
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Kommunestyret 
Dato:  12.12.2019 
Tid:  09:00 
Sted:  Kommunestyresalen - dagmøte 
Under ledelse av:  Ordfører Anette Musdalslien 
 
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:  

Medlem Anette Musdalslien   
Medlem Paul Kristian Lillelien   
Medlem Ole Kristian Klåpbakken   
Medlem Åslaug Enger Olsen   
Medlem Jon Arild Sagheim   
Medlem Ingvild Østeraas Hårstadhaugen   
Medlem Eystein Fære Forseth   
Medlem Jan Ole Helleberg   
Medlem Einar Einstad   
Medlem Hans Forrestad FO  
Medlem Hans Oddvar Høistad   
Medlem Jan Erik Kristiansen   
Medlem Anne Synnøve Skansen 

Østensen 
  

Medlem Helene Dypdal   
Medlem Heidi Kristiansen   
Medlem Jens Nikolai Høistad   
Medlem Stein Erik Skjelsvold   
Medlem Alfred Magnar Johansen   
Medlem Marit Dahle Johansen   
Medlem Viggo Haugen   
Medlem Randi Noreng   
Medlem Stig Audun Melbø   
Medlem Inge Bugge Knudsen   
Varamedlem Ola Kleiven  Hans Forrestad 

 
Antall representanter inkl. varamedlemmer: 23 

 
Til stede fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Rannveig Mogren, Cathrine Furu, Harald Landheim, Marit B Homb,  
Pål Vorkinn, Torbjørn Furuhaugen, Ingrid Bøe, Kjellfrid Flækken.  
 
 



  

Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  
Til strategiplanen 2020-2023 med økonomiplan og årsbudsjett 2020, med tilhørende saker,  
130-142.  

 Brev fra Gausdal demensforening om forslaget om nedleggelse av 6 sykehjemsplasser  
 Brev fra Pensjonistlaga i Gausdal om forslaget om nedleggelse av 6 sykehjemsplasser  
 Brev fra Forset FAU om Forset skole 
 Til saken om løypemaskin: e-post fra søker 
 Uttale fra rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, jfr. protokoll  
 Uttale fra partssammensatt utvalg, jfr. protokoll 
 Uttale fra arbeidsmiljøutvalget, jfr. møtereferat 

 

Orienteringer:  
 I forbindelse med ny referatsak: - «Informasjon til kommunestyret om status vedr. 

regulering og salg av Myra og Engjom», var det en orientering ved kommunalsjef Harald 
Landheim. 

 

Godkjenning av protokoll:  
 

 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 126/19   
 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 12.12.2019  
Sak 127/19   
 RULLERING AV HANLDINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG 

OMRÅDER 2018-2020 SPILLEMIDLER - SØKNADER MED TILDELING I 
2020 

Sak 128/19   
 PERIODISERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2019  
Sak 129/19   
 SØKNAD OM STØTTE TIL KORSÅSEN MOTORSPORTANLEGG  
Sak 130/19   
 SØKNAD OM STØTTE TIL KJØP AV NY LØYPEMASKIN - STI- OG 

LØYPEKOMITEEN GAUSDAL VESTFJELL NORD  
Sak 131/19   
 SPØRSMÅL OM FINANSIERING TIL OMLEGGING AV TAK PÅ 

FOLLEBU KIRKE.  
Sak 132/19   
 EIENDOMSSKATT - VALG AV MODELL  
Sak 133/19   
 VALG AV SAKKYNDIG NEMND OG SAKKYNDIG ANKENEMND OG 

FASTSETTING AV EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR PERIODEN 
2019 - 2023  

Sak 134/19   
 SYKEHJEMSPLASSER, HJEMMETJENESTE OG DAGSENTER  
Sak 135/19   
 PRAKTISK BISTAND - SATSENDRINGER FOR 2020  
Sak 136/19   
 REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2020  
Sak 137/19   
 REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2020  
Sak 138/19   
 REGULERING AV SLAMGEBYR 2020  
Sak 139/19   
 REGULERING AV VANNGEBYR 2020  
Sak 140/19   
 REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2020  
Sak 141/19   
 REVISJON AV GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER, 

BYGGESAKSBEHANDLING OG KART- OG OPPMÅLING FOR 2020  
Sak 142/19   
 GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2020, ØKONOMIPLAN OG 

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR 2020-2023  
  
 



  

 
 
KS-126/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 19/2608 
 
REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 12.12.2019  
 
Behandling: 
Orientering:  
 

 I forbindelse med ny referatsak: - «Informasjon til kommunestyret om status vedr. 
regulering og salg av Myra og Engjom», var det en orientering ved kommunalsjef 
Harald Landheim.  
Konklusjon: Sak om regulering og salg av Myra og Engjom og sak om utleie av 
kommunale bygg blir satt opp i samme møte i kommunestyret.  

 
Votering:  
Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til etterretning. 
 
 
 
KS-127/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 17/1965 
 
RULLERING AV HANLDINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2018-
2020 SPILLEMIDLER - SØKNADER MED TILDELING I 2020 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
1. Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder 2018-2020 rulleres. 
2. Søknadene om spillemidler for 2020 godkjennes under forutsetning av komplettering 

innen fristen for oversendelse til Oppland fylkeskommune for videre behandling. 
 
 
 
KS-128/19 
Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 19/2570 
 
PERIODISERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2019  
 
Behandling: 
 



  

Votering:  
Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Investeringsbudsjettet for 2019 blir korrigert ned med 30,47 mill. kr i tråd med tabellen inntatt 
i saksframlegget. Det innebærer en reduksjon i inntekt fra momskompensasjon på 1 mill. kr 
og en reduksjon i bruk av lån med 29,47 mill. kr. 
 
 
 
KS-129/19 
Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 19/2535 
 
SØKNAD OM STØTTE TIL KORSÅSEN MOTORSPORTANLEGG  
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kommunestyret avslår søknad fra NMK Sør-Gudbrandsdal om støtte til Korsåsen 
Motorsportanlegg. 
 
 
 
KS-130/19 
Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 19/1657 
 
SØKNAD OM STØTTE TIL KJØP AV NY LØYPEMASKIN - STI- OG 
LØYPEKOMITEEN GAUSDAL VESTFJELL NORD  
 
Behandling: 
Utdelt: E-post fra Jan Marlow på vegne av søker.  
 
Anne Synnøve Østensen, Ap, fremmet dette forslaget:  

1. «Det gis et tilskudd til Sti- og Løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord på inntil kr. 
200.000 til innkjøp av løypemaskin. Dersom søker oppnår full finansiering med et 
mindre tilskudd, tilbakebetales den overskytende delen seinest ved refusjon av mva.  

2. Tilskuddet begrunnes med at kommunen ser betydningen av økt aktivitet i denne delen 
av kommunen for å styrke bosetting og næringsvirksomhet, og at det innen reiseliv og 
hyttebygging ligger gode muligheter for utvikling.   

3. Tilskuddet finansieres slik: Formannskapets tilleggsbevilgningspost kr 200 000,-»  
 

Inge Bugge Knudsen, MDG og Stig Melbø, TPL, fremmet dette forslaget:  
1. «Det bevilges kr. 100.000 av formannskapets tilleggsbevilgningspost for 2020. 
2. Kommunestyret ber administrasjonen gå i dialog med Sti- og løypekomiteen Gausdal 

Vestfjell Nord med sikte på en ordinær søknad om støtte fra næringsfondet i 2020 til 
kjøp av løypemaskin, og med et mål om en forpliktende partnerskapsavtale fra 2021.»  



  

Votering: 
 Innstillingen fikk ingen stemmer, og falt.  
 Aps forslag ble satt opp mot Inge Bugge Knudsen/Stig Melbøs forslag punkt 1. 

Forslaget til Knudsen/Melbø ble vedtatt med 12 stemmer.  
 Forslaget til Knudsen/Melbøs punkt 2 ble enstemmig vedtatt.  

 
 
Vedtak: 
 

1. Det bevilges kr. 100.000 av formannskapets tilleggsbevilgningspost for 2020. 
2. Kommunestyret ber administrasjonen gå i dialog med Sti- og løypekomiteen Gausdal 

Vestfjell Nord med sikte på en ordinær søknad om støtte fra næringsfondet i 2020 til 
kjøp av løypemaskin, og med et mål om en forpliktende partnerskapsavtale fra 2021.  

 
 
 
KS-131/19 
Ark.: 124 Arkivsaksnr.: 19/2614 
 
SPØRSMÅL OM FINANSIERING TIL OMLEGGING AV TAK PÅ FOLLEBU 
KIRKE.  
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Det bevilges kr. 500.000 til omlegging av tak på Follebu kirke i 2020.  

 
Finansiering skjer på følgende måte:  
Avsatte midler til vanntåkeanlegg i Aulstad kirke på kr. 500.000 i 2021 omdisponeres og 
framskyndes til 2020. Det forutsettes at Gausdal kirkelige fellesråd går inn med kr. 100.000 
og at søknad til Riksantikvaren godkjennes med kr. 900.000. 
 
 
 
KS-132/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/2252 
 
EIENDOMSSKATT - VALG AV MODELL  
 
Behandling: 
 
Viggo Haugen, Bygdalista, satte fram dette forslaget til utsettelse:  



  

«Kommunestyret utsetter saken om modellvalg på bakgrunn av endringer i 
eiendomsskatteloven.» 
 
Votering over utsettelse:  
Utsettelsesforslaget falt mot 2 stemmer  
 
Viggo Haugen, Bygdalista, satte fram følgende forslag:  
«Kommunestyret vedtar modell B. Det legges til grunn at Gausdal kommune forutsetter å 
allerede ha en lokal reduksjonsfaktor på 40%, og viderefører bruken av gjeldende 
takstgrunnlag fra 2018.» 
 
Anne Synnøve Østensen, Ap, satte fram dette forslaget til endring av punkt 4:  
«Kommunestyret bevilger 1,6 mill kr i 2020 og 0,4 mill kr i 2021 til ny allmenn taksering av 
de eiendommer som omfattes vedtakspunkt 3 foran.» 
 
Votering over saken:  
Innstillingens punkt 1-3 ble vedtatt mot 2 stemmer, som gikk til forslaget til Viggo Haugen. 
Punkt 4: Forslaget til Anne Synnøve Østensen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar å videreføre gjeldende lokale eiendomsskattetakster for 2020, med 

bruk av obligatorisk reduksjonsfaktor på 30% for boliger og fritidseiendommer. 
2. Kommunestyret vedtar å ta i bruk Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette 

er beregnet (jfr. eiendomsskatteloven § 8 C-1) for skatteåret 2021.  
3. Med utgangpunkt i de store forskjellene som oppstår mellom boligeiendom og all øvrig 

eiendom som følge av vedtakspunkt 1 og vedtakspunkt 2 foran, vedtar kommunestyret å 
gjennomføre en ny allmenn taksering i 2020 av alle øvrige eiendommer. De nye takstene 
gis virkning fra og med skatteåret 2021. 

4. Kommunestyret bevilger 1,6 mill. kr i 2020 og 0,4 mil. kr i 2021 til ny allmenn taksering 
av de eiendommer som omfattes vedtakspunkt 3 foran.  

 
 
 
KS-133/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 19/2361 
 
VALG AV SAKKYNDIG NEMND OG SAKKYNDIG ANKENEMND OG 
FASTSETTING AV EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR PERIODEN 2019 - 2023  
 
Behandling: 
 
Jon Arild Sagheim, Sp, satte fram dette forslaget til punkt 1 og 2. 

 
1. Som sakkyndig nemnd for perioden 2019 – 2023 velges: 



  

 
Medlemmer:   Varamedlemmer: 
Olav Olstad                      1. Tor Egil Klufthaugen 
Harald Ove Foss               2. Kristin Bergseng 
Yvonne B Denneche     3. Eystein Forseth 

 
 

Leder:   Olav Olstad 
Nestleder: Harald Ove Foss 

 
2. Som sakkyndig ankenemnd for perioden 2019 – 2023 velges: 

Medlemmer:   Varamedlemmer: 
Hans Forrestad                     1. Hilde Bjørkøy Waalen 
Harald Eivind Bakke  2. Kari Wiegaard 
Anette Solberg  3. Jon Fjeldet 

 
Leder:   Hans Forrestad 
Nestleder: Harald Eivind Bakke 

 
 
Votering:  
Forslagene punkt 1 og 2 og innstillingens punkt 3 og 4 ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 

1. Som sakkyndig nemnd for perioden 2019 – 2023 velges: 

Medlemmer:   Varamedlemmer: 
Olav Olstad                      1. Tor Egil Klufthaugen 
Harald Ove Foss               2. Kristin Bergseng 
Yvonne B Denneche     3. Eystein Forseth 

 
Leder:   Olav Olstad 
Nestleder: Harald Ove Foss 

 
2. Som sakkyndig ankenemnd for perioden 2019 – 2023 velges: 

Medlemmer:   Varamedlemmer: 
Hans Forrestad                     1. Hilde Bjørkøy Waalen 
Harald Eivind Bakke  2. Kari Wiegaard 
Anette Solberg  3. Jon Fjeldet 

 
Leder:   Hans Forrestad 
Nestleder: Harald Eivind Bakke 

 
3. Kommunestyret vedtar nye eiendomsskattevedtekter i tråd med forslaget i vedlegg 2. 



  

4. Kommunestyret viser til vedtak i sak 132/19, og ber om at det ved ny allmenn taksering 
av øvrige eiendommer sikres at takstgrunnlagene legges så tett som mulig opp mot 
faktisk omsetningsverdi, slik at det sikres en størst mulig grad av likebehandling 
mellom disse eiendommene og boligeiendommer som har takstgrunnlag lik 
Skatteetatens formuesgrunnlag.   

 
 
KS-134/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/2425 
 
SYKEHJEMSPLASSER, HJEMMETJENESTE OG DAGSENTER  
 
Behandling: 
 
Helene Dypdal, Ap, ba om en vurdering av sin habilitet. Hun gikk i fra ved behandlingen av 
habilitetsspørsmålet. 22 representanter tilstede.  
 
Følgende vurdering er gjort av kommunedirektøren, ved kommunalsjef Chatrine Furu:  
 

Helene Dypdal har stilt spørsmål ved egen habilitet i sak om nedleggelse av 
sykehjemsplasser. Dypdal er styremedlem i demensforeningen som har levert et 
høringsinnspill til saken. Hver av styrets medlemmer står som avsendere av brevet, men 
Dypdal har ikke signert brevet for hånd, slik de øvrige representantene har. 
 
Dersom en folkevalgt har ledende stilling i eller er medlem av styre eller 
bedriftsforsamling i et selskap som er part i saken, vil vedkommende være automatisk 
inhabil ved behandling av en sak etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd. 
I dette tilfellet er demensforeningen ikke en part i saken, men en organisasjon som har 
valgt å levere en uttalelse der det fremmes bekymring for den foreslåtte nedleggelsen. 
 
Selv om en folkevalgt ikke er direkte 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. 
 
At man har et privat eller politisk engasjement i en sak vil som hovedregel ikke medføre 
inhabilitet. Men det kan stille seg annerledes hvis den folkevalgte har gitt uttrykk for 
bestemte meninger om utfallet av en individuell sak eller har ledet en aksjon i tilknytning 



  

til den aktuelle saken. At man er i en alminnelig og dagligdags situasjon som mange 
befinner seg i, vil normalt ikke føre til inhabilitet, fordi det da ikke vil foreligge et 
særegent forhold.  
 
For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den folkevalgte eller en 
nærstående, 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 har det ikke fremkommet forhold som tilsier at dette er tilfelle for Dypdal. 
I tillegg vil det være langt flere enn Dybdal og demensforeningen som har interesse av 
tjenestetilbudet til den berørte innbyggergruppen.. 
 
Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Dybdals tilknytning til denne saken 
for å være av generell art, og det har ikke fremkommet forhold som tilsier at 
kommunestyrets vedtak vil innebære tap, fordel eller ulempe som spesielt rammer henne 
selv eller noen hun har en nær personlig tilknytning til. 

Konklusjon: Helene Dypdal anses ikke for å være inhabil etter forvaltningsloven § 6, 1. 
eller 2. ledd. 

 
 
Votering over habilitet:  
Helene Dypdal ble enstemmig vedtatt habil. 23 representanter tilstede ved behandling av 
saken.  
 
 
Behandling av saken:  
 
Randi Noreng, Bygdalista, satte fram følgende primærforslag:  

1. «Ingen nedleggelse av sykehjemsplasser i Søre, Forsettunet.  
2. Dagsenterdrift for 8 pasienter etableres i tidligere lokale for hjemmetjenesten 5 d/uka 

fra januar 2020.  
3. Inndekning nedtak stilinger, fortrinnsvis administrative.  
4. Dagsenterdrift for pasienter 5 dager/uke fra januar 2021.» 

 
 
Randi Noreng, Bygdalista, satte fram følgende sekundærforslag: endring til 
innstillingens punkt 4 og nytt punkt 5:  
«Punkt 4:  
Det legges opp til å tilby dagsenteraktivitet til 12 pasienter fem dager i uka fra januar 2021.  
Punkt 5:  
Det må tas forbehold om at nedlegging av 6 sykehjemsplasser ikke kan gjennomføres i hele 
økonomiplanperioden, Rommene i Søre gjenopprettes med enkle grep og tilbakeføres til 
sykehjemsplasser når det blir behov for det.» 
 
 



  

Votering:  
 Randi Norengs primærforslag fikk 2 stemmer og falt.  
 Innstillingens punkt 1-3 ble vedtatt mot 2 stemmer. 
 Endringsforslag punkt 4 ble enstemmig vedtatt.  
 Tilleggsforslag punkt 5 ble enstemmig vedtatt.  

 
 
Vedtak: 
  

1. Seks sykehjemsplasser legges ned som sykehjemsplasser, og «Søre» ved Forsettunet tas 
i bruk som dagsenter for hjemmeboende personer med demens.  

2. Dagsenteret vil ha åtte plasser og være i drift fem dager i uka fra januar 2020.  
3. Økonomisk vil dette gi en besparelse på 3,4 millioner i 2020. 
4. Det legges opp til å tilbys dagsenteraktivitet til 12 pasienter 5 dager i uka fra januar 

2021. 
5. Det må tas forbehold om at nedlegging av 6 sykehjemsplasser ikke kan gjennomføres i 

hele økonomiplanperioden, Rommene i Søre gjenopprettes med enkle grep og 
tilbakeføres til sykehjemsplasser når det blir behov for det. 

 
 
 
KS-135/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/2487 
 
PRAKTISK BISTAND - SATSENDRINGER FOR 2020  
 
Behandling: 
 
Stig Melbø, TPL, satte fram dette forslaget:  
«Timesats for praktisk bistand settes til kr. 350.» 
 
Votering:  
Innstillingen ble satt opp mot forslaget til Stig Melbø. 
Forslaget til Stig Melbø ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar følgende satser for praktisk bistand gjeldende fra 01.01.2020: 
 



  

 
 
 
 
 
KS-136/19 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 19/2381 
 
REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2020  
 
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 eks mva for 2020 : 
    
Renovasjon liten 140 l restavfall 1 924  
Renovasjon middels 240 l restavfall 2 648  
Renovasjon stor 360 l restavfall 4 384 
Renovasjon sambruk 360 l 2 272  
Renovasjon fellesløsning liten 1 924  
Renovasjon fellesløsning middels 2 648  
Renovasjon fellesløsning stor 4 384  
Renovasjon fritid kategori I 752 
Renovasjon fritid kategori II 2 056 
Renovasjon henting 3 - 10 meter 432  
Renovasjon henting 10 - 30 meter 712  
Renovasjon 240 liter papir 236  
Renovasjon 360 liter papir 396  
Renovasjon 240 liter matavfall 236  
Renovasjon 240 liter hermetikk/glassemb. 236  
Renovasjon ekstrasekk 100 liter restavfall 76 



  

Renovasjon ekstratømming pr. 5 beholdere 404  
Renovasjon ekstratømming pr. stk. fellesløsning 624  
Renovasjon levering restavfall gjenvinningstasjoner 2 560  
Renovasjon etableringsgebyr pr. abonnement  1 856  
 
Opprydding etter dumping av avfall på GLØRs miljøtorg/fellesplasser: 795 kr/t med tillegg 
for antall kg avfall. 
 
Levering av retur tre over 1000 kg/pr. abonnement: 0,82 kr pr kg. 
 
Levering av farlig avfall utover 1000 kg/pr abonnement: 1,67 kr pr kg. 
 
 
 
KS-137/19 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 19/2380 
 
REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2020  
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med virkning fra 01.01.2020 fastsettes følgende gebyrer for feiing og tilsyn eks mva.:  
Ordinære fyringsanlegg pr. pipe (pipeløp). kr 410.-  
Gassfyringsanlegg kr 300.-  
Gebyr for hytter er som øvrig bebyggelse. 

 
 
KS-138/19 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 19/2379 
 
REGULERING AV SLAMGEBYR 2020  
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I samsvar med forskrift for slamtømming i Gausdal kommune § 8 fastsettes følgende 
gebyrsatser eks. mva. for tømming av septikkslam og slam fra tette tanker for 2020: 
 
Stoppgebyr : 800 kr 
Pris pr m3: 435 kr 



  

 
 
 
 
 
KS-139/19 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 19/2378 
 
REGULERING AV VANNGEBYR 2020  
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for vannforsyning eks. mva. med virkning fra 01.01.2020: 
 
Abonnementsgebyr hytter:    kr 1 670,00,- pr år pr abonnement. 
Tilknytningsgebyr hytter:    kr 450,- pr m². 
Forbruksgebyr all bebyggelse:   kr 11,00 pr m³. 
Abonnementsgebyr bolig/næring:   kr 1 115,00- pr år pr abonnement. 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats:  kr 105,- pr m². 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats:  kr 310,- pr m². 
 
 
 
KS-140/19 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 19/2377 
 
REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2020  
 
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 01.01.2020: 
 
Abonnementsgebyr hytter:   kr 1 800,00   pr år pr abonnement.   
Tilknytningsgebyr hytter:   kr    396,00     pr m² 
Forbruksgebyr all bebyggelse:  kr      15,00   pr m³ 
Abonnementsgebyr bolig/næring  kr  1 200,00  pr år pr abonnement 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats: kr     144,50  pr m² 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats: kr     428,00    pr m² 
 



  

 
KS-141/19 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 19/2374 
 
REVISJON AV GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER, 
BYGGESAKSBEHANDLING OG KART- OG OPPMÅLING FOR 2020  
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 33-1 fastsettes gebyrregulativet for plansaker, 

byggesaksbehandling og kart- og oppmåling for 2020: 
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 01.01.2020. 

 
 
KS-142/19 
Ark.: 151 Arkivsaksnr.: 19/2148 
 
GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2020, ØKONOMIPLAN OG 
KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR 2020-2023  
 
Behandling: 
Til strategiplanen 2020-2023 med økonomiplan og årsbudsjett 2020, med tilhørende saker,  
130-142.  

 Brev fra Gausdal demensforening om forslaget om nedleggelse av 6 sykehjemsplasser  
 Brev fra Pensjonistlaga i Gausdal om forslaget om nedleggelse av 6 sykehjemsplasser  
 Brev fra Forset FAU om Forset skole 
 Til saken om løypemaskin: e-post fra søker 
 Uttale fra rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, jfr. protokoll  
 Uttale fra partssammensatt utvalg, jfr. protokoll 
 Uttale fra arbeidsmiljøutvalget, jfr. møtereferat 

 

Hvert parti hadde innledningsvis hvert sitt innlegg.   
 
Anne Synnøve Østensen, Ap, satte fram følgende forslag:  
 
Arbeiderpartiet fremmer følgende endringsforslag til budsjettforslaget: 



  

 
Nytt punkt 18: Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en tiltaksplan for 
effektiviserings- og innsparingstiltak knyttet til de generelle nedtakene innenfor 
planområdene, i tillegg til nedtak som i budsjettet for 2020 og økonomiplanen for 2020-2023 
ikke er fordelt på planområder. Planen skal omfatte tidligere vedtatte tiltak og konkrete 
forslag til nye tiltak. Kravet er å oppnå bærekraftig drift i løpet av planperioden 2020-
2023.  Til grunn for tiltaksplanen skal det ligge en gjennomgang av alle tjenester, med mål om 
vesentlig reduksjon i antall årsverk. Det forutsettes at nedbemanningen i vesentlig grad også 
skal gjelde lederstillinger og stillinger med hovedvekt av administrative oppgaver innen alle 
planområder.  Der det er mulig, skal nedbemanning skje ved naturlig avgang. Til hvert tiltak 
skal det knyttes forventet innsparing, forventet reduksjon i antall årsverk og planlagt 
framdrift. Alle tiltak for 2021 må være effektuert innen utgangen av 2020. Det forventes 
videre en delårsvirkning av tiltak i 2020. Tiltaksplanen skal legges fram for kommunestyret 
innen 15. mars 2020. Prosess og mulige tiltak drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte, i tråd 
med kravene i arbeidsmiljøloven og kollektive avtaler. 
Tiltaksplanen skal vise til  konkrete nedtaksmål med minimum  -kr 5 000 000,- i 2021 og med 
minimum -kr 5 000 000,- i 2022. 
 
Verbalforslag: 
Nytt punkt 23: Med unntak av planområde 6 og 7 settes prisvekst til 0% og reell prisvekst i 
2020 dekkes innenfor planområdenes rammer. 
 

 Arbeiderpartiet forslår at Gatelysene i Gausdal skal være slått på i vinterperioden, 
mens det kan slåes av i sommerperioden. Innsparing: 75 000,- 
 

 El-bil ladere på kommunens eiendommer: Arbeiderpartiet foreslår en reduksjon på 
investering på kr 100 000,- 
 

 Steinslia næringsområde, grunnerverv og opparbeiding tilknytning til Steinslia 
næringsområde er det lagt inn midler til overtagelse av opparbeida veg i nedre del av 
feltet i 2020. Det er i 2023 og 2024 lagt inn midler til grunnerverv og opparbeiding av 
veg i øvre del av næringsområdet. Arbeiderpartiet foreslår en reduksjon på 
investering for 2023 på kr 1 000 000,- Nytt beløp er kr 6 000 000,- 

 Carport legesenteret: Arbeiderpartiet fremmer forslag om utsettelse av bygging av 
carport til 2023. 

 Fjerdumskogen boligfelt: Opparbeidelse av infrastruktur og kjøp av grunn. 
Arbeiderpartier foreslår at det for 2022 og for 2023 legges inn midler for utvikling av 
Fjerdrumskogen byggetrinn 1 med henholdsvis kr 6 000 000,- for 2022 og 
10 000 000,- for 2023 

 Arbeiderpartiet foreslår en reduksjon på avsatte lønnsmidler der nytt beløp er: 
8 118 000,- (planområde 12 - Generelle utgifter) 

 



  

 
Paul Kristian Lillelien, Sp, satte fram følgende forslag:  
«Endringer til formannskapets innstilling – forslag fra SP, TVP, MDG 

Endringer i 
investeringsbudsjettet:           

Tiltak   Budsjett 
2020  

 Budsjett 
2021  

 Budsjett 
2022  

 Budsjett 
2023  

Rehabilitering tak Follebu kirke 500 - - - 
Vanntåkeanlegg Aulstad kirke  -500   
Sum endring investeringsutgifter 500 -500 - - 
Endring bruk av lån -500 500 - - 
Sum endring finansiering -500 500 - - 
Netto - - - - 

 

Endringer i driftsbudsjettet: 

Tiltak  

Pl
an

om
rå

de
 

 
Budsjett 

2020  

 
Budsjett 

2021  

 
Budsjett 

2022  

 
Budsjett 

2023  
Kommentarer 

Redusere budsjett 
retaksering av eiendomsskatt 1 -500      

Gebyr praktisk bistand 12 40    
Timepris i 2020 
settes til 350, fra 
2021 kr 450. 

Endring inndekking av 
tidligere års merforbruk  1A - -229 - -448 

Som følge av 
lavere utgifter i 
2020. 

Endring avsetning til 
disposisjonsfond 1A    448   

Endring renter og avdrag 1A 4 8 - -   
Sum endringer forslag   -456 -221 - -   
Nettobudsjett 
formannskapets innstilling   12 191 5 937 - -   

Netto budsjett nytt forslag   11 735 5 716 - -   
 

Nytt punkt 23: For å legge til rette for boligbygging ved Segalstad Bru ønskes avsatte 
boligområder innenfor «Områdereguleringsplan for Segalstad Bru» også utviklet av eksterne 
aktører. Utvikling kan eventuelt skje i samarbeid med kommunen. Behovet for utvikling av 
boligområder i egenregi vurderes i forbindelse med årlig rullering av økonomiplanen. 



  

Oppdatert endringstabell etter å ha tatt inn også tilskudd til løypemaskin: 

Tiltak  Planomr. Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Redusert bevilgning retaksering 
grunnlag eiendomsskatt 1 -500       

Tilskudd til løypemaskin Gausdal 
vestfjell nord 6 100       

Endring timesats praktisk bistand i 
2020 til 350 kr/t 12 40       

Redusere formannskapets 
tilleggsbevilgningspost 13 -100       

Reduksjon inndekning av merforbruk 
2020-2022 13   -229   -448 

Økt avsetning disposisjonsfond 1A       448 
Endring rente- og avdragsutgifter: 1A 4 8     
Sum endringer 0 -456 -221 0 0 

Ufordelt manko fra formannskapets 
innstilling   12 191 5 937 0 - 

Ufordelt manko etter forslag 
SP/TVP/MDG   11 735 5 716 0 0 

 
 
 
 
Viggo Haugen, Bygdalista, satte fram følgende forslag 
 
Nytt punkt:  
«Alle forslagene går på innsparinger, motpost er mindre bruk av fond og mindre låneopptak.  
 

a. Bygg/eiendom/areal 
Nye biler til eiendomsforvaltningen reduseres med kr. 2000.000,- i 2020. El-bil ladere 
på kommunens eiendommer tas ut i sin helhet. Reduseres med kr. 300.000 pr. år i 
planperioden. Samlet kr. 1.200.00,-.  

b. Teknisk drift 
Asfalt Veisten byggefelt tas ut av planperioden. Reduseres med kr. 400.000 i 2021. 
Dette tas inn igjen i neste planperiode.  
Asfalt Hasselbakken byggefelt tas ut av planperioden. Reduseres med kr. 350.000 i 
2020. Dette tas inn igjen i neste planperiode. 

c. Politisk godtgjørelse 
Ordførers og øvrige politiske godtgjørelse reduseres med 10%. Dette vil gi en 
innsparing på ca. kr. 200.000 pr år i planperioden. Samlet ca. kr. 800.000.  

 



  

Nytt punkt:  
Kommunal versus privat drift av Gausdal legetjenester. Bygdalista fremmer forslag om at 
administrasjonen utarbeider kostnadsoverslag som viser eventuelle besparelser ved å gå 
over til privat drift. Frist 1. mars 2020.  
 
Nytt punkt: 
Reduksjon av administrasjonen 
Pålegge kommunedirektøren å nedbemanne administrative stillinger tilsvarende 5 årsverk 
per år i fireåresperioden, naturlig avgang, praktisere vanlige aldersgrenser, inndragning av 
stillinger eller oppsigelser.  
Innføre stillingsstopp. Alle stillingsutlysninger skal framlegges for og godkjennes av 
formannskapet.»  
  

 
 
Votering:   
 

 Punkt 1-9 og 17 som omhandler tall og endringsforslag for drift og investeringer: og 
med det votering over 4 «pakker»:  
- formannskapets innstilling,  
- formannskapets innstilling med endringsforslag fra Sp/TPL/MDG 
- formannskapets innstiling med endringsforslag fra Ap 
- formannskapets innstilling med endringsforslag fra Bygdalista  
Formannskapets innstilling fikk 0 stemmer og falt.  
Bygdelistas forslag fikk 2 stemmer og falt.  
Aps forslag fikk 11 stemmer, mens forslaget til Sp/TPL/MDG ble vedtatt med 12 
stemmer.  

 Punkt 11-15 ble enstemmig vedtatt. 
 Punkt 18: innstillingen med endringsforslag fra Ap (deres første endringssetning) ble 

enstemmig vedtatt.  
Punkt 18: Det andre endringsforslaget fra Ap (deres andre endringssetning) fikk 9 
stemmer og falt.  

 Punkt 19 ble enstemmig vedtatt 
 Punkt 20 ble enstemmig vedtatt 
 Punkt 21 ble enstemmig vedtatt 
 Punkt 22 ble enstemmig vedtatt 
 Nytt punkt 23 fra Sp/TPL/MDG om boligbygging: Vedtatt mot 9 stemmer.  
 Nytt punkt fra Bygdalista om privat drift på legesenteret: Fikk 2 stemmer og falt 
 Nytt punkt fra Bygdalista om reduksjon av administrasjonen: Forslaget fikk 2 stemmer 

og falt.  
 Punkt 10 - kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2020-2023 og budsjett 

for 2020 med allerede vedtatte endringer i tekst og tall ble vedtatt mot 2 stemmer   

 
 
 



  

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 2020. Skattesatsen på det særskilte grunnlaget er 5,1 promille. 

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

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

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

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

2. For inntektsåret 2020 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 
 
3. Det godkjennes låneopptak til kommunens investeringer med 39.009.000,- kr. Kommunens 

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

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

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

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

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

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

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

vedtas med endringene i tekst og tall, fra formannskapets innstilling  (i tabellene og i punkt 
1-23), og andre saker knyttet til strategiplan og budsjettbehandlingen i møte 12.12.2019. 



  

 
Endringer i 
investeringsbudsjettet:   

        

Tiltak   Budsjett 
2020  

 Budsjett 
2021  

 Budsjett 
2022  

 Budsjett 
2023  

Rehabilitering tak Follebu kirke 500 - - - 
Vanntåkeanlegg Aulstad kirke  -500   
Sum endring investeringsutgifter 500 -500 - - 
Endring bruk av lån -500 500 - - 
Sum endring finansiering -500 500 - - 
Netto - - - - 

 

Endringer i driftsbudsjettet:  

Tiltak  

Pl
an

om
rå

de
 

 
Budsjett 

2020  

 
Budsjett 

2021  

 
Budsjett 

2022  

 
Budsjett 

2023  
Kommentarer 

Redusere budsjett 
retaksering av eiendomsskatt 1 -500      

Gebyr praktisk bistand 12 40    
Timepris i 2020 
settes til 350, fra 
2021 kr 450. 

Endring inndekking av 
tidligere års merforbruk  1A - -229 - -448 

Som følge av 
lavere utgifter i 
2020. 

Endring avsetning til 
disposisjonsfond 1A    448   

Endring renter og avdrag 1A 4 8 - -   
Sum endringer forslag   -456 -221 - -   
Nettobudsjett 
formannskapets innstilling   12 191 5 937 - -   

Netto budsjett nytt forslag   11 735 5 716 - -   
Oppdatert endringstabell etter å ha tatt inn også tilskudd til løypemaskin, jfr. sak 130/19. 

Tiltak  Planomr. Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Redusert bevilgning retaksering 
grunnlag eiendomsskatt 1 -500       

Tilskudd til løypemaskin Gausdal 
vestfjell nord 6 100       



  

Endring timesats praktisk bistand i 
2020 til 350 kr/t 12 40       

Redusere formannskapets 
tilleggsbevilgningspost 13 -100       

Reduksjon inndekning av merforbruk 
2020-2022 13   -229   -448 

Økt avsetning disposisjonsfond 1A       448 
Endring rente- og avdragsutgifter: 1A 4 8     
Sum endringer 0 -456 -221 0 0 

Ufordelt manko fra formannskapets 
innstilling   12 191 5 937 0 - 

Ufordelt manko etter forslag 
SP/TVP/MDG   11 735 5 716 0 0 

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

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

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

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

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

2023. 

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

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



  

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

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

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

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

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

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

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

23. For å legge til rette for boligbygging ved Segalstad Bru ønskes avsatte boligområder 
innenfor «Områdereguleringsplan for Segalstad Bru» også utviklet av eksterne aktører. 
Utvikling kan eventuelt skje i samarbeid med kommunen. Behovet for utvikling av 
boligområder i egenregi vurderes i forbindelse med årlig rullering av økonomiplanen. 

 
 
 
 


