
 
 

 
 

 

   
Saksframlegg 

 
 

Ark.: 151 Lnr.: 16392/19 Arkivsaksnr.: 19/2148-5 
 
Saksbehandler: Marit Bråten Homb 
 
GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2020, ØKONOMIPLAN OG 
KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR 2020-2023  
 
Vedlegg:  

1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven § 7 a), helt og delvis. 
2. Fritak i medhold av eiendomsskattelovens § 7 b), helt og delvis.  
3. Budsjettforslag fra Gausdal kirkelige fellesråd. 
4. Budsjettforslag fra Kontrollutvalget vedrørende kontroll og tilsyn for 2020. 
5. Grunnlag for beregning av kurdøgnpris 2020 sykehjemsplass. 
6. Strategiplan 2020-2023 inkl. planoversikt samt gebyr- og prisoversikt  

NB! Klikk på lenken:  https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-2020-2023/  
 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
 
SAMMENDRAG: 
Det foreslås at Strategiplanen for 2020-2023 inklusive kommuneplanens handlingsdel og 
økonomiplan for 2020-2023 samt budsjett for 2020 vedtas. Videre foreslås det at 
eiendomsskatten settes til 5 promille i 2020. Kommunens gebyrer og priser økes med 
3,1 % med unntak av de tilfeller der det fremmes egne gebyrsaker. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Strategiplanen for 2020-2023 inneholder tre dokumenter i ett; kommuneplanens handlingsdel 
og økonomiplan for årene 2020-2023 samt kommunens budsjett for 2020. Det vises til selve 
dokumentet for informasjon.  
 
Inntektstapet som følge av endringer i eiendomsskatteloven (se egen sak til kommunestyret) 
ble betydelig større enn tidligere antatt, og sammen med økte utgifter har det medført en enda 
mer anstrengt økonomisk situasjon enn det som kommunen har hatt tidligere. Som det 
framgår av vedlagt strategiplan, er kommunedirektørens forslag til budsjett for 2020 ikke 
fullstendig saldert. Dette er etter at resterende tilgjengelige fondsmidler på 16 mill. kr er lagt 
inn som finansiering i driftsbudsjettet. 
 
Årsaken til at budsjettet ikke er saldert, er at kommunedirektøren mener det er urealistisk å ta 
ned tjenestene så mye i løpet av året i tillegg til de nedtakskrav som følger med fra 2019 og de 
tiltak som er lagt inn fra 2020. Det framlagte budsjettforslaget innebærer således et ufordelt 
nedtakskrav fra 2021 på 17 mill. kr, og det må arbeides hardt i løpet av 2020 for å finne 

https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-2020-2023/


  
 
 

  
 
 

 

inndekning/fordeling på dette i tillegg til det konkrete nedtakskravet som også er lagt inn i 
planperioden. Det vil innebære at deler av nedtaket må identifiseres og settes i verk i løpet av 
2020 for å få helårsvirkning fra 2021. 
 
Det merforbruket som oppstår i driftsbudsjettet for 2020 må dekkes inn i 2021 og 2022, 
merforbruk i driftsbudsjettet for 2021 må dekkes inn i 2022 og 2023, o.s.v., og det er i 
kommunedirektøren sitt forslag først i 2023 at det igjen vil være mulig å komme i posisjon til 
å sette av midler til disposisjonsfond. 
 
Den situasjonen som har oppstått med udekket budsjettinndekning i 2020, samt at årene 2021 
og 2022 heller ikke er saldert, vil kunne innebære at fylkesmannen i henhold til 
kommuneloven § 28-1 vil vurdere om kommunen skal meldes inn i ROBEK (Register om 
betinget kontroll). I kommunelovens § 28-2 til § 28-4 framgår konsekvensene av hva et slikt 
vedtak vil innebære, de viktigste punktene er disse: 

 
- Kommunen må ha godkjenning fra fylkesmannen for å få godkjent låneopptak og 

langsiktige leieavtaler med varighet over fire år. 
- Departementet (fylkesmannen) skal kontrollere lovligheten av vedtak om årsbudsjett. 
- Kommunestyret må vedta en tiltaksplan for å sikre at økonomien bringes i balanse. 

 
 
Kommunedirektøren har valgt å belyse enkelte områder særskilt i dette saksframlegget: 
 
Foreslått strukturgrep for planområde skole 
Planområde skole er et av kommunens største planområder. Med de omfattende økonomiske 
utfordringene kommunen står overfor, anses det som viktig at de store planområdene tar sin 
forholdsmessige del av nedtaket. Forsvarlig drift ved skolene avhenger i hovedsak av tre 
forhold; oppfyllelse av nasjonal lærernorm, at elever får spesialundervisning i tråd med 
enkeltvedtak og forsvarlig tilsyn i SFO. Alle disse faktorene setter begrensninger for hvor 
mye rammene for planområdet og for den enkelte skole kan reduseres før forsvarligheten 
utfordres. Ved flere av skolene er det for inneværende skoleår mulig å redusere antall 
stillinger noe og fortsatt drive forsvarlig ut fra de nevnte kriterier, og det er følgelig foreslått 
en generell rammereduksjon for planområdet for 2020 og påfølgende år i planperioden.  

Ytterligere rammereduksjon vil kreve mer omfattende grep. Med bakgrunn i dette foreslår 
kommunedirektøren en sammenslåing av Fjerdum og Forset skoler. Et slikt tiltak gjør det 
mulig å gi elevene et godt opplæringstilbud innenfor lavere økonomiske rammer, og 
innebærer at Forset skole legges ned og at elevenes nærskole blir Fjerdum skole.  

Tiltaket kan iverksettes fra 1.8.2021, men prosesser må raskt igangsettes for å sikre en god 
overgang for elever, foresatte og medarbeidere, samt etableringen av en felles kultur. Det 
estimeres et netto innsparingspotensiale i størrelsesorden 2,5 mill.kr på årsbasis fra 2022. 
Besparelsen i 2021 vil beløpe seg til i størrelsesorden 1 mill. kr. 

Nedleggelse av Forset skole vil oppleves som svært inngripende for innbyggerne 
i Forset krets, og det vil få konsekvenser for nærmiljøet og potensielt for tilflyttingen til denne 
delen av bygda. Flere elever vil måtte skysses til skolen fremfor å kunne gå eller sykle. Det vil 



  
 
 

  
 
 

 

imidlertid bli et enda større fagmiljø ved Fjerdum skole, der elevenes opplæringstilbud kan 
opprettholdes innenfor lavere økonomiske rammer. Tiltaket er innarbeidet i 
kommunedirektørens forslag til økonomiplan for perioden 2020-2023, med virkning fra 2021. 
Endring av kretsgrenser krever en endring av forskrift om grunnskolen i Gausdal kommune. 
Som et ledd i denne prosessen vil forskriftsendringen bli lagt ut til offentlig ettersyn, der de 
som berøres av endringen, samt andre som har en interesse av saken, vil ha anledning til å gi 
høringsinnspill. Kommunedirektøren vil komme tilbake med en egen sak med utredning av 
konsekvenser og forslag til prosess innen 30.05.2020.  
 
Kirkelig fellesråd 
Gausdal kirkelige fellesråd har i brev til kommunen datert 19.09.2019 søkt om tilskudd for 
2020 med 5.770.587 kr (se vedlegg 3). Dette utgjør en økning i forhold til tilskudd i 2019 på 
55.587 kr. Det søkes i hovedsak om midler til lønns- og prisvekst. 
 
I budsjettet for 2019 fikk kirkelig fellesråd en ekstra kompensasjon på 250.000 kr utover 
lønns- og prisveksten for å dekke opp reduserte inntekter fra festeavgiftene samt ekstra 
vedlikeholdsmidler.  
 
I administrasjonens forslag, er tilskuddsnivået i 2019 videreført (fratrukket ekstra 
kompensasjon på 250.000 kr) tillagt 3,1 % lønns- og prisvekst for 2020. Det gir dermed et 
tilskudd på 5.644.000 kr, hvilket er 80.000 kr lavere enn tilskuddet for 2019.  
 
Kontroll og tilsyn 
Kontrollutvalget har i sitt møte 18.09.2019 i sak 20/19 valgt å innstille på en budsjettramme 
til kontroll og tilsyn på totalt 1.401.580,- kr (se vedlegg 4). Den fordeler seg slik: 
  

Kontrollutvalgets drift      140.000,- kr 
 Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet   251.000,- kr 
 Innlandet revisjon IKS   1.010.580,- kr 
 
Dette er innarbeidet i forslag til budsjett og økonomiplan. Dersom kommunestyret ønsker en 
annen ramme som del av innsparing innen planområde 1 Administrative fellestjenester, må 
kommunestyret selv vedta dette. 
 
Kommunestyret har praktisert overføring av ubenyttede driftsmidler for kontrollutvalget som 
for kommunens enheter. På kontrollutvalgets fond per 01.01.2019 er det 429.442 kr 
tilgjengelig. 
 
Maksimalpris foreldrebetaling - inkl. reduserte satser for foreldrebetaling og gratis 
kjernetid 
I Regjeringens forslag til statsbudsjett er makspris foreldrebetaling satt til 3.135,- kr per 
måned med betaling i 11 av årets 12 måneder (det er betalingsfri i juli). Ordningene knyttet til 
redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barn i familier med lav samlet inntekt er også 
videreført. Dersom Stortinget vedtar en annen makspris enn det som er foreslått i 
statsbudsjettet, foreslår administrasjonen at denne satsen også skal legges til grunn som 
betalingssats i de kommunale barnehagene i Gausdal. 



  
 
 

  
 
 

 

  
Kurdøgnpris sykehjem 
Som følge av anbefaling etter gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt, har kommunen valgt 
å ta med kurdøgnprisen for en sykehjemsplass i budsjettdokumentet. Kurdøgnprisen angir 
hvor mye en kommunal sykehjemsplass koster per døgn. Kommunen kan maksimalt kreve 
dette beløpet i vederlag fra beboere med vedtak om langtidsplass. 
  
Ingen av beboerne ved sykehjem i Gausdal har eller har hatt så høye inntekter at de er i 
nærheten av å bli avkrevd en så høy vederlagsbetaling. For at det likevel ikke skal være tvil 
om dette, blir det beregnet og fastsatt kurdøgnpris i forbindelse med behandlingen av 
kommunens årsbudsjett. Kurdøgnprisen for 2020 er beregnet å utgjøre 3.038,- kr. 
Beregningen er dokumentert i vedlegg 5 til saksframlegget. 
 
Prinsipp om full kostnadsdekning selvkosttjenester 
For selvkosttjenestene avløp og renovasjon stiller lovverket krav om full kostnadsdekning. 
Det innebærer at gebyrene skal dekke opp kommunens utgifter. For øvrige tjenester blir det 
ikke stilt et tilsvarende lovkrav, men kommunen bør i størst mulig grad ha gebyrer som 
dekker kommunens utgifter til den enkelte tjeneste. Alternativt kan kommunen bevisst velge å 
subsidiere en tjeneste.  
 
I Gausdal kommune har kommunestyret vedtatt prinsipp om full kostnadsdekning på følgende 
områder: 
 Septik (lovkrav) 
 Renovasjon (lovkrav) 
 Avløp 
 Vann  
 Feiing 
 Byggesak 
 Kart/oppmåling 
 Plansaker 

 
Prinsipp om full kostnadsdekning innebærer ikke at kommunen alltid har like høye inntekter 
som utgifter, men at kommunen skal praktisere ordning med framførbart underskudd (jmf. 
eget vedtakspunkt i forbindelse med vedtak av kommunens årsregnskap). Dekningsgradene 
knyttet til disse tjenestene er, i all hovedsak, også forelagt kommunestyret i forbindelse med 
gebyrvedtakene. 
  
Eiendomsskatt. 
Eiendomsskatten er foreslått redusert fra 6,1 promille ned til 5 promille. Det vises til egen sak 
til kommunestyret om eiendomsskatt. 
 
Maksimal promillesats vedtatt i eiendomsskattelova på 5 promille gjelder ikke for 
næringseiendom. Kommunestyret kan derfor velge å øke promillesatsen for næring fra dagens 
6,1 til maksimalsatsen på 7 promille. Inntektspotensialet ved å gjøre dette (det vil si fra 
kommunedirektørens forslag om 5 promille til 7 promille) utgjør 1,4 mill. kr per år. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Skatteobjekter som faller inn under ordningen med særskilt grunnlag (det vil si det som er 
igjen av verker og bruk som ikke ble kategorisert som næring), skal beholde promillesatsen på 
5,1 som ble brukt i 2018. Fra og med 2019 skal takstgrunnlaget reduseres med 1/7, inntil 
takstgrunnlaget kommer ned til 0 i 2025. Da vil det ikke lenger være eiendomsskatt på 
«verker og bruk». I 2020 skal takstgrunnlaget på verker og bruk settes til 5/7. Dette er i tråd 
med vedtatt endring i eiendomsskattelova med virkning fra og med 2019. 
 
I Gausdal er det i dag totalt sju kategoriserte verker og bruk, alle er innen bransjen tele og 
kommunikasjon. 
 
Utredning av framtidens helse- og omsorgstjenester.  
Kommunestyret vedtok i desember 2018 å igangsette et utredningsarbeid om framtidens 
helse- og omsorgstjenester. I forbindelse med behandling av fase 1 – kunnskapsgrunnlaget – 
gjorde kommunestyret i sitt møte 29. august 2019 følgende vedtak:  
  
 «Kunnskapsgrunnlaget tas til etterretning, og legges til grunn for videre prosess.  
 Tjenesteutvalget (etter kommunestyrets konstituerende møte 17. oktober) er det 
folkevalgte organet som har hovedansvar for den politiske prosessen i utredningsarbeidet, 
herunder innbyggerinvolvering og ansattinvolvering. Tjenesteutvalget innstiller overfor 
kommunestyret.  
 Kommunestyret ber om at følgende 6 tema utredes, med utgangspunkt i tekstvedtaket 
fra kommunestyret i desember 2018, og økonomiske rammer:  
 Hjemmetjenester, med hjemme-rehabilitering  
 Dagsenter  
 Sykehjem  
 Omsorgsboliger  
 Bofellesskap  
 Flatavegen 6  
  
 For hvert tema skal en vurdere kommunens rolle og ansvar, forebyggende arbeid og 
tidlig innsats, brukergrupper, behov for kapasitet, lederstruktur og kompetanse, nye 
arbeidsmetoder, nye samarbeidsformer, ny teknologi og nye løsninger, og økonomiske 
konsekvenser knyttet til investering og drift. Delutredningene må så langt det går peke på 
alternative løsninger knyttet til kapasitet og struktur, det vil si at om en foreslår å redusere 
eller øke tilbudet på et område, må muligheter/utfordringer for andre områder synliggjøres.»  
 
Kommunedirektøren har i samråd med de hovedtillitsvalgte for Fagforbundet, 
Sykepleierforbundet og FO (Fellesorganisasjonen), satt ned seks arbeidsgrupper som skal 
levere faglige delutredninger til tjenesteutvalgets arbeid. I sitt møte 15. november 2019 vil 
tjenesteutvalget drøfte og ta stilling til hvordan utvalget vil jobbe med den politiske prosessen, 
herunder innbyggermedvirkning. Beslutningsgrunnlaget legges etter hvert fram for 
kommunestyret med tjenesteutvalgets innstilling. 
 
 
 
Praktisk informasjon knyttet til budsjettskjema 3 Økonomisk oversikt drift.  



  
 
 

  
 
 

 

Når kommunestyret har vedtatt budsjettrammene på bevilgningsskjema 1A og 1B, har 
kommunedirektøren fått delegert myndighet til å gi tjenester innen de nettorammer som er på 
det enkelte planområde. Administrasjonen vil fordele nettorammene på ulike konti i 
budsjettet. Dette innebærer at det i budsjettskjema 3 i kolonnen for budsjett 2020, vil kunne 
bli endringer mellom de ulike postene. Dette har ingen praktisk betydning, men det er greit at 
leserne av budsjettdokumentene er klar over dette. Budsjettrammene som kommunestyret 
fastsetter i bevilgningsskjema 1 A og 1 B skal imidlertid IKKE endres. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling 
1. Det fattes følgende vedtak vedrørende eiendomsskatt: 

a) I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele 
kommunen. 

b) I medhold av eiendomsskatteloven § 13 fastsettes den generelle eiendomsskattesatsen 
til 5 promille for året 2020. Skattesatsen på det særskilte grunnlaget er 5,1 promille. 

c) I medhold av eiendomsskatteloven §§ 11 og 13 innføres ikke bunnfradrag for 
selvstendige boligdeler for året 2020. 

d) I medhold av eiendomsskattelovens § 7a fritas eiendommer til stiftelser og bygninger  
     med historisk verdi etter § 7b). Eiendommene med fritak helt eller delvis etter §§ 

7 a) og 7 b) framgår av vedlegg til saken. I henhold til § 7 c) er det fritak for nybygde 
boliger i 5 år. Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette de eiendommene 
som omfattes av § 7 c) i 2020 i samsvar med dette vedtaket. 

e) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt i 2020, benytter kommunen rammer og 
retningslinjer som vedtatt med virkning fra og med 2018. For verk og bruk, skrives det 
ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med ytterligere en syvendedel i 2020 
til 5/7 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). 
f) Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20/3, 20/6, 20/9 og 20/11. 
 

2. For inntektsåret 2020 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 
 
3. Det godkjennes låneopptak til kommunens investeringer med 39.713.000,- kr. Kommunens 

regnskapsførte avdrag i 2020 skal minst tilsvare minimumsavdrag i henhold til 
kommunelovens § 14-18. 

 
4. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil 15 mill. kr. Lånet avdras over 30 år. 
 
5. Gausdal kirkelige fellesråd gis et tilskudd på 5.644.000,- kr for 2020. Dette er en reduksjon 

i forhold til tilskudd i 2019 med 80.000 kr. 
 
6. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2020 på 1.401.580,- kr. 
 
7. De kommunale gebyrer og priser justeres opp med 3,1 %. Unntaket er der det fremmes 

egne saker for kommunestyret eller det er medtatt som eget punkt i kommunestyret sitt 
budsjettvedtak. 



  
 
 

  
 
 

 

 
8. Makspris for en heltids barnehageplass fastsettes til 3.135,- kr per måned fra 1/1-2020. 

Dersom Stortinget vedtar annen makspris for 2020, vil den også bli gjort gjeldende som 
foreldrebetaling i Gausdal. 

 
9. Sats for omsorgslønn justeres opp med 3,6 % til 198 kr/time. 
 
10. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2020-2023 og budsjett for 2020 

vedtas. 
 
11. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det 

foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger, lønnsoppgjør 
og pensjon. 

 
12. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være 

uerholdelige. 
 
13. Planer blir utarbeidet slik det framgår av planoversikten – kommunal planstrategi -  for 

perioden 2020-2023. 
 
14. Kurdøgnpris for en sykehjemsplass i Gausdal fastsettes til 3.038,- kr per døgn for 2020. 
 
15. Det benyttes prinsipp om full kostnadsdekning for følgende selvkosttjenester; 

kart/oppmåling, byggesak, plansaker, feiing, vann og avløp. 
 
16. Kommunedirektøren bes om å utrede sammenslåing av skolekretsene Fjerdum og Forset, 
der elever i de disse kretsene fra 1.8.2021 skal få sitt opplæringstilbud ved Fjerdum skole. Det 
legges frem en egen sak for kommunestyret om konsekvenser og forslag til prosess innen 
30.05.2020. 
 
 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/19 den 27.11.2019. 
 
Behandling: 
 
Paul Kristian Lillelien, Sp, satte fram alternativt forslag fra Sp/Tverrpolitisk liste/MDG:   
 
DRIFTSBUDSJETTET    

 Alle tall i hele tusen kr.             

Tiltak  Plan-
omr. 

 Budsjett 
2020  

 
Budsjett 

2021  

 
Budsjett 

2022  

 
Budsjett 

2023  
Kommentarer 



  
 
 

  
 
 

 

Redusert ramme kontroll og 
tilsyn* 1 -100 -100 -100 -100   

Redusert ramme planområde 1 
Administrative fellestjenester 1 -1 200 -2 200 -2 200 -2 200   

Ikke legge ned Forset skole* 3 - 372 890 890 Undervisning/ 
skyss 

Ikke legge ned Forset skole* 7 - 688 1 650 1 650 Bygnings-
messig 

Områderegulering Segalstad bru 7 -300    Redusert 
beløp år 2020 

Nedjustering driftsramme 
planområde 7 7 -1 000 -2 000 -2 000 -2 000   

saldering - utover det som er 
fordelt på planområdene 13 -3 000 3 185 1 705 1 705   

          
Reduksjon inndekning av 
merforbruk 2020-2022 13  -2 805 -2 832 -5 970   

Økt avsetning disposisjonsfond 1A   - 6 290   

Endring rente- og avdragsutgifter: 1A -11 -78 -172 -265 Reduserte 
utgifter 

Sum endringer   -5 611 -2 938 -3 059 0   
Ufordelt manko 
kommunedirektørens forslag   17 802 8 875 3 059 -   

Ufordelt manko etter forslag SP   12 191 5 937 -0 0   
 
*Kontroll og tilsyn: Dette medfører at punkt 6 i forslag til innstilling blir endret.   
**Forset skole: Dette medfører at punkt 16 i forslag til innstilling blir foreslått tatt ut.  
 

INVESTERINGSBUDSJETTET     
 Alle tall i hele tusen kr.           

Tiltak   Budsjett 
2020  

 Budsjett 
2021  

 Budsjett 
2022  

 Budsjett 
2023  

Redusert investering 
IKT/digitalisering -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Redusert investeringsramme øvrig 
teknisk - -1 000 -1 000 -1 000 

Fjerne investering carport 
legesenter -270    

Endring momskompensasjon 66 180 180 180 
Endring bruk av lån*  1 204 1 820 1 820 1 820 
Sum endringer - - - - 

*Endring i låneopptak medfører endring i punkt 3.  



  
 
 

  
 
 

 

Endring i punkt 6: 

Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2020 på 1.301.580 kr.  

Nytt punkt 17:  

Formannskapets tilleggsbevilgningspost reduseres til 100.000 kr årlig i perioden 2020-2023. 

Nytt punkt 18: 

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en tiltaksplan for effektiviserings- og 
innsparingstiltak knyttet til de generelle nedtakene innenfor planområdene, i tillegg til nedtak 
som i budsjettet for 2020 og økonomiplanen for 2020-2023 ikke er fordelt på planområder. 
Planen skal omfatte tidligere vedtatte tiltak og konkrete forslag til nye tiltak. Kravet er å 
oppnå bærekraftig drift i løpet av planperioden 2020-2023.  

Til grunn for tiltaksplanen skal det ligge en gjennomgang av alle tjenester, med mål om 
vesentlig reduksjon i antall årsverk. Det forutsettes at nedbemanningen i vesentlig grad også 
skal gjelde lederstillinger og stillinger med hovedvekt av administrative oppgaver innen alle 
planområder.  

Til hvert tiltak skal det knyttes forventet innsparing, forventet reduksjon i antall årsverk og 
planlagt framdrift. Alle tiltak for 2021 må være effektuert innen utgangen av 2020. Det 
forventes videre en delårsvirkning av tiltak i 2020. 

Tiltaksplanen skal legges fram for kommunestyret innen 15. mars 2020. 

Prosess og mulige tiltak drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte, i tråd med kravene i 
arbeidsmiljøloven og kollektive avtaler.  

Nytt punkt 19: 

Formannskapet skal holdes løpende orientert om status for omstillingsprosessen gjennom en 
fast sak i alle formannskapsmøter. Formannskapet drøfter saken og tar stilling til hvilke tiltak 
som kan gjennomføres administrativt og hvilke tiltak som krever politisk behandling. 
Politiske saker skal fremmes fortløpende. 

Nytt punkt 20:  

Kommunestyret ber formannskapet, i samarbeid med kommunedirektøren, om å gjennomføre 
en evaluering av prosessen rundt utarbeidelse av strategiplan, årsbudsjett og økonomiplan, og 
foreslå et opplegg for 2020 og framover som i større grad sikrer tidlig og bred politisk 
involvering. Arbeidet ledes av ordføreren og forslaget skal legges fram for kommunestyret i 
løpet av februar 2020.  

Nytt punkt 21: 

Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere kostnadsbesparende tiltak knyttet til driften 
av Dikterportalen. Det fremmes en politisk sak om dette før en ny samarbeidsavtale med 
Stiftelsen Lillehammer Museum inngås.  



  
 
 

  
 
 

 

Nytt punkt 22: 

Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere effektiviseringstiltak innen 
vaktmestertjenesten i kommunen. 
 
 
 
Anne Synnøve Østensen, Ap, satte fram følgende endringsforslag:  
 
DRIFTSBUDSJETTET     
 Alle tall i hele tusen kr.             

Tiltak  Plan- 
omr. 

Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 Kommentarer 

Retaksering eiendomsskatt 1 -500      
Prisvekst, ikke kompensere 1 -164 -164 -164 -164   
Prisvekst, ikke kompensere 2 -12 -12 -12 -12   
Prisvekst, ikke kompensere 3 -211 -211 -211 -211   
Prisvekst, ikke kompensere 4 -53 -53 -53 -53   
Prisvekst, ikke kompensere 5 -45 -45 -45 -45   
Prisvekst, ikke kompensere 6 -340 -340 -340 -340   
Prisvekst, ikke kompensere 7 -476 -476 -476 -476   
Prisvekst, ikke kompensere 9 -83 -83 -83 -83   
Prisvekst, ikke kompensere 10 -42 -42 -42 -42   
Prisvekst, ikke kompensere 11 -251 -251 -251 -251   
Prisvekst, ikke kompensere 12 -271 -271 -271 -271   

Beholde Forset skole 3  372 890 890 Undervisning 
/skyss 

Beholde Forset skole 7  688 1 650 1 650 Bygnings-
messig 

Ikke slukke gatelys på natta 6 150 150 150 150   
Reduseres lønnsreserveposten 13 -2 556 -2 556 -2 556 -2 556   
Redusere ufordelt saldering av 
planområdene 13  5 000 5 000 5 000   

Reduksjon inndekning av 
merforbruk 2020-2022 13  -2 433 -2 832 -130   

Redusert avsetning 
disposisjonsfond 1A   - -3 159   

Endring rente- og 
avdragsutgifter: 1A -11 -72 -85 103   

Sum endringer  -4 865 -799 269 -   
Ufordelt manko 
kommunedirektørens forslag 

 17 802 8 875 3 059 -   



  
 
 

  
 
 

 

Ufordelt manko etter forslag 
AP   12 937 8 077 3 328 -   

 
 
INVESTERINGSBUDSJET     

 
Alle tall i hele tusen kr.            

Tiltak  
 

 Budsjett 
2020  

 

Budsjett 
2021  

 
Budsjett 

2022  

  
Budsjett 

2023  
Kommentarer 

Fjerdumskogen boligfelt - - 6 000 10 000 
Legges inn fra 
2022 

IKT/Digitalisering -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
1 mill. kr ned per 
år 

Carport legesenter -270   270 
Forskyve inv. i tre 
år 

Steinslia næringsområde    -1 000 
Redusere med  
1 mill kr i 2023 

Elbil-ladere -100 -100 -100 -100 
100.000 kr ned 
per år 

Endring 
momskompensasjon 65 14 -1 186 -1 968   

Endring bruk av lån 1 305 1 086 -3 714 -6 202   
Sum endringer - - - -   

 
 
Gausdal Arbeiderparti fremmer følgende forslag til endring: 

1. Endrings- og effektiviseringsarbeidet i Gausdal kommune må konkretiseres og 
intensiveres. En vesentlig del av dette må skje gjennom reduksjon av antall årsverk. 
Dette arbeidet skal gjennomføres i tett samarbeid med de ansattes organisasjoner og 
partssammensatt utvalg. Gausdal Arbeiderparti forventer at innsparingene i størst 
mulig grad skal omfatte administrative oppgaver. Det bestilles en endrings- og 
effektivitetsgjennomgang av hele organisasjonen og resultatet skal vise et nedtak på -
5 000 000,- i 2021 og -5 000 000,- i 2022. 

2. Prisvekst settes til 0% for hele planperioden og for alle planområder. Reell prisvekst 
for 2020 skal dekkes innenfor rammen. Det nevnes at deler av prisvekst på 
planområde 6 og deler av planområde 7 knytter seg til selvkostområder og blir dekket 
av gebyrene. 

3. Planområde 1: Drift: Retaksering eiendomsskatt reduseres med kr 500 000,- til kr 
1 600 000,- 
Investering: Digitaliseringsprosjekt-IKT: investering reduseres med 1 000 000,- til kr 
3 500 000,- 



  
 
 

  
 
 

 

4. Planområde 3: Drift: Forset skole legges ikke ned. Gausdal arbeiderparti ønsker i 
tillegg at gatelysene i Gausdal skal være tent.  

5. Planområde 6: For 2022 og for 2023 legges det inn midler for utvikling av 
Fjerdrumskogen byggetrinn 1 med henholdsvis kr 6 000 000,- for 2022 og 
10 000 000,- for 2023. 

6. Planområde 7: Drift: Forset skole legges ikke ned (2021 og 2022) Investering: for 
2023 reduseres investeringer i Steinslia til 6 000 000,- 

7. Planområde 10: Bygging av Carport utsettes til 2023 
8. Planområde 13: Generelle utgifter: Avsetting av lønnsmidler : kr 8 118 000,- 

 

 
Votering:  
 
 Punkt 1 og 2: Enstemmig tiltrådt. 
 Punkt 3: Kommunaldirektørens forslag fikk 0 stemmer, og falt. Forslaget til 

Sp/TPL/MDG ble tiltrådt med 4 stemmer, mot 3 til forslaget fra Ap. 
 Punkt 4 og 5: Enstemmig tiltrådt.  
 Punkt 6: Kommunedirektørens forslag fikk 3 stemmer, mens forslaget til Sp/TPL/MDG 

ble tiltrådt med 4 stemmer. 
 Punkt. 7, 8 og 9: Enstemmig tiltrådt.  
 Punkt 11-15: Enstemmig tiltrådt.  
 Punkt 16: Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt tatt ut.  
 Nytt punkt 17: tiltrådt mot 3 stemmer. 
 Nytt punkt 18: tiltrådt mot 3 stemmer. 
 Nytt punkt 19: enstemmig tiltrådt. 
 Nytt punkt 20: enstemmig tiltrådt. 
 Nytt punkt21: enstemmig tiltrådt. 
 Nytt punkt 22: tiltrådt mot 3 stemmer .  
 Punkt 10: Kommunedirektørens forslag til kommuneplanens handlingsdel og 

økonomiplan for 2020-2023 og budsjett for 2020 fikk 0 stemmer, og falt. Sp/TPL/MDGs 
forslag ble tiltrådt med 4 stemmer med de endringene som ligger i tekst og tall. 3 stemte 
for Aps forslag.  

 
 
Innstilling: 
 
1. Det fattes følgende vedtak vedrørende eiendomsskatt: 

a) I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele 
kommunen. 

b) I medhold av eiendomsskatteloven § 13 fastsettes den generelle eiendomsskattesatsen 
til 5 promille for året 2020. Skattesatsen på det særskilte grunnlaget er 5,1 promille. 



  
 
 

  
 
 

 

c) I medhold av eiendomsskatteloven §§ 11 og 13 innføres ikke bunnfradrag for 
selvstendige boligdeler for året 2020. 

d) I medhold av eiendomsskattelovens § 7a fritas eiendommer til stiftelser og bygninger  
     med historisk verdi etter § 7b). Eiendommene med fritak helt eller delvis etter §§ 

7 a) og 7 b) framgår av vedlegg til saken. I henhold til § 7 c) er det fritak for nybygde 
boliger i 5 år. Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette de eiendommene 
som omfattes av § 7 c) i 2020 i samsvar med dette vedtaket. 

e) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt i 2020, benytter kommunen rammer og 
retningslinjer som vedtatt med virkning fra og med 2018. For verk og bruk, skrives det ut 
skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med ytterligere en syvendedel i 2020 til 5/7 
(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). 
f) Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20/3, 20/6, 20/9 og 20/11. 
 

2. For inntektsåret 2020 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 
 
3. Det godkjennes låneopptak til kommunens investeringer med 38.509.000,- kr. Kommunens 

regnskapsførte avdrag i 2020 skal minst tilsvare minimumsavdrag i henhold til 
kommunelovens § 14-18.  

 
4. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil 15 mill. kr. Lånet avdras over 30 år. 
 
5. Gausdal kirkelige fellesråd gis et tilskudd på 5.644.000,- kr for 2020. Dette er en reduksjon 

i forhold til tilskudd i 2019 med 80.000 kr. 
 
6. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2020 på 1.301.580,- kr. 
 
7. De kommunale gebyrer og priser justeres opp med 3,1 %. Unntaket er der det fremmes 

egne saker for kommunestyret eller det er medtatt som eget punkt i kommunestyret sitt 
budsjettvedtak. 

 
8. Makspris for en heltids barnehageplass fastsettes til 3.135,- kr per måned fra 1/1-2020. 

Dersom Stortinget vedtar annen makspris for 2020, vil den også bli gjort gjeldende som 
foreldrebetaling i Gausdal. 

 
9. Sats for omsorgslønn justeres opp med 3,6 % til 198 kr/time. 
 
10. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2020-2023 og budsjett for 2020 

vedtas med endringene i tekst og tall  (i tabellene og i punkt 1-22), 
 
 
DRIFTSBUDSJETTET    

 Alle tall i hele tusen kr.             

Tiltak  Plan-
omr. 

 Budsjett 
2020  

 
Budsjett 

2021  

 
Budsjett 

2022  

 
Budsjett 

2023  
Kommentarer 



  
 
 

  
 
 

 

Redusert ramme kontroll og 
tilsyn* 1 -100 -100 -100 -100   

Redusert ramme planområde 1 
Administrative fellestjenester 1 -1 200 -2 200 -2 200 -2 200   

Ikke legge ned Forset skole* 3 - 372 890 890 Undervisning/ 
skyss 

Ikke legge ned Forset skole* 7 - 688 1 650 1 650 Bygnings-
messig 

Områderegulering Segalstad bru 7 -300    Redusert 
beløp år 2020 

Nedjustering driftsramme 
planområde 7 7 -1 000 -2 000 -2 000 -2 000   

saldering - utover det som er 
fordelt på planområdene 13 -3 000 3 185 1 705 1 705   

          
Reduksjon inndekning av 
merforbruk 2020-2022 13  -2 805 -2 832 -5 970   

Økt avsetning disposisjonsfond 1A   - 6 290   

Endring rente- og avdragsutgifter: 1A -11 -78 -172 -265 Reduserte 
utgifter 

Sum endringer   -5 611 -2 938 -3 059 0   
Ufordelt manko 
kommunedirektørens forslag   17 802 8 875 3 059 -   

Ufordelt manko etter forslag SP   12 191 5 937 -0 0   
 
*Kontroll og tilsyn: Dette medfører at punkt 6 i innstillingen er endret.   
**Forset skole: Dette medfører at punkt 16 i forslag til innstilling er tatt ut.  
  



  
 
 

  
 
 

 

INVESTERINGSBUDSJETTET     
 Alle tall i hele tusen kr.           

Tiltak   Budsjett 
2020  

 Budsjett 
2021  

 Budsjett 
2022  

 Budsjett 
2023  

Redusert investering 
IKT/digitalisering -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Redusert investeringsramme øvrig 
teknisk - -1 000 -1 000 -1 000 

Fjerne investering carport 
legesenter -270    

Endring momskompensasjon 66 180 180 180 
Endring bruk av lån 1 204 1 820 1 820 1 820 
Sum endringer - - - - 

*Endring i låneopptak medfører endring i punkt 3.  

 
11. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det 

foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger, lønnsoppgjør 
og pensjon. 

 
12. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være 

uerholdelige. 
 
13. Planer blir utarbeidet slik det framgår av planoversikten - kommunal planstrategi -  for 

perioden 2020-2023. 
 
14. Kurdøgnpris for en sykehjemsplass i Gausdal fastsettes til 3.038,- kr per døgn for 2020. 
 
15. Det benyttes prinsipp om full kostnadsdekning for følgende selvkosttjenester; 

kart/oppmåling, byggesak, plansaker, feiing, vann og avløp. 
 
16. Tatt ut. 
17. Formannskapers tilleggsbevilgningspost reduseres til 100.000 kr årlig i perioden 2020-

2023. 

18. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en tiltaksplan for effektiviserings- og 
innsparingstiltak knyttet til de generelle nedtakene innenfor planområdene, i tillegg til 
nedtak som i budsjettet for 2020 og økonomiplanen for 2020-2023 ikke er fordelt på 
planområder. Planen skal omfatte tidligere vedtatte tiltak og konkrete forslag til nye tiltak. 
Kravet er å oppnå bærekraftig drift i løpet av planperioden 2020-2023.  

Til grunn for tiltaksplanen skal det ligge en gjennomgang av alle tjenester, med mål om 
vesentlig reduksjon i antall årsverk. Det forutsettes at nedbemanningen i vesentlig grad 
også skal gjelde lederstillinger og stillinger med hovedvekt av administrative oppgaver 
innen alle planområder.  



  
 
 

  
 
 

 

Til hvert tiltak skal det knyttes forventet innsparing, forventet reduksjon i antall årsverk 
og planlagt framdrift. Alle tiltak for 2021 må være effektuert innen utgangen av 2020. Det 
forventes videre en delårsvirkning av tiltak i 2020. 

Tiltaksplanen skal legges fram for kommunestyret innen 15. mars 2020. 

Prosess og mulige tiltak drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte, i tråd med kravene i 
arbeidsmiljøloven og kollektive avtaler.  

19. Formannskapet skal holdes løpende orientert om status for omstillingsprosessen gjennom 
en fast sak i alle formannskapsmøter. Formannskapet drøfter saken og tar stilling til hvilke 
tiltak som kan gjennomføres administrativt og hvilke tiltak som krever politisk 
behandling. Politiske saker skal fremmes fortløpende. 

20. Kommunestyret ber formannskapet, i samarbeid med kommunedirektøren, om å 
gjennomføre en evaluering av prosessen rundt utarbeidelse av strategiplan, årsbudsjett og 
økonomiplan, og foreslå et opplegg for 2020 og framover som i større grad sikrer tidlig og 
bred politisk involvering. Arbeidet ledes av ordføreren og forslaget skal legges fram for 
kommunestyret i løpet av februar 2020.  

21. Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere kostnadsbesparende tiltak knyttet til 
driften av Dikterportalen. Det fremmes en politisk sak om dette før en ny 
samarbeidsavtale med Stiftelsen Lillehammer Museum inngås.  

22. Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere effektiviseringstiltak innen 
vaktmestertjenesten i kommunen. 

 
 
 
 
Ungdomsrådet behandlet saken, saksnr. 16/19 den 02.12.2019. 
Ungdomsrådet har følgende innspill til saken: 
Ungdomsrådet er enige i tre punkter: 

 Ipad på de laveste trinnene på barneskolen ikke er nødvendig. Forslag om at Ipad er 
forbeholdt 5. – 10. trinn. I trinnene 1. – 4. kan det organiseres utlån i stedet.  

 Det er lite fritidstilbud til barn og unge i kommunen fra før, derfor er det en sterk 
oppfordring om at det ikke skal kuttes av det som eksisterer. 

 Behov for bedre kollektivtransport i Gausdal.  
 
Utenom de tre punktene er det delte meninger om på hvilke områder det kan reduseres. Noen 
mener det bør kuttes i administrasjonen, noen mener det bør legges ned en barnehage, noen 
mener det kan brukes mindre penger på skole og eldreomsorg. Noen vil det skal brukes mer 
på kultur, mens andre mener det skal brukes mindre på kultur.   
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Partsammensatt utvalg behandlet saken, saksnr. 3/19 den 03.12.2019. 
Formannskapets innstilling tas til orientering.  
 
 
 
 
Formannskapets innstilling: 
 
1. Det fattes følgende vedtak vedrørende eiendomsskatt: 

a) I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele 
kommunen. 

b) I medhold av eiendomsskatteloven § 13 fastsettes den generelle eiendomsskattesatsen 
til 5 promille for året 2020. Skattesatsen på det særskilte grunnlaget er 5,1 promille. 

c) I medhold av eiendomsskatteloven §§ 11 og 13 innføres ikke bunnfradrag for 
selvstendige boligdeler for året 2020. 

d) I medhold av eiendomsskattelovens § 7a fritas eiendommer til stiftelser og bygninger  
     med historisk verdi etter § 7b). Eiendommene med fritak helt eller delvis etter §§ 

7 a) og 7 b) framgår av vedlegg til saken. I henhold til § 7 c) er det fritak for nybygde 
boliger i 5 år. Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette de eiendommene 
som omfattes av § 7 c) i 2020 i samsvar med dette vedtaket. 

e) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt i 2020, benytter kommunen rammer og 
retningslinjer som vedtatt med virkning fra og med 2018. For verk og bruk, skrives det ut 
skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med ytterligere en syvendedel i 2020 til 5/7 
(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). 
f) Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20/3, 20/6, 20/9 og 20/11. 
 

2. For inntektsåret 2020 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 
 
3. Det godkjennes låneopptak til kommunens investeringer med 38.509.000,- kr. Kommunens 

regnskapsførte avdrag i 2020 skal minst tilsvare minimumsavdrag i henhold til 
kommunelovens § 14-18.  

 
4. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil 15 mill. kr. Lånet avdras over 30 år. 
 
5. Gausdal kirkelige fellesråd gis et tilskudd på 5.644.000,- kr for 2020. Dette er en reduksjon 

i forhold til tilskudd i 2019 med 80.000 kr. 
 
6. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2020 på 1.301.580,- kr. 
 
7. De kommunale gebyrer og priser justeres opp med 3,1 %. Unntaket er der det fremmes 

egne saker for kommunestyret eller det er medtatt som eget punkt i kommunestyret sitt 
budsjettvedtak. 

 
8. Makspris for en heltids barnehageplass fastsettes til 3.135,- kr per måned fra 1/1-2020. 

Dersom Stortinget vedtar annen makspris for 2020, vil den også bli gjort gjeldende som 
foreldrebetaling i Gausdal. 



  
 
 

  
 
 

 

 
9. Sats for omsorgslønn justeres opp med 3,6 % til 198 kr/time. 
 
10. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2020-2023 og budsjett for 2020 

vedtas med endringene i tekst og tall  (i tabellene og i punkt 1-22), 
 
 
DRIFTSBUDSJETTET    

 Alle tall i hele tusen kr.             

Tiltak  Plan-
omr. 

 Budsjett 
2020  

 
Budsjett 

2021  

 
Budsjett 

2022  

 
Budsjett 

2023  
Kommentarer 

Redusert ramme kontroll og 
tilsyn* 1 -100 -100 -100 -100   

Redusert ramme planområde 1 
Administrative fellestjenester 1 -1 200 -2 200 -2 200 -2 200   

Ikke legge ned Forset skole* 3 - 372 890 890 Undervisning/ 
skyss 

Ikke legge ned Forset skole* 7 - 688 1 650 1 650 Bygnings-
messig 

Områderegulering Segalstad bru 7 -300    Redusert 
beløp år 2020 

Nedjustering driftsramme 
planområde 7 7 -1 000 -2 000 -2 000 -2 000   

saldering - utover det som er 
fordelt på planområdene 13 -3 000 3 185 1 705 1 705   

          
Reduksjon inndekning av 
merforbruk 2020-2022 13  -2 805 -2 832 -5 970   

Økt avsetning disposisjonsfond 1A   - 6 290   

Endring rente- og avdragsutgifter: 1A -11 -78 -172 -265 Reduserte 
utgifter 

Sum endringer   -5 611 -2 938 -3 059 0   
Ufordelt manko 
kommunedirektørens forslag   17 802 8 875 3 059 -   

Ufordelt manko etter forslag SP   12 191 5 937 -0 0   
 
*Kontroll og tilsyn: Dette medfører at punkt 6 i innstillingen er endret.   
**Forset skole: Dette medfører at punkt 16 i forslag til innstilling er tatt ut.  
  



  
 
 

  
 
 

 

INVESTERINGSBUDSJETTET     
 Alle tall i hele tusen kr.           

Tiltak   Budsjett 
2020  

 Budsjett 
2021  

 Budsjett 
2022  

 Budsjett 
2023  

Redusert investering 
IKT/digitalisering -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Redusert investeringsramme øvrig 
teknisk - -1 000 -1 000 -1 000 

Fjerne investering carport 
legesenter -270    

Endring momskompensasjon 66 180 180 180 
Endring bruk av lån 1 204 1 820 1 820 1 820 
Sum endringer - - - - 

*Endring i låneopptak medfører endring i punkt 3.  

 
11. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det 

foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger, lønnsoppgjør 
og pensjon. 

 
12. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være 

uerholdelige. 
 
13. Planer blir utarbeidet slik det framgår av planoversikten - kommunal planstrategi -  for 

perioden 2020-2023. 
 
14. Kurdøgnpris for en sykehjemsplass i Gausdal fastsettes til 3.038,- kr per døgn for 2020. 
 
15. Det benyttes prinsipp om full kostnadsdekning for følgende selvkosttjenester; 

kart/oppmåling, byggesak, plansaker, feiing, vann og avløp. 
 
16. Tatt ut. 
17. Formannskapers tilleggsbevilgningspost reduseres til 100.000 kr årlig i perioden 2020-

2023. 

18. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en tiltaksplan for effektiviserings- og 
innsparingstiltak knyttet til de generelle nedtakene innenfor planområdene, i tillegg til 
nedtak som i budsjettet for 2020 og økonomiplanen for 2020-2023 ikke er fordelt på 
planområder. Planen skal omfatte tidligere vedtatte tiltak og konkrete forslag til nye tiltak. 
Kravet er å oppnå bærekraftig drift i løpet av planperioden 2020-2023.  

Til grunn for tiltaksplanen skal det ligge en gjennomgang av alle tjenester, med mål om 
vesentlig reduksjon i antall årsverk. Det forutsettes at nedbemanningen i vesentlig grad 
også skal gjelde lederstillinger og stillinger med hovedvekt av administrative oppgaver 
innen alle planområder.  



  
 
 

  
 
 

 

Til hvert tiltak skal det knyttes forventet innsparing, forventet reduksjon i antall årsverk 
og planlagt framdrift. Alle tiltak for 2021 må være effektuert innen utgangen av 2020. Det 
forventes videre en delårsvirkning av tiltak i 2020. 

Tiltaksplanen skal legges fram for kommunestyret innen 15. mars 2020. 

Prosess og mulige tiltak drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte, i tråd med kravene i 
arbeidsmiljøloven og kollektive avtaler.  

19. Formannskapet skal holdes løpende orientert om status for omstillingsprosessen gjennom 
en fast sak i alle formannskapsmøter. Formannskapet drøfter saken og tar stilling til hvilke 
tiltak som kan gjennomføres administrativt og hvilke tiltak som krever politisk 
behandling. Politiske saker skal fremmes fortløpende. 

20. Kommunestyret ber formannskapet, i samarbeid med kommunedirektøren, om å 
gjennomføre en evaluering av prosessen rundt utarbeidelse av strategiplan, årsbudsjett og 
økonomiplan, og foreslå et opplegg for 2020 og framover som i større grad sikrer tidlig og 
bred politisk involvering. Arbeidet ledes av ordføreren og forslaget skal legges fram for 
kommunestyret i løpet av februar 2020.  

21. Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere kostnadsbesparende tiltak knyttet til 
driften av Dikterportalen. Det fremmes en politisk sak om dette før en ny 
samarbeidsavtale med Stiftelsen Lillehammer Museum inngås.  

22. Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere effektiviseringstiltak innen 
vaktmestertjenesten i kommunen. 

 
 


