
Handlings- og økonomiplan
2022-2025, 

med årsbudsjett 2022

Kommunedirektørens forslag 4. nov. 2021



Innledning

Kommunedirektørens forslag til 
driftsbudsjett for 2022 er på totalt 
612 mill. kroner, og for dette 
produseres mange tjenester, 
forvaltningsoppgaver og 
oppgaver knyttet til lokalsamfunnet 
og lokaldemokratiet. 

Samlet investeringsplan for perioden 
2022-2025 er på 280 mill. kroner. Det 
meste er knyttet til oppgradering og 
utvidelse av vann- og avløpsnettet.



Grunnlaget
Statlige føringer: Lover og forskrifter, nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging 
fra 2019, regjeringens forslag til statsbudsjettet for 
2022 (Solberg). Støre-regjeringen - 8. nov.  

Fylkeskommunale planer

Lokale utredninger og vedtak, bl.a.: 

• Kommuneplanens samfunnsdel for 2021-2032 for 
Gausdal kommune

• Handlings- og økonomiplan for 2021-2024

• Regnskap og årsmelding 2020

• Tiltaksplan knyttet til Robek-statusen, inkludert 
vedtak i prosessen «Fornyelse og omstilling 2020»

• Tertialrapport 1 og 2 for 2021

• Kunnskapsgrunnlag folkehelse

• Kunnskapsgrunnlag for framtidens helse og 
omsorgstjenester, 6 delutredninger og 
kommunestyrets vedtak gjennom 2020 og 2021 
om framtidens helse- og omsorgstjenester

• Kvalitetsmelding grunnskolen

• Digitaliseringsstrategi for Lillehammer-regionen 

• Kommuneplanens arealdel 

• Landbruksplan for Lillehammerregionen

• Strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen

• Prosjektet Ung styrke

• Hovedplan for vann og avløp

• Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

• Beredskapsplan

• Trafikksikker kommune (sertifisering)

• Bærekraftig reiseliv (sertifisering)

• Strategi for interkommunalt samarbeid i 
Lillehammer-regionen



Korona

• Koronapandemien har preget kommunen i lang tid. 

• Kommunens ansatte og ledere har siden mars 2020 bidratt til å balansere en 
krevende krisehåndtering med ordinær drift. I denne perioden er det etablert nye 
tjenester, vi har lagt om driften for å ivareta smittevern og nye behov, og ansatte 
har i perioder vært omdisponert til andre oppgaver. 

• En del oppgaver og omstillingstiltak har helt eller delvis blitt utsatt. 

• Det er fortsatt en noe usikker situasjon knyttet til smitteutvikling og behov for 
lokale og nasjonale tiltak, men vi håper på å kunne ha økt oppmerksomhet på 
ordinære drifts- og utviklingsoppgaver. 



Utviklingstrekk

• Gausdal kommune har vært i en svært krevende økonomisk situasjon. Vi var 
innom ROBEK-listen, men har gjennom et stort omstillingsarbeid klart å komme i 
bedre økonomisk balanse, og er nå ute av listen igjen. Det er fortsatt nødvendig 
med omstilling og effektivisering for at Gausdal kommune skal kunne møte 
utfordringer, nye oppgaver, og ha økonomisk bærekraft i framtiden. 

• I forrige økonomiplan så vi muligheten for å begynne å bygge fond igjen. Det er 
avgjørende for å ha økonomisk handlingsrom og kunne takle uforutsette 
hendelser. Den situasjonen er nå endret seg. Vi trenger riktignok ikke å arbeide 
med ytterligere innsparingstiltak i 2022, men lengre ut i perioden bør vi det, for å 
igjen øke det økonomisk handlingsrommet. 



Helhetlig og langsiktig

• Vi må planlegge helhetlig og langsiktig, der nye omstillingstiltak må utredes og forankres i 2022, 
for gjennomføring fra 2023 og framover. 

• Kommunedirektøren vil arbeide for at vi fortsatt prioriterer forebyggende og helsefremmende 
arbeid, jfr. føringene i kommuneplanens samfunnsdel, og at vi heller ser på nødvendige 
strukturendringer som følge av demografi og befolkningssammensetning. 

• I tillegg må vi ha fokus på at kommunene får flere krav/forventninger/oppgaver. 

• Digitalisering er et sentralt virkemiddel for å løse oppgaver innenfor alle tjenester, men også for å 
gi gode, likeverdige og bærekraftige tjenester til innbyggerne.

• Reformer som omfatter kommunene er vanligvis ikke fullfinansierte, og det inkluderer den nye 
barnevernreformen. 



Prosessen 2021
• Kommunestyreseminar 4. november.
• Dokumentet på hjemmesiden
• Formannskapet 17. november og 8. desember
• Formannskapets innstilling 17. november– offentlig ettersyn 14 dager
• Kommunestyret 25. november – arbeidsøkt?
• Partssammensatt utvalg 8. desember
• Ungdomsrådet 1. desember
• Arbeidsmiljøutvalget 1. desember  
• Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 

9. november og 7. desember
• Arbeid i partiene / gruppene – i hele perioden

- administrasjonen står til disposisjon med hjelp/Framsikt
- deltar gjerne i gruppemøter/medlemsmøter  

• Sluttbehandling i kommunestyret 16. desember



Handlings- og økonomiplan
- kommunens nest viktigste styringsverktøy

4 perspektiv: 

• Samfunnet

• Tjenestene

• Medarbeiderne

• Økonomien

12 planområder = tjenestebasert:

• Rød tråd fra kommuneplanens samfunnsdel og 

temaplaner og lov/forskrift

4 lovpålagte dokument i ett:

• Kommuneplanens handlingsdel

• Økonomiplan

• Årsbudsjett

• Kommunal planstrategi 

H/Ø-plan = bestilling til kommunedirektøren: 

• Følge opp satsingsområder

• Muligheter og utfordringer i planperioden

• Fokusområder og leveransemål første år   

• Innenfor den økonomiske rammen 

Rapportering: 

• Tertialvis + regnskap/årsberetning/årsmelding 



Sammen får vi det til!
• Sammen om gode hverdagsliv

• Sammen om et nært og aktivt 
lokalsamfunn

• Sammen om en grønnere kommune

• Sammen om bærekraftig arealbruk

• Sammen i Lillehammer-regionen

• Sammen om god samfunnssikkerhet

• En organisasjon som samskaper

• Bærekraftig økonomi

Kommuneplanens samfunnsdel
- kommunens viktigste styringsverktøy



Det digitale dokumentet - fliser og annet

• Kommunal planstrategi – årlig oppdatering

• «Leve hele livet» - status og videre arbeid 

• 12 planområder = tjenestene: 
- Hva planområdet omfatter 
- Driftsbudsjett med endringer
- Utfordringer og muligheter i planperioden
- Oppfølging av delmål fra kommuneplanens samfunnsdel
- Oppdrag 2022

• Økonomi – planområde 13
- Obligatoriske skjema 
- Investeringer

• Gebyroversikt 

• KOSTRA og begrepsforklaringer 



Økonomibilder



Hovedtall

Hovedoversikt endringer fra opprinnelig 
budsjett 2021

Øk.plan 
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan 
2024

Øk.plan
2025

Reversert avsetning til disposisjonsfond og 
buffermidler renter og lønn fra øk.plan 2021-
2024

-10 450 -14 896 -15 327 -15 327 

Eiendomsskatt, volumendring -3 300 -5 000 -6 700 -8 400 

Forsinka omstillingstiltak, ekstra midler i 2022 3 500 

Ressurskrevende tjenester 8 745 7 130 7 130 7 130 

Renter og avdrag 310 5 771 8 960 14 991 

Selvkosttjenester -7 495 -9 423 -11 322 -15 539 

Øvrige tiltak 5 427 5 005 5 300 5 921 

Statsbudsjettet -10 380 -5 857 -4 225 -4 251 

Lønn, pensjon og pris 15 130 13 662 14 010 16 802 

Sum 1 487 -3 608 -2 175 1 327 

Saldering:

Bruk av/avsetning til disposisjonsfond -1 487 3 608 2 175 -1 327 



Stats-
budsjettet

Plan
-
omr.

Tiltak
Øk.plan

2022
Øk.plan

2023
Øk.plan

2024
Øk.plan

2025

01 Statsbudsjett 2022 - Tolkeloven, endringer
23 23 23 23 

01
Statsbudsjett 2022 - Universell utforming IKT-
løsninger 41 41 41 41 

03 Statsbudsjett 2022 - Økt naturfagstime
105 252 252 252 

03
Statsbudsjett 2022 -SFO, helårs effekt 
inntektsgradert foreldrebetaling 3. og 4. trinn 38 38 38 38 

04 Statsbudsjett 2022 - Flere barnehagelærere 
79 79 79 79 

04
Statsbudsjett 2022 - Redusert pensjonspåslag 
tilskudd private barnehager og reversert økning 
i kapitaltilskudd i 2021

-350 -250 -250 -250 

09 Statsbudsjett 2022 - Barnekoordinator
109 196 196 196 

09
Statsbudsjett 2022 - kompetansekrav 
barneverntjenesten 47 47 47 47 

09
Statsbudsjett 2022 - Lavterskeltilbud 2022, barn 
og unges psykiske helse 97 - - -

09
Statsbudsjettet - Barnevernreformen, 
økonomiske konsekvenser 1 937 2 368 2 368 2 368 



Stats-
budsjettet

Plan-
omr.

Tiltak
Øk.plan

2022
Øk.plan

2023
Øk.plan

2024
Øk.plan

2025

10
Statsbudsjett 2022 - Rusreformen, 
etablering av rådgivende enhet 83 83 83 83 

10
Statsbudsjett 2022 - Økt sosialhjelp som 
følge av redusert dagsats tiltakspenger 57 57 57 57 

11
Statsbudsjett 2022 - Forvaltning og drift 
av nasjonale E-helse løsninger 415 415 415 415 

11
Statsbudsjett 2022 - Økt basistilskudd 
fastleger 2022 samt helårseffekt av 
økning i 2021

165 165 165 165 

11/12
Statsbudsjettet 2022 - økt kommunal 
egenandel på tilskuddsordning for 
ressurskrevende tjenester

500 500 500 500 

13 Ordinært rammetilskudd -8 152 -4 297 -2 665 -2 691 

13 Skatt på inntekt og formue -5 574 -5 574 -5 574 -5 574 

Til lønn- og prisvekst og endring 
demografi

-10 380 -5 857 -4 225 -4 251



Investeringer

• Økonomi-planen for 2021-2024 er i all hovedsak videreført

• Størst investering knyttet til 
• Flomsikring av elva Dørja (avhengig av tilsagn om tilskudd fra NVE)

• Vann og avløp, jmf vedtatt hovedplan

• Trukket ut investering til el-billadere (tilstrekkelig utført i 2021)

• Ikke lagt inn midler til Fjerdumsskogen boligfelt

• Flatavegen 6 – egen sak følger budsjettsaken til formannskap og 
kommunestyre
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Mål 8,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0 %
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Netto lånegjeld 532 604 637 674 742 783 806 834 839

Netto lånegjeld i % av
driftsinntektene

98,3 % 106,3 % 107,8 % 116,8 % 125,8 % 131,8 % 135,4 % 139,4 % 138,9 %
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Handlingsregel Mål
Regnskap 

2020
Budsjett 

2021
Budsjett 

2022
Budsjett 

2023
Budsjett 

2024 
Budsjett 

2025

Netto driftsresultat i % av 
driftsinntektene

1,75 % -0,6 %
-0,2 % -1,0 % -0,2 % -0,3 % -1,1 %

Disposisjonsfond i % av 
driftsinntektene

8 % 7,7 %
7,8 % 7,5 % 8,1 % 8,4 % 8,1 %

Netto lånegjeld i % av 
driftsinntektene

80 % 116,8 %
125,8 % 131,8 % 135,4 % 139,4 % 138,9 %

Kommunens årlige 
låneopptak skal ikke 
overstige låneavdrag 
(utenom selvkostområdet 
og startlån). Mill. kr

Mindre 
enn 0

Oppnådd Oppnådd 1,4 2,3 Oppnådd Oppnådd



Mer om planområdene = 
tjenestene



Omstilling 1

• Vi hadde omfattende runder med å identifisere, vurdere og vedta omstillingstiltak 
i 2019 og 2020. Som følge av disse ble det vedtatt omfattende nedtak på alle 
planområder. Nå er det fleste gjennomført. 

• Også i budsjettprosessen i 2021 har det i alle tjenester vært prosesser for å se på 
mulighet for nye tiltak 

• Ytterligere kutt i tjenestene er vurdert med bakgrunn i lovkrav, vurdering av 
gevinster, risiko og sårbarhet 

• Mulige tiltak er drøftet med tillitsvalgte og verneombud.

• Det er ikke funnet nye større tiltak som foreslås    



Omstilling - 2 • Enhetene skal ved ledighet i stilling, omstilling og 
nedbemanning – innenfor de økonomiske 
rammene – vurdere hvilke tjenester som skal gis, 
og hvilken kompetanse enheten/arbeidsområdet 
må ha for å kunne ha et forsvarlig nivå på disse 
tjenester.

• Når en stilling blir ledig, skal følgende vurderes:

- Om det er mulig å inndra stillingen

- Om oppgavene kan bli utført av andre

- Om det er behov for omorganisering

• Stillinger som etter en konkret vurdering anses å 
måtte videreføres, meldes til kommunens 
omstillingsutvalg. Omstillingsutvalget vurderer om 
stillingen er aktuell som erstatningsstilling for 
overtallige eller medarbeidere som av 
helsemessige årsaker har behov for andre 
oppgaver, samt hvilke medarbeidere som kan være 
aktuelle for stillingen.



Planområde 1

Administrative fellestjenester 

- utgifter knyttet til den politiske og administrative styringen av kommunen
- folkevalgte organer, herunder råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne og 

ungdomsrådet, samt kontrollutvalget inkludert utgifter til revisjon
- resepsjon, politisk sekretariat, post- og arkiv 
- personalarbeid, informasjonsarbeid, økonomistyring, kvalitetssystem, internkontroll og 

utviklingsoppgaver for enhetene 
- tilskudd til 3:1 samarbeid:

skatt/innfordring, lønn/regnskap, innkjøpssamarbeidet, personvernombud, 
kvalitetssystem, og borgerlige vigsler

- store fellesposter som forsikringer, frikjøp hovedtillitsvalgte og felles IKT-utgifter



Planområde 1
• De fleste utgiftene i planområdet er fellesutgifter, herunder IKT. Vi må holde 

oss innen lov- og avtaleverk (for eksempel forsikringene og frikjøp av 
tillitsvalgte) 

• Følger i hovedsak opp alle overordnede mål, strategier og satsningsområder 
for hele kommunen, og bidrar inn mot alle tjenesteområder. 

• Planområdet gir service til innbyggerne, de folkevalgte og enhetene (ledere, 
ansatte og tillitsvalgte). 

• Vi må ha kapasitet og kompetanse til å lede og koordinere arbeidet med 
større planer, prosjekter, saksbehandling, omstillingsarbeid, 
arbeidsgiverstrategi, det systematiske internkontrollarbeidet, digitalisering, 
personalarbeid og økonomistyring. Å følge opp interkommunale samarbeid er 
også en viktig og arbeidskrevende oppgave.



Fokusområder 2022

• Fokus på effektivisering og omstilling i organisasjonen for å redusere 
driftsnivået og sikre mulighet for å bygge fond i økonomiplanperioden

• Digitalisering, med mål om å effektiv drift og gode tjenester, samt å 
oppfylle statens og innbyggernes forventninger.

• Særlig fokus på nærværsarbeid

• Særlig fokus på internkontroll som følge av nye krav i særlover



Planområde 2

Næring og miljø omfatter

• Næring

• Landbruk

• Miljø

Interkommunalt samarbeid: 
- næringsutvikling: Lillehammer-regionen Vekst

- regionalt landbrukskontor 



Fokusområder 2022

Oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel, særlig

det grønne skiftet og bærekraftig arealbruk

Noen tema:

• Utvikling av fritidsboligsektoren

• Bærekraft i landbruket

• Naturmangfoldsplan

• Klimautslipp 

• Næringsarealer



Planområde 3 

Skole

• Undervisning ved 
- barneskolene i Forset, Fjerdum og Follebu 
- Gausdal ungdomsskole

• Voksenopplæringen 

• Skolefritidsordningene ved Forset, Fjerdum og 
Follebu skoler.



Fokusområder 2022

• Folkehelse og livsmestring

• Læring og utvikling

– Ung Styrke

– Inkluderende barnehage- og skolemiljø

– Trygge skoleveier



Planområde 4 

Barnehage

• Kornhaug, Forset og Fjerdum 
barnehager 

• Tilskudd til private barnehager. 

• Ordningene knyttet til redusert 
foreldrebetaling og 
gratis kjernetid for lavinntekts-
familier



Fokusområder 2022

• Folkehelse og livsmestring

• Læring og utvikling

– Ung Styrke

– Inkluderende barnehage- og 
skolemiljø



Planområde 5 

Kultur og fritid

• Kulturskole,

• Allmennkultur

• Frivilligsentral

• Bibliotek

• Ungdomsarbeid

• Idrett

• Kirkelig fellesråd



Fokusområder 2022

• Barn og unge

• Frivillighet

• Generelt kulturarbeid

Følge opp mål og satsninger i 
kommuneplanens samfunnsdel ved blant 
annet å utarbeide frivilligstrategi

Ekstra fokus på frivillighet, da 2022 er 
Frivillighetens år 



Planområde 6 

Teknisk drift
• Prosjektering
• Veger
• Miljø- og trafikksikkerhetstiltak
• Vann- og avløpsanlegg
• Renovasjon
• Septikktømming
• Brannvern og feiing.

• Både renovasjon og brann/feiing utføres av interkommunale selskaper. 
Septikktømming gjennomføres av ekstern entreprenør etter en felles 
anbudskonkurranse for Lillehammer, Øyer og Gausdal. Innenfor planområdet 
utføres derfor bare mindre forvaltningsoppgaver innen disse tjenestene.



Fokusområder 2022

• Vann og avløp

– Kapasitet drikkevann og håndtering av avløpsvann

– Tiltak i tråd med hovedplan for VA

• Veger

– Forebygging av flomskader

• Overvann

– Forebygging i forbindelse med utbyggingsområder

– Flomsikringstiltak Dørja og Finna



Planområde 7 

Bygg/eiendom/areal

• Byggesak

• Kart/oppmåling

• Arealplanlegging

• Eiendomsforvaltning

• Hele kommunens bygningsmasse er samlet på 
dette planområdet



Fokusområder 2022

• Klima og miljø

• Eiendom
– Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens eiendommer

• Energieffektivisering
– Videreføres arbeid med redusert energiforbruk

• Kommunens bygningsmasse
– Arealeffektivisering gjennom avhending, riving, rehabilitering og ombygging

• Byggesak og arealplan
– Fokus på arealstrategiene fra kommuneplanens samfunnsdel



Planområde 9 Barn og familie

• Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

• Helsestasjon og skolehelsetjeneste 

• Familieteam

• Svangerskapsomsorg, 

• Barnefysioterapi 

• Barneverntjeneste



Fokusområder 2022

• Barnevernreform

– Nye oppgaver og behov for 
kompetanse

– Helhetlig plan for kommunens 
forebyggende innsats

• Fokus på barn og unges psykiske 
helse etter covid-19

• Foreldreveiledning

• Videreutvikle koordinering og 
samordning av tjenester for barn og 
unge 



Planområde 11
Helse

• Bofellesskapene Flatland, Bjørkvin, Heggelia og 
Flatavegen 2

• Vernepleietjeneste, støttekontakt- og 
avlastningstjeneste for yngre 

• Kommunale tiltaksplasser
• Psykisk helse- og rustjeneste, 
• Fysioterapitjeneste og ergoterapitjeneste
• Dagsenter for eldre, 
• Aktivitetssenteret i Forset, 
• Frisklivsentral og folkehelse
• Utgifter knyttet til kommunelegetjenesten, 

legevakt, miljørettet helsevern, teknisk 
hygiene, smittevern 

• Forebyggende edruskapsarbeid, inklusiv 
inntekter/utgifter knyttet til skjenkebevillinger



Fokusområder 2022

• Forebyggende og helsefremmende arbeid

– Aktivitetstilbud

– Rehabilitering og fokus på egenmestring 

• Brukermedvirkning

• Koordinering av tjenester

• Økt kapasitet i psykisk helse- og familieteamet gjennom 
omprioritering av ressurser mellom planområder



Planområde 12

Omsorg
• Kommunens pleie- og omsorgstilbud 

- sykehjemsdrift
- helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie)
- praktisk bistand (hjemmehjelp)
- omsorgsboliger
- bofellesskap
- omsorgslønn
- brukerstyrt personlig assistanse, 
- trygghetsalarm, 
- tildelingskontor, 
- kjøkkendrift i institusjon 
- matlevering til hjemmeboende



Fokusområder 2022

• Effektuere vedtatte omstillingstiltak

– Videreføre prosesser knyttet til effektivisering 
av sykehjemsdrift og opptrapping av HDO

• Videreføre prosess knyttet til alternative 
arbeidstidsordninger

– Tilstrekkelig kompetanse, effektiv drift, gode 
arbeidsvilkår, heltidskultur

• Fortsatt fokus på forebyggende og 
helsefremmende tiltak

• Videreføre pilot velferdsteknologi, samt fokus på 
bruk av velferdsteknologi i hjemmetjenesten



Sammen får vi det til!



Noen enkeltsaker



Steinslia industriområde

Vedtak i kommunestyret, 28. oktober 2021: 

• «Bygging av veg Steinslia næringsområde stilles i bero, og vurderes på 
nytt i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2022.»



Fjerdumsskogen

Vedtak i kommunestyre 30. sept. 2021:

1. På grunn av høye utbyggingskostnader utredes det en løsning for 
utbygging av deler av området som ligger nærmest dagens 
infrastruktur.

2. Kommunestyret anmoder ordfører om et sonderingsmøte med 
statsforvalteren, der tema er mulighet for tomtearealer i 
sentrumsnære områder.



Flatavegen 6

Tidligere vedtak i sak 98/20 om  «FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - ETABLERING AV 
HELDØGNS OMSORG (HDO) I SYKEHJEMSAVDELING, SAMT FREMTIDIG BRUK AV FLATAVEGEN 6»

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

• Den interkommunale utredningen er forsinket. Kommunaldirektøren i Gausdal vil foreslå av vi ikke 
foretar den utredningen. Det er for stor usikkerhet i lovverket knyttet til ansvar og finansiering til at vi 
kan ta sjanse på å være vertskommune for et slikt botilbud. 

• I tråd med kommunestyrets vedtak av 10.12.2020 i sak 98/20, har kommunedirektøren vurdert faglige 
behov for fremtidig bruk av denne bygningsmassen. 

• Vi foreslår derfor et alternativ, som svarer opp to behov. Egen sak om dette fremmes for 
kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen.



Flatavegen 6 – forslaget

• Det er lagt inn en økt bevilgning på 0,5 mill. kr i 2022. Økningen henger sammen 
med mindre ombygging av Flatavegen 6. 

• Det foreslås at det etableres to nye boenheter ved Flatavegen 6 som ivaretar 
tjenestens behov for økt antall boliger for målgruppen. En av boenhetene er per 
nå tenkt benyttet til kartlegging og akuttplassering.»

• Videre har kirkelig Fellesråd behov for nye lokaler etter salg av Herredshuset i 
Forset. 

• Det vil være mulig å ivareta begge disse behovene med en mindre ombygging av 
Flatavegen 6. 



Eiendomsskatt 

Vedtak i kommunestyret 25. oktober 2022: 

• Kommunestyret ber om en oversikt over hva innbyggere (heltids og 
deltids) i gjennomsnitt betaler i eiendomsskatt, i Gausdal 
sammenliknet med 3 andre kommuner. Det er mer relevant å se på 
det enn på hvor høy taksten er på en gitt eiendom, siden noen 
kommuner bruker lokale takster mens andre bruker skatteetatens 
takster. Det er også ønskelig å få fram hva som er det totale 
avgiftsnivået i Gausdal kommune, sammenliknet med de 3 utvalgte 
kommunene. Oversikten legges fram i løpet av 2021.



Flere enkeltsaker

Mulige utgifter som ikke er lagt inn i kommunedirektørens forslag: 

- veterinærvakt; kommer som egen sak med flere løsningsalternativ. 

- bredbånd, kommer som egen sak. 

Mulige inntekter som ikke er lagt inn i kommunedirektørens forslag:

- øke eiendomsskatten på næring med en promille, - fra 5 til 6
promille (grensen er 7 promille). Dette utgjør ca. kr. 700.000,-



Kafe-lokalene i kommunehuset

Utgifter er ikke lagt inn i kommunedirektørens forslag. 

Egen sak fremmes med følgende alternativ beskrevet: 

• Vi lyser ut etter nye kafédrivere, for å få leieinntekter på lokalene. For evt. 
subsidiering av husleiekostnader (som ved tidligere avtaler), legges det inn en 
forutsetning av at driverne legger til rette for kantinetilbud hver dag mellom kl. 
11-12 og godt opplegg for møtemat. 

• Lokalene står tomme i 2022, og vi bruker 2022 til å utrede alternativ 
bruk/ombygging av lokalene til kontorer/møterom.  

• Lokalene står tomme i 2022, og vi ser på muligheten til å legge inn midler til 
kantine/møteservering i budsjett 2023 (70% stilling + renhold + 
møbler/kjøkkenutstyr). 



Politikermodulen i Framsikt



Politikermodulen i Framsikt

• Vi skal også i år benytte politikermodulen i Framsikt.

• Gruppelederne gir beskjed innen fredag 5.11 til Kontroller Berit Brateng om 
hvem som skal ha tilgang. Berit.brateng@gausdal.kommune.no , tlf: 40 54 28 48 

• Det vil bli sendt ut en brukerveileder til de som skal ha tilgang.

• Opplæring på teams tirsdag 9.11 kl. 17.00. Invitasjon vil bli sendt ut på fredag. 

mailto:Berit.brateng@gausdal.kommune.no


Sammen får vi det til!


