
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Formannskapet 
Dato:  17.11.2021 
Tid:  09:00 – 12:00 
Sted:  Formannskapssalen 
Under ledelse av:  Ordfører Anette Musdalslien 
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:  

 
 
Leder Anette Musdalslien   
Medlem Stig Audun Melbø   
Medlem Paul Kristian Lillelien   
Medlem Åslaug Enger Olsen   
Medlem Hans Oddvar Høistad   
Medlem Stein Erik Skjelsvold   
Medlem Heidi Kristiansen   

 Varamedlem   Jon Arild Sagheim  for Anette Musdalslien i sak 82 
 Varamedlem             Einar Einstad   for Åslaug Enger Olsen i sak 82  
 
 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer: 7 

 
Til stede fra administrasjonen:  

 Kommunedirektør Rannveig Mogren, Cathrine Furu, Dag Vågsnes, Marit B. Homb, 
Torbjørn Furuhaugen, Berit Brateng, Marie Skavnes 

 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent, med følgende tilleggssak:  
                                                                                       «Forliksforslag i forbindelse med               
                                                                                       erstatningskrav» 
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  

 Brev fra Regjeringsadvokaten knyttet til ny sak på dagsorden: «Forliksforslag i forbindelse 
med erstatningskrav» Unntatt offentlighet, jfr.  forvaltningsloven § 13, offentleglova §§ 
13. og 23.   



  

Orienteringer:  

 I forbindelse med saken om handlings- og økonomiplanen er det en orientering om 
virkninger av Støre-regjeringens endringsforslag til statsbudsjettet for 2022 

 Status knyttet til arbeidet med framtidens helse- og omsorgstjenester, ved assisterende 
kommunedirektør Cathrine Furu. Konklusjon i møtet: Det blir ikke statusorienteringer i 
hvert møte framover, men i forbindelse med tertialrapporter og når det skjer noe som 
det bør orienteres om. Dette avklares løpende med ordfører.   

 Om bredbånd, ved Dag Vågsnes. Møtet ble lukket slik:  
I Kommuneloven § 11-5 går det fram at et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når 
hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme fram 
opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn dersom de hadde stått i 
et dokument. Henvisning er også forvaltningsloven § 13 og offentleglova § 23 
For at formannskapet skulle få innsyn i grunnlaget, lukket ordfører møtet.  
Møtet ble åpnet for votering om lukking av møte. Enstemmig vedtatt å lukke møtet.  
Formannskapets konklusjon: Det fremmes ikke ny sak på nåværende tidspunkt. Evt. 
midler til bredbånd vurderes i forbindelse med behandling av handling- og økonomiplan 
2022-2025, med årsbudsjett for 2022.  
Møtet ble åpnet etter orienteringen. 

 
Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlegges protokollen.  

 

 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 79/21  REFERATSAKER FORMANNSKAPET 17.11.2021  
 
Sak 80/21  SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - FORRESTAD MASKIN  
 
Sak 81/21  SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - SVINGVOLD HYTTESERVICE  
 
Sak 82/21  SØKNAD OM ETABLERINGSSTIPEND HOLTHAUGEN GÅRD 
 
Sak 83/21  VETERINÆRVAKTORDNING FOR GAUSDAL OG LILLEHAMMER  
 
Sak 84/21  OM "KAFÈLOKALENE" I KOMMUNEHUSET  
 
Sak 85/21  FREMTIDIG BRUK AV FLATAVEGEN 6.  
 
Sak 86/21  REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2022  
 
Sak 87/21  REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2022  
 
Sak 88/21  REGULERING AV SLAMGEBYR 2022  
 
Sak 89/21  REGULERING AV VANNGEBYR 2022  
 
Sak 90/21  REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2022  
 
Sak 91/21 REGULERING AV GEBYRREGULATIVER FOR PLANSAKER, BYGGESAKER OG KART-

OG OPPMÅLING FOR 2022  
 
Sak 92/21  HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2022-2025 SAMT BUDSJETT 2022  
 
Sak 93/21         FORLIKSFORSLAG i forbindelse med erstatningskrav  - Unntatt offentlighet



  

 
 
FS-79/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/2621 
 
REFERATSAKER FORMANNSKAPET 17.11.2021  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
 Referatsakene tas til etterretning.  
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Vedtak: 
 
 Referatsakene tas til etterretning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

FS-80/21 
Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 21/1159 
 
SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - FORRESTAD MASKIN  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Søknaden fra Forrestad Maskin om tilskudd fra næringsfondet til anskaffelse av maskiner og 
utstyr, innvilges ikke. 
 
Behandling: 
 
Paul Kristian Lillelien, Sp, satte fram et nytt forslag til vedtak:  
 
«Søknaden fra Forrestad Maskin om tilskudd fra næringsfondet til anskaffelse av maskiner 
og utstyr innvilges med kroner: 50.000, -.» 
 
Votering:  
Forslaget fra Paul Kristian Lillelien ble enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Vedtak: 
 
Søknaden fra Forrestad Maskin om tilskudd fra næringsfondet til anskaffelse av maskiner og 
utstyr innvilges med kroner: 50.000,-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

FS-81/21 
Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 21/2458 
 
SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - SVINGVOLD HYTTESERVICE  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Svingvoll Hyttetjeneste Andreassen ytes et tilskudd på kr. 38.000,- fra næringsfondet til 
utstyr og maskiner for å kunne tilby vaktmestertjenester til fritidsboligsektoren. 
 
Tilskuddet ytes på de vilkår som fremgår av gjeldende Retningslinjer for næringsfondet i 
Gausdal og det gis frist til 31. desember 2022 med å gjennomføre prosjektet. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Svingvoll Hyttetjeneste Andreassen ytes et tilskudd på kr. 38.000,- fra næringsfondet til 
utstyr og maskiner for å kunne tilby vaktmestertjenester til fritidsboligsektoren. 
 
Tilskuddet ytes på de vilkår som fremgår av gjeldende Retningslinjer for næringsfondet i 
Gausdal og det gis frist til 31. desember 2022 med å gjennomføre prosjektet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

FS-82/21 
Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 21/1697 
 
SØKNAD OM ETABLERINGSSTIPEND HOLTHAUGEN GÅRD 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Holthaugen gård v/ Anita Veisten ytes et tilskudd fra næringsfondet på kr. 41.000,- til 
investeringer i lokaler samt anskaffelser av maskiner og utstyr for produksjon. 

Tilskuddet ytes på de vilkår som fremgår av gjeldende Retningslinjer for næringsfondet i 
Gausdal og det gis frist til 31. desember 2022 med å gjennomføre tiltaket. 
 
Behandling: 
 
Ordfører fratrådte for å få vurdert sin habilitet. Varaordfører Stig Melbø overtok 
møteledelsen. I tillegg fratrådte Åslaug Enger Olsen for å få vurdert sin habilitet. 5 
representanter tilstede ved vurdering og votering over habiliteten.  
 

Kommunedirektørens vurdering av habiliteten;  
 
Åslaug Enger Olsen og Anette Musdalslien har stilt spørsmål ved egen habilitet i 
forbindelse med formannskapets behandling av sak om etableringsstipend til 
Holtehaugen gård.  
 
Holtehaugen gård søker om tilskudd til etablering av ysteri, utstyr for produksjon, 
samt vogn for utsalg. 
 
Vognen utsalget eventuelt skal skje fra, og som er omtalt i saken, er per i dag i Åslaug 
Enger Olsens eie. Olsen og Musdalslien har tidligere benyttet vognen til felles 
næringsvirksomhet, men Musdalslien har ikke hatt noen eierandel. 
Det foreligger per i dag ingen kjøpekontrakt for vognen og Olsen har foreløpig ikke er 
mottatt oppgjør. 
 
Som part i en sak regnes den avgjørelsen direkte retter seg mot eller saken ellers 
direkte gjelder. 
 
Som søker av etableringsstipend, anses Holtehaugen går v/Anita Veisten for å være 
part i saken.  



  

 
Verken Olsen eller Musdalslien er således automatisk inhabil til å behandle saken 
etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd. 
 
Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være inhabil etter 
forvaltningsloven § 6, 2. ledd. Bestemmelsen åpner for en bred, skjønnsmessig 
vurdering av om den folkevalgte har en slik tilknytning til saken eller partene til at 
han muligens ikke vil være i stand til å behandle saken på en nøytral måte. Det har 
også betydning om en part har fremmet påstand om at den folkevalgte er inhabil. 
 
For å falle inn under denne bestemmelsen, må det foreligge et særegent forhold og 
det må være av en slik art at det er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. 
I habilitetsvurderingen skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen vil 
innebære en "særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han har nær 
personlig tilknytning til".  
 
Fordelen, tapet eller ulempen kan være av ideell, økonomisk, faglig eller 
prestisjemessig art. For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den 
folkevalgte, må det være noe som tilkommer vedkommende eller en hun har nær 
personlig tilknytning til spesielt eller som han eller hun vil merke i spesielt stor grad. 
Hvis mange eller en ubestemt krets vil få tilsvarende fordel eller ulempe, er det ingen 
særlig fordel eller ulempe for den folkevalgte. 
 
Olsen eier utsalgsvognen som Holthaugen gård blant annet søker om tilskudd til å 
anskaffe. Markedsverdien av vogna er av en viss størrelsesorden. Salget av vognen er 
ikke formalisert, og kan potensielt være betinget av om Holthaugen gård innvilges 
det omsøkte beløpet. Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Olsen å ha 
en særlig fordel, tap eller ulempe som følge av formannskapets behandling av saken. 
 
Musdalslien har selv ingen formell tilknytning til vognen og mottar ikke noe av 
salgssummen når salget er gjennomført. Det tilkommer henne heller ingen annen 
form for fordel, tap eller ulempe, uavhengig av om salget av vognen gjennomføres 
eller om Holtehaugen gård mottar det omsøkte beløpet eller ikke. Hennes tilknytning 
til vognen anses således for å være perifer. Imidlertid opplyser Olsen og Musdalslien 
at de har en nær personlig tilknytning til hverandre. Med bakgrunn i dette anses det 
også å foreligge et særegent forhold som er egnet til å svekke tilliten til Musdalsliens 
upartiskhet ved behandlingen.  
 
Konklusjon: Åslaug Enger Olsen og Anette Musdalslien anses for å være inhabile 
etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 

 
Votering over ordførers habilitet:  
Enstemmig vedtatt inhabil. Jon Arild Sagheim kom til som vara. 6 representanter.  
 



  

Votering over habiliteten til Åslaug Enger Olsen:  
Enstemmig vedtatt inhabil. Einar Einstad kom til som vara.  
 
7 representanter ved behandling av saken.  
 
Behandling av saken:  
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Vedtak: 
 
Holthaugen gård v/ Anita Veisten ytes et tilskudd fra næringsfondet på kr. 41.000,- til 
investeringer i lokaler samt anskaffelser av maskiner og utstyr for produksjon. 

Tilskuddet ytes på de vilkår som fremgår av gjeldende Retningslinjer for næringsfondet i 
Gausdal og det gis frist til 31. desember 2022 med å gjennomføre tiltaket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FS-83/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/2613 
 
VETERINÆRVAKTORDNING FOR GAUSDAL OG LILLEHAMMER  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
1. Gausdal kommune innvilger et årlig bidrag på 50 % av det øremerkede statlige vakttilskuddet 

til finansiering av veterinærvakttilbud for alle dyreslag i Gausdal og Lillehammer fra 1.1.2022. 
Dette utgjør i 2021 441.165 kr. 

 
Vedtaket gjelder på følgende vilkår: 
a) Likelydende vedtak fattes i Lillehammer kommune. 



  

b) Vesentlige endringer i vaktordningen og/eller vesentlige justeringer i det statlige 
tilskuddet medfører ny politisk behandling. 

c) Ordningen evalueres i løpet av den fireårige avtaleperioden. 
 

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å framforhandle avtale med veterinærene innenfor 
vedtatte rammer.  

 
3. Det må finnes dekning for tiltaket i kommunens budsjett for 2022 og økonomiplanen for 

2022-2025. 

 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt. 
 
 
 
Innstilling: 

1. Gausdal kommune innvilger et årlig bidrag på 50 % av det øremerkede statlige vakttilskuddet 
til finansiering av veterinærvakttilbud for alle dyreslag i Gausdal og Lillehammer fra 1.1.2022. 
Dette utgjør i 2021 441.165 kr. 

 
Vedtaket gjelder på følgende vilkår: 
a) Likelydende vedtak fattes i Lillehammer kommune. 
b) Vesentlige endringer i vaktordningen og/eller vesentlige justeringer i det statlige 

tilskuddet medfører ny politisk behandling. 
c) Ordningen evalueres i løpet av den fireårige avtaleperioden. 

 
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å framforhandle avtale med veterinærene innenfor 

vedtatte rammer.  

 
3. Det må finnes dekning for tiltaket i kommunens budsjett for 2022 og økonomiplanen for 

2022-2025. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
FS-84/21 
Ark.: U63 Arkivsaksnr.: 21/2012 
 
OM "KAFÈLOKALENE" I KOMMUNEHUSET  

 
Kommunedirektøren legger fram saken uten forslag til vedtak. 
 
 
Behandling: 
 
Hans Høistad, Ap, satte fram dette forslaget: 
 
«Gausdal kommune lyser ut etter nye kafédrivere, for å få leieinntekter på lokalene. For evt. 
subsidiering av husleiekostnader (som ved tidligere avtaler), legges det inn en forutsetning 
av at driverne legger til rette for kantinetilbud hver dag mellom kl. 11-12 og et godt opplegg 
for møtemat.  
 
Lykkes ikke dette i løpet av første halvår 2022 står lokalene tomme ut året, og det jobbes 
videre med og se på muligheten til å legge inn midler til kantine/møteservering i budsjett 
2023, i tråd med alternativ 3, slik: 70% stilling + renhold + møbler/kjøkkenutstyr. Utgifter til 
bemanning vil i så tilfelle utgjøre ca. kr. 590.000, årlig, og til utstyr kr. 350.000,- 
(engangssum).» 
 
 
Votering:  
Forslaget til Hans Høistad ble enstemmig tiltrådt.  
 
 
 
Innstilling: 
 
Gausdal kommune lyser ut etter nye kafédrivere, for å få leieinntekter på lokalene. For evt. 
subsidiering av husleiekostnader (som ved tidligere avtaler), legges det inn en forutsetning 
av at driverne legger til rette for kantinetilbud hver dag mellom kl. 11-12 og et godt opplegg 
for møtemat.  
 
Lykkes ikke dette i løpet av første halvår 2022 står lokalene tomme ut året, og det jobbes 
videre med og se på muligheten til å legge inn midler til kantine/møteservering i budsjett 
2023, i tråd med alternativ 3, slik: 70% stilling + renhold + møbler/kjøkkenutstyr. Utgifter til 
bemanning vil i så tilfelle utgjøre ca. kr. 590.000, årlig, og til utstyr kr. 350.000,- 
(engangssum). 
 
 



  

 
 
FS-85/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/2616 
 
FREMTIDIG BRUK AV FLATAVEGEN 6.  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Det etableres nye boenheter ved Flatavegen 6 som ivaretar tjenesten psykisk helse og rus sitt behov 
for økt antall boliger for målgruppen.  
Resterende areal i Flatavegen 6 leies ut til Gausdal kirkelige fellesråd. Det avtales en oppsigelsestid 
på 1 år, og månedlig husleie settes til kr 10 000,-. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
 
Innstilling: 
Det etableres nye boenheter ved Flatavegen 6 som ivaretar tjenesten psykisk helse og rus sitt behov 
for økt antall boliger for målgruppen.  
Resterende areal i Flatavegen 6 leies ut til Gausdal kirkelige fellesråd. Det avtales en oppsigelsestid 
på 1 år, og månedlig husleie settes til kr 10 000,-. 
 
 
 
 
 
 
FS-86/21 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 21/2494 
 
REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2022  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
I medhold av forurensningsloven av 13. mars 1981, og i samsvar med forskrift for kommunal 
renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer fastsettes 
gebyrsatser for 2022 som beskrevet i saken og vist i «Vedlegg priser renovasjon 2022». 
      



  

 
 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
 
Innstilling: 
I medhold av forurensningsloven av 13. mars 1981, og i samsvar med forskrift for kommunal 
renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer fastsettes 
gebyrsatser for 2022 som beskrevet i saken og vist i «Vedlegg priser renovasjon 2022». 
      
 
 
 
 
 
 
FS-87/21 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 21/2495 
 
REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2022  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Med virkning fra 01.01.2022 fastsettes følgende gebyrer for feiing og tilsyn:  
Ordinære fyringsanlegg pr. pipe (pipeløp). kr 410.- eks. mva. (512,50 inkl. mva.) 
Gassfyringsanlegg kr 300.- eks mva. (375,00 inkl. mva.) 
Gebyr for hytter er som øvrig bebyggelse. 

Gebyr for hytter er som øvrig bebyggelse. 

 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
 
Innstilling: 
Med virkning fra 01.01.2022 fastsettes følgende gebyrer for feiing og tilsyn:  



  

Ordinære fyringsanlegg pr. pipe (pipeløp). kr 410.- eks. mva. (512,50 inkl. mva.) 
Gassfyringsanlegg kr 300.- eks mva. (375,00 inkl. mva.) 
Gebyr for hytter er som øvrig bebyggelse. 

 
 
 
 
 
 
FS-88/21 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 21/2496 
 
REGULERING AV SLAMGEBYR 2022  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
I samsvar med forskrift for slamtømming i Gausdal kommune § 8 fastsettes følgende 
gebyrsatser for tømming av septikkslam og slam fra tette tanker for 2022: 
 
Stoppgebyr: 800 kr eks mva. (1 000 kr inkl. mva.) 
Pris pr m3: 435 kr eks mva. (543,75 kr inkl. mva.) 
 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
 
Innstilling: 
I samsvar med forskrift for slamtømming i Gausdal kommune § 8 fastsettes følgende 
gebyrsatser for tømming av septikkslam og slam fra tette tanker for 2022: 
 
Stoppgebyr: 800 kr eks mva. (1 000 kr inkl. mva.) 
Pris pr m3: 435 kr eks mva. (543,75 kr inkl. mva.) 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
FS-89/21 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 21/2497 
 
REGULERING AV VANNGEBYR 2022  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for vannforsyning med virkning fra 01.01.2022: 
 
Abonnementsgebyr hytter:    kr 1 720,00,- pr år eks mva. (2 150 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr hytter:    kr 463,- pr m² eks mva. (490 inkl. mva.) 
Forbruksgebyr all bebyggelse:   kr 11,50 pr m³ eks mva. (14,38 inkl. mva.) 
Abonnementsgebyr bolig/næring:   kr 1 148,50- pr år eks mva. (1 435,63 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats:  kr 108,- pr m² eks mva. (135 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats:  kr 320,- pr m² eks mva. (347 inkl. mva.) 
 
 
 
 
 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
 
Innstilling: 
I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for vannforsyning med virkning fra 01.01.2022: 
 
Abonnementsgebyr hytter:    kr 1 720,00,- pr år eks mva. (2 150 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr hytter:    kr 463,- pr m² eks mva. (490 inkl. mva.) 
Forbruksgebyr all bebyggelse:   kr 11,50 pr m³ eks mva. (14,38 inkl. mva.) 
Abonnementsgebyr bolig/næring:   kr 1 148,50- pr år eks mva. (1 435,63 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats:  kr 108,- pr m² eks mva. (135 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats:  kr 320,- pr m² eks mva. (347 inkl. mva.) 
 



  

 
 
FS-90/21 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 21/2498 
 
REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2022  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for avløpstjenester eks. mva. med virkning fra 01.01.2022: 
Abonnementsgebyr hytter:   kr 1 800,00   pr år eks mva.  (2250 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr hytter:   kr    428,00   pr m² eks mva. (464,13 inkl. mva.) 
Forbruksgebyr all bebyggelse:  kr      15,00   pr m³ eks mva. (18,75 inkl. mva.) 
Abonnementsgebyr bolig/næring  kr 1 200,00   pr år pr eks mva. (1500 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats: kr     144,50   pr m² eks mva. (180,63 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats: kr     428,00   pr m² eks mva. (464,13 inkl. mva.) 
 
 
 
 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
 
Innstilling: 
I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for avløpstjenester eks. mva. med virkning fra 01.01.2022: 
 
Abonnementsgebyr hytter:   kr 1 800,00   pr år eks mva.  (2250 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr hytter:   kr    428,00   pr m² eks mva. (464,13 inkl. mva.) 
Forbruksgebyr all bebyggelse:  kr      15,00   pr m³ eks mva. (18,75 inkl. mva.) 
Abonnementsgebyr bolig/næring  kr 1 200,00   pr år pr eks mva. (1500 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats: kr     144,50   pr m² eks mva. (180,63 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats: kr     428,00   pr m² eks mva. (464,13 inkl. mva.) 
 
 
 
 
 



  

 
FS-91/21 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 21/2587 
 
REGULERING AV GEBYRREGULATIVER FOR PLANSAKER, BYGGESAKER OG KART-OG 
OPPMÅLING FOR 2022  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 33-1 fastsettes gebyrregulativet for plansaker, 

byggesaksbehandling og kart- og oppmåling for 2022: 
a) Gebyrsatsene for planarbeid økes i henhold til vedlegg 1 
b) Gebyrsatsene for byggesaksbehandling beholdes uendret, se vedlegg 2. 
c) Gebyrsatsene for eiendomsopplysninger økes med forventet prisstigning 2,5%. Det 

innføres et ekstra tillegg på 200,- der uthenting av opplysninger også foregår 
manuelt. Se vedlegg 3. 

d) Gebyrsatsene for kart og oppmåling foreslås uendret. Se vedlegg 4. 
 

2. Satsene gjøres gjeldende fra 01.01.2022. 
 
 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
 
Innstilling: 
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 33-1 fastsettes gebyrregulativet for plansaker, 

byggesaksbehandling og kart- og oppmåling for 2022: 
a) Gebyrsatsene for planarbeid økes i henhold til vedlegg 1 
b) Gebyrsatsene for byggesaksbehandling beholdes uendret, se vedlegg 2. 
c) Gebyrsatsene for eiendomsopplysninger økes med forventet prisstigning 2,5%. 

Det innføres et ekstra tillegg på 200,- der uthenting av opplysninger også foregår 
manuelt. Se vedlegg 3. 

d) Gebyrsatsene for kart og oppmåling foreslås uendret. Se vedlegg 4. 
 

2. Satsene gjøres gjeldende fra 01.01.2022. 
 
 
 



  

 
 
 
FS-92/21 
Ark.: 151 Arkivsaksnr.: 21/2290 
 
HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2022-2025 SAMT BUDSJETT 2022  

 
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 2022. 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 2022.  
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 2022 i samsvar med dette 
vedtaket.  
e) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt i 2022, benytter kommunen rammer 
og retningslinjer som er vedtatt 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 2022 til 3/7 (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 2022 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 
3. Gausdal kirkelige fellesråd gis et tilskudd på 5.852.000 kr for 2022. Dette er en økning 

i forhold til tilskudd for 2021 med 337.000 kr. 
4. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2022 med 1.425.000 kr. 
5. De kommunale gebyrer og priser justeres opp med 2,5 %. Unntaket er der det 

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

6. Maksimalpris for en heltids barnehageplass fastsettes til 3.315 kr per måned fra 
01.01.2022.Dersom Stortinget vedtar annen maksimalpris for 2022, vil den også bli 
gjort gjeldende som foreldrebetaling i Gausdal. 



  

7. Det innføres gebyr for skjenkebevilling for enkeltanledning av en viss størrelse. 
8. Sats for omsorgslønn justeres opp med 3,4 % til 211 kr/time. 
9. Arbeidet med «Leve hele livet» forankres slik det framgår av eget kapittel i handlings- 

og økonomiplanen. 
10. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil 23 mill. kr i 2022. Lånet skal 

avdras over 30 år. 
11. Det godkjennes låneopptak med 49.082.000 kr i 2022 til kommunens investeringer 

slik det framgår av budsjettet for 2022. 
12. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2022-2025 og budsjett for 2022 

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

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

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

15. Planer for blir utarbeidet slik det framgår av planoversikten – kommunal planstrategi 
– for perioden 2022-2025. 

16. Kurdøgnprisen for en sykehjemsplass i Gausdal fastsettes til 3.491 kr per døgn for 
2022. 

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

 
Behandling: 
 
Orientering:  
I forbindelse med saken om handlings- og økonomiplanen var det en orientering om 
virkninger av Støre-regjeringens endringsforslag til statsbudsjettet for 2022. Ved 
økonomisjef Marit B Homb.  
 
 
Stig Melbø, TPL, satte fram disse endringsforslagene på vegne av Sp/MDG/TPL:  
 
Endringer i driftsbudsjettet: Endring 

2022 
Endring 

2023 
Endring 

2024 
Endring 

2025 
Økte utgifter til kontroll og tilsyn -102 -102 -102 -102 
Veterinærvaktordning for Gausdal og Lillehammer - Fsak 83/21 441 441 441 441 
Kartlegging av arealer for boligbygging 200 0 0 0 
Renteutgifter 0 172 55 4 
Avdrag på lån 0 175 60 10 
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -539 -686 -454 -353 
SUM TOTALT 0 0 0 0 
 



  

Kommentar til tiltakene: 
 
Økte utgifter til kontroll og tilsyn. Kontrollutvalget har ubenyttede driftsmidler på fond.  

Veterinærvaktordning for Gausdal og Lillehammer - Fsak 83/21. Det er lagt inn en årlig økt 
utgift på 441.165 kr i tråd med formannskapets innstilling i saken. 
 
Kartlegging av arealer for boligbygging. Sees i sammenheng med verbalforslag. 
 
Investering Endring 

2022 
Endring 

2023 
Endring 

2024 
Endring 

2025 
Steinslia næringsområde, grunnerverv og opparbeiding 7 000 -5 000 -2 000 0 

Kompensasjon for merverdiavgift -570 407 0 0 
Bruk av lån -6 430 4 593 2 000 0 
SUM TOTALT 0 0 0 0 

 
Tekstforslag:  

 Kartlegging av arealer for boligbygging. Kommunestyret bestiller en 
kartlegging/grovanalyse av sentrumsnære arealer ved Segalstad Bru og i Follebu som 
kan egne seg for boligbygging, fortrinnsvis rekkehus og eneboliger. Planutvalget 
fastsetter kriterier for analysen. 

 
 
Hans Høistad, Ap, satte fram disse endringsforslagene:  
 
Endringer i driftsbudsjettet: Endring 2022 Endring 2023 Endring 2024 Endring 2025 
Egenandel bredbåndsutbygging 1 600 0 0 0 
Veterinærvaktordning for Gausdal og 
Lillehammer - Fsak 83/21 

441 441 441 441 

Renteutgifter 0 703 1 301 1 471 
Avdrag på lån 0 284 544 624 
Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

-2 041 -1 427 -2 286 -2 536 

SUM TOTALT 0 0 0 0 

 
Kommentar til tiltakene: 
 
Egenandel bredbåndsutbygging. Tiltaket finansieres med bruk av kommunens 
disposisjonsfond. 
 
Veterinærvaktordning for Gausdal og Lillehammer - Fsak 83/21. Det er lagt inn en årlig økt 
utgift på 441.165 kr i tråd med formannskapets innstilling i saken. 
 



  

Endringer i investeringsbudsjettet: Endring 2022 Endring 2023 Endring 2024 Endring 2025 
Fjerdumskogen utbygging 10 000 10 000 0 0 
Fjerdumskogen kjøp av grunn 5 000 5 000 0 0 
Ny GSV til Fjerdumskogen 0 0 5 000 0 
Steinslia næringsarealer 1 000 0 0 0 
Boligområder Follebu 500 0 0 0 
Kompensasjon for merverdiavgift -2 300 -2 000 -1 000 0 
Bruk av lån -14 200 -13 000 -4 000 0 
SUM TOTALT 0 0 0 0 
 
 

--- 
 
Til voteringen:  
 
Forslaget til Stig Melbø om arealer og boligbygging voteres over som nytt punkt 18:  

 
«Kartlegging av arealer for boligbygging. Kommunestyret bestiller en 
kartlegging/grovanalyse av sentrumsnære arealer ved Segalstad Bru og i Follebu som 
kan egne seg for boligbygging, fortrinnsvis rekkehus og eneboliger. Planutvalget 
fastsetter kriterier for analysen.» 

 
Anette Musdalslien, Sp, satte fram følgende forslag til nytt punkt 19: 

 
«Utgifter til veterinærvakt dekkes av disposisjonsfondet.» 

 
Votering:  
 

 Innstillingen med Hans Høistads endringsforslag ble satt opp i mot innstillingen med 
Stig Melbøs endringsforslag. Innstillingen med Stig Melbøs endringsforslag ble tiltrådt 
med 4 stemmer.  

 Forslaget til nytt punkt 18 om kartlegging av arealer for boligbygging ble enstemmig 
tiltrådt.  

 Forslaget til nytt punkt 19 – om veterinærvakt-finansiering – 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 2022. 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 2022.  
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 2022 i samsvar 
med dette vedtaket.  
e) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt i 2022, benytter kommunen rammer 
og retningslinjer som er vedtatt 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 2022 til 3/7 (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 2022 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 
3. Gausdal kirkelige fellesråd gis et tilskudd på 5.852.000 kr for 2022. Dette er en økning 

i forhold til tilskudd for 2021 med 337.000 kr. 
4. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2022 med 1.323.000 kr. 
5. De kommunale gebyrer og priser justeres opp med 2,5 %. Unntaket er der det 

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

6. Maksimalpris for en heltids barnehageplass fastsettes til 3.315 kr per måned fra 
01.01.2022. Dersom Stortinget vedtar annen maksimalpris for 2022, vil den også bli 
gjort gjeldende som foreldrebetaling i Gausdal. 

7. Det innføres gebyr for skjenkebevilling for enkeltanledning av en viss størrelse. 
8. Sats for omsorgslønn justeres opp med 3,4 % til 211 kr/time. 
9. Arbeidet med «Leve hele livet» forankres slik det framgår av eget kapittel i handlings- 

og økonomiplanen. 
10. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil 23 mill. kr i 2022. Lånet skal 

avdras over 30 år. 
11. Det godkjennes låneopptak med 55.512.000 kr i 2022 til kommunens investeringer 

slik det framgår av budsjettet for 2022. 
12. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2022-2025 og budsjett for 2022 

vedtas. 



  

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

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

15. Planer for blir utarbeidet slik det framgår av planoversikten – kommunal planstrategi 
– for perioden 2022-2025. 

16. Kurdøgnprisen for en sykehjemsplass i Gausdal fastsettes til 3.491 kr per døgn for 
2022. 

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

18. Kommunestyret bestiller en kartlegging/grovanalyse av sentrumsnære arealer ved 
Segalstad Bru og i Follebu som kan egne seg for boligbygging, fortrinnsvis rekkehus 
og eneboliger. Planutvalget fastsetter kriterier for analysen. 

19. Utgifter til veterinærvakt dekkes av disposisjonsfondet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FS-93/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 18/2338 
 
 
FORLIKSFORSLAG I FORBINDELSE MED ERSTATNINGSKRAV 
 
 
 
Ordfører om lukking av møtet: 

I denne saken foreligger lovbestemt taushetsplikt. 
Møtet skal da lukkes etter kommuneloven § 11-5, 2. ledd, jfr. forvaltningsloven § 13 
og offentleglova § 13.  
Selv om plikten til å lukke møtet følger direkte av loven, skal det treffes et formelt 
vedtak om lukking. 



  

I denne saken er det også en henvisning til offentleglova § 23 om det offentlege sin 
forhandlingsposisjon.  
 
Votering over lukking:  
Det ble enstemmig vedtatt å lukke møtet.  
 
Møtet ble lukket.  

Delt ut i møtet:  
 Brev fra Regjeringsadvokaten av 12.11.2021. Unntatt offentlighet, 

jfr.  forvaltningsloven § 13, offentleglova §§ 13 og 23.   
 

Orientering:  
I forbindelse med saken var det en orientering ved kommunedirektør Rannveig Mogren. 

Kommunedirektøren fremmet følgende forslag til vedtak:  
«Gausdal kommune legger til grunn at Regjeringsadvokatens tilbud av 12.11.2021 om «fullt 
og endelig oppgjør av alle mellomværender knyttet til de økonomiske følgene for Gausdal 
kommune av fylkesmannen i Opplands vedtak av 8. november 2021», også innebærer at 
tilskudd for ressurskrevende tjenester for 2019 ikke blir endret som følge av forliket. Gausdal 
kommune aksepterer utfra dette det foreslåtte tilbudet.»   
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak:  

 Gausdal kommune legger til grunn at Regjeringsadvokatens tilbud av 12.11.2021 om 
«fullt og endelig oppgjør av alle mellomværender knyttet til de økonomisk følgene 
for Gausdal kommune av fylkesmannen i Opplands vedtak av 8. november 2021», 
også innebærer at tilskudd for ressurskrevende tjenester for 2019 ikke blir endret 
som følge av forliket.  
 

 Gausdal kommune aksepterer utfra dette det foreslåtte tilbudet


