller på bestemte ukedager. 

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 

17. mai. 

    

Ihht. alkohollovens forskrift § 3-4, kan det ikke gis salgsbevilling til bensinstasjon eller kiosk. Ut 

over dette kan kommunestyret avgjøre hvilke typer virksomheter som kan innvilges bevilling for 

salg av alkoholholdig drikk gruppe 1. For skjenkebevilling finnes ingen lignede begrensninger. Det 

er således opp til kommunestyret å avgjøre hvilke driftskonsepter og lokaliteter som kan innvilges 

skjenkebevilling. 

 

Det er vide rammer for hvilke hensyn som kan tillegges vekt ved avgjørelsen av bevillingssøknader, 

jfr. alkoholloven § 1-7a om kommunens skjønnsutøvelse. Enkelte av disse vil være en del av 

rådmannens delegerte myndighet ved behandling av enkeltsaker, som vurdering av om 

vandelskravet er oppfylt og om de involverte personer anses å være skikket til å inneha bevilling. 
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Andre forhold vil være knyttet til kommunens alkoholpolitiske bevillingsreglement, som skal 

behandles av kommunestyret.  

 

Videre kan det legges vekt på ordensmessige forhold, herunder om innvilgelse av skjenkebevilling 

vil bidra til forhold man på grunn av ett eller flere lovmessige hensyn ønsker å unngå, samt om 

stedets beliggenhet er ønskelig ut fra hensynet til offentlig ro og orden. Politiet skal uttale seg om 

politi- og ordensmessige forhold før søknader avgjøres av kommunen, jfr. alkoholloven § 1-7, 2. 

ledd. Dette vil være forhold som delvis vil inngå i rådmannens vurdering ved behandling av 

enkeltsøknader, og delvis vil være en del av kommunens alkoholpolitiske handlingsplan. 

 

Vilkår som har saklig sammenheng med den bevilling som gis, for eksempel ved å være begrunnet 

ut fra bestemte kommunale retningslinjer eller mål for alkoholpolitikken, et ønske om å begrense 

antall salgs- eller skjenkesteder av en bestemt type, eller med alkohollovens formål om å begrense 

alkoholrelatert skade gjennom begrenset tilgang, anses å være i tråd med alminnelige 

forvaltningsmessige regler, og således lovlige vilkår ihht. alkoholloven §§ 3-2 og 4-3. 

 

Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet, jfr. alkoholloven § 4-

2. 

 

Bevillinger skal til enhver tid utøves i tråd med bevillingsvedtaket og for øvrig på en forsvarlig 

måte, jfr. alkoholloven §§ 3-9 og 4-7. Bevillingshaver og styrer er ansvarlige for at salgs- og 

skjenkebevillinger utøves i tråd med lovverket, jfr. forskrift til alkoholloven § 2-2. 

Krav til virksomhetens internkontroll fremgår av forskriftens kapittel 8. 

 

Ihht. serveringsloven § 10, skal søknad om serveringsbevilling behandles innen 60 dager, hvis ikke 

sakens kompleksitet tilsier noe annet. Saksbehandlingstiden regnes fra når søker har levert all 

nødvendig dokumentasjon. 

 

Når det gjelder saksbehandlingsregler, viser alkoholloven§ 1-11 til tjenesteloven § 11 og sier at 

saksbehandlingsfrist skal være fire måneder. Det er naturlig å se behandling av søknader om 

serverings- og skjenkebevilling i sammenheng og fatte et samlet vedtak. 

 

 

VURDERING: 

 

Kommunestyret skal vedta alkoholpolitisk bevillingsreglement for perioden 2016 – 2020. I den 

forbindelse legger rådmannen frem forslag til reglement, der endringer i lovverket er vurdert og 

innarbeidet, samt forslag til endringer med bakgrunn i erfaringer fra inneværende 

bevillingsperiode.  

 

Det har flere ganger i inneværende periode kommet signaler om at myndighet etter serverings- 

og alkoholloven med fordel kunne vært delegert til rådmannen i større grad. Bakgrunnen for 

dette har vært at formannskapet og kommunestyret behandler en rekke slike saker i løpet av 

året, og at dette ikke er ansett å være hensiktsmessig. Et annet forhold som tilsier en delegert 

behandling av serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, er hensynet til næringslivet. Det vil 

være en fordel at saksbehandlingen ikke er avhengig av politisk møtekalender, slik det er i dag, 

da bevillingssøkere ønsker en raskest mulig oppstart av virksomhet. Det er samtidig viktig å 

påpeke at administrasjonen skal sikre forsvarlig saksbehandling og må bruke tiden dette tar. 

Dette henger blant annet sammen med krav om at det skal innhentes uttalelser fra andre 

offentlige myndigheter, og vil være spesielt viktig der det fremkommer merknader knyttet til 
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bevillingssøker, daglig leder, styrer og/eller stedfortreder for bevillingen som skal vurderes opp 

mot lovens vandelskrav. I slike tilfeller skal bevillingssøker i tillegg gis anledning til å uttale seg 

til merknadene. 

 

Serveringsbevilling skal foreligge før det kan gis fast skjenkebevilling og rådmannen ser det 

som naturlig at søknader om serverings- og skjenkebevilling for et serveringssted ses i 

sammenheng, og at det i slike tilfeller fattes et felles delegert vedtak. Bestemmelser knyttet til 

saksbehandlingstid i serverings- og alkoholloven er ikke sammenfallende, da søknader etter 

serveringsloven skal være behandlet innen 60 dager etter at søknaden om serveringsbevilling er 

komplett, mens alkoholloven § 1-11 åpner for saksbehandlingstid på inntil 4 måneder. I de 

fleste tilfeller vil 60 dager saksbehandlingstid være tilstrekkelig, også for søknader om 

skjenkebevilling, men i tilfeller der bevillingsmyndigheten trenger lengre saksbehandlingstid, vil 

serverings- og skjenkebevilling bli behandlet hver for seg. 

 

Alkohollovens forskrift § 10 er endret når det gjelder bestemmelser vedrørende inndragning av 

salgs- og skjenkebevillinger, og nytt er at overtredelse av alkohollovens bestemmelser graderes 

med prikktildelingssystem, der alvorlighetsgraden av overtredelsen bestemmer antall prikker.  

En oversikt over overtredelser med tilhørende tildeling av prikker fremgår av forslaget til nytt 

alkoholpolitisk bevillingsreglement for Gausdal kommune. Det skal fattes enkeltvedtak om 

tildeling av prikker med klageadgang ihht. forvaltningslovens regler. Rådmannens vurdering er 

at det er hensiktsmessig at saksbehandlingen av dette er delegert til rådmannen, blant annet 

fordi det bør fattes enkeltvedtak så snart som mulig etter en overtredelse har blitt kjent, samt at 

kontroll av forsvarlig utøvelse av bevillingen krever tett oppfølging av det enkelte skjenkested 

til enhver tid.  I motsetning til tidligere, vil inndragning heretter kunne komme som en 

konsekvens av ett eller flere enkeltvedtak om prikktildeling, og det er antall prikker tildelt etter 

et på forhold fastsatt system som danner grunnlaget for inndragningen. Slike saker innebærer 

for fremtiden således langt mindre bruk av skjønn.  

 

Rådmannen foreslår at prinsipielle saker knyttet til kommunale bevillinger, herunder både 

serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, for fremtiden behandles av formannskapet. 

Formannskapet har i Gausdal kommune ansvar for saker knyttet til næring, og kommunale 

bevillinger anses å falle inn under denne kategorien. Videre foreslås at formannskapet blir 

første klageinstans for delegerte vedtak etter serverings- og alkoholloven, før sakene eventuelt 

videresendes fylkesmannen for videre klagebehandling. Dette gjelder også eventuelle klager på 

enkeltvedtak om tildeling av prikker etter overtredelser. Formannskapets medlemmer vil, ved 

en slik ordning, få spesiell kompetanse innenfor dette området. Kommunestyret skal utforme 

kommunens overordnede alkoholpolitikk, og vil kunne få saker til behandling i 

bevillingsperioden dersom det viser seg behov for endringer i alkoholpolitisk 

bevillingsreglement. 

 

Økt grad av delegering medfører behov for mer omfattende retningslinjer for salg og skjenking. 

Retningslinjene bør utformes på en slik måte at det etableres tydelige rammer for 

bevillingsmyndighetens arbeid for å sikre at delegert behandling er i tråd med kommunestyrets 

overordnede føringer. Mer detaljerte bestemmelser bidrar også til å sikre likebehandling. Videre 

ser rådmannen det som positivt for bevillingssøkere og bevillingshavere at retningslinjene 

inneholder informasjon om muligheter og begrensninger, herunder vilkår for innvilgelse av 

skjenkebevilling. Rådmannens forslag til alkoholpolitiske retningslinjer for perioden 2016 – 

2020 regulerer derfor flere forhold enn reglement for foregående perioder.  
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Kommunestyret vedtok i sak 14/16 å utvide inneværende bevillingsperiode til den 30. 

september i påvente av behandling av Alkoholpolitisk bevillingsreglement 2016-2020  

Det er fra 01.01.2016 vedtatt nytt tredje og fjerde ledd i alkoholloven § 1-6 som omhandler 

bevillingsperioden. Disse åpner for at den enkelte kommune kan bestemme om kommunal 

bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 og skjenking av alkoholholdig drikk ikke 

lenger skal opphøre etter den ordinære bevillingsperioden på 4 år. 

 

Rådmannen foreslår imidlertid at Gausdal kommune fortsetter med bevillingsperiode på 4 år av 

gangen, med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.  Dette vil si 

at alle som har fast salgs- eller skjenkebevilling i Gausdal kommune må søke på nytt hvert 

fjerde år.  Bevillingsmyndigheten kan på denne måten fange opp eventuelle endringer som er 

gjort i perioden og følge opp disse. Selv om det er et krav om at bevillingshaver løpende skal 

innrapportere endringer i selskapet, ansvarlige personer, styrer, stedfortreder og driftskonsept, 

blir det ikke nødvendigvis gjort i praksis. De stedene som er innvilget skjenkebevilling inntil ett 

år før bevillingsperioden opphører, foreslås derimot automatisk fornyet for fire nye år.  Det er 

ikke hensiktsmessig å kreve at bevillingshaver skal gjennomgå hele prosessen på nytt etter så 

kort tid. 

 

Det foreslås i tillegg at det gjøres noen øvrige forandringer i det alkoholpolitiske 

bevillingsreglementet med bakgrunn i erfaringer fra, og vedtak som er gjort i inneværende 

periode. Alle foreslåtte endringer er inntatt i forslaget til alkoholpolitisk bevillingsreglement 

2016-2020, som ligger vedlagt. 

 

Ved innvilgelse av faste skjenkebevillinger, foreslås innført tydelige krav til stedets 

driftskonsept, både for å tydeliggjøre for bevillingssøkere og bevillingshavere hva som er de 

lovmessige krav til slike steder, men også for å sikre skjenkesteder med hensiktsmessige 

konsepter og forsvarlig utøvelse for fremtiden. I denne sammenheng vises til punkt 3.2. i 

bevillingsreglementet. Blant annet foreslås at det skal stilles krav til at servering/skjenking skal 

være stedets primære formål for at skjenkebevilling skal kunne innvilges, samt at 

skjenkebevilling ikke skal kunne innvilges i lokaler der det foregår annen type 

forretningsvirksomhet. Alternativt kan det i teorien søkes om fast skjenkebevilling en rekke 

ulike typer virksomheter, blant annet i frisørsalonger, klesbutikker mv, som vår nabokommune 

Lillehammer tidligere har erfart. 

 

For alle typer bevillinger, er det tydeliggjort hvilke krav som stilles til stedets internkontroll. 

Internkontroll er alle typer tiltak en virksomhet iverksetter for å sikre overholdelse av lovverk 

og interne retningslinjer. Slik tydeliggjøring i bevillingsreglementet vil gjøre det enklere for 

bevillingssøkere å vite hvilke forhold som må vurderes i forkant av en søknad, samt hvilke 

typer dokumentasjon som skal medfølge søknaden. 

 

Av gjeldende bevillingsreglement fremgår at bevilling til salg av øl bare kan innvilges for 

dagligvareforretninger. Det foreslås at salgsbevilling for bevillingsperioden 2016 – 2020 i 

tillegg kan innvilges til bryggerier og mikrobryggerier som ønsker å selge egenprodusert øl..  

Kommunestyre har tidligere innvilget salgsbevilling til et mikrobryggeri i bygda, og ut fra et 

likebehandlingsprinsipp bør en ta høyde for at det kan komme flere slike søknader. Det vises i 

denne sammenheng til pkt. 2.1 i bevillingsreglementet. 
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Kommunestyret vedtok i sak 67/15 å tillate salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 på valgdagen, 

med bakgrunn i endring i alkoholloven, og dette foreslås videreført. Det vies i denne 

sammenheng til pkt. 2.3 i bevillingsreglementet. 

 

Det er foreslått søknadsfrister for ambulerende skjenkebevillinger og bevillinger for 

enkeltanledninger.  For søknad om ambulerende skjenkebevilling er søknadsfristen satt til 2 

uker før arrangementet skal gjennomføres.  Se pkt. 4.1.1 For skjenkebevillinger for 

enkeltanledninger er fristen satt til 3 uker.  I denne type saker skal styrer og stedfortreder 

vandelsvurderes og sosialtjenesten og politiet har uttalerett i forhold til arrangementets art. 

Dette vil da ta noe lengre tid og det må sikres forsvarlig saksbehandling. Se pkt. 4.3.1 i 

bevillingsreglementet. 

 

Det foreslås at skjenkebevilling for enkeltanledning kan gis i inntil 7 dager.  Dette er 

hensiktsmessig i forhold til festivaler etc. som varer over flere dager. Det er også kommet 

signaler fra næringsliv, lag og organisasjoner, om at skjenketidene ved skjenkebevilling for 

enkeltanledninger bør utvides til kl. 0200.  Dette er innenfor alkohollovens bestemmelser om 

skjenketider, og i samsvar med nabokommunenes vedtatte skjenketider.  Det vises i denne 

sammenheng til pkt. 4.3.3 i bevillingsreglementet. 

 

Pkt. 4.4 og 4.5 er nye punkter i forslaget til bevillingsreglement og gjelder tildeling av 

skjenkebevilling i tilknytning til idrettsanlegg og tildeling av skjenkebevilling i flerbruksanlegg. 

Det er rådmannens oppfatning at det bør foreligge klare retningslinjer for eventuell tildeling av 

skjenkebevilling i Gausdal arena. Opplæringslova § 9-5 forbyr servering av alkoholholdig drikk 

i grunnskoler og i kombinerte anlegg for skole og andre formål. I kombinerte anlegg kan det i 

spesielle tilfeller gjøres unntak fra disse reglene når anlegg blir benyttet til kulturelle og andre 

formål utenom skoletiden. Av Ot.prp. nr 36 (1996-97), punkt 15.4.2. fremgår følgende: 

«Departementet gjer, i motsetnad til fleirtalet i utvalet, framlegg om at forbodet i grunnslova 

mot bruk av alkohol i anlegg med grunnskolar bllir ført vidare. (…)» Skolebygg for 

videregående skole omfattes således ikke direkte av bestemmelsen.  Uavhengig av dette, 

foregår det en rekke aktiviteter på Gausdal arena, der målgruppen er barn og ungdom i 

grunnskolealder. Rådmannen anser kommunen for å ha et spesielt ansvar for å ivareta barn og 

ungdom når det gjelder alkohollovens formål om å begrense skadevirkningene av alkoholholdig 

drikk. Med bakgrunn i dette, foreslås at det i bevillingsreglementet presiseres at søknader om 

skjenkebevilling spesielt skal ses i sammenheng med eventuelle aktiviteter for barn og unge på 

samme tidspunkt, samt at det ved behandling av søknader skal gjøres en vurdering av 

arrangementets art og målgruppe og stilles krav om tydelig avgrensning av skjenkeområde og 

eventuelt vakthold. Rådmannen foreslår at det også innføres tydelige rammer for innvilgelse av 

salgs- og skjenkebevilling i idrettsanlegg for øvrig, spesielt i forbindelse med 

idrettsarrangementer.. 

 

Når det gjelder frist for innsending av omsetningsoppgaver for alkoholsalg/-skjenking er denne 

foreslått satt til 1. mars, mot tidligere 1. april. Bevillingsmyndigheten skal rapportere videre til 

Folkehelseinstituttet og trenger litt tid for beregning av gebyrer etc. Det vises i denne 

sammenheng til pkt. 6.1 i bevillingsreglementet. 

 

Gebyrsatsene for salgs- og skjenkebevilling ved enkeltanledning foreslås endret med bakgrunn i 

erfaringer i inneværende periode. Som nevnt over, foreslås at det kan innvilges slik bevilling for 

perioder inntil 7 dager, og gebyrsatsene foreslås differensiert utfra arrangementets varighet. 

Tidligere var dette klassifisert i små og store arrangementer og det har vist seg å være 
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vanskelig å vurdere. Det foreslås derfor to gebyrsatser, en sats for arrangementer fra 1-2 dager 

og en sats for arrangementer fra 3-7 dager.  I denne sammenheng vises ti pkt. 6.4 i 

bevillingsreglementet. Selve gebyrsatsen er inntatt som pkt. 6 i innstillingen til vedtak. 

 

Noen av skjenkestedene i bygda er i gjeldende reglement gitt tillatelse til å skjenke brennevin til 

sluttede selskaper uten ekstra søknad til kl. 0300. Dette punktet foreslås ikke videreført.  Thon 

Austlid feriesenter har endret konsept, Strand fjellstue har meldt opphør og når det gjelder 

Thon hotell Skeikampen må dette tas stilling til ved behandling av ny søknad til høsten.  

 

 

KONKLUSJON: 

 

Kommunestyret skal vedta nytt alkoholpolitisk bevillingsreglement for perioden 2016 – 2020. 

Rådmannen legger således frem sitt forslag til reglement for politisk behandling, og dette følger 

vedlagt. Det er foreslått økt grad av delegert myndighet til rådmannen knyttet til forvaltning av 

serverings- og alkohollovens bestemmelser. Videre foreslås at formannskapet behandler 

prinsipielle saker, samt er første klageinstans for rådmannens delegerte vedtak. 

 

Økt grad av delegering krever mer omfattende retningslinjer enn tidligere. Tydelige 

retningslinjer anses videre å være en fordel for bevillingssøkere og bevillingshavere. 

Rådmannen har foreslått endringer som følge av dette, samt av erfaringer fra inneværende 

bevillingsperiode. 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  

 

innstilling: 

 

1 Gausdal kommune viderefører bevillingsperioder på inntil 4 år av gangen, med opphør 

senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.  Alle som har fast salgs- 

eller skjenkebevilling i Gausdal kommune må søke på nytt hvert fjerde år.  De stedene 

som er innvilget salgs- eller skjenkebevilling inntil ett år før bevillingsperioden 

opphører, blir automatisk fornyet for fire nye år uten søknad. 

 

2 Gausdal kommune innfører nytt prikktildelingssystem ved overtredelser ihht. 

alkohollovens bestemmelser.   

 

3 Kommunestyret behandler: 

a. Alkoholpolitisk handlingsplan 

b. Alkoholpolitisk bevillingsreglement 

c. Fastsettelse av bevillingsgebyr 

Gausdal kommunes reglement for delegering av myndighet endres tilsvarende. 

 

4 Formannskapet behandler: 

a. Prinsipielle søknader om tildeling eller fornying av salgs- og skjenkebevillinger. 

b. Klager på rådmannens delegerte vedtak (første klageinstans). 

Gausdal kommunes reglement for delegering av myndighet endres tilsvarende. 

 

 

5 Rådmannen behandler: 
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a. Alle saker etter serveringsloven som ikke er av prinsipiell betydning. 

b. Tildeling eller fornying av salgs- eller skjenkebevillinger, herunder tildeling for 

en bestemt del av året, jfr. alkohollovens § 1-6. 

c. Omgjøring av bevillinger ved fastsettelse av nye vilkår. 

d. Godkjenning av styrer og stedfortreder. 

e. Tildeling av ambulerende bevilling etter alkoholloven § 4-5. 

f. Salgs- og skjenkebevilling for enkeltanledning etter alkoholloven § 1.6 for en 

periode på inntil 7 dager, som ikke er av prinsipiell betydning.  

g. Utvidelse av skjenkeareal for en enkelt anledning, jfr. alkoholloven § 4-2, 4. 

ledd. 

h. Utvidelse av bevillingen for en enkelt anledning til også å gjelde utenfor 

skjenkestedet eller i andre lokaler, jfr. alkoholloven § 4-2-6. 

i. Tildeling av prikker ved overtredelse av alkoholloven, jfr. forskriften § 10. 

j. Inndragning av bevilling, som følge av prikkbelastning, jfr. forskriften § 10. 

k. Andre forhold innfor alkohollovens bestemmelser som ikke er av prinsipiell 

betydning. 

Gausdal kommunes reglement for delegering av myndighet endres tilsvarende. 

 

6 Gebyr for skjenkebevilling ved enkeltanledning for 2016 fastsettes til: 

 Arrangementer som varer 1-2 dager  kr. 600,- pr. bevilling 

 Arrangementer som varer 3-7 dager  kr. 1200,- pr. bevilling. 

 

7 Kommunestyret vedtar alkoholpolitisk bevillingsreglement for perioden 2016 -2020, 

slik det fremgår av vedlegg til saken.   

 

 

Formannskapet behandlet saken, saksnr. 47/16 den 07.06.2016. 

 

Behandling: 

Enstemmig tiltrådt.  

 

Innstilling: 

1 Gausdal kommune viderefører bevillingsperioder på inntil 4 år av gangen, med opphør 

senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.  Alle som har fast salgs- 

eller skjenkebevilling i Gausdal kommune må søke på nytt hvert fjerde år.  De stedene 

som er innvilget salgs- eller skjenkebevilling inntil ett år før bevillingsperioden 

opphører, blir automatisk fornyet for fire nye år uten søknad. 

 

2 Gausdal kommune innfører nytt prikktildelingssystem ved overtredelser ihht. 

alkohollovens bestemmelser.   

 

3 Kommunestyret behandler: 

a. Alkoholpolitisk handlingsplan 

b. Alkoholpolitisk bevillingsreglement 

c. Fastsettelse av bevillingsgebyr 

Gausdal kommunes reglement for delegering av myndighet endres tilsvarende. 

 

 

4 Formannskapet behandler: 
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a. Prinsipielle søknader om tildeling eller fornying av salgs- og skjenkebevillinger. 

b. Klager på rådmannens delegerte vedtak (første klageinstans). 

Gausdal kommunes reglement for delegering av myndighet endres tilsvarende. 

 

5 Rådmannen behandler: 

a. Alle saker etter serveringsloven som ikke er av prinsipiell betydning. 

b. Tildeling eller fornying av salgs- eller skjenkebevillinger, herunder tildeling for 

en bestemt del av året, jfr. alkohollovens § 1-6. 

c. Omgjøring av bevillinger ved fastsettelse av nye vilkår. 

d. Godkjenning av styrer og stedfortreder. 

e. Tildeling av ambulerende bevilling etter alkoholloven § 4-5. 

f. Salgs- og skjenkebevilling for enkeltanledning etter alkoholloven § 1.6 for en 

periode på inntil 7 dager, som ikke er av prinsipiell betydning.  

g. Utvidelse av skjenkeareal for en enkelt anledning, jfr. alkoholloven § 4-2, 4. 

ledd. 

h. Utvidelse av bevillingen for en enkelt anledning til også å gjelde utenfor 

skjenkestedet eller i andre lokaler, jfr. alkoholloven § 4-2-6. 

i. Tildeling av prikker ved overtredelse av alkoholloven, jfr. forskriften § 10. 

j. Inndragning av bevilling, som følge av prikkbelastning, jfr. forskriften § 10. 

k. Andre forhold innfor alkohollovens bestemmelser som ikke er av prinsipiell 

betydning. 

Gausdal kommunes reglement for delegering av myndighet endres tilsvarende. 

 

6 Gebyr for skjenkebevilling ved enkeltanledning for 2016 fastsettes til: 

 Arrangementer som varer 1-2 dager  kr. 600,- pr. bevilling 

 Arrangementer som varer 3-7 dager  kr. 1200,- pr. bevilling. 

 

7 Kommunestyret vedtar alkoholpolitisk bevillingsreglement for perioden 2016 -2020, 

slik det fremgår av vedlegg til saken.   
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Ark.: 007   Arkivsaksnr.: 16/909 

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 

1/16 Partsammensatt utvalg 07.06.2016 

43/16 Kommunestyret 16.06.2016 

 

Saksbehandler: Rannveig Mogren 

 

ETISKE RETNINGSLINJER I GAUSDAL KOMMUNE  
 

 

Vedlegg:  Etiske retningslinjer – forslag til nye/oppdaterte  

 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Etiske retningslinjer frå 2008. 

 

 

SAMMENDRAG: 

 

Nye, oppdaterte etiske retningslinjer er kommet i stand etter en prosess som har 

involvert kommunestyret, lederne og de hovedtillitsvalgte i Gausdal kommune. 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

Dagens etiske retningslinjer er fra 2008, og de ble vedtatt i kommunestyret. Det var behov for 

å vurdere dem på nytt, i og med at samfunnet, regelverket og kommunen utvikler seg.  

Evalueringen av dagens retningslinjer har involvert kommunestyret, lederne i Gausdal 

kommune og de hovedtillitsvalgte i Gausdal kommune.  

På dette grunnlag er det laget forslag til nye, oppdaterte etiske retningslinjer. Lederne og de 

hovedtillitsvalgte har medvirket. Siden retningslinjene gjelder både ansatte og folkevalgte blir 

de også behandlet i partssammensatt utvalg (administrasjonsutvalget) og sluttbehandlet i 

kommunestyret.  

 

VURDERING: 

Et viktig utgangspunkt for etikkarbeidet i kommunesektoren er formålsparagrafen til 

kommuneloven: “Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger 

på en høy etisk standard.” 

Kommunesektoren er avhengig av tillit når den forvalter store verdier på fellesskapets vegne. 

Tillit til folkevalgte og offentlig ansatte er en grunnleggende forutsetning for et godt 

lokaldemokrati. Etikkarbeidet er også en viktig del av arbeidet med å sikre et godt 

lokaldemokrati.  

Etikk og korrupsjonsforbyggende arbeid handler i praksis om å sikre følgende prinsipp i 

kommunens relasjon med innbyggere, tjenestemottakere, leverandører:  

• Krav om rettsikkerhet og likebehandling  
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• Krav om upartiskhet og integritet i saksbehandlingen 

Det handler også om omdømmet til kommunen, - som arbeidsgiver, som kunde og   

samarbeidspartner 

Etikk- og korrupsjonsarbeid må gå langs 2 spor: 

 

- Struktur;  etiske retningslinjer, kunnskap om lover og regler.  

- Kultur;  måten en håndterer situasjoner på, og hvordan en opptrer overfor  

                        innbyggere, ansatte, tjenestemottakere, samarbeidsparter osv.   

 

Det er gjerne i kulturen utfordringene ligger; hva betyr verdier og etiske retningslinjer i 

praksis?  

Alle ledere i Gausdal kommune har gjennom ord og handlinger stor innflytelse på kulturen og 

normene for adferd i organisasjonen. Det er ledernes ansvar å sørge for at de etiske 

retningslinjene er kjent og at det legges til rette for gjennomgang av de etiske retningslinjer og 

etisk refleksjon. Etter at etiske retningslinjer er vedtatt i kommunestyret skal det være en 

prosess med etiske refleksjon i alle enhetene.  

 

Den interne kulturen i kommunestyret har betydning for rollen som folkevalgt. Den har også 

betydning for innbyggernes oppfatning av lokaldemokratiet. Det samme kan en si om bruken 

av sosiale medier.   

 

Folkevalgte og ansatte blir nesten daglig utfordret til å ta stilling til etiske dilemmaer. Disse 

retningslinjene skal bevisstgjøre og oppfordre til etisk refleksjon blant folkevalgte og ansatte.  

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  

 

innstilling: 

 

Etiske retningslinjer for Gausdal kommune blir vedtatt slik de ligger i vedlegget.  

 

 

Partsammensatt utvalg behandlet saken, saksnr. 1/16 den 07.06.2016. 

 

Behandling: 

Enstemmig tiltrådt  

 

 

Innstilling: 

 

Etiske retningslinjer for Gausdal kommune blir vedtatt slik de ligger i vedlegget.  
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Ark.: 020   Arkivsaksnr.: 14/1154 

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 

44/16 Kommunestyret 16.06.2016 

 

Saksbehandler: Rannveig Mogren 

 

KOMMUNEREFORM - SVAR PÅ FYLKESMANNENS SPØRSMÅL  
 

 

Vedlegg:  Innspill fra innbygger knyttet til arbeidsgruppens forslag som var lagt ut på  

                         hjemmesiden og Facebook.    

 

Tilgjengelig, men ikke utsendt i denne saken: 

 

- Brev fra Fylkesmannen datert 27.11.2015 «Fylkesmannens forventninger til og 

vurderinger av kommunenes kommunereformvedtak.  

- Utredningsrapportene fra kommunereformprosessen  

- Sluttrapport fra kommunereformprosessen mellom Gausdal, Lillehammer, Ringebu og 

Øyer kommuner 2014-2015 

- Rådmannens opprinnelige saksframlegg knyttet til svar på Fylkesmannens spørsmål, til 

møtene i februar 2016.  

- Oppsummering fra det tverrpolitiske gruppearbeidet i kommunestyret februar 2016. 

 

 

SAMMENDRAG: 

 

Arbeidsgruppen – på oppdrag fra kommunestyret - leverer i denne saken sitt forslag, og 

ordfører foreslår at arbeidsgruppens forslag går som Gausdal kommunes svar på 

Fylkesmannens spørsmål. 

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

 

Stortinget har pålagt kommunene en utredningsplikt knyttet til kommunereformen. Innen 1. 

juli 2016 skal alle kommuner ta stilling til en eventuell sammenslåing med andre kommuner. 

Fylkesmannen forventer at det er gjort en vurdering av hvorvidt kommunen, gjennom 

en ny kommune eller på egen hånd, er i stand til å løse lovpålagte oppgaver og håndtere 

utfordringene den står overfor - i dag og 20-30 år fram i tid. Fristen for svar på Fylkesmannens 

spørsmål er 1. juli 2016. 

 

Rådmannen la fram sin vurdering til formannskap/kommunestyret februar 2016.  

 

Sluttrapporten fra kommunereform-prosessen mellom de 4 kommunene Gausdal, Lillehammer, 

Ringebu og Øyer går inn som en del av svaret til Fylkesmannen.  

 

I kommunestyremøte 25. februar 2016 jobbet tverrpolitiske grupper med spørsmålene fra 

Fylkesmannen.  
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I møtet 25. februar 2016 vedtok kommunestyre følgende:  

 

 For å arbeide videre med Gausdal kommunes svar på spørsmål fra Fylkesmannen, 

nedsettes denne arbeidsgruppen på 5 fra kommunestyret:  

- Hans Høistad, Ap, 

- Tormod Rognlien, Ap 

- Anette Musdalslien, Sp 

- Odd Steinar Bækken, Bygdalista 

- Marie Louise Lörken, Felleslista 

Rådmannen er sekretær for arbeidsgruppen  

 Innspill fra det tverrpolitiske gruppearbeidet i kommunestyret 25. februar tas med i det 

videre arbeidet med saken.  

 Arbeidsgruppens forslag legges fram for sluttbehandling i formannskapet og 

kommunestyret i mai 2016. 

 

Arbeidsgruppen har hatt 2 møter. I tillegg til rådmannen har Marit Lang-Ree Finstad deltatt fra 

administrasjonen.  

 

Møtene har vært åpne. 

 

Etter møte nr. 2 hadde arbeidsgruppen et forslag til svar som den ønsket å få tilbakemelding på 

fra innbyggerne eller andre interesserte. Arbeidsgruppens forslag ble publisert på hjemmesiden 

til Gausdal kommune og på Facebook. Innbyggerne ble bedt om å komme med innspill til 

kommunens postmottak. Det kom et innspill.  

 

Denne runden medførte at saken ikke kom i mai møtet som opprinnelig planlagt, men i juni.  

 

 

Arbeidsgruppens forslag:  
 

«Bakgrunn:  

Regjeringen har følgende mål for reformen:  

• Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne 

• Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

• Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

• Styrket lokaldemokrati 

 

Fylkesmannen forventer at det blir gjort en vurdering av hvorvidt kommunen, gjennom en ny 

kommune eller på egen hånd, er i stand til å løse lovpålagte oppgaver og håndtere 

utfordringene den står overfor - i dag og 20-30 år fram i tid.  

 

---- 
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1. En av forventningene til kommunene er at de må ha gjennomført en 

bredt forankret og grundig prosess med sine nabokommuner.  
 

Svar vedtatt i kommunestyret i forbindelse med behandling av sluttrapporten, saksnr. 

11/16 den 25.02.2016: 

 

Sluttrapporten for kommunereformprosessen mellom Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer 

inngår som en del av svaret til Fylkesmannen, og den viser at Gausdal kommune har 

gjennomført en bredt forankret og grundig prosess med sine nabokommuner.  

 

2. Hvordan sikrer kommunen rekruttering av tilstrekkelig arbeidskraft 

med riktig kompetanse innenfor de ulike tjenesteområdene?  
 

Svar:  

Kommunen er en svært kompleks kunnskapsbedrift, - med et mangfold av tjenester og 

profesjoner. Ledere og ansatte i kommunen er den viktigste ressursen i arbeidet med å utvikle 

og levere gode tjenester. Gausdal kommunes mål i kommuneplanens samfunnsdel er å ha en 

organisasjon med fagmiljø som leverer tjenester av god kvalitet med effektiv ressursbruk. 

Om/når kommunene får nye oppgaver og krav må rammene økes.  

Kommunesektoren står overfor store utfordringer i framtiden. De viktigste er blant annet å 

møte den demografiske utviklingen og innbyggernes behov for velferdstjenester. Derfor er det 

nødvendig å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft. Samtidig må kommunene bidra til å 

fornye tjenestene og arbeidsformene. Det handler om å se og bruke de ansattes potensial best 

mulig. Blant annet må kommunene sørge for lavt sykefravær, heltidskultur og medarbeidere 

som bruker sin kompetanse og blir i jobben. God ledelse er avgjørende for å lykkes her. 

Kommuner må være profesjonelle og attraktive arbeidsgivere. I konkurranse med resten av 

arbeidsmarkedet må vi tiltrekke oss de beste lederne og medarbeiderne. Kommunene må ha 

evne til nytenkning og innovasjon. Da kan tjenestene endres og fornyes i takt med 

innbyggernes behov og framtidige utfordringer i arbeidsmarkedet.  

 

For å sikre tjenestetilbudet og økonomisk handlingsrom må det hele tiden prioriteres og 

effektiviseres. I Gausdal kommunes arbeid med ny arbeidsgiverstrategi ser vi på strategier og 

tiltak for:  

 

- Å rekruttere, utvikle og beholde medarbeiderne   

- Kompetansemobilisering, - se og bruke medarbeidernes ressurser/kompetanse i 

tjenesteutviklingen  

- Å bidra til at flere kan og vil jobbe mer (heltidskultur og livsfasebasert arbeidsliv) 

- Omdømme  

- Kultur for samhandling (organisasjonskultur)  

- Ledelse og lederutvikling 

- Innovasjon og nyskaping 

I 2016 er arbeidet med å få utarbeidet kompetanseplan for alle sektorer prioritert. Overordnet 

strategisk kompetanseplan blir lagt fram for folkevalgt organ. 
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Vi er sårbare innen små, spesialiserte tjenester, og har ikke robuste nok kompetansemiljø innen 

alle tjenester. Gausdal kommunes strategi er flere, nye, interkommunale samarbeid. Og flere 

kan videreutvikles, som bl.a. samarbeidet vi har i Helseregion Sør-Gudbrandsdal.  

 

3. Hvordan sikrer kommunen at det er en sammenheng mellom 

demografisk utvikling og utvikling av tjenestetilbud? 
 

Svar:  

Gausdal kommune er svært oppmerksom på de demografiske utfordringene vi har, som 

sammenholdt med mindre økonomisk handlingsrom, utfordrer oss. Vi legger til rette for 

tilflytting, med fokus på aktiv næringsutvikling, boliger, skoler og fritidstilbud. Dette må vi 

fortsette med. Når det gjelder flyktninger, iverksettes tiltak for god integrering, herunder å 

skaffe arbeidsplasser og få dem til å bli i bygda. Det bør etableres regionale samarbeider med 

tanke på koordinering og språkopplæring. 

God planlegging, god økonomistyring, innovasjon og nyskaping er sentrale stikkord.  

Kommuneplanens samfunnsdel retter oppmerksomheten inn mot tidlig innsats, forebygging og 

mestring. Og peker spesielt på samarbeid og behov for samhandling for å møte utfordringene.   

To pågående prosesser nå er omsorgsplanlegging og plan for bosetting og god integrering av 

flyktninger. Innen omsorgsplanlegging er økt bruk av velferdsteknologi og 

hverdagsrehabilitering viktige tiltak for utvikling av tjenestene.   

I Lillehammer-regionen har interkommunalt samarbeid siden 2003 vært et strategisk valg for å 

oppnå:  

- Gevinstrealisering 

- Større fagmiljø for å løse samfunnsoppgaver  

- Større fagmiljø for å redusere sårbarhet 

- Større fagmiljø for rekruttering  

- Håndtere sentrale føringer: for eksempel samhandlingsreformen 

Der kommunen er for liten til å ivareta sårbare tjenester, bør det etableres interkommunale 

samarbeider.  En konsekvens av dette kan være mindre grad av eierskapskontroll, men de 

etablerte samarbeider fungerer godt.   

 

I tillegg til å utvikle interkommunalt samarbeid må vi vurdere mer kjøp av tjenester fra private 

aktører. Dette gjelder ikke de større tjenesteområdene (det er et politisk valg), men innenfor 

helt spesielle områder som gjelder en eller to innbyggere med sammensatte diagnoser. Private 

aktører kan ha fagmiljø og spisskompetanse som vi aldri vil klare å bygge opp/ opprettholde på 

alle de spesialiserte områdene. For eksempel for innbyggere med kombinasjonen 

demens/psykiske lidelser.  

En del av de tjenestene vi kjøper i dag er innenfor teknisk fagområde, og da særlig innen 

planlegging og reguleringssaker. Her er det mange krav til utredninger og dokumentasjon. 

Denne type kompetanse er vi for små til å ha selv. Her må vi basere oss på enten kjøp av 

tjenester fra private aktører, og/eller interkommunalt samarbeid.  

Når det gjelder fremtidens utfordringer innenfor helse og omsorg, så må det etableres 

tjenestetilbud for å ivareta innbyggernes behov. Dette vil blant annet innebære tiltak i hjemmet, 

heldøgns omsorgsplasser, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. Langsiktig planlegging 
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med fokus på tilpasninger i hjemmet blir viktig, der det bør vurderes om kommunen kan gi et 

økonomisk tilskudd eller rimelig låneordning til nødvendige ombygginger av bolig for at man 

kan bo hjemme lenger.  

 

4. Hvordan sikrer kommunen habilitet og troverdighet i egen 

saksbehandling?  
 

Svar:  

Kommunene utøver myndighet innenfor en rekke områder. De prinsipielle avklaringene gjøres 

av kommunestyret. Kommunestyret delegerer myndighet til andre folkevalgte utvalg og 

rådmannen. Rapporteringsrutiner er utviklet. Myndighetsrollen må utøves ut fra et faglig og 

politisk skjønn innenfor de rammene lovgivningen setter. Det er viktig å ta hensyn til 

likebehandling og innbyggernes rettssikkerhet. Målet om utjevning og likeverdige tjenester 

mellom innbyggerne og mellom geografiske områder er viktig i organiseringen av 

velferdssamfunnet. Begrepet likeverd innebærer ikke like tjenester med samme form, innhold 

og omfang i alle kommuner. Men kommunene skal ha mulighet til å tilby helsetjenester, 

undervisningstjenester og annet som på en best mulig måte kan tilpasses den enkeltes behov 

Det forutsetter at de folkevalgte og tjenesteutøverne er i stand til å bruke tid og skjønn. 

Kompetente ansatte, gode rutiner og prosedyrer er viktig. Fokus på internkontroll, etiske 

retningslinjer, god folkevalgtopplæring og opplæring av nyansatte er en del av det.  

Etikk arbeid handler i praksis å sikre følgende prinsipper i alle kommunens relasjoner – 

innbyggere, tjenestemottakere, leverandører; 

- Krav om rettsikkerhet og likebehandling  

- Krav om upartiskhet og integritet i saksbehandlingen 

Høy etisk standard kan oppnås gjennom et kontinuerlig fokus på struktur og kultur 

I Lillehammer-regionen har vi også interkommunalt samarbeid for å sikre «kontroll av 

hverandre», - det vil si der myndighets-utøvelsen utføres av en eller to i hver kommune. For 

eksempel innen vederlagsbetaling.  

 

5. Hvordan vil kommunen bidra til en helhetlig og samordnet 

arealforvaltning og samfunnsutvikling i egen region?  
Svar:  

Kommunen har god evne til å ta ansvar og forvalte samfunnets forpliktelser overfor 

innbyggerne. Kommunen tilpasser tjenestene til lokale behov.  

Klimaspørsmål er sentralt uansett om kommunene er store eller små.  Teknologiske løsninger 

er like viktige som kommunegrenser. Vi må forholde oss til statlige styringssignal, herunder 

bærekraftig areal- og samfunnsutvikling.    

 

Kommunens ansvar er knyttet til kunnskap om lokale forhold. For at denne kunnskapen skal 

kunne brukes, må kommunen ha reell mulighet til selvstendig prioritering. 

Kommunens rolle som samfunnsutvikler handler blant annet om langsiktig arealbruk og 

utbygging. Det dreier seg om utbygging av infrastruktur, steds- og sentrumsutvikling, 
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næringsutvikling og miljø. Kommunen har også ansvar for oppvekstsvilkår, grunnskole og 

folkehelse i videste forstand.  

 

Kommunestyret vedtar planer og andre tiltak som skaper en helhetlig utvikling av 

lokalsamfunnet og gode levekår for innbyggerne. Det er kommunestyret som er ansvarlig for 

arealet innenfor kommunens grenser. Flere særlover stiller krav som kommunestyret må ta 

hensyn til.  

 

De 3 kommunene i Lillehammerregionen har relativt nye kommuneplaner. Kommuneplanens 

samfunnsdel for Gausdal for perioden 2014-2016 ble vedtatt i mai 2014. 

 

I Lillehammerregionen har vi et felles kapittel i hver vår planstrategi om interkommunalt 

planbehov. Som følge av det ble det i 2014 utarbeidet en felles landbruksplan og felles 

næringsplan.  Vi samarbeider godt om Byregionprogrammet, mellom 12 kommuner i 

Gudbrandsdalen. 2 satsingsområder er valgt: 1. Fritidsbebyggelse 2. Innovasjonsnettverk. 

I arbeidet med ny kommunal planstrategi for perioden 2017-2019 har rådmennene i de 3 

kommunene i Lillehammer-regionen laget et forslag til felles kapittel om interkommunalt 

planbehov. Planstrategien vedtas av kommunestyrene i løpet av 2016.    

 

Kommunene i Lillehammer-regionen er et felles bo- og arbeidsmarked, og Gausdal kommune 

vil bidra med sine ressurser i interkommunalt samarbeid. Kommunene kan dra veksler på 

hverandres styrker.  

 

Ulikheten i kommunene er en styrke for Lillehammer-regionen, - som ulike typer næringsareal, 

arbeidsplasser og ulik typer boområder. Det er viktig med boområder i tilknytning til gang og 

sykkelstier, servicetilbud og kollektivtilbud.  

 

For regionens utvikling er det en forutsetning nå at vi planlegger mer sammen, herunder om 

befolkningsutvikling, arealplaner og helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyser.  

 

Gausdals satsing på næringsutvikling kan føre til flere arbeidsplasser i Gausdal, og det er til 

beste også for regionen. Flere interkommunale samarbeid innen for eksempel tekniske tjenester 

bør vurderes.  

 

 

6. Hvordan sikrer kommunen at IKS-er og interkommunale samarbeid 

er underlagt politisk styring?  
 

Svar:   

Kommunene har stor frihet til å organisere virksomheten slik de finner det hensiktsmessig. 

Enten gjennom egen driftsorganisasjon, etablere selvstendige rettssubjekter eller kjøp av 

tjenester.  Det er kommunestyret som har det overordnede ansvaret for oppgaveløsningen, 

uavhengig av hvordan virksomheten er organisert.  

Kommunene i Lillehammer-regionen har mange samarbeid som er bygd opp over tid. Vi har 

etablerte rutiner for styring, økonomiplanlegging og rapportering. Samarbeidene er i hovedsak 

regulert gjennom vedtekter, samarbeidsavtaler og leveranseavtaler, - litt avhengig av hva slags 

organisasjonsform for samarbeidet som er vedtatt. Ved behov for justeringer (vesentlige) blir 
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det utarbeidet saker for kommunestyrene.  

 

Kommunene har en felles eierskapspolitikk – vedtatt i kommunestyrene, og rutiner for 

utarbeidelse av eiermeldinger for hvert enkelt selskap. Disse behandles også i kommunestyrene.  

Tilstrekkelig kapasitet og relevant kompetanse i administrasjonen er en avgjørende faktor for å 

kunne utarbeide gode beslutningsgrunnlag for de folkevalgte. Dette innebærer blant annet å 

sikre at de folkevalgte får reell mulighet og gode redskaper til å drive politisk arbeid lokalt, 

planlegge og utvikle kommunen og ivareta både styring og kontroll av den kommunale 

virksomheten, herunder eierstyring av interkommunale selskaper og aksjeselskaper, 

samarbeidsavtaler og andre avtaler.  

 

En større kommune vil medføre større administrativ kapasitet og bredere kompetanse, men så 

lenge vi er 3 kommuner i de fleste samarbeidene gjelder det å ha gode systemer og utnytte 

etablerte møtearenaer. Rådmennene i de 3 kommunene har møte en halv dag hver måned.   

 

En av rapportene fra kommunereformen omhandler interkommunalt samarbeid, inkludert en 

oversikt over samarbeid og organisasjonsform.  

Det er mange positive sider ved å styrke samarbeid på tvers av etablerte grenser. Samarbeid 

kan gi gevinster samlet sett, men det er også utfordringer. For eksempel knyttet til en 

konkurransesituasjon om tilflyttere, kompetanse og arbeidsplasser. Når det er en intensjon om 

å samarbeide om store samfunnsutviklingsspørsmål vil ofte resultatene først bli synlige på lang 

sikt.  

Vi må derfor satse på flere interkommunale løsninger for å effektivisere, redusere sårbarhet, 

sikre faglighet og solide fagmiljø. Kommunestyret i Gausdal har gjennom strategiplanen 

(kommuneplanens handlingsdel) 2016-2019 valgt det som strategi. Vi er avhengig av at de 

andre kommunene i Lillehammer-regionen ønsker det samme, både politisk og administrativt. 

Å bygge opp, utvikle og videreutvikle interkommunalt samarbeid krever fokus, god styring og 

ledelse.  

 

 

7. Hvordan sikrer kommunen langsiktig økonomisk styring?  
 

Svar:   

Effektivitet handler om at kommunene på best mulig måte kan svare på krav som kommer fra 

innbyggerne. Effektivitet handler også om å få mest mulig ut av hver krone på alle 

tjenesteområder. I et rammefinansiert system har kommunene ansvar for egen ressursbruk. 

Dermed har de også et insentiv til å holde kostnadene nede.  

Det finansielle ansvarsprinsippet innebærer at det forvaltningsnivået som er tillagt ansvar for en 

oppgave, også har ansvar for å finansiere løsningen av denne oppgaven. 

Alle kommuner må forholde seg til finansforskriften. Der står det at det er kommunens eget 

ansvar å ha klare og tydelige regler. Forskriften stiller tydelige krav til rapportering til 

kommunestyret, og minst to ganger i året skal det legges fram rapporter for kommunestyret. 

Økonomi i kommunereformen 

Regjeringen benytter positive økonomiske virkemidler for å legge til rette for overgangen til en 
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ny kommune for kommuner som slår seg sammen. De økonomiske virkemidlene gjøres 

gjeldende for kommuner som slår seg sammen i reformperioden, det vil si sammenslåinger der 

det er fattet nasjonale vedtak innen 1.1.2018 (Kilde: Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet). Kommunene som har vært i prosess sammen har vært godt 

orientert om dette.  

 

Inntektssystemet 

Regjeringen har lagt opp til en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene.  

Regjeringen har vært tydelig på at gjennomgangen av inntektssystemet vil sees i sammenheng 

med kommunereformen. Slik sett har det vært varslet at det kommer endringer, men det er 

først nå kommunene ser sett hvilket utslag det vil gi i kroner dersom det blir vedtatt i 

Stortinget.  

 

Selv om disse utslagene har vært varslet, burde innretningen på forslag til nytt inntektssystem 

ha vært kjent før. Det var ikke mulig å ta konkret stilling til utslag av nytt inntektssystem på 

det tidspunktet kommunens utredningsarbeid vedørende kommuneøkonomi ble gjort. Det er 

mulig at om utslagene var kjent tidligere ville debatten og de politiske vedtakene ha blitt 

annerledes. I alle fall for kommunene Gausdal og Øyer som taper forholdsvis mye på å være 

«frivillig liten», mens alternativet hadde vært – om en gikk i en kommunesammenslutning, at en 

både beholdt dagens inntekter i 15 + 5 år (det vil si ikke tapt på det nye inntakssystemet) og 

hadde fått overnevnte engangskostnader og reformstøtte. Dette blir store summer! 

 

Som det framgår av Gausdal kommunes strategiplan for 2016-2019 er det betydelige 

utfordringer med å få tilpasset utgiftsnivået til kommunens inntekter. Utfordringen er i 

størrelsesorden 25-30 mill. kr årlig. De grep kommunen kan velge å benytte seg av, i tillegg til 

å redusere driftsutgiftene, er å øke eiendomsskatten samt å bruke av kommunens 

disposisjonsfond. Det er mulig å bruke noe av fond en periode for å få innfaset de nødvendige 

tiltak for å oppnå budsjettbalanse. Dette vil imidlertid redusere kommunens fondsbeholdning 

og gjøre kommunen mer sårbar overfor uforutsette hendelser. Dette vil ha stor betydning for 

kommunens tjenester og kommunen kan ikke drive alle tjenester på samme måte som i dag.  

 

Et forhold som ikke er lagt inn i økonomiplanen er arbeidet med tjenesteutviklingen og 

investeringene som trengs knyttet til bosetting og integrering av flyktninger. Gausdal 

planlegger å ta imot flere flyktninger for bosetting. Et godt integreringsarbeid fordrer 

samarbeid mellom mange og ulike aktører, internt i kommunen og med aktører i nærmiljøet.  I 

mars/april 2016 vil det bli lagt fram en plan for økt bosetting og god integrering.  

 

Gausdal kommune vil i årene fremover være i en omfattende omstilling- og 

omstruktureringsprosess. For å lykkes er kommunen avhengig av vilje og evne til både å 

planlegge økonomisk for årene fremover, og til å gjennomføre nødvendige tiltak.  

 

Gausdal kommune har god administrativ kompetanse innen økonomiområdet i dag, men det er 

sårbart.  

 

 

Oppsummering  
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Gausdal kommune har gjennomført en bred kommunereformprosess sammen med 

nabokommuner, med solid politisk forankring og innbyggerinvolvering. Kommunestyret 

vedtok i november 2015 at prosessen avsluttes i denne omgang.   

Gausdal kommune taper på forslaget til nytt inntektssystem. Det utfordrer den økonomiske 

bærekraften, og dermed mulighetene for god samfunns- og tjenesteutvikling.  

I Gausdal kommune har vi mange mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel, og de 

folkevalgte har - gjennom sitt vedtak i november 2015 - tro på at disse kan nås gjennom å 

forbli en egen kommune, og ved å utvikle og videreutvikle interkommunalt samarbeid (vedtatt i 

strategiplanen, som er kommuneplanens handlingsdel 2016-2019). Utviklingen av 

lokaldemokratier er en viktig diskusjon uansett om kommunen er stor eller liten.»  

 

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  

 

vedtak: 

 

 

Kommunestyret legger arbeidsgruppens forslag til grunn når Gausdal kommune viser hvordan 

utredningsplikten knyttet til kommunereformen er i varetatt, og som svar på Fylkesmannens 

spørsmål.  
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ØKT BOSETTING OG GOD INTEGRERING  
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Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

 Brev fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUF- dir.) datert 15.12.2015 - 

Rekruttering og etablering av fosterheimer for enslige mindreårige 

 Rundskriv 01/2016 Integreringstilskudd for år 1 og år 2-5 i 2016  

 Rundskriv 01-(2) 2016 Ekstratilskudd for bosetting av flyktninger 2016 

 Rundskriv 03/2016 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger 

 Barne, -likestillings- og inkluderingsdepartementet) – Arbeid med enslige mindreårige – 

en håndbok for kommunene 

 Integreringsmeldingen – forslag fra regjeringen 11. mai 2016 

 

 

SAMMENDRAG: 

 

Mottak av flyktninger er et samfunnsansvar. Bosettingsbehovet gir kommune-Norge 

store oppgaver som skal løses fremover. Det er både utfordringer og muligheter knyttet 

til mottak av flyktninger.  

 

Flyktninger som er aktive deltakere i lokalsamfunnet, er et mål på hvordan integrerings- 

og inkluderingsarbeidet lykkes. Vi ønsker at flyktninger som bosettes i Gausdal skal bli 

innbyggere i kommunen på lik linje med alle andre. Dette forutsetter god og bevisst 

tverrfaglig innsats innenfor alle kommunale tjenester, og at hele kommunen og 

innbyggerne engasjerer seg for å inkludere alle i lokalsamfunnet. Vi må lykkes med 

integrering og inkludering, og retter innsatsen inn mot tilbud og tiltak innen 4 

hovedområder: Bolig, utdanning/arbeid, helse og fritid.  

 

Rådmannen foreslår at Gausdal kommune i 2017 og 2018 planlegger for bosetting av 15 

flyktninger per år. Videre foreslås bosetting av 2 enslige mindreårige i 2016 og 5 enslige 

mindreårige i 2017. 

 

SAKSOPPLYSNINGER:  

Sentrale begreper 

Inkludering: Alle som bor i Norge skal ha like muligheter og plikter til å bidra og til å delta i 

fellesskapet. Begrepet benyttes bredere enn begrepet integrering, som primært omhandler 

nyankomne innvandrere  
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Integrering: Tilrettelegging og tilpasning for at nye innvandrere skal bli inkludert i samfunnet.  

Innvandrer: Personer (født i utlandet) med to utenlandsfødte foreldre som selv er innvandret 

til Norge.  

Asylsøker: Person som på egen hånd og uanmeldt ber myndighetene om beskyttelse og 

anerkjennelse som flyktning. Personen kalles asylsøker inntil søknaden er avgjort.  

Flyktning: Overføringsflyktninger og personer som har fått asyl/beskyttelse i Norge. 

Utlendingsloven likestiller gruppen som har fått opphold etter FNs flyktningkonvensjon, med 

gruppen som har fått opphold på grunnlag av andre internasjonale konvensjoner om 

beskyttelse. I Norge gis begge disse gruppene flyktningstatus, med de rettigheter som følger 

med.  

Arbeidsinnvandrer: En person som har arbeid som oppholdsgrunnlag. Som hovedregel må 

personer som skal jobbe i Norge ha oppholdstillatelse. Statsborgere fra EU/EØS/EFTA-land 

kan bo i Norge og arbeide uten å søke om oppholdstillatelse, men må registrere seg hos politiet 

for opphold på over tre måneder. Nordiske borgere behøver verken oppholdstillatelse eller å 

registrere seg hos politiet.  

Norskfødte med innvandrerforeldre: Personer født i Norge med to innvandrerforeldre. 

Tidligere ofte omtalt som "etterkommere".  

IMDi: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet er det nasjonale organet som har ansvar for 

bosetting og integrerings av flyktninger i Norge. 

UDI: Utlendingsdirektoratet behandler saker som gjelder søknad om visum eller 

oppholdstillatelse i Norge. De behandler også saker som gjelder familieinnvandring.  

 

Status i Norge 

 

Selv om tilstrømmingen av flyktninger i fjor var høy, er det akkurat i dag få personer som har 

fått opphold og som venter på å få tildelt en bosettingskommune. Det har med 

saksbehandlingstiden i UDI å gjøre.  

Flyktningsituasjonen og det store antallet asylsøkere som har ankommet Norge medfører økt 

behov for bosetting av flyktninger.  Dette selv om ankomstene av asylsøkere til Norge akkurat 

nå er på et lavere nivå enn på mange år. Til sammen 942 søkte asyl de 3 første månedene. Av 

disse var 100 enslige mindreårige. De største gruppene er fra Syria, Afghanistan, Irak, Eritrea 

og Etiopia. De siste årene har størsteparten enslige mindreårige kommet fra Afghanistan. De er 

fortsatt den største gruppen, men utgjør nå kun 1/3. 

 

I følge Kommunal Rapport viser tall de har fått fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

(IMDi) at det totale tallet kommunene har vedtatt å bosette i 2016 nå er 14188. 

 

En vedtatt bosetting på 14 188 betyr at kommunene har passert direktoratets opprinnelige 

anmodning på 14 035. Det er fortsatt et stykke igjen til den nye anmodningen i fjor høst, som 

lød på 18 516. 
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Kommunene er bedt om å ta imot 21 498 flyktninger neste år, det vil si i 2017. Dette tallet kan 

endre seg i og med at IMDi gjør løpende vurderinger.  

 

Utlendingsdirektoratet (UDI) har redusert saksbehandlingstiden for enslige mindreårige. 

Bufetat* har ansvar for enslige mindreårige flyktninger under 15 år fra ankomst til landet frem 

til bosetting. Kommunen overtar ansvaret først når den enslige mindreårige er bosatt.  
*Bufetat = statlig etat under Barne- og likestillingsdepartementet. Barne-, ungdoms- og familieetaten, - har 

som oppgave å gi barn, unge og familier som trenger hjelp og støtte, tiltak i hele landet.) 

Gausdal:  

 

På bakgrunn av det økte behovet for bosettingsplasser, har IMDi bedt Gausdal kommune om å 

ta imot 25 flyktninger i 2016, hvorav 5 enslige mindreårige. 

Og for 2017 ber IMDi kommunen om å legge til grunn følgende foreløpige plantall: Bosetting 

av minst 30 flyktninger i 2017, hvorav minst 10 enslige mindreårige.  

Det er stor usikkerhet knyttet til ankomster av asylsøkere i 2016 og spesielt i 2017. IMDi vil i 

løpet av 2016 oppdatere kommunen på bosettingsbehovet for 2017 i det årlige 

anmodningsbrevet, og så langt som mulig gi foreløpige plantall for 2018 og 2019. 

Gausdal kommune har i de siste årene hatt vedtak om å bosette 5 flyktninger pr. år. 

Familiegjenforening kommer i tillegg. 

Flyktninger som er blitt bosatt i årene 2009 til 2015 har kommet fra Syria, Irak, Eritrea, 

Etiopia, Afghanistan, Somalia og Jemen. Av disse har det vært både enslige flyktninger og 

barnefamilier. 

I august 2015 ble det fattet vedtak i kommunestyret om bosetting av 10 flyktninger, hvorav det 

ble faktisk bosatt 7 personer. De resterende 3 er overført for bosetting 2016.  

Enslige mindreårige 

 

Enslige mindreårige asylsøkere er barn og ungdom som søker asyl i Norge uten å ha følge av 

foreldre eller andre som utøver foreldreansvar for dem, og som oppgir å være under 18 år. 

Dette inkluderer også de som kommer til landet i følge med andre voksne, for eksempel eldre 

søsken, tanter og onkler, men som ikke er deres foreldre. Dersom det på vedtakstidspunktet 

legges til grunn at asylsøkeren var under 18 år på søknadstidspunktet, beholder han eller hun i 

utgangspunktet sin status som enslig mindreårig selv om oppholdstillatelse innvilges og 

bosetting skjer etter fylte 18 år.    

Barn og unge som har status som enslige kan deles inn i to hovedgrupper: 

 0 -15 år (barn) 

 15-18 år (unge/ungdom) 

Ansvaret for de ulike aldersgruppene er fordelt slik: 

 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvaret for bosettingen av barn 

under 15 år. 

 IMDi har ansvaret for å bosette ungdom mellom 15 og 18 år.   
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Bosetting av enslige mindreårige forutsetter kompetanse og tilpassede virkemidler i 

kommunen. Kommunen har blant annet plikt til å yte tjenester og tiltak etter lov om 

barneverntjenester, opplæringsloven, introduksjonsloven, lov om sosiale tjenester og 

kommunehelsetjenesteloven.    

Dette innebærer både behov for plasser og tilstrekkelige ressurser i det kommunale 

barnevernet. Det er ikke slik at alle vil ha behov for omfattende barneverntiltak, det vil være 

individuelle forskjeller. Dersom det i denne forbindelse antas at det foreligger forhold som kan 

gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven, skal den kommunale barneverntjenesten undersøke 

forholdet. 

Økonomi – statlige satser og refusjonsordninger 

Satser for integreringstilskudd 2016 

Bosettingsår Sats 

År 1 (2016) Kr. 184 000 (voksne) 

Kr. 184 000 (barn) 

Kr. 234 000 (enslige voksne) 

Kr. 184 000 (enslige mindreårige) 

År 2 (2015) Kr. 220 000 

År 3 (2014) Kr. 160 000 

År 4 (2013) Kr.   84 400 

År 5 (2012) Kr.   70 000 

Barnehagetilskudd Kr.   24 500 (engangstilskudd) 

Eldretilskudd Kr. 162 500 (engangstilskudd) 

Personer med kjente funksjonshemminger Tilskudd 1: kr. 181 000 (engangstilskudd) 

Tilskudd 2: Inntil kr. 1, 1 mill. inntil 5 år 

 

Integreringstilskuddet utgjør sammen med tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag i stor 

grad det økonomiske grunnlaget for kommunens bosettings- og integreringsarbeidsarbeid. I 

tillegg kommer familiegjenforening med disse gruppene, både de som kommer til Norge 

samtidig med hovedperson og de som får familiegjenforening på et senere tidspunkt. 

Integreringstilskuddet utbetales i 5 år for flyktninger og i 3 år for de som kommer på 

familiegjenforening. 

Integreringstilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter til administrasjon av 

integreringstiltak, sosialhjelp og introduksjonsstønad i fem år etter bosetting.  

Kommunenes utgifter i 2014 var estimert til kr. 770 300 per flyktning over femårsperioden 

hvor det utbetales integreringstilskudd. Tilskuddet for samme periode var på kr. 717 600 for 

enslige voksne og kr. 669 600 for andre (barn, enslige mindreårige, voksne). 

Tallene viser altså at kommunenes estimerte utgifter var høyere enn tilskuddene fra staten. 

Siden tallene er basert på beregninger og dermed ikke er eksakte, er det imidlertid vanskelig å 

si noe sikkert om hvor stort gapet er. Dette vil også variere fra kommune til kommune. 

(Kilde: http://www.imdi.no/om-imdi/rapporter/2015/kommunenes-utgifter-bosetting-ogintegrering/) 

At de som nå bosettes stort sett er enslige voksne (menn), gir en økonomisk utfordring for 

kommunene, fordi alle da skal ha introduksjonslønn. Utgiftene til introduksjonslønn oppveies 

ikke av tilskuddet kommunene mottar fra staten. Når det bosettes familier, får den/de voksne 

 

 

 

Integreringstilskudd 
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introduksjonslønn, samtidig som kommunene mottar bosettingstilskudd både for de voksne og 

barna. Bosetting av familier gir dermed et positivt avvik for kommunens økonomi, mens 

bosetting av enslige voksne gir et negativt avvik. 

I statsbudsjettet for 2016, og i tilleggsproposisjon om økte asylankomster, vedtok regjeringen 

å øke det særskilte tilskuddet med kr. 100 000 per enslig mindreårig flyktning som blir bosatt i 

2016, og et ekstratilskudd på kr. 50 000 per flyktning som kommunene bosetter i 2016 utover 

det antallet kommunen ble anmodet om for 2015. 

Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger differensieres etter bosettingstidspunkt i 

bosettingsåret. I tillegg til tilskuddene, får kommunene refusjon fra staten for å dekke utgifter 

til eventuelle kommunale barneverntiltak utover kommunenes egenandel. Slike tiltak kan for 

eksempel være fosterhjem eller bokollektiv. Egenandel ved refusjon for kommunale utgifter til 

barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger var i 2015 på  

kr 16 600,- per barn per mnd. Utover den kommunale egendelen dekkes 80 % av utgiftene av 

staten. 

Integreringsmeldingen varsler ikke en økt refusjon av barnevernstiltak fra dagens 80 %. Selv 

om ekstratilskuddet på kr. 100 000 videreføres i 2017, vil dette ikke kompensere fullt ut for 

utgiftene til barnevern. Regjeringen sier de vil arbeide videre med en stykkprisordning for 

denne gruppen, og legge fram vurderingen i statsbudsjettet 2017. KS på sin side er skeptiske til 

innretningen med stykkprisfinansiering.  

 

Kommunene kan innvilges ekstratilskudd fra IMDi ved bosetting av personer med 

funksjonshemminger eller atferdsvansker. Tilskudd forutsetter imidlertid en faktisk kartlegging 

av behovet til den enkelte, pluss at dette må være klarlagt på bosettingstidspunktet. 

 

VURDERINGER: 

 

Mål for god integrering i Gausdal 

Som et utgangspunkt for å utforme gode og helhetlige tiltak for integrering og inkludering av 

våre nye innbyggere, er det utformet følgende mål for god integrering i lokalsamfunnet: 

1) alle flyktninger skal kunne bidra og delta i samfunnet 

2) de sosioøkonomiske forskjellene mellom innvandrere og etniske nordmenn minker 

3) de fleste forstår og kan gjøre seg forstått på norsk, innen ett år etter bosetting. 

4) de fleste har en tilknytning til arbeidsliv eller utdanning innen 3 år etter bosetting 

5) lokalsamfunnet tar vel imot og inkluderer flyktningene 

6) flyktningene blir økonomisk selvstendige innen 3 år etter bosetting. 

 

Bosetting og oppfølging av de bosatte er regulert av blant annet introduksjonsloven, lov om 

sosiale tjenester, opplæringsloven, og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.  

Rådmannen foreslår å øke bosettingen til 15 i 2017 og 15 i 2018. Enslige mindreårige kommer 

i tillegg, med forslag om 2 i 2016 og 5 i 2017. Dette er en vesentlig økning for Gausdal, men 

vurderes som realistisk både i forhold til boliger og for muligheten til å styrke kapasitet og 

kompetanse i tjenestene.  



  Sak 45/16 

 

 Side 6 av 120   

 

Med en vesentlig økning av antall bosatte flykninger, vil kommunen ha behov for økt 

ressursinnsats innenfor flere tjenester:  

- Bosettingsarbeid (herunder boveiledning og koordinering av integreringsarbeidet)  

- Introduksjonsprogram  

- Sosial rådgivning og saksbehandling  

- Barnevern  

- Voksenopplæring  

- Helsetjenester (lege, helsesøster mv.)  

- Psykisk helsevern 

- Barnehage 

- Grunnskole   

Barnehage  

Barn i barnehagealder har tilbud om gratis kjernetid i barnehage og det gis redusert 

foreldrebetaling. Disse ordningene kan bidra til å få kvinner fra flyktningfamilier ut i jobb. Det 

er ikke mulig å forutse hvilken alder eller livssituasjon de som bosettes i Gausdal kommune 

eventuelt vil være i, men det må forventes at økt bosetning vil medføre behov for flere 

barnehageplasser. Barnehagesaken til formannskapet og kommunestyret i juni 2016 henger 

derfor sammen med denne saken.  

Skole 

Barn i skolealder begynner på sin nærskole. De vil få språkundervisning i en innføringsklasse 

ved Forset skole, fram til de kan ha tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning. I 

praktiske fag vil elevene følge sin egen klasse ved nærskolen.  

Kvalifisering og arbeid 

Kvalifisering og arbeid står helt sentralt i bosettingsarbeidet. Lykkes vi ikke her blir det mange 

nye som mottar økonomisk sosialhjelp. At flyktningeforeldre kommer i arbeid er det viktigste 

tiltaket for å motvirke barnefattigdom. 

Introduksjonsprogrammet inneholder opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og tiltak som 

forbereder til arbeid eller utdanning. Det er særlig nye innbyggere som har manglende 

utdanning og arbeidserfaring som har utfordringer mht. kvalifisering til det norske arbeidslivet. 

Flyktninger som deltar i ordinært arbeid som del av introduksjonsprogrammet har høyere 

sannsynlighet for å lykkes. En kombinasjon av norskopplæring og arbeidspraksis har gitt gode 

resultater, og vi må ha ytterligere fokus på dette framover. 

Om det blir et vanskeligere arbeidsmarked i vårt område også vil det være ekstra viktig med et 

faglig godt arbeid for å sikre at en høy andel av bosatte flyktninger kommer ut i arbeid og 

ordinær utdanning, men det gir også en høyere risiko ved økt bosetting. 

Fritid 

Flyktninger som er aktive deltakere i lokalsamfunnet, er et mål på hvordan integrerings- og 

inkluderingsarbeidet lykkes.  Vi ønsker at flyktninger som bosettes i Gausdal skal bli 

innbyggere i kommunen på lik linje med alle andre. Dette forutsetter god og bevisst tverrfaglig 

innsats innenfor alle kommunale tjenester og at innbyggerne engasjerer seg for å inkludere alle i 

lokalsamfunnet. Kommunen kan ikke «løse» dette, og her må vi styrke samarbeidet med 

frivillige lag, råd og organisasjoner.  Frivilligsentralen vil være en viktig aktør i dette arbeidet.  

Helse  

Forskning både fra Norge og internasjonalt, viser at ikke vestlige innvandrere generelt har 
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dårligere fysisk og psykisk helse. Det er store variasjoner mellom ulike grupper, ulike typer 

diagnoser og mellom kjønn. Men psykiske lidelser, diabetes, hjerte- og karsykdommer og 

smittsomme sykdommer er overrepresentert. Opplevelse av maktesløshet beskrives som den 

største risikofaktoren for å utvikle psykiske helseplager. 

Flyktninger som bosettes skal gjennom en helseundersøkelse. Ansvaret for å gjennomføre dette 

er lagt til helsestasjonen. Flyktningehelsetjenesten består av lege og helsesøstre, i samarbeid 

med psykisk helsevern.  

Alle nyankomne flyktninger og familiegjenforente skal med utgangspunkt i statlige 

retningslinjer kartlegges for smittsomme sykdommer, tuberkulose og fysisk og psykisk helse. 

Dette er lovpålagte oppgaver som må gjøres umiddelbart etter at flyktningene har ankommet 

kommunen, og før de kan starte på skoler og i arbeidsliv. Det vil videre bli gitt oppfølging i 

samarbeid med fastleger, tannhelsetjenesten, DPS og andre helse- og hjelpetjenester ved behov. 

Kompetanse på kulturell bevissthet og kultursensitivitet er en vel så viktig kompetanse som 

generell kulturkunnskap. Ulike kulturers syn på helse og sykdom, stiller krav til kompetanse i 

helse- og omsorgstjenesten. 

Når antallet bosettinger i kommunen øker må vi forberede oss på å øke kapasiteten innen 

legetjenesten, helsestasjonen og psykisk helsevern.  Forebyggende livsstilstiltak tilpasset utsatte 

grupper (med kosthold, fysisk aktivitet mm) er også viktig. Her blir Frisklivssentralen en viktig 

aktør.  

Oppsummering ressursbehov: 

Det er vanskelig å anslå det økte ressursbehovet, men om en tenker en økning fra 5 til 15 

flyktninger i året + enslige mindreårige (med familiegjenforening i tillegg), må det påregnes at 

vi blant annet må øke flyktningkonsulent-ressursen fra 1 stilling til 2 faste stillinger. Vi må også 

vurdere å øke kapasiteten og kompetansen innen økonomi/controller-feltet. Her er mange 

økonomiske tilskudd og ordninger å holde rede på, så det kan være smart å være på høyden på 

det området. Økt behov innen tjenestene må vi ta sikte på at vi kan finansiere av tilskuddene 

kommunen får.  

 

Et særskilt område er de enslige mindreårige. Der må vi ta sikte på å måtte øke budsjettet i og 

med at staten dekker 80 % av utgiftene. Dette er også et nytt område for oss, så det krever 

ekstra innsats og kompetanseoppbygging til å begynne med. Vi legger til grunn at 

barnevernstjenesten må styrkes med minst 50 % stilling, i tillegg til de ressursene som går inn i 

etableringen av bofellesskap.  

Generelt: Frivilligsentralen kan være et viktig supplement til kommunens tjenester. Det er 

viktig at flyktningene tar del i frivillig arbeid på de ulike arenaene og på den måten er pådrivere 

i utvikling av samfunnet og skaffer seg viktig nettverk i integreringsprosessen. Det er en 

tilleggseffekt at deltakelse gir økt livskvalitet, og utvikling av sosial kapital.  

For å lykkes med bosettingen og den langsiktige inkludering av et økende antall flyktninger er 

Gausdal kommune avhengig av å få til et godt samarbeid med befolkningen i kommunen. 

Kommunen har mottatt henvendelser fra publikum med spørsmål om hvordan en kan bidra til å 

hjelpe flyktninger som blir bosatt. Dette engasjementet er positivt og gir utrykk for at 

flyktningene er velkomne. Det er mange måter å bidra på, og det er viktig at nabolaget 

engasjerer seg når de får en ny nabo. 
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Boliger  

Tilgjengelige boliger, både antall, størrelse og plassering, har vært og er den største 

utfordringen for Gausdal kommune. Dette er hovedårsaken til at vedtaket om å bosette 5 i året 

har vært stabilt. 

Det private leiemarkedet kan dekke noe ved økt bosetting, men det er nok behov for å stille 

kommunale boliger til disposisjon for størstedelen av dem som skal bosettes. 

I budsjett- og økonomiplanen må det settes av midler til kjøp av boliger for flyktninger, med 

muligheter for å søke Husbanken om tilskudd.  I tillegg må det settes av midler til å bygge 

boliger.  

Anskaffelser av boliger må i større grad skje i Follebu og ved Segalstad Bru. Det er på grunn 

av kommunikasjonsforhold. For integreringsarbeidet, utdanning, arbeid og fritid er det viktig. 

De som kommer har som regel ikke førerkort.   

For de boligene Gausdal kommune eier selv er det i dag ikke nok gjennomstrømming av 

leietakere til at det fungerer godt nok. Det gjør at vi bør vurdere en gjennomstrømmings- 

policy, med leie til eie som tiltak for eksempel. Andre kommuner har lykkes med det. Det 

medfører for eksempel at botid i kommunal bolig ikke overstiger 3 år. På den annen side vil 

ofte permanente botilbud bidra til å bedre livssituasjonen. Midlertidighet kan forverre. Dette 

gjelder særlig barnefamilier. 

Kombinasjonen av god bruk av Husbankens økonomiske virkemidler som startlån, tilskudd og 

bostøtte, samt bistand fra kommunen til det praktiske rundt boligkjøp, kan føre til at de som 

bor i kommunal bolig kan etablere seg i egen, eid bolig. Det gjelder særlig flyktningfamilier.  

Vi må øke antall boliger vesentlig om vi skal ta i mot 15 i året i 2017 og 2018. Vi vet ikke 

hvem som kommer, - om det er barnefamilier eller enslige menn, eller begge deler.  

Her kan vi: 
 

 Kjøpe boliger / leiligheter i Follebu/ved Segalstad Bru 

 Bygge boliger / leiligheter i Follebu /ved Segalstad Bru 

 Åpne for selvbosetting, det vil si at flyktningen selv kan finne hybel/leilighet som 

kommunen godkjenner, mot å bidra med en form for økonomisk garanti til utleier. 

Dette er en ordning som fungerer i andre kommuner, og som kan videreutvikles når 

kommunen nå skal ta imot flere flyktninger.  

 

Vi anslår at vi har et investeringsbehov for kjøp/bygging av boliger på kr. 12 mill. per år i en 2-

5 årsperiode framover. Investeringen finansieres via økt låneopptak/salg av eiendom. Dette 

innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett. Omfanget avhenger av hvordan tilskuddsordningene 

er, og hvordan vi lykkes med integreringsarbeidet.    

Leiemarkedet for leiligheter en begrenset i Gausdal. Det kan være bedre for eneboliger, men de 

er ofte ikke sentralt nok beliggende med tanke på offentlig kommunikasjon. Tilgang til 

offentlig kommunikasjon er viktig for integreringen og arbeidsmulighetene.  
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Vi har gjennomgått ferdig regulerte og opparbeidede boligtomter i Segalstad Bru og Follebu, 

for å vurdere mulighetene for at kommunen bygger nye utleieleiligheter selv. Dette kan være 

spesielt aktuelt for tomter det har vist seg vanskelig å få solgt.  

Ved salg av kommunale eiendommer (se egen sak til formannskap/kommunestyret i juni 2016), 

kan vi frigjøre noe kapital for å kjøpe/bygge boliger tilpasset målgruppen, herunder både 

enslige, par, barnefamilier. Øvrige investeringer må dekkes av låneopptak.  

 

 

Enslige mindreårige 

Bosetting av enslige mindreårige vil utfordre og berøre de fleste av kommunens tjenester. 

Kommunen skal gi de enslige mindreårige et differensiert tilbud av god kvalitet som er tilpasset 

den enkeltes behov. Mange av de som kommer er ressurssterke ungdommer som har behov for 

mindre omfattende tiltak. Andre, særlig de yngste, har behov for omfattende tiltak.  

Rådmannen foreslår at Gausdal kommune tar i mot 2 enslige mindreårige under 15 år i 2016. 

Og at vi tar i mot 5 enslige mindreårige i alderen 15-18 år i 2017.   

Det er knyttet stor usikkerhet til plantallene og anmodningen om behovet for bosetting av 

enslige mindreårige i 2017. De erfaringene kommune gjør vedrørende bosetting av enslige 

mindreårige i 2017 vil danne grunnlaget for bosetting av enslige mindreårige i 2018 og 2019. 

Barnevernstjenesten i Gausdal vil ha hovedansvar for enslige mindreårige flyktninger som 

kommer til Gausdal kommune, i nært samarbeid med andre ressurser og kompetansemiljø i 

kommunen.  

Føringer fra IMDi: 

Enslige mindreårige flyktninger er spesielt sårbare og skal prioriteres i bosettingsarbeidet. De 

trenger trygge og gode oppvekstsvilkår, og bosetting av disse krever et spesialtilpasset apparat 

i kommunene. 

Når enslige mindreårige kommer til asylmottak eller omsorgssenter, finnes det ofte lite 

dokumentasjon om dem. For å kunne gi dem den oppfølgingen de trenger, starter derfor 

personalet på mottaket eller omsorgssenteret en kartlegging av barnas bakgrunn, 

forutsetninger, behov og ønsker, og lager individuelle planer for hver enkelt. For de under 15 

år lager omsorgssenteret det man kaller en kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige 

mindreårige asylsøkere/flyktninger. Kartleggingen skal resultere i en mål- og arbeidsplan.  Når 

barnet har fått innvilget opphold og skal bosettes i en kommune, blir denne informasjonen et 

viktig grunnlag for kommunen som skal ta imot dem. 

For de over 15 år lager UDI eller asylmottaket en individuell kartlegging og tiltaksplan. Også 

for disse blir kartleggingen viktig informasjon å ta med til sin nye hjemkommune, slik at 

kommunen kan legge best mulig til rette for barna. Kommunene som har vedtatt å bosette 

denne gruppa, får forespørsel om å ta imot enkeltpersoner. Sier kommunen ja til forespørselen, 

fatter IMDi et vedtak om tildeling av bosettingskommune som går både til flyktningen, barnets 

representant (verge) og kommunen. 
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Kommunen får oppfølgingsplanen eller den individuelle kartleggingsplanen, og organiserer bo- 

og omsorgstilbudene som den enslige mindreårige trenger. 

De aller fleste enslige mindreårige flyktninger har behov for voksenpersoner rundt seg som kan 

gi dem trygghet, omsorg og veiledning. Dette innebærer at kommunen bør vurdere ulike 

omsorgsløsninger og ha et differensiert bo- og omsorgstilbud slik at barnet får gode 

oppvekstbetingelser. 

Det finnes flere mulige løsninger når kommunen skal bosette enslige mindreårige: For dem 

under 15 er fosterhjem en vanlig løsning.  

For dem over 15 år er bofellesskap vanlig. De over 15 som har evne til og ønske om å greie 

seg selv, kan bosettes i egen hybel. Disse må få oppfølging etter behov.  

Enslige mindreårige får tildelt en representant når de søker beskyttelse i Norge. Etter at de har 

fått innvilget opphold, får de en verge. Representant eller verge er en voksen person som skal 

ivareta deres rettigheter i Norge, både juridisk og økonomisk. I tillegg til å tale barnets sak, 

skal representanten eller vergen gi råd, undersøke hvorvidt familien kan spores opp og hjelpe 

til med å holde kontakt med og bli gjenforent med sin familie. 

Mange enslige mindreårige fyller 18 år ganske snart etter bosetting og har da, som voksen, 

ansvaret selv. Erfaring fra kommuner tilsier likevel at kommunen som bosetter dem må være 

forberedt på at den enkelte fortsatt vil trenge bistand for å greie å orientere seg i lovverket og i 

rettigheter og plikter i samfunnet for øvrig. 

(Kilde: http://www.imdi.no/om-imdi/aktuelt-na/fa-bosettingsklare-flyktninger/) 

Hvor lenge det er aktuelt å bo i bofellesskap er individuelt betinget, men mange fagfolk 

anbefaler en botid på minimum tre år for å tilpasse seg det norske samfunnet og få den 

omsorgen og hjelpen barna trenger for å bearbeide en vanskelig fortid. 

Når de har flyttet ut av bofellesskapet, kan de med fordel få hybel i umiddelbar nærhet og med 

oppfølging fra bofellesskapet eller en vertsfamilie før de flytter videre.  

 

Det kan være viktig å følge opp ungdommene også etter at de fyller 18. De unge har behov for 

voksenkontakt, emosjonell oppfølging, støtte i forbindelse med skole/lekser osv. Mange av 

ungdommene har traumer med seg, og de må ha voksenpersoner som kan støtte og hjelpe dem. 

Kvalifisering 

En nylig publisert rapport fra Fafo - Rapport nr. 32-2016: «Kostnader ved mangelfull 

utdannelse av asylsøkere og flyktninger» - påviser at det er avgjørende å få innrullert 

mindreårige flyktninger i norsk skole så raskt som mulig. 

Rapporten peker på flere årsaker til at flyktningbarn får for dårlig skolegang, blant annet at de 

ikke tas raskt nok inn i skolen etter ankomst, og at språkopplæringen er for dårlig. En dårlig 

skolegang vil for mange ha negativ betydning senere i livet for inntekt og arbeid, psykisk helse 

og livskvalitet generelt. Dessuten kan det gi samfunnet utgifter til trygder, stønader og 

helsetjenester; i verste fall økt kriminalitet og lavere produktivitet. 

Tiltakene som foreslås i rapporten er:  

 Rask innrullering i skolen etter ankomst 
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 Rask og særskilt norskundervisning, samt morsmål- eller tospråksopplæring 

 Kartlegging av psykiske vansker og oppfølging 

 Inkluderende skolemiljø, tett samarbeid skole/hjem 

 

Rapporten konkluderer med at det vil være ressurskrevende å følge opp tiltakene, men at 

kostnadene ved å la være kan være det mangedobbelte. Tilskuddet kommunene får dekker ikke 

de reelle utgiftene. Det kan dessuten være nødvendig med kompetanseheving av lærerne for å 

mestre utfordringen.  

Kommunene mottar tilskudd fra staten til bosetting av enslige mindreårige. Det økonomiske 

utfallet er avhengig av boform. De rimeligste boformene er hybel/hybel med tilsyn, det dyreste 

er bofellesskap. I hvilken grad det enkelte bofellesskap har en bærekraftig økonomi, er 

avhengig av antall ansatte, idet lønnskostnader utgjør den største utgiften. Antall ansatte, dvs. 

antall årsverk henger sammen med antall barn og deres omsorgsbehov.  

De under 15 år 

Ved bosetting av enslige mindreårige under 15 år, er det barnevernet som skal foreta en 

vurdering av det enkelte barnets behov og tilby et egnet botiltak. Barneverntjenesten må foreta 

den spesielle godkjenningen av fosterhjemmet knyttet opp mot det enkelte barnet. 

Når barnet er bosatt blir det kommunen som har ansvar for omsorgen uavhengig av om barnet 

bor i fosterhjem eller bofellesskap.  Kommunen vil ha det daglige omsorgsansvaret og 

oppfølgingsansvaret for barnet, og i tillegg tilsynsansvaret. 

Rådmannen foreslår at kommunen bosetter 2 enslige mindreårige under 15 år i 2016. Det er en 

forutsetning at en får rekruttert gode fosterhjem til disse barna. 

Bosetting av enslige mindreårige i fosterhjem vil innebære flere arbeidsoppgaver for ansatte 

som i dag har ansvaret for fosterhjemsarbeidet i barneverntjenesten. De vil få ansvaret for 

oppfølgingen av fosterhjemmet og de enslige mindreårige som bor i fosterhjemmet. 

De fra 15-18 år 

Rådmannen foreslår at det opprettes et bofellesskap med 5 plasser. Erfaringer fra andre 

kommuner, for eksempel Lillehammer der vi har vært på studiebesøk i bofellesskap, viser at 5 

er en hensiktsmessig størrelse. Det dreier seg om at barna helst skal vokse opp i noe som i 

størst mulig grad likner en familie, og at konfliktnivået gjerne øker med antall barn.  

Videre mottak av enslige mindreårige vil bli regulert av ledige plasser i bofellesskapet, samt 

mulighet for bosetting i fosterhjem.  

Rådmannen foreslår at det bygges et bofellesskap på Segalstad Bru for 5 plasser.   

Vi foreslår en bemanning på 6,5 årsverk, i og med at det skal være døgnbemanning, og best 

dekning på ettermiddag/kveld.  

3 av de ansatte bør ha høgskoleutdanning (lærer/sosionom/barnevernspedagog/sykepleier).   

Utgangspunktet er en gjennomsnittlig botid på tre år i bofellesskap, deretter to år på hybel med 

oppfølging. Gjennomsnittlig alder ved bosetting er satt til 15 år, slik at ingen over 20 år blir 

boende i bofellesskap. Dette har betydning for inntektene, da refusjon og en betydelig andel av 

tilskudd bortfaller ved fylte 20 år.  
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Vi bør ikke lukke muligheten for at noen av de som bosettes i bofellesskap er under 15 år. Det 

har vist seg vanskelig for Buf-etat å finne fosterhjem til de over 12-13 år. Det igjen betyr at de 

barna som bør bosettes først i praksis ikke blir det. På Lillehammer er de fleste i 

bofellesskapene fra 14-16 år.  

Kommunen må også arbeide for å rekruttere flere fosterfamilier og hybler med tilsyn.  

Nærmiljøarbeid der bolig for enslige mindreårige skal etableres bør starte allerede før 

innflytting, med informasjon til naboer og lokale lag og foreninger. Hva som vil være gode «bli 

kjent»-tiltak etter innflytting må vurderes med utgangspunkt i barnas behov. 

De ansatte i bofellesskapet må være opptatt av at barna skal delta i idrettslag og andre norske 

fritidsaktiviteter. Det enkelte barns ønsker og behov må være retningsgivende for valg av 

fritidsaktiviteter. Det viktigste er at barna kommer med i en aktivitet med et positivt og 

inkluderende miljø.  

 

Det må også legges til rette for at de skal få mulighet til religionsutøvelse. 

For mange barn vil det være fint å komme hjem til en familie f.eks. en helg i måneden og 

oppleve ordinært familieliv og omsorg fra andre enn boligpersonalet. Det bør arbeides for å 

skaffe slike besøksfamilier. 

Kommunene mottar helårs integreringstilskudd fra og med bosettingsåret, uavhengig av når på 

året bosettingen skjer. Boform og tjenestebehov og derav utgiftsnivå vil variere fra person til 

person. Forskjellen mellom årlig integreringstilskudd og utgifter til aktuelle tjenester forventes 

derfor å variere fra år til år. 

Rådmannen anbefaler at det de årene hvor integreringstilskuddet overstiger utgiftsnivået 

avsettes overskytende midler til disponibelt fond. Tilsvarende kan det brukes fra fondet når 

utgiftsnivået overstiger integreringstilskuddet. 

Etablering av bofellesskap for enslige mindreårige 

I utredningsarbeidet har vi vurdert ulike alternativ. I og med at GAVO-bygget blir frigjort har 

det vært særskilt vurdert. Eiendommen ligger sentralt plassert ved Segalstad bru, med kort veg 

til videregående skole med idrettshallene og andre fasiliteter, idrettsanlegget ved Linflåa, til det 

kommunale tjenestetilbudet og bussforbindelse til Lillehammer. 

Området er i reguleringsplanen betegnet som område FKB 6 med følgende formål: 

Byggeområder for forretning/kontor/bolig. Eiendommen inngår i områderegulering for 

Segalstad bru sentrum, hvor reguleringsprosess er igangsatt. Tomtestørrelsen er om lag 

2250m
2
. Selve bygget er oppført i 1985, og består av underetasje og første etasje. 

Underetasjen har et areal på 173 m
2
 (BTA), mens første etasje er 517 m

2
. 

Det ble tidlig i prosessen skissert en løsning med ombygging til bofellesskap med 11 boenheter. 

Erfaringer fra drift av denne type bofellesskap i andre kommuner, deriblant Lillehammer, tilsier 

at dette er for mange enheter for ett bofellesskap. Anbefalingen går på 5 enheter. Det er derfor 

rikelig med plass til 5 enheter ved kun å benytte 1. etg. Arealet i 1. etasje gir i overkant av 100 

m
2
 pr bruker. De ulike alternativene for bruk av underetasjen er ikke nærmere utredet 

 

Husbanken gir tilskudd til ombygging ved et slikt prosjekt, og det må påregnes bindingstid på 

20 år. For å unngå krav om tilbakebetaling av deler av tilskuddet, må ombygging gjennomføres 

slik at den kan nyttes til annet formål i framtiden, dersom behovet for bofellesskap for 
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flyktninger minker. Det er da nærliggende å tenke seg en framtidig utnyttelse av bygget til en 

eller annen form for bolig-formål. Ett alternativ kan være bofellesskap for eldre.  

Rådmannen mener at GAVO bygget og tomta har mange fortrinn. Den sentrale beliggenheten 

er ideell, og etablering av et bofellesskap for flyktninger her, vil kunne være en god løsning. 

Rådmannen er likevel av den oppfatning at kommunen er best tjent med å selge bygget, og 

etablere bofellesskap i andre lokaler på Segalstad Bru. Kommunen kan kjøpe og eventuelt 

bygge om, eller kommunen kan bygge. For eksempel på en kommunal tomt som så langt ikke 

er solgt. Det er det siste alternativet – bygging - som er mest realistisk. Her vil vi så langt det 

går også benytte oss av virkemidlene i Husbanken. 

--- 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  

 

innstilling: 

 

  

1. I 2016 tas det i mot 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 i mot 5 enslige 

mindreårige i 2017. Ved ledig kapasitet i bofellesskapet kan en ta i mot 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. 

 

 

 

 

Formannskapet behandlet saken, saksnr. 48/16 den 07.06.2016. 

 

Behandling: 
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Enstemmig tiltrådt.  

 

 

Innstilling: 

1. I 2016 tas det i mot 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 i mot 5 enslige 

mindreårige i 2017. Ved ledig kapasitet i bofellesskapet kan en ta i mot 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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Ark.: 613 &55   Arkivsaksnr.: 16/918 

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 

49/16 Formannskapet 07.06.2016 

46/16 Kommunestyret 16.06.2016 

 

Saksbehandler: Torbjørn Furuhaugen 

 

SALG AV KOMMUNAL BYGNINGSMASSE.  
 

 

Vedlegg: Ingen 

 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

 

 

SAMMENDRAG: 

 

Som en del av omstillings- og omstruktureringstiltakene vedtatt i strategiplanen foreslår 

rådmannen at følgende kommunale bygg selges: utleieboligen i Frydenlund 27, det 

såkalte Herredshuset beliggende i Jordmorvegen 1 i Forset og GAVO – bygget ved 

Segalstad Bru. 

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

 

I vedtatt strategiplan for 2016 – 2019 er det under omstilling og omstrukturering tatt inn en del 

tiltak som skal vurderes. Under planområde 7 er det blant annet et punkt som sier 

«Arealeffektivisering: Selge bygninger/gå ut av leiekontrakter. Forutsetter at en lykkes i 

strukturarbeidet og flytter/samler tjenestetilbud.»  

 

Som en del av dette arbeidet legges det nå frem for kommunestyret forslag om å selge tre 

konkrete bygg. Byggene som foreslås solgt er en kommunal utleiebolig ved Segalstad Bru med 

adresse Frydenlund 27, det gamle Herredshuset i Forset som ligger i Jordmorvegen 1 og det 

såkalte GAVO – bygget med adresse Slettmoen 2 ved Segalstad Bru. 

 

Boligen i Frydenlund 27 er oppført i 1964, og har et bruksareal (BRA) på 96 m². I tillegg er 

det fra samme byggeår en garasje på 21 m². Tomteareal er på 1058,8 m². Det er innhentet 

verditakst på eiendommen, der salgsverdi er satt til 1,1 mill. kr. Når det gjelder tilstand er det i 

taksten beskrevet at eiendommen fremstår med renoveringsbehov og at mange tiltak må 

påregnes. To uavhengige takster vil bli innhentet, der en gjennomsnitt av begge vil bli brukt 

som salgsverdi. 

 

Herredshuset i Forset er oppført i 1954, og har et bruksareal på 642 m² inkl. kjeller og 

kaldtloft. Tomteareal er på 2098,8 m². Bygningen inneholder en kommunal utleiebolig i 2. etg. 

samt kontorlokaler for Gausdal kirkelige fellesråd i 1. etg. og deler av 2. etg. I tillegg leies det 

ut lokaler i kjeller til Gausdal Husflidslag. I innhentet verditakst er salgsverdi satt til 2,7 mill. 

kr. Videre er det beskrevet at eiendommen fremstår som godt vedlikeholdt, dog bør 

oppgraderinger påregnes over tid. 
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GAVO – bygget ved Segalstad Bru er oppført i 1985, og består av underetasje og første 

etasje. Underetasjen har et areal på 173 m² (BTA), mens første etasje er 517 m². Tomteareal er 

ca. 2250 m². Verditaksten på bygget er satt til kr 5 mill. Bygget huser i dag aktiviteten til 

GAVO, men denne virksomheten skal flyttes til Flatland i Forset. Flytting blir gjort når 

ombygging på Flatland er ferdig. Det vises forøvrig i denne sammenheng til rådmannens svar 

på interpellasjonen i kommunestyret 28/4-16 om prosessen knyttet til omstilling innen 

habiliteringstjenestene. 

 

 

VURDERING: 

 

Frydenlund 27: 

Bakgrunnen for at det foreslås å selge boligen i Frydenlund 27 er at dette er en bolig som er av 

litt eldre dato og som har et relativt stort behov for oppgradering. Et enkelt prisoverslag viser 

at det fort går med 1 mill. kr for å sette boligen i den stand den bør være for å brukes som 

utleiebolig. En kan da stille seg spørsmålet om dette er fornuftig, eller om en heller bør selge 

og legge pengene fra salget i å skaffe boliger av nyere dato. Det kan nevnes at nåværende 

leietager er interessert i å kjøpe boligen for takst for å pusse den opp og bo der videre. 

 

Det som taler mot eventuelt å selge denne boligen er først og fremst beliggenheten. Den ligger 

i kort avstand til skole, bussforbindelser og sentrumsfunksjoner ved Segalstad Bru. I plan for 

bosetting av flyktninger er akkurat dette med beliggenhet av denne type boliger et viktig 

poeng. De er i sin første fase i Norge helt avhengig av å ha kort avstand til blant annet skole, 

buss og andre viktig sentrumsfunksjoner. For å kunne ta i mot flere flyktninger er det helt klart 

at kommunen må skaffe flere boliger. Men tar en pengene fra et eventuelt salg og legger til 

påkostningsbehovet har en langt på vei finansiert kjøp eller bygging av en helt ny bolig ved 

Segalstad Bru. Kommunen kan også søke tilskudd fra Husbanken til bygging, kjøp og 

rehabilitering av boliger til bruk som omsorgsboliger og flyktningeboliger. 

 

Administrasjonen er kommet til at selv om beliggenheten er god og behovet for boliger vil 

være stort fremover, foreslås eiendommen solgt.  

 

Herredshuset i Forset: 

Bygget er over 60 år gammelt, og det vil som det står i taksten måtte påregnes oppgraderinger 

over tid. Dette gjelder for så vidt for de fleste bygg, men dette er et bygg som kommunen ikke 

direkte er avhengig av i sin drift. Tanken her er noe den samme som for Frydenlund 27 at 

pengene en får ved et salg kan legges i kjøp/bygging av nyere boliger, eller oppgraderinger og 

ombygginger av egne bygg i forbindelse med andre omstillingstiltak. 

 

Kommunen har i dag følgende husleieinntekter på bygget:  

 Gausdal kirkelige fellesråd ca. kr 105 000.- pr. år for 7 kontorer, møterom og lagerrom 

i tillegg til kjøkken/teknisk rom.  

 Gausdal Husflidslag betaler ca. kr 9 400,- pr. år. 

 Den kommunale utleieboligen er pr. dags dato kr 48 000,- pr. år. 

 

Når det gjelder nåværende leietagere, kan en ved et salg eventuelt overføre de eksisterende 

leietagerne til ny eier. Alternativt må leietagerne finne seg andre steder å være. For den 

kommunale utleieboligen vil dette ikke være noe stort problem. Hvordan dette blir for Gausdal 

kirkelige fellesråd er litt mer usikkert. Kommunen har ingen plikt til å holde lokaler for Gausdal 
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kirkelige fellesråd, men i kirkelovens § 15, som omhandler kommunens økonomiske ansvar 

ovenfor kirkelige fellesråd, står det blant annet følgende: 

 

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: 

d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og 

kontorhold,  

f) utgifter til kontorhold for prester.   

 

Kommunen vil miste inntekter ved å selge bygget, samtidig som vi i forhold til Gausdal 

kirkelige fellesråd i en viss grad kan bli «tvunget» til å dekke økt husleie gjennom at årlig 

driftstilskudd eventuelt må økes. Alternativt kan en se på om kommunen har andre alternative 

lokaler som de kan leie, men dette er foreløpig ikke nøyere vurdert. Oppsigelsestid på 

leieforholdet er 6 mnd.  

 

Etter en samlet vurdering er administrasjonen kommet til at også dette bygget legges ut for 

salg. Det begrunnes med at kommunen ikke direkte er avhengig av dette bygget i sin drift 

fremover. Selger en bygget nå unngår kommunen større påkostninger på bygget som etter 

hvert vil komme. 

 

GAVO – bygget ved Segalstad Bru: 

Bygget er vurdert i forhold til å eventuelt etablere bofellesskap for enslige mindreårige 

flyktninger. Bygget er veldig bra plassert for denne bruken, men man er kommet til at 

størrelsesmessig er bygget mer uhensiktsmessig. Det vil derfor være fornuftig å selge bygget, 

og heller bygge eller kjøpe nye boliger for mindreårige flyktninger ved Segalstad Bru. Dette er 

nærmere beskrevet i sak om bosetting av flyktninger. Det kan nevnes at administrasjonen har 

fått flere henvendelser fra næringsvirksomheter ved Segalstad Bru som er interessert i å kjøpe 

bygget hvis dette skulle bli lagt ut for salg.  

 

Hvis kommunestyret slutter seg til å selge bygget, foreslås det fra administrasjonens side å 

legge inn premisser eller kriterier i salgsprospektet slik at det ikke er bare pris som teller i 

evalueringen av tilbudene. Slike kriterier kan være med å styre sentrumsutviklingen ved 

Segalstad Bru, og det kan ha betydning for blant annet utvikling av næringsliv og derigjennom 

generere arbeidsplasser i kommunen. 

 

Oversikt over utgifter og inntekter i kommunens eiendomsmasse. 

Som en ser av saksutredningen over så henger flere av vurderingene sammen med plan for 

bosetting av flyktninger, samt omstrukturering av noen av kommunens tjenester. Det er i denne 

sammenhengen viktig å se helhetsbildet av de totale utgifter og inntekter i disse planene, - en 

oversikt det vil være vanskelig å få dersom det skal fattes vedtak i mange enkeltsaker.  

 

Det presiseres at tabellene nedenfor viser veldig grove anslag uten at planlegging og 

prosjektering er gjennomført, men vil gi en pekepinn på investeringsbehovet. På utgiftssiden er 

det ikke trukket fra eventuelle tilskudd fra Husbanken, momsrefusjon etc. 

 

Bygging/kjøp av boliger for flyktninger vil kunne ha et årlig investeringsbehov på anslagsvis 12 

mill. kr pr. år i en periode. Investeringsnivået vil blant annet avhenge av om det bosettes 

enslige flyktninger eller familier. 

 

Eiendommen Inntekt ved salg Utgifter til 
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kjøp/nybygg/ombygging 

Frydenlund 27 1 100 000   

Herredshuset i Forset 2 700 000   

GAVO - bygget 5 000 000   

Bygging av bofellesskap for mindreårige 
flyktninger   9 000 000  

Bygging/kjøp av boliger for flyktninger (anslag 
årlig investeringsnivå)   12 000 000 

Ombygging Flatland øvre – aktivitetsbygg GAVO   3 400 000 

Ombygging/tilbygg  Flatland nedre - 
omsorgsboliger    5 900 000 

Rehabilitering Flatavegen 6 - omsorgsboliger   2 700 000 

Sum 8 800 000 33 000 000 

 

Det foreslås at netto salgsinntekter fra salg av disse tre byggene avsettes kommunens 

kapitalfond. Dette kan inngå som delfinansiering av de investeringene som fremgår i tabellen 

over. 

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  

 

innstilling: 

 

1. Kommunestyret slutter seg til at eiendommen Frydenlund 27 selges for takst til 

nåværende leietager. 

2. Herredshuset med adresse Jordmorvegen 1 i Forset legges ut for salg på det åpne 

marked. 

3. GAVO – bygget med adresse Slettmoen 2 ved Segalstad Bru legges ut for salg på det 

åpne marked. Det legges inn kriterier i salgsprospektet som skal vurderes i tillegg til 

prisen ved evaluering av tilbud. Formannskapet definerer kriterier som skal vektes i 

tillegg til pris. 

4. Rådmannen får delegert myndighet til å gjennomføre salgene. 

5. Salgsinntekt fratrukket utgifter til gjennomføring av salget avsettes til kommunens 

kapitalfond. 

 

Formannskapet behandlet saken, saksnr. 49/16 den 07.06.2016. 

 

Behandling: 

Enstemmig tiltrådt. 

 

Innstilling: 

1. Kommunestyret slutter seg til at eiendommen Frydenlund 27 selges for takst til 

nåværende leietager. 

2. Herredshuset med adresse Jordmorvegen 1 i Forset legges ut for salg på det åpne 

marked. 

3. GAVO – bygget med adresse Slettmoen 2 ved Segalstad Bru legges ut for salg på det 

åpne marked. Det legges inn kriterier i salgsprospektet som skal vurderes i tillegg til 
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prisen ved evaluering av tilbud. Formannskapet definerer kriterier som skal vektes i 

tillegg til pris. 

4. Rådmannen får delegert myndighet til å gjennomføre salgene. 

5. Salgsinntekt fratrukket utgifter til gjennomføring av salget avsettes til kommunens 

kapitalfond. 
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Ark.: A10   Arkivsaksnr.: 15/2315 

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 

50/16 Formannskapet 07.06.2016 

47/16 Kommunestyret 16.06.2016 

 

Saksbehandler: Laila Linn 

 

BARNEHAGESTRUKTUR - NEDLEGGELSE AV MYRA BARNEHAGE OG 

SAMMENSLÅING AV MYRA OG FJERDUM BARNEHAGER  
 

 

Vedlegg:  Ingen  

 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt, men kan fås ved henvendelse til møtesekretariatet):  

 

Mottatte høringsuttalelser fra  

 

• Samarbeidsutvalget Myra barnehage 

• Samarbeidsutvalget Fjerdum barnehage 

• Ansatte ved Myra barnehage 

• Ansatte ved Fjerdum barnehage 

 

 

SAMMENDRAG: 

 

Rådmannen foreslår i denne saken at en utreder en fremtidig barnehagestruktur som 

innebærer nedleggelse av Myra barnehage og en samtidig etablering av en 5-6 

avdelingsbarnehage ved Fjerdum. Dette innebærer at arealer i underetasjen ved nye 

Fjerdum skole benyttes til barnehagedrift. 

 

 

BAKGRUNN: 

 

I forbindelse med kommunestyrets behandling av strategiplan for perioden 2016-2019, ble det 

vedtatt å utrede muligheten for å slå sammen Myra og Fjerdum barnehager med lokalisering  til 

Fjerdum barnehage.  

 

I tråd med kommunestyrets vedtak er spørsmålet om nedleggelse av Myra barnehage og 

sammenslåing av Myra og Fjerdum barnehager lokalisert til Fjerdum sendt ut på høring. 

Høringsbrevet er sendt til alle barnehagene ved Samarbeidsutvalget, alle fagorganisasjoner, 

samt personalet i Myra og Fjerdum barnehager. 

 

I forbindelse med høringen ble det spesielt bedt om innspill til følgende spørsmål: 

1. Hvilke pedagogiske, økonomiske eller samfunnsmessige faktorer taler for en 

nedleggelse av Myra barnehage og deretter en sammenslåing av Myra og Fjerdum 

barnehager til en barnehage med lokasjon Fjerdum? 

2. Hvilke pedagogiske, økonomiske og samfunnsmessige faktorer taler imot en 

nedleggelse av Myra barnehage og deretter en sammenslåing av Myra og Fjerdum 

barnehager til en barnehage med lokasjon Fjerdum? 



  Sak 47/16 

 

 Side 2 av 120   

 

3. Hvilke konsekvenser kan en nedleggelse av Myra barnehage og en sammenslåing av 

Myra og Fjerdum barnehager få for barna i de berørte barnehager? 

4. Hvilke konsekvenser kan en nedleggelse av Myra barnehage og en sammenslåing av 

Myra og Fjerdum barnehager få for de ansatte ve d de berørte barnehager? 

 

 

Kommunestyrets vedtak og høringsbrevet er lagt ut på Gausdal kommunes hjemmeside, i 

tillegg er høringen annonsert i Gudbrandsdølen Dagningen. Høringsbrevet ble sendt ut 

22.12.15 med høringsfrist 26.02.16. 

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

 

Tidligere utredning av barnehagestruktur: 

 

Det ble gjennomført en utredning av kommunens framtidige barnehagetilbud og 

barnehagestruktur i 2014/2015, ledet av komite 1. Komiteen vurderte gjeldende 

barnehagestruktur og alternative muligheter for framtida, ut fra nivå og framskrevet behov for 

plasser.  Saken ble lagt fram for kommunestyret i april 2015. Følgende alternativer ble utredet 

og vurdert: 

 

 Legge ned Fjerdum barnehage og samle Fjerdum og Myra til en 5 eller 6 avdelings 

barnehage i Myra, med og uten bruk av rektorbolig. 

 Legge ned Myra og samle Myra og Fjerdum til en 5 eller 6 avdelings barnehage på 

Fjerdum, med og uten bruk av rektorbolig.  

 Bygge ny barnehage sentralt. 

 

Alternativet med å slå sammen Myra og Fjerdum barnehager til en 6 avdelings barnehage ved 

Fjerdum, uten bruk av rektorboligen, ble ansett for å være det mest framtidsrettede 

alternativet. Alternativet ble kostnadsberegnet til kr 23,3 millioner.  

 

Med bakgrunn i det omfattende investeringsbehovet, så Komite 1på det daværende tidspunkt 

ingen løsning som ville være mer kostnadseffektiv enn dagens løsning. Det ble således foreslått 

at dagens struktur videreføres. Komiteen konkluderte sitt arbeid på følgende måte: «Komite 1 

ser ingen alternative løsninger som vil medføre besparelser pr dags dato.  Komiteen foreslår 

at eksisterende barnehagelokaler ved Fjerdum fortsatt skal benyttes til barnehagedrift i 

framtiden. Nytt skolebygg på Fjerdum skal prosjekteres på en slik måte at det ikke forhindrer 

utbygging av barnehagen på et senere tidspunkt.» 

 

 

Kommunestyrets vedtak av 25. juni 2015 om å rive 1923- bygget ved Fjerdum skole i 

forbindelse med sak om planlegging av utbygging/ombygging av Fjerdum skole, medførte nye 

muligheter til endret barnehagestruktur.  

 

Dagens situasjon: 

 

Gausdal kommune har per i dag fire kommunale barnehager, i tillegg tre private barnehager og 

en familiebarnehage. Pr dag dato har 299 barn plass i barnehagene i kommunen.  De private 

barnehagene gir per i dag et barnehagetilbud til 44 barn under 3 år og 67 barn over tre år.  
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Antall plasser per 29.02.16 fordelt på små/store, årsverk per barnehage i kommunale 

barnehager. 

Navn 

barnehage 

Antall 

avd. 

Netto 

leke- og 

oppholds

areal * 

Antall barn       

Under 3 

år 

Over 

3 år 

Tilbud om 

Plass- str. 

Åpnings-

tid 

årsverk 

Kornhaug 
barnehage 

3 240  12 44 40-60-100 07.00-
16.30 

11,80 

Myra  3 240,8 

 

15 20 40-60-100 07.00-
16.30 

8,80 

Fjerdum 
barnehage 

3 225 15 27 40-60-100 07.00-
16.30 

10,80 

Forset 
barnehage 

 

3 275 15 40 40-60-100 07.00-
16.30 

9.80 

Totalt     57 131       

*Netto leke- og oppholdsareal er det areal som er godkjent i hver barnehage og sier noe om hvor mange barn 

hver barnehage kan ta inn. Gausdal kommune har en arealnorm på 5,2 kvm for barn under 3 år og 4 kvm for 

barn over 3 år.  

Kommunen har en bemanningsnorm på 3 barn under 3 år og 6 barn over 3 år per ansatt. Dette er 

i tråd med sentrale anbefalinger. Det er en sentral forskrift om pedagogisk bemanning. Det skal 

være minimum en pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og minimum en 

pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over 

seks timer.  

 

Lovgrunnlag: 

 

Barnehagene i Norge reguleres gjennom Barnehageloven med tilhørende forskrifter. Det er 

rammeplanen som beskriver barnehagens innhold og oppgaver.   

Barnehagelovens bestemmelse om lovbestemt rett 

Av barnehageloven § 12 a fremgår følgende: «Barn som fyller ett år senest innen utgangen av 

august det året det søkes barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra 

august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den 

kommunen der det er bosatt. Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til 

opptaket fastsettes av kommunen.»  

Retten til plass kan bli utvidet i 2016 til å gjelde barn født i september og oktober foregående 

år. Dette forslaget er ute på høring nå, og vil eventuelt bli vedtatt våren 2016. 

Kommunen har ved årets hovedopptak gitt tilbud til alle med lovbestemt rett til plass, inkludert 

de som eventuelt vil få lovbestemt rett. ( Barn som er født i september og oktober)   
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Dette gjelder de som har søkt barnehageplass med oppstart i perioden 01.08-01.12.16. Det er 

barn som står på venteliste som har søkt plass fra 01.01.17, disse er ikke omfattet av 

lovbestemt rett til plass. 

I tillegg til nasjonal lovgivning gjelder FNs barnekonvensjon.  Barnekonvensjonen overstyrer 

andre relevante nasjonale lover ved en eventuell motstrid. I denne saken er artikkel 3 relevant. 

Barnekonvensjonens artikkel 3 sitat:  

«1. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private 

velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal 

barnets beste være et grunnleggende hensyn»  

2. Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets 

trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene som barnets foreldre, verger eller 

andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvar for ham eller henne, og skal treffe egnede, 

lovmessige og administrative tiltak for dette formål 

3. Partene skal sikre de institusjoner og tjenester som har ansvaret for barns omsorg eller 

beskyttelse, retter seg etter de standarder som er fastsatt av de kompetente myndigheter, 

særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall og kvalifikasjoner samt kvalifisert 

tilsyn.» 

Framskrevet barnetallsutvikling: 

 

Fremskrevet barnetallsutvikling er hentet fra SSB og sier noe om forventet barnetallsutvikling i 

kommunene. Siden dette er en framskriving på forventet utvikling vil tallene medfører noen 

grad av usikkerhet. Det legges til grunn middels vekst 

 

Barnetallsutvikling 1-5 år i følge tall fra SSB 2016 – 2034 

 

2016 2017 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 

317 304 304 306 308 310 311 313 315 315 319 

 

Kommentar til tabellen: I følge SSBs framskriving vil barnetallet være synkende i årene som 

kommer.  I følge framskrivingen vil det i 2020 være 11 færre barn enn i 2017, men barnetallet 

vil gradvis stige fram til 2034. I 2030 vil barnetallet igjen være på nivå med 2016. 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass:  

Andel barn 1-5 år fordelt pr. år som har hatt barnehageplass i Gausdal kommune. Dette er tall 

hentet fra årsmeldingene de siste fem årene.  

År Andel barn 1-5 år med 
barnehageplass i % 

2010 89,2 % 

2011 92,3 

2012 90,2 

2013* 88,9  

2014 91,1 
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Andel barn 1-5 år med barnehageplass har de siste 5 årene ligget på et gjennomsnitt på 90,3 %.  

 

Det medfører noe usikkerhet om framtidig behov for barnehageplasser. Legges det inn en 

dekningsgrad på 90 % så skulle det være behov for 285 barnehageplasser i 2016. Per dags dato 

er det 299 barn som har barnehageplass, som er 14 barn flere barn enn prognosene skulle tilsi. 

Hvis en legger en dekningsgrad på 90 % til grunn, vil fremtidig framskriving av 

barnetallsutviklingen tilsi et behov for barnehageplasser i denne størrelsen: 

  

  2016 2017 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 

Antall 
barn 
totalt 

317 304 304 306 308 310 311 312 315 

90 % 
dekning 

285 274 274 275 277 279 280 281 284 

 

  
 

  

  

Det arbeides med planlegging av nye boligområder i kommunen og en områderegulering av 

Segalstad Bru. Boligtomtene kan være klare for salg i 2018. I Forset er et nytt boligområde 

snart klart for salg (våren 2016) og i Follebu planlegges en utvidelse av Heggen boligfelt i nær 

framtid.  Etablering av nye boligområder kan tilsi at kommunen får økt tilflytting og at behovet 

for antall barnehageplasser vil øke.  

 

Kommunen er anmodet om å bosette flere flyktninger. Dette kan også øke etterspørselen etter 

barnehageplasser, da foreldrene skal delta i pliktig opplæringsprogram. Rådmannen legger i 

juni 2016 frem sak for kommunestyret, der det foreslås å øke antall bosatte flyktninger fra 5 til 

15 for årene 2017 og 2018. Familiegjenforening kommer i tillegg. Det er ikke mulig å forutse 

hvilken alder eller livssituasjon de som bosettes i Gausdal kommune eventuelt vil være i, men 

det må forventes at økt bosetning vil medføre behov for flere barnehageplasser. 

 

Høringssvar: 

 

Det er mottatt fire høringsinnspill; fra Samarbeidsutvalgene ved Myra og Fjerdum barnehager, 

samt fra ansatte-gruppene i begge barnehager. De blir oppsummert her: 

 

Innspill - forhold som taler for en nedleggelse og sammenslåing: 

 

Samarbeidsutvalget ved Fjerdum barnehage ser at flere ansatte vil gi et større fagmiljø med 

flere pedagoger. Det blir større bredde når det gjelder kunnskap, erfaringer og ideer som kan 

være positivt for ansatte og barn.  

 

Samarbeidsutvalget ved Fjerdum barnehage påpeker at barnehagen er den første sosiale 

arenaen barnefamilier kommer inn i, og samling av barnehagene kan med bakgrunn i dette 

bedre det sosiale nettverket i bygda. Ny skole vil i utgangspunktet kunne trekke barnefamilier 

til Østre Gausdal. Videre ser de at en felles lokalisering av barnehage og skole kan gjøre det 

enklere med henting og levering av barn. 

 

Dersom kommunene kan vise at det er store økonomiske besparelser knyttet til en 

sammenslåing av Fjerdum og Myra barnehager, også på lengre sikt, anser Samarbeidsutvalget 
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ved Fjerdum barnehage dette som et positivt tiltak i en situasjon med dårlig kommuneøkonomi. 

Dette forutsetter da at det nye tilbudet er tilfredsstillende for alle parter. 

 

Ansatte ved Fjerdum barnehage har i sin uttalelse pekt på fordelene ved at det etableres et 

større fagmiljø i den nye barnehagen.  Som Samarbeidsutvalget ved Fjerdum, ser de at det kan 

gi større bredde med tanke på ulik kunnskaper og erfaringer, samt at det gir flere å spille på 

ved sammensetning av personalet for å utnytte hverandres sterke sider. 

 

Videre ser de ansatte ved Fjerdum barnehage at en sammenslåing kan gi reduserte kostnader 

knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold. Det kan muligens også redusere kostnader til 

innkjøp og vikarutgifter. 

 

De ansatte i Myra barnehage ser at sammenslåing kan gi en økonomisk innsparing dersom 

kommunen selger bygningsmassen i Myra og ikke trenger å bygge ut ved Fjerdum i etterkant. I 

så tilfelle vil kommunen spare mellomlegget mellom økte kostnader til forvaltning, drift og 

vedlikehold ved Fjerdum og reduserte kostnader i Myra. I tillegg kan en trolig redusere ressurs 

til styrer med 60 %. 

 

Dersom barnetallet synker, ser ansatte i Myra barnehage at det kan være besparende at 

kommunen ikke har så mange barnehageplasser tilgjengelig for innbyggerne. Hvis så skjer, vil 

det kanskje være fornuftig å legge ned en barnehage. 

 

Innspill – forhold som taler mot en sammenslåing: 

 

Samarbeidsutvalget i Myra anser det som lite fremtidsrettet å etablere en fem-avdelings 

barnehage.  De anser det som negativt dersom antall kommunale barnehageplasser reduseres 

fra dagens nivå, da kapasiteten vil være sprengt uten mulighet for utvidelse. De poengterer 

derfor at det ved en eventuell sammenslåing bør etableres en seks-avdelings barnehage som kan 

erstatte dagens tilbud.  For en kommune som ønsker tilflytting, vil det være avgjørende å kunne 

tilby barnehageplass. 

 

Samarbeidsutvalget i Fjerdum påpeker også at ved en reduksjon av barnehagetilbudet, vil 

Gausdal kunne bli et mindre attraktivt sted for barnefamilier å bosette seg. En slik reduksjon vil 

motvirke det positive med å få en ny skole i bygda. 

 

De ansatte ved begge barnehager advarer mot en reduksjon i antall barnehageplasser, og peker 

på uheldige konsekvenser som at kommunen mister arbeidskraft, kompetanse og 

skatteinntekter som følge av familier kan velge å ikke flytte til Gausdal. Et annet scenario kan 

være at ved mangel på barnehageplasser i Gausdal kan foreldre søke og få barnehageplass i 

andre kommuner som Gausdal kommune må finansiere.  

 

Alle høringsinnspillene peker på det positive ved at Gausdal kommune har et barnehagetilbud 

utenom de sentrale områdene. Ved en nedleggelse kan nordre del av Østre Gausdal bli et 

mindre attraktivt område for småbarnsfamilier å bosette seg i. 

 

Når det gjelder barnas beste, inneholder alle høringsinnspillene en bekymring for at det er tenkt 

opprettet to småbarnsavdelinger med 12 plasser hver, der det tidligere har vært 9 plasser. Det 

pekes på viktigheten av trygghet og rolige rammer for å legge til rette for tilknytning og læring 

for de minste barna. Flere barn og ansatte i barnehagen kan påvirke de minste barna. 
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Samarbeidsutvalget ved Fjerdum barnehage påpeker at også de større barna vil kunne oppleve 

det som mer stressende med flere barn totalt i barnehagen. 

 

Samarbeidsutvalget ved Myra barnehage fremhever at barnehagen har meget kompetente 

ansatte i et godt arbeidsmiljø, og svært fornøyde foreldre som setter stor pris på barnehagen. 

Det forventes at en nedleggelse ikke vedtas uten at det er gjort en grundig vurdering av 

konsekvensene. 

 

Både Samarbeidsutvalget og de ansatte ved Myra barnehage påpeker at barn i Myra per i dag 

har tilgang på et fantastisk uteområde som byr på god og stor variasjon i utelek, og den er 

skjermet for trafikk og støy.  Samarbeidsutvalget ved Myra barnehage peker i tillegg på at det 

ved en større skole på Fjerdum og sammenslåing av barnehagene, vil bli minimale uteområdet 

for ungene. De anser dette som lite hensiktsmessig for Gausdal som fysak-kommune.  

Samarbeidsutvalget ved Fjerdum mener det blir mer utfordrende logistikk med tanke på  

skjermet utetid for de minste barna. 

 

Ved en eventuell sammenslåing, ber ansatte ved Fjerdum barnehage om at barnehagens 

uteområde må utvides med mest mulig areal. Det må tilrettelegges med gjerder og 

avgrensninger for flere barn under tre år. Det påpekes begrensninger ved Fjerdum knyttet til 

soveplass for de minste og oppbevaring av vogner. 

 

Ansatte ved Fjerdum barnehage er opptatt av kvaliteten i barnehagen, og henviser til forskning 

fra OECD på området.  

 

Når det gjelder konsekvenser for ansatte i forbindelse med en sammenslåing, fremhever ansatte 

ved begge barnehage utfordringer knyttet til garderobekapasitet, personalrom, toaletter, 

arbeidsplasser for pedagogiske ledere, møterom, grupperom for barna og lager for materiell og 

utstyr. 

 

Samarbeidsutvalget og ansatte ved Fjerdum barnehage mener at naturbasens nåværende lokale 

ikke er egnet for varig drift av en avdeling med 18 barn. Dersom det ikke blir en sammenslåing 

mellom barnehagene, vil dagens naturbase kunne flytte inn i lokaler i barnehagen som skolen 

ikke lenger skal benytte. 

 

 

Mulig fremtidige løsninger for Fjerdum barnehage: 

 

Alternativ 1:  

 

Det er i samarbeid mellom barnehage og teknisk enhet gjort en vurdering av potensialet for 

lokalene ved Fjerdum barnehage, dersom skolen ikke lenger skal benytte de lokalene de per i 

dag bruker i tilknytning til barnehagen. Dette er løsningen som ble skissert i forbindelse med 

strategiplan for perioden 2016 – 2019, og som kommunestyret i vedtak av 10.12.2015, sak 

132/15 ba administrasjonen om å utrede videre. 

 

I forbindelse med gjennomført høring knyttet til sammenslåingen, fremkom viktige innspill som 

omhandler de ansattes arbeidsforhold, herunder arbeidsplasser, pauserom, møterom, 

garderober og toaletter tilpasset et økt antall ansatte som tilfredsstiller krav i arbeidsmiljøloven. 

En tilfredsstillende løsning for de ansatte, medfører reduserte arealer til avdelinger.  
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Ved sammenslåing kan det etableres 2 avdelinger med henholdsvis 9 og 12 plasser hver, for 

barn under 3 år i de opprinnelige lokalene til Fjerdum barnehage. Her er det tilrettelagt for barn 

under 3 år, med stellerom og soverom på hver avdeling.  I lokalene som skolen benytter i dag, 

vil det kunne bli to avdelinger med 18 plasser hver for barn over 3 år. I tillegg beholdes 

rektorboligen som en avdeling for 18 plasser som i dag. Dette vil gi 96 barnehageplasser totalt 

sett, mot 102 plasser som de to barnehagene samlet har pr i dag. Det er ikke areal tilgjengelig 

som kan brukes for lagring av materiell og utstyr, utover det Fjerdum har per i dag.  

   

Selv om dette alternativet innebærer bruk av eksisterende bygningsmasse, er det behov for 

bygningsmessige justeringer og oppgraderinger, herunder: 

 To toaletter i underetasje 

 Ett ekstra toalett i 1. etasje 

 Kjøkkenkrok i underetasje 

 Utbedring av ventilasjonsanlegg i underetasje 

 Dele av dagens garderobeløsning for å ivareta to avdelinger 

 Overbygget soveplass utendørs 

 Kjøkkenkrok i nåværende klasserom 1. etasje 

 

Økonomisk vurdering: 

 

 Bemanning:  

Ved sammenslåing vil kommunen netto kunne spare en 60 % styrerressurs og som følge av 

færre barn, vil en også spare en 100 % assistentstilling. 

 

 Tilskudd til private barnehager: 

Det påpekes at tilskudd til private barnehager er en del endret siden tilsvarende beregning for 

ett år siden. Dette er som følge av at kapitaltilskudd ikke lenger kan fastsettes lokalt i den 

enkelte kommune. Det må i stedet benyttes nasjonale satser basert på barnehagebyggets 

byggeår. Investeringer i barnehagebygg vil dermed ikke lenger påvirke kapitaltilskudd til de 

private barnehagene. Driftstilskuddet vil bli berørt som følge av endrede driftsutgifter. 

 

Når det gjelder beregning av endring av tilskudd til private barnehager er det tatt utgangspunkt 

i vedtatt tilskuddssats for 2016 og hvordan endringen i driftsutgifter til de kommunale 

barnehagene vil påvirke størrelsen på tilskuddet. Det er lagt til grunn barnetall i de private 

barnehagene per 01.01.2016  for å beregne effekten.  

 

I alternativ 1 må antall små barn i sammenslått barnehage nedjusteres med 3 plasser og 

tilsvarende økning i betaling for barnehageplass i privat barnehage. Dette vil også medføre en 

reduksjon i bemanning tilsvarende en 100 % assistentstilling samt redusert foreldrebetaling. 

 

Det er lagt til grunn en investering i størrelsesorden 1,85 mill. kr. Dette er sammensatt slik: 

 

 

 

  Mill. kr 

Utgifter til bygningsmessige forhold 0,75 
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Utgifter til grunnkjøp og opparbeidelse av parkering 0,50 

Toalett, garderober, arbeidsplasser ansatte 0,6  

Investering brutto inkl. mva. 1,85 

Andel momskomp 0,35 

Andel bruk lån 1,50 

    

 

 

Forutsetninger som er lagt til grunn knyttet til beregning av renter og avdrag: 

 

Avdragstid lån  40 år 

Rentesats lån  4 % 

 

De driftsmessige konsekvensene oppsummeres slik: 

 

  År 1 År 5 År 10 År 15 År 20 

Spart 60% styrerressurs -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

Redusert assistentressurs og 

foreldrebetaling -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

Netto sparte FDV-utgifter* -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

Endring tilskudd private 

barnehager 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 

Kapitalutgifter (renter og avdrag) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Netto endring utgifter -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

* FDV= forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen. 

 

Det framgår av tabellen at kommunen samlet sett vil spare driftsutgifter i størrelsesorden 

0,5 mill. kr i år 1 og 0,4 mill. kr fra år 3 og utover 

 

 

Vurdering av alternativ 1:  

 

Det vurderes dithen av det ikke er mulig å ivareta samme antall barnehageplasser i de 

eksisterende lokalene ved Fjerdum, som Fjerdum og Myra barnehager totalt sett har per i dag. 

For å kunne ivareta arbeidsmiljølovens bestemmelser, vil dette alternativet medføre en 

reduksjon på 3 barnehageplasser for barn under 3 år (eventuelt 6 plasser for barn over 3 år).  

Det vil og kunne være ytterligere krav i arbeidsmiljøloven som ikke er kjent nå, som må innfris. 

Med denne løsningen vil det ikke være mulig for kommunen totalt sett, å etablere flere 

barnehageplasser, da alt tilgjengelig areal vil være maksimalt utnyttet.  

 

Det er knyttet stor usikkerhet til framtidig behov for barnehageplasser med tanke på 

lovendringer fra statlig hold, knyttet til utvidelse av lovbestemt rett til barnehageplass og mer 

fleksibelt opptak. Det er i tillegg usikkert hvordan bosetting av flykninger og etablering av nye 

boligområder i kommunen vil kunne påvirke behovet for antall barnehageplasser i fremtiden. 

 

På bakgrunn av nevnte forhold, anses ikke dette alternativet å være framtidsrettet. 

Det er på bakgrunn av dette at administrasjonen har sett på andre mulige løsninger.  
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Alternativ 2:  

 

Ved prosjekteringen av nye Fjerdum skole er det lagt til rette for tre ekstra klasserom i 

underetasjen. Den opprinnelige planen var at disse eventuelt kunne ferdigstilles og innredes ved 

behov på et senere tidspunkt. Bakgrunnen for dette var usikkerhet knyttet til framtidig 

barnetall, at klasseromskapasiteten ved Follebu skole allerede er sprengt, samt tilrettelegging 

for en mulig framtidig endring av skolestruktur.    

 

Ettersom alternativet for ny barnehagestruktur som over er beskrevet som alternativ 1 ikke 

anses å være hensiktsmessig, ønsker administrasjonen å utrede muligheten for at arealene i 

underetasjen ved Fjerdum skole kan benyttes til barnehagedrift.  I forbindelse med behandling 

av strategiplan for 2016-2019, kom det tydelige signaler om at det på det nåværende tidspunkt 

ikke er aktuelt å utrede en nedleggelse av Forset skole. Ved nye Fjerdum skole er det planlagt 

to spesialrom (musikkrom og mat/helse) som kan brukes som klasserom ved behov. 

Klasserommene er også større enn ved Follebu skole, slik at hvert rom kan ivareta en større 

elevgruppe.  

 

Skal de tre planlagte klasserommene i underetasjen brukes til barnehageformål, ligger det i 

beskrivelse av opsjon i konkurransegrunnlaget en forutsetning om at disse lett kan tilbakeføres 

til klasserom på et senere tidspunkt. Andre fremtidige løsninger er derfor ikke låst ved et slikt 

alternativ. Når det gjelder behov på lengre sikt, er det i konkurransegrunnlaget for 

utbygging/ombygging av Fjerdum skole i tillegg lagt til grunn en fundamentering som 

muliggjør påbygging av en ekstra etasje. 

 

For å ivareta de ansattes behov, er det i de nåværende kunst- og håndverk-lokalene tenkt 

etablert en personalavdeling. Denne vil ivareta krav i arbeidsmiljøloven knyttet til de ansatte. 

Her er det mulighet for møterom, spiserom, garderober, toalett og arbeidsplasser.  

 

Det er tenkt etablert en forbindelsesgang med heis mellom eksisterende bygg og det nye 

skolebygget. Her vil en kunne etablere en grovgarderobe for begge avdelingene. 

I underetasjen til Fjerdum skole kan det etableres to avdelinger med et fellesrom på hver 

avdeling.  Hver avdeling vil i tillegg kunne få to romslige grupperom. På den måten vil 

avdelingen være godt tilrettelagt for barnehagedrift, med muligheter for å dele gruppen. I 

tillegg kommer toaletter, gangareal og garderobeløsning for begge avdelingene. I disse to 

avdelingene kan en ha opptil 24 plasser for barn over 3 år. Avdelingen kan derfor være 

fleksible på enten 18 eller 24 plasser etter behov.  

 

Med denne løsning vil nye Fjerdum barnehage kunne se slik ut:   

 Nåværende Fjerdum barnehage: 2 avdelinger med inntil 12 småbarnsplasser i hver. 

 Avdeling i nåværende klasserom i tilknytning til Fjerdum barnehage: 18 plasser for barn 

over 3 år (Naturbasen). 

 Underetasjen til Fjerdum skole: 2 avdelinger med inntil 24 plasser for barn over 3 år. 

 I tillegg blir det etablert en tilfredsstillende personalavdeling 

 

I dag har Myra og Fjerdum 102 plasser totalt. Nye Fjerdum barnehage vil kunne ha opptil 114 

barnehageplasser, som innebærer en kapasitetsøkning på 12 plasser. I denne løsningen er ikke 

rektorboligen medberegnet. Det kan vurderes om rektorboligen skal beholdes for å kunne 
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brukes ved ytterligere behov for antall plasser.  Riving av rektorboligen vil derimot gi økt 

uteareal for barnehagen. Det er ikke lagt inn utgifter til en eventuell riving av rektorboligen i 

investeringsrammene for alternativ 2.  

 

Vi vurderer det slik at det ikke er behov for ny høring knyttet til alternativ 2. 

 

Økonomisk vurdering: 

  

 Bemanning:  

Ved sammenslåing av de to barnehagene vil kommunen spare en 60 % styrerressurs.  

 

 Tilskudd til private barnehager: 

Det påpekes at tilskudd til private barnehager er en del endret siden tilsvarende beregning for 

ett år siden. Dette er som følge av at kapitaltilskudd ikke lenger kan fastsettes lokalt i den 

enkelte kommune. Det må i stedet benyttes nasjonale satser basert på barnehagebyggets 

byggeår. Investeringer i barnehagebygg vil dermed ikke lenger påvirke kapitaltilskudd til de 

private barnehagene. Driftstilskuddet vil bli berørt som følge av endrede driftsutgifter. 

 

Når det gjelder beregning av endring av tilskudd til private barnehager er det tatt utgangspunkt 

i vedtatt tilskuddssats for 2016 og hvordan endringen i driftsutgifter til de kommunale 

barnehagene vil påvirke størrelsen på tilskuddet. Det er lagt til grunn barnetall i de private 

barnehagene per 01.01.2016 for å beregne effekten.  

 

Det er forutsatt samme antall avdelinger i de kommunale barnehagene i alternativ 2, men 

utbyggingen kan gi inntil 12 flere plasser. Dette er imidlertid ikke hensyntatt i beregning av 

tilskudd.  

 

Det er lagt til grunn en investering i størrelsesorden 10,3 mill. kr, dette er sammensatt slik: 

 

  Mill. kr 

Utgifter til bygningsmessige forhold 9,80 

Utgifter til grunnkjøp og opparbeidelse parkering 0,50 

Investering brutto inkl. mva. 10,30 

Andel momskomp 1,96 

Andel bruk lån 8,34 

 

Det må understrekes at dette er foreløpige estimat. Investeringene knyttet til barnehage er lagt 

inn som opsjoner som skal prises i forbindelse med innsending av tilbud knyttet til investering 

Fjerdum skole. De endelige tallene vil ikke være klare før kommunen har mottatt tilbud og 

inngått kontrakt. 

 

Det forutsettes også at opsjonene løses ut slik at barnehagelokalene blir ferdigstilt samtidig 

med skolebygget. 

 

Forutsetninger som er lagt til grunn knyttet til beregning av renter og avdrag: 

Avdragstid lån  40 år 

Rentesats lån  4 % 
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De driftsmessige konsekvensene oppsummeres slik: 

 

  År 1 År 5 År 10 År 15 År 20 

Spart 60 % styrerressurs -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

Netto sparte FDV-utgifter -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

Endring tilskudd private barnehager - -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

Kapitalutgifter (renter og avdrag) 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 

Netto endring utgifter -0,2 -0,7 -0,8 -0,8 -0,9 

 

Det framgår av tabellen at kommunen vil spare i størrelsesorden 0,2 mill. kr i år 1, og deretter 

0,7 mill. kr fra år 3 og utover. 

 

Kommunen vil med denne løsningen ha opptil 12 flere barnehageplasser tilgjengelig og 

plassene kan brukes fleksibelt. På den måten kan det være mulig å tilpasse antall 

barnehageplasser etter etterspørsel.  Dette alternativet anses som mest framtidsrettet og det 

mest økonomisk fordelaktige.  

 

Uteområde for alternativ 1 og 2:  

 

Behov for uteareal er i følge norm 6 x innendørs leke- og oppholdsareal. Utendørslekeareal er 

målt på kart til å være ca. 2,7 dekar. Dette er tilstrekkelig for å ivareta normen for uteareal for 

det antall plasser det planlegges for.  Det blir i forbindelse med prosjektering av nye Fjerdum 

skole vurdert om barnehagen kan få med en del av utearealet som i dag brukes av skolen. Det 

kan dermed bli mulig å få gjerdet inn et større areal som er egnet for de minste barna enn det 

som er tilfelle i dag. Det vil bli vurdert en utvidelse av uteareal som er egnet for større barn på 

vestsiden av bygget. Fordeling av uteareal mellom barnehagen og skolen vil bli konkretisert i 

videre prosjektering av skolebygget.  En eventuell riving av rektorboligen ved Fjerdum vil gi 

økte utearealer for barnehagen. 

 

Alternativ 3, beholde dagens barnehagestruktur:   

  

Det er tilstrekkelige arealer ved Myra barnehage til å øke med 6 plasser for store barn ved å 

øke bemanningen. Utfordringen er at det over tid har vist seg at det ikke er etterspørsel etter 

disse plassene i Myra. Foreldre som ikke har søkt spesielt om plass i Myra barnehage, takker 

nei ved tilbud om plass der. Begrunnelsen er en ugunstig geografisk plassering for de som er 

bosatt i andre deler av bygda.  

 

Denne løsningen vil heller ikke gi ønsket effekt med tanke på å redusere kostnadene knyttet til 

FDV og administrasjon/ledelse.  

 

 

 

 

 

SAMLET VURDERING: 

 

Barns beste: 
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Det er et krav til at alle handlinger som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende 

hensyn. I denne saken er det foreldrene som har gitt innspill, via høringen, med tanke på  

barnets beste.  

 

Barnehagene setter til enhver tid sammen avdelingene på en best mulig måte ut fra barnets 

aldre, behov og ønsket oppholdstid.   

Barnehagen må uansett størrelse ha et forsvarlig system for å sikre at det enkelte barns behov 

blir ivaretatt. Ved en eventuell sammenslåing vil antall barn totalt sett i barnehagen øke i 

forhold til dagens situasjon, men det vil bli en vanlig størrelse på barnehagen, sett i norsk 

sammenheng.  Barna blir i tillegg tilhørende en fast avdeling med faste ansatte. 

 

Barnehagene har systematiske barnesamtaler for 4-og 5 åringene hvert år. Barnesamtaler er 

med og ivaretar barns medbestemmelse og barnets stemme blir hørt.   

 

Noen barn vil profittere på et større barnehagemiljø mens andre vil synes det er utfordrende.  

Barnas behov kan ivaretas ved at det etableres gode rutiner, planer og prosesser med spesielt 

fokus på overgang til ny barnehage og nye avdelinger. Som i dag, vil barnegruppa kunne deles 

ved bruk av grupperom, samt ved soneinndeling av de øvrige arealene. På denne måten vil 

heller ikke flere antall barn i de nyetablerte avdelingene nødvendigvis oppleves som en større 

gruppe enn barna allerede er vant til.  Det er også viktig å ha et godt samarbeid med 

hjemmene. 

 

 Det kan legges til rette for å starte samarbeidet mellom de to barnehagene i god tid før en 

sammenslåing skal skje. Dette kan gjøres med besøk, felles aktiviteter og lignende, for å sikre 

at barna er tryggest mulig når de skal begynne i ny barnehage. Dette har barnehagen allerede 

gode systemer og tradisjoner for i forhold til overgang barnehage- skole.  

   

Ved en sammenslåing av de to barnehagene vil ikke reiseavstanden fra hjem til barnehage bli 

økt i vesentlig grad. En sammenslåing vil derfor ikke i særlig grad kunne gå utover barnas 

mulighet for lek- og fritidsmuligheter, jfr. artikkel 17 i barnekonvensjonen. 

 

Det er i høringen pekt på at ansatte har god kompetanse og foreldrene er fornøyde med 

barnehagen. Det er de samme ansatte som skal arbeide i en eventuell sammenslått barnehage, 

og kompetansen vil derfor beholdes når den nye barnehagen skal organiseres og driftes. Det 

ligger således godt til rette for at dette skal bli et godt barnehagetilbud, på samme måte som 

det er i dag.   

 

Barnehagens innhold og drift: 

 

Alle barnehagene skal drives etter barnehageloven med forskrifter, der rammeplanen for 

barnehagene beskriver innholdet i barnehagene. Likevel viser forskning at kvaliteten i ulike 

barnehager varierer mye. Det er spesielt framhevet viktigheten av relasjonskompetansen hos de 

ansatte og at personalet er lydhøre og tilstedeværende voksne for barna. Kvaliteten i 

barnehagene vil dermed henge sammen med de ansattes formelle kompetanse og deres 

realkompetanse. Kvaliteten vil også påvirkes av i hvilken grad barnehagen evner å være en 

lærende organisasjon, der kompetanse utvikles gjennom systematisk evaluering og refleksjon 

rundt egen praksis i personalgruppene.  Ved eventuell sammenslåing av barnehagene vil det 

kunne bli et større fagmiljø med flere ansatte å spille på. På den måten ligger det godt til rette 
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for å opprettholde og videreutvikle kvaliteten i det pedagogiske tilbudet i en større barnehage 

med flere ansatte.  

 

Det er tilstrekkelig uteareal i Fjerdum barnehage per i dag til å kunne ivareta en eventuell 

sammenslåing med det antall plasser som er skissert i saksopplysningene. 

Det er likevel positivt at man i den videre prosjekteringen av skolebygget ser på muligheten for 

å kunne utvide utearealet både med tanke på de minste barna og de større barna.   

 

Barnehagene i Gausdal jobber systematisk med utvikling av barns motoriske ferdigheter og det 

er viktig at barnehagene og barna har tilgang på gode uteområder som stimulerer til lek og 

aktivitet. Dette er noe foreldrene også er opptatt av. Muligheten for å få et utvidet areal vil 

ivaretas ved at man ved videre prosjektering av skolebygget ser på konkretisering og fordeling 

av uteareal mellom barnehagen og skolen.  

 

Under byggeperioden av ny skole, vil byggingen planlegges og gjennomføres på en slik måte at 

foreldre med barn i barnehagen kan kjøre, levere og hente barn på en trygg måte. En eventuell 

sammenslåing av Myra og Fjerdum barnehager, kan ikke gjennomføres før nye Fjerdum skole 

er ferdigstilt. I byggeperioden vil det således være samme antall barn ved Fjerdum barnehage 

som i dag. 

 

Vurdering av framtidig behov for barnehageplasser: 

 

Det har vært en større etterspørsel etter barnehageplasser enn framskrevet barnetallsutvikling 

skulle tilsi. De siste to årene har etterspørselen etter barnehageplasser vært størst i Follebu og 

Forset.  

 

Det planlegges nye boligområder i Follebu, Forset og Segalstad Bru. Det er også usikkerhet 

når det gjelder endringer i statlige føringer angående barnehageopptak og lovbestemt rett til 

barnehageplass, samt bosetting av flykninger. Dette kan bety et større behov for 

barnehageplasser i fremtiden.  Etterspørsel etter barnehageplasser vil da med stor sannsynlighet 

knytte seg til disse tre områdene. 

 

 

Vurdering av samfunnsmessige konsekvenser: 

 

Når det gjelder eventuelle samfunnsmessige konsekvenser som en eventuell nedlegging av 

Myra og en sammenslåing av Myra og Fjerdum vil kunne medføre, vises det til 

oppsummeringen av høringsinnspillene.   

 

 

Arbeidsforholdene til de ansatte: 

 

Det er vurdert mulige praktiske løsninger med tanke på de ansattes arbeidsforhold i alternativ 1 

og 2. Det er ikke like hensiktsmessige og gode løsninger med hensyn til de ansattes 

arbeidsforhold i alternativ 1som i alternativ 2.   

 

OPPSUMMERING / KONKLUSJON: 
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Alternativ 1 medfører en reduksjon av driftsutgiftene, men samtidig en reduksjon i antall 

barnehageplasser.  Signalene fra statlig hold kan tyde på en ytterligere utvidelse av lovbestemt 

rett til barnehageplass. I tillegg er det usikkerhet knyttet til barnetallsutviklingen, bosetting av 

flyktninger og etablering av nye boligområder. Dette gjør at alternativet ikke anses å være 

ansvarlig og framtidsrettet. Rådmannen foreslår således at alternativ 1 ikke utredes nærmere. 

 

Alternativ 2, slik det er beskrevet, vil kunne gi en samlet reduksjon av driftsutgiftene som er 

høyere enn alternativ 1. Det er samtidig mulig å etablere 12 flere barnehageplasser enn i dag og 

tilgangen på leke- og oppholdsareal vil kunne brukes fleksibelt etter behov. Alternativet anses 

ikke å ville medføre et kvalitativt dårligere pedagogisk tilbud til eller tilsyn av barna i 

barnehagen. Her vil en også kunne ivareta de ansattes arbeidsforhold på en bedre måte.  

 

Alternativ 3 er å opprettholde dagens struktur og innebærer ikke mulighet for driftsmessige 

besparelser. Det er en mulig buffer på 6 plasser ved Myra barnehage, men disse plassene er per 

i dag ikke etterspurt. I realiteten vil da et fremtidig behov for økning i antall plasser kreve 

utvidelse av bygningsmassen ved Follebu, Forset eller Fjerdum barnehager. 

 

Rådmannens samlede vurdering er at alternativ 2 anses som det mest framtidsrettede når det 

gjelder fremtidig behov for barnehageplasser, i tillegg til at det innebærer en potensiell 

økonomisk innsparing. Med bakgrunn i dette foreslås at alternativ 2 utredes nærmere. Det 

anses ikke nødvending med en ny høring nå. Dersom kommunestyret støtter en slik utredning, 

vil kommunestyret få en ny sak til politisk behandling når anbudskonkurransen knyttet til 

utbygging/ombygging av Fjerdum skole er avsluttet.  

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  

 

innstilling: 

 

Kommunestyret ber rådmannen om å utrede en fremtidig barnehagestruktur som innebærer en 

nedleggelse av Myra barnehage og en samtidig etablering av en 5-6 avdelingsbarnehage ved 

Fjerdum. Dette innebærer at arealer i underetasjen ved nye Fjerdum skole benyttes til 

barnehagedrift. 

 

Formannskapet behandlet saken, saksnr. 50/16 den 07.06.2016. 

 

Behandling: 

Anette Musdalslien, Sp, satte fram dette forslaget:  

1. «Kommunestyret ber rådmannen utrede etablering av en 5-6 avdelings barnehage på 

Fjerdum skole, der underetasjen ved nye Fjerdum skole benyttes til barnehagelokaler. 

En eventuell etablering vil innebære nedleggelse av Myra barnehage.  

2. Utredningen må omfatte en vurdering av det framtidige behovet for å ta i bruk lokalene 

i underetasjen ved nye Fjerdum skole som klasserom. Det må også synliggjøres hva en 

slik endring av bruken vil medføre av nye barnehageinvesteringer.  

3. Kommunestyret tar endelig stilling til saken når utredningen er gjennomført, 

anbudskonkurransen er avsluttet og det foreligger et bedre grunnlag for å si noe om det 

framtidige innsparingspotensialet ved å samlokalisere Fjerdum og Myra barnehager.» 
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Anette Musdalsliens forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling. Anette Musdalsliens 

forslag ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Innstilling: 

1. Kommunestyret ber rådmannen utrede etablering av en 5-6 avdelings barnehage på 

Fjerdum skole, der underetasjen ved nye Fjerdum skole benyttes til barnehagelokaler. 

En eventuell etablering vil innebære nedleggelse av Myra barnehage.  

2. Utredningen må omfatte en vurdering av det framtidige behovet for å ta i bruk lokalene 

i underetasjen ved nye Fjerdum skole som klasserom. Det må også synliggjøres hva en 

slik endring av bruken vil medføre av nye barnehageinvesteringer.  

3. Kommunestyret tar endelig stilling til saken når utredningen er gjennomført, 

anbudskonkurransen er avsluttet og det foreligger et bedre grunnlag for å si noe om det 

framtidige innsparingspotensialet ved å samlokalisere Fjerdum og Myra barnehager.  
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Ark.: 231   Arkivsaksnr.: 16/597 

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 

51/16 Formannskapet 07.06.2016 

48/16 Kommunestyret 16.06.2016 

 

Saksbehandler: Torbjørn Furuhaugen 

 

INNLØSNING AV FESTEFORHOLD. FASTSETTING AV TOMTEPRIS  
 

 

Vedlegg: Ingen 

 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

 

 

SAMMENDRAG: 

 

Kommunestyret inviteres til å drøfte spørsmålet om vilkårene ved innløsning av 

festeforhold. Det foreslås ar prisen settes til høyeste lovlige pris, dvs. kr. 56,- pr kvm. i 

Follebu, kr 44,- pr m2 ved Segalstad Bru, kr 30,- i Forset/Bødal og kr 24,- i Svingvoll. 

Videre foreslås at det innledes forhandling med angjeldende parter med hensyn på å 

redusere kommunens engasjement og arbeid i eksisterende fremfesteforhold og 

bistandsavtaler. 

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

 

Kommunen er en betydelig forvalter av grunnarealer med basis i festekontrakter.  Vi har i 

utgangspunktet tre typer kontraktsforhold, eller festeforhold: 

 Festeforhold hvor kommunen er grunneier (bortfester) og har inngått festeavtale med 

fester. 

 Festeforhold hvor kommunen som leier av grunn har bortfestet hele eller deler av 

arealene til framfester. 

 Festeforhold hvor kommunen hverken er fester eller bortfester, men hvor det i sin tid er 

inngått avtaler hvor kommunen har påtatt seg framtidig innkreving av festeavgifter for 

privatpersoner. 

 

Som en del av internkontrollarbeidet ved teknisk enhet har det vært en grundig gjennomgang 

av kontrakter/avtaler, herunder festekontrakter for grunn. Det ble avdekket avvik bl.a. med 

hensyn til manglende oppfølging av avtalene, herunder manglende regulering av leiepriser og 

dermed tapte inntekter. Etter at avvikene ble avdekket ble det etablert nye rutiner som i større 

grad sikrer løpende oppfølging av kontraktene. Videre har en tatt i bruk IKT-baserte 

programmer for oppfølging av kontrakter/avtaler. Til tross for muligheter for automatisering 

av prosessene vil det gjenstå noe manuelt oppfølgingsarbeid som krever tid. 

 

Saken reises for å få en avklaring på følgende prinsipielle problemstillinger: 
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• Skal Gausdal kommune, som bortfester, selge eksisterende festetomter til 

festerne, og i tilfelle til hvilken pris?  

 

• Bør kommunen forsøke å få realisert/solgt/tilbakeført til eier de festekontrakter 

hvor kommunen står som framfester?  

 

• Bør Gausdal kommune komme seg ut fra avtaler der kommunen kun 

administrerer innkreving av festeavgift for eier? 

 

 

1. Omfang av feste/framfestekontrakter: 

 

Samla antall festekontrakter hvor det innkreves festeavgifter utgjør 270. I dette tallet er kun 

inkludert festeavtaler knyttet til boligeiendommer. Det eksisterer i tillegg et begrenset antall 

festeavtaler som ikke er knyttet til boligarealer. Disse kontraktene utgjør et så vidt begrenset 

antall at de ikke vies ytterligere oppmerksomhet i denne sammenheng. Tabellarisk kan dette 

fremstilles på følgende måte: 

 

Type kontrakt Antall 

kontrakter 

Gjennomsnittlig 

gjenværende 

leieperiode 

 Muligheter for 

innløsning 

1. Kommunen er bortfester 87 I snitt ca. 50 år 

gjenstående 

leieperiode 

Frivillig avtaler 

2. Framfesteforhold 

 

133 Frivillig avtaler 

3. Kommunen innfordrer 

avgiftene for private – privat 

forretningsførsel 

50 Frivillig avtaler 

4. Andre type 

avtaler/kontrakter 

Begrenset 

omfang 

Varierende Frivillig avtaler 

Sum kontrakter 270     

 

Kontraktstype 1 og 2 er de vanlige kontraktstypene. Kontraktstype 3 er imidlertid høyst 

uvanlig ved at kommunen driver ren forretningsførsel for privatpersoner. Kontraktstype 4 har 

marginal betydning. 

 

Hvilke muligheter har kommunen for å fri seg fra avtalene som er inngått? 

Som det fremgår av tabellen ovenfor ligger mulighetene for en minnelig løsning i frivillige 

avtaler. Kommunen har ingen muligheter for å kreve avvikling av disse kontrakts -eller 

avtaleforholdene. Tomtefesteloven gir fester anledning til å innfri kontrakten etter 30 år, og 

deretter hvert andre år dersom ikke kortere tid er avtalt. Fester har også anledning til å innfri 

kontrakten ved festetidens utløp. I de tilfeller kommunen er bortfester blir det å tilby festere 

kjøp av eiendommen. For de avtaleforhold hvor vi innfordrer festeavgiftene blir det snakk om å 

gå i dialog med grunneier om å overføre innfordringsarbeidet til grunneier. 

 

For framfesteforholdene blir det snakk om å overføre kontraktsforholdet til den enkelte 

bortfester. Alternativt at framfesterne innløser tomta fra grunneier. 
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2. Prisproblematikk ved innløsning av egne festekontrakter 

 

Etter endringene i tomtefesteloven er det flere festere som har henvendt seg til kommunen med 

spørsmål om innløsning. I et felles tilbud til samtlige festere ble det i 2014 gitt et tilbud om 

innløsning etter samme pris som kommunestyret har fastsatt for salg av råtomter jfr. KS – sak 

26/07, og med bestemmelser om indeksregulering.   

 

Hva sier tomtefesteloven? 

Vilkår for innløsning av festetomt følger av tomtefestelovens § 37 som lyder: 

 
Ved innløysing av tomt som er festa bort til bustadhus eller fritidshus skal innløysingssummen 

vere 25 gonger årleg festeavgift etter regulering på innløysingstida, om ikkje ein mindre 

innløysingssum er avtalt. Ved innløysing der innløysingstida er inne ti år eller kortare før 

avtala kunne ha vorte lengd etter § 33, kan bortfestaren krevje regulering av festeavgifta etter 

§ 15 fjerde ledd på innløysingstida. Om ikkje anna er avtalt, kan bortfestaren likevel krevje at 

innløysingssummen for andre tomter enn dei som er festa bort på uavgrensa tid utan 

oppseiingsrett for bortfestaren, skal vere 40 prosent av tomteverdet på innløysingstida med 

frådrag for verdauke som festaren har tilført tomta med eigne tiltak eller tilskott til tiltak som 

er gjort av andre. Tomteverdet må ikkje setjast høgare enn det tomta kan seljast for om det 

berre er tillate å setje opp det eller dei husa som er på tomta. 

 

Utgangspunktet etter loven er således at innløsningssummen settes til 25 ganger oppregulert 

festeavgift. Festeavgiften skal oppreguleres i samsvar med KPI på innløsningstidspunktet. 

Bortfester har imidlertid mulighet til å kreve en alternativ fastsettelse av innløsningssummen, 

ved å kreve denne satt til 40 % av råtomteverdien med visse fradrag (jfr. sitat over).  

 

Loven åpner for en oppregulering av festeavgiften med 2 % av råtomteverdien før en 

multipliserer med 25 ved innløsning hvor det gjenstår mindre enn 10 år av festeavtalen. Dette 

er ikke en aktuell problemstilling for de aktuelle avtalene da de fleste avtalene ble inngått 

1970/80 - årene og med varighet på 99 år.  

 

Prisalternativer: 

I og med at begge lovens alternativer er lavere enn dagens antatte markedsverdi for råtomt, må 

kommunen benytte en pris som er < 40 % - varianten. Dette innebærer at høyeste mulige 

innløsningspris i Follebu kan fastsettes til 56,26 pr m2. 

 

Det er et mål i seg selv å få innløst samtlige/flest mulig av kommunens 87 festetomter. Det 

påløper kostnader til administrasjon og innfordring av festeavgifter. Med dagens nivå på 

festeavgiftene kan det være interessant å vurdere økonomiske insentiver for å bidra til at 

tomtefesterne finner det interessant å innløse kontraktene. Med eksisterende nivå på 

festeavgiftene og innløsningssummen som er vedtatt av kommunestyret er fordelene for fester 

til å beholde festeavtalene store. Det er mange år til kommunen kan foreta en mer omfattende 

revisjon av festeavgiftene. 

 

Som et utgangspunkt velger en derfor å bruke som mal en tomt på 1130 kvm, en festeavgift på 

kr 862 og at avtalen løper fram til 2070.  

 

For en tomt på 1130m2 beliggende i Follebu gir det følgende prisalternativer: 
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 Prisalternativer Festeavgift Tomteverdi Innløsnings 

sum 

 Pris pr m2 Kommentar 

25 ganger 

festeavgift 

862,27   21.556  19,07   

40 % av 

tomteverdi 

  158.946 63.578 56,26 Baseres på en 

råtomtepris på kr, 

140.66 pr da. 

Dagens 

råtomtepris 

  68.252 68.252 60,40 *   

*Kommunestyrets fastsatte råtomtepris for Follebu. Ved Segalstad bru er tilsvarende pris 

48,06 kr/m
2
, Forset/Bødal 33,93 kr/m

2
og Svingvoll 27,68 kr/m

2
. 

 

Øvre grense for en innløsningspris for en tomt på 1130 kvm vil være kr. 63.578 eller 56 kr/m
2 

(avrundet). Dette er om lag 4 kr/m
2 
mindre enn fastsatt råtomtepris av kommunestyret. Derfor 

foreslås det å legge seg tilsvarende om lag 4 kr/m
2
 under fastsatt råtomtepris også for 

tettstedene Segalstad Bru, Forset/Bødal og Svingvoll. Det vil si (avrundet) 44 kr/m
2
 ved 

Segalstad Bru, 30 kr/m
2
 i Forset/Bødal og 24 kr/m

2
 i Svingvoll. 

 

I 2014 ble samtlige festere tilbudt en innløsning av sine festetomter etter kommunestyrets 

fastsatte råtomtepriser. Pt er det ikke noen som har benyttet seg av tilbudet. En fester har 

henvendt seg til kommunen og anmodet om innløsning med utgangspunkt i «25-ganger-

regelen» samt at ytterligere 2 festere muntlig har vist interesse for innløsning 

 

 

Spesielle forhold knytta til framfeste/feste av «prestegardsgrunn». 

Ved utbygging i områder hvor staten (Opplysningsvesenets Fond) står som bortfester har 

praksis så langt vært at kommunen har framfesta selve tomtegrunnen, mens arealer som veg og 

andre fellesarealer har vært festet av kommunen. Dette innebærer at differansen mellom det vi 

betaler Opplysningsvesenets fond og inntekter fra framfesteforhold forblir store.  Praksis er nå 

endret slik at den enkelte fester får et tillegg i selve festekontrakten tilsvarende sin andel av 

fellesarealet. I boligområder hvor kommunen sitter som fester av fellesarealer forutsettes at 

kommunen tar initiativ til å få etablert avtaler som sikrer innløsning av fellesarealene. I første 

omgang legges det opp til et møte med Opplysningsvesenets Fond for å diskutere muligheter 

og rammebetingelser for et eventuelt kjøp og videreformidling av kontraktsforhold. 

 

 

VURDERING: 

 

Administrasjonen foreslår at det startes et målrettet arbeid med å få realisert/solgt eksisterende 

festeportefølje: 

 Kommunens 87 festekontrakter. 

 Kommunens 133 bortfestekontrakter. 

 Kommunens 50 festekontrakter hvor kommunen innfordrer festeavgiftene for 

angjeldende grunneier. 
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Administrasjonen foreslår en løsning hvor innløsningssum settes til høyeste lovlige pris, dvs. 

40% av råtomtepris på 140.066 kr som gir en kvadratmeterpris (avrundet) på 56 kr/m
2 
i 

Follebu, 44 kr/m
2
 ved Segalstad Bru, 30 kr/m

2
 i Forset/Bødal og 24 kr/m

2 
i Svingvoll. Alle 

festere tilskrives og gjøres kjent med kommunens nye tilbud. 

 

Videre foreslås det innledet forhandlinger med aktuelle kontraktsparter med henblikk på å få 

avviklet gjeldende avtaleforhold om bistand ved innkreving av festeavgifter. Eventuelle avtaler 

vil bli forelagt formannskapet til godkjenning. 

 

Samtidig foreslås det tatt kontakt med Opplysningsvesenets Fond om mulig overtakelse av 

grunn som kommunen fester samt mulig avvikling av framfestekontrakter. 

 

Det tas i bruk teknologi/systemer som bidrar til å redusere sårbarhet og effektivisere rutiner 

ved ajourhold av festekontraktsportefølgen.  Behovet for å effektivisere rutiner ved ajourhold 

av porteføljen vil gjelde nesten uansett.  

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  

 

innstilling: 

 

1. Ved innløsning av festekontrakter settes tomteprisen til 56 kr/m
2 
i Follebu, 44 kr/m

2
 ved 

Segalstad Bru, 30 kr/m
2
 i Forset/Bødal og 24 kr/m

2 
i Svingvoll. Alle festere tilskrives 

og gjøres kjent med kommunens nye tilbud. 

2. Det innledes forhandlinger med aktuelle parter slik dette framgår av rådmannens 

saksutredning. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne avtalene. 

 

Formannskapet behandlet saken, saksnr. 51/16 den 07.06.2016. 

 

Behandling: 

Enstemmig tiltrådt.  

 

 

Innstilling: 

1. Ved innløsning av festekontrakter settes tomteprisen til 56 kr/m
2 
i Follebu, 44 kr/m

2
 ved 

Segalstad Bru, 30 kr/m
2
 i Forset/Bødal og 24 kr/m

2 
i Svingvoll. Alle festere tilskrives 

og gjøres kjent med kommunens nye tilbud. 

2. Det innledes forhandlinger med aktuelle parter slik dette framgår av rådmannens 

saksutredning. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne avtalene. 
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DETALJREGULERING FOR DELER AV H16, S3, S2F, H27 OG H33 PÅ SKEI 

SØR - 2. GANGS BEHANDLING  
 

 

Vedlegg: 1. Planbeskrivelse, datert 04.03.16 

 2. Reguleringsbestemmelser, datert 30.05.2016 

 3. ROS- analyse, datert 02.04.2016 

 4. Plankart område 1, datert 04.03.2016 

 5. Plankart område 2, datert 03.03.2016 

 6. Plankart område 3, datert 04.03.2016 

 7. Plankart område 4, datert 01.02.2016 

 8. Plankart område 5, datert 08.02.2016 

 

 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

 

 

SAMMENDRAG: 

 

Planforslaget består av 5 planområder, med felles beskrivelse og bestemmelser. Det 

planlegges fortetting i 3 områder i form av eksisterende regulerte fritidsboligtomter blir 

delt opp mindre arealer. I ett område (H16) åpnes det opp for å tillate dobbelthytter 

med 2 bruksenheter under samme tak. For område S2F blir adkomsten snudd så denne 

blir fra sør Skei, i tillegg er det forslag om å endre arealformålet fra fritidsbolig med 

utleiekrav til fritidsbolig uten noen slikt utleiekrav. 

 

Rådmannen anbefaler at «detaljregulering for deler av H16, S3, S2F, H27 og H33» på sør 

Skei sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

 

 

NYTT SAMMENDRAG: 

 

Det er ikke varslet innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller 

statlige fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. 

 

«Detaljregulering for deler av H16, S3, S2F, H27 og H33» med tilhørende planbeskrivelse 

og reguleringsbestemmelser anbefales godkjent. 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

Bakgrunn for planarbeidet: 
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Det er et ønske om å endre områderegulering Skei sør i de fem delområdene H16, S3, S2F, 

H27 og H33. Planområdene ligger nord for fylkesveg 337, innenfor områdeplan for Skei sør. 

Planområdene for endringene dekker et areal på 87,4 daa. 4 av områdene er tidligere regulert 

til fritidsboliger og 1 til fritid/turistformål. 

 

 
Figur 1: Oversiktskart 

 

 

Endringene i forhold til dagens situasjon er følgende for de ulike områdene: 

- Område 1 (deler av H16) – det er lagt inn arealformål annen veggrunn mot fylkesvegen, 

for å sikre areal til prosjektert gang- og sykkelveg, det er gjort endring i bestemmelsene 

ved at det åpnes for 2 enheter pr. tomt.  

- Område 2 (deler av område S3) – Fire tomter er delt opp i sju mindre tomter. Et 

grøntområde langs vegen er flyttet over på andre siden av vegen for å kunne benyttes til 

å infiltrere overvann fra et våtere område i vest. 

- Område 3 (S2F) – området er omregulert fra fritidsbebyggelse med krav om utleie til 

tradisjonelle fritidsboliger. Området har i tillegg fått ny adkomstveg fra nordøst. Ny 

adkomst krysser bekken på samme punkt som den tidligere er krysset ved adkomst til 

to eksisterende fritidsboliger. Tomtene er noe omlagt for å tilpasses den nye 

adkomsten. Framtidig skinedfart krysses planfritt hvis den blir realisert (rekkefølgekrav 

og tilleggsavtale til utbyggingsavtalen sikrer dette). 

- Område 4 (deler av H27) - 11 tomter er delt inn i 20 mindre tomter. Grensene mellom 

grønnstruktur og områdene for fritidsbebyggelse er justert og i stor grad tilpasset 

terrenget bedre. 

- Område 5 (deler av H33) – 12 tomter er delt inn i 21 tomter. Grensene mellom 

grønnstruktur og områdene for fritidsbebyggelse er justert for å tilpasse seg terreng og 

et bekkedrag.  

Segalstad 

seter 

Skei seter 

Slåsetra 

Sør Skei-tjernet 

Skistadion 

Sør Skei 
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For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk, vises det til planbeskrivelsen. 

 

Forholdet til gjeldende reguleringsplan: 

Gjeldende områdereguleringsplan for Skei sør ble vedtatt 25.09.2014.  

 

Planprosess: 

Kunngjøring om oppstart at planarbeidet ble annonsert i GD 17.11.2015. Og varslet med brev 

til berørte parter 17.11.2015, samt gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider. Frist for 

merknader ble satt til 15.12.2015. Det kom inn 11 merknader/innspill til varsel om oppstart. De 

innkomne innspillene er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsen. 

 

NYE SAKSOPPLYSNINGER: 

 

Planforslaget var ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 21.03.2016 – 10.05.2016. I 

forbindelse med offentlig ettersyn og høring kom det inn 9 merknader innen høringsfristen. 

Nedenfor følger en oppstilling der de vesentligste momentene er gjengitt sammen med 

administrasjonens vurdering av merknaden.  

 

Vurderingene nedenfor må sees i sammenheng med planbeskrivelsen, plankartet, 

planbestemmelser og ROS-analysen som følger vedlagt.  

 

Merknad Kommentar 

Skei seterlag, e-post av 30.03.2016, sak.dok.nr: 
15/2049-13. 
 
Skei seterlag sameie har ingen innvendinger mot 
planforslaget, men vil gjøre spesielt 
oppmerksom på H-16, denne eiendommen 
ligger veldig tett på Skeisvegen. Og dette må 
ikke komme i konflikt med hverken vegen 
og/eller gang- og sykkelvegen. 

  
  
Gang- og sykkelvegen er prosjektert, nødvendig 
arealer for å sikre framførelse av denne er avsatt 
i planforslaget og i vedtatt områdeplan for Skei 
sør.  
 
Merknaden er tatt til etterretning.  

Høifjeldssanatoriet i Gausdal, v/ Andreas 
Smith-Erichsen, e-post av 30.03.2016, 
sak.dok.nr: 15/2049-14. 
Uttalelsen sammen faller med uttalelsen gitt av 
Skei seterlag sameie i sak.dok.nr: 15/2049-13. 

  
Vi viser til kommentar framsatt til merknad 
sak/dok.nr. 15/2049-13. 

Karen Lauritzen Bay, e-post av 14.04.2016, 
sak.dok.nr: 15/2049-15. 
Er i utgangspunktet ikke positivet til den 
foreslåtte reguleringen. Årsaken til dette er at de 
mener det er viktig å verne om de kvaliteter som 
gjør Skeikampen til ett attraktivt turistmål og 
rekreativt område i dag og i fremtiden. Det som 
kjennetegner Skeikampen i dag er det store 
tilbud av aktiviteter, de gode 
overnattingsmuligheter og mest av alt den 
fantastiske naturen.  
 
En fortetting av bygningsmassen vil ha negativ 

  
  
Det er ikke foretatt noen endring av %-BYA, så 
det vil ikke bli noen økning i bygningsmassen 
utover det som allerede er vedtatt.  
 
 
Generelt vil det være en fordel med en mer 
intensiv arealbruk, slik at nye tomter lokaliseres 
til områder som allerede er tatt i bruk til 
hytteformål. På denne måten unngår man å ta i 
bruk nye uberørte utmarksområder, som vil 
forringe naturopplevelsen ytterligere. 
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innvirkning på naturopplevelsen uansett 
hvordan det gjennomføres. På kort sikt kan det 
gi en økt inntekt, men på lang sikt vil det være 
negativt for Skeikampen som destinasjon. Vi 
mener at dette ikke er til noens interesse.  
 

Fylkesmannen i Oppland, brev datert 
27.04.2016, sak.dok.nr: 15/2049-17. 
 
Før vi ga innspill til varsel om oppstart, hadde vi 
kontakt med kommunen for å avklare om 
reguleringsendringen skille kjøres som endring 
av områdeplanen eller gjennom nye 
detaljreguleringsplaner. Kommunen ga 
tilbakemelding om at det skulle være en endring 
av områdeplanen. Vi ser imidlertid at 
endringene er fremmet som 
detaljreguleringsplan og konsekvensutredning er 
vurdert etter forskriftens § 3 første ledd bokstav 
b. Fylkesmannen har ikke merknader til dette 
eller konklusjonen om at det ikke er krav om 
konsekvensutredning.  
 
Fylkesmannen har merknad til 
planbestemmelsene. I ROS-analysen er 
overvannshåndtering vurdert og avbøtende 
tiltak beskrevet. Vi mener overvannshåndtering 
bør tas som en planbestemmelse som sikrer de 
avbøtende tiltak. For øvrig ingen merknader.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Merknaden synes å være ivaretatt i 
bestemmelsenes pkt. 2.15. Bestemmelsen er like 
lydene med risikoreduserende tiltak i pkt. 3.2 i 
ROS-analysen. 
 
Merknaden er tatt til etterretning.  

Knut Amundsen, brev datert 02.05.2016, 
sak.dok.nr: 15/2049-20. 
Har merknad knyttet områder H16. At det åpnes 
for å bygge 2 enheter på hver av de relativt små 
tomtene, vil medføre en veldig fortetting i et 
allerede godt utnyttet hyttefelt. Påpeker at 
reguleringsbestemmelsene må ivareta det økte 
parkeringsbehovet hvis det blir flere boenheter 
pr. tomt. Kommer det to enheter på hver tomt 
må det medtas areal for 3 p-plasser pr. dobbelt 
hytte. Totalt vil det da måtte regnes med 54m² 
BRA benyttet til parkering. Vi ber således om at 
vedtatt reguleringsplan beholdes slik den 
allerede er vedtatt.  

Det er ikke foretatt noen endring av %-BYA, så 
utnyttelsen av tomtene vil ikke bli noe høyere nå 
enn det som var vedtatt i gjeldene 
områderegulering.  
De 5 tomtene langs vegen er redusert i størrelse, 
pga. gang- og sykkelvegen krevde mere plass en 
først antatt. Det vil medføre en liten reduksjon i 
hva som tillates bebygd på disse tomtene i 
forhold til tidligere. 
I reguleringsbestemmelsene pkt. 3.01.1 står det 
«Nødvendig parkeringsareal for hver tomt: 
(1,5x18m²=27m²)» Administrasjonen er enig at i 
det for tomter det bygges to enheter, så bør 
kravet til parkeringsareal økes og at dette 
innarbeides i bestemmelsene før vedtak av plan. 
 
Merknaden er delvis tatt til følge. 

Mona Mordal, e-post av 10.05.2016, sak.dok.nr: 
15/2049-21. 
Har merknad knyttet områder H16. Området 
ligger i et av de mest utnyttede områdene på 
Skei, men skal i henhold til planforslaget 

  
  
Det er ikke foretatt noen endring av %-BYA, så 
utnyttelsen av tomtene vil ikke bli noe høyere nå 
enn det som var vedtatt i gjeldene 
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fortettes ytterligere. Hvilket vil medføre at bo- 
og miljøkvalitet forringes. At det åpnes opp for 
oppføring av dobbelthytter på så små tomter vil 
ytterlige forsterke dette. Det er ikke ønskelig 
med så stor fortetting i et område som allerede 
er intensivt utnyttet. 
 

områderegulering.  
 
Bestemmelsene åpner for mulighet for 2 enheter 
i samme bygning – ikke et krav. Ved 2 enheter i 
stedet for 1 enhet på hver tomt vil dette 
medføre noe mere aktivitet og trafikk innad i 
feltet. Noe av bakgrunnen for planarbeidet er at 
markedet etterspør mindre fritidsboligenheter. 
Det er også et ønske fra kommunen med høy 
utnyttelse av sentrale områder på Skei.  
 
Merknaden er tatt til orientering.  
 

Eva-Elisabeth Wallendahl Knudtzon, e-post av 
05.05.2016, sak.dok.nr: 15/2049-22. 
 
Har merknader til område S2F.  
Adkomstveg: 

1. For å få minst mulig 
gjennomgangstrafikk i området sør for 
S2F, stiller vi spørsmål til hvilken 
funksjon den nye vegen skal ha til de 11 
tomtene.  

2. Markert innkjøring (piler) til den enkelte 
hyttetomt nærmest oss ønskes etablert 
på de angitte steder og ikke nærmere 
oss.  

3. For å bevare dagens utforming, mener vi 
det skal være totalkrav til gjerder laget 
av tre, og nettinggjerde.  

4. Vi forutsetter at all bebyggelse gjøres så 
lav som overhodet mulig, og med et 
uttrykk som er tilpasset terrenget slik va 
har poengtert tidligere.  

5. Vi forutsetter at nedfarten minimeres 
maksimalt i bredde ref. pkt. 3.02. 

6. Ut i fra ny plan ser det ut som om man 
kan kjøre vestover ut av nytt felt S2F. 
Hva slags tilkjøring er tenkt her? Vi 
forutsetter at vi fortsetter å bruke vår 
tilkjøring som før.  

 

  
  
  
  
  
Vegen stenges for gjennomkjøring vestover, ny 
veg fra øst (sør Skei) er ny hovedadkomst for 
disse 11 tomtene.  
 
Pilene er juridisk bindende i forhold til avkjørsel 
til de enkelte tomtene. 
 
Bestemmelsene (pkt. 2.12) åpner opp for at det 
kan godkjennes at det gjerdes med nettinggjerde 
ved spesielle behov. Det vil i hovedsak være 
knyttet til landbruksinteresser det er aktuelt. 
 
Høyde på bebyggelsen reguleres gjennom 
bestemmelsene (pkt. 3.01.1) Gesims- og 
mønehøyde er satt til henholdsvis 3.0 meter og 
5.0 meter. Dette er en reduksjon på 0,5 meter 
fra opprinnelig plan. 
 
Vegen vestover mot Torsdalsvegen og Segalstad 
seter blir ikke gjennomkjøringsveg, vegen vil 
stoppe ved nedfart/skiløype. Atkomsten inn på 
tomta og tomta deres ligger utenfor 
planområdet for detaljreregulering, og blir 
derfor ikke tatt opp i dette arbeidet. Etter det vi 
har undersøkt så har det ikke skjedd noen 
endring her gjennom områderegulering Skei sør. 
Den gamle vegen fram til tomta er regulert som 
en del av grønnstrukturen med formål turveg. Av 
reguleringsbestemmelsene framgår det at den 
er «tillatt for kjørende trafikk i sommerhalvåret 
og tillates ikke brøytet». 
 
Viser ellers til svar gitt i brev av 18.01.2016, 
sak.dok.nr: 15/2049-8 angående adkomst.  
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Merknadene er tatt til orientering. 

Oppland fylkeskommune, e-post av 10.05.2016, 
sak.dok.nr: 15/2049-23. 
 
Har ingen merknader ved offentlig ettersyn.  

  
  
Tas til etterretning.  

Statens vegvesen, e-post av 11.05.2016, 
sak.dok.nr: 15/2049-24. 
 
Har ingen merknader til planforslaget.  

  
  
Tas til etterretning.  

 

VURDERING: 

 

Konsekvensutredning: 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 

«Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Tiltaket er vurdert etter § 3 b) i 

forskriften. Tiltaket er vurdert til ikke å falle inn under forskriftens oppfangskriterier i vedlegg 

III  (til forskriften) og skal derfor ikke konsekvensutredes. 

 

Det er derfor ikke utarbeidet eget planprogram eller egne konsekvensutredninger for planen.  

 

Beredskap – ulykkesrisiko – Risiko og sårbarhetsanalyse: 

Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse datert 04.02.2016 som eget vedlegg til 

planen. Det er gjort en kort oppsummering av vurdering og konklusjonen i analysen som 

bygger på en risikomatrise som følger av sannsynlighet for hendelse og konsekvens av 

hendelse. 

 

Ut i fra sammenhengen mellom sannsynlighet og konsekvens er det i matrisen konkludert med 

at det er en risiko knyttet til 5 hendelser, 1 tiltak havner i rødt felt. For denne hendelsen er det 

foreslått et risikoreduserende tiltak for å unngå at denne hendelsen skal inntreffe.  

 

Naturmangfold 

I henhold til naturmangfoldlovens § 7 er virkningen for naturmangfold vurdert etter §§ 8-12. 

Det eksisterende kunnskapsgrunnlaget er vurdert til å være tilfredsstillende jfr. kriteriene etter 

loven basert på tidligere registreringer og konsekvensutredning i overordnet plan. Det vurderes 

slik at tiltaket ikke vil medføre risiko for skade på naturmangfoldet.  

 

Kunnskapsgrunnlaget for å vurdere prinsippene i offentlig beslutningstaking etter 

naturmangfoldlovens §§ 8 -12 synes derfor tilstrekkelig ivaretatt.  

 

Barn og unge 

I henhold til plan- og bygningsloven skal planbeskrivelsen vise hvordan hensynet til barn- og 

unge er ivaretatt og hvordan medvirkningsprosessen er lagt til rette. For denne 

reguleringsendringen har representanten for barn og unge i kommunen mottatt varsel om 

oppstart. Reguleringen opprettholder tilgangen til grønnstruktur og skiløyper som ved gjeldene 

plan. Planfri kryssing av skiløype i område 3 opprettholdes der ny veg krysser framtidig 

skitrase.  
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Område 2, 4 og 5: I disse områdene legges det opp til en fortetting ved å utvide antall tomter, 

tomtearealene per tomt er ca. halvert og forslagsstiller har i noen tilfeller flyttet rundt på 

tomtene i forhold til opprinnelig plan for best mulig arrondering. Dette er gjort uten at det er 

tatt i bruk nye områder til fritidsboligformål.  For disse tomtene som er blitt mindre i areal er 

det foretatt endringer i bestemmelsene, når det gjelder grad av utnytting slik at størrelse på 

tomt og hytte står i forhold til hverandre. Rådmannen er positiv til at det legges opp til en 

høyere utnyttelse i allerede planlagt utbygde arealer. Disse tre feltene er lite eller ikke utbygd i 

dag, noe som også minimerer konflikten mot allerede etablerte fritidsboligeiere i områder. 

Bestemmelsene åpner for tidsriktig utforming av hyttene i disse områdene.  

 

Område 1: Ved å endre bestemmelsene for dette området vil det blir mulig å bygge dobbelt 

hytter med inntil to bruksenheter under samme tak per tomt. Rådmannen mener det er positivt 

med en høy utnyttelse av arealene i sentrum. Et par av tomtene virker noe små og trange, noe 

som gjør at det kan bli utfordrende å sette opp hytter med tilstrekkelig kvalitet og god nok 

parkering. Møne- og gesimshøyder og utnyttelsesgraden endres ikke.  

 

Det er prosjektert gang- og sykkelveg langs planområdet, prosjekteringen viser at skråningen 

til gang- og sykkelvegen delvis vil komme innpå tomtene her. Dette arealet er omregulert til 

annen veggrunn, for å sikre at tilstrekkelig arealer til gang- og sykkelvegen og for at det skal gi 

bedre forutsigbarhet for framtidige tomtekjøpere. 

 

 

Område 3: Adkomstvegen til området er endret fra via Torsdalsvegen til Toftsetervegen på sør 

Skei.  

 

Planforslaget endrer arealformålet fra fritidsbolig med utleiekrav til fritidsbolig uten noen slikt 

utleiekrav. Området ligger som en satellitt inni mellom områder av satt til fritidsboliger uten 

krav til utleie og med noe avstand til sentrum på Skei. Fritidsboliger og fritidsboligtomter med 

utleieplikt har de siste årene vært svært vanskelig å få solgt. Selv om tomtene selges med krav 

til utleie, vil det være vanskelig å følge opp om den blir utleid i henhold til utleieklausulen.  

 

Artikler fra de siste ukene i Dagens Næringsliv og VG viser imidlertid til at trenden med hytte 

og- utleieleiligheter er i ferd må snu. Ved å fjerne kravet til utleie, vil noe potensiell 

sysselsetting i form av vaske- og vaktmestertjenester og andre viktige servicetilbud, som 

skiutleie, alpinanlegg og booking reduseres. 

 

Fylkesmannen i Oppland påpeker i sin uttalelse til varsel om oppstart, at det ved omregulering 

av næringsområder til fritidsformål går områder for framtidig næringsutvikling tapt, og at 

«dersom kommunen tillater en privatisering 

av tidligere avsatte næringsområder, vil FM peke på at et evt. fremtidig ønske om nye 

næringsarealer på uregulerte arealer i området vil måtte vurderes restriktivt». 

 

Rådmannens foreløpige vurdering er at det er tilstrekkelig arealer til næringsutvikling mer 

sentralt på Skei og at man må skille på fritidsboliger med utleieplikt og andre områder der det 

drives eller er planlagt mer kommersiell næring og drift, og at det vil være viktigere å beholde 

disse områdene i framtida.  
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Utfra de ovennevnte vurderinger anbefaler Rådmannen at detaljregulering for deler av H16, 

S3, S2F, H27 og H33 på sør Skei sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

  

Planutvalget behandlet saken den 18.03.2016 sak 24/16 

 

Vedtak: 

 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar planutvalget i Gausdal å legge 

detaljregulering for deler av H16 - S3 - S2F - H33 - H27 på sør Skei, ut til offentlig ettersyn og 

høring.  

 

 

NY VURDERING: 

 

Etter førstegangsbehandling er det gjort følgende endringer: 

Tillegg til bestemmelsene pkt. 3.01.1: «H16 (tomt 1-7) er nødvendig parkeringsareal per 

bruksenhet 1,5 p-plass. Parkeringsarealet går inn i beregningsgrunnlaget for grad av utnytting, 

jfr. TEK10 § 5-2». 

 

 

Innkommende merknader: 

 

Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av kommentarene over.  

 

Samlet vurdering: 

Innvendingene fra naboer/etablere hytteeiere synliggjør konflikter som svært ofte følger med en 

fortetting av allerede utbygde hytteområder. Utvidelse og fortetting i et allerede etablert 

hytteområde vil nesten uten unntak være kilde til konflikter med de som har etablert hytte i 

området tidligere. Det påpekes i merknadene til planforslaget at en fortetting vil ha 

innvirkninger på naturopplevelsen, bo- og miljøkvaliteter og på Skei som destinasjon. Generelt 

vil det være en fordel med en mer intensiv arealbruk, slik at nye tomter lokaliseres til områder 

som allerede er tatt i bruk til hytteformål. På denne måten unngår man å ta i bruk nye uberørte 

naturområder.  

 

Det er ikke varslet innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller statlige 

fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Justeringen av planbestemmelsene er såpass små, 

at det etter administrasjonens vurdering ikke utløser krav om nytt offentlig ettersyn og høring.  

Kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  
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innstilling: 

 

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-12 vedtas foreliggende detaljreguleringsplan for 

deler av H16 - S3 - S2F - H33 - H27 på sør Skei, slik som vist på plankart med tilhørende 

planbeskrivelse og planbestemmelser. 
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Ark.:    Arkivsaksnr.: 16/919 

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 

53/16 Formannskapet 07.06.2016 

50/16 Kommunestyret 16.06.2016 

 

Saksbehandler: Jon Sylte 

 

UTBYGGINGSAVTALE VEDR REGULERINGSENDRING FOR 

OMRÅDEREGULERING SKEI SØR - H16, S3, S2F, H33  
 

 

Vedlegg: Tillegg til utbyggingsavtale vedr. områderegulering Skei sør for del av  

 område H16, S3, S2F og H33 

 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

Gjeldende utbyggingsavtale for områderegulering Skei sør 

 

 

SAMMENDRAG: 

 

Det er fremma reguleringsendring for del av områdene H16, S3, S2F og H13 innenfor 

områderegulering Skei sør. Det er forhandla fram tillegg til gjeldende utbyggingsavtale 

for områderegulering Skei sør, etter samme prinsipper som i gjeldende utbyggingsavtale. 

Forslaget tilrås godkjent.  

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

 

Kommunestyret godkjente i sak 54/14 den  25.09.2014 utbyggingsavtale vedr. 

områderegulering Skei sør. Noen av grunneierne har nå fremma forslag om reguleringsendring 

for 4 områder. Reguleringsendringa er klar for sluttbehandling. Det er forhandla fram tillegg til 

utbyggingsavtala for de delene som omreguleres. Endringene i reguleringsplanen er: 

H16: 5 nye enheter, ved at det kan bygges dobbelhytter på 5 tomter. 

S3: 3 nye tomter, ved at 4 tomter deles opp til 7. 

S2F: 11 tomter endres fra «fritids- og turistformål» til tradisjonell fritidsbebyggelse 

H33: 14 tomter for fritidsbebyggelse endres til 21. 

 

Den godkjente utbyggingsavtala blir det ingen endring i, men den gjelder etter dette for flere 

enheter.  

 

Utbyggingsavtala er utlagt til offentlig ettersyn, men uttalefristen er ikke ute når dette skrives.

  

 

VURDERING: 

 

Utbyggingsavtala er underskrevet av grunneierne. Saken fremmes før uttalefristen er ute, slik 

at reguleringsplanen og utbyggingsavtala kan sluttbehandles før ferien. Dersom det kommer 

vesentlige merknader etter behandlinga blir saka lagt fram på nytt.  
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Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  

 

innstilling: 

 

 

Tillegg til utbyggingsavtale vedr. områderegulering Skei sør for del av områdene H16, S3, S2F 

og H33 godkjennes.  

 

 

Formannskapet behandlet saken, saksnr. 53/16 den 07.06.2016. 

 

Behandling: 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Innstilling: 

 

Tillegg til utbyggingsavtale vedr. områderegulering Skei sør for del av områdene H16, S3, S2F 

og H33 godkjennes.  

 

 



  Sak 51/16 

 

 Side 1 av 120   

 

Ark.:    Arkivsaksnr.: 16/929 

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 

54/16 Formannskapet 07.06.2016 

51/16 Kommunestyret 16.06.2016 

 

Saksbehandler: Jon Sylte 

 

TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE VEDR. DEL AV SKEISLIA 

HYTTEFELT H27  
 

 

Vedlegg: Tillegg til utbyggingsavtale vedr. del av område Skeislia hyttefelt H27 

 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

  Gjeldende utbyggingsavtale for Skeislia hyttefelt 

 

 

SAMMENDRAG: 

 

Det er fremma reguleringsendring for del av område H27 innenfor Skeislia hyttefelt.  

Det er forhandla fram tillegg til gjeldende utbyggingsavtale for Skeislia hyttefelt. For de 

nye tomtene innføres samme prinsipper som i utbyggingsavtale for områderegulering 

Skei sør. Forslaget tilrås godkjent.  

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

 

Kommunestyret godkjente i sak 29/08 den 27.03.2008 utbyggingsavtale vedr. Skeislia 

hyttefelt. En av grunneierne har nå fremma forslag om reguleringsendring for felt H27.  

Reguleringsendringa er klar for sluttbehandling. Det er forhandla fram tillegg til 

utbyggingsavtale. Endringene i reguleringsplanen er at 11 tomter gjøres om til 20 tomter.  

 

Den godkjente utbyggingsavtala blir det ingen endring i. Denne er etter gammel mal, men for 

de nye tomtene gjelder ny type utbyggingsavtale, etter samme norm som for områderegulering 

Skei sør.   

 

Utbyggingsavtala er utlagt til offentlig ettersyn, men uttalefristen er ikke ute når dette skrives. 

 

 

VURDERING: 

 

Utbyggingsavtala er underskrevet av grunneier. Saken fremmes før uttalefristen er ute, slik at 

reguleringsplanen og utbyggingsavtala kan sluttbehandles før ferien. Dersom det kommer 

vesentlige merknader etter behandlinga blir saka lagt fram på nytt.  
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Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  

 

innstilling: 

 

Tillegg til utbyggingsavtale vedr. del av Skeislia hyttefelt H27 godkjennes.  

 

 

Formannskapet behandlet saken, saksnr. 54/16 den 07.06.2016. 

 

Behandling: 

Enstemmig tiltrådt.  

 

 

Innstilling: 

 

Tillegg til utbyggingsavtale vedr. del av Skeislia hyttefelt H37 godkjennes.  
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Ark.: V06 &30   Arkivsaksnr.: 14/1520 

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 

48/16 Planutvalget 10.06.2016 

52/16 Kommunestyret 16.06.2016 

 

Saksbehandler: Karen Saksum 

 

BEITEBRUKSPLAN FOR GAUSDAL KOMMUNE  
 

 

Vedlegg:  

1. Beitebruksplan for Gausdal kommune 2016-2021 

2. Kart- Beitebruk i Gausdal kommune. Alle beitelag 

3. Kart – Beitebruk i Gausdal kommune. Setre i aktiv drift 

4. Vedlegg: Beitevedtekter for Gausdal statsallmenning 

5. Jordskiftesak fra Gausdal Nordfjell 1999 

 

 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

1. Planutvalgets sak 66/14 i møte 14.11.14 

2. Planutvalgets sak 6/16 i møte 15.1.16  

3. Merknader ved offentlig ettersyn 

 

 

SAMMENDRAG: 

 

Gausdal kommunestyre vedtar Beitebruksplan for Gausdal kommune 2016-2021 slik 

den har ligget ute til offentlig ettersyn med rådmannens forslag til endringer. 

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

 

Planutvalget vedtok på møtet i november 2014 å varsle oppstart av arbeidet med  

Beitebruksplan for Gausdal. Kommunen har tidligere ikke hatt noen beitebruksplan. 

Landbrukskontoret nedsatte en plangruppe med representanter fra fjellstyret, beitelagene, Sau 

og geit, representant fra storfenæringa, faglaga og grunneiere i Østre og Vestre Gausdal som 

har utarbeidet forslag til beitebruksplan. 

 

Forslag til plan ble lagt ut til offentlig ettersyn i møte i planutvalget 15.1.16. Dette ble 

annonsert i GD mandag 01.02.16. med høringsfrist 23.3. Det har kommet i alt fem 

høringsinnspill i saken.  

 

Innspillene er vurdert og planen er endret i.h.t. vurderingene.  

 

Vurdering etter høringsrunden 

 

Hans Amund Sæther og Einar Engjom har sendt inn kopi av et avisinnlegg om en 

beiterettsak fra 1967. Der beskrives utfallet av en sak der en gardbruker i Østre Gausdal var 

stevnet av 13 beiterettighetshavere på Hemkjølen. Gardbrukeren hadde lagt om til kun 
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sauehold på garden og sluppet hele besetningen på utmarksbeite på Hemkjølen. Retten slo fast 

at det å slippe en hel sauebesetning gikk utover de andre med beiterett på Hemkjølen.  

 

Vurdering: 

Rådmannen registrerer at beitingen i fjellet går tilbake og dyra slippes på hemkjølen i stedet.  

Det flyttes sauebesetninger fra vestfjellet som slippes på hemkjølene. Rådmannen tar inn 

beskrivelse av tilbakegangen for sau i vestfjellet i kap 4.2, og fører opp Økt bruk av beite i 

vestfjellet i Tiltaksplanen i kap 6.5. 

 

Sondre Kleiven: 

Bødalskjølen og Stølan beiteområde har svært høyt antall sau pr. km
2
. Dette bør justeres for å 

unngå for hardt beitetrykk og hindre at dyra kommer over i områder de ikke skal være. 

Han mener det bør etableres sperregjerder og ferister mellom Kjølen/fjellet og bygda for å 

hindre at beitedyr kommer inn i områder de ikke hører til. 

Bønder som driv dagbeiting i utmark og har dyra inne for mjølking, eller på innmark på nattetid 

bør prioriteres på beiteområder nær gårdene der de har beiterett. 

 

Han mener det vil være svært bra for både hytteeiere og dyreeiere om utbygger blir pålagt å 

gjerde inn hele hytteområder. Det vil dempe konfliktnivået. 

Kleiven mener videre at landbrukskontoret bør fastsette dato for beiteslipp i hvert beiteområde. 

Han har sett svært tidlige beiteslipp der resultatet har blitt at dyra trekker inn i områder der de 

finner beite. En fastsatt slippdato ville bidra til at alle vet at grinder, felåser og ferister og 

gjerder må være stengt. 

 

I.f.t. attgroinga av busk og kratt mener han at det er geit som må til evt. noen typer storfe som 

utnytter lauvskog og kratt. Han mener videre at sambeiting med storfe og sau ikke fungerer da 

storfe ikke vil beite der sauen har beita.  

 

Vurdering: 

Rådmannen mener at det kan være vanskelig å fastsette dato for beiteslipp i.f.t. at grasveksten 

om våren varierer fra år til år og fra beiteområde til beiteområde. Det er også stor variasjon 

innad i beiteområdene. Rådmannen henviser til kap 7. Retningslinjer for bruk av beitearealene i 

Gausdal der det står at beiteslipp skal tilpasses beiteveksten.  

 

Oddvar Haavardslien har sendt uttalelse der han bemerker at gausdølene har vært frimodige 

som har tatt et navn på beitelaget fra nabokommunen, Stølan. Han beskriver beitetrykket mot 

Lillehammer fra søre del av Stølan beitelag som enormt stort. Han betviler at Stølan beitelag 

har beiterett i Bøslia. Her er det begrenset med beite, noe som får beitetrykket sørover til å bli 

problematisk. Han mener at dyra som beiter i Bøslia må overføres til fjellet eller allmenningen i 

stedet.  

 

Han tar opp at Gausdal kommune hevder de har hardt beitetrykket mot seg, noe han mener må være 

motsatt, da Gausdal er en stor jordbrukskommune med mye beitedyr på utmarksbeite og viser til 

anbefalt areal pr. beitedyr på utmarksbeite. 

 

Haavardslien viser til beiteloven § 6.8 der beitebrukere har ansvar for å holde dyrene der de har 

beiterett.  Han tar opp at streifbeite over en viss tid er normalt, men når det benyttes i hele 

beitesesongen og år etter år så er det feil holdning fra dyreeier og beitelag.  
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Han mener at statsallmenningen har kapasitet til å ta i mot mye mere beitedyr og gausdølene bør 

benytte den.  

Når det gjelder saltsteinplasser mener han at de ikke bør settes nær kommune grense/bosetting og 

de må settes der dyreeier har beiterett. Og der skal dyrene slippes og holdes. Han oppfordrer 

Gausdal kommune til å følge instruks fra Fylkesmannen for å godkjenne beitelag der.  Han mener 

beiteretten må sjekkes ut for områdene og evt. leie av beiterett. 

  

Vurdering: 

Rådmannen henviser til Stølan sankelag ang. navnevalget på laget. I.f.t. godkjenning av beitelag i 

Stølan sitt område er det slik at Stølan sankelag er et lag tilknyttet Landbrukstjenester Sør-

Gudbrandsdal SA. Fylkesmannen godkjente Landbrukstjenester Sør-Gudbrandsdal  SA som nytt 

beitelag i 2013 da beitelagene som var organisert i BA-lag ble slettet og beitelagene måtte 

organiseres som samvirkeforetak. Landbrukstjenester Sør-Gudbrandsdal søker tilskudd til drift av 

beitelag på vegne av åtte sankelag i kommunen. I Fylkesmannens brev er det vist til rundskriv 

1/2012 om regionale miljøtilskudd i jordbruket der det kreves at beiteområdet til laget skal være 

avklart i.f.t. beiterettigheter og andre beitelag. Fylkesmannen har ikke krevd jordskiftedom som 

grunnlag for å godkjenne Landbrukstjenester Sør-Gudbrandsdal SA som beitelag. Etter 2013 er 

godkjenningen av nye beitelag overført til kommunene jmfr. rundskriv om regionale miljøtilskudd 

1/2015. Rådmannen mener at så lenge det ikke foreligger dommer fra jordskifteretten har ikke 

kommunen grunnlag for å avslå søknad om godkjenning av beitelag eller søknad om tilskudd til 

drift av beitelag.  

 

Jan Tore Stetrud uttaler at målet til Kommunedelplan landbruk om å øke utmarksbeitinga i 

Gausdal ikke må foregå på en slik måte at det hemmer tilvekst på dyrene. Hardere beiting  

fører til at dyra beiter hardere ned mot rota, og at dette øker faren for at dyrene tar opp mer 

snyltere.  

I.f.t. dokumentasjon av omfang og verdi av beitebruken mener han at alle dyreslag må telles 

med om de er med i organisert beitebruk eller ikke. Han tar opp forholdene i eget beiteområde, 

Stølan sankelag som består av områder fra tidligere Østre Gausdal og Vestre Gausdal 

kommuner. Beiterettighetene var fordelt før kommunesammenslåingen og han stiller spørsmål 

om det er slik at en har beiterett i hele området etter sammenslåingen. Han mener at det ikke 

kan regnes dyr i snitt pr km
2
 over hele Stølan sitt beiteområde fordi alle som slipper dyr ikke 

har beiterett over hele arealet. Han har også levert med et kart som viser arealet på disse to 

områdene der Vestre Gausdal sitt område er på 4262 daa og Østre Gausdal på 5477 daa og 

viser til antall dyr i beitelaget der han har regnet ut at i søndre området er det 384 dyr/km
2
. 

 

Til forslaget til retningslinjer for bruk av beitearealene pnkt.9 uttaler Stetrud at «Slipp av 

beitedyr skal bare skje der husdyreier har beiterett eller leier beiterett» og viser til brev fra 

Fylkesmannen der Landbrukstjenester Sør-Gudbrandsdal godkjennes som beitelag for søknader 

om tilskudd. Han stiller spørsmål ved om Landbrukskontoret har kontrollert at 

Landbrukstjenester Sør-Gudbrandsdal har avklart beiteområdet i.f.t. beiterettigheter og andre 

beitelag. Han mener at denne godkjenningen er en grunnleggende forutsetning for at økt bruk 

av utmarksbeitet kan oppnås og uttaler at dette handler om dyrevelferd, tilvekst pr.dyr og 

økonomi for alle.  

 

Vurdering: 

Rådmannen viser til at alle dyr på utmark er tatt med i beregningen for verdien av 

utmarksbeite. Tallene er hentet fra søknader om produksjonstilskudd pr. 31.7.15. 
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Rådmannen mener at det i beitebruksplanen må tas utgangspunkt i dagens organisering av 

beitelag/sankelag da det er disse enhetene det finnes statistikkgrunnlag for. For godkjenning av 

tilskudd til drift av beitelag henvises til vurderingen av godkjenning av beitelag. 

 

For alle innspill vedr. beiterettigheter henviser rådmannen til jordskifteretten. 

 

 

Fylkesmannen i Oppland uttaler generelt at planforslaget gir god oversikt over beitebruken i 

Gausdal, både i omfang og verdi. Dokumentet har god systematikk, er opplysende og lærerikt, 

men kunne også tydeligere pekt på problemområder, løsninger og erfaringer. Siden det er en 

kommunal plan, bør den med fordel også få fram ansvar/oppgaver som kommunen har eller 

ønsker å prioritere. Tiltaksdelen er konkret og fordeler ansvar, men har ikke tidsperiode for 

tiltakene.  

 

Fylkesmannen kommenterer at planen innleder med å estimere verdien av utmarksbeite i 

Gausdal til ca 30 millioner kroner årlig. Dette er imidlertid en sum av fôrverdi, kjøttverdi, 

ullverdi og offentlige tilskudd der summene er interessante hver for seg, men blir misvisende å 

summere.  

Det står ingenting i planen om tidligere planer, og det er ikke gitt tidsperiode for denne planen.  

 

At Gausdal har stor oppslutning om organisert beitebruk av sauen er en kvalitet i seg selv som 

bør få positiv omtale. Det er og grunn til å kommentere at Gausdal hadde en økning på 31% 

lam og 5 % storfe sluppet i utmark i perioden 2003-2013. Antallet ammekyr økte med 50% i 

samme periode. I 2015 var 40% av alt storfe på utmarksbeite i minst 5 uker i Gausdal (for 

fylket var det 38%). Det er likevel verdt å merke seg at tallet på storfe i utmark i Gausdal fra 

2013 til 2015 gikk tilbake med ca 4% samtidig som det for fylket økte med 1%.  

 

Fylkesmannen mener det i kapitlet om setre med mjølkeproduksjon kunne vært omtalt dyretall, 

volum og produksjonsverdi. Videre kunne det vært noen refleksjoner rund diagrammet med 

nedgang i seterdrift, sammenlignet med fylket og seterkommuner i Valdres og 

Gudbrandsdalen. Fylkesmannen synes utviklingen i bruken av utmarksbeite i takt med 

tilbakegangen av seterdrifta skulle vært mer historisk underbygget.  

FM stiller spørsmål ved om det er det er tilfeldig eller historisk begrunnet at hovedtyngden av 

dagens setring i Gausdal ligger i området Værskei-Holsetra som er utenfor de definerte 

beitelagsområdene. Er det her de beste beitene er og har/er området forbeholdt 

mjølkeproduksjon? Eller er det fortsatt setring her fordi det er bygdenært og har god vei? Eller 

andre årsaker. Dette kunne planen gjerne drøfte, samt om det fortsatt vil være seterdrift og om 

det er viktig eller ikke. Hvordan er produksjon og produksjonsmiljø for seterdrifta og hva er 

framtidsutsiktene. 

 

Fylkesmannen mener at det kunne vært ytterligere tydeliggjort at Gausdal er en av de største 

husdyrkommunene i Oppland og at både nå og tidligere er høsting i utmarka svært vesentlig for 

produksjonsvolumet i Gausdal, og nevner begrepene «grass-feed» og «grain-feed» 

(grasoppdrett og kornoppdrett) som kommer som viktige begreper i kjøttproduksjonen. 

 

Fylkesmannen mener at karta til planen burde vise hva som er statlig grunn og hva som er 

privat i tillegg til hvilke områder som er vernet og med hvilken vernestatus. 
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Store deler av utmarka i Gausdal er vegetasjonskartlagt og her kunne det vært med kart. Det 

nevnes at en kan beregne grovt beitekapasiteten i de ulike beiteområdene, men dette følges 

ikke opp med noen vurdering videre i planen.  

 

Gjennomgangen av alle beitelaga kunne vært supplert med antall besetninger, antall 

sankeplasser, saltplasser, vedlikeholdsbehov og fordeling av storfe og sau og noen refleksjoner 

rundt framtidsbehov og utfordringer som f.eks. ulike arealkonflikter med hyttebygging, veier, 

turisme m.m. Noe av dette blir behandlet i kap 4, men behandles generelt og ikke spesifikt for 

de ulike beiteområdene.  

Flere av beitelaga strekker seg også inn i nabokommuner, og en beitebruksplan bør også drøfte 

naboforhold, hva som er bra, møtepunkter og hva som kan forbedres. 

 

Det er ikke helt samsvar mellom beitelagskartet og teksten når det gjelder sperregjerder. 

 

Fylkesmannen savner en beskrivelse/drøfting av de utmarksområdene som ikke dekkes av 

beitelag, f.eks. om de har et stort potensial for aktiv bruk, hva som er grunnen til at det ikke er 

organisert beitebruk etc. 

 

Til kapitlet om lovverk og rammer uttaler Fylkesmannen at jordskifteretten som kan fastsette 

beiterettigheter med juridisk virkning og ikke bare «si noe om beiteretten» og bør ikke 

fremstilles som en uhensiktsmessig måte å avklare slike forhold på. 

 

I Utfordringer knytta til beitebruken mener Fylkesmannen at det er uheldig at kommunen i sin 

egen plan fastslår at administrasjonen ikke har kapasitet til å følge opp reguleringsbestemmelser 

den sjøl har fastsatt når det gjelder oppsetting av gjerder i hytteområder.  

 

Langsua nasjonalpark skal være en «bruk- og vernpark» og Fylkesmannen mener at 

betydningen av beitebruk for å ivareta landskapsverdiene som ligger til grunn for 

verneområdene kunne vært tydeligere beskrevet. Hva vil det f.eks. bety framover at det ikke er 

storfe i Gausdal fellesdrift sitt område? Og at aktivitet rettet mot forvaltningsplanprosessen 

kunne bli nevnt i tiltaksdelen av planen. 

 

I pnkt 4.3 Rovdyr står det i første avsnitt at Gausdal er definert som beiteområde, men 

Fylkesmannen påpeker at det korrekte betegnelsen er «beiteprioritert område». Videre at 

prioriteringen av Gausdal kommune er i samsvar med Forvaltningsplan for rovvilt i region 3- 

Oppland, og ikke Rovdyrforliket. 

I punktets siste avsnitt kan en med fordel også vise til Forskrift om tilskudd til forebyggende 

tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. 

 

Fylkesmannen mener også at flere punkter i Utfordringer knytta til beitebruken som dårlige og 

manglende gjerder, konflikt mot jaktinteresser, rovvilt og storefeflokker er lista opp, men det 

har mindre omtale av tiltak for redusering eller løsning på utfordringene.  

 

Gjengroingsutfordringene kunne vært beskrevet mer konkret, bl.a. når det gjelder 

hovedtrekkene geografisk. Jf. NIBIO’s kartfremstilling av potensielle skogsområder under 

dagens skoggrense. En drøfting av den potensielle gjengroingen sett i lys av dagens beitebruk 

ville også være interessant. 

 

Omtale av viktige områder hvor beitenæringa er en viktig part.  
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Det bør vurderes om det er aktuelt å peke på beitelag/utmarksområder der det er behov for 

sperregjerder. 

 

Beitebruksplanen har konkretisert 4 områder hvor det er behov for tiltak. Disse har tydelig 

formål og hvem som er ansvarlig. Men det er mindre tydelig rundt målsetting. Og skal 

beitebruksplanen evalueres/rulleres og når? 

 

I Retningslinjer for bruk av beitearealene foreslås følgende utdyping i pnkt 1: Ved 

omdisponering av utmarksareal må det tas hensyn til beiterettigheter og mulige konflikter 

søkes avklart på forhånd ved at en unngår omdisponering i gode beiteområder. 

Pnkt2. Utbyggingsområder for hytter bør planlegges slik at de konsentreres i områder med 

mindre god beiteverdi framfor at de spres over større arealer.  

Pnkt. 3 Ved planlegging av nye veger i beiteområdene, bør en ta hensyn til at disse ikke legges 

gjennom områder hvor beitedyr i særlig grad holder til, og en bør unngå å avskjære stier. 

 

Beredskapsplanen synes Fylkesmannen er svært konkret og god. Det bør presiseres i pnkt 

8.5.1 Melde fra til SNO at det er husdyreiers ansvar. 

 

 

Vurdering: 

Rådmannen tar inn i planen at dette er første beitebruksplan for Gausdal og setter tidsperiode 

til 2021. Tiltakene i tiltaksplanen gjennomføres innen tidsrammen for planen. Videre deles 

verdisummene for fôrverdi, produktverdi og tilskudd adskilt og tar inn kommentarene på 

utviklingen i utmarksbeitebruken som Fylkesmannen oppfordrer til. Rådmannen viser til 

Beitevedtektene for Gausdal statsallmenning der det er fastsatt hvilke områder som er godkjent 

som beiteområder. Beitevedtektene burde vært revidert, og det settes opp i tiltaksplanen kap. 

6.6. Noe mer beskrivelse av seterdrifta tas med.  

 

Grenser for statsallmenningen og verneområdene er tatt inn i beitekartet. 

 

Rådmannen har ikke beregnet beitekapasiteten i beiteområdene utenom vestfjellet da det ikke 

finnes vegetasjonskartlegging av deler av området som kunne være et grunnlag for 

beregningen. Også i de områdene som er kartlagt er spennet i kapasitet stort. 

 

Rådmannen tar inn noe mer beskrivelse av de ledige beiteområdene samt litt om antall 

medlemmer og noen spesielle forhold i enkelte beiteområder. For øvrig henviser rådmannen til 

kap. 4 der ulike problemstillinger er omtalt på et overordnet nivå samt til beitekartet viser 

sankeplasser, saltplasser og sperregjerder pr. beiteområde. 

 

Rådmannen er enig i forslaget til endringer i tre punkt i Retningslinjer for bruk av beitearealene 

tas inn. Likeens presiseringen av ansvar for melding av skader til SNO i beredskapsplanen. 

 

 

 

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  
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innstilling: 

 

Gausdal kommunestyre vedtar Beitebruksplan for Gausdal kommune 2016-2021 slik den har 

ligget ute til offentlig ettersyn med rådmannens forslag til endringer.  
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Ark.: K45   Arkivsaksnr.: 16/326 

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 

46/16 Planutvalget 10.06.2016 

53/16 Kommunestyret 16.06.2016 

 

Saksbehandler: Sigbjørn Strand 

 

ÅPNING AV JAKT PÅ BEVER I GAUSDAL  
 

 

Vedlegg: Sak 22/16 – Åpning av jakt på bever – 1 gangs beh. i Planutvalget 

 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

Registrering av beverlokaliteter i Augga, Rinna og Vismunda, høsten 2013. 

Brev av 27.04.2016 fra Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor – Høringsuttalelse – forslag til 

forskrift om åpning av jakt på bever i Gausdal kommune. 

Brev av 19.05.2016 fra Oppland Fylkeskommune – Høring – forslag til forskrift om åpning av 

jakt på bever i Gausdal kommune, Øyer kommune og Lillehammer kommune. 

 

 

SAMMENDRAG: 

 

Planutvalget vedtok den 18.03.2016 sak 22/16 å sende forslag til forskrift om åpning av 

jakt på bever i Gausdal kommune på høring. Det kom inn to uttalelser på høringen. 

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor mener det er positivt at det åpnes for jakt på 

bever i Gausdal kommune. Oppland fylkeskommune har ingen merknader til forslag til 

forskrift om åpning av jakt på bever i Gausdal kommune. De bemerker at bever bør tas 

inn i vurderinger om kommunale målsettinger og samarbeid med nabokommuner 

vedrørende generell viltforvaltning. 

 

Iht § 4 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever kan kommunen fastsette forskrift 

om åpning av jakt på bever. Ved åpning av jakt skal det legges vekt på artens 

bestandsutvikling og den skade bestanden volder. 

 

Ut fra de registreringene som er gjort og i forhold til kunnskapen man har om 

beverbestanden og utbredelsen av bever i Gausdal, så mener Rådmannen at det er 

grunnlag for å åpne for jakt.  

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

 

Planutvalget vedtok den 18.03.2016, sak 22/16 å sende forslag til forskrift om åpning av jakt 

på bever i Gausdal kommune på høring. Det har kommet inn to uttalelser i saken: 

 

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor: Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor mener det er 

positivt med åpning av jakt på bever i Gausdal kommune. De har ingen merknader til høringen 

utover dette. 
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Oppland fylkeskommune: Oppland fylkeskommune har ingen merknader til forslagene om 

forskrifter på åpning av jakt på bever i Gausdal kommune, Øyer kommune eller Lillehammer 

kommune. 

 

Fylkeskommunen bemerker at bever også bør tas inn i vurderinger om kommunale målsettinger 

og samarbeid med nabokommuner vedrørende generell viltforvaltning. 

 

Når det gjelder bakgrunn for arbeidet med forskrift om åpning av jakt på bever i Gausdal så 

viser Rådmannen til behandling i planutvalget 18.03.2016 sak 22/16. Saken følger vedlagt.  

 

 

VURDERING: 

 

Under høringen kom det inn to uttalelser i saken. Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor mener 

det er positivt at det åpnes for jakt på bever i Gausdal kommune og har ingen merknader til 

høringen utover dette. Oppland Fylkeskommune har ingen merknader til forslag til forskrift om 

åpning av jakt på bever i Gausdal kommune, men bemerker at bever også bør tas inn i 

vurderinger om kommunale målsettinger og samarbeid med nabokommuner vedrørende 

generell viltforvaltning. 

 

En forskrift om åpning av jakt på bever vil gjelde hele kommunen. Det betyr likevel ikke at det 

kan jaktes bever i områder hvor man ikke har bestander som produserer et høstingsverdig 

overskudd. Det vil derfor være en konkret vurdering av beverens bestandsutvikling og den 

skade som beveren volder ved både godkjenning av vald og ved tildeling av årlig fellingskvote. 

Det følger videre av forslag til forskrift at godkjenning av områder for jakt og tildeling av 

kvote skal foretas etter de til en hver tid gjeldene bestemmelser om forvaltning av bever. 

 

Rådmannen viser for øvrig til tidligere vurdering i sak 22/16, vedlagt.   

 

Ut fra de registreringene som er gjort og i forhold til kunnskapen man har om beverbestanden 

og utbredelsen av bever i Gausdal, så mener Rådmannen at det er grunnlag for å åpne for jakt 

på bever.  

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  

 

innstilling: 

 

Med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (Viltloven) §§ 9 og 16, 

forskrift av 22. mars 2002 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og lov av 19. juni 2009 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 16, vedtas foreliggende forskrift om 

åpning av jakt på bever i Gausdal: 

 

Forskrift om åpning av jakt på bever i Gausdal 

Fastsatt av Gausdal kommunestyre xx.xx.2016 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om 

jakt og fangst av vilt (Viltloven) §§ 9 og 16, forskrift av 22. mars 2002 om forvaltning av 

hjortevilt og bever § 4 og lov av 19. juni 2009 om forvaltning av naturens mangfold 

(naturmangfoldloven) § 16. 
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   I 

Det åpnes for jakt på bever i Gausdal kommune 

II 

Godkjenning av område for jakt og tildeling av kvote på bever foretas etter de til en hver tid 

gjeldene bestemmelser om forvaltning av bever. 

   III 

Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Ark.: X11 &31   Arkivsaksnr.: 16/977 

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 

54/16 Kommunestyret 16.06.2016 

 

Saksbehandler: Gudbrand Aanstad 

 

REVISJON AV KOMMUNENS HELHETLIGE RISIKO- OG 

SÅRBARHETSANALYSE  
 

 

Vedlegg: Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Gausdal. 

 

 

SAMMENDRAG: 

 

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret og 

tilhørende forskrift stiller krav om at kommunen skal ha en helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS), innholdet i denne og revisjon/vedlikehold. 

 

Det er nå gjennomført en revisjon av kommunens helhetlige ROS fra 2010, og 

rådmannen legger forslag til helhetlig ROS fram til politisk behandling. 

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

 

Gausdal kommune sin gjeldende helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er fra 2010. 

Etter denne tid er regelverket noe endret og det er bl.a. innført en generell beredskapsplikt for 

kommunene. Det har vært flere større hendelser de senere årene både internasjonalt og lokalt. 

Gausdal har fått merke at klimaendringene har medført større og mer voldsomme flommer de 

siste årene.  

Forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011) § 6 fastslår at Risiko- og sårbarhetsanalysen 

skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, og ellers ved endringer i risiko- og 

sårbarhetsbildet. Kommunen er i gang med revisjon av kommuneplanens arealdel. 

Etter forskriftens § 2 skal den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen forankres i 

kommunestyret. 

Forskriften angir konkrete minimumskrav for kommunens ROS:  

a) eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen  

b) risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for 

kommunen  

c) hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre  

d) særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk 

infrastruktur  

e) kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket 

hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet  

f) behovet for befolkningsvarsling og evakuering. 

Gausdal kommune er såpass liten og oversiktlig at prosjektgruppa valgte å identifisere 

uønskede hendelser uten bruk av egne fellesmøter med eksterne aktører. Det ble arrangert 
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enkeltvise møter/samtaler med eksterne aktører i og utenfor kommunen. I tillegg til 

vurderinger av de ulike hendelsene, ble disse aktørene også utfordret mht. valg av uønskede 

hendelser og scenarier for nærmere analyse. 

 

I analysen kommer hendelser relatert til klima og natur ut med uakseptabel høy risiko, dvs. at 

tiltak er påkrevet. Det samme gjelder for epidemi/pandemi og IKT-angrep. 

I tillegg er det i analysen avdekket 32 scenarier med mindre akseptabel risiko (tiltak bør 

iverksettes ut ifra en kost/nytte- vurdering). 10 scenarier vurderes å ha akseptabel risiko. 

 

I tillegg til de tiltak som framkommer ved vurdering av de ulike scenarier, må følgende forhold 

prioriteres: 

 hyppige og varierte øvingsaktiviteter.  

 opprettholde og videreutvikle det gode samarbeidet med frivillige organisasjoner. 

 arbeide for økt fokus og forståelse for samfunnssikkerhet og beredskap i hele 

Gausdalssamfunnet. 

 opprettholde og videreutvikle interkommunalt samarbeid innen samfunnssikkerhet og 

beredskap. 

 

På bakgrunn av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal kommunen utarbeide en 

handlingsplan for oppfølging av tiltakene som er avdekket i denne analysen. Planen skal 

inneholde prioritering av tiltak, økonomi og ansvar, og tiltakene som angis i planen skal spilles 

inn i de årlige budsjettprosessene. 

Kommunens helhetlige ROS peker også på følgende fokusområder for kommuneplanens 

arealdel: 

 identifisere områder med naturfare og andre fareområder og avsette disse som 

hensynssoner i kommuneplankartet. 

 sette krav om V/A-plan til nye reguleringsplaner, som også utreder håndtering av 

overflatevann. 

 behovet for, eller evt. konsekvenser ved manglende brannvannforsyning vurderes 

gjennom konsekvensutredning for nye utbyggingsområder. 

 

VURDERING: 

 

Rådmannen mener at forslag til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Gausdal kommune 

tilfredsstiller bestemmelsene i Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og 

Sivilforsvaret, med forskrifter, og legger analysen fram til Kommunestyrets godkjenning. 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  

 

vedtak: 

 

Kommunestyret tar forslag til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Gausdal kommune til 

etterretning. 
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Ark.: 033   Arkivsaksnr.: 16/1006 

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 

55/16 Kommunestyret 16.06.2016 

 

Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen 

 

OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 30.04.2016  
 

 

Vedlegg: Rådmannens rapport "Oppfølging av politiske vedtak pr. 30.4.2016" 

 

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 de underliggende politiske 

organer. 

 

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. Rådmannen vil som vanlig bli inviterte til kontrollutvalgets møte for å svare på 

spørsmål knyttet til rapporten. 

 

 

VURDERING: 

 

Sekretariatet har gjennomgått rapporten, sammenlignet med tilsvarende rapport pr. 31.12.2015 

og gitt innspill til eventuelle nye vedtak som bør tas inn. I løpet av 1. tertial i år var det 

imidlertid ingen vedtak som ble oppfattet som aktuelle for rapporten. Vedtak som var merket 

med "utgår ved neste rapportering" i rapporten pr. 31.12. er tatt ut i vedlagte rapport.  

 

Sekretariatet har ingen spesielle kommentarer til rapporten og overlater til kontrollutvalget og 

kommunestyret å foreta ytterligere vurderinger, sett fra disse organers "ståsted".  

 

 

Sekretariatets forslag til 

VEDTAK 

 

Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende 

 

INNSTILLING: 

Kommunestyret tar rapporten "Oppfølging av politiske vedtak pr. 30.4.2016" til orientering. 
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Kontrollutvalget Gausdal har behandlet saken i møte 08.06.2016 sak 10/16 

 

Protokoll 

Rådmannen var tilstede under behandling av saken for å svare på spørsmål. 

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. 30.04.2016 til orientering» 

 

 

 

Kontrollutvalget foreslår at det gjøres følgende  

 

vedtak: 

 

Kommunestyret tar rapporten «Oppfølging av politiske vedtak  pr. 30.04.2016» til orientering. 
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Ark.: 033   Arkivsaksnr.: 16/415 

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 

39/16 Formannskapet 10.05.2016 

56/16 Kommunestyret 16.06.2016 

 

Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen 

 

VALG AV MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017-

31.12.2020  
 

 

Vedlegg: Oversikt over personer som har meldt seg som meddommere.  

 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

 

 

SAMMENDRAG: 

 

Det velges 15 kvinner og 15 menn som meddommere til Sør-Gudbrandsdal tingrett for 

perioden 01.01.2017 – 31.12.2020.  

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

 

Nåværende utvalg av meddommere skal fungere fram til og med 31.12.2016.  

I brev av 21.01.16 fra Sør-Gudbrandsdal tingrett bes det om at kommunen foretar valg av nye 

meddommere for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020. 

 

Tingretten er første ordinære domstol.. Her behandles både sivile saker og straffesaker. 

En sivil sak starter som regel i forliksrådet. Hvis partene ikke er enige, tas saken videre til 

tingretten. Andre sivile saker starter direkte i tingretten. Det gjelder blant annet familiesaker, 

saker mot offentlig myndighet og saker om formuesverdier over 125 000 kroner hvor begge 

parter har advokat. Alle straffesaker starter i tingretten. 

 

For Gausdal kommune skal det velges 15 kvinner og 15 menn. Valget skal være gjennomført 

innen 1. juli 2016, jfr. domstolloven § 66 første ledd.  

 

Det er kommunens oppgave å velge det aktuelle antallet meddommere. Det er nødvendig at 

valgene forberedes grundig slik at eventuelle utelukkelsesgrunner og fritaksgrunner klarlegges 

før valget. Eventuelle feil ved utvelgelsen kan få betydning for om en avsagt dom er gyldig 

eller ikke.  

 

Personer som blir valgt, velges enten til lagmannsretten eller tingretten. Ingen kan velges 

både til lagmannsretten og tingretten, jfr. domstolloven § 68 siste ledd. Personer som velges til 

lagmannsretten eller tingretten er imidlertid valgbare som meddommere til jordskifteretten, 

jordskifteloven § 2-5. De kan også brukes som skjønnsmenn, skjønnsprosessloven § 14. 

 

Krav til den som skal velges er nedfelt i domstolloven §§ 70-72 og består av følgende 

elementer: 
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1) Generelle krav 

2) Personer utelukket på grunn av stilling 

3) Personer utelukket på grunn av vandel 

 

Fra loven refereres følgende: 

«§ 70  

Den som velges, må ha tilstrekkelig norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til 

oppgaven. 

 

I tillegg må vedkommende 

1. være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start, 

2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,  

3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i 

konkurskarantene,  

4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og, 

5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i 

folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.» 

 

Regler for hvem som er utelukket fra valg på grunn av stilling eller vandel, går frem av 

domstolloven §§ 71 og 72.  

 

§ 71 

«Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 

1. Stortingets representanter og vararepresentanter 

2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og 

ansatte med Statsministerens kontor,  

3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn 

4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene 

5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er 

tildelt begrenset politimyndighet 

6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens 

styre 

7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen 

8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger 

9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et 

parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del 

i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.» 

 

§ 72 

«Utelukket fra valg på grunn av vandel er:  

1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år 

2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §§ 39 – 39c 

3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved 

valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig 

4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 

10 år siden dommen var rettskraftig  

5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan 

medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år 

siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen 
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6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter 

loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre 

enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.  

 

Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av 

lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes 

hver del for seg etter første ledd.» 

 

Rett til å kreve seg fritatt fra valg er beskrevet i domstolloven § 74: 

«En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner 

tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller 

meddommere i to perioder tidligere.  

 

Avgjørelse om fritak treffes av kommunen.» 

 

Domstolloven § 67 stiller krav til sammensetningen av hvert av utvalgene av 

lagrettemedlemmer og meddommere til både lagmannsretten og tingretten. Bestemmelsen 

innebærer at kommunen må ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn og kultur, og 

sørge for at sammensetningen av utvalgene så langt mulig blir i samsvar med befolkningen 

i kommunen. Kommunens vedtak vil som andre kommunale vedtak være gjenstand for 

lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59. 

 

Domstolloven § 67 slår fast at kommunene skal oppfordre allmennheten til å foreslå 

kandidater. Oppfordringen kan komme til uttrykk på forskjellige måter, eksempelvis 

gjennom annonser i lokalpressen, på kommunens hjemmesider på internett eller ved oppslag på 

steder der allmennheten ferdes. 

 

Det har vært annonsert på kommunens nettside, med oppfordring til allmennheten om å melde seg 

som meddommere. Innen fristens utløp 1. mai har det meldt seg 5 interesserte.  

 

Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget av meddommere oppfyller vilkårene 

etter §§ 70-72, jf. § 73. I praksis vil den nødvendige informasjonen måtte innhentes dels 

gjennom kontakt med den enkelte kandidat og dels ved forespørsel til strafferegisteret eller 

politiet. Det legges vekt på at det ikke skal innhentes mer informasjon enn det som er 

nødvendig for å avklare forholdet til kravene etter § 72. 

 

Formannskapets forslag til valg skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker før 

kommunestyret formelt velger representantene. 

 

 

KONKLUSJON: 

 

Det skal velges 15 kvinner og 15 menn som meddommere til Sør-Gudbrandsdal tingrett. 

Det har vært annonsert på kommunens nettside, og innen fristens utløp 1 mai har det meldt seg 

5 interesserte.  

Kommunen plikter å kontrollere kandidatene, så det vil bli foretatt en vandelskontroll av de 

som blir foreslått av formannskapet.  

Formannskapets forslag til valg vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i minst to uker før 

kommunestyret formelt velger representantene.  
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Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  

 

innstilling: 

 

Som meddommere til Sør-Gudbrandsdal tingrett for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 velges 

følgende 15 kvinner og 15 menn: 

 

Kvinner:    Menn: 

 

 

Formannskapet behandlet saken, saksnr. 39/16 den 10.05.2016. 

 

Behandling: 

Jon Arild Sagheim, Sp, satte fram dette forslaget: 

 

Kvinner Menn 

 Ingrid S Henriksen  

 Inger Enger 

 Liv Mork Høistad 

 Kari Staum 

 Birgit Elise Grimstad 

 Stine Hårstad 

 May Lillian Hølmen 

 Åslaug Bakkeli 

 

 Ole Volehaugen  

 Brede Brattås 

 Magne Solbakken 

 Jan Viggo Hageløkken 

 Jens Harald Fossheim 

 Ivar Lauritsen 

 Morten G Traaseth  

 

 

 

Harald Eivind Bakke, Felleslista, satte fram dette forslaget: 

 

Kvinner Menn 

 Tone Røisum 

 Anne Marit Knutrud Sørum 

 Lis Nustadhaugen 

 Signe Marit Steine Jevne 

 Oddbjørg Noreng 

 Marie Kristine Knagenhjelm 

 

 

 Dirk Lørken 

 Willy Solberg 

 Arne Kvisberg 

 Kenneth Skoglund Kolden 

 Jon Fjeldet 

 Viggo Haugen 

 Johs Nordgården  

 Jan Bjørner Ekerhaugen 

 Jon Hanestad 

 

 

 

Votering:  

Enstemmig tiltrådt. 
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Innstilling: 

 

Formannskapets forslag til valg skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker før 

kommunestyret formelt velger representantene. 

 

 

NYE SAKSOPPLYSNINGER:  

 

Det er foretatt vandelskontroll av de foreslåtte kandidatene og det var ingen ting å bemerke. 

Formannskapets forslag til valg har ligget ute til alminnelig ettersyn på kommunens servicetorg 

i to uker. Det er ikke innkommet noen merknader til valget. 

 

Formannskapet foreslår at det gjøres følgende  

 

vedtak: 

 

 

Som meddommere til Sør-Gudbrandsdal tingrett for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 velges 

følgende 15 kvinner og 15 menn: 

 

Kvinner:    Menn: 

Ingrid S Henriksen    Ole Volehaugen 

Inger Enger    Brede Brattås 

Liv Mork Høistad   Magne Solbakken 

Kari Staum    Jan Viggo Hageløkken 

Birgit Elise Grimstad   Jens Harald Fossheim 

Stine Hårstad    Ivar Lauritsen 

May Lillian Hølmen   Morten G Traaseth 

Åslaug Bakkeli   Dirk Lørken 

Tone Røisum    Willy Solberg 

Anne Marit Knutrud Sørum  Arne Kvisberg 

Lis Nustadhaugen   Kenneth Skoglund Kolden 

Signe Marit Steine Jevne  Jon Fjeldet 

Oddbjørg Noreng   Viggo Haugen 

Marie Kristine Knagenhjelm  Johs Nordgården 

     Jan Bjørner Ekerhaugen 

     Jon Hanestad 
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Ark.: 033   Arkivsaksnr.: 16/414 

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 

40/16 Formannskapet 10.05.2016 

57/16 Kommunestyret 16.06.2016 

 

Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen 

 

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL 

LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020  
 

 

Vedlegg: Oversikt over personer som har meldt seg som meddommere.  

 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

 

 

SAMMENDRAG: 

 

Det velges 4 kvinner og 4 menn som lagrettemedlemmer/meddommere til Eidsivating 

lagmannsrett for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020.  

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

 

For perioden 01.01.2017  - 31.12.2020 skal det velges representanter til to alminnelige utvalg 

av lagrettemedlemmer/meddommere for Eidsivating lagmannsrett, ett for kvinner og ett for 

menn. Antallet skal være like stort, og de som velges skal kunne tjenestegjøre så vel i 

straffesaker som i sivile saker.  

 

Lagmannsretten tar stilling til anker over rettsavgjørelser i sivile saker og straffesaker. Ankene 

kommer fra tingrettene i lagdømmet. Utgangspunktet er at hvert utvalgsmedlem skal gjøre 

tjeneste i to saker per år.  

 

Antall lagrettemedlemmer/meddommere i de alminnelige utvalg for Hedmark og Oppland 

lagsogn er fastsatt til 356 kvinner og 356 menn. Det skal for Gausdal kommune velges 4 

kvinner og 4 menn. Valget skal være gjennomført innen 1 juli 2016, jfr. domstolloven § 66 

første ledd.  

 

Det er kommunens oppgave å velge det aktuelle antallet meddommere. Det er nødvendig at 

valgene forberedes grundig slik at eventuelle fritaksgrunner og utelukkelsesgrunner klarlegges 

før valget. Eventuelle feil som gjøres ved utvelgelsen kan få betydning for om en avsagt dom er 

gyldig eller ikke.  

 

Personer som blir valgt, velges enten til lagmannsretten eller tingretten. Ingen kan velges 

både til lagmannsretten og tingretten, jfr. domstolloven § 68 siste ledd. Personer som velges til 

lagmannsretten eller tingretten er imidlertid valgbare som meddommere til jordskifteretten, jfr. 

jordskifteloven § 2-5. De kan også brukes som skjønnsmenn, jfr. skjønnsprosessloven § 14. 

 



  Sak 57/16 

 

 Side 2 av 120   

 

Krav til den som skal velges er nedfelt i domstolloven §§ 70-72 og består av følgende 

elementer: 

1) Generelle krav 

2) Personer utelukket på grunn av stilling 

3) Personer utelukket på grunn av vandel 

 

Fra loven refereres følgende: 

«§ 70  

Den som velges, må ha tilstrekkelig norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til 

oppgaven. 

 

I tillegg må vedkommende 

1. være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start, 

2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,  

3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i 

konkurskarantene,  

4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og, 

5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i 

folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.» 

 

Regler for hvem som er utelukket fra valg på grunn av stilling eller vandel, går frem av 

domstolloven §§ 71 og 72.  

 

§ 71 

«Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 

1. Stortingets representanter og vararepresentanter 

2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og 

ansatte med Statsministerens kontor,  

3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn 

4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene 

5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er 

tildelt begrenset politimyndighet 

6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens 

styre 

7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen 

8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger 

9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et 

parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del 

i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.» 

 

 

§ 72 

«Utelukket fra valg på grunn av vandel er:  

1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år 

2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §§ 39 – 39c 

3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved 

valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig 

4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 

10 år siden dommen var rettskraftig  
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5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan 

medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år 

siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen 

6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter 

loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre 

enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.  

 

Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av 

lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes 

hver del for seg etter første ledd.» 

 

Rett til å kreve seg fritatt fra valg er beskrevet i domstolloven § 74: 

«En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner 

tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller 

meddommere i to perioder tidligere. Avgjørelse om fritak treffes av kommunen.» 

 

Domstolloven § 67 stiller krav til sammensetningen av hvert av utvalgene av 

lagrettemedlemmer og meddommere til både lagmannsretten og tingretten. Bestemmelsen 

innebærer at kommunen må ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn og kultur, og 

sørge for at sammensetningen av utvalgene så langt mulig blir i samsvar med befolkningen 

i kommunen. Kommunens vedtak vil som andre kommunale vedtak være gjenstand for 

lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59. 

 

Domstolloven § 67 slår fast at kommunene skal oppfordre allmennheten til å foreslå 

kandidater. Oppfordringen kan komme til uttrykk på forskjellige måter, eksempelvis 

gjennom annonser i lokalpressen, på kommunens hjemmesider på internett eller ved oppslag på 

steder der allmennheten ferdes. 

 

Det har vært annonsert på kommunens nettside, med oppfordring til allmennheten om å melde seg 

som meddommere/lagrettemedlemmer. Innen fristens utløp 1. mai har det meldt seg 4 interesserte.  

 

Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget av lagrettemedlemmer og 

meddommere oppfyller vilkårene etter §§ 70-72, jf. § 73. I praksis vil den nødvendige 

informasjonen måtte innhentes dels gjennom kontakt med den enkelte kandidat og dels ved 

forespørsel til strafferegisteret eller politiet. Det legges vekt på at det ikke skal innhentes mer 

informasjon enn det som er nødvendig for å avklare forholdet til kravene etter § 72. 

 

Formannskapets forslag til valg skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker før 

kommunestyret formelt velger representantene. 

 

 

KONKLUSJON: 

 

Det skal velges 4 kvinner og 4 menn som lagrettemedlemmer/meddommere til Eidsivating 

lagmannsrett. Det har vært annonsert på kommunens nettside, og innen fristens utløp 1 mai har 

det meldt seg 4 interesserte.  

Kommunen plikter å kontrollere kandidatene, så det vil bli foretatt en vandelskontroll av de 

som blir foreslått av formannskapet.  
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Formannskapets forslag til valg vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i minst to uker før 

kommunestyret formelt velger representantene.  

 

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  

 

innstilling: 

 

Som lagrettemedlemmer/meddommere til Eidsivating lagmannsrett for perioden  

01.01.2017 – 31.12.2020 velges: 

 

Kvinner:    Menn: 

1.     1. 

2.     2. 

3.     3. 

4.     4. 

 

 

 

Formannskapet behandlet saken, saksnr. 40/16 den 10.05.2016. 

 

Behandling: 

Jon Arild Sagheim, Sp, satte fram dette forslaget: 

 

Kvinner Menn 

 Anne Marie Brathovde 

 Helene Dypdal 

 Brynhild Marie Foss 

 Harald Ove Foss 

 Terje Ringen Grundstad 

 

 

 

Harald Eivind Bakke, Felleslista, satte fram dette forslaget: 

 

Kvinner Menn 

 Else Randi Nordahl Flifledt 

 Kjersti Grimstad 

 Einar Simen Bergslien 

 Werner Hagen 

 

 

 

Votering:  

Enstemmig tiltrådt 

 

Innstilling: 

 

Formannskapets forslag til valg skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker før 

kommunestyret formelt velger representantene. 
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NYE SAKSOPPLYSNINGER:  

 

Det er foretatt vandelskontroll av de foreslåtte kandidatene og det var ingen ting å bemerke. 

Formannskapets forslag til valg har ligget ute til alminnelig ettersyn på kommunens servicetorg 

i to uker. Det er ikke innkommet noen merknader til valget. 

 

Formannskapet foreslår at det gjøres følgende  

 

vedtak: 

 

 

Som lagrettemedlemmer/meddommere til Eidsivating lagmannsrett for perioden  

01.01.2017 – 31.12.2020 velges: 

 

Kvinner:    Menn: 

Anne Marie Brathovde  Harald Ove Foss 

Helene Dypdal   Terje Ringen Grundstad 

Brynhild Marie Foss   Einar Simen Bergslien 

Else Randi Nordahl Flifledt  Werner Hagen 

Kjersti Grimstad
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Ark.: 033   Arkivsaksnr.: 16/417 

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 

41/16 Formannskapet 10.05.2016 

58/16 Kommunestyret 16.06.2016 

 

Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen 

 

VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR 

PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020  
 

 

Vedlegg: Oversikt over personer som har meldt seg som meddommere.  

 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

 

 

SAMMENDRAG: 

 

Det velges 5 kvinner og 5 menn, til særskilt meddommerutvalg for jordskiftesaker for 

perioden 01.01.2017-31.12.2020.  

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

 

Hver kommune skal ha et særskilt utvalg for jordskiftedommere, jfr. jordskifteloven av 

21.06.2013 nr. 100 § 2-5. Utvalget skal velges etter kommunestyrevalget og innen 1.juli i 

påfølgende år. Funksjonstiden for utvalget blir for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020. 

 

Jordskifterettslederen har i medhold av jordskifteloven § 2-5 fastsatt tallet på medlemmer i 

utvalgene i kommunene i Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal. Fra Gausdal skal det velges 10 

medlemmer. Jordskifteloven § 2-5 fastslår at det skal være like mange medlemmer av hvert 

kjønn i utvalget.  

 

Jordskifteloven § 2-5 og domstolsloven av 13. august 1915 nr. 5 kap. 4 fastsetter krav til hvem 

som kan velges. De som blir valgt skal være kyndige i de sakene som jordskifteretten vanligvis 

behandler i kommunen.  Det bør velges medlemmer med ulik bakgrunn og alder. 

Lagrettemedlemmer og andre meddommere er ikke fritatt for valg til jordskifteutvalget 

(jordskifteloven § 2-5) 

 

Krav til den som skal velges er nedfelt i domstolloven §§ 70-72 og består av følgende 

elementer: 

 

1) Generelle krav 

2) Personer utelukket på grunn av stilling 

3) Personer utelukket på grunn av vandel 

 

Fra loven refereres følgende: 

«§ 70  
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Den som velges, må ha tilstrekkelig norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til 

oppgaven. 

 

I tillegg må vedkommende 

1. være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start, 

2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,  

3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i 

konkurskarantene,  

4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og, 

5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i 

folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.» 

 

Regler for hvem som er utelukket fra valg på grunn av stilling eller vandel, går frem av 

domstolloven §§ 71 og 72.  

 

§ 71 

«Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 

1. Stortingets representanter og vararepresentanter 

2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og 

ansatte med Statsministerens kontor,  

3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn 

4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene 

5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er 

tildelt begrenset politimyndighet 

6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens 

styre 

7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen 

8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger 

9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et 

parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del 

i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.» 

 

§ 72 

«Utelukket fra valg på grunn av vandel er:  

1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år 

2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §§ 39 – 39c 

3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved 

valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig 

4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 

10 år siden dommen var rettskraftig  

5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan 

medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år 

siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen 

6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter 

loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre 

enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.  
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Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av 

lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes 

hver del for seg etter første ledd.» 

 

Rett til å kreve seg fritatt fra valg er beskrevet i domstolloven § 74: 

«En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner 

tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller 

meddommere i to perioder tidligere.  

 

Avgjørelse om fritak treffes av kommunen.» 

 

Domstolloven § 67 slår fast at kommunene skal oppfordre allmennheten til å foreslå 

kandidater. Oppfordringen kan komme til uttrykk på forskjellige måter, eksempelvis 

gjennom annonser i lokalpressen, på kommunens hjemmesider på internett eller ved oppslag på 

steder der allmennheten ferdes. 

 

Det har vært annonsert på kommunens nettside, med oppfordring til allmennheten om å melde seg 

som meddommere. Innen fristens utløp 1. mai har det meldt seg 2 interesserte.  

 

Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget av lagrettemedlemmer og 

meddommere oppfyller vilkårene etter §§ 70-72, jf. § 73. I praksis vil den nødvendige 

informasjonen måtte innhentes dels gjennom kontakt med den enkelte kandidat og dels ved 

forespørsel til strafferegisteret eller politiet. Det legges vekt på at det ikke skal innhentes mer 

informasjon enn det som er nødvendig for å avklare forholdet til kravene etter § 72. 

 

Formannskapets forslag til valg skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker før 

kommunestyret formelt velger representantene.  

 

 

KONKLUSJON: 

 

Det skal velges 5 kvinner og 5 menn, til særskilt meddommerutvalg for jordskiftesaker.  

Det har vært annonsert på kommunens nettside, og innen fristens utløp 1 mai har det meldt seg 

2 interesserte.  

Kommunen plikter å kontrollere kandidatene, så det vil bli foretatt en vandelskontroll av de 

som blir foreslått av formannskapet.  

Formannskapets forslag til valg vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i minst to uker før 

kommunestyret formelt velger representantene.  

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  

 

innstilling: 

 

Som jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 01.01.2017-31.12.2020 velges 

følgende 5 kvinner og 5 menn: 

 

Kvinner   Menn:  

1.    1. 
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2.    2. 

3.    3. 

4.    4. 

5.    5. 

 

Formannskapet behandlet saken, saksnr. 41/16 den 10.05.2016. 

 

Behandling: 

Jon Arild Sagheim, Sp, Satte fram dette forslaget: 

 

Kvinner Menn 

 Ingun Kalstad 

 Gerd Mølmen Nergården 

 Astrid Venås Sønstegård 

 Nina Rokvam 

 Gudbrand Myklebø 

 Ivar Lauritsen 

 Knut Hagemoen 

 Ivar Rusten 

 Eystein Fære Forseth 

 Paul Kristian Lillelien 

 

 

Votering: Enstemmig tiltrådt.  

 

Innstilling: 

 

Formannskapets forslag til valg skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker før 

kommunestyret formelt velger representantene. 

 

 

NYE SAKSOPPLYSNINGER:  

 

Det er foretatt vandelskontroll av de foreslåtte kandidatene og det var ingen ting å bemerke. 

Formannskapets forslag til valg har ligget ute til alminnelig ettersyn på kommunens servicetorg 

i to uker. Det er ikke innkommet noen merknader til valget.  

 

 

Formannskapet foreslår at det gjøres følgende 

 

      vedtak: 

 

Som jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 01.01.2017-31.12.2020 velges 

følgende 5 kvinner og 5 menn:  

 

Kvinner     Menn  

Ingun Kalstad     Gudbrand Myklebø  

Gerd Mølmen Nergården   Ivar Lauritsen  

Astrid Venås Sønstegård   Knut Hagemoen  

Nina Rokvam     Ivar Rusten  

Eystein Fære Forseth  

Paul Kristian Lillelien 
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Ark.: 033   Arkivsaksnr.: 16/418 

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 

42/16 Formannskapet 10.05.2016 

59/16 Kommunestyret 16.06.2016 

 

Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen 

 

VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020  
 

 

Vedlegg: Oversikt over personer som har meldt seg som meddommere.  

 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

 

SAMMENDRAG: 

 

Det velges 5 skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020.  

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

 

I følge skjønnsprosessloven § 14 skal det i hvert fylke være et utvalg av skjønnsmedlemmer 

som oppnevnes av fylkestinget, etter forslag fra tingrettene og kommunestyrene. Valgperioden 

gjelder for 4 år, fra 01.01.2017 – 31.12.2020.  

 

Utvalget skal ha så mange medlemmer fra hvert domssogn som departementet fastsetter. 

Fylkeskommunen fastsetter antall skjønnsmedlemmer fra hver kommune basert på folketall. 

For Gausdal er det fastsatt til 4 skjønnsmedlemmer, beregnet ut fra befolkningstall pr. 

01.01.2016. Det bes om at kommunene og tingrettene foreslår ca. 20 % flere enn det som er 

oppgitt, dvs. at det i Gausdal skal foreslås 5 stk.  

 

Ved valget skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning, og at de som velges 

er kyndige på et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn. Et tilstrekkelig antall 

personer med innsikt i bygningsvesen og i jord- og skogbruk er etterspurt.  

I skriv fra departementet av 21.12.15 gjøres det oppmerksom på at flere domstoler har uttrykt 

at de i liten grad har bruk for skjønnsmedlemmer med alminnelig kompetanse. De samme 

domstolene gir uttrykk for at det er viktigere med skjønnsmedlemmer med kompetanse knyttet 

til ulike sider av bruk og drift av fast eiendom. Et annet felt som er spilt inn, og som anses som 

viktig, er kompetanse innenfor regnskap.  

Det bør etterstrebes en lik fordeling av kvinner og menn.  

 

Reglene i domstollovens § 70, unntatt annet ledd nr. 1 om øvre aldersgrense, og §§ 71-74 

gjelder tilsvarende. Det samme gjelder retten til fritak på grunn av utført tjeneste etter 

domstolloven § 90 første ledd annet punktum.  

 
 

Krav til den som skal velges er nedfelt i domstolloven §§ 70-72 og består av følgende 

elementer: 
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1) Generelle krav 

2) Personer utelukket på grunn av stilling 

3) Personer utelukket på grunn av vandel 

 

Fra loven refereres følgende (øvre aldersgrense er tatt bort i § 70 punkt 1 i hht. 

Skjønnsprosesslovens § 14 andre ledd): 

 

«§ 70  

Den som velges, må ha tilstrekkelig norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til 

oppgaven. 

 

I tillegg må vedkommende 

1. være over 21 år ved valgperiodens start, 

2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,  

3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i 

konkurskarantene,  

4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og, 

5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i 

folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.» 

 

Regler for hvem som er utelukket fra valg på grunn av stilling eller vandel, går frem av 

domstolloven §§ 71 og 72.  

 

§ 71 

«Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 

1. Stortingets representanter og vararepresentanter 

2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og 

ansatte med Statsministerens kontor,  

3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn 

4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene 

5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er 

tildelt begrenset politimyndighet 

6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens 

styre 

7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen 

8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger 

9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et 

parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del 

i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.» 

 

 

§ 72 

«Utelukket fra valg på grunn av vandel er:  

1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år 

2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §§ 39 – 39c 

3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved 

valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig 

4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 

10 år siden dommen var rettskraftig  
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5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan 

medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år 

siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen 

6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter 

loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre 

enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.  

 

Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av 

lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes 

hver del for seg etter første ledd.» 

 

Rett til å kreve seg fritatt fra valg er beskrevet i domstolloven § 74: 

«En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner 

tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller 

meddommere i to perioder tidligere.  

 

Avgjørelse om fritak treffes av kommunen.» 

 

 

Det har vært annonsert på kommunens nettside, med oppfordring til allmennheten om å melde seg 

som meddommere. Innen fristens utløp 1. mai har det meldt seg 3 interesserte.  

 

Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget av lagrettemedlemmer og 

meddommere oppfyller vilkårene etter §§ 70-72, jf. § 73. I praksis vil den nødvendige 

informasjonen måtte innhentes dels gjennom kontakt med den enkelte kandidat og dels ved 

forespørsel til strafferegisteret eller politiet. Det legges vekt på at det ikke skal innhentes mer 

informasjon enn det som er nødvendig for å avklare forholdet til kravene etter § 72. 

 

Formannskapets forslag til valg skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker før 

kommunestyret formelt velger representantene. 

 

 

KONKLUSJON: 

 

Det skal velges 5 skjønnsmedlemmer. 

Det har vært annonsert på kommunens nettside, og innen fristens utløp 1 mai har det meldt seg 

3 interesserte.  

Kommunen plikter å kontrollere kandidatene, så det vil bli foretatt en vandelskontroll av de 

som blir foreslått av formannskapet.  

Formannskapets forslag til valg vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i minst to uker før 

kommunestyret formelt velger representantene.  

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  

 

innstilling: 

 

 

Som skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 velges: 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Formannskapet behandlet saken, saksnr. 42/16 den 10.05.2016. 

 

Behandling: 

Jon Arild Sagheim, Sp, foreslo følgende:  

 Kjell Kvisten 

 Inger Myklebø 

 Brede Brattås 

 Einar Einstad 

 Birgit Elise Grimstad 

 

Votering: 

Enstemmig vedtatt.  

 

Innstilling: 

 

Formannskapets forslag til valg skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker før 

kommunestyret formelt velger representantene. 

 

 

NYE SAKSOPPLYSNINGER: 

  

Det er foretatt vandelskontroll av de foreslåtte kandidatene og det var ingen ting å bemerke. 

Formannskapets forslag til valg har ligget ute til alminnelig ettersyn på kommunens servicetorg 

i to uker. Det er ikke innkommet noen merknader til valget. 

 

 

Formannskapet foreslår at det gjøres følgende  

 

vedtak:  

 

Som skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 velges:  

 

 Kjell Kvisten  

 Inger Myklebø  

 Brede Brattås  

 Einar Einstad  

 Birgit Elise Grimstad  
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Ark.: 033   Arkivsaksnr.: 16/406 

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 

43/16 Formannskapet 10.05.2016 

60/16 Kommunestyret 16.06.2016 

 

Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen 

 

VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 01.01.2017 - 31.12.2020  
 

 

Vedlegg: Oversikt over personer som har meldt seg som meddommere.  

 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

 

 

SAMMENDRAG: 

 

Det velges 3 medlemmer og 3 varamedlemmer til forliksrådet i Gausdal for perioden 

01.01.2017 – 31.12.2020. Det velges leder blant medlemmene.  

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

 

Av domstollovens § 27 framgår følgende: 

«I hver kommune skal det være et forliksråd.  

 

Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og 

blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i den 

rekkefølge oppnevnelsen viser. 

 

Kommunestyret velger ett av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av de 

andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted.» 

 

Om valg av formann til forliksrådet fremgår av domstolloven § 27 at kommunestyret velger ett 

av forliksrådsmedlemmene til formann. Denne bestemmelsen er slik å forstå at kommunestyret 

først velger tre forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer, uten at det avgjøres hvem som 

skal være formann. Deretter foretas særskilt valg av formann blant de tre 

forliksrådsmedlemmene som er valgt.  

 

Etter domstolloven § 57 første ledd skal valget av forliksrådsmedlemmer foregå innen 15. 

oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelde fra 1. januar det påfølgende år.  

 

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker. Det er en 

meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet. Forliksrådets 

hovedoppgave er å legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst 

saken enkelt, hurtig og uten store kostnader. Både forlik og dom i forliksrådet 

har rettsvirkning og kan eventuelt tvangsfullbyrdes hos namsmannen. Sivile 
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rettstvister skal som hovedregel behandles av forliksrådet før de eventuelt kan 

fremmes for tingretten. 

 

Forliksrådets sekretariatsoppgaver ivaretas av politiet som en sivil oppgave. I 

lensmannsdistrikt er lensmannen sekretær, i politidistrikt er det 

politistasjonssjefen og i namsfogddistrikt er det namsfogden som utfører 

sekretariatsoppgavene 

 

Forliksrådsmedlemmer er dommere, og bestemmelser i domstolloven § 53 gjelder også for 

dem. Her fremgår at forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere – menn eller kvinner 

– som er vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender.  

 

I tillegg stiller domstolloven § 56 visse vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem: 

 

 Vedkommende må ha fylt 25 år 

 Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jf. § 70 nr. 1 

 Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til 

oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt 

 

Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta i mot valg. 

 

Etter domstolloven § 56 første ledd annet punktum gjelder domstolloven § 71 til § 74 

tilsvarende for forliksrådsmedlemmer. Dette innebærer at de som er utelukket til valg som 

lekdommere, heller ikke kan velges som medlemmer av forliksrådet.  

 

Regler for hvem som er utelukket fra valg på grunn av stilling eller vandel, går frem av 

domstolloven §§ 71 og 72.  

 

§ 71 

«Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 

1. Stortingets representanter og vararepresentanter 

2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og 

ansatte med Statsministerens kontor,  

3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn 

4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene 

5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er 

tildelt begrenset politimyndighet 

6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens 

styre 

7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen 

8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger 

9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et 

parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del 

i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.» 

 

§ 72 

«Utelukket fra valg på grunn av vandel er:  

1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år 
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2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §§ 39 – 39c 

3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved 

valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig 

4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 

10 år siden dommen var rettskraftig  

5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan 

medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år 

siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen 

6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter 

loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre 

enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.  

 

Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av 

lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes 

hver del for seg etter første ledd.» 

 

Rett til å kreve seg fritatt fra valg er beskrevet i domstolloven § 74: 

«En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner 

tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller 

meddommere i to perioder tidligere.  

 

Avgjørelse om fritak treffes av kommunen.» 

 

 

I skriv av 21.12.15 fra Departementet, understrekes det at valg av forliksråd ikke er et valg av 

politisk råd eller utvalg, og at en ved valget skal ta hensyn til personlige forutsetninger og 

egenskaper hos dem som blir valgt. Videre er det viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet. 

Kommunestyret bør være tilbakeholden med å skifte ut alle forliksrådets medlemmer samtidig.  

 

Fremgangsmåten for valget gjøres i henhold til kommunelovens § 37 – forholdsvalg når minst 

ett medlem krever det og ellers som avtalevalg. Reglene om opprykk i § 37 nr. 3 i forhold til 

kjønnskvotering gjelder også. 

 

Forliksrådet har i perioden 01.01.2013 – 31.12.2016 følgende sammensetning:  

 

Medlemmer:    Varamedlemmer:  

1. Ole Volehaugen   1. Inga J. Pighaug  

2. Karin Damstuen   2. Hege Rundsveen  

3. Nils Martin Bølien   3. Grete Bergum Storsveen 

 

Leder: Nils Martin Bølien 

 

 

VURDERING: 

 

Det skal velges 3 medlemmer og 3 varamedlemmer til forliksrådet. Kommunestyret velger ett 

av medlemmene til leder.  

 



  Sak 60/16 

 

 Side 12 av 120   

 

Av hensyn til kontinuitet i arbeidet vil det være en fordel om nåværende medlemmer vurderes 

gjenvalgt. 

 

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  

 

innstilling: 

 

 

1. Som forliksråd for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 velges:  

 

Medlemmer:   Varamedlemmer: 

1.     1. 

2.     2. 

3.     3. 

 

2. Som leder velges:   

 

 

Formannskapet behandlet saken, saksnr. 43/16 den 10.05.2016. 

 

Behandling: 

Jon Arild Sagheim, Sp, satte fram dette forslaget:  

 

1. Som forliksråd for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 velges: 

 

Medlemmer Varamedlemmer 

1. Ole Volehaugen 

2. Karin Damstuen 

3. Nils Martin Bølien 

1. Inga J Pighaug 

2. Einar Einstad 

3. Hege Rundsveen 

 

2. Som leder velges: Nils Martin Bølien  

 

Votering: 

Enstemmig tiltrådt.  

 

Innstilling: 

 

1. Som forliksråd for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 velges:  

 

Medlemmer Varamedlemmer 

1. Ole Volehaugen 

2. Karin Damstuen 

3. Nils Martin Bølien 

1. Inga J Pighaug 

2. Einar Einstad 

3. Hege Rundsveen 

 

2. Som leder velges: Nils Martin Bølien 
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NYE SAKSOPPLYSNINGER:  

 

Det er foretatt vandelskontroll av de foreslåtte kandidatene og det var ingen ting å bemerke. 

Formannskapets forslag til valg har ligget ute til alminnelig ettersyn på kommunens servicetorg 

i to uker. Det er ikke innkommet noen merknader til valget.  

Formannskapet foreslår at det gjøres følgende  

 

vedtak: 

  

1. Som forliksråd for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 velges:  

 

Medlemmer    Varamedlemmer  

Ole Volehaugen   Inga J. Pighaug  

Karin Damstuen   Einar Einstad  

Nils Martin Bølien   Hege Rundsveen  

 

2. Som leder velges: Nils Martin Bølien 
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