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Ark.: 151 Lnr.: 16709/20 Arkivsaksnr.: 20/2752-4 
 
Saksbehandler: Marit Bråten Homb 
 
GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2021, ØKONOMIPLAN OG 
KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR 2021-2024  
 
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 2021. 
5. Grunnlag for beregning av kurdøgnpris 2021 sykehjemsplass. 
6. Budsjett 2021, økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel for 2021-2024 inkl. 

planoversikt samt gebyr- og prisoversikt -  Formannskapets innstilling.  
Link til digital versjon av dokumentet: https://pub.framsikt.net/2021/gausdal/bm-
2021-hoek21_24/#/ 

7. Notat til formannskapets møte 18.11.2020 – Budsjett 2021 – koronamidler i 
statsbudsjettet  

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen 
 
 
SAMMENDRAG: 
Det foreslås at budsjettet for 2021 og kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 
for 2021-2024 vedtas. Videre settes eiendomsskatten settes til 4 promille i 2021 for 
boliger og fritidseiendommer. Det foreslås 5 promille i eiendomsskatt for næring. 
Kommunens gebyrer og priser økes med 2,7 % med unntak av de tilfeller der det 
fremmes egne gebyrsaker. 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kommunedirektøren legger fram et budsjett for 2021 og en økonomiplan for 2021-2024 i 
balanse.  
 
I 2020 ble kommunen ført inn i ROBEK-registeret som følge av at budsjettet for 2021 ikke 
var i balanse, og heller ikke årene 2020 og 2021 i økonomiplanen for 2020-2023. Det 
innebærer at kommunestyret må vedta en tiltaksplan som viser hvordan kommunen vil 
gjenvinne økonomisk styring. Det stilles krav til at tiltaksplanen må være realistisk, og 
tiltaksplanen skal godkjennes av fylkesmannen. 

https://pub.framsikt.net/2021/gausdal/bm-2021-hoek21_24/#/
https://pub.framsikt.net/2021/gausdal/bm-2021-hoek21_24/#/


  
 
 

  
 
 

 

 
Kommunestyret har vedtatt betydelige omstillingstiltak gjennom året. I tillegg er det inntatt 
ytterligere innsparingstiltak i kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan. 
Følgende nye tiltak er foreslått av kommunedirektøren: 
 

Plan-
omr. 

Tiltak 2021 2022 2023 2024 

1 Budsjettreduksjon skatt og 
innfordring 

392 000 392 000 392 000 392 000 

1 Budsjettreduksjon fellesenhet 
økonomi 

163 000 200 000 200 000 200 000 

1 Reduserte driftsutgifter IKT - - 200 000 200 000 

2 Budsjettreduksjon regionalt 
landbrukskontor 

210 000 210 000 210 000 210 000 

2 Motpost planområde 2 -210 000 -210 000 -210 000 -210 000 

4 Budsjettreduksjon barnehage 
(redusert antall plasser) 

1 350 000 950 000 950 000 950 000 

6 Budsjettreduksjon 
brannsamarbeid 

318 000 318 000 318 000 318 000 

10 Budsjettreduksjon NAV-
samarbeid 

115 000 115 000 115 000 115 000 

11 Effektivisering 
habiliteringstjenesten 

660 000 885 000 885 000 885 000 

12 Redusere avdelingsleder- og 
faglederstillinger 

520 000 520 000 520 000 520 000 

12 Effektivisering helse og 
mestring 

460 000 460 000 460 000 460 000 

12 Etablere HDO i 
sykehjemsavdeling 

1 000 000 3 000 000 4 000 000 4 000 000 

12 Tjenester i egenregi vs. kjøp 972 000 1 195 000 - - 

 
NETTO EFFEKT AV NYE 
TILTAK 

5 950 000 8 035 000 8 040 000 8 040 000 



  
 
 

  
 
 

 

 
Tiltakene er nærmere beskrevet på det enkelte planområde. Når det gjelder tiltaket knyttet til å 
etablere omsorgsboliger med heldøgns omsorg (HDO) på planområde 12 Omsorg, legges det 
fram en egen sak for formannskap og kommunestyre knyttet til dette. Saken behandles i de 
samme møter som budsjett- og økonomiplansaken. 
 
Kommunedirektøren er av den oppfatning at de tiltak som kommunestyret tidligere har vedtatt 
sammen med de nye tiltakene som framgår over, vil være tilstrekkelige for å innfri kravene til 
tiltaksplanen. 
 
Noen av tiltakene i den endelige tiltaksplanen vil være å anse som strukturtiltak. Av de 
tiltakene kommunestyret allerede har vedtatt vil dette være: 

 Nedleggelse av Bjørkvin bofellesskap 
 Reduksjon av barnehageplasser 
 Nedleggelse av kjøkkendrift ved Follebutunet 
 Endring av organisatorisk struktur på kommunedirektør-, enhetsleder- og 

avdelingsledernivå 
 Leie av arbeidstøy for medarbeidere, fremfor å vaske i egenregi 
 Levere helse- og omsorgstjenester i egenregi, fremfor tjenestekjøp fra private aktører 
 Avvikling av Dikterportalen 

 
I kommunedirektørens forslag til økonomiplan for perioden 2021-2024 med årsbudsjett 2021, 
vil følgende tiltak være å anse som strukturtiltak: 

 Etablering av heldøgns omsorg i sykehjemsavdeling ved Follebutunet 
 Ytterligere reduksjon av barnehageplasser 
 Omorganisering av renholdstjenesten, samle renholdere i egen avdeling under teknisk 

enhet 
 Levere helse- og omsorgstjenester i egenregi, fremfor tjenestekjøp fra private aktører 

 
Kommunedirektøren har valgt å belyse enkelte områder særskilt i dette saksframlegget: 
 
Kirkelig fellesråd 
Gausdal kirkelige fellesråd har i brev til kommunen datert 18.09.2020 søkt om tilskudd for 
2021, og fellesrådet har svart opp kommunens utfordring knyttet til å se om det er mulig å 
spare inn i driftsbudsjettet tilsvarende 5 %. Fellesrådets oversendelsesbrev, budsjett samt 
mulige innsparingstiltak følger som vedlegg 3 til denne saken.  
 
I administrasjonens forslag er tilskuddsnivået i 2020, som er 5.644.000 kr, først justert opp 
med deflator på 2,7 %. Dette utgjør et økt tilskudd på 153.000 kr. Deretter er det lagt inn en 
reduksjon i tilskuddet på ca. 5 % tilsvarende 282.000 kr. Det gir et tilskudd for 2021 på 
5.515.000 kr, noe som er 129.000 kr lavere enn tilskuddet for 2020.  
 
Kommunedirektøren har lagt inn 0,5 mill. kr til vanntåkeanlegg ved Aulstad kirke i år 2023 i 
økonomiplanen for 2021-2024. 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Kontroll og tilsyn 
Kontrollutvalget har i sitt møte 20.10.2020 i sak 27/2020 valgt å innstille på en budsjettramme 
til kontroll og tilsyn på totalt 1.384.750,- kr (se vedlegg 4). Den fordeler seg slik: 
  

Kontrollutvalgets drift    140.000,- kr 
 Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet 197.000,- kr 
 Innlandet revisjon IKS   1.047.750,- 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 nedjusterte driftsrammen til kontroll og tilsyn i 2020 med 100.000 kr. Det 
vedtatte budsjettet for 2020 korrigert for 2,7 % deflator, ville ha gitt 1.339.200 kr som 
budsjettramme for 2021. Det innebærer at budsjettrammen er økt med 45.550 kr utover 
deflator. 
 
Kommunestyret har praktisert overføring av ubenyttede driftsmidler for kontrollutvalget som 
for kommunens enheter. På kontrollutvalgets fond per 01.01.2020 er det 429.442 kr 
tilgjengelig. 
 
Utviklingsarbeid 2021 
Planarbeidet forankres i kommunal planstrategi. Se eget kapittel og vedtakspunkt. For å følge 
opp satsingsområder i forslaget til kommuneplanens samfunnsdel, foreslås det utarbeidelse av 
en frivilligstrategi.  
 
Av utviklingsarbeid ellers fortsetter arbeidet med «Ung styrke». Forslag til oppfølging av 
regjeringens satsing «Leve hele livet» er beskrevet i et eget kapittel og vedtakspunkt.  
 
Gebyrer og priser 
 
Maksimalpris foreldrebetaling - inkl. reduserte satser for foreldrebetaling og gratis 
kjernetid 
I Regjeringens forslag til statsbudsjett er makspris foreldrebetaling satt til 3.320,- 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. 
 
Redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier 
Med virkning fra 1. august 2020 ble det innført ordning for redusert foreldrebetaling for 
lavinntektsfamilier også for SFO. Ordningen omfattet først elever i 1. og 2. klasse, og det ble 
innført gratis SFO for barn med spesielle behov på 5. - 7 trinn. 



  
 
 

  
 
 

 

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 foreslås det å utvide ordning knyttet til redusert 
foreldrebetaling også til å omfatte barn i 3. og 4. trinn. Den nye ordningen er forutsatt å skulle 
tre i kraft 1. august 2021. 

Det er ikke noe eget vedtakspunkt i saken knyttet til dette. Om statsbudsjettet blir vedtatt, er 
det en rettighet som lavinntektsfamilier har og som de kan velge å benytte se av. Kommunen 
vil opplyse om ordningen slik at de det gjelder vil kunne søke om redusert foreldrebetaling.  
 
Trygghetsalarmer 
Trygghetsalarmene er et tilbud til innbyggere som har behov for å komme i kontakt med 
hjemmetjenesten på en enkel måte. Etter søknad tildeles trygghetsalarm med røykvarsler 
gjennom et enkeltvedtak. Brukeren abonnerer på tjenesten og betaler en egenandel for 
abonnementet. 

Gjennom saksbehandlingen kartlegges brukerens boforhold og helsetilstand. Det registreres i 
kommunens journalsystem, Gerica. Ved behov slår hjemmesykepleieren opp i journalen i 
forbindelse med besøk hos brukeren, og journalfører tjenesten etter besøket. Journalføringen 
må i dag gjøres når pleieren er tilbake på kontoret. Slik registrering i ettertid gir større rom for 
feil. 

Kommunens leverandører tilbyr nå en integrasjon mellom trygghetsalarmen og Gerica slik at 
alarmer registreres automatisk i Gerica og journalføring kan foregå i sanntid mens pleieren er 
hos brukeren. De fleste kommunene tar i bruk denne muligheten og Lillehammer har brukt 
den en stund. 

Integrasjonen mellom datasystemene er en abonnementstjeneste som koster 40 kroner per 
måned per bruker. Dette gir et påslag på dagens abonnement som da vil øke fra 318 kroner til 
358 kroner per måned. 
  
Praktisk bistand 
Det ble foreslått en økning utover prisstigningen i forbindelse med budsjettet for 2020 knyttet 
til betalingssatsen for praktisk bistand. Den foreslåtte økningen omfattet både maksimalsatser 
per inntektsgruppe og timepris for tjenesten. Maksimalprisene per inntektsgruppe ble vedtatt, 
og blir i 2021 justert med deflator. Kommunestyret reduserte økningen i timepris i forbindelse 
med budsjettet for 2020 slik at økningen skulle fordeles på årene 2020 og 2021. Timepris for 
praktisk bistand økes derfor fra 350 kr til 450 kr nå i 2021. Hvor mye den enkelte 
tjenestemottaker betaler begrenses av maksimalsatsen per måned. 
 
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 2021 er beregnet å utgjøre 2.996,- 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 (jfr. 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. 
Den generelle eiendomsskattesatsen er i kommunedirektørens budsjettforslag foreslått satt til 
5 promille, som da vil gjelde for kraftverk, kraftnett og næringseiendommer. I henhold til 
regjeringens forslag til statsbudsjett reduseres imidlertid satsen for boliger og fritidsboliger til 
4 promille. Kommunestyret kan eventuelt velge å øke promillesatsen for kraftverk, kraftnett 
og næringseiendommer fra 5 til 7 promille i senere års budsjett. Dersom kommunestyret 
ønsker å redusere promillesatsen også for næring ned til 4 promille, vil det utgjøre et 
inntektstap på anslagsvis 0,4 mill. kr. 
 
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 2021 skal takstgrunnlaget på verker og bruk settes til 4/7. 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. 



  
 
 

  
 
 

 

 
 
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 2021, 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/vedtak: 
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 2021. Satsene differensieres ved at den 
sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille § 12 a). 
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 2021.  
d) I medhold av eiendomsskattelovens § 7a) fritas eiendommer til stiftelser og fredede 
bygninger fritas etter § 7b). Eiendommene med fritak helt eller delvis etter §§ 7 a) og 
7 b) framgår av vedlegg til saken. Nyoppførte boliger fritas jamfør § 7c) i 5 år, eller til 
kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Formannskapet delegeres myndighet til 
å fastsette de eiendommene som omfattes av § 7c) i 2021 i samsvar med dette 
vedtaket.  
e) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt i 2021, benytter kommunen rammer 
og retningslinjer som vedtas med virkning fra og med 2021. For utskriving av skatt på 
boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger 
hvor dette er beregnet jamfør eiendomsskatteloven § 8 C-1. For verk og bruk, skrives 
det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med ytterligere en syvendedel i 
2021 til 4/7 (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 2021 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 
 
3. Det godkjennes låneopptak til kommunens investeringer med 82.838.000,- kr. Kommunens 

regnskapsførte avdrag i 2021 skal minst tilsvare minimumsavdrag i henhold til 
kommunelovens § 14-18. 

 



  
 
 

  
 
 

 

4. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil 23 mill. kr. Lånet avdras over 30 år. 
 
5. Gausdal kirkelige fellesråd gis et tilskudd på 5.515.000,- kr for 2021. Dette er en reduksjon 

i forhold til tilskudd i 2020 med 129.000 kr. 
 
6. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2021 på 1.384.750,- kr. 
 
7.De kommunale gebyrer og priser justeres opp med 2,7 %. 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 3.230,- kr per måned fra 1/1-2021. 

Dersom Stortinget vedtar annen makspris for 2021, vil den også bli gjort gjeldende som 
foreldrebetaling i Gausdal. 

 
9. Betalingssatsen fra trygghetsalarmer økes fra 318 kr til 358 kr per måned. 

 
10. Sats for praktisk bistand i hjemmet økes fra 350 kr per time til 450 kr per time. 

 
11. Sats for omsorgslønn justeres opp med 3,5 % til 204,48 kr/time.  

 
12. Ett av hovedsatsningsområdene i «Leve hele livet» er å skape et aldersvennlig Norge. Det 

legges i første halvår fram en sak til kommunestyret som behandler og vedtar en prosess 
for hvordan vi kan arbeide med det perspektivet i Gausdal kommune - ut fra lokale forhold 
og i samarbeid med frivillig sektor og andre aktører i lokalsamfunnet. Rådet for eldre og 
personer med nedsatt funksjonsevne gir innspill til prosessen før kommunestyret behandler 
denne saken. 

 
13. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2021-2024 og budsjett for 2021 

vedtas. 
 

14. Kommunestyrets vedtak i sak 13/20, 46/20 samt de innsparingstiltak som inngår i vedtatt 
budsjett for 2021 samt økonomiplan for 2021-2024, er å anse som kommunens tiltaksplan 
jamfør ROBEK-registreringen og skal godkjennes av fylkesmannen. 

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

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

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

uerholdelige.  
 

17. Planer blir utarbeidet slik det framgår av planoversikten – kommunal planstrategi - for 
perioden 2021-2024.  

 
18. Kurdøgnpris for en sykehjemsplass i Gausdal fastsettes til 2.996,- kr per døgn for 2021.  



  
 
 

  
 
 

 

 
19. Det benyttes prinsipp om full kostnadsdekning for følgende selvkosttjenester; 

kart/oppmåling, byggesak, plansaker, feiing, vann og avløp. 
 
 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 76/20 den 18.11.2020. 
 
 
Behandling: 

Orientering:  
 I forbindelse med handlings- og økonomiplanen var det en orientering om status 

knyttet til hovedplan for vann og avløp. Ved enhetsleder for tekniske tjenester 
Torbjørn Furuhaugen. 

 
Hans Høistad, Ap, satte fram endringsforslag:   
 
Driftsbudsjett B 2021 B 2022 B 2023 B 2024 
Økt bredbåndsfond        100 000           100 000           100 000         100 000  
Redusert koronabuffer -409 000    
Bruk av disposisjonsfond  -100 000 -100 000 -100 000 
Avsetning til disposisjonsfond 300 000    
Renteutgifter 9 000 153 000 464 000 688 000 
Avdrag på lån  10 000 202 000 371 000 
Redusert buffer lønn og pris 0 -163 000 -666 000 -1 059 000 
Sum endring drift 0 0 0 0 

     
Investeringsbudsjett B 2021 B 2022 B 2023 B 2024 
Fjerdumsskogen boligfelt 1 000 000 19 000 000 20 000 000  
Boligområde Follebu 200 000    
Økt låneopptak -1 200 000 -19 000 000 -20 000 000  
Sum endring investering 0 0 0 0 
 
 
 
 
 
Paul Kristian Lillelien, Sp, satte fram følgende endringsforslag i punkt 6:  
«Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2021 på 1.302.750 kr. Differensen mellom 
forslaget og denne summen går inn i «koronabufferen».  



  
 
 

  
 
 

 

 
Fra ordfører Anette Musdalslien:  
Notat om ekstra koronamidler i 2021 ble sendt ut. Det foreslås at ekstra koronamidler som 
evt. blir vedtatt i Stortinget blir lagt inn som tillegg i koronabufferen som ligger i  
kommunaldirektørens forslag. Enstemmig konklusjon; Rammetilskuddet økes tilsvarende 
regjeringens forslaget til koronakompensasjon i statsbudsjettet for 2021, utgifter til kontroll 
knyttet til etterlevelse av smitteverntiltak legges inn med 0,5 mill. kr, og øvrig beløp styrker 
koronabufferen. 
 
Votering: 

 Punkt 1 og 2: Enstemmig tiltrådt. 
 Punkt 3: Innstillingen ble satt opp mot investeringsforlaget til Hans Høistad. 

Innstillingen ble tiltrådt med 4 stemmer. 
 Punkt 4 og 5; Enstemmig tiltrådt. 
 Punkt 6. Forslaget til Paul Kristian Lillelien ble satt opp mot innstillingen. Forslaget til 

Paul Kristian Lillelien ble tiltrådt med 4 stemmer 
 Alle resterende punkt, med unntak av punkt 13 og 14, ble enstemmig  tiltrådt.  
 Forslaget til Hans Høistad om å øke potten til bredbånd fikk 3 stemmer, og falt.   
 Punkt 13 og 14 ble enstemmig tiltrådt.  

 
 
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 2021. Satsene differensieres ved at 
den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille § 
12 a). 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 2021.  

d) I medhold av eiendomsskattelovens § 7a) fritas eiendommer til stiftelser og 
fredede bygninger fritas etter § 7b). Eiendommene med fritak helt eller delvis 
etter §§ 7 a) og 7 b) framgår av vedlegg til saken. Nyoppførte boliger fritas 
jamfør § 7c) i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 
Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette de eiendommene som 
omfattes av § 7c) i 2021 i samsvar med dette vedtaket.  

e) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt i 2021, benytter kommunen 
rammer og retningslinjer som vedtas med virkning fra og med 2021. For 
utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens 
formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet jamfør 
eiendomsskatteloven § 8 C-1. For verk og bruk, skrives det ut skatt på det 



  
 
 

  
 
 

 

særskilte skattegrunnlaget redusert med ytterligere en syvendedel i 2021 til 4/7 
(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 2021 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 
3. Det godkjennes låneopptak til kommunens investeringer med 82.838.000,- kr. 

Kommunens regnskapsførte avdrag i 2021 skal minst tilsvare minimumsavdrag i 
henhold til kommunelovens § 14-18.  

4. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil 23 mill. kr. Lånet avdras over 
30 år. 

5. Gausdal kirkelige fellesråd gis et tilskudd på 5.515.000,- kr for 2021. Dette er en 
reduksjon i forhold til tilskudd i 2020 med 129.000 kr.  

6. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2021 på 1.302.750 kr. Differensen 
mellom forslaget og denne summen går inn i «koronabufferen. 

7. De kommunale gebyrer og priser justeres opp med 2,7 %. 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 3.230,- kr per måned fra 1/1-2021. 
Dersom Stortinget vedtar annen makspris for 2021, vil den også bli gjort gjeldende 
som foreldrebetaling i Gausdal.  

9. Betalingssatsen fra trygghetsalarmer økes fra 318 kr til 358 kr per måned. 
10. Sats for praktisk bistand i hjemmet økes fra 350 kr per time til 450 kr per time. 
11. Sats for omsorgslønn justeres opp med 3,5 % til 204,48 kr/time.  
12. Ett av hovedsatsningsområdene i «Leve hele livet» er å skape et aldersvennlig Norge. 

Det legges i første halvår fram en sak til kommunestyret som behandler og vedtar en 
prosess for hvordan vi kan arbeide med det perspektivet i Gausdal kommune - ut fra 
lokale forhold og i samarbeid med frivillig sektor og andre aktører i lokalsamfunnet. 
Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne gir innspill til prosessen før 
kommunestyret behandler denne saken. 

13. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2021-2024 og budsjett for 2021 
vedtas. 

14. Kommunestyrets vedtak i sak 13/20, 46/20 samt de innsparingstiltak som inngår i 
vedtatt budsjett for 2021 samt økonomiplan for 2021-2024, er å anse som kommunens 
tiltaksplan jamfør ROBEK-registreringen og skal godkjennes av fylkesmannen. 

15. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der 
det foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger, 
lønnsoppgjør og pensjon.  

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



  
 
 

  
 
 

 

17. Planer blir utarbeidet slik det framgår av planoversikten – kommunal planstrategi - for 
perioden 2021-2024.  

18. Kurdøgnpris for en sykehjemsplass i Gausdal fastsettes til 2.996,- kr per døgn for 
2021.  

19. Det benyttes prinsipp om full kostnadsdekning for følgende selvkosttjenester; 
kart/oppmåling, byggesak, plansaker, feiing, vann og avløp.  

20. Korona: Rammetilskuddet økes tilsvarende regjeringens forslag til 
koronakompensasjon i statsbudsjettet for 2021, utgifter til kontroll knyttet til 
etterlevelse av smitteverntiltak legges inn med 0,5 mill. kr, og øvrig beløp styrker 
koronabufferen. 


