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RINGEBU KOMMUNE 
 
 

Møteprotokoll  
 

Kommunestyret 
 
 
Til stede: Parti 
Anne Isdahl AP 
Arne Fossmo AP 
Brede Holdbrekken AP 
Else Sæter AP 
Frode Myrvang AP 
Kathrine Nessemo Bølien AP 
Kristin Teigen AP 
Laila Bårdsløkken AP 
Lars Skjeggestad Kleven AP 
Nils Johan Todal FHV 
Ingebjørg Øveraasen MDG 
Erik Odlo SP 
Gunnar Kaus SP 
Hege Trosvik SP 
Ole Asmund Sylte SP 
Pål Haugstad SP 
Arnhild Johanne Baukhol TVL 
Berulf Vaagan TVL 
 
Forfall: Parti 
Edel Haugen Bakken AP 
Therese Rudi AP 
Jostein Løken Tromsnes SP 
 
Varamedlemmer: Parti 
Dag Gøran Moen AP 
Linn Anita Moastuen AP 
Hilde Janita Jordbruen SP 
 
 
Av 21 faste representanter møtte 18.  Møtet ble satt med 21 representanter. 
 
Andre til stede: 
Kommunedirektør Håvard Gangsås  
Kommunalsjef Gro Li Sletvold til stede under behandling av sak 012/22 – 013/22 
Møtesekretær Betty Ann Stennes Fretheim 
IKT Magnus Rønningen 
 
 
 
Møtested Vaala møterom, rådhuset 
Møtedato/-tid: 05.04.2022 Kl. 18:00 - 21:05 
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Orienteringer: 
Kl. 18.05 - 18.25: Midt-Gudbrandsdal barneverntjeneste v/tjenesteleder Liv Hustveit 
Kl. 18.30 - 19.10: Rapport Kvalitetsnormen for villrein/villreinområder: Olav Strand - fagkonsulent 
Norsk villreinsenter sør og prosjektleder Kvalitetsnorm for villrein. Einy Brænd - Fagkonsulent Norsk 
villreinsenter nord, prosjektkoordinator for Norsk villreinsenter med kartleggingen av Rondane i 
forbindelse med delnorm 3, møteleder for den lokale arbeidsgruppen 
Kl. 19.10 - 19.40: Konsekvenser av friluftsliv på villrein i buffersonen v/Arnold Håland, NNI og Kjetil 
Flydal, Naturrestaurering 
Kl. 19.50 - 20.05: Utvikling bredbåndsutbygging v/Vigdis Holmestad 
 
 
 
 
Innkallingen ble godkjent. Det var ingen merknader til sakslisten. 
 

Saksliste: 
Sak nr. Sakstittel  
012/22 Godkjenning av protokoll  
013/22 Ny anmodning om bosetting av flyktninger i 2022  
014/22 Forslag om utvidet delegering til kommunedirektøren  
015/22 Reguleringsplan for Fennatjønnet hyttegrend, planID 

052020150003, andre gangs behandling  
016/22 Deltakelse i samarbeidet Den smarte grønne dalen  
017/22 Transaksjon mellom Stange Energi, Eidsiva Energi og Innlandet 

Energi Holding  
018/22 Revidering av helhetlige kriterier for helse- og omsorgstjenester  
019/22 Årsrapport Arbeidsmiljøutvalget 2021  
020/22 Årsrapport kontrollutvalget 2021  
021/22 Referatsaker  
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012/22 Godkjenning av protokoll 
 
Forslag til vedtak 
Protokoll fra møte 15.02.2022 godkjennes. 

 
 
05.04.2022 Behandling i Kommunestyret 
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til vedtak. 
 
KOM- 012/22 Vedtak 
 
Protokoll fra møte 15.02.2022 godkjennes. 

 

013/22 Ny anmodning om bosetting av flyktninger i 2022 
 
Forslag til vedtak  

1. Ringebu kommunestyre imøtekommer anmodning fra IMDi datert 18.03.2022 om å 
bosette til sammen 65 flyktninger i 2022. 

2. I økonomireglementet er det delegert til kommunedirektøren å foreta avsetning til, eller 
bruk av fond vedrørende flyktningtiltak. Tilsvarende gis kommunedirektøren fullmakt til 
disponering av merinntekter til flyktningtiltak i årsbudsjettet, herunder nødvendige 
budsjettendringer. 
 

 
 
05.04.2022 Behandling i Kommunestyret 
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til vedtak. 
 
KOM- 013/22 Vedtak 
 

1. Ringebu kommunestyre imøtekommer anmodning fra IMDi datert 18.03.2022 om å 
bosette til sammen 65 flyktninger i 2022. 

2. I økonomireglementet er det delegert til kommunedirektøren å foreta avsetning til, eller 
bruk av fond vedrørende flyktningtiltak. Tilsvarende gis kommunedirektøren fullmakt til 
disponering av merinntekter til flyktningtiltak i årsbudsjettet, herunder nødvendige 
budsjettendringer. 
 

 

014/22 Forslag om utvidet delegering til kommunedirektøren 
 
Forslag til innstilling 

1. Ringebu kommunestyre vedtar å delegere til kommunedirektøren: 
1.  Vedtaksmyndighet etter konsesjonsloven §§ 3 og 4.  
2. Myndighet til å behandle og å gi dispensasjon i medhold av plan- og 

bygningsloven § 19-2 til boligbebyggelse og VA- anlegg innenfor regulert område.  
3. Myndighet til å behandle og å gi dispensasjon for gesimshøyde og mønehøyde i 
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medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 til boligbebyggelse og 
fritidsbebyggelse innenfor regulert område og LNF område der reguleringsplanen 
er strengere enn kommuneplanens arealdel.   

4. Myndighet til å behandle og å gi dispensasjon for å fravike taktekkematerialer for 
bolig og næringsbygg i regulerte områder og innenfor LNF område i medhold av 
plan og bygningslovens §19-2 for å åpne opp for solcelle og solfangeranlegg. 

 

2. Kommunedirektøren foretar en redigering av delegeringsreglementet jf. dette vedtaket.  

 
17.03.2022 Behandling i Formannskapet 
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til innstilling. 
 
FOR- 020/22 Vedtak 
Innstilling 

1. Ringebu kommunestyre vedtar å delegere til kommunedirektøren: 
1.  Vedtaksmyndighet etter konsesjonsloven §§ 3 og 4.  
2. Myndighet til å behandle og å gi dispensasjon i medhold av plan- og 

bygningsloven § 19-2 til boligbebyggelse og VA- anlegg innenfor regulert 
område.  

3. Myndighet til å behandle og å gi dispensasjon for gesimshøyde og mønehøyde i 
medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 til boligbebyggelse og 
fritidsbebyggelse innenfor regulert område og LNF område der 
reguleringsplanen er strengere enn kommuneplanens arealdel.   

4. Myndighet til å behandle og å gi dispensasjon for å fravike taktekkematerialer 
for bolig og næringsbygg i regulerte områder og innenfor LNF område i medhold 
av plan og bygningslovens §19-2 for å åpne opp for solcelle og solfangeranlegg. 

 

2. Kommunedirektøren foretar en redigering av delegeringsreglementet jf. dette vedtaket.  

 
05.04.2022 Behandling i Kommunestyret 
Enstemmig vedtatt som formannskapets forslag til innstilling. 
 
KOM- 014/22 Vedtak 
 

1. Ringebu kommunestyre vedtar å delegere til kommunedirektøren: 
1.  Vedtaksmyndighet etter konsesjonsloven §§ 3 og 4.  
2. Myndighet til å behandle og å gi dispensasjon i medhold av plan- og 

bygningsloven § 19-2 til boligbebyggelse og VA- anlegg innenfor regulert 
område.  

3. Myndighet til å behandle og å gi dispensasjon for gesimshøyde og mønehøyde i 
medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 til boligbebyggelse og 
fritidsbebyggelse innenfor regulert område og LNF område der 
reguleringsplanen er strengere enn kommuneplanens arealdel.   

4. Myndighet til å behandle og å gi dispensasjon for å fravike taktekkematerialer 
for bolig og næringsbygg i regulerte områder og innenfor LNF område i medhold 
av plan og bygningslovens §19-2 for å åpne opp for solcelle og solfangeranlegg. 

 



5 
 

2. Kommunedirektøren foretar en redigering av delegeringsreglementet jf. dette vedtaket.  

 

015/22 Reguleringsplan for Fennatjønnet hyttegrend, planID 052020150003, andre gangs 
behandling 
 
Forslag til innstilling 

1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for 
Fennatjønnet Hyttegrend, planID 052020150003, slik det går fram av vedlagt planforslag. 

2. Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og 
mangler i plandokumentene. 

 
 
23.03.2022 Behandling i Utvalg for plan og teknisk 
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til innstilling. 
 
UPT- 036/22 Vedtak 
Innstilling 

1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for 
Fennatjønnet Hyttegrend, planID 052020150003, slik det går fram av vedlagt planforslag. 

2. Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og 
mangler i plandokumentene. 
 

 
 
05.04.2022 Behandling i Kommunestyret 
Vedtatt som innstilling fra utvalg for plan og teknisk mot 1 stemme. 
 
KOM- 015/22 Vedtak 
 

1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for 
Fennatjønnet Hyttegrend, planID 052020150003, slik det går fram av vedlagt planforslag. 

2. Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og 
mangler i plandokumentene. 

 

016/22 Deltakelse i samarbeidet Den smarte grønne dalen 
 
Forslag til innstilling 

1. Ringebu kommune slutter seg til ambisjonene om å gjennomføre forprosjektet 
«Gudbrandsdalen 2030 – Den smarte, grønne dalen» som beskrevet i saken. 

2. Kommunenes bidrag til egenfinansieringen begrenser seg til medgått arbeidstid i prosjektet 
og kostnader som dekkes av midlene de interkommunale rådene avsetter til 
Gudbrandsdalstinget. Dersom prosjektet påvirker kommunale budsjetter utover dette, vil 
det bli fremmet ny sak for kommunestyret.  

3. Den ferdige handlingsplanen fremmes for behandling i alle 12 kommunene i 
Gudbrandsdalen. 
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17.03.2022 Behandling i Formannskapet 
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til innstilling. 
 
FOR- 021/22 Vedtak 
Innstilling 

1. Ringebu kommune slutter seg til ambisjonene om å gjennomføre forprosjektet 
«Gudbrandsdalen 2030 – Den smarte, grønne dalen» som beskrevet i saken. 

2. Kommunenes bidrag til egenfinansieringen begrenser seg til medgått arbeidstid i 
prosjektet og kostnader som dekkes av midlene de interkommunale rådene avsetter til 
Gudbrandsdalstinget. Dersom prosjektet påvirker kommunale budsjetter utover dette, vil 
det bli fremmet ny sak for kommunestyret.  

3. Den ferdige handlingsplanen fremmes for behandling i alle 12 kommunene i 
Gudbrandsdalen. 

 
 
05.04.2022 Behandling i Kommunestyret 
Enstemmig vedtatt som formannskapets forslag til innstilling. 
 
KOM- 016/22 Vedtak 
 

1. Ringebu kommune slutter seg til ambisjonene om å gjennomføre forprosjektet 
«Gudbrandsdalen 2030 – Den smarte, grønne dalen» som beskrevet i saken. 

2. Kommunenes bidrag til egenfinansieringen begrenser seg til medgått arbeidstid i 
prosjektet og kostnader som dekkes av midlene de interkommunale rådene avsetter til 
Gudbrandsdalstinget. Dersom prosjektet påvirker kommunale budsjetter utover dette, vil 
det bli fremmet ny sak for kommunestyret.  

3. Den ferdige handlingsplanen fremmes for behandling i alle 12 kommunene i 
Gudbrandsdalen. 

 

017/22 Transaksjon mellom Stange Energi, Eidsiva Energi og Innlandet Energi Holding 
 
Forslag til vedtak  

1. Transaksjonen og inngåelsen av Transaksjonsavtalen godkjennes 

2. Det gis samtykke til at Stange Energi og Stange kommune tiltrer gjeldende aksjonæravtaler 
for Eidsiva Energi og Innlandet Energi Holding 

3. Det gis fullmakt til ordfører på Ringebu kommunes vegne å møte på generalforsamling i 
Innlandet Energi Holding i forbindelse med Transaksjonen og stemme på vegne av Ringebu 
kommune. 

 
 
05.04.2022 Behandling i Kommunestyret 
Arnhild Baukhol fremmet følgende endringsforslag: 
 
1. Ringebu kommunestyre samtykker for sin del i at Stange kommune og Stange Energi AS tiltrer 
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gjeldende aksjonæravtale for Eidsiva Energi AS og Innlandet Energi Holding AS 
 
2. Ringebu kommunestyre samtykker for sin del at tiltredelsen gjennomføres slik det framgår av 
dokumentet "Transaksjonsavtalen" 
 
3. Ringebu kommunestyre gir ordføreren fullmakt til å møte på generalforsamlingen i Innlandet 
Energi Holding AS ved behandling av transaksjonen, jf pkt 1 og 2. 
 
Enstemmig vedtatt som Baukhols forslag til vedtak. 
 
KOM- 017/22 Vedtak 
 

1. Ringebu kommunestyre samtykker for sin del i at Stange kommune og Stange Energi AS 
tiltrer gjeldende aksjonæravtale for Eidsiva Energi AS og Innlandet Energi Holding AS 

2. Ringebu kommunestyre samtykker for sin del at tiltredelsen gjennomføres slik det framgår 
av dokumentet "Transaksjonsavtalen" 

3. Ringebu kommunestyre gir ordføreren fullmakt til å møte på generalforsamlingen i Innlandet 
Energi Holding AS ved behandling av transaksjonen, jf pkt 1 og 2. 
 

 
 

018/22 Revidering av helhetlige kriterier for helse- og omsorgstjenester 
 
Forslag til innstilling 

Kommunestyret vedtar revidert utgave av helhetlige kriterier for helse- og omsorgstjenester, med 
endringer som foreslått. 
 

 
 
22.03.2022 Behandling i Levekårsutvalget 
Enstemig vedtatt med 6 stemmer som kommunedirektørens forslag til innstilling. 
 
LKU- 008/22 Vedtak 
Innstilling: 
Kommunestyret vedtar revidert utgave av helhetlige kriterier for helse- og omsorgstjenester, med 
endringer som foreslått. 
 
 
 
 
05.04.2022 Behandling i Kommunestyret 
Enstemmig vedtatt som levekårsutvalgets forslag til innstilling. 
 
KOM- 018/22 Vedtak 
 

Kommunestyret vedtar revidert utgave av helhetlige kriterier for helse- og omsorgstjenester, med 
endringer som foreslått. 
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019/22 Årsrapport Arbeidsmiljøutvalget 2021 
 
Forslag til innstilling 

Kommunestyret tar årsrapporten for 2020 fra Arbeidsmiljøutvalget til etterretning. 
 

 
 
15.02.2022 Behandling i Arbeidsmiljøutvalget 
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til innstilling. 
 
AMU- 003/22 Vedtak 
Innstilling 

Kommunestyret tar årsrapporten for 2020 fra Arbeidsmiljøutvalget til etterretning. 
 

 
 
05.04.2022 Behandling i Kommunestyret 
Enstemmig vedtatt som arbeidsmiljøutvalgets forslag til innstilling. 
 
KOM- 019/22 Vedtak 
 

Kommunestyret tar årsrapporten for 2020 fra Arbeidsmiljøutvalget til etterretning. 
 

 

020/22 Årsrapport kontrollutvalget 2021 
 
Forslag til innstilling 

Kommunestyret tar årsrapport fra kontrollutvalget for 2021 til orientering. 
 
Møtebehandling kontrollutvalget 08.02.2022 
 
KON – behandling: 
Kontrollutvalget hadde en gjennomgang av rapporten som var vedlagt saken. Det ble foretatt små 
justeringer/opprettinger. Sekretariatet ble bedt om å justere rapporten i tråd med dette. 

Enstemmig vedtatt. 
 
KON 06/22 Innstilling 
Kommunestyret tar årsrapport fra kontrollutvalget for 2021 til orientering. 
 

 
 
05.04.2022 Behandling i Kommunestyret 
Arnhild Baukhol bemerket at årsrapport vedlagt saken ikke er revidert rapport etter justeringer 
foretatt under behandling av saken i kontrollutvalget. Korrigert rapport legges til saken etter 
sluttbehandling i kommunestyret. 
 
Enstemmig vedtatt som kontrollutvalgets forslag til innstilling. 
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KOM- 020/22 Vedtak 
Kommunestyret tar årsrapport fra kontrollutvalget for 2021 til orientering. 
 

 
 

021/22 Referatsaker 
 
 
Referatsaker tas til orientering. 
 
 
05.04.2022 Behandling i Kommunestyret 
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til vedtak. 
 
KOM- 021/22 Vedtak 
Referatsaker tas til orientering. 
 
 
 
 


