
 

 
 

 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Kommunestyret 
Dato:  15.12.2022 
Tid:  09:00 -  
Sted:  Kommunestyresalen 
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   
Medlem Jon Arild Sagheim   
Medlem Ingvild Østeraas Hårstadhaugen   
Medlem Eystein Fære Forseth   
Medlem Jan Ole Helleberg   
Medlem Einar Einstad   
Medlem Hans Forrestad   
Medlem  Åslaug Enger Olsen  FO  
Medlem Hans Oddvar Høistad   
Medlem Jan Erik Kristiansen   
Medlem Heidi Kristiansen   
Medlem Helene Dypdal   
Medlem Jens Nikolai Høistad   
Medlem Stein Erik Skjelsvold   
Medlem Alfred Magnar Johansen   
Medlem Marit Dahle Johansen FO  
Medlem Viggo Haugen   
Medlem Randi Noreng   
Medlem Stig Audun Melbø   
Medlem Ola Svendsrud   
Medlem Karsten Vedel Johansen   
Varamedlem  Ola  Kleiven   Åslaug Enger Olsen  
Varamedlem  Tor Egil Klufthaugen   Marit Dahle Johansen  
Varamedlem  Mari Nerjordet   I sak 91 Jan Erik Kristiansen, i 

sak 99 Stein Erik Skjelsvold  
Varamedlem  Ivar Wold   I sak 87 Randi Noreng, i sak 88 

Viggo Haugen  
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer:  23 

 



  

 
 
 
Til stede fra administrasjonen:  

• Kommunedirektør Rannveig Mogren, Jarle Snekkestad, Marit Bråten Homb, Berit 
Brateng, Torbjørn Furuhaugen, Gunhild Kveine, Inger Ellen Walhovd, Ingrid Bøe, Sølvi 
Bergset 

 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Orientering:  

• I forbindelse med saken om innbyggerforslag: Om ernæring, mattilbud og måltider, ved 
enhetsleder Inger Ellen Walhovd 

 
 
Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlagt protokollen. 

 



  

 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 77/22 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 15.12.2022  
 
Sak 78/22 PERIODISERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET 2022  
 
Sak 79/22 KOSTNADSESTIMAT FOR OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR I STEINSLIA 

NÆRINGSOMRÅDE  
 
Sak 80/22 KOSTNADSESTIMAT FOR OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR I 

FJERDUMSSKOGEN BOLIGFELT - REDUSERT UTBYGGING 
  
Sak 81/22 REGULERING AV GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER, BYGGESAKSBEHANDLING 

OG KART-OG OPPMÅLING FOR 2023  
 
Sak 82/22 REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2023  
 
Sak 83/22 REGULERING AV SLAMGEBYR 2023  
 
Sak 84/22 REGULERING AV VANNGEBYR 2023  
 
Sak 85/22 REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2023  
 
Sak 86/22 REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2023  
 
Sak 87/22 INNBYGGERFORSLAG OM MATTILBUD  
 
Sak 88/22 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2023-2026 SAMT BUDSJETT 2023  
 
Sak 89/22 VURDERING AV MODELL FOR BARNEHAGEOPPTAK  
 
Sak 90/22 HELSEVAKT RESPONSSENTERTJENESTER - ETABLERING AV 

VERTSKOMMUNESAMARBEID  
 
Sak 91/22 NY SAMARBEIDSAVTALE FOR LILLEHAMMER REGION BRANNVESEN  
 
Sak 92/22 FORLENGELSE AV PARTNERSKAPSAVTALE UT 2023 MELLOM GAUSDAL 

KOMMUNE OG SKÅPPÅ AS  
 
Sak 93/22 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR NÆRINGSFONDET I GAUSDAL 

KOMMUNE  
 
 



  

 
 
Sak 94/22 PROLONGERING AV SAMARBEIDSAVTALE 2019-2023 MELLOM SYKEHUSET 

INNLANDET OG KOMMUNENE I SYKEHUSOMÅDET  
 
Sak 95/22 PLAN FOR KOMMUNENS ARBEID FOR Å FOREBYGGE OMSORGSSVIKT OG 

ATFERDSPROBLEMER  
 
Sak 96/22 VALG AV NYTT VARAMEDLEM TIL LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL 

FORLIKSRÅDET I PERIODEN 2021-2024  
 
Sak 97/22 BEHANDLING AV PLANINITIATIV FOR MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN 

FOR HEGGEN BOLIGFELT - HEGGESKOGEN - DEL AV FELT BK6  
 
Sak 98/22 PRINSIPPSAK VEDRØRENDE BRUKSENDRING AV FRITIDSBOLIG TIL BOLIG  
 
Sak 99/22 SØKNADER OM SPILLEMIDLER MED TILDELING I 2023 - PRIORITERING AV 

HANDLINGSPROGRAM  
 
Sak 100/22 NOU 2022:10 INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE - HØRING  
 
Sak 101/22 EVALUERING AV POLITIKERLØSNING  
  
 



  

 
 
 
KS-77/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/2075 
 
REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 15.12.2022  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  vedtak: 
 
 Referatsakene tas til etterretning.  
 
Behandling: 

Delt ut:  
Notat til kommunestyret fra kommunedirektøren ved økonomisjef om «Økte inntekter 
2022.»  
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Vedtak: 
 
 Referatsakene tas til etterretning.  
 
 
 
 
KS-78/22 
Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 22/2119 
 
PERIODISERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET 2022  

 
Formannskapets innstilling: 
 
Investeringsutgiftene i budsjettet for 2022 reduseres med 40.458.000 kr i tråd med tabell i 
saksframlegget. 
 
Finansieringen av investeringsbudsjettet endres slik (tall i tusen kr): 
0 Redusert kompensasjon merverdiavgift 4 775 
98012 Redusert tilskudd NVE, Dørja 14 080 
94111 Mottatt spillemidler, Gausdal Arena -500 
0 Redusert bruk av lån 22 103 

  Sum korrigering finansiering 40 458 



  

 
 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Investeringsutgiftene i budsjettet for 2022 reduseres med 40.458.000 kr i tråd med tabell i 
saksframlegget. 
 
Finansieringen av investeringsbudsjettet endres slik (tall i tusen kr): 
0 Redusert kompensasjon merverdiavgift 4 775 
98012 Redusert tilskudd NVE, Dørja 14 080 
94111 Mottatt spillemidler, Gausdal Arena -500 
0 Redusert bruk av lån 22 103 

  Sum korrigering finansiering 40 458 
 
 
 
 
 
KS-79/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/2045 
 
KOSTNADSESTIMAT FOR OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR I STEINSLIA 
NÆRINGSOMRÅDE  

 
Formannskapets innstilling: 
 
På grunn av estimerte høye kostnader settes utbygging av Steinslia næringsområde på vent. 

Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
På grunn av estimerte høye kostnader settes utbygging av Steinslia næringsområde på vent. 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
KS-80/22 
Ark.: L71 Arkivsaksnr.: 22/1300 
 
KOSTNADSESTIMAT FOR OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR I FJERDUMSSKOGEN 
BOLIGFELT - REDUSERT UTBYGGING:  

 
Formannskapets innstilling: 
 
På grunn av høye kostnader legges opparbeidelsen av infrastruktur i Fjerdumsskogen 
boligfelt inntil videre på vent.  
 
Behandling: 
 
Hans Høistad, Ap, satte fram dette forslaget:  
 

1. «Kommunedirektøren får i oppdrag å forberede en anbudskonkurranse om 
opparbeidelse av infrastruktur i Fjerdumskogen boligfelt som beskrevet i saken 
legges ut på anbud. 

2. Kommunestyret tar stilling til kostnadene når anbudene foreligger, og forbeholder 
seg retten til å godta eller forkaste ethvert anbud ut fra pris og øvrige kriterier som 
ligger til grunn.» 

Votering:  
Innstillingen ble vedtatt med 12 stemmer. 11 stemte for forslaget til Hans Høistad.  
 
 
Vedtak: 
På grunn av høye kostnader legges opparbeidelsen av infrastruktur i Fjerdumsskogen 
boligfelt inntil videre på vent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
KS-81/22 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 22/1964 
 
REGULERING AV GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER, BYGGESAKSBEHANDLING OG KART-
OG OPPMÅLING FOR 2023  

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

byggesaksbehandling og kart- og oppmåling for 2023: 
a) Gebyrsatsene for planarbeid økes med 25% i henhold til vedlegg 1. 
b) Gebyrsatsene for byggesaksbehandling økes med 3,7 %, se vedlegg 2. 
c) Gebyrsatsene for eiendomsopplysninger økes med forventet prisstigning 3,7 %. 

Se vedlegg 3. 
d) Gebyrsatsene for kart og oppmåling foreslås redusert med 5 %. Se vedlegg 4. 

 
2. Satsene gjøres gjeldende fra 01.01.2023. 
 
Behandling: 
 
 Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 33-1 fastsettes følgende gebyrer for plansaker, 

byggesaksbehandling og kart- og oppmåling for 2023: 
a) Gebyrsatsene for planarbeid økes med 25% i henhold til vedlegg 1. 
b) Gebyrsatsene for byggesaksbehandling økes med 3,7 %, se vedlegg 2. 
c) Gebyrsatsene for eiendomsopplysninger økes med forventet prisstigning 3,7 %. 

Se vedlegg 3. 
d) Gebyrsatsene for kart og oppmåling foreslås redusert med 5 %. Se vedlegg 4. 

 
2. Satsene gjøres gjeldende fra 01.01.2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
KS-82/22 
 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 22/1952 
 
REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2023  

 
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 
gebyrsatser for 2023 som beskrevet i saken og vist i vedlegg «Forslag priser renovasjon 
2023». 
 
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 
gebyrsatser for 2023 som beskrevet i saken og vist i vedlegg «Forslag priser renovasjon 
2023». 
 
 
 
 
 
 
KS-83/22 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 22/1946 
 
REGULERING AV SLAMGEBYR 2023  

 
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 2023: 
 
Stoppgebyr: 830 kr eks mva. (1 037 kr inkl. mva.) 
Pris pr m3: 451 kr eks mva. (564 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 2023: 
 
Stoppgebyr: 830 kr eks mva. (1 037 kr inkl. mva.) 
Pris pr m3: 451 kr eks mva. (564 kr inkl. mva.) 
 
 
 
 
 
 
 
KS-84/22 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 22/1945 
 
REGULERING AV VANNGEBYR 2023  

 
Formannskapets innstilling: 
 
I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for vannforsyning med virkning fra 01.01.2023: 
 
Abonnementsgebyr hytter:    kr 2 580,00,- pr år eks mva. (3 225 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr hytter:    kr 694,50 pr m² eks mva. (735 inkl. mva.) 
Forbruksgebyr all bebyggelse:   kr 17,25 pr m³ eks mva. (21,56 inkl. mva.) 
Abonnementsgebyr bolig/næring:   kr 1722,75 pr år eks mva. (2 153,44 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats:  kr 162,- pr m² eks mva. (202,50 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats:  kr 480,- pr m² eks mva. (521 inkl. mva.) 
 
 
Behandling: 
 
Hans Oddvar Høistad, Ap, satte fram forslaget fra planutvalget og formannskapet:  
 
«Abonnementsgebyr hytter:    kr 2 580,00,- pr år eks mva. (3 225 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr hytter:    kr 694,50 pr m² eks mva. (735 inkl. mva.) 
Forbruksgebyr all bebyggelse:   økning med 25 %, kr. 14.38 m3 eks mva. 



  

 
(17,98 inkl. mva.) 

Abonnementsgebyr bolig/næring:   økning med 25 %, kr. 1435,60 pr år eks mva. 
(1794,50 inkl. mva.) 

Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats:  kr 162,- pr m² eks mva. (202,50 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats:  kr 480,- pr m² eks mva. (521 inkl. mva.) 
 
Forslaget dekkes ved bruk av disposisjonsfond i 2023 kr. 1 250 000,-. 2 400 000,- i 2024. 2025 
i balanse.» 
 
Votering: 
Innstillingen ble vedtatt med 14 stemmer. 9 stemte for forslaget til Jan Erik Kristiansen.  
 
 
Vedtak: 
I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for vannforsyning med virkning fra 01.01.2023: 
 
Abonnementsgebyr hytter:    kr 2 580,00,- pr år eks mva. (3 225 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr hytter:    kr 694,50 pr m² eks mva. (735 inkl. mva.) 
Forbruksgebyr all bebyggelse:   kr 17,25 pr m³ eks mva. (21,56 inkl. mva.) 
Abonnementsgebyr bolig/næring:   kr 1722,75 pr år eks mva. (2 153,44 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats:  kr 162,- pr m² eks mva. (202,50 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats:  kr 480,- pr m² eks mva. (521 inkl. mva.) 
 
 
 
 
 
KS-85/22 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 22/1944 
 
REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2023  

 
Formannskapets innstilling: 
 
 
I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for avløpstjenester eks. mva. med virkning fra 01.01.2023: 
Abonnementsgebyr hytter:   kr 2 070,00   pr år eks mva.  (2 587,50 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr hytter:   kr    492,20   pr m² eks mva. (533,74 inkl. mva.) 
Forbruksgebyr all bebyggelse:  kr      17,25   pr m³ eks mva. (21,56 inkl. mva.) 
Abonnementsgebyr bolig/næring  kr 1 380,00   pr år pr eks mva. (1 725 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats: kr     166,18   pr m² eks mva. (207,72 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats: kr     492,20   pr m² eks mva. (533,74 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 01.01.2023: 
Abonnementsgebyr hytter:   kr 2 070,00   pr år eks mva.  (2 587,50 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr hytter:   kr    492,20   pr m² eks mva. (533,74 inkl. mva.) 
Forbruksgebyr all bebyggelse:  kr      17,25   pr m³ eks mva. (21,56 inkl. mva.) 
Abonnementsgebyr bolig/næring  kr 1 380,00   pr år pr eks mva. (1 725 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats: kr     166,18   pr m² eks mva. (207,72 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats: kr     492,20   pr m² eks mva. (533,74 inkl. mva.) 
 
 
 
 
 
KS-86/22 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 22/1951 
 
REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2023  

 
Formannskapets innstilling:  

Med virkning fra 01.01.2023 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 01.01.2023 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-87/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/2144 
 
INNBYGGERFORSLAG OM MATTILBUD  

 
Formannskapets innstilling:  
 

1. Kommunedirektøren får i oppdrag å utrede en sak som avklarer om det er mulig å 
etablere en kantineløsning på andre alternative måter, som bl.a. inkluderer 
frivilligheten.  

2. Saken legges frem for kommunestyret ila april 2023. 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens vurdering:  
 

Randi Noreng har reist spørsmål om sin habilitet i forbindelse med kommunestyrets 
behandling av sak om innbyggerforslag om mattilbud. Formannskapet har innstilt 
overfor kommunestyret at saken skal utredes videre.  
 
Randi Noreng har tidligere arbeidet ved kjøkkenet på Forsettunet og Follebutunet. Nå 
arbeider hun i hjemmetjenesten med praktisk bistand/oppvarming av mat ved 
Follebutunet. 
  
Innbyggerforslaget dreier seg om reversering av tiltak knyttet til kjøkken/mattilbud, 
herunder tilbudet ved Follebutunet. Dette vil kunne medføre konsekvenser for 
medarbeiderne, inkludert Nordeng.  
  
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 tiltaket gjelder, og forslag om hel eller delvis 
reversering vil  kunne medføre direkte konsekvenser for Nordeng. 
  
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 kan tiltaket få 
konsekvenser for en mindre og definert krets, det vil si tilsatte som arbeider med 
mattilbud i helse og mestring, der Nordeng er en av de berørte. 
  
Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Nordengs 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 Nordeng anses for å være inhabil etter forvaltningsloven § 6, 2. 
ledd. 

  
Votering om habilitet: 22 representanter til stede.  
Randi Noreng, Bygdalista, ble vedtatt inhabil med 21 mot 1 stemmer.  
 
Ivar Wold, Bygdalista, kom til. 23 representanter tilstede.  
 
 
 
 



  

 
 
Behandling av saken: 
 
Orientering:  

• I forbindelse med saken om innbyggerforslag: Om ernæring, mattilbud og måltider, 
ved enhetsleder Inger Ellen Walhovd.  

 
Hans Høistad, Ap, satte fram dette forslaget til punkt 1:  

1. «Kommunedirektøren får i oppdrag å utrede en sak som avklarer om det er mulig å 
etablere en kantineløsning på andre alternative måter, ved begge sykehjemmene, 
som kan inkludere frivilligheten.» 

 
Votering i saken:  
 
Punkt 1: Forslaget til Hans Høistad ble enstemmig vedtatt.  
Punkt 2: Enstemmig vedtatt som innstillingen.  
 
 
Vedtak: 

1. Kommunedirektøren får i oppdrag å utrede en sak som avklarer om det er mulig å 
etablere en kantineløsning på andre alternative måter, ved begge sykehjemmene, 
som kan inkludere frivilligheten.  

2. Saken legges frem for kommunestyret ila april 2023. 
 
 
 
 
KS-88/22 
Ark.: 151 Arkivsaksnr.: 22/1696 
 
HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2023-2026 SAMT BUDSJETT 2023  

 
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 2023. 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 2023.  
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 2023 i samsvar med dette vedtaket.  
e) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt i 2023, benytter kommunen rammer og 
retningslinjer som er vedtatt med virkning fra og med 2021. For utskriving av skatt på 
boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger 
hvor dette er beregnet jamfør eiendomsskatteloven § 8 C-1. For verk og bruk, skrives det 
ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med ytterligere en syvendedel i 2023 
til 2/7 (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 2023 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 

 
3. Gausdal kirkelige fellesråd gis et tilskudd på 6.256.000 kr for 2023. Dette er en økning i 

forhold til tilskudd for 2022 med 404.000 kr. Det gis et investeringstilskudd på 0,5 mill. kr 
til vanntåkeanlegg i Aulstad kirke. 

 
 

4. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2023 med 1.474.000 kr. 
 

5. Det kommunale gebyrer og priser justeres opp med 3,7 %. Unntaket er der det fremmes 
egne saker for kommunestyret eller det er medtatt som eget punkt i kommunestyret sitt 
budsjettvedtak. 
 
 

6. Maksimalpris for en heltids barnehageplass fastsettes til 3.000 kr per måned fra 
01.01.2023. Dersom Stortinget vedtar annen maksimalpris for 2023, vil den også bli gjort 
gjeldende som foreldrebetaling i Gausdal. 
 

7. Sats for omsorgslønn justeres opp med 3,3 % til 218 kr per time. 
 
8. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2023-2026 samt budsjett for 2023 

vedtas, med denne endringen:  
Videreføring av årsverk salderes i 2023 med kr 800.000,-. Salderingen videreføres ut 
økonomiplanperioden. 

9. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil 23 mill. kr i 2023. Lånet skal 
avdras over 30 år. 
 



  

 
10. Det godkjennes låneopptak med 42,93 mill. kr til kommunens investeringer i 2023 slik 

det framgår av investeringsbudsjettet for 2023. Låneopptaket er i henhold til 
kommunelovens §14-15 og trossamfunnsloven § 14 4. ledd. 

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

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

perioden 2023-2026. 
 
13. Kurdøgnprisen for en sykehjemsplass i Gausdal fastsettes til 3.639 kr per døgn for 2023 
 
14. Det benyttes prinsipp om full kostnadsdekning for følgende selvkosttjenester; 

Kart/oppmåling, byggesak, feiing, vann og avløp. 
 
 
 
Behandling: 
 
Viggo Haugen, Bygdalista, har reist spørsmål rundt egen habilitet i forbindelse med 
kommunestyrets behandling av handlings- og økonomiplan 2023-2026 med årsbudsjett 
2023.  
 
Han gikk fra ved vurdering og votering. 22 representanter tilstede.  
 
Kommunedirektørens vurdering:  

Bakgrunnen er at Bygdalista vil foreslå å legge inn midler til å opprettholde Bjørkvin 
bofellesskap i hele planperioden. Bofellesskapet er tidligere vedtatt nedlagt, gradvis 
og basert på frivillighet. Haugens samboer er ansatt ved Bjørkvin bofellesskap.  
Når Bjørkvin legges ned, vil det få konsekvenser for medarbeidere ved bofellesskapet, 
i form av nytt arbeidssted, nye arbeidsoppgaver og/eller potensielt overtallighet.  
Det foreligger i dette tilfellet ikke automatisk inhabilitet etter forvaltningsloven § 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. Samboerskap med en person som blir berørt av avgjørelsen vil, etter en 
konkret vurdering, kunne komme inn under denne bestemmelsen.  
 
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 representantens samboer har et 
ansettelsesforhold i det aktuelle bofellesskapet, og tiltaket vil – om det bli vedtatt – 
kunne medføre en fordel for henne ved at hun med sikkerhet kan opprettholde sin 
stilling ved sitt nåværende arbeidssted over en lengere periode.  
 
For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den folkevalgte, må det 
være noe som tilkommer vedkommende selv eller en nærstående spesielt eller som 
eller vil merkes i spesielt stor grad. I dette tilfellet har Haugens samboer personlige 
interesser i saken, og det er en begrenset gruppe som blir direkte berørt av det 
foreslåtte tiltaket. Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses det foreligge et 
særegent forhold som kan være egnet til å svekke tilliten til den folkevalgtes 
upartiskhet ved behandlingen.  
 
Konklusjon: Viggo Haugen anses for å være inhabil etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd 
i saken om handlings- og økonomiplan med årsbudsjett. En kan for øvrig ikke være 
inhabil i deler av en sak.  
 

Votering om habilitet: 22 representanter tilstede. 
Viggo Haugen, Bygdalista, ble enstemmig vedtatt inhabil. 
 
Ivar Wold, Bygdalista, kom til. 23 representanter tilstede.   
 
Behandling av saken:  
 
Stig Melbø, TPL, satte fram forslag på vegne av Sp/TPL/MDG   
 
 

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer: 
Vedrørende kontrollutvalget: Det ble fremmet forslag om et større nedtak i 
formannskapet. Det er senere opplyst om at økningen av budsjettposten i 
kommunedirektørens forslag lå over det kontrollutvalget har bedt om, grunnet feil 
budsjettet for 2022. Hensikten var å beholde samme ramme som i 2022 – derfor 
denne justeringen. Budsjettet økes videre med 100.000 kroner fra 2024.  
Medfører endring på punkt 4 i innstillinga: Det fastsettes en ramme for kontroll og 
tilsyn for 2023 på 1.323.000 kr. Eventuelt merforbruk dekkes inn ved bruk av 
overskuddsfond. 
 
Investeringer med endringer:  
Rammebevilgning til investeringer innen vann- og avløpssektoren reduseres med ni 
millioner for 2023 – seks millioner på vannforsyning, tre millioner på avløp. 



  

 
Investeringene kan dekkes opp av gjenværende midler på prosjekter og ramme fra 
2022. Bygging av carporter til hjemmetjenesten framskyndes med ett år til 2023.  

Medfører endring på punkt 10 i innstillinga 
Det godkjennes låneopptak med 37,36 mill. kr til kommunens investeringer i 2023 slik 
det framgår av investeringsbudsjettet for 2023. Låneopptaket er i henhold til 
kommunelovens §14-15 og trossamfunnsloven § 14 4. ledd.  
 
Endringene oppsummert:  

 

Endring investeringsbudsjettet Plan-
område År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 

Redusere investering vann 6 -          6 000        
Redusere investering avløp 6 -          3 000        
Framskyve carport/garasje biler 
hjemmetjenesten mm 12            3 000  -         3 000      

Sum endring investeringsutgift   -          6 000  -         3 000                    -                      -    
Endring momskompensasjon   -             570                570      
Endring bruk av lån              6 570             2 430      
Endring finansiering              6 000             3 000      

      

Endring driftsbudsjettet Plan-
område År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 

Redusert avdragsutgift 1A 0 -211 -306 -311 
Redusert renteutgift 1A -149 -359 -401 -379 
Justering driftsramme kontrollutvalget  1 42 42 42 42 
Sum endringer driftsbudsjettet   -107 -528 -665 -648 
Redusert bruk av disposisjonsfond 1A 107 528 665 648       

 

Verbalforslag: 

NYTT PUNKT 15: Kommunestyret ber kommunedirektøren foreta en ny gjennomgang 
av investeringsplanen innen vann- og avløpssektoren innen utgangen av mai 2023. 
Dette med tanke på å holde gebyrene så lave som mulig. Det gjøres en risiko- og 
sårbarhetsanalyse for å vurdere konsekvensene av å eventuelt utsette investeringer. 
 
NYTT PUNKT 16: Kommunestyret ber kommunedirektøren legges fram en sak om 
kommunens andel av overdratt merverdiavgift knyttet til justeringsrett på VA-anlegg 
og liknende. 

NYTT PUNKT 17: Det settes i gang en prosess med oppstart tidlig i 2023 for å få 
iverksatt tilstrekkelige omstillings-, gevinstrealiserings- og innovasjonstiltak som kan 



  

 
få effekt i 2024 og videre framover. Arbeidet med Gausdal kommune 2042 blir en del 
av dette arbeidet, der flere ulike tiltak må vurderes. Kommunestyret forutsetter at 
det legges fram et budsjett for 2024 og en økonomiplan for perioden 2024-2027 uten 
bruk av disposisjonsfond. 

 
 
 
Randi Nordeng, Bygdalista, satte fram følgende endringsforslag til formannskapets 
innstilling:  
    

1. «Kreftkoordinatorstillingen økes med 300.000 kr fra og med 2023. Inndekning for 
økningen er ett tilsvarende nedtak på planområde 1 Administrative fellestjenester. 

2. Planområde 11 Helse og 12 Omsorg økes med henholdsvis 300.000 og 400.000 kr fra 
og med 2023. Økningen på planområde 11 Helse gjelder psykiatritjenesten. 
Inndekning for økningen er ett tilsvarende nedtak på planområde 1 Administrative 
fellestjenester. 

3. Videreføring av Bjørkvin med 1,5 mill. kr i planperioden fra og med 2024. Inndekning 
for økningen er ett tilsvarende nedtak på planområde 1 Administrative 
fellestjenester. 
 

Endring driftsbudsjettet 
Plan-
omr. År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 

1. Økning Kreftkoordinator 12 300 300 300 300 
2. Økning psykiatritjenesten 11 300 300 300 300 
2. Økning omsorg 12 400 400 400 400 
3. Videreføre Bjørkvin 11   1 500 1 500 1 500 
1-3. Generelt nedtak 
administrative fellestjenester 1 -1 000 -2 500 -2 500 -2 500 
Sum endringer   0 0 0 0 

Verbalforslag: 
Prisen i Norge på elektrisk kraft har de siste årene blitt løsrevet fra de faktiske 
kostnadene på å produsere kraft. Dette blant annet  fordi Norge har tilsluttet seg det 
europeiske energisamarbeidet. 
Kommunestyret i Gausdal ber Stortinget ta tilbake kontrollen med strømprisen i 
Norge. 

 
Anette Musdalslien, Sp, satte fram dette forslaget:  

«Konsekvensene for Gausdal av budsjettavtalen på Stortinget mellom AP, SP og SV 
innarbeides i økonomiplanen for 2023-2026 samt budsjett 2023 slik det framgår av 
notat datert 5/12-2022. Notatet er lagt inn som vedlegg 10 til saken. Det innebærer 



  

 
mindre bruk av disposisjonsfond i 2023 med 140.000 kr og 141.000 kr for årene 2024-
2026.» 

 
Votering i saken:  

• Formannskapets innstilling punktene 1-3, 5-7, 9, 11-14 ble enstemmig vedtatt.  
• Punkt 4: Forslaget fra Stig Melbø ble vedtatt med 21 stemmer. 2 stemte for 

innstillingen.  
• Punkt 10: Forslaget fra Stig Melbø ble enstemmig vedtatt.  
• Punkt 8: Formannskapet innstilling med endringene vedtatt i foregående punkt (4 og 

10) ble vedtatt med 21 stemmer. 2 stemte for Bygdalistas forslag som var 
innstillingen med tilleggsforslaget.  

• Forslaget fra Stig Melbø om nytt punkt 15 om investeringsplanen innen vann- og 
avløpssektoren ble enstemmig vedtatt.  

• Forslaget fra Stig Melbø om nytt punkt 16 om merverdiavgift knyttet til justeringsrett 
på VA-anlegg og liknende ble enstemmig vedtatt.  

• Forslaget fra Stig Melbø om nytt punkt 17 om omstilling ble enstemmig vedtatt.  
• Forslaget fra Randi Noreng om strøm ble vedtatt med 12 mot 11 stemmer. Dette blir 

nytt punkt 18.   
• Forslaget om statsbudsjettet fra Anette Musdalslien ble enstemmig vedtatt. Dette 

blir nytt punkt 19.   
 

 
 
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 2023. 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 2023.  
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 2023 i samsvar med dette vedtaket.  
e) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt i 2023, benytter kommunen rammer og 
retningslinjer som er vedtatt med virkning fra og med 2021. For utskriving av skatt på 
boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger 
hvor dette er beregnet jamfør eiendomsskatteloven § 8 C-1. For verk og bruk, skrives det 



  

 
ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med ytterligere en syvendedel i 2023 
til 2/7 (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 2023 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 

 
3. Gausdal kirkelige fellesråd gis et tilskudd på 6.256.000 kr for 2023. Dette er en økning i 

forhold til tilskudd for 2022 med 404.000 kr. Det gis et investeringstilskudd på 0,5 mill. kr 
til vanntåkeanlegg i Aulstad kirke. 

 
4. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2023 på 1.323.000 kr. Eventuelt 

merforbruk dekkes inn ved bruk av overskuddsfond. 
 
5. Det kommunale gebyrer og priser justeres opp med 3,7 %. Unntaket er der det fremmes 

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

 
6. Maksimalpris for en heltids barnehageplass fastsettes til 3.000 kr per måned fra 

01.01.2023. Dersom Stortinget vedtar annen maksimalpris for 2023, vil den også bli gjort 
gjeldende som foreldrebetaling i Gausdal. 

 
7. Sats for omsorgslønn justeres opp med 3,3 % til 218 kr per time. 
 
8. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2023-2026 samt budsjett for 2023 

vedtas, med endringene:  

- Videreføring av årsverk salderes i 2023 med kr 800.000, -. Salderingen videreføres 
ut økonomiplanperioden. 

- Endringene vedtatt i punkt 4 og 10.  
 

9. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil 23 mill. kr i 2023. Lånet skal 
avdras over 30 år. 
 

10. Det godkjennes låneopptak med 37,36 mill. kr til kommunens investeringer i 2023 slik 
det framgår av investeringsbudsjettet for 2023, med endringene i tabellen nedenfor.  
Låneopptaket er i henhold til kommunelovens §14-15 og trossamfunnsloven § 14 4. ledd.  
 

Endring investeringsbudsjettet Plan-
område År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 

Redusere investering vann 6 -          6 000        
Redusere investering avløp 6 -          3 000        
Framskyve carport/garasje biler 
hjemmetjenesten mm 12            3 000  -         3 000      



  

 

Sum endring investeringsutgift   -          6 000  -         3 000  
                  
-    

                  
-    

Endring momskompensasjon   -             570                570      
Endring bruk av lån              6 570             2 430      
Endring finansiering              6 000             3 000      

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

uerholdelige. 
 

12. Planer blir utarbeidet slik det framgår av planoversikten – kommunal planstrategi – for 
perioden 2023-2026. 

 
13. Kurdøgnprisen for en sykehjemsplass i Gausdal fastsettes til 3.639 kr per døgn for 2023. 

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

Kart/oppmåling, byggesak, feiing, vann og avløp.  
 

15. Kommunestyret ber kommunedirektøren foreta en ny gjennomgang av 
investeringsplanen innen vann- og avløpssektoren innen utgangen av mai 2023. Dette 
med tanke på å holde gebyrene så lave som mulig. Det gjøres en risiko- og 
sårbarhetsanalyse for å vurdere konsekvensene av å eventuelt utsette investeringer. 
 

16. Kommunestyret ber kommunedirektøren legges fram en sak om kommunens andel av 
overdratt merverdiavgift knyttet til justeringsrett på VA-anlegg og liknende. 
 

17. Det settes i gang en prosess med oppstart tidlig i 2023 for å få iverksatt tilstrekkelige 
omstillings-, gevinstrealiserings- og innovasjonstiltak som kan få effekt i 2024 og videre 
framover. Arbeidet med Gausdal kommune 2042 blir en del av dette arbeidet, der flere 
ulike tiltak må vurderes. Kommunestyret forutsetter at det legges fram et budsjett for 
2024 og en økonomiplan for perioden 2024-2027 uten bruk av disposisjonsfond. 

 
18. Prisen i Norge på elektrisk kraft har de siste årene blitt løsrevet fra de faktiske 

kostnadene på å produsere kraft. Dette blant annet  fordi Norge har tilsluttet seg det 
europeiske energisamarbeidet. Kommunestyret i Gausdal ber Stortinget ta tilbake 
kontrollen med strømprisen i Norge. 
 

19. Konsekvensene for Gausdal av budsjettavtalen på Stortinget mellom AP, SP og SV 
innarbeides i økonomiplanen for 2023-2026 samt budsjett 2023 slik det framgår av notat 
datert 5/12-2022. Notatet er lagt inn som vedlegg 10 til saken. Det innebærer mindre 
bruk av disposisjonsfond i 2023 med 140.000 kr og 141.000 kr for årene 2024-2026.  
 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
KS-89/22 
Ark.: A10 &60 Arkivsaksnr.: 22/121 
 
VURDERING AV MODELL FOR BARNEHAGEOPPTAK  

 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Med basis i de lovbestemte opptakskriteria for barnehager, godkjenner 
kommunestyret de reviderte lokale vedtektene for barnehagene i Gausdal kommune, 
med følgende prioriterte kommunale opptakskriterium;   
3.1 Barn som ønsker å utvide plassen i den barnehagen de går i 
3.2 5-åringer som søker til den barnehagen/de barnehagene som ligger i barnets 
skolekrets  
3.3 Barn som har søsken i den barnehagen det søkes plass i 
3.4 Barn som er folkeregistrert i Svatsum eller Espedalen som søker plass i Forset 
barnehage  
3.5 Når barn som ellers står likt, tas barna opp etter fødselsdato 

 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 

1. Med basis i de lovbestemte opptakskriteria for barnehager, godkjenner 
kommunestyret de reviderte lokale vedtektene for barnehagene i Gausdal kommune, 
med følgende prioriterte kommunale opptakskriterium;   
3.1 Barn som ønsker å utvide plassen i den barnehagen de går i 
3.2 5-åringer som søker til den barnehagen/de barnehagene som ligger i barnets 
skolekrets  
3.3 Barn som har søsken i den barnehagen det søkes plass i 
3.4 Barn som er folkeregistrert i Svatsum eller Espedalen som søker plass i Forset 
barnehage  
3.5 Når barn som ellers står likt, tas barna opp etter fødselsdato 

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
KS-90/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/1608 
 
HELSEVAKT RESPONSSENTERTJENESTER - ETABLERING AV VERTSKOMMUNESAMARBEID  

 
Formannskapets innstilling:  

 
    
1. Det etableres et administrativt vertskommunesamarbeid ved Fredrikstad 

helsevakt/responssenter, med hjemmel i kommuneloven § 20-2. Samarbeidet 
etableres mellom Fredrikstad kommune som vertskommune og Gausdal kommune 
som samarbeidskommunene. 

2. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å delegere sin myndighet til 
kommunedirektøren i Fredrikstad kommune (vertskommunen) slik det er beskrevet 
i samarbeidsavtalen. 

3. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere avtale om 
vertskommunesamarbeid ved Fredrikstad helsevakt/responssenter. 

 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
    
1. Det etableres et administrativt vertskommunesamarbeid ved Fredrikstad 

helsevakt/responssenter, med hjemmel i kommuneloven § 20-2. Samarbeidet 
etableres mellom Fredrikstad kommune som vertskommune og Gausdal kommune 
som samarbeidskommunene. 

2. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å delegere sin myndighet til 
kommunedirektøren i Fredrikstad kommune (vertskommunen) slik det er beskrevet 
i samarbeidsavtalen. 

3. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere avtale om 
vertskommunesamarbeid ved Fredrikstad helsevakt/responssenter. 

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
KS-91/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/2051 
 
NY SAMARBEIDSAVTALE FOR LILLEHAMMER REGION BRANNVESEN  

 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Interkommunalt brannvernsamarbeid i Lillehammerregionen organiseres etter 
kommuneloven § 20-3 som vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemd fra 
01.01.2023.  

 
2. Lillehammer kommune er vertskommune i samarbeidet. Brannvernsamarbeidet 

reguleres av en samarbeidsavtale som inneholder alle vesentlige forhold i 
samarbeidet. Vedlagte samarbeidsavtale vedtas. 
 

3. Deltakerkommunene oppretter en felles, folkevalgt nemnd. Nemden skal bestå av to 
kommunestyrerepresentanter fra hver kommune, med personlige 
vararepresentanter fra kommunestyret. Nemnden velger selv leder og nestleder. Fra 
Gausdal  kommunestyre velges:  
1. Representant: Ole Kristian Klåpbakken, Sp, med Stig Melbø, TPL, som 
vararepresentant 
2. Representant: Jan Erik Kristiansen, Ap. Vararepresentant kommer en tilbake til i 
kommunestyret.   

 
4. Navnet Lillehammer region brannvesen beholdes uendret i ny organisasjonsmodell. 

 
5. Deltakerkommunenes driftsutgifter forblir uendret fra forrige avtale inntil det vedtas 

endringer. 
 

6. Det forutsettes at deltakerkommunene fatter likelydende vedtak. 
 
 
Behandling: 
 
Jan Erik Kristiansen, Ap, har tatt opp sin habilitet knyttet til behandling av saken om ny 
samarbeidsavtale for brannsamarbeidet i Lillehammer-regionen. Han mener han er inhabil 
fordi han som sittende styreleder i Lillehammer region brannvesen har deltatt i et forarbeid i 
Lillehammer kommune om en ny samarbeidsavtale for brannsamarbeidet.  
 



  

 
Jan Erik Kristiansen gikk i fra. 22 representanter tilstede ved vurdering og votering over 
habilitet.  
 
 
Vurdering fra kommunedirektøren: 

 
Når det gjelder denne konkrete saken, anses det ikke å foreligge forhold som 
medfører automatisk inhabilitet etter forvaltningslovens § 6, 1. ledd.  
 
Ifølge forvaltningsloven § 6, 2. ledd, vil en folkevalgt kunne være inhabil om det 
foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans 
upartiskhet. Denne bestemmelsen åpner for en bred, skjønnsmessig vurdering av om 
den folkevalgte har en slik tilknytning til saken eller partene i saken at tilliten til at 
han eller hun vil behandle saken på en nøytral måte kan bli svekket. 
 
I kommuneloven § 11-10 står dette i del 2:  

«En folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak 
som ansatt i kommunen eller fylkeskommunen, er inhabil til senere å 
behandle den samme saken i et folkevalgt organ i henholdsvis kommunen 
eller fylkeskommunen. Første punktum gjelder ikke når årsbudsjett, 
økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi og regional plan behandles 
i et folkevalgt organ.» 

 
Regelen kommer til anvendelse når man er ansatt i kommunen.  
I veileder for habilitet i kommuner og fylkeskommuner står dette om folkevalgte:  
«Det at en folkevalgt også tidligere har vært i befatning med saken i egenskap av 
folkevalgt, gjennom forberedende behandling i et underliggende folkevalgt organ, 
medfører ikke inhabilitet etter denne regelen».  
Jan Erik Kristiansen har deltatt i en arbeidsgruppe som ikke er et «underliggende 
folkevalgt organ», men sammensatt av ansatte og tillitsvalgte i Lillehammer 
kommune. Dette, og det at Jan Erik Kristiansen selv anser seg som inhabil, gjør at 
kommunedirektøren etter en samlet vurdering konkluderer med det samme.  

 
Votering om habilitet: 22 representanter til stede.  
Jan Erik Kristiansen, Ap, ble enstemmig vedtatt som inhabil.  
 
Mari Nerjordet; Ap, kom til. 23 representanter ved behandling av saken.  
 
Behandling av saken:  
 
Hans Høistad, Ap, foreslo følgende som vararepresentant i punkt 3: Hans Høistad, Ap.  
 
 



  

 
 
Votering i saken: 
Enstemmig vedtatt med tilleggsforslaget til Hans Høistad i punkt 3.  
 
Vedtak: 

1. Interkommunalt brannvernsamarbeid i Lillehammerregionen organiseres etter 
kommuneloven § 20-3 som vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemd fra 
01.01.2023.  

 
2. Lillehammer kommune er vertskommune i samarbeidet. Brannvernsamarbeidet 

reguleres av en samarbeidsavtale som inneholder alle vesentlige forhold i 
samarbeidet. Vedlagte samarbeidsavtale vedtas. 
 

3. Deltakerkommunene oppretter en felles, folkevalgt nemnd. Nemden skal bestå av to 
kommunestyrerepresentanter fra hver kommune, med personlige 
vararepresentanter fra kommunestyret. Nemnden velger selv leder og nestleder. Fra 
Gausdal  kommunestyre velges:  
1. Representant: Ole Kristian Klåpbakken, Sp, med Stig Melbø, TPL, som 
vararepresentant. 
2. Representant: Jan Erik Kristiansen, Ap, med Hans Høistad, Ap som 
vararepresentant.   

 
4. Navnet Lillehammer region brannvesen beholdes uendret i ny organisasjonsmodell. 

 
5. Deltakerkommunenes driftsutgifter forblir uendret fra forrige avtale inntil det vedtas 

endringer. 
 

6. Det forutsettes at deltakerkommunene fatter likelydende vedtak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
KS-92/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/3291 
 
FORLENGELSE AV PARTNERSKAPSAVTALE UT 2023 MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG 
SKÅPPÅ AS  

 
Formannskapets innstilling:  
 
Partnerskapsavtalen mellom Gausdal kommune og Skåppå AS for perioden 2020-2022, 
videreføres med ett år, og gjøres gjeldene for 2023.  
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Partnerskapsavtalen mellom Gausdal kommune og Skåppå AS for perioden 2020-2022, 
videreføres med ett år, og gjøres gjeldene for 2023.  
 
 
 
 
 
 
KS-93/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/1893 
 
REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR NÆRINGSFONDET I GAUSDAL KOMMUNE  

 
Formannskapets innstilling: 

 
• Forslaget til reviderte retningslinjer for næringsfondet i Gausdal kommune sendes på 

høring. 
 

• Høringsfristen settes til 23. november 2022.  
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 



  

 
Vedtak: 
Vedlagte forslag til reviderte retningslinjer for næringsfondet i Gausdal kommune vedtas 
som gjeldende fra 01.01.2023. 

 
 
KS-94/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/2046 
 
PROLONGERING AV SAMARBEIDSAVTALE 2019-2023 MELLOM SYKEHUSET INNLANDET OG 
KOMMUNENE I SYKEHUSOMÅDET  

 
Formannskapets innstilling: 
 
 
Gausdal kommune vedtar prolongering av dagens samhandlingsavtale med Sykehuset 
Innlandet frem til 28.03.2024. 
 
 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Gausdal kommune vedtar prolongering av dagens samhandlingsavtale med Sykehuset 
Innlandet frem til 28.03.2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
KS-95/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/1864 
 
PLAN FOR KOMMUNENS ARBEID FOR Å FOREBYGGE OMSORGSSVIKT OG 
ATFERDSPROBLEMER  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Vedlagt forslag mål og strategidel for plan for kommunens arbeid for å forebygge 
omsorgssvikt og atferdsproblemer vedtas. Innspillene fra råd følges opp i arbeidet med 
planens Del II Handlingsdel. 

 
 
Behandling: 
Fra kommunedirektøren: Det er behov for å klargjøre innstillingen i denne saken, etter 
høringsrunden. Kommunaldirektørens foreslo derfor følgende forslag til vedtak i møtet:  
 
 

1. Vedlagt forslag mål og strategidel for plan for kommunens arbeid for å forebygge 
omsorgssvikt og atferdsproblemer vedtas. 

2. Innspillene fra rådene vurderes i arbeidet med planens del II handlingsdel.  
3. Innspillene fra tjenesteutvalget i sak 4/22 om konkretisering av hvordan effekten av 

tiltakene skal måles og å sikre en robusthet og kontinuitet i tjenestene, følges opp i del 
II handlingsdel, og i den løpende forebyggende virksomheten. 

 
Votering:  
Kommunedirektørens forslag framsatt i møtet ble enstemmig vedtatt.  
 
 
 
 
Vedtak: 
 
1. Vedlagt forslag mål og strategidel for plan for kommunens arbeid for å forebygge 

omsorgssvikt og atferdsproblemer vedtas. 
2. Innspillene fra rådene vurderes i arbeidet med planens del II handlingsdel.  
3. Innspillene fra tjenesteutvalget i sak 4/22 om konkretisering av hvordan effekten av 

tiltakene skal måles og å sikre en robusthet og kontinuitet i tjenestene, følges opp i del II 
handlingsdel, og i den løpende forebyggende virksomheten. 

 



  

 
 
 
KS-96/22 
Ark.: 033 &16 Arkivsaksnr.: 22/841 
 
VALG AV NYTT VARAMEDLEM TIL LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL FORLIKSRÅDET I 
PERIODEN 2021-2024  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1.  Som nytt varamedlem til forliksrådet for perioden 2021-2024 velges Inger Johanne 
Storengen. 

2. Vedtakets punkt 1 gjelder kun dersom kommunestyrene i både Øyer og Lillehammer 
også vedtar dette punktet.  

 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 

 
1. Som nytt varamedlem til forliksrådet for perioden 2021-2024 velges Inger Johanne 

Storengen. 
2. Vedtakets punkt 1 gjelder kun dersom kommunestyrene i både Øyer og Lillehammer 

også vedtar dette punktet. 
 
 
 
 
KS-97/22 
Ark.: L12 Arkivsaksnr.: 22/1897 
 
BEHANDLING AV PLANINITIATIV FOR MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR 
HEGGEN BOLIGFELT - HEGGESKOGEN - DEL AV FELT BK6  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Jf. Plan- og bygningsloven § 12-8 avvises planinitiativ for oppstart av arbeid med endring av 
reguleringsplan for Heggen boligfelt – del av BK6 – planid 201406.  



  

 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Jf. Plan- og bygningsloven § 12-8 avvises planinitiativ for oppstart av arbeid med endring av 
reguleringsplan for Heggen boligfelt – del av BK6 – planid 201406.  
 
 
 
 
 
 
 
KS-98/22 
Ark.: L44 Arkivsaksnr.: 22/2021 
 
PRINSIPPSAK VEDRØRENDE BRUKSENDRING AV FRITIDSBOLIG TIL BOLIG  

 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Gausdal kommune er positive til å kunne vurdere dispensasjoner iht. plan- og 
bygningslovens §19-2 for bruksendring av fritidsbolig til bolig 

2. Innenfor regulerte områder avgjøres søknader om dispensasjoner administrativt 
3. Dispensasjoner som gis skal være personlige og skal ikke knyttes til eiendommen, 

men til personene som søker. Dette innebærer at dispensasjon opphører ved 
fraflytting eller eierskifte på eiendommen. 

4. Følgende vilkår må være oppfylt og dokumentert for at dispensasjon kan gis: 
• Enheten som bruksendres til bolig skal ha innlagt strøm 
• Drikkevanns- og avløpsløsning skal tilfredsstille krav til helårsbolig 
• Adkomst skal være vinterbrøytet 
• Ligger fritidsboligen innenfor en bomveg, skal nødvendige offentlige 

instanser som utrykningsetater, hjemmetjeneste m.fl. ha gratis, nøkkelfri 
tilgang 

• Ytterligere vilkår kan settes etter vurdering 
5. For å sikre at bruksendringen oppfylles settes følgende vilkår: 

• Eiendommer med bruksendring skal benytte samme renovasjonsordning 
som tidligere, men vil faktureres gebyr som bolig 

• De som får innvilget bruksendring må dokumentere bostedsadresse i 
folkeregisteret på den aktuelle eiendommen, før det utstedes ferdigattest 

• Dersom det blir satt vilkår med tidsfrister i vedtaket, vil det kunne 
utstedes midlertidig brukstillatelse frem til vilkår er oppfylt 



  

 
 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 

1. Gausdal kommune er positive til å kunne vurdere dispensasjoner iht. plan- og 
bygningslovens §19-2 for bruksendring av fritidsbolig til bolig 

2. Innenfor regulerte områder avgjøres søknader om dispensasjoner administrativt 
3. Dispensasjoner som gis skal være personlige og skal ikke knyttes til eiendommen, 

men til personene som søker. Dette innebærer at dispensasjon opphører ved 
fraflytting eller eierskifte på eiendommen. 

4. Følgende vilkår må være oppfylt og dokumentert for at dispensasjon kan gis: 
• Enheten som bruksendres til bolig skal ha innlagt strøm 
• Drikkevanns- og avløpsløsning skal tilfredsstille krav til helårsbolig 
• Adkomst skal være vinterbrøytet 
• Ligger fritidsboligen innenfor en bomveg, skal nødvendige offentlige 

instanser som utrykningsetater, hjemmetjeneste m.fl. ha gratis, nøkkelfri 
tilgang 

• Ytterligere vilkår kan settes etter vurdering 
5. For å sikre at bruksendringen oppfylles settes følgende vilkår: 

• Eiendommer med bruksendring skal benytte samme renovasjonsordning 
som tidligere, men vil faktureres gebyr som bolig 

• De som får innvilget bruksendring må dokumentere bostedsadresse i 
folkeregisteret på den aktuelle eiendommen, før det utstedes ferdigattest 

• Dersom det blir satt vilkår med tidsfrister i vedtaket, vil det kunne 
utstedes midlertidig brukstillatelse frem til vilkår er oppfylt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
KS-99/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/2141 
 
SØKNADER OM SPILLEMIDLER MED TILDELING I 2023 - PRIORITERING AV 
HANDLINGSPROGRAM  

 
Formannskapets innstilling: 

 
1. Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder 2023-2025 rulleres.  
2. Søknaden om spillemidler for 2023 godkjennes 

 
 
 
 
Behandling: 
 
Stein Erik Skjelsvold, Ap, har stilt spørsmål om sin habilitet. Han gikk fra ved vurdering og 
votering. 22 representanter tilstede.  
 
Kommunedirektørens vurdering 

Skjelsvold er medlem av styret i selskapet Skeikampen Skiarena AS.  Selskapets 
planlagte søknader om spillemidler er innarbeidet i prioritert handlingsprogram for 
anlegg og områder 2023-2025.  
 
Gausdal kommune utarbeider prioriteringsliste for søknader om spillemidler, med 
vurderinger. Skeikampen skiarena står per nå på toppen av prioriteringslisten. Saken 
skal behandles i formannskapet og kommunestyret. Kommunestyret har anledning til 
å endre på prioriteringslisten. Fylkeskommunen tildeler midlene. Kommunens 
prioritering tillegges vekt ved fylkeskommunal fordeling av spillemidler.  
 
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, 
bokstav e) nr. 2. Selskapet Skeikampen Skiarena AS anses å være part i saken, da det 
er selskapet avgjørelsene direkte retter seg mot og sakene eller direkte gjelder. 
 
Stein Erik Skjeldsvold er medlem av styret i Skeikampen Skiarena AS.  Som følge av 
dette vil han være inhabil til å behandle de aktuelle sakene etter forvaltningsloven § 
6, 1. ledd. 
 
Konklusjon: Stein Erik Skjeldsvold anses for å være inhabil etter forvaltningsloven § 6, 
1. ledd, bokstav e) nr. 2. 



  

 
 
Votering over habiliteten, 22 representanter tilstede. 
Steing Erik Skjeldsvold, Ap, ble enstemmig vedtatt inhabil.  
 
Mari Nerjordet, Ap, tiltrådte. 23 representanter tilstede. 
 
Votering i saken: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Vedtak: 
1. Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder 2023-2025 rulleres.  
2. Søknaden om spillemidler for 2023 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
KS-100/22 
Ark.: 103 &13 Arkivsaksnr.: 22/2082 
 
NOU 2022:10 INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE - HØRING  

 
Formannskapets innstilling: 
 
• Det er behov for omlegging av inntektssystemet fordi det er nødvendig at kommunene 

har mer like økonomiske forutsetninger for å kunne gi likeverdige tjenester til 
innbyggerne. Utvalget som har arbeidet med saken har gjort en solid jobb, og Gausdal 
kommune støtter i hovedsak forslagene til endringer.  

• Gausdal kommunes uttalelser går fram av saken under overskriften: «Fra ulike elementer 
i forslaget til nytt inntektssystem og Gausdal kommunes uttalelser», og gjengis punktvis 
her; 

1) Skatteelementene (formueskatt, selskapsskatt, skattepliktig utbytte og skatteandel): 
Gausdal kommune støtter hovedtrekkene i de foreslåtte endringene. 

2) Inntekstutjevning: Det er blant annet de store variasjonene mellom skatteinntekt per 
innbygger som utgjør forskjeller i kommunenes mulighet for å gi likeverdige tjenester. 
Det innebærer etter Gausdal kommune sitt syn, at utjevningen minst må være på dagens 
nivå. Alternativt kan utjevningen økes ytterligere. 
a) Gausdal kommune mener det er et viktig prinsipp at de kommunene som stiller 

naturressurser til rådighet kompenseres for dette, men mener likevel at en moderat 
utjevning av kommunenes inntekster fra konsesjonskraft, Havbruksfond og 



  

 
eiendomsskatt på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av 
særskattereglene for petroleum bør vurderes.  

b) Gausdal kommune støtter forslaget om å ikke inkludere øvrig eiendomsskatt i 
inntektsutjevningen. Eiendomsskatten er en av få måter kommunene direkte kan 
påvirke sine egne inntekter. Dette er et viktig handlingsrom for kommunene. 

c) Frihet til å sette skattesatser: Gausdal kommune mener det må være nasjonalt satte 
satser for skatt på inntekt og formue. Dette må være likt for alle. Gausdal kommune 
støtter også opplegget for eiendomsskatten som utvalget skisserer. 

3) Utgiftsutjevningen: Gausdal kommune er enig i at det er greit å kun kompensere for 
ufrivillige smådriftsulemper, og at basiskriteriet graderes. Det er et grunnleggende 
prinsipp i utgiftsutjevningen at det kun gis kompensasjon for ufrivillige kostnader. 
a) Grunnskole: Gausdal kommune er enige i forslaget om å avvikle grunnskoletilskuddet 

som gir et tilskudd per grunnskole. Når kommunene får mer penger desto flere skoler 
de har, legges det statlige føringer på de lokale prioriteringene. Inntektssystemet skal 
ikke gi kommunene insentiver til å innrette seg på en bestemt måte, og kommunene 
må få midler uavhengig av hvordan de organiserer tjenestetilbudet. 

b) Barnehage: Gausdal kommune mener delkostnadsnøkkel for barnehage kun bør 
bestå av kriteriet barn 1-5 år. Både utdanningsnivå i det nåværende systemet og 
forslaget om lønnstakere 25-54 år i heltidsstilling er vanskelige. 

c) Pleie- og omsorg: Gausdal kommune støtter utvalgets forslag til delkostnadsnøkkel 
for pleie og omsorg. Det er svært viktig at det er faglige analyser som ligger til grunn 
når det fastsettes vekter og kriterier i kostnadsnøkkelen om personer med psykisk 
utviklingshemming. Hele ordningen med ressurskrevende tjenester må gjennomgås. 
Dagens system er åpenbart urimelig. Det øremerkede tilskuddet for ressurskrevende 
tjenester (toppfinansieringsordningen) må treffe der utgiftene faktisk må dekkes inn. 

d) Kommunehelse: Gausdal kommune støtter forslag til delkostnadsnøkkel for 
kommunehelse, inkludert at midlene til styring av helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten bør fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse.   

e) Barnevern: Gausdal kommune støtter at delkostnadsnøkkelen for barnevern 
analyseres på nytt når barnevernsreformen har blitt gjennomført, og virkningene av 
reformen har kommet inn i datagrunnlaget. 

f) Sosiale tjenester: Gausdal kommune støtter at antall pasienter med diagnoser 
knyttet til rus eller psykisk helse erstatter uførekriteriet i delkostnadsnøkkelen for 
sosiale tjenester, og øvrige anbefalinger.  

4) Regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd: Gausdal støtter at prinsipielt bør omfanget 
av regionalpolitiske tilskudd bør begrenses, og at mest mulig av midlene bør fordeles 
gjennom ordinære kriterier til alle kommuner. 
a) Distriktstilskudd Sør-Norge og distriktstilskudd Nord-Norge: Gausdal kommune 

støtter at inntektsgrensen for å motta distriktstilskudd Sør-Norge og 
b) småkommunetillegget innenfor distriktstilskudd Nord-Norge settes til 140 pst. Av 

gjennomsnittlige skatteinntekter, inkludert skatt på inntekt og formue, 
naturressursskatt, konsesjonskraftavgift, konsesjonskraftsinntekter, inntekter fra 
havbruksfond og eiendomsskatt fra kraft- og petroleumsanlegg, og at dagens 



  

 
småkommunetillegg til kommuner med færre enn 3 200 innbyggere videreføres, men 
at satsen reduseres med 1 mill. kroner per kommune.  

c) Storbytilskuddet: Gausdal kommune støtter at dagens storbytilskudd gjøres om til et 
tilskudd til kommuner som er sentre i sine respektive landsdeler, og videreføres som 
et tilskudd per innbygger til kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og 
Kristiansand, og at satsen halveres i forhold til dagens tilskudd.  

d) Regionsentertilskuddet, som utvalget foreslår avviklet: Gausdal kommune mener 
regionsentertilskuddet kan beholdes, men slik at det gjelder kommuner som er 
sentre i sine regioner. Det vil da ikke omfatte «mellomstore kommuner som slår seg 
sammen og dermed utgjør et sterkere tyngdepunkt i sin region.» 

e) Veksttilskuddet: Gausdal kommune støtter at veksttilskuddet avvikles som tilskudd i 
inntektssystemet. 

f) Skjønnstilskudd: Gausdal kommune støtter utvalgets forslag om at basisrammen 
halveres. Kommunen er enig i at rammetilskuddet til kommunene i størst mulig grad 
fordeles etter faste kriterier, og ikke etter skjønnsmessige vurderinger. Skjønnet bør 
primært benyttes til fordeling av midler der det utvises reelt skjønn, ikke som en 
grunnfinansiering for kommunene basert på historiske forhold. Staten må fortsatt ha 
ansvar for å kompensere kommunesektoren som helhet ved uforutsette hendelser.  

5) Andre tema:  
a) Innbyggere som ikke er folkeregistrert i kommunen: Gausdal kommune støtter 

forslag om at kommuner med mange gjesteinnbyggere ikke bør tas særskilt hensyn til 
i inntektssystemet. Gausdal kommune mener samtidig at det bør vurderes å innføre 
en oppgjørsordning for enkelte helse- og omsorgstjenester, på samme måte som det 
betales for gjesteelever mellom kommuner. 

b) Saker med særskilt fordeling: Gausdal kommune mener at mest mulig av 
rammetilskuddet bør fordeles etter faste kriterier, og at dette hensynet tilsier at 
bruken av særskilt fordeling må begrenses. Et verktøy for å framheve enkeltsatsinger 
er ikke i tråd med hovedprinsippet om at rammetilskuddet til kommunene skal være 
frie inntekter. 

6) Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester: Gausdal kommune støtter 
utvalgets anbefaling om å vurdere endringer, og mener at toppfinansieringsordningen 
for ressurskrevende brukere, og utformingen av denne, bør ses nærmere på. 

 
 
 
Behandling: 
 
Viggo Haugen, Bygdelista, satte fram følgende tilleggsforslag:  
 

«Grunnskoletilskuddet er en del av innbyggertilskuddet, tilsvarende 500.000, - kr. per 
skole. Om dette kan forhindre økt sentralisering bør grunnskoletilskuddet beholdes.   

 
Votering:  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  



  

 
Tilleggsforslaget til Viggo Haugen fikk 3 stemmer og falt.  
 
 
 
Vedtak: 
• Det er behov for omlegging av inntektssystemet fordi det er nødvendig at kommunene 

har mer like økonomiske forutsetninger for å kunne gi likeverdige tjenester til 
innbyggerne. Utvalget som har arbeidet med saken har gjort en solid jobb, og Gausdal 
kommune støtter i hovedsak forslagene til endringer.  

• Gausdal kommunes uttalelser går fram av saken under overskriften: «Fra ulike elementer 
i forslaget til nytt inntektssystem og Gausdal kommunes uttalelser», og gjengis punktvis 
her; 

1. Skatteelementene (formueskatt, selskapsskatt, skattepliktig utbytte og skatteandel): 
Gausdal kommune støtter hovedtrekkene i de foreslåtte endringene. 

2. Inntekstutjevning: Det er blant annet de store variasjonene mellom skatteinntekt per 
innbygger som utgjør forskjeller i kommunenes mulighet for å gi likeverdige tjenester. 
Det innebærer etter Gausdal kommune sitt syn, at utjevningen minst må være på dagens 
nivå. Alternativt kan utjevningen økes ytterligere. 
a) Gausdal kommune mener det er et viktig prinsipp at de kommunene som stiller 

naturressurser til rådighet kompenseres for dette, men mener likevel at en moderat 
utjevning av kommunenes inntekster fra konsesjonskraft, Havbruksfond og 
eiendomsskatt på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av 
særskattereglene for petroleum bør vurderes.  

b) Gausdal kommune støtter forslaget om å ikke inkludere øvrig eiendomsskatt i 
inntektsutjevningen. Eiendomsskatten er en av få måter kommunene direkte kan 
påvirke sine egne inntekter. Dette er et viktig handlingsrom for kommunene. 

c) Frihet til å sette skattesatser: Gausdal kommune mener det må være nasjonalt satte 
satser for skatt på inntekt og formue. Dette må være likt for alle. Gausdal kommune 
støtter også opplegget for eiendomsskatten som utvalget skisserer. 

3. Utgiftsutjevningen: Gausdal kommune er enig i at det er greit å kun kompensere for 
ufrivillige smådriftsulemper, og at basiskriteriet graderes. Det er et grunnleggende 
prinsipp i utgiftsutjevningen at det kun gis kompensasjon for ufrivillige kostnader. 
a) Grunnskole: Gausdal kommune er enige i forslaget om å avvikle grunnskoletilskuddet 

som gir et tilskudd per grunnskole. Når kommunene får mer penger desto flere skoler 
de har, legges det statlige føringer på de lokale prioriteringene. Inntektssystemet skal 
ikke gi kommunene insentiver til å innrette seg på en bestemt måte, og kommunene 
må få midler uavhengig av hvordan de organiserer tjenestetilbudet. 

b) Barnehage: Gausdal kommune mener delkostnadsnøkkel for barnehage kun bør 
bestå av kriteriet barn 1-5 år. Både utdanningsnivå i det nåværende systemet og 
forslaget om lønnstakere 25-54 år i heltidsstilling er vanskelige. 

c) Pleie- og omsorg: Gausdal kommune støtter utvalgets forslag til delkostnadsnøkkel 
for pleie og omsorg. Det er svært viktig at det er faglige analyser som ligger til grunn 
når det fastsettes vekter og kriterier i kostnadsnøkkelen om personer med psykisk 



  

 
utviklingshemming. Hele ordningen med ressurskrevende tjenester må gjennomgås. 
Dagens system er åpenbart urimelig. Det øremerkede tilskuddet for ressurskrevende 
tjenester (toppfinansieringsordningen) må treffe der utgiftene faktisk må dekkes inn. 

d) Kommunehelse: Gausdal kommune støtter forslag til delkostnadsnøkkel for 
kommunehelse, inkludert at midlene til styring av helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten bør fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse.   

e) Barnevern: Gausdal kommune støtter at delkostnadsnøkkelen for barnevern 
analyseres på nytt når barnevernsreformen har blitt gjennomført, og virkningene av 
reformen har kommet inn i datagrunnlaget. 

f) Sosiale tjenester: Gausdal kommune støtter at antall pasienter med diagnoser 
knyttet til rus eller psykisk helse erstatter uførekriteriet i delkostnadsnøkkelen for 
sosiale tjenester, og øvrige anbefalinger.  

4. Regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd: Gausdal støtter at prinsipielt bør omfanget 
av regionalpolitiske tilskudd bør begrenses, og at mest mulig av midlene bør fordeles 
gjennom ordinære kriterier til alle kommuner. 
a) Distriktstilskudd Sør-Norge og distriktstilskudd Nord-Norge: Gausdal kommune 

støtter at inntektsgrensen for å motta distriktstilskudd Sør-Norge og 
b) småkommunetillegget innenfor distriktstilskudd Nord-Norge settes til 140 pst. Av 

gjennomsnittlige skatteinntekter, inkludert skatt på inntekt og formue, 
naturressursskatt, konsesjonskraftavgift, konsesjonskraftsinntekter, inntekter fra 
havbruksfond og eiendomsskatt fra kraft- og petroleumsanlegg, og at dagens 
småkommunetillegg til kommuner med færre enn 3 200 innbyggere videreføres, men 
at satsen reduseres med 1 mill. kroner per kommune.  

c) Storbytilskuddet: Gausdal kommune støtter at dagens storbytilskudd gjøres om til et 
tilskudd til kommuner som er sentre i sine respektive landsdeler, og videreføres som 
et tilskudd per innbygger til kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og 
Kristiansand, og at satsen halveres i forhold til dagens tilskudd.  

d) Regionsentertilskuddet, som utvalget foreslår avviklet: Gausdal kommune mener 
regionsentertilskuddet kan beholdes, men slik at det gjelder kommuner som er 
sentre i sine regioner. Det vil da ikke omfatte «mellomstore kommuner som slår seg 
sammen og dermed utgjør et sterkere tyngdepunkt i sin region.» 

e) Veksttilskuddet: Gausdal kommune støtter at veksttilskuddet avvikles som tilskudd i 
inntektssystemet. 

f) Skjønnstilskudd: Gausdal kommune støtter utvalgets forslag om at basisrammen 
halveres. Kommunen er enig i at rammetilskuddet til kommunene i størst mulig grad 
fordeles etter faste kriterier, og ikke etter skjønnsmessige vurderinger. Skjønnet bør 
primært benyttes til fordeling av midler der det utvises reelt skjønn, ikke som en 
grunnfinansiering for kommunene basert på historiske forhold. Staten må fortsatt ha 
ansvar for å kompensere kommunesektoren som helhet ved uforutsette hendelser.  

5. Andre tema:  
a) Innbyggere som ikke er folkeregistrert i kommunen: Gausdal kommune støtter 

forslag om at kommuner med mange gjesteinnbyggere ikke bør tas særskilt hensyn til 
i inntektssystemet. Gausdal kommune mener samtidig at det bør vurderes å innføre 



  

 
en oppgjørsordning for enkelte helse- og omsorgstjenester, på samme måte som det 
betales for gjesteelever mellom kommuner. 

b) Saker med særskilt fordeling: Gausdal kommune mener at mest mulig av 
rammetilskuddet bør fordeles etter faste kriterier, og at dette hensynet tilsier at 
bruken av særskilt fordeling må begrenses. Et verktøy for å framheve enkeltsatsinger 
er ikke i tråd med hovedprinsippet om at rammetilskuddet til kommunene skal være 
frie inntekter. 

6. Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester: Gausdal kommune støtter 
utvalgets anbefaling om å vurdere endringer, og mener at toppfinansieringsordningen 
for ressurskrevende brukere, og utformingen av denne, bør ses nærmere på. 
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EVALUERING AV POLITIKERLØSNING  

 
Formannskapets innstilling:  
 

1. Kommunestyret tar evalueringsrapporten til orientering. 
 

2. Kommunestyret ber om at ROS analyse og retningslinjer for bruk av Office 365, 
inkludert Teams blir prioritert. Kommunedirektøren får ansvar for å sette opp en plan 
for ferdigstilling av ROS analyse og retningslinjer for bruk av Office 365 inkludert 
Teams.  

 
3. Kommunestyret ber om at det iverksettes en anskaffelsesprosess for eventuelt få på 

plass en ny politikerløsning for gjennomføring av digitale møter. Ny løsning 
forutsettes å være på plass innen ny kommunestyreperiode fra 2023.  

4. Eventuelle merkostnader utover allerede vedtatt ramme for politikerløsning i 2023, 
må legges fram for kommunestyret i egen sak, før eventuelt valg av ny 
politikerløsning blir gjort. 

 
5. For eventuelt valg av ny felles politikerløsning betinger det likelydende vedtak i 3:1 

kommunene for punkt 3. og 4.  
 



  

 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret tar evalueringsrapporten til orientering. 
2. Kommunestyret ber om at ROS analyse og retningslinjer for bruk av Office 365, 

inkludert Teams blir prioritert. Kommunedirektøren får ansvar for å sette opp en plan 
for ferdigstilling av ROS analyse og retningslinjer for bruk av Office 365 inkludert 
Teams.  

3. Kommunestyret ber om at det iverksettes en anskaffelsesprosess for eventuelt få på 
plass en ny politikerløsning for gjennomføring av digitale møter. Ny løsning 
forutsettes å være på plass innen ny kommunestyreperiode fra 2023.  

4. Eventuelle merkostnader utover allerede vedtatt ramme for politikerløsning i 2023, 
må legges fram for kommunestyret i egen sak, før eventuelt valg av ny 
politikerløsning blir gjort. 

5. For eventuelt valg av ny felles politikerløsning betinger det likelydende vedtak i 3:1 
kommunene for punkt 3. og 4.  

 
 
 
 
 
 


