
 
 

 
 

 

   
Saksframlegg 

 
 

Ark.:  Lnr.: 6226/20 Arkivsaksnr.: 20/676-1 
 
Saksbehandler: Rannveig Mogren 
 
MULIGE TILTAK I GAUSDAL KOMMUNE FOR KJØP AV VEDLIKEHOLDS- OG 
ANLEGGSTJENESTER  
 
Vedlegg: Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
I tiltakspakke 3 knyttet til Korona-situasjonen framhever Stortinget kommunenes rolle i 
å sikre arbeidsplasser gjennom kjøp av vedlikeholds- og anleggstjenester. 

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Stortinget vedtok 31. mars 2020 den tredje tiltakspakken i forbindelse med korona-
pandemien. Stortinget bevilget om lag fem milliarder kroner til kommuner og 
fylkeskommuner i kompensasjon for virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og økte 
utgifter på grunn av Koronaepidemien. 

Kommunenes andel er 3,75 milliarder kr.  som legges inn i rammetilskuddet. For Gausdal 
kommune utgjør det 4,4 mill. kr.    

I denne tiltakspakken framhever Stortinget også betydningen av kommunenes rolle i å sikre 
arbeidsplasser gjennom kjøp av vedlikeholds- og anleggstjenester. 

«Stortinget ber regjeringen i samråd med KS komme tilbake til Stortinget med en endelig 
modell for hvordan tiltakspakken for aktivitetsfremmende tiltak fordeles.» 

Det ble i denne forbindelse vist til at et av de mest effektive tiltakene for å sikre 
arbeidsplasser under finanskrisen i 2009 var at kommune kjøpte vedlikeholds- og 
anleggstjenester, og gjennom dette sikret oppdrag for håndverkere, anleggsbransjen og andre 
yrkesgrupper. Stortinget viste videre til at det i 2009 ble det bevilget 4 mrd. kroner til dette, 
og dersom utviklingen på arbeidsmarkedet tilsier det, bør det minst bevilges tilsvarende beløp 
til kommunene og fylkene i den kommende tiltakspakken for aktivitetsfremmende tiltak. 

Stortinget gir videre uttrykk for at de virkemidlene som settes inn bør være målrettede, kunne 
iverksettes raskt og ha virkning raskt. I tillegg bør tiltakene være midlertidige. Tiltakene som 
settes i verk skal bygge på et godt samspill med privat kapital der det er relevant og støtte opp 
under målet om reduserte klimagassutslipp og grønn omstilling 



  
 
 

  
 
 

 

Vurdering:  
Regjeringens modell for tiltakene er ikke klart. Vi har likevel laget en oversikt over noen 
«gryteferdige prosjekter» som kan settes i gang snart, under forutsetning av at de passer til 
den modellen som blir bestemt, og forholdene ellers ligger til rette for det. .  

Oversikt over "gryteferdige tiltak"/prosjekter 
 

Nr Navn på tiltaket Antatt kostnad Kort beskrivelse av tiltaket 

1. Fyksenvegen del 2 900 000,- Masseskifting, utskifting av stikkrenner 
samt asfaltering                              

2. Solbergvegen 150 000,-  Utbedring av Gapholbekken med 
støyping av bekkefar  

3. Evendvollvegen fra 
Mælingsvegen-
Prestegårdsvingen         

500 000,- Massetsskifting, geonett og asfaltering    

4. Forsettunet 1 200 000,-  Utvendig maling 

5. Skoler og barnehager 1 110 000,- Utvendig maling 

6. Omsorgsboliger og 
utleieboliger 

970 000,- Utvendig maling 

7. Follebutunet 430 000,- Utskifting av vinduer 

8. Skoler, barnehager og 
boliger 

830 000,- Utskifting av vinduer 

9. Forsettunet og boliger 460 000,- Div. bygningsmessige arbeider 

10. Follebu kirke 1 500 000,- Utskifting av taket på kirken.* 

 

*Follebu kirke: Det er allerede bevilget midler til å skifte halve taket. Med dette tiltaket kan 
en få skiftet ut hele.  

Ellers er det mindre vedlikeholdstiltak innen vann og avløp som også kan settes raskt i gang. 
Disse prosjektene blir dekket opp av selvkostfond og holdes utenfor denne listen. De kan 
likevel være et tiltak fra kommunens side for å stimulere til økt aktivitet. Anslag kan være ca. 
500.000 kr. på hvert av disse selvkostområdene. Det vil ikke påvirke gebyrsatsene på kort 
sikt.   

Økonomi 
Svært omtrentlige anslag fra KS baserer seg på at Gausdal vil kunne få reduserte 
inntekter/økte utgifter som følge av korona-situasjonen i størrelsesorden 14-17 mill. kr. Dette 
er tall som det per nå ikke er mulig å ha kunne angi eksakt. Stortinget har sagt at kommunens 



  
 
 

  
 
 

 

utgifter skal dekkes opp, men innretningen her er per nå ikke klar. Det vil måtte forventes at 
Stortinget vil ha flere runder knyttet til å kompensere kommuner og fylker i løpet av året. 

En stor økonomisk usikkerhet er kommunenes arbeid for å bygge opp plasser for å ta i mot 
koronapasienter, og pasienter fra sykehuset som ikke er utskrivningsklare. Det er behov for at 
staten gir enda større trygghet om at den samla kommuneøkonomien for 2020 vil bli sikret. 
Dette må følges videre opp i revidert nasjonalbudsjett i mai.  
Dersom kommunen mottar statlige tiltaksmidler, vil kommunedirektøren foreslå at 
administrasjonen får anledning til å prioritere å sette i verk vedlikeholdstiltak slik det framgår 
av lista ovenfor. Lista er ikke i prioritert rekkefølge. Uavhengig av om kommunen mottar 
statlige tiltaksmidler, kan administrasjonen sette i verk vedlikeholdsarbeid knyttet til 
kommunens vann- og avløpstjenester. Dette dekkes innen selvkostområdet og påvirker 
således ikke kommunens driftsbudsjett for øvrig.  
 
Til tross for den store økonomiske usikkerheten vil kommunedirektøren foreslå at Gausdal 
kommune bidrar med å forsere vedlikeholdsplaner og styrke etterspørselen etter tjenester i 
bygge- anleggs og entreprenørbransjen.  

Hele saken bygger på den forutsetning av at staten kommer med tiltaksmidler. Unntatt er for 
området vann og avløp, der vi kan bruke selvkostfond. 

 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Om listen må justeres som følge av klargjøring av regjeringens modell, gis 
kommunedirektøren i oppdrag å justere tiltakslisten, under forutsetning av at 
forholdene ellers ligger til rette for det.  

2. Uavhengig av statlige tiltaksmidler, kan det settes i verk nødvendig 
vedlikeholdsarbeid innen vann- og avløpstjenesten.  


