
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Kommunestyret 
Dato:  10.12.2020 
Tid:  09:00 – 15.30 
Sted:  Kultursalen -dagmøte 
Under ledelse av:  Ordfører Anette Musdalslien 
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:      MØTER FOR:  

 
Medlem Anette Musdalslien   
Medlem Paul Kristian Lillelien   
Medlem Ole Kristian Klåpbakken FO  
Medlem Jon Arild Sagheim   
Medlem Ingvild Østeraas Hårstadhaugen FO  
Medlem Eystein Fære Forseth   
Medlem 
Medlem 

Åslaug Enger Olsen, via Teams 
Jan Ole Helleberg 

  

Medlem Einar Einstad   
Medlem Hans Forrestad   
Medlem Hans Oddvar Høistad   
Medlem Jan Erik Kristiansen   
Medlem Helene Dypdal   
Medlem Heidi Kristiansen   
Medlem Jens Nikolai Høistad   
Medlem Stein Erik Skjelsvold   
Medlem Alfred Magnar Johansen   
Medlem 
Medlem  

Marit Dahle Johansen 
Ola Svendsrud 

FO  

Medlem Viggo Haugen   
Medlem Randi Noreng   
Medlem Stig Audun Melbø   
Medlem Inge Bugge Knudsen   
Varamedlem            Ola Mæle Kleiven                          Ingvild Østeraas   Hårstadhaugen 
Varamedlem Torild Stenersløkken  Ole Kristian Klåpbakken 
Varamedlem Tor Egil Klufthaugen  Marit Dahle Johansen 
Varamedlem Lars Eggen  Randi Noreng i sak 99/20  

 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer: 23 



  

 
Til stede fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Rannveig Mogren, Cathrine Furu, Dag Vågsnes, Torbjørn Furuhaugen, Marit B 
Homb, Nisveta Tiro.  
 
Godkjenning av innkalling:     Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:   Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:   Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  

  Notat fra kommunedirektøren om «Omstilling ved institusjonskjøkken i helse og 
mestring»  

Orienteringer:  
 I forbindelse med saken om partnerskapsavtale med Skåppå, i sak 87, var det er 

orientering om «Krafttak om grønn vekst». Ved Dag Vågsnes.   

 
Godkjenning av protokoll: elektronisk godkjenning vedlegges protokollen.  

 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 86/20 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 10.12.2020  
 
Sak 87/20  PARTNERSKAPSAVTALE 2020-2022  MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG 

INKUBATOREN VED SKÅPPÅ KUNNSKAPSPARK  
 
Sak 88/20  FORNYING AV PARTNERSKAPSAVTALE MELLOM SKEIKAMPEN PLUSS BA OG 

GAUSDAL KOMMUNE 2021-2023  
 
Sak 89/20  PARTNERSKAPSAVTALE OM LØYPEKJØRING I VESTRE GAUSDAL  
 
Sak 90/20  RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2019-2021. 

SPILLEMIDLER - SØKNAD MED TILDELING 2021  
 
Sak 91/20  REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FOR PERIODEN 2021 - 2024  
 
Sak 92/20  REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2021  
 
Sak 93/20  REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2021  
 
Sak 94/20  REGULERING AV SLAMGEBYR 2021  
 
Sak 95/20  REGULERING AV VANNGEBYR 2021  
 
Sak 96/20  REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2021  
 
Sak 97/20  REVISJON AV GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER, BYGGESAKSBEHANDLING OG 

KART- OG OPPMÅLING FOR 2021  
 
Sak 98/20  FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - ETABLERING AV HELDØGNS 

OMSORG (HDO) I SYKEHJEMSAVDELING, SAMT FREMTIDIG BRUK AV FLATAVEG  
 
Sak 99/20  GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2021, ØKONOMIPLAN OG 

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR 2021-2024  
  
 



  

 
 
KS-86/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/3319 
 
REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 10.12.2020  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning.  
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning.  
 
 
 
 
KS-87/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/3291 
 
PARTNERSKAPSAVTALE 2020-2022  MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG INKUBATOREN VED 
SKÅPPÅ KUNNSKAPSPARK  

 
Formannskapets innstilling: 

 
 

1. Forslag til partnerskapsavtale mellom Gausdal kommune og Skåppå Kunnskapspark 
om ansvar for Inkubatoren, godkjennes.  
 

2. Tilskudd på kr. 75.000,- dekkes av eksisterende bevilgning. 
 
 
 
 
 
 



  

Behandling: 
 
Orientering: 
I forbindelse med saken var det er orientering om «Krafttak om grønn vekst». Ved Dag 
Vågsnes, assisterende næringssjef i Lillehammerregionen Vekst.  
 
Votering i saken: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
1. Forslag til partnerskapsavtale mellom Gausdal kommune og Skåppå Kunnskapspark 

om ansvar for Inkubatoren, godkjennes.  
 
2. Tilskudd på kr. 75.000,- dekkes av eksisterende bevilgning. 
 
 
 
 
KS-88/20 
Ark.: U01 &01 Arkivsaksnr.: 20/2763 
 
FORNYING AV PARTNERSKAPSAVTALE MELLOM SKEIKAMPEN PLUSS BA OG GAUSDAL 
KOMMUNE 2021-2023  

 
Formannskapets innstilling: 

 
1. Foreliggende forslag til partnerskapsavtale med Skeikampen Pluss BA godkjennes.  
2. Tilskuddet på kr. 1.000.000 + mva for hvert år i perioden 2021-2023 finansieres med kr. 

200.000 fra næringsfondet og kr. 800.000 fra driftsbudsjettet.  
 
Behandling: 
 
Einar Einstad, Sp, stilte spørsmål ved egen habilitet i forbindelse med kommunestyrets 
behandling av partnerskapsavtale med Skeikampen Pluss. Han gikk fra ved vurderingen og 
voteringen. 22 representanter tilstede.  
 
Kommunedirektørens vurdering;  

Einstad driver eget firma med hytteservice, vaktmestertjenester og hytteutleie, der 
virksomheten er orientert rundt Skeikampen.  
Som næringsdrivende er han medlem av Skeikampen Pluss, og betaler serviceavgift etter 
omsetning. Videre utfører han lønnet arbeid for selskapet, men er ikke lenger medlem av 
styret. 



  

 
Ettersom partnerskapsavtalen innebærer kommunalt tilskudd til Skeikampen Pluss, anses 
selskapet for å være part i saken i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.  
Dersom en folkevalgt har ledende stilling eller er medlem av styre eller bedriftsforsamling 
i et selskap som er part i saken, er man automatisk inhabil etter forvaltningsloven § 6, 1. 
ledd bokstav e, nr 2.  
Ettersom Einstad ikke lenger er medlem av styret i selskapet og heller ikke er opplyst å ha 
en ledende stilling, vil han ikke være automatisk inhabil til å delta i behandlingen etter 
forvaltningsloven § 6, 1. ledd. 
 
Selv om den folkevalgte ikke er automatisk inhabil etter denne bestemmelsen, kan det 
foreligge andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til den folkevalgtes 
upartiskhet, jfr. 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 noen 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".  
Denne kan være av ideell, økonomisk, faglig eller prestisjemessig art. Dersom den 
folkevalgte selv har økonomiske interesser i saken, vil man som hovedregel være inhabil i 
å delta i behandlingen av den. 
Einstad opplyser at medlemskapet i Skeikampen Pluss bidrar til at skiløyper og turstier blir 
tilrettelagt til allmenn bruk.  Dette kommer Einstads kunder til gode ved at de får et godt 
tilrettelagt tilbud, noe som igjen kan føre til at flere kjøper tjenester fra hans firma. Det er 
imidlertid utfordrende å konkretisere verdien en slik fordel i kroner og øre.  Det legges 
imidlertid til grunn at tiltak som iverksettes på og rundt Skeikampen av Skeikampen Pluss 
kommer næringsdrivende innen reiseliv/turisme i området til gode. Følgelig medfører høy 
aktivitet en fordel for denne gruppen av økonomisk art, og redusert aktivitet vil medføre 
økonomisk tap og eventuelt andre former for ulemper. 
Kommunens tilskudd utgjør et betydelig beløp og en tredjedel av finansieringen av tiltak i 
regi av Skeikampen Pluss. Det kommunale tilskuddet er således en viktig bærebjelke i 
finansieringen av fellestiltakene. 
 
For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den folkevalgte, må det være 
noe som tilkommer vedkommende eller en han 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 eller hennes nærstående.  



  

Selv om alle innbyggere og tilreisende vil dra nytte av fellestiltak som skiløyper og turstier, 
anses næringsdrivende innen reiseliv/turisme å ha en særlig økonomisk fordel av at 
området er tilrettelagt for allsidig aktivitet. 
At de 24 næringsdrivende som er andelseierne i Skeikampen Pluss er særlige 
interessenter, understøttes av at de betaler inn serviceavgift ut fra omsetning. Dette 
tilsier en sammenheng mellom medlemskap og lønnsomhet for denne spesifikke gruppen, 
herunder Einstad. 
 
Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Einstads tilknytning til denne saken for 
å være av en slik art at det foreligger et særegent forhold som er egnet til å svekke tilliten 
til den folkevalgtes upartiskhet ved behandlingen.   
Konklusjon: Einar Einstad anses for å være inhabil etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 

 
 
Votering over habilitet 
22 representanter tilstede.  
Han ble enstemmig vedtatt inhabil.   
 
Behandling av saken – med 22 representanter tilstede 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
1. Foreliggende forslag til partnerskapsavtale med Skeikampen Pluss BA godkjennes.  
2. Tilskuddet på kr. 1.000.000 + mva for hvert år i perioden 2021-2023 finansieres med kr. 

200.000 fra næringsfondet og kr. 800.000 fra driftsbudsjettet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

KS-89/20 
Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 20/2570 
 
PARTNERSKAPSAVTALE OM LØYPEKJØRING I VESTRE GAUSDAL  

 
Formannskapets innstiling:  

 
1. Foreliggende forslag til partnerskapsavtaler med løypelag i Vestre Gausdal godkjennes.  

 
2. Fordeling av årlig tilskudd fordeles som foreslått i saksframlegget.  

 
3. Tilskuddet finansieres ved å bruke kr. 150.000 fra driftsbudsjettet og kr. 100.000 fra 

næringsfondet.  
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Foreliggende forslag til partnerskapsavtaler med løypelag i Vestre Gausdal godkjennes.  

 
2. Fordeling av årlig tilskudd fordeles som foreslått i saksframlegget.  

 
3. Tilskuddet finansieres ved å bruke kr. 150.000 fra driftsbudsjettet og kr. 100.000 fra 

næringsfondet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
KS-90/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/3040 
 
RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2019-2021. 
SPILLEMIDLER - SØKNAD MED TILDELING 2021  

 
Formannskapets innstilling:  

1. Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder 2019-2021 rulleres.  
2. Søknadene om spillemidler for 2021 godkjennes under forutsetning av komplettering av  

mangler i søknader. Dette innen fristen for oversendelse til Oppland fylkeskommune for 
videre behandling som er 15.01.2021. 

 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
1. Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder 2019-2021 rulleres.  
2. Søknadene om spillemidler for 2021 godkjennes under forutsetning av komplettering av  

mangler i søknader. Dette innen fristen for oversendelse til Oppland fylkeskommune for 
videre behandling som er 15.01.2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
KS-91/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/3046 
 
REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FOR PERIODEN 2021 - 2024  

 
Formannskapets innstilling: 

 
1. Kommunestyret vedtar delegeringsreglement 2021-2024 som ligger som vedlegg til 

saken.  
2. Delegeringsreglement revideres når det ved nye lovbestemmelser og endring i politisk 

organisering mv.  tilsier det. Endringer som ikke er av prinsipiell betydning ajourføres av 
kommunedirektøren fram til neste hovedoppdatering i ny kommunestyreperiode. 

 
Behandling: 
 
Viggo Haugen, Bygdalista, satte fram disse forslagene:  
 
«Avsnitt personalmyndighet:  

 Kulepunkt 1 (endring): Kommunedirektøren har etter kommuneloven §13-1-7 ledd 
det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert oppsigelse, suspensjon, 
avskjed og andre tjenstlige reaksjoner. Hvis ikke noe annet er fastsatt i lov. 
ansettelser må godkjennes av formannskapet. 

 
 Kulepunkt 2: Kommunedirektøren vedtar løpende organisering av kommunens 

administrasjon. Kommunedirektøren informerer formannskapet om organisatoriske 
endringer. 

 
Avsnitt myndighet i økonomiske saker.  

- Kulepunkt 2 (strykes): Kommunedirektøren har myndighet til å øke en utgiftspost på 
driftsbudsjettet ved hjelp av budne eller ubundne fond som er avsatt tidligere år fra 
samme planområdet. 

 
Jens Høistad, Ap, satte fram dette forslaget:  

- Nytt punkt i innstillinga: «Kommunedirektøren legger fram en sak om retningslinjer 
for den overordnede arbeidsgiverstrategien i løpet av 1. kvartal 2021». 

 
Stig Melbø, Tverrpolitisk liste, satte fram disse forslagene:  
 

- Forslag til tilleggssaker som skal behandles i partssammensatt utvalg:  
- Kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak 
- Oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer 

 



  

- Forslag til endring av myndighet som delegeres til kommunedirektøren: 
Personalmyndighet. 
Kulepunkt 2:  
Kommunedirektøren vedtar løpende organisering av kommunens administrasjon, og 
kan opprette og nedlegge stillinger innenfor rammer og føringer fastlagt av 
kommunestyret gjennom handlings- og økonomiplan og andre politiske vedtak.  
Kommunedirektøren informerer formannskapet om større organisatoriske endringer. 
Dersom endringene medfører opprettelse av nye administrative stillinger, legges 
saken frem til politisk behandling i formannskapet. 

 
- Myndighet i økonomiske saker: Siste kulepunkt: Siste setning tas ut, da den er feil 

(glemt å ta ut i forbindelse med revideringen).  
 
Votering: 
 
Til punkt 1 i innstillingen:  

- Forslaget fra Viggo Haugen - kulepunkt 1 – fikk 2 stemmer og falt.  
- Forslaget fra Viggo Haugen - kulepunkt 2 – fikk 2 stemmer og falt.  
- Forslaget fra Viggo Haugen – om økonomimyndighet – fikk 2 stemmer og falt.  
- Forslaget fra Stig Melbø om partssammensatt utvalg ble enstemmig vedtatt.  
- Forslaget fra Stig Melbø om personalmyndighet ble enstemmig vedtatt. 
- Setningen som er feil (jfr. Stig Melbøs forslag) blir tatt ut. 

Punkt 2 i innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Forslaget fra Jens Høistad ble enstemmig vedtatt, og går inn som punkt 3.  
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar delegeringsreglement 2021-2024 som ligger som vedlegg til 

saken, med følgende endringer: 
 

- Tilleggssaker som skal behandles i partssammensatt utvalg:  
- Kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak 
- Oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer 

 
- Endring av myndighet som delegeres til kommunedirektøren: 

Personalmyndighet. 
Kulepunkt 2:  
Kommunedirektøren vedtar løpende organisering av kommunens administrasjon, og 
kan opprette og nedlegge stillinger innenfor rammer og føringer fastlagt av 
kommunestyret gjennom handlings- og økonomiplan og andre politiske vedtak.  
Kommunedirektøren informerer formannskapet om større organisatoriske endringer. 
Dersom endringene medfører opprettelse av nye administrative stillinger, legges 
saken frem til politisk behandling i formannskapet. 
 



  

2. Delegeringsreglement revideres når det ved nye lovbestemmelser og endring i 
politisk organisering mv.  tilsier det. Endringer som ikke er av prinsipiell betydning 
ajourføres av kommunedirektøren fram til neste hovedoppdatering i ny 
kommunestyreperiode. 
 

3. Kommunedirektøren legger fram en sak om retningslinjer for den overordnede 
arbeidsgiverstrategien i løpet av 1. kvartal 2021. 

 
 
 
 
 
KS-92/20 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 20/3002 
 
REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2021  

 
Formannskapets 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 
følgende gebyrsatser for 2021: 
      
  Eks. mva Inkl mva 
Renovasjon liten 140 l restavfall 1 924  2 405 
Renovasjon middels 240 l restavfall 2 724  3 405 
Renovasjon stor 360 l restavfall 4 600 5 750 
Renovasjon sambruk 360 l 2 336  2 920 
Renovasjon fellesløsning liten 1 924  2 405 
Renovasjon fellesløsning middels 2 724  3 405 
Renovasjon fellesløsning stor 4 600  5 750 
Renovasjon fritid kategori I 776 970 
Renovasjon fritid kategori II 2 128 2 660 
Renovasjon henting 3 - 10 meter 444  556 
Renovasjon henting 10 - 30 meter 732  915 
Renovasjon 240 liter papir 240  300 
Renovasjon 360 liter papir 400  500 
Renovasjon 240 liter matavfall 240  300 
Renovasjon 240 liter hermetikk/glassemb. 240  300 
Renovasjon ekstra sekk 100 liter restavfall 80 100 
Renovasjon ekstratømming pr. 5 beholdere 416  520 
Renovasjon ekstratømming pr. stk. fellesløsning 644  805 
Renovasjon levering restavfall gjenvinningsstasjoner 2 600  3 250 



  

Renovasjon etableringsgebyr pr. abonnement  1 888  2 360 
 
Opprydding etter dumping av avfall på GLØRs miljøtorg/fellesplasser: 815 kr/t eks mva. med 
tillegg for antall kg avfall. 
 
Levering av retur tre over 1000 kg/pr. abonnement: 0,84 kr pr kg eks mva. 
 
Levering av farlig avfall utover 1000 kg/pr abonnement: 1,72 kr pr kg eks mva. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
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 
følgende gebyrsatser for 2021: 
      
  Eks. mva Inkl mva 
Renovasjon liten 140 l restavfall 1 924  2 405 
Renovasjon middels 240 l restavfall 2 724  3 405 
Renovasjon stor 360 l restavfall 4 600 5 750 
Renovasjon sambruk 360 l 2 336  2 920 
Renovasjon fellesløsning liten 1 924  2 405 
Renovasjon fellesløsning middels 2 724  3 405 
Renovasjon fellesløsning stor 4 600  5 750 
Renovasjon fritid kategori I 776 970 
Renovasjon fritid kategori II 2 128 2 660 
Renovasjon henting 3 - 10 meter 444  556 
Renovasjon henting 10 - 30 meter 732  915 
Renovasjon 240 liter papir 240  300 
Renovasjon 360 liter papir 400  500 
Renovasjon 240 liter matavfall 240  300 
Renovasjon 240 liter hermetikk/glassemb. 240  300 
Renovasjon ekstra sekk 100 liter restavfall 80 100 
Renovasjon ekstratømming pr. 5 beholdere 416  520 
Renovasjon ekstratømming pr. stk. fellesløsning 644  805 
Renovasjon levering restavfall gjenvinningsstasjoner 2 600  3 250 
Renovasjon etableringsgebyr pr. abonnement  1 888  2 360 
 



  

Opprydding etter dumping av avfall på GLØRs miljøtorg/fellesplasser: 815 kr/t eks mva. med 
tillegg for antall kg avfall. 
 
Levering av retur tre over 1000 kg/pr. abonnement: 0,84 kr pr kg eks mva. 
 
Levering av farlig avfall utover 1000 kg/pr abonnement: 1,72 kr pr kg eks mva. 
 
 
 
 
 
 
KS-93/20 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 20/3003 
 
REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2021  

 
Formannskapets innstilling:  

Med virkning fra 01.01.2021 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. 

 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Med virkning fra 01.01.2021 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
KS-94/20 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 20/3006 
 
REGULERING AV SLAMGEBYR 2021  

 
Formannskapets innstilling:  

 
I samsvar med forskrift for slamtømming i Gausdal kommune § 8 fastsettes følgende 
gebyrsatser for tømming av septikkslam og slam fra tette tanker for 2021: 
 
Stoppgebyr: 800 kr eks mva. (1000 kr inkl. mva.) 
Pris pr m3: 435 kr eks mva. (543,75 kr inkl. mva.) 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Vedtak: 
I samsvar med forskrift for slamtømming i Gausdal kommune § 8 fastsettes følgende 
gebyrsatser for tømming av septikkslam og slam fra tette tanker for 2021: 
 
Stoppgebyr: 800 kr eks mva. (1000 kr inkl. mva.) 
Pris pr m3: 435 kr eks mva. (543,75 kr inkl. mva.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
KS-95/20 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 20/3072 
 
REGULERING AV VANNGEBYR 2021  

 
Formannskapets innstilling:  

I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for vannforsyning med virkning fra 01.01.2021: 
 
Abonnementsgebyr hytter:    kr 1 670,00,- pr år pr abonnement eks mva. 
(2087,50 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr hytter:    kr 450,- pr m² eks mva. (476,25 inkl. mva.) 
Forbruksgebyr all bebyggelse:   kr 11,00 pr m³eks mva. (14,00 inkl. mva.) 
Abonnementsgebyr bolig/næring:   kr 1 115,00- pr år pr abonnement eks mva. 
(1393,75 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats:  kr 105,- pr m² eks mva. (131,25 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats:  kr 310,- pr m² eks mva. (336,25 inkl. mva.) 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for vannforsyning med virkning fra 01.01.2021: 
 
Abonnementsgebyr hytter:    kr 1 670,00,- pr år pr abonnement eks mva. 
(2087,50 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr hytter:    kr 450,- pr m² eks mva. (476,25 inkl. mva.) 
Forbruksgebyr all bebyggelse:   kr 11,00 pr m³eks mva. (14,00 inkl. mva.) 
Abonnementsgebyr bolig/næring:   kr 1 115,00- pr år pr abonnement eks mva. 
(1393,75 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats:  kr 105,- pr m² eks mva. (131,25 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats:  kr 310,- pr m² eks mva. (336,25 inkl. mva.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
KS-96/20 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 20/3073 
 
REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2021  

 
Formannskapets innstilling:  

 
I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for avløpstjenester eks. mva. med virkning fra 01.01.2021: 
 
Abonnementsgebyr hytter:   kr 1 800,00   pr år pr abonnement eks mva.  
(2250 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr hytter:   kr    396,00   pr m² eks mva. (432,13 inkl. mva.) 
Forbruksgebyr all bebyggelse:  kr      15,00   pr m³eks mva. (18,75 inkl. mva.) 
Abonnementsgebyr bolig/næring  kr 1 200,00   pr år pr abonnement 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 vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for avløpstjenester eks. mva. med virkning fra 01.01.2021: 
 
Abonnementsgebyr hytter:   kr 1 800,00   pr år pr abonnement eks mva.  
(2250 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr hytter:   kr    396,00   pr m² eks mva. (432,13 inkl. mva.) 
Forbruksgebyr all bebyggelse:  kr      15,00   pr m³eks mva. (18,75 inkl. mva.) 
Abonnementsgebyr bolig/næring  kr 1 200,00   pr år pr abonnement 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.) 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
KS-97/20 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 20/3074 
 
REVISJON AV GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER, BYGGESAKSBEHANDLING OG KART- OG 
OPPMÅLING FOR 2021  

 
Formannskapets innstilling:  

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

byggesaksbehandling og kart- og oppmåling for 2021: 
a) Gebyrsatsene for byggesaksbehandling økes i henhold til vedlegg 1. 
b) Gebyrsatsene for kart og oppmåling foreslås uendret.  
c) Gebyrsatsene for planarbeid økes i henhold til vedlegg 2. 
d) Gebyrsatsene for Infoland økes med forventet prisstigning 3%.  

2. Satsene gjøres gjeldende fra 01.01.2021. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Vedtak: 
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 33-1 fastsettes gebyrregulativet for plansaker, 

byggesaksbehandling og kart- og oppmåling for 2021: 
a) Gebyrsatsene for byggesaksbehandling økes i henhold til vedlegg 1. 
b) Gebyrsatsene for kart og oppmåling foreslås uendret.  
c) Gebyrsatsene for planarbeid økes i henhold til vedlegg 2. 
d) Gebyrsatsene for Infoland økes med forventet prisstigning 3%.  

2. Satsene gjøres gjeldende fra 01.01.2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
KS-98/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1535 
 
FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - ETABLERING AV HELDØGNS OMSORG 
(HDO) I SYKEHJEMSAVDELING, SAMT FREMTIDIG BRUK AV FLATAVEG  

 
Formannskapets innstilling:  

 
1. Det etableres omsorgsboliger med heldøgns omsorg (etter SSBs definisjon, med 

døgnbemanning) i en avdeling ved Follebutunet.  
2. Overgangen fra sykehjemsplasser til HDO-plasser i avdelingen skal skje gradvis. 

Eksisterende vedtak om langtidsplass i institusjon videreføres, om pasienten ikke selv 
ønsker å bli vurdert for HDO-plass. 

3. Ved behov, kan pasienter med vedtak om korttids- eller langtidsplass i institusjon få 
plass i HDO-avdelingen, for å sikre fleksibilitet og en mest mulig effektiv utnyttelse av 
plassene.  

4. Økonomisk effekt som følge av overgang fra sykehjemsplasser til HDO er lagt inn i 
økonomiplanen for perioden 2021-2024. Denne utgjør 1 mill. kr i 2021, 3, mill. kr i 
2022 og 4 mill. kr fra 2023. 

5. Husleie, utgifter fellesareal og strøm for omsorgsbolig med heldøgns omsorg ved 
Follebutunet, skal tilsvare prisene for bolig i bofellesskap for eldre. I tillegg påløper 
gebyr for «servicepakke», samt 18 timer praktisk bistand per måned, ut fra gjeldende 
satser. I 2021 utgjør «servicepakken» kr 5.120 per måned. 

6. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme sak om fremtidig bruk av 
Flatavegen 6 når mulighet for interkommunalt samarbeid knyttet til botilbud med 
bemanning er ferdig utredet. Saken må inneholde en vurdering av eventuelle 
fremtidige tjenestebehov, samt estimerte investerings- og driftsutgifter. Inntil videre 
skal lokalene ikke tas i bruk. 
 
 
 

 
Behandling: 
Randi Noreng reiste spørsmål rundt egen habilitet i forbindelse med kommunestyrets 
behandling av sak om HDO. Randi Noreng gikk fra ved vurdering og votering over habiliteten. 
22 representanter tilstede.   
 
 
Kommunedirektørens vurdering:  

Bakgrunnen for habilitetsspørsmålet er at Noreng er ansatt ved institusjonskjøkkenet i 
enhet helse og mestring og har arbeidssted Follebutunet, der En eventuell HDO-avdeling 
er tenkt etablert. 
 



  

Verken Noreng eller noen av hennes nærstående er part i saken. Det foreligger således 
ikke automatisk inhabilitet etter fvl § 6, 1. ledd. 
 
Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være inhabil etter en 
skjønnsmessig vurdering 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 som er part i saken 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".  
Denne 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 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.  
 
Tiltaket vil, om det bli vedtatt, kunne påvirke medarbeidere i pleieavdeling ved 
Follebutunet og hjemmetjenesten, gjennom endret organisering og/eller endrede 
oppgaver. Dersom bemanningsendringen ikke fullt ut kan løses ved naturlig avgang, vil 
det kunne påvirke ansettelsesforholdet til enkelte i enhet helse og mestring. Hvor 
mange og hvem dette eventuelt vil berøre vil ikke bli klart før det er gjennomført en 
prosess i enheten. Dette vil uansett ikke berøre kjøkkenpersonalet. 
Det ikke fremkommet opplysninger som tilsier at Noreng har et forhold til saken eller 
noen av de som potensielt kan bli berørt som gjør at det anses å foreligge et særegent 
forhold som er egnet til å svekke tilliten til den folkevalgtes upartiskhet ved 
behandlingen. 
Etter en helhetlig vurdering, anses Randi Noreng ikke for å være inhabil etter 
forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 
 
Dersom det skulle foreligge andre typer forhold som ikke er kjent på 
vurderingstidspunktet, men som vil kunne anses som særlig tap, fordel eller ulempe for 
representanten eller noen hun har nær personlig tilknytning til, så må Noreng eventuelt 
selv opplyse om dette. 

 
 
Votering over habilitet– med 22 stemmer.  
Randi Noreng ble enstemmig vedtatt habil i saken.  
 



  

23 representanter ved behandling av saken.  
 
Viggo Haugen, Bygdalista, satte fram dette utsettelsesforslaget:  
 
«Saken utsettes. Dette er ikke i samsvar med kommunestyrets vedtak i kommunestyresak 
46/20 og kommunedirektørens saksframlegg. Forslaget er at saken sendes tilbake til 
tjenesteutvalget til ny behandling.» 
 
Votering over utsettelse:  
Forslag om utsettelse fikk 2 stemmer og falt.  
 
Viggo Haugen, Bygdalista, satte senere i møtet fram utsettelsesforslaget på nytt.  
 
Ordfører spurte kommunestyret om det var ønske om å behandle utsettelsesforslaget på 
nytt. Votering: 2 stemte for å behandle utsettelsesforslaget på nytt, og derfor gikk en videre 
til ordinær behandling av saken. 
 
Votering over saken:  
Punkt 1-5 vedtatt mot 2 stemmer 
Punkt 6; vedtatt mot 2 stemmer 
Punkt 7: vedtatt mot 2 stemmer 
Punkt 8: vedtatt mot 2 stemmer  
 
 
Viggo Haugen, Bygdalista, ønsket en protokolltilførsel. Etter at Viggo Haugen leste den opp, 
godkjente ordfører at den skal legges ved protokollen, jfr. reglement for folkevalgte organ 
2019-2023.  
 
Dette er protokolltilførselen fra Viggo Haugen, Bygdalista: 

«Vedtak fattet i kommunestyret 18.06.2020. Sak 46/20.  
Antall sykehjemsavdelinger og plasser opprettholdes. Framtidig behov for 
sykehjemsplasser opprettholdes. Framtidig behov for sykehjemsplasser må sees 
i  sammenheng med forebyggende og rehabiliterende tiltak i kommunen og eventuell 
etablering av HDO plasser. Det er ikke samsvar mellom kommunestyre vedtaket og 
kommunedirektørens budsjett framlegg. Kommunestyret har vedtak om at antall 
sykehjemsavdelinger  og plasser opprettholdes.» 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
Vedtak: 

1. Det etableres omsorgsboliger med heldøgns omsorg (etter SSBs definisjon, med 
døgnbemanning) i en avdeling ved Follebutunet.  

2. Overgangen fra sykehjemsplasser til HDO-plasser i avdelingen skal skje gradvis. 
Eksisterende vedtak om langtidsplass i institusjon videreføres, om pasienten ikke selv 
ønsker å bli vurdert for HDO-plass. 

3. Ved behov, kan pasienter med vedtak om korttids- eller langtidsplass i institusjon få 
plass i HDO-avdelingen, for å sikre fleksibilitet og en mest mulig effektiv utnyttelse av 
plassene.  

4. Økonomisk effekt som følge av overgang fra sykehjemsplasser til HDO er lagt inn i 
økonomiplanen for perioden 2021-2024. Denne utgjør 1 mill. kr i 2021, 3, mill. kr i 
2022 og 4 mill. kr fra 2023. 

5. Husleie, utgifter fellesareal og strøm for omsorgsbolig med heldøgns omsorg ved 
Follebutunet, skal tilsvare prisene for bolig i bofellesskap for eldre. I tillegg påløper 
gebyr for «servicepakke», samt 18 timer praktisk bistand per måned, ut fra gjeldende 
satser. I 2021 utgjør «servicepakken» kr 5.120 per måned. 

6. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme sak om fremtidig bruk av 
Flatavegen 6 når mulighet for interkommunalt samarbeid knyttet til botilbud med 
bemanning er ferdig utredet. Saken må inneholde en vurdering av eventuelle 
fremtidige tjenestebehov, samt estimerte investerings- og driftsutgifter. Inntil videre 
skal lokalene ikke tas i bruk. 
 
 
 

 
 
 
 
 
KS-99/20 
Ark.: 151 Arkivsaksnr.: 20/2752 
 
GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2021, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS 
HANDLINGSDEL FOR 2021-2024  

 
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 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. 

 
 
Behandling: 
 
Viggo Haugen meldte fra om at Bygdalista kommer til å sette fram et forslag knyttet til 
driften ved institusjonskjøkkenet i enhet helse og mestring, der Randi Noreng er ansatt. 
Han ba om at hennes habilitet ble vurdert.  
 
Randi Noreng gikk i fra ved vurdering og votering over habiliteten. 22 representanter 
tilstede.  
 

Kommunedirektørens vurdering:  
Randi Noreng arbeider ved institusjonskjøkkenet i en deltidsstilling, og har i tillegg en del 
ekstravakter. Kommunestyret vedtok 18.6.2020 effektiviseringstiltak ved kjøkkenet, og i 
den forbindelse en betydelig innsparing med delårseffekt i 2021 og helårseffekt fra 
2022. 
Tiltaket vil medføre konsekvenser for medarbeidere ved kjøkkenet, i form av reduksjon i 
antall ansatte, nye arbeidsoppgaver og i verste fall oppsigelser. 
Ettersom prosessen ikke er ferdig gjennomført, er det foreløpig ikke klarlagt hvilke 
konkrete konsekvenser nedtaket vil få for den enkelte medarbeider. 
Men hel eller delvis reversering av tiltaket vil medføre at konsekvensene for 
medarbeiderne, herunder Noreng, vil kunne bli redusert eller bortfalle. 
 
Som folkevalgt er man automatisk inhabil etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav a, 
dersom man er part i saken. 



  

Som part regnes person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte 
gjelder, jfr. forvaltningsloven § 2. 
I dette tilfellet, retter ikke saken seg direkte mot Nordeng, og hun anses ikke for å være 
«part» etter lovens definisjon. 
Det foreligger således ikke automatisk inhabilitet etter fvl § 6, 1. ledd. 
 
Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være inhabil etter en 
skjønnsmessig vurdering 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 noen 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".  
Denne kan være av ideell, økonomisk, faglig eller prestisjemessig art. 
I dette tilfellet fremgår det at representanten har et ansettelsesforhold i tjenesten der 
vedtatt nedtak skal effektueres, og forslag om hel eller delvis reversering vil  kunne 
medføre direkte konsekvenser for Noreng. 
Et slikt tiltak vil både kunne påvirke den faste delen av stillingen og muligheten for å 
kunne arbeide ekstra vakter. 
 
For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den folkevalgte, må det 
være noe som tilkommer vedkommende 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.  
I dette tilfellet får tiltaket konsekvenser for en mindre og definert krets, det vil si tilsatte 
ved institusjonskjøkken i Gausdal kommune, der Nordeng er en av de berørte. 
Dersom det vedtatte effektiviseringstiltaket ved kjøkkenet opprettholdes, vil det 
medføre tap eller ulempe av en eller annen art for Nordeng. 
Dersom et forslag om hel eller delvis reversering vedtas, vil det kunne medføre en fordel 
for Nordeng. 
 
Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Norengs tilknytning til denne saken 
for å være av en slik art at det foreligger et særegent forhold som er egnet til å svekke 
tilliten til den folkevalgtes upartiskhet ved behandlingen.   
Konklusjon: Randi Noreng anses for å være inhabil etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 

 
Votering over habilitet – med 22 representanter:  
Kommunestyret vedtok enstemmig at Randi Noreng er inhabil i saken.  



  

 
Lars Eggen, Bygdalista, tok sete. 23 representanter til stede. 
 
Alfred Johansen, Ap, tok opp spørsmål om sin habilitet. 22 representanter tilstede ved 
vurdering og votering.  
 
Kommunedirektørens vurdering:  
 

Alfred Johansen har bedt om å få sin habilitet vurdert i forbindelse med kommunestyrets 
behandling av eventuelle tiltak ved institusjonskjøkkenet i helse og mestring, som er 
organisert under Forsettunet. 
Bakgrunnen for spørsmålet er at Alfreds Johansens kone er seksjonsleder ved 
Forsetttunet.  
Dersom kommunestyrets vedtak av 18.6.2020 forblir uendret er det seksjonsleder som i 
praksis skal gjennomføre oppgaver knyttet til nedbemanning ved kjøkkenet. 
Det samme gjelder dersom tiltaket blir delvis reversert som følge av forslag fra Bygdalista.  
Dersom tiltaket blir fullt ut reversert, bortfaller de resterende oppgaver knyttet til 
nedbemanningen, mens andre lederoppgaver knyttet til organisering og effektivisering 
fortsatt vil bestå, som i alle andre tjenester i kommunen. 
 
Som folkevalgt er man automatisk inhabil etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav c 
når man er gift med en som er part i saken. 
Som part regnes person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte 
gjelder, jfr. forvaltningsloven § 2. 
Seksjonsleder ved Forsettunet er ikke part i denne saken etter forvaltningslovens 
bestemmelser, og det foreligger således ikke automatisk inhabilitet etter fvl § 6, 1. ledd 
bokstav c. 
 
Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være inhabil etter en 
skjønnsmessig vurdering 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 eller hun muligens ikke vil være i stand til å 
behandle saken på en nøytral måte. 
 
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 den folkevalgte selv eller noen han eller hun har nær 
personlig tilknytning til".  
Denne 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 han har nær personlig tilknytning til spesielt 
eller som han eller hun vil merke i spesielt stor grad. Det skal også legges vekt på om en 



  

som er part i saken har fremmet en habilitetsinnsigelse. Hvis mange eller en ubestemt 
krets vil få tilsvarende fordel eller ulempe, er det ingen særlig fordel eller ulempe for den 
folkevalgte eller dennes nærstående.  
 
I dette tilfellet vedtok kommunestyret effektiviseringstiltak ved institusjonskjøkken i 
Forset og Follebu med en konkret forventet innsparing i økonomiplanperioden. 
Tiltaket vil få konsekvenser for medarbeidere ved kjøkkenet, i form av endret 
organisering, nye arbeidsoppgaver og behov for færre ansatte.  
Om tiltaket blir reversert vil disse konsekvensene bli redusert eller kunne bortfalle. 
 
Alle kommunens enheter er berørt av omstillingen Gausdal kommune har gjennomført i 
2020, og alle kommunens ledere på alle nivåer har fått i oppgave å iverksette politiske 
vedtak som er fattet i den forbindelse. Å lede omstillings- og endringsprosesser er en 
viktig lederoppgave, og i vår tid en ordinær lederoppgave. Selv om omstillingen i 2020 er 
mer krevende enn normale endringsprosesser, er de kommunale tjenestene i kontinuerlig 
endring, og det er en lederoppgave å planlegge og gjennomføre slike prosesser. En rekke 
tjenester i kommunen har allerede gjennomført prosesser knyttet til endring av 
arbeidsprosesser og nedbemanning i løpet av året. Slike prosessene er gjennomføres i 
tråd med lov og avtaleverk, samt kommunens egne retningslinjer. Enhetsleder- og 
kommunedirektørnivået samarbeider om alle nedbemanningsprosesser, herunder i 
utvelgelsen av de overtallige for å sikre lik praksis i organisasjonen. Mellomledernivået i 
organisasjonen, herunder seksjonsleder, har ikke et selvstendig ansvar for slike prosesser, 
men samarbeider med enhetsleder og utfører oppgaver ut fra tydelige direktiver. Ut over 
at vedtaket innebærer noen tidsavgrensede arbeidsoppgaver for seksjonsleder, er ikke 
seksjonsleders stilling berørt av kommunestyrets vedtak. Hun får ikke vesentlig merarbeid 
på sikt, ingen endring i rammebetingelser for stillingen eller fordeler eller ulemper knyttet 
til faglig prestisje som følge av vedtaket. Og hun anses heller ikke å ville få særlige 
fordeler eller ulemper om tiltaket blir helt eller delvis reversert. 
 
Utfallet av saken anses således ikke for å medføre et «særegent forhold», eller en «særlig 
fordel, tap eller ulempe» for seksjonsleder ved Forsettunet. Det vil følgelig heller ikke 
foreligge et særegent forhold som kan være egnet til å svekke tilliten til den folkevalgtes 
upartiskhet i dette tilfellet.  
Konklusjon: Alfred Johansen vil kunne delta ved behandlingen av saken etter 
forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 
 

 
Votering over habilitet – 22 representanter tilstede 
Alfred Johansen ble enstemmig vedtatt habil i saken.  
 
23 ved behandling av saken.  
 
Hver gruppeleder fikk 5 minutter til innledning i saken.  
 



  

Hans Høistad, Ap, satte fram forslagene Ap satte fram i formannskapet:  
 
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 
 
 
 
Viggo Haugen, Bygdalista, satte fram dette forslaget: 
 

Driftsbudsjett (tall i hele tusen kroner) Budsjett  
2021 

Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Budsjett 
2024 

Plan-
omr 

Ta ut tiltak knyttet til overlapp i forbindelse 
med at ansatt slutter, informasjon og valg -850 -425 -425 -425 1 

Ikke redusere kreftkoordinator fra 60 til 30 
% stilling 300 300 300 300 11 

Omorganisering av legetjenesten. Dagens 
ordning med fast ansatte leger avvikles og 
det inngås avtale med den enkelte lege. 

  -5 000 -5 000 -5 000 11 

HDO-Plasser. Opprettelse av HDO-plasser i 
eksisterende bygningsmasse i Follebu.   1 625 1 625 1 625 12 

Kjøkkendrift 500 500 500 500 12 
Omgjøring av sykehjemsplasser til botilbud 
med heldøgns omsorg (HDO) 1 000 3 000 4 000 4 000 12 

Økt eiendomsskatt -950 0 -1 000 -1 000 1A 
Sum endring drift 0 0 0 0   

 

 



  

 

Einar Einstad, Sp, satte fram dette forslaget – tekstforslag: 
«Med bakgrunn i kommunestyre sak 95/16 og orientering fra kommunedirektøren i 
dialogseminar 27.08.2020 ber kommunestyre administrasjon starte opp saksutredning med 
formål og omklassifisere kommunale veger til privat eierskap. 
Dette innbefatter også ny modell for kommunalt tilskudd til private veger. 
Planutvalget holdes løpende orientert om saksutredningen. 
Saken skal legges fram til politisk behandling før budsjett for 2022 skal vedtas.» 
 
Inge Bugge Knudsen, MDG, satte fram dette forslaget som et tilleggspunkt til punkt 17:  
"Gausdal kommune søker Miljødirektoratet i 2021 om økonomisk støtte til å utarbeide 
en kommunedelplan for naturmangfold. Forutsatt innvilget søknad opprettes en 
arbeidsgruppe som skal arbeide med planen. Det tas sikte på at planen kan gjøres gjeldende 
fra 2023". 
 

Stig Melbø satte fram dette forslaget på vegne av Sp/TPL/MDG:  
 
«Gausdal Kommunes budsjett for 2021 -2024.  

Forslag til tilleggspunkter i innstillingen: 

- Fjerdumsenga legges ut for salg i det private markedet.  
- Det utarbeides kostnadsestimat for opparbeidelse av infrastruktur, V/A og 

gang/sykkelveg frem til Fjerdumskogen boligfelt, med anslag om tomtepriser basert 
på selvkostprinsippet. Saken legges frem for kommunestyret høsten 2021. 

- For Steinslia næringsområde utarbeides kostnadsestimat for fremføring av V/A. 
Saken legges frem for kommunestyret høsten 2022.  

- Antall årsverk i kommunen rapporteres ved årsoppgjør og tertialrapportering.  
 
Alle tall er oppgitt i hele 1000 kr. 

Driftsbudsjett Budsjett  
2021 

Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Budsjett 
2024 

Plan-
omr 

Renteutgifter 5 9 14 15 1A 
Avdrag på lån   19 25 25 1A 
Redusert koronabuffer -5       13 
Redusert buffer lønn og pris   -28 -39 -40 13 
Sum endring drift 0 0 0 0   

      

Investeringsbudsjett Budsjett  
2021 

Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Budsjett 
2024 

Plan-
omr 

Prosjektering Fjerdumsskogen boligfelt 700       6 



  

Prosjektering VA Steinslia næringsområde   250     6 
Momskompensasjon -30       2A 
Økt låneopptak -670 -250     2A 
Sum endring investering 0 0 0 0   

 

- I saksfremlegget til investeringsbudsjettet, skal rammebevilgning teknisk enhet (vann 
og avløp/utbyggingsområder/tekniske anlegg) inneholde tiltaksplan i planperioden 
med tilhørende kostnader. 

 
Votering 

 Punkt 1-11  og punkt 20 med endringsforslag knyttet til drift- og investeringsbudsjett:  
- Formannskapets innstilling fikk 0 stemmer og falt.  
- Bygdalistas forslag fikk 2 stemmer og falt.  
- Aps forslag ble satt opp mot forslaget til Sp/TPL/MDG. Forslaget til Sp/TPL/MDG ble 

vedtatt med 12 stemmer. 
 Punkt 12 ble enstemmig vedtatt.  
 Punkt 15 og 16 ble enstemmig vedtatt 
 Punkt 17 med tillegg om naturmangfoldsplan ble vedtatt med 13 mot 10 stemmer.   
 Punkt 18 og 19 ble enstemmig vedtatt.  
 Tekstforslag om at Fjerdumsenga legges ut for salg ble enstemmig vedtatt.  
 Tekstforslag om årsverksrapportering ble enstemmig vedtatt.  
 Tekstforslag om rammebevilgning teknisk enhet ble enstemmig vedtatt.  
 Forslaget fra Einar Einstad ble vedtatt med 14 mot 9 stemmer.  
 Forslaget fra Viggo Haugen om legetjenesten fikk 2 stemmer og falt.  
 Forslaget fra Viggo Haugen om å legge ned tildelingskontoet fikk 2 stemmer og falt.  
 Punkt 13 og 14 - med de endringene som er vedtatt tidligere - ble vedtatt mot 2 

stemmer.  
 

 
 
Vedtak: 

 
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 1.302.750 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 som formannskapets innstilling med disse endringene: 
 
Tall i hele 1000 kr. 

Driftsbudsjett Budsjett  
2021 

Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Budsjett 
2024 

Plan-
omr 

Renteutgifter 5 9 14 15 1A 
Avdrag på lån   19 25 25 1A 
Redusert koronabuffer -5       13 
Redusert buffer lønn og pris   -28 -39 -40 13 
Sum endring drift 0 0 0 0   

      

Investeringsbudsjett Budsjett  
2021 

Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Budsjett 
2024 

Plan-
omr 

Prosjektering Fjerdumsskogen boligfelt * 700       6 
Prosjektering VA Steinslia næringsområde**   250     6 
Momskompensasjon -30       2A 
Økt låneopptak -670 -250     2A 
Sum endring investering 0 0 0 0   

* Det utarbeides kostnadsestimat for opparbeidelse av infrastruktur, V/A og 
gang/sykkelveg frem til Fjerdumskogen boligfelt, med anslag om tomtepriser basert på 
selvkostprinsippet. Saken legges frem for kommunestyret høsten 2021. 

**For Steinslia næringsområde utarbeides kostnadsestimat for fremføring av V/A. Saken 
legges frem for kommunestyret høsten 2022.  

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.  
Gausdal kommune søker Miljødirektoratet i 2021 om økonomisk støtte til å utarbeide 
en kommunedelplan for naturmangfold. Forutsatt innvilget søknad opprettes en 
arbeidsgruppe som skal arbeide med planen. Det tas sikte på at planen kan gjøres 
gjeldende fra 2023". 

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. 

21. Fjerdumsenga legges ut for salg i det private markedet.  
22. Antall årsverk i kommunen rapporteres ved årsoppgjør og tertialrapportering.  
23. I saksfremlegget til investeringsbudsjettet, skal rammebevilgning teknisk enhet (vann og 

avløp/utbyggingsområder/tekniske anlegg) inneholde tiltaksplan i planperioden med 
tilhørende kostnader. 

24. Med bakgrunn i kommunestyre sak 95/16 og orientering fra kommunedirektøren i 
dialogseminar 27.08.2020 ber kommunestyre administrasjon starte opp saksutredning 
med formål og omklassifisere kommunale veger til privat eierskap. Dette innbefatter 
også ny modell for kommunalt tilskudd til private veger. Planutvalget holdes løpende 
orientert om saksutredningen. Saken skal legges fram til politisk behandling før budsjett 
for 2022 skal vedtas.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


