
 

 

 
 

 
 

 

Sakliste 
 
STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM:           MØTEDATO: KL. 
    
Kommunestyret Kommunestyresalen –  
 dagmøte 12.12.2019 09:00 
 
 
Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. 
 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 126/19 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 12.12.2019  
 
Sak 127/19 RULLERING AV HANLDINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG 

OMRÅDER 2018-2020 SPILLEMIDLER - SØKNADER MED 
TILDELING I 2020 

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

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

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

OG FASTSETTING AV EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR 
PERIODEN 2019 - 2023  

 
Sak 134/19 SYKEHJEMSPLASSER, HJEMMETJENESTE OG DAGSENTER  
 
Sak 135/19 PRAKTISK BISTAND - SATSENDRINGER FOR 2020  
 
Sak 136/19 REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2020  
 
Sak 137/19 REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2020  
 
Sak 138/19 REGULERING AV SLAMGEBYR 2020  



 
Sak 139/19 REGULERING AV VANNGEBYR 2020  
 
Sak 140/19 REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2020  
 
Sak 141/19 REVISJON AV GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER, 

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

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR 2020-2023  
 
 
 
Habilitet og interessekonflikter: 
Medlemmer og varamedlemmer til politiske utvalg kan være inhabile i enkeltsaker til politisk 
behandling. Se derfor nøye gjennom saklisten. 
For at det skal være mulig å innkalle varamedlem i slike tilfeller, må medlem eller innkalt 
varamedlem i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med utvalgets leder. Ved 
behov kontaktes rådmannen for vurdering av habiliteten. 
Kommer man til at det kan foreligge inhabilitet, må melding gis til servicetorget så raskt som 
mulig for innkalling av varamedlem til den aktuelle saken. Det er organet selv som formelt 
avgjør habilitetsspørsmålet ved votering.  
 
Eventuelle forfall meldes til servicetorget på e-post: servicetorget@gausdal.kommune.no, evt. 
på tlf. 61 22 44 00. 
Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. 
 
 
 

Gausdal, 5.12.2019 
 

Anette Musdalslien 
Ordfører 

         Rannveig Mogren 
         Kommunedirektør 
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Ark.: 033   Arkivsaksnr.: 19/2608 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
126/19 Kommunestyret 12.12.2019 
 
Saksbehandler: Oddny Rakstad 
 
REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 12.12.2019  
 
 

1. Brev til alle landets kommuner fra Det kongelige helse- og omsorgsdepartementet. 
2. Krever at Nortura Otta blir videreført – Gudbrandsdalstinget. 
3. Dramatiske budsjettkonsekvenser for kommunene – Gudbrandsdalstinget. 
4. Protokoll ekstraordinær generalforsamling LGE HOLDING, 27.11.2019. 
5. Protokoll styremøte LGE HOLDING, 27.11.2019. 
6. Innlandet revisjon IKs, representantskapsmøte 17.12.2019. 
7. Representantskapsmøte GLØR IKS 20.12.19. 
8. Interkommunalt politisk råd. 

 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

vedtak: 
 

Referatsakene tas til etterretning. 
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Ark.:    Arkivsaksnr.: 17/1965 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
94/19 Formannskapet 03.12.2019 
127/19 Kommunestyret 12.12.2019 
 
Saksbehandler: Nisveta Tiro 
 
RULLERING AV HANLDINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 
2018-2020 SPILLEMIDLER - SØKNADER MED TILDELING I 2020 
 
 
Vedlegg: 

 Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder 2018-2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 
 Handlingsprogram for store idrettsanlegg i Oppland  

 
 
SAMMENDRAG: 
Kulturdepartementet stiller krav til at planens fireårige prioriterte handlingsprogram 
rulleres årlig.  
 
Det er  9 søknader om spillemidler for 2020; 5 for ordinære anlegg og 4 for nærmiljøanlegg. 
 
Ordinære anlegg: 

1. Skeikampen skiarena, skiskytteranlegg, lysanlegg, målhus/speakerbu (gjentatt) 
2. Follebu kunstgressbane fornyet)  
3. Gausdal Arena, klubbrom (fornyet) 
4. Idrettshus garderobeanlegg, Linflåa idrettspark (fornyet) 
5. Skeikampen skiarena, Rulleskiløype (ny)  

Nærmiljøanlegg: 
1. Forset lysløype (ny)  
2. Triksepark ved Gausdal Arena (ny)  
3. Skeikampen skiarena, skileikanlegg (ny)  
4. Snøproduksjon, Fjerdum skole (fornyet) 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Generelt 
Ordningen med spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i Lov 
om pengespill mv av 28. august 1987 nr. 103 med endringer av 21. juni 2002 nr. 37. 
 
Kulturdepartementet og fylkeskommunen administrerer fordelingen av overskuddet fra Norsk 
Tipping; – de midlene som hvert år settes av til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i 
kommunene.  
 



  Sak 127/19 

 Side 5 av 85   

Kommunens oppgaver er blant annet å veilede søkere, godkjenne planer og sørge for at 
søknadene som oversendes fylkeskommunen oppfyller kravene i departementets bestemmelser. 
Kommunen skal foreslå en prioritering av søknadene, og søknadene prioriteres i to kategorier: 

- Ordinære anlegg (både nybygg og rehabilitering) 
- Nærmiljøanlegg  

 
Forslaget til kommunal prioritering skal behandles politisk.  
 
Søkere på tilskudd fra spillemidlene kan være fylkeskommuner, kommuner, idrettslag, 
andelslag, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger som ikke har kommersielt formål. 
Kommunen eller anleggseier må eie grunnen eller ha tinglyst leieavtale på minimum 30 år. For 
nærmiljøanlegg er kravet 20 år. For søknader om støtte av anlegg med store bygge- og 
driftskostnader (for eksempel svømmehaller, idrettshaller) godtas som regel bare kommune 
eller fylkeskommune som eier.  
 
Tilskuddenes størrelse 
Det ytes vanligvis tilskudd til ordinære anlegg på inntil 1/3 av godkjent kostnadsramme.  
Maksimalt tilskudd er generelt kr. 1 000 000. For større anlegg, som kunstgressbanen med 
lysanlegg, er andre satser gjeldende – nærmere bestemt kr. 2 500 000. For nærmiljøanlegg er 
satsen ½ av godkjent kostnad, med øvre grense på kr. 300 000 per anleggsenhet.  
 
Gausdal kommune 
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse ble vedtatt av kommunestyret 
29.9.16. Planens handlingsprogram rulleres årlig. Kulturdepartementet stiller krav om at anlegg 
det søkes spillemidler til må være prioritert i handlingsprogrammet for å kunne tas i betraktning 
ved den årlige tildelingen.  
 
I følge veileder fra Kulturdepartementet om kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet 
(V-0798), defineres en rullering av handlingsprogrammet som mindre vesentlige endringer, 
uten krav om offentlig høring. Å endre prioriteringsrekkefølge på anleggene som er oppført i 
handlingsprogrammet er dermed innenfor denne definisjonen. Nye nærmiljøanlegg og mindre 
ordinære anlegg kan tas inn i rulleringen dersom den er innenfor planens mål og strategier.  
 
I år er det 9 søknader om spillemidler. 4 er nye søknader.  
 
 
Nye søknader for 2020  
Skeikampen skiarena – rulleskiløype, ordinært anlegg 
Utbygging av anlegget Skeikampen skistadion startet i 2015 med en samlet kostnad på 32 mill. 
Godkjent søknadsbeløp for spillemidler er 5,5 millioner fordelt på tre søknader.  
 
Søknad om spillemidler til rulleskiløype er en av tre søknader på skiarena og fremmes for første 
gang nå med tildelingsåret 2020.  
 
Skeikampen Skiarena, skileikanlegg, nærmiljøanlegg  
Skeikampen skiarena AS planlegger å etablere skileikanlegg i nærområdet av skiarena.  
 
Forset Lysløype, nærmiljøanlegg  
Vestringen IL drifter Lysløypeanlegget i Forset. De søker nå om spillemidler for å:  
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 oppgradere lysløypeanlegget på 5 km i Forset med miljøvennlig og godkjent lysanlegg på 

tryggelyktestolper.  
 Opprette anlegg for langrenncross i tilknytning til lysløypa  
 ny påmelding – og tidtakerbu» 

 
Triksepark ved Gausdal Arena, nærmiljøanlegg 
Gausdal skilag planlegger utbygging av et nærmiljøanlegg i form av en triksepark. Målet er å 
skape kreativitet og utfordrende egenorganisert aktivitet samt å være et godt bidrag til å oppnå 
positive holdninger og gi alle barn like muligheter til å utvikle sine evner og talent, individuelt 
og i samarbeid med andre. 
 
Trikseparken er et samarbeidsprosjekt for uorganisert aktivitet for ungdom idrettslag og etter 
innspill fra ungdomsrådet og elevrådet ved Gausdal ungdomsskole. 
 
Fornyete og gjentatte søknader for 2020  
 
Skeikampen skiarena, skiskytteranlegg, lysanlegg, målhus og speaker bua, ordinært anlegg 
Anlegget har en godkjent søknadssum på 2,4 millioner.  I 2019 ble det tildelt kr. 1,2 millioner. 
Søknaden gjentas i 2020 og det søkes om kr. 1,2mill.  
 
Gausdal Arena, klubbrom, ordinært anlegg  
Søknaden om spillemidler til denne anleggsenheten i Gausdal Arena ble første gang fremmet i 
2012. Anleggsenheten har ikke fått spillemidler, og derfor søkes det igjen.  
 
Follebu kunstgressbane, ordinært anlegg 
Follebu fotballag søker om spillemidler til oppgradering av Follebu stadion med 
kunstgressbane. Søknaden om spillemidler ble første gang fremmet for tildelingsåret 2017, men 
ble trukket på grunn av manglende finansiering.  Søknaden ble godkjent i 2019. Anlegget ble 
ikke tildelt spillemidler i 2019 og derfor søkes det igjen.   
 
 
Idrettshus garderobeanlegg, Linflåa idrettspark, ordinært anlegg  
Søknaden om spillemidler til denne anleggsenheten ved Linflåa idrettspark ble første gang 
fremmet i 2011. Anleggsenheten har ikke fått spillemidler til nå, og derfor søkes det igjen.  
 
Uteområde Fjerdum skole, Snø produksjon, nærmiljøanlegg  
Søknaden om spillemidler til dette anlegget ble første gang fremmet i 2018.  Anlegget har ikke 
fått spillemidler til nå, og derfor søkes det igjen.  
 
 
VURDERING: 
Kommunalt handlingsprogram for anlegg og områder skal rullers årlig, og tar utgangspunkt i 
gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og fylkeskommunens handlings-
program for store idrettsanlegg i Oppland. 
 
Fylkeskommunens føringer ved tildeling av spillemidler: 

- Føringer fra staten som føler det årlige tildelingsbrevet til fylkeskommunen 
- Tilskuddspotten fordeles prosentvis mellom regionene i fylket basert på søknadssum  
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- Kommunens prioriteringer tillegges vekt ved fordelingen  
- Søknader gitt prioritet gjennom handlingsprogram for store idrettsanlegg i Oppland 
- Spillemidlene fordeles mest mulig rettferdig mellom kommunene basert på antall 

søknader, total søknadssum og tidligere års tildelinger 
 
Det er viktig å presisere at det ikke er nedfelt noe vedtak eller føringer om at alle som søker 
om tilskudd gjennom spillemiddelordningen, før eller senere vil få innvilget søknad. Dette 
innebærer at enkelte anlegg med godkjent spillemiddelsøknad ikke blir prioritert.  
 
Gausdal kommunen sin kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse legger 
følgende kriterier for kommunal prioritering av søknader: 

- Vurdering av behov for nye anlegg og områder, prioritert etter mål og strategier 
- Rammebetingelser utfra kommunens økonomiske evne (økonomiplan) og øvrige 

betingelser som er lagt til grunn for tildeling av offentlige bevilgninger 
- Kommunens utbyggingsplaner og øvrige planer 
- Ivaretakelse av allmenhetens rettigheter og behov knyttet til utøvelse av friluftsliv. 
- videreutvikling av eksisterende anlegg for barn og ungdom prioriteres 

 
Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder for 2020 er utarbeidet i samarbeid med  
Gausdal idrettsråd.  
 
Skjematisk framstilling av prioritert handlingsprogram for anlegg og områder 2018-2020, 
spillemidler med tildeling i 2020 er vedlagt.  
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 
 
1. Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder 2018-2020 rulleres. 
2. Søknadene om spillemidler for 2020 godkjennes under forutsetning av komplettering innen 

fristen for oversendelse til Oppland fylkeskommune for videre behandling. 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 94/19 den 03.12.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 
1. Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder 2018-2020 rulleres. 
2. Søknadene om spillemidler for 2020 godkjennes under forutsetning av komplettering innen 

fristen for oversendelse til Oppland fylkeskommune for videre behandling. 
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Ark.: 153   Arkivsaksnr.: 19/2570 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
92/19 Formannskapet 03.12.2019 
128/19 Kommunestyret 12.12.2019 
 
Saksbehandler: Marit Bråten Homb 
 
PERIODISERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2019  
 
Vedlegg: Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen 
 
 
SAMMENDRAG: 
Som følge av at framdrift på enkelte investeringsprosjekter er slik at utgiften forskyves 
fra 2019 til 2020, foreslås det å justere ned utgiftssiden i investeringsbudsjettet med 
30,47 mill. kr i 2019. Inntekt fra merverdiavgiftskompensasjon justeres ned med 
1 mill. kr, og bruk av lån reduseres med 29,47 mill. kr. Det vil i 2020 bli laget en sak der 
det foreslås å legge investeringsmidlene inn igjen i budsjettet. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Dette er en sak som administrasjonen fremmer årlig for å korrigere investeringsbudsjettet 
mellom år slik at det blir mest mulig i tråd med faktisk aktivitet. Det innebærer at midler som 
antas å ikke bli brukt i 2019, blir trukket inn i budsjettet for 2019. Midlene budsjetteres inn på 
nytt i 2020. Det skjer vanligvis i en sak til kommunestyret i mai-møtet. 
 
Hvilke investeringsmidler som foreslås overført til 2020 framgår av følgende tabell: 
 

Investeringer som overføres fra 2019 til 2020  Tall i hele 
tusen kroner  

Endring investeringsutgifter:   
96555 HB Sør Skei -9 000 
96556 VA Skei RA - Nersetra -650 
96557 Fornying avløpspumpestasjon -1 100 
96559 Vannledning Snippen - Skeikampen -800 
96560 HV Øvre Forset -500 
96634 Sanering ledningsnett VA -500 
96637 Kummerking -100 
96641 Rehabilitering Skei-Svingvoll -5 000 
96040 Rammebevilgning vann og avløp -2 000 
96790 Forprosjekt G/S-veg Linflåa -Forset -250 
92251 Lekeapparater barnehage -250 
92253 Follebu skole, inventar ny klasse  -146 
94120 Kjøp av utleieboliger -2 774 
91125 Oppgradering nettverksutstyr -700 
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91105 Digitalisering/IKT-prosjekter -1 500 
93172 Sprinkleranlegg Follebutunet -2 900 
93600 Rammebevilgning inv. pleie og omsorg -2 000 
93611 Rammebevilgning omsorg, ikke bygningsmessige tiltak -300 
Sum endring investeringsutgifter -30 470 
Endring finansiering:   
Redusert momskompensasjonsinntekt 1 000 
Redusert bruk av lån til investeringer 29 470 
Sum endret finansiering 30 470 
Netto endring  - 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 
 

Investeringsbudsjettet for 2019 blir korrigert ned med 30,47 mill. kr i tråd med tabellen inntatt 
i saksframlegget. Det innebærer en reduksjon i inntekt fra momskompensasjon på 1 mill. kr og 
en reduksjon i bruk av lån med 29,47 mill. kr. 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 92/19 den 03.12.2019. 
 
Behandling: 
Prosess: Formannskapet ønsker at det i 2020 blir 2 saker knyttet til sakskomplekset, både i 
februar og i forbindelse med behandling av regnskapet.   
  
Votering i saken:  
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 
Investeringsbudsjettet for 2019 blir korrigert ned med 30,47 mill. kr i tråd med tabellen inntatt 
i saksframlegget. Det innebærer en reduksjon i inntekt fra momskompensasjon på 1 mill. kr og 
en reduksjon i bruk av lån med 29,47 mill. kr. 
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Ark.: 223   Arkivsaksnr.: 19/2535 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
96/19 Formannskapet 03.12.2019 
129/19 Kommunestyret 12.12.2019 
 
Saksbehandler: Harald Landheim 
 
SØKNAD OM STØTTE TIL KORSÅSEN MOTORSPORTANLEGG  
 
Vedlegg:  

Søknad om støtte til Korsåsen motorsportanlegg 
Prosjektbeskrivelse 
FDVU-plan  
Investeringsprofil bane 2018 MX 
Investeringsprofil bane 2018 Rallycross 
Uttalelse fra Gausdal idrettsråd 

  
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
 
SAMMENDRAG: 
NMK Sør-Gudbrandsdal søker Gausdal kommune om støtte til bygging og drift av 
motocrossbane på Korsåsen mellom Saksumdal og Lillehammer. Anlegget er planlagt 
som et regionalt motorsportanlegg, og motocrossbanen anses viktig å få på plass først, 
siden eksisterende anlegg i Hovemoen blir nedlagt i forbindelse med framføring av ny 
E6. Strategien for øvrig er å bygge ut de mest inntektsgivende deler av anlegget først. 
 
Kommunedirektøren foreslår at søknaden avslås på bakgrunn av kommunens 
anstrengte økonomi, og det faktum at Gausdal idrettsråd prioriterer andre anlegg foran 
den omsøkte motocrossbanen på Korsåsen.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Norsk Motor Klubb Sør-Gudbrandsdal (NMK Sør-Gudbrandsdal) ble stiftet i 1952 og er en av 
Norges største motorklubber. Klubben har i alle år rekruttert medlemmer fra kommunene 
Gausdal, Øyer, Ringsaker og Lillehammer.  
 
Hovedaktiviteten i klubben målt i antall brukere er motocross. Motocrossen har hatt tilhold i 
Hovemoen i over 50 år, men har mottatt oppsigelsesbrev fra Veidekke Industri AS fra 
våren/sommeren 2020, da selskapet har behov for området i forbindelse med utbygging av ny 
E6 forbi Lillehammer.  
 
I 2007 fikk NMK Sør-Gudbrandsdal regulert, i en privat reguleringsplan, et område på 360 
dekar på Korsåsen mellom Saksumdal og Lillehammer for å bygge et bilsport- og 
motorsportanlegg. Samtidig fikk Lillehammer Skytterlag regulert et tilgrensende område, i en 
tilsvarende prosess.  
 
Hele motorsport-anlegget ble forhåndsgodkjent av Kulturdepartementet i 2012. Denne 
godkjenningen er fornyet og fortsatt aktuell.  
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I 2018 ferdigstilte NMK Sør-Gudbrandsdal, i samarbeid med Lillehammer Skytterlag, 1,8 km 
vei inn til det regulerte området. Det har i 2019 vært arbeidet med å få på plass strøm inn i 
området. 
 
Tanken var fram til 2018 å leie det aktuelle området. NMK Sør-Gudbrandsdal etablerte da, 
med bistand fra Lillehammer Idrettsråd, kontakt med Lillehammer kommune, som i 
formannskapsmøte 13. november 2018 vedtok følgende:  

1. Lillehammer kommune erverver grunn på totalt ca. 360 daa regulert til idrettsformål- 
Motorsportanlegg på Korsåsen på de vilkår som framgår av intensjonsavtalen mellom 
grunneierne og NMK SGD.  

2. Kjøp av grunn på ca. kr. 3 600 000,-, med tillegg for omkostninger på ca. kr.250 000-, dekkes 
innenfor vedtatt låneramme 2018 ved en omdisponering av investeringsmidler innenfor 
Tjenesteområde Eiendom.  

3. Det utarbeides en bruksavtale for disponering av grunn mellom Lillehammer kommune og 
NMK Sør-Gudbrandsdal hvor grunn til ordinær lokal aktivitet stilles vederlagsfritt til 
disposisjon. Det må påregnes leie for grunn ved gjennomføring av nasjonale og 
internasjonale arrangement.  

4. Bruksavtalen med en varighet på minimum 30 år skal forutsette at NMK Sør-Gudbrandsdal 
selv dekker alle kostnader som påløper for utbygging av anlegg, drift og vedlikehold av disse.  

 
 
Motocrossbanen utgjør første byggetrinn i et regionalt motorsportanlegg på Korsåsen. 
Anlegget består av mange forskjellige elementer som ikke kan bygges samtidig. Noen 
elementer er ikke spillemiddelberettiget, mens mange andre er det. Anlegget må sees på i en 
helhet fordi noen av elementene er felleselementer for alle andre deler av anlegget. Dette er i 
hovedsak depot, klubbhus og parkering. Det vises til vedlagte prosjektbeskrivelse for nærmere 
detaljer. 
 
Finansieringen av anlegget baserer seg på tre grunnelementer:  

- Spillemidler pr. søknadselement  
- Dugnader  
- Egenkapital og lån  

 
Regionale/interkommunale idrettsanlegg kan få et tillegg på 30 % av ordinært 
tilskudd/spillemidler forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:  
 

1. Anlegget er et større, kostnadskrevende anlegg, f.eks. svømmeanlegg eller idrettshall.  
2. Det er inngått bindende skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner vedrørende 

investering og drift. Avtalen må inneholde følgende elementer:  
a. Hver deltagende kommune skyter inn minimum 5 % av anleggets godkjente kostnad i 

investeringstilskudd. Kommunenes tilskudd må dokumenteres. 
b. Enten at hver deltagende kommune skyter inn minimum 5 % av anleggets faktiske 

driftskostnader i årlige driftstilskudd i 20 år. Driftstilskuddet kan ikke begrenses til et 
nominelt beløp gjennom 20-årsperioden.  
Eller at hver deltagende kommune stiller garanti som dekker minimum 5 % av 
faktiske, årlige driftsunderskudd for anlegget. Den kommunen som står som 
søker/anleggseier, skal stille garanti slik at den dekker hele driftsunderskuddet etter 
fradrag for øvrig deltagende kommune(r)s garantidekning. Garantiene skal samlet 
dekke 100 % av faktiske, årlige driftsunderskudd for anlegget i 20 år. 



  Sak 129/19 

 Side 12 av 85   

Dersom andre enn en kommune står som søker/anleggseier, vil det være et vilkår at deltagende 
kommuner inngår slik bindende skriftlig avtale med anleggseier vedrørende investering og drift. 
 
NMK Sør-Gudbrandsdal har i e-post av 10.11.19 og brev av 05.11.19 søkt Gausdal kommune 
om støtte til bygging og drift av motocrossbane på Korsåsen. Det opplyses i søknaden at 
dersom Lillehammer kommune + annen kommune (Gausdal og/eller Øyer) gjør avtale om 
interkommunalt motocrossanlegg så økes spillemiddelsatsen fra 33% til 40% av investeringsbehovet. 
Investeringer og drift vil da utgjøre følgende pr. kommune, jfr. kravene foran til spillemiddelsøknader 
for interkommunale anlegg: 
 

Investering:  
Brutto 4,25 mill. kr, dvs. et bidrag pr kommune på minimum kr. 212.000 kr (5%). 
  
Drift:  
Årlig driftskostnad på kr. 300.000 kr, noe som gir et årlig bidrag pr. kommune på minimum kr. 
15.000,- NOK (5%). 

 
Forvaltnings-, drift-, vedlikeholds- og utviklingsplanen (FDVU-planen, jfr. vedlegg) viser i 
grove trekk elementer som skal bygges og rekkefølgen på disse, samt mer detaljert 
driftsbudsjett for hver av banene.  
 
NMK Sør-Gudbrandsdal arbeider mot flere kilder (bl.a. Regionalenheten i Oppland 
fylkeskommune og ulike fond) for å øke klubbens egenkapital. Klubben har videre undersøkt 
lånemuligheter i bank, samt at de har søkt Lillehammer kommune om bankgaranti for lån. 
 
 
VURDERING: 
NMK Sør-Gudbrandsdal har over en årrekke lagt ned et omfattende arbeid i planleggingen av 
et regionalt motorsportanlegg på Korsåsen. Det er lagt opp til en trinnvis utbygging for å 
realisere hele anlegget, der nødvendig infrastruktur er prioritert først, og der de mest 
inntektsgivende deler av anlegget følger deretter. Dagens anlegg er under avvikling, og 
etableringen av et nytt anlegg vil være av stor betydning for motorinteresserte i alle aldere i 
kommunene i Lillehammer-regionen. 
 
Gausdal kommune er imidlertid i en svært anstrengt økonomisk situasjon, der det er krevende 
å få budsjettet i balanse både for kommende år og i resten av planperioden. Alle kommunens 
tjenester står overfor en situasjon med reduserte økonomiske rammer. 
 
I uttalelsen fra Gausdal idrettsråd framgår det at de også har andre anlegg under planlegging 
og oppføring, og som de gjerne ser at kommunen har midler til å prioritere før det bevilges evt. 
midler til etableringen av Korsåsen Motorsportanlegg. 
 
Kommunedirektøren anbefaler ut fra forannevnte at søknaden fra NMK Sør-Gudbrandsdal om 
støtte til Korsåsen Motorsportanlegg avslås. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 
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Kommunestyret avslår søknad fra NMK Sør-Gudbrandsdal om støtte til Korsåsen 
Motorsportanlegg. 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 96/19 den 03.12.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
Innstilling: 
Kommunestyret avslår søknad fra NMK Sør-Gudbrandsdal om støtte til Korsåsen 
Motorsportanlegg. 
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Ark.: 223   Arkivsaksnr.: 19/1657 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
130/19 Kommunestyret 12.12.2019 
 
Saksbehandler: Jon Sylte 
 
SØKNAD OM STØTTE TIL KJØP AV NY LØYPEMASKIN - STI- OG 
LØYPEKOMITEEN GAUSDAL VESTFJELL NORD  
 
 
Vedlegg: Søknad den 23.06.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
  Tegningsinnbydelse andeler 
  Skriv til fastboende og berørte hytteeiere 
 
 
SAMMENDRAG: 
Sti- og Løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord søker om et tilskudd på kr. 950.000 til 
innkjøp av ny løypemaskin. Rådmannen tilrår at søknaden avslås ut fra kommunens 
økonomiske situasjon og at dette ikke er lovpålagt oppgave. Søknaden kan eventuelt 
vurderes på nytt ved behandlinga av økonomiplanen.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Bakgrunn 
Sti- og løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord søker kommunen om støtte til kjøp av ny 
løypemaskin. Maskina skal dekke samme området som Gausdal Løypeservice har kjørt. 
Løypenettet strekker seg fra Strand Fjellstue/Espedalen Fjellgrend via Vassenden og opp til 
Jentfjell, Roasetra, Finntjernmorka, Ongsjøen, Leppe, Synstgardsetra, Vetafjellet til 
Hornsjøsetra.  
 
Den gamle maskina medførte så store påkostninger at den er levert tilbake, så de står uten 
tilbud for kommende vinter. Gausdal Løypeservice ønsker ikke lenger å ha løypekjøring i egen 
regi, men er villige til å kjøre maskina under forutsetning av at Sti- og Løypekomiteen tar eier- 
og driftsansvar.  
 
Økonomi 
Det søkes om et tilskudd på kr. 950.000. De er tilbudt ny maskin til kr. 2.600.000. 
 
Finansiering: 
 Sparebankstiftelsen   300.000  (innvilga) 

Gjensidigestiftelsen   300.000 (ikke innvilga) 
Sparebank 1 Gudbrandsdal    70.000 (tilsagn) 
Strand Fjellstue     50.000 (tilsagn) 
Egenkapital    830.000 (andelstegning hytteeiere) 
Sti- og løypekomiteen    30.000 
Momsrefusjon    370.000 (anslag 15-18 %) 
Sum finansiering   1.950.000  
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Manglende beløp er dermed ca. kr. 650.000, og dersom tilskudd fra Gjensidigestiftelsen uteblir 
så mangler kr. 950.000. Andelstegning pågår fortsatt, men søker antar at det blir mindre beløp 
heretter.  
 
Tidligere praksis 
Kommunen samarbeider med idrettslaga om løypemaskin som brukes på løypenettet rundt 
Segalstad Bru, lysløyper og skoler/barnehager, og der idrettslaga har skirenn. Kommunal 
bevilgning ved siste innkjøp i 2016 var inntil kr. 500.000. 
 
Det har vært gitt bevilgning fra næringsfondet noen få ganger: 
 Værskei Parkering og Hyttetjenester   50.000 i 2004 
 Gausdal Løypeservice    50.000 i 2004 
Dette har vært til bedrifter som har hatt som formål å kjøre skiløyper mot betaling, og vært 
begrunna med bedriftsutvikling.  
 
 
VURDERING: 
Det er et veldig verdifullt arbeide som gjøres med å utvikle løypenettet og kjøre opp skispor. 
Dette er til nytte for hytteeiere og fastboende, og har ringvirkninger i forhold til næringslivet. 
For folkehelsa er dette også positivt ved at gode skiløyper trekker befolkninga ut til fysisk 
aktivitet. Kommunen bidrar til dette arbeidet gjennom årlig driftstilskudd til løypelaga (kr. 
150.000 pr. år), samt et søkbart investeringstilskudd på kr. 100.000 til investeringer i utbedring 
av løypenettet. Til Skeikampen Pluss gis det også ei årlig bevilgning til drift og utvikling av sti- 
og løypenettet. For løypemaskina som idrettslaga eier, er det et spesielt opplegg bl.a. fordi den 
brukes til løyper ved kommunale skoler og barnehager.  
 
Rådmannen ønsker i utgangspunktet å være positiv til søknaden ut fra det verdifulle arbeidet 
som blir gjort. Samtidig står kommunen overfor store økonomiske utfordringer. Det framgår 
av gjeldende budsjett og økonomiplan, at kommunens driftsbudsjett må nedjusteres betydelig 
de kommende år. Dette gjør at administrasjonen ikke finner det mulig å kunne støtte denne 
søknaden. 
 
Ideelt sett bør slike søknader vurderes i sammenheng med økonomiplanen, som behandles i 
desember. Dette for å ha ei samla vurdering av aktuelle tiltak. Ordfører ønsker at saken skal 
legges fram for politisk behandling i formannskap og kommunestyre i september. 
 
Økonomisk handlingsrom: 

- Næringsfondet. Næringsfondet har for 2019 ei økonomisk ramme for tildelinger 
gjennom året på kr. 150.000. Dette beløpet er oppbrukt. Det kan forventes noenlunde 
samme ramme for neste år. I forhold til tidligere bevilgninger fra næringsfondet til kjøp 
av løypemaskin, er at det tidligere har vært gitt til bedrifter som driver løypekjøring 
som næring. Nå er det søknad fra hytteeierforening, så da må det i tilfelle begrunnes 
med at det har ringvirkninger for øvrig næringsliv og spesielt næringslivet i en del av 
kommunen der det er lite av ny aktivitet utenom hyttebygging.  

- Formannskapets tilleggsbevilgningspost. For 2019 er den på kr. 200.000, og pr. dato 
gjenstår det kr. 50.000. Det må imidlertid påregnes at det skal brukes noe av dette til 
kommunens årlige bidrag til TV-aksjonen, og hele beløpet vil derfor ikke være 
tilgjengelig. 
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- Disposisjonsfond. Kommunen har per nå tilgjengelige midler på disposisjonsfond, men i 
økonomiplanen er det forutsatt å saldere drifta i de kommende år med bruk av disse 
midlene. Samtidig er det nå kommet melding fra regjeringa om ytterligere reduksjon av 
inntekter gjennom lovendringer i eiendomsskatteloven. Rådmannen mener den 
økonomiske situasjonen er såpass utfordrende at det ikke bør gis stor bevilgning 
gjennom enkeltvedtak uten å sjå dette i sammenheng med andre behov. 

 
 
Konklusjon 
Ut fra kommunens økonomiske situasjon og de store nedtak i drifta i åra framover kan ikke 
rådmannen tilrå å innvilge søknaden. Dette kan eventuelt vurderes på nytt gjennom ny 
økonomiplan, men rådmannen mener at det i tilfelle må bli med et vesentlig mindre beløp enn 
omsøkt.  
 
Dersom det er politisk flertall for å gi støtte, så må det i hovedsak finansieres fra 
disposisjonsfondet evt. med mindre beløp fra næringsfond og formannskapets 
tilleggsbevilgningspost.  
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 
 
Søknad fra Sti- og Løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord om tilskudd til kjøp av løypemaskin 
avslås. Dette begrunnes med kommunens anstrengte økonomiske situasjon, og at dette ikke er 
en lovpålagt oppgave for kommunen.  
 
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 77/19 den 26.09.2019. 
 
Behandling: 
 
Vurdering av habilitet.  
Alfred Johansen, Ap, spurte om sin habilitet. Han gikk i fra ved vurderingen. 22 representanter 
tilstede. 
 
Vurderingen:  
Alfred Johansen har stilt spørsmål ved egen habilitet i sak om tilskudd til løypemaskin. 
Johansen har hytte i Espedalen og er i den forbindelse medlem av hytteforeningen i Espedalen 
fjellgrend. Medlemmene i hytteforeningen har betalt inn kr 5000 i ekstra kontingent til 
anskaffelse av løypemaskinen som det nå søkes kommunen om tilskudd til. 
 
Dersom en folkevalgt selv, noen han har nær personlig tilknytning til eller et selskap der han 
har en ledende rolle er part i saken, vil man være automatisk inhabil etter forvaltningsloven § 6, 
1. ledd. Det er Sti- og Løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord som formelt søker om tilskudd 
til maskinen, og som direkte anses å være part i saken. Det har ikke fremkommet opplysninger 
om at Johansen har en rolle i Sti- og Løypekomiteen eller en annen rolle knyttet til anskaffelsen 
av løypemaskinen som tilsier at han er direkte inhabil etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd. 
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Selv om en folkevalgt ikke er direkte inhabil, kan man være inhabil etter en skjønnsmessig 
vurdering etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. Bestemmelsen åpner for en bred, skjønnsmessig 
vurdering av om den folkevalgte har en slik tilknytning til saken eller partene til at han 
muligens ikke vil være i stand til å behandle saken på en nøytral måte. Det har også betydning 
om noen har fremmet påstand om at den folkevalgte er inhabil. 
 
For å falle inn under denne bestemmelsen, må det foreligge et særegent forhold og det må være 
av en slik art at det er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. I habilitets-vurderingen 
skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen vil innebære en "særlig fordel, tap eller 
ulempe for ham selv eller noen han har nær personlig tilknytning til". Denne kan være av ideell, 
økonomisk, faglig eller prestisjemessig art. 
 
At man har et privat eller politisk engasjement i en sak vil som hovedregel ikke medføre 
inhabilitet. Men det kan stille seg annerledes hvis den folkevalgte har gitt uttrykk for bestemte 
meninger om utfallet av en individuell sak eller har ledet en aksjon i tilknytning til den aktuelle 
saken. At man er i en alminnelig og dagligdags situasjon som mange befinner seg i, vil normalt 
ikke føre til inhabilitet, fordi det da ikke vil foreligge et særegent forhold.  
 
For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den folkevalgte eller en 
nærstående, må det være noe som tilkommer vedkommende spesielt eller som han eller hun vil 
merke i spesielt stor grad.  
Hvis mange eller en ubestemt krets vil få tilsvarende fordel eller ulempe, er det ingen særlig 
fordel eller ulempe for den folkevalgte.  
 
I dette tilfellet er Johansens hytte er en av rundt 300 hytter i Espedalen. I tillegg vil det være 
langt flere enn disse som har interesse av etableringen av et løypenett i det skisserte 
geografiske området; både innbyggere, fritidsinnbyggere og andre. Johansen er således én av 
en stor gruppe interessenter som vil ha glede og nytte av løypemaskinen og i motsatt fall en 
opplevd ulempe av at den ikke blir anskaffet. 
 
Medlemmene i hytteforeningen har betalt inn kr 5000 i ekstra kontingent, og dette er tilknyttet 
løypemaskinen. Om Gausdal kommune ikke bidrar med tilskudd i denne saken, vil den ekstra 
kontingenten som er innbetalt trolig ikke være tapt. Beløpet ville kunne tilbakebetales, anses 
som en form for sparing eller bidra til andre aktiviteter eller tiltak som kommer hytteeierne i 
Espedalen til gode. Beløpet anses heller ikke for å være av en slik størrelse, sett opp mot 
løypemaskinens totale kostnad, at det gir Johansen en klar eierinteresse i maskinen eller annen 
form for interesse som er av vesentlig betydning. 
 
Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Johansens tilknytning til denne saken for å 
være av en forholdsvis generell art, og det har ikke fremkommet forhold som tilsier at 
kommunens innvilgelse eller avslag på søknad om tilskudd vil innebære tap, fordel eller ulempe 
som spesielt rammer ham selv eller noen han har en nær personlig tilknytning til. 
 
Konklusjon: Alfred Johansen anses ikke for å være inhabil etter forvaltningsloven § 6, 1. eller 
2. ledd. 
 
Votering:  
Alfred Johansen ble enstemmig erklært habil.  
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23 representanter tilstede ved behandling av saken. 
 
 
Behandling av saken. 
 
Inge Bugge Knudsen, MDG, satte fram følgende forslag:  
 
«Gausdal kommune har en anstrengt økonomi, men ut fra inntektene av eiendomsskatt av 
fritidsboligene i Vestre dalføre ser vi en skjevfordeling sammenlignet med Østre dalføre. Derfor 
følger vi forespørselen med følgende tilskudd:  

· 150’ kr. i år 2020 
· 200’ kr. i år 2021 
· 200’ kr. i år 2022 
· 200’ kr. i år 2023 
· 200’ kr. i år 2024 

950’ kr 
Dette innarbeides i budsjett 2020 og økonomiplanen.» 
 
 
Anne Synnøve Østensen, Ap, satte fram dette forslaget:  
 

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

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

3. Tilskuddet finansieres slik: Disposisjonsfondet: Kr. 400.000.»  

 
Anette Musdalslien, Sp, satte fram forslag om å utsettelse av saken til budsjettbehandlingen.   
 
 
Votering over utsettelse:  
Utsettelsesforslaget ble vedtatt mot 10 stemmer.   
 
 
Vedtak: 
Saken ble utsatt til budsjettbehandlingen.  
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Ark.: 124   Arkivsaksnr.: 19/2614 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
97/19 Formannskapet 03.12.2019 
131/19 Kommunestyret 12.12.2019 
 
Saksbehandler: Gudbrand Aanstad 
 
SPØRSMÅL OM FINANSIERING TIL OMLEGGING AV TAK PÅ FOLLEBU 
KIRKE.  
 
 
Vedlegg: Befaringsrapport datert 11.11.20. 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
 
SAMMENDRAG: 
Det er avdekket råteskader på takstoler og tårnfot, og uheldige løsninger på 
taktekkingen ved Follebu kirke. Det søkes om kr 600 000,- til omlegging av ene siden av 
taket i 2020. Riksantikvaren har midler det er mulig å søke på som er begrenset oppad 
til 60 % av kostnadene, eller inntil kr 900 000,-. Det er sendt søknad på denne 
ordningen, med forbehold om kommunal finansiering. Ut fra den krevende økonomiske 
situasjonen kommunen er i, foreslår kommunedirektøren at det ikke bevilges midler til 
dette nå. 

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kirkelig fellesråd har ansvaret for 5 kirker i Gausdal – alle er freda eller listeførte. Av disse er 
Ø. Gausdal kirke og Follebu kirke oppført i middelalderen (tidsrommet 1250 – 1300). 
Byggematerialet er gråstein og en mørtel bestående av sand, kalk og leire. Takkonstruksjonen 
og tårn av trekonstruksjoner med skifertekking.  

I henhold til kulturminneloven er kirker bygget før 1650 automatisk fredet. Alle tiltak vedr. 
vedlikehold, reparasjoner og endringer skal behandles både av biskopen etter kirkeloven og 
Riksantikvaren etter kulturminneloven. På bakgrunn av kirkebygningens egenart og 
vernestatus stilles det strenge krav til aktsomhet, sikkerhet og kvalitetssikring av arbeider i 
kirken. Alle aktiviteter skal underordnes og tilpasses bygningens bevaringshensyn. 

Over en periode er det registrert at større og mindre biter av skiferstein faller ned fra taket i 
Follebu kirke. Hittil har dette problemet vært størst på sørsiden (yttersiden) av bygget. Dette er 
et område hvor folk ferdes jevnlig, og steinene faller i område hvor det er graver.  

Med bakgrunn i de registrerte problemene er det gjennomført en tilstandsanalyse ved kirken. 
Gjennomgangen er avgrenset til tak, samt stikkprøvekontroll av vanlige skadepunkt i takstol 
og tårn på denne type bygninger. 

Hovedpunkter fra gjennomgangen: 

Råteskader: Det ble påvist til dels omfattende råteskader i takstoler og tårnfot.  
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Taktekking: I takkonstruksjonen er det en kombinasjon av flere uheldige løsninger. Ved en 
omlegging av taket, er det benyttet tettesjikt av armert plastfolie. Dette er med å forsterke 
problemet med råte, og forårsaker kondens og oppfukting under folien. I tillegg er det benyttet 
underdimensjonerte taklekter. Dette begrenser lufting under taktekkingen, og hindrer 
opptørking der det er lekkasjer. De underdimensjonerte taklektene medfører også at skiferen 
har svært begrensa anleggsflater, og dermed er mer utsatt for brekkasje. En del av steinen på 
sydsiden av taket virker skjør og har svært svak innfesting. 

Konsulenten foreslår å fjerne taktekkingen på hele hovedtaket, inklusive lekter og 
undertaksfolien, og erstatte dette med materialer som ivaretar tekniske og antikvariske hensyn. 
Deler av taksteinen kan gjenbrukes. Råteskadene bør kartlegges nærmere før takarbeidet 
igangsettes. Skadene på tårnfoten ser likevel ut til å være slik at disse kan repareres på et 
senere tidspunkt uten å være til hinder for gjennomføring av takarbeidene som beskrevet. 

De angitte takarbeidene er kostnadsberegna til kr 2 800 000,- eks mva. 

Riksantikvaren kan gi tilskudd til rehabilitering av middelalderkirker på 60 % av beløpet, 
oppad begrenset til kr 900 000,-. 

Dette er en midlertidig ordning der søknadsfristen var den 17.11.19 og tiltakene må være 
gjennomført innen 01.11.20.  

Kirkevergen søker om midler til å legge om sørsiden av taket, samt kartlegging av råteskader 
og tetting av en lekkasje i tårnet. Dette utgjør en kostnad på kr 1 500 000,-. Søknad om 
tilskudd på kr 900 000,- er sendt riksantikvaren, med forbehold om kommunal finansiering på 
restbeløpet kr 600 000,-. 

 
VURDERING: 
Det er flere forhold som tilsier at det vil være fornuftig å bevilge midler til omlegging av tak på 
Follebu kirke nå. Det ene er at skadene som allerede har oppstått vil bli verre etter som tida 
går. Hvis en skyver utbedringer utover i tid kan skadene bli større, og dermed kostnadene 
større den dagen en starter utbedringen. 
 
En annen ting er at Riksantikvaren har midler det er mulig å søke på, som kan finansiere deler 
av arbeidene. En forutsetning for å få tildelt midler er at arbeidene gjennomføres innen 
01.11.2020. 
 
Kommunen er imidlertid i en meget anstrengt økonomisk situasjon, og spørsmålet er hvordan 
dette eventuelt skal finansieres. En kan sikkert også stille seg spørsmålet om kommunen har 
råd til å la være å gjøre noe med dette nå. 
 
I kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2020 til 2023 er det i 2021 
avsatt kr 500 000,- til vanntåkeanlegg i Aulstad kirke. Det kan være en mulighet å fremskynde 
dette til 2020, og omprioritere midlene til omlegging av tak på Follebu kirke. I tillegg kan det 
bevilges kr 100 000,- fra kommunens investeringsfond. En slik løsning vil føre til behov for 
bevilging til vanntåkeanlegg ved Aulstad kirke på et senere tidspunkt. 
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Finansiering er 500.000 låneopptak (jmf forutsetning 2021) og 100.000 kr bruk av 
investeringsfond. 
Det blir noen driftsmessige endringer i 2020/2021, men deretter blir disse nøytralisert og blir på 
samme nivå som i kommunedirektørens forslag. Endringene er vist i tabell nedenfor. 
Tiltak Budsjett 

2020 
Budsjett 
2021 

Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Endring investeringsbudsjett         
Inv. Tilskudd kirkelig fellesråd 600 -500     
Bruk av inv fond -100       
Endring momskompensasjon         
Endring bruk av lån -500 500     
Endring driftsbudsjett         
Renter 4 8 0 0 
Rentetap bruk fond 1 2 2 2 
Avdrag 0 11 -2 -2 
Sum endring renter og avdrag 5 21 0 0 

 
 
Et annet alternativ kan være å bevilge hele investeringen på kr 600 000,- fra 
investeringsfondet. Eller at en omprioriterer deler av bevilgningen til vanntåkeanlegg ved 
Aulstad kirke, og tar andre delen fra investeringsfondet. 
 
Etter en totalvurdering er kommunedirektøren kommet til at det ut fra kommunens 
økonomiske situasjon ikke bevilges penger til omlegging av tak på Follebu kirke nå. 
 
Dette medfører at deler av kirkegården på sørsiden av kirken må sperres av for å forhindre 
skader som følge av at takstein kan falle ned. Det kan gi noen utfordringer for stell av 
gravplasser i avsperret område. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 
 

Ut fra kommunens økonomiske situasjon bevilges det ikke midler til omlegging av taket på 
Follebu kirke nå. 

 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 97/19 den 03.12.2019. 
 
Behandling: 
Jon Arild Sagheim, S satte fram dette forslaget:  
 

«Det bevilges kr. 500.000 til omlegging av tak på Follebu kirke i 2020.  
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Finansiering skjer på følgende måte: Avsatte midler til vanntåkeanlegg i Aulstad kirke på kr. 
500.000 i 2021 omdisponeres og framskyndes til 2020. Det forutsettes at Gausdal kirkelige 
fellesråd går inn med kr. 100.000 og at søknad til Riksantikvaren godkjennes med kr. 
900.000.» 

 
Votering: 
Forslaget til Jon Arild Sagheim ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
Det bevilges kr. 500.000 til omlegging av tak på Follebu kirke i 2020.  

 
Finansiering skjer på følgende måte: Avsatte midler til vanntåkeanlegg i Aulstad kirke på kr. 
500.000 i 2021 omdisponeres og framskyndes til 2020. Det forutsettes at Gausdal kirkelige 
fellesråd går inn med kr. 100.000 og at søknad til Riksantikvaren godkjennes med kr. 900.000. 
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Ark.:    Arkivsaksnr.: 19/2252 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
82/19 Formannskapet 19.11.2019 
132/19 Kommunestyret 12.12.2019 
 
Saksbehandler: Harald Landheim 
 
EIENDOMSSKATT - VALG AV MODELL  
 
 
Vedlegg:    Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
 
SAMMENDRAG: 
I denne saken redegjøres det for endringer i eiendomskattelovgivningen og konsekvenser 
for Gausdal kommune av ulike modellvalg for årene framover. 
 
Det foreslås å innføre Skatteetatens formuesgrunnlag for boligeiendommer fra 2021, og å 
gjennomføre en omtaksering i 2020 av alle øvrige eiendommer med virkning fra 2021. 
Det foreslås videre at det bevilges 2,1 mill. kr i 2020 og 0,4 mill. kr i 2021 for å 
gjennomføre ny allmenn taksering av ‘øvrige eiendommer’. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Det vises til presentasjon i kommunestyrets budsjettkonferanse 07.11.19, der det ble gitt en 
bred orientering om endringene i eiendomsskatteloven, konsekvenser av dette og 
valgmuligheter framover for Gausdal kommune. Nedenfor gjengis hovedtrekkene i dette. 
 
Endringer i eiendomsskatteloven: 
 Innføring av obligatorisk reduksjonsfaktor på minimum 30 % i takstene på boliger og 

fritidseiendommer fra og med 2020. 
 Maksimal skattesats reduseres fra 7 til 5 promille for boliger og fritidseiendommer fra og 

med 2020. 
 Bebudet ytterligere reduksjon i satsen til 4 promille for boliger og fritidseiendommer fra 

og med 2021. 
 Promillesatsen kan ikke økes med mer enn 1 promille per år (tidligere 2 promille per år). 
 Reduksjon i takster på verker og bruk med 1/7 årlig fra og med 2019. 

o Har liten betydning for Gausdal. 
 Forslag om tvungen bruk av takster basert på Skatteetatens formuesgrunnlag (utarbeides 

av SSB); dette er ikke vedtatt, men det er pr. nå frivillig å bruke dette takstgrunnlaget. 
 
Forholdet mellom obligatorisk og lokal reduksjonsfaktor: 
 Som et alternativ til bruk av obligatorisk reduksjonsfaktor kan kommunene velge å bruke 

en lokal reduksjonsfaktor: 
o Bruk av en eventuell lokal reduksjonsfaktor og denne faktorens størrelse må 

vedtas av kommunestyret.  
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o Lokal reduksjonsfaktor må omfatte alle skattepliktige eiendommer.  
o Kommunen er bundet av ordningen i hele takseringsperioden (normalt ti år), dvs. 

at reduksjonsfaktoren ikke kan settes ned eller fjernes i perioden frem til neste 
allmenne taksering.  

 Den nye obligatoriske reduksjonsfaktoren skal regnes sammen eventuell lokal 
reduksjonsfaktor, og ikke komme i tillegg. Det vil si at hvis den lokale reduksjonsfaktoren 
er mindre enn 30%, skal samlet reduksjonsfaktor økes til 30% fra 2020. Hvis lokal 
reduksjonsfaktor er lik eller større enn 30% blir det ingen endring i skattegrunnlagene fra 
2020. KS Eiendomsskatteforum har beskrevet sammenhengen mellom obligatorisk og 
lokal reduksjonsfaktor på denne måten: 

 

 
 
Konsekvenser for Gausdal kommune av obligatorisk reduksjonsfaktor på 30% i takstene på 
bolig og fritidseiendommer: 
 Dagens takster i Gausdal ligger på ca. 60% av omsetningsverdien. 

o Dokumentert ved fastsettelse av de nye takstene fra og med 2018. 
o Vi trodde i det lengste at disse takstene kunne videreføres uavkortet inn i 2020 

(jfr. kommunestyrets behandling i ekstramøtet 17.10.19). 
 Tolkning av regelverket (fra Finansdepartementet og KS Eiendomsskatteforum) er per nå 

slik at satsene likevel må reduseres med 30%, dersom man ikke kan dokumentere bruk av 
lokal reduksjonsfaktor:  

o Takstgrunnlaget på boliger og fritidseiendommer i Gausdal vil da komme ned på 
ca. 42% av omsetningsverdi. 

o Dette vil gi et inntektstap i størrelsesorden 12 mill. kr årlig fra 2020 for Gausdal. 
o I tillegg kommer inntektstap på drøye 7 mill. kr i 2020 som følge av reduksjon i 

promillesatsen fra 7 til 5, og ytterligere tap ved en evt. ytterligere reduksjon av 
promillesatsen til 4 fra 2021. 

 Det er ikke gitt noen garanti for at kommunesektoren vil få kompensert inntektstapet 
som følger av denne omleggingen i eiendomsskatteregelverket. Det er heller ikke gitt 
noen garanti for at enkeltkommuner som rammes hardt vil få særskilt kompensasjon. 

o Dette står i motsetning til hva som er tilfellet for verker og bruk, der en 
kompensasjonsordning er vedtatt. 
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Takster basert på Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger: 
 Kommunen har mulighet til når som helst å ta i bruk Skatteetatens formuesgrunnlag for å 

fastsette eiendomsskattetakstene for boliger. 
 Skatteetatens formuesgrunnlag: 

o Er basert på grove sjablonmessige vurderinger, -eiendommens reelle tilstand er 
ikke vurdert. 

o Boliger kan ut fra dette ha relativt høye formuesverdier i utkantene, siden det ikke 
i tilstrekkelig grad er tatt høyde for lokale forhold. 

o Kan ikke brukes på hytter og våningshus på gardsbruk.  
 Lokal taksering må uansett gjennomføres for denne typen eiendommer, 

som i Gausdal utgjør om lag 2/3 av eiendommene. 
o Justeres årlig, i motsetning til lokale takster for eiendomsskatt der hovedregelen 

er at disse fastsettes kun hvert 10. år.  
 Vil kunne medføre uheldige vridninger i takstgrunnlaget mellom boliger på 

den ene siden og fritidseiendommer og våningshus på den andre siden. 
 Klager på for høyt formuesgrunnlag må rettes til Skatteetaten, -ikke til kommunen.  
 
«Særlege tilhøve» for omtaksering før det har gått 10 år: 
 Det følger av eiendomsskattelovens §8 A-3 annet ledd andre punktum at kommunestyret 

kan avgjøre at ny allmenn taksering skal skje før det har gått 10 år dersom det foreligger 
«særlege tilhøve». 

 Finansdepartementet har ved enkelte tidligere regelendringer lagt til grunn at 
endringene utgjør slike «særlege tilhøve», og har uttalt at de legger til grunn at overgang 
til bruk av formuesgrunnlag for verdsettelse av boligeiendom vil innebære adgang til 
omtaksering forut for utløpet av 10-årsperioden. 

o Departementet understreker imidlertid at slik omtaksering forutsetter at «det 
oppstår store forskjeller» mellom boligeiendom og annen eiendom. 

 Vår jurist har gitt følgende vurdering når det gjelder vår adgang til omtaksering: 
o «Når dere har dokumentert et takstnivå på ca 60% av omsetningsverdi, og 

formuesgrunnlagene fra Skatteetaten pr definisjon skal ligge på 100%, behøver 
det ingen nærmere begrunnelse eller utredning for å konkludere med at vilkåret 
for omtaksering er oppfylt.» 

 
Administrasjonen har ut fra forannevnte foretatt beregninger for 2 alternative modeller for å 
anslå inntektsnivået for eiendomsskatt i planperioden og videre framover: 

 Modell A: Gausdal kommune tar i bruk Skatteetatens formuesgrunnlag på                                  
boligeiendommer fra 2021. Øvrige eiendommer omtakseres i løpet av 2020. 

 Modell B: Gausdal kommune forutsetter at vi har en lokal reduksjonsfaktor på 40%, og 
viderefører bruken av gjeldende takstgrunnlag fra 2018. 

 
Nærmere om forutsetningene i modell A: 
 Det legges til grunn at kommunen ikke har noen lokal reduksjonsfaktor, -hvilket 

innebærer at gjeldende takster anses å være markedsverdien, og at det på disse takstene 
benyttes en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30% i 2020 for boliger og 
fritidseiendommer. 

 Skatteetatens formuesgrunnlag tas i bruk på boligeiendommer fra 2021, med en 
obligatorisk reduksjonsfaktor på 30%. 
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 Øvrige eiendommer er i beregningene forutsatt taksert 40% høyere enn i 2017 (til 100% 
av omsetningsverdien i 2017) ved en omtaksering i 2020 med virkning fra 2021. Det er i 
beregningene deretter benyttet en reduksjonsfaktor på 30% på disse takstene. 

 Skatteetatens formuesgrunnlag er i beregningene forutsatt å øke med 5% per år fra 2017 
til 2019, og i resten av økonomiplanperioden. (Skatteetatens formuesgrunnlag har økt 15-
20% fra 2015 til 2017 og 25-30% fra 2012 til 2017 (basert på stikkprøver i skatteetatens 
formuesverdier for Gausdal)). 

 Ved den faktiske omtakseringen vil sammenligningsgrunnlaget for å måle de nye 
takstene opp mot omsetningsverdi utvides med data for omsatte eiendommer i 2018 og 
2019. Med datamaterialet fra forrige allmenne taksering, der omsetningsverdier for 2015, 
2016 og 2017 ble innhentet, vil man da ha et godt grunnlag for å fastsette nye takster 
opp mot kjente omsetningsverdier.  

 Siste år i sammenligningsgrunnlaget (2019) vil da være det samme som utgangspunktet 
for Skatteetatens formuesgrunnlag i 2021, siden Skatteetaten benytter data fra 2 år 
tilbake i tid. 

 
Nærmere om forutsetningene i modell B: 
 Det legges i modell B til grunn at kommunen har en lokal reduksjonsfaktor på 40%, og at 

gjeldende takster videreføres i planperioden. 
 
I figurene nedenfor framgår anslagene på inntektsnivå for de to modellalternativene. 
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I tabellen nedenfor følger anslag på eiendomsskatteinntekter i de to modellene fram til 2027, 
som er tidspunktet da ny allmenn taksering vil måtte gjøres dersom man skulle velge å 
videreføre gjeldende eiendomsskattetakster (modell B) ut 10-årsperioden 2018-2027. 
 
År 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Promillesats 5 4 4 4 4 4 4 4
Alternativ A 26,7 37,4 38,4 39,8 40,9 42,1 43,3 44,5
Alternativ B 37,1 30,1 30,6 31,2 31,6 32,0 32,4 32,8
Differanse -10,4 7,2 7,9 8,6 9,3 10,1 10,9 11,7
Akkumulert differanse -10,4 -3,2 4,7 13,3 22,6 32,7 43,5 55,2  
 
Det presiseres at dette er anslag basert på beregningsforutsetningene angitt foran, og at 
anslagene vurderes å være nøkterne med den kunnskap vi sitter på om prisutviklingen i 
eiendomsmarkedet fram til i dag. 
 
 
VURDERING: 
Modell A vil, som det framgår av figurene foran, gi et inntektsnivå fra eiendomsskatten i 2020 
som er 19,6 mill. kroner lavere enn i 2019. Dette skyldes to forhold: Gjeldende takster for 
boliger og fritidseiendommer reduseres med den obligatoriske reduksjonsfaktoren på 30%, 
som isolert sett gir en inntektsreduksjon på om lag 12 mill. kr. I tillegg kommer 
satsreduksjonen fra 6,1 promille til 5 promille for alle eiendommer som gir en 
inntektsreduksjon på ca. 7,6 mill. kr. Fra og med 2021 tas imidlertid Skatteetatens 
formuesgrunnlag og nye lokale takster i bruk, og eiendomsskatteinntektene vil i modell A ligge 
på et stabilt høyere nivå enn hva tilfellet er i modell B (7,3 mill. kr i 2021 og økende for hvert 
år utover). De akkumulerte merinntektene fra eiendomsskatten i planperioden utgjør i modell 
A om lag 13,3 mill. kr, noe som vil øke til om lag 55 mill. kr ved utløpet av påfølgende 4-
årsperiode fra 2024-2027.  
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Modell B er beheftet med en stor prosessrisiko all den tid kommunen ikke har et eksplisitt 
vedtak om bruk av lokal reduksjonsfaktor og størrelsen på denne. Kommunens lokale 
reduksjonsfaktor ligger snarere implisitt i eiendomsskattetakstene gjennom fastsettingen av de 
ulike faktorene som er benyttet for å komme fram til taksten (sonefaktor, kvadratmeterpris, 
ytre faktor, indre faktor m.v.). Prosessrisikoen forsterkes ved at kommunen ikke kan 
dokumentere bruk av lokal reduksjonsfaktor for alle eiendommer, og modell B anbefales 
således ikke fra juridisk hold. 
 
Begge modellene gir en redusert eiendomsskattebelastning for kommunens innbyggere, og er 
således i tråd med signaler gitt fra Finansministeren om intensjonene med de foreslåtte 
omleggingene. I den krevende økonomiske situasjonen Gausdal kommune er i, anses det som 
nødvendig å utnytte inntektspotensialet i eiendomsskatten. Kommunedirektøren foreslår derfor 
å innføre Skatteetatens formuesgrunnlag for boligeiendommer fra 2021, og å gjennomføre en 
omtaksering i 2020 av alle øvrige eiendommer med virkning fra 2021.  
Kommunedirektøren foreslår videre at det bevilges 2,1 mill. kr i 2020 og 0,4 mill. kr i 2021 for 
å gjennomføre ny allmenn taksering av ‘øvrige eiendommer’. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar å videreføre gjeldende lokale eiendomsskattetakster for 2020, 

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

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

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

4. Kommunestyret bevilger 2,1 mill. kr i 2020 og 0,4 mil. kr i 2021 til ny allmenn taksering av de 
eiendommer som omfattes vedtakspunkt 3 foran.  

 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 82/19 den 19.11.2019. 
 
Behandling: 
Hans Høistad, Ap, satte fram forslag om endring av punkt 4: om å redusere kostnadene til 
retaksering med kr. 500.000 i 2020.  
 
Votering: Punkt 1-3 ble enstemmig tiltrådt.  
Punkt 4: Innstillingen ble tiltrådt med 4 stemmet. 3 stemte for forslaget til Hans Høistad.   
 
 
Innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar å videreføre gjeldende lokale eiendomsskattetakster for 2020, med 

bruk av obligatorisk reduksjonsfaktor på 30% for boliger og fritidseiendommer. 
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2. Kommunestyret vedtar å ta i bruk Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette 
er beregnet (jfr. eiendomsskatteloven § 8 C-1) for skatteåret 2021.  

3. Med utgangpunkt i de store forskjellene som oppstår mellom boligeiendom og all øvrig 
eiendom som følge av vedtakspunkt 1 og vedtakspunkt 2 foran, vedtar kommunestyret å 
gjennomføre en ny allmenn taksering i 2020 av alle øvrige eiendommer. De nye takstene gis 
virkning fra og med skatteåret 2021. 

4. Kommunestyret bevilger 2,1 mill. kr i 2020 og 0,4 mil. kr i 2021 til ny allmenn taksering av 
de eiendommer som omfattes vedtakspunkt 3 foran.  
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Ark.: 033   Arkivsaksnr.: 19/2361 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
93/19 Formannskapet 03.12.2019 
133/19 Kommunestyret 12.12.2019 
 
Saksbehandler: Harald Landheim 
 
VALG AV SAKKYNDIG NEMND OG SAKKYNDIG ANKENEMND OG 
FASTSETTING AV EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR PERIODEN 2019 
- 2023  
 
 
Vedlegg: 1. Gjeldende eiendomsskattevedtekter. 
 2. Forslag til nye eiendomsskattevedtekter.  
  
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
 
SAMMENDRAG: 
Det velges en sakkyndig nemnd og en sakkyndig ankenemnd for valgperioden 2019-
2023. 
 
I forbindelse med valget av nye eiendomsskattenemnder revideres gjeldende 
eiendomsskattevedtekter. Vedtektene skal sikre en forankring av nemndenes arbeid i 
gjeldende lovverk og en utførelse i tråd med kommunestyrets føringer. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Valg av ny sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd 
Av eiendomsskatteloven § 8 A-3 fremgår følgende om verdsetting av eiendommer: 

1) Eigedomen skal verdsetjast ved takst.  
2) Det skal vere ei allmenn taksering i kommunen kvart tiande år. Dersom det ligg føre 

særlege tilhøve, kan kommunestyret avgjere at ny taksering skal skje tidlegare eller 
seinare enn dette, men ikkje seinare enn tre år etter at siste allmenne taksering skulle 
ha skjedd. Kommunen dekkjer kostnadene ved taksering, og kommunestyret 
utnemner dei personane som skal stå for takseringa.  

3) Formannskapet eller skattytar kan krevje overtakst.  
4) Kommunestyret kan i staden for løysinga i andre ledd, utnemne ei sakkunnig nemnd 

som skal setje taksten på grunnlag av forslag frå tilsette synfaringsmenn.» 
 
Gausdal kommune hadde i foregående valgperiode en sakkyndig nemnd for taksering av 
eiendommer, i tråd med eiendomsskatteloven § 8 A-3 (4). Denne nemda hadde tre medlemmer 
og tre varamedlemmer.     
 
Av eiendomsskatteloven § 20 følger følgende om behandling av klager: 

«Klage vert avgjort av ei nemnd som kommunestyret vel, dersom ikkje kommunen tar 
klagen til følgje. Kommunestyret kan anten opprette ei eiga nemnd til å ta seg av 
oppgåvene eller leggje oppgåvene til ei anna kommunal nemnd» 
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Medlemmer av sakkyndig nemnd eller sakkyndig klagenemnd/ankenemnd kan ikke være 
medlem av formannskapet, jfr. eiendomsskatteloven § 21:  

«Medlem i formannskapet kan ikkje vere med i eigedomsskattenemnder.» 
 
Varamedlemmer i formannskapet kan imidlertid være medlemmer av sakkyndig nemnd eller 
sakkyndig klagenemnd/ankenemnd. Dette er sjekket ut med KS Eiendomsskatteforum (KSE), 
som har fått dette bekreftet fra Finansdepartementet. 
 
I foregående valgperiode hadde Gausdal kommune en sakkyndig ankenemnd for behandling av 
klager ihht. eiendomsskatteloven § 20. Denne nemnda hadde fem medlemmer og fem 
varamedlemmer. I KSEs forslag/mal til eiendomsskattevedtekter heter det at sakkyndig nemnd 
og sakkyndig ankenemnd skal ha minst 3 medlemmer og minst 3 varamedlemmer.  
 
Fastsetting av nye eiendomsskattevedtekter 
Gjeldende vedtekter vedtatt av kommunestyret i sak 18/17 den 30.03.17 (jfr. vedlegg 1) 
danner grunnlaget for forslag til nye vedtekter (jfr. vedlegg 2).  
 
Gjeldene vedtekter baseres på kommunal taksering av alle skattbare eiendommer. Gjeldende 
lovverk gir kommunestyret mulighet til å vedta en alternativ verdsettelsesmetode for 
boligeiendommer, ved å legge til grunn Skatteetatens formuesgrunnlag for utskriving av 
eiendomsskatt, jfr. forslag til vedtak i kommunestyrets sak 82/19. I vedlagte forslag til nye 
eiendomsskattevedtekter er bestemmelser knyttet til alternativ verdsettelsesmetode på 
boligeiendommer innarbeidet basert på KSEs vedtektsmal.  
 
Lovendring som trådte i kraft fra 2019 endrer kategorisering av næringseiendommer. 
Beskatning av næringseiendommer tidligere kategorisert som ‘verk og bruk’ fases ut gjennom 
en overgangsperiode til og med 2024. Bestemmelser som omhandler verk og bruk er følgelig, 
etter anbefaling fra KSE, fjernet i forslaget til nye eiendomsskattevedtekter. 
 
Det foreslås endringer i følgende paragrafer i forslaget til nye eiendomsskattevedtekter: 
 
§ 1.1 Andre ledd, ny setning fra første punktum:  

«Sakkyndig nemnd skal forholde seg til de til enhver tid gjeldende føringer fra 
kommunestyret.» 
 
Femte ledd:  
Dagens ordlyd, «Den sakkyndige ankenemnd skal bestå av fem medlemmer (leder, 
nestleder og tre medlemmer). I tillegg velges fem varamedlemmer.», erstattes med:  
«Den sakkyndige ankenemnd skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett 
medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer.» 
 

§ 2.2 Andre ledd, følgende setning etter andre punktum fjernes: 
«Det bør etableres en egen liste over verk og bruk.» 

  
§ 2.3 Nytt andre ledd:  

«Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger benyttes ved utskriving av eiendomsskatt 
på denne kategori eiendommer dersom kommunestyret har vedtatt dette. 
Formuesgrunnlagene må benyttes slik de fremkommer fra Skatteetaten og i henhold til 
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reglene i eiendomsskatteloven § 8 C-1. Boliger uten formuesgrunnlag, herunder 
våningshus på gardsbruk, får fastsatt takst av sakkyndig nemnd på samme måte som 
øvrige skattepliktige eiendommer.» 

 
§ 2.4 Følgende setning etter første punktum fjernes:  

«Hver besiktigelsesmann anvises et takstdistrikt eller liste over verk og bruk.»  
 
§ 3.2 Nytt fjerde ledd: 

«For boligeiendommer med formuesgrunnlag skal formuesgrunnlagene brukes ved 
utskrivingen når dette er bestemt av kommunestyret.» 

 
§ 3.5 Første ledd, setning til første punktum; «Eiendommene skal i alle tilfelle besiktiges av 

en besiktigelsesmann.» erstattes med: «Alle eiendommer, med unntak av 
boligeiendommer med formuesgrunnlag, skal i alle tilfelle besiktiges av en 
besiktigelsesmann.» 

 
Andre ledd, følgende setning til andre punktum fjernes:  
«Ved taksering av antatte verk og bruk bør takstforslaget også inneholde de 
opplysninger som er nødvendige for at den sakkyndige nemnd skal kunne ta stilling til 
om eiendommen kvalifiserer som verk og bruk og hvilke maskiner og tilbehør som skal 
medtas i taksten.» 
 

§ 3.6 Andre ledd, følgende fjernes etter parentesen;  
«eller skal beskattes som verk og bruk» 

 
§ 4.1  Første ledd, ny setning fra første punktum:  

«Dette gjelder ikke boligeiendommer som årlig får ny takst basert på Skatteetatens 
formuesgrunnlag.» 

 
§ 5.2  Ny setning fra andre punktum:  

«Klager over taksten kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen 
av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.» 

 
§ 5.8  Nytt andre ledd:  

«For boliger med formuesgrunnlag skal klage over verdsettelsen rettes til 
Skatteetaten. Eier har en utvidet klagefrist (klageadgang): Første gang en bolig 
verdsettes etter eiendomsskatteloven § 8 C, er fristen for å klage over vedtak som får 
betydning for eiendomsskatten, seks uker fra skatteseddelen mottas fra kommunen, jfr. 
skatteforvaltningsloven § 13-4 annet ledd annet punktum. Dersom eier får medhold i 
klage til Skatteetaten, må eiendomsskatten rettes tilsvarende, jfr. eiendomsskatteloven 
§ 17 fjerde ledd.» 

 
 
VURDERING: 
Gausdal kommune hadde foregående valgperiode en sakkyndig nemnd for taksering av 
eiendommer, samt en sakkyndig ankenemnd for behandling av klager knyttet til takseringen. 
En slik ordning foreslås videreført for valgperioden 2019-2023. Det foreslås at kommunen i 
kommende periode oppnevner minimumsantallet medlemmer i tråd med KSEs vedtektsmal i 
både sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd; det vil si at kommunestyret velger 3 
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medlemmer og 3 varamedlemmer til sakkyndig nemnd og tilsvarende antall til sakkyndig 
ankenemnd. Kommunestyret velger også leder og nestleder for de to nemndene. For å sikre 
helhet og sammenheng bør det ved valg av medlemmer vurderes en viss grad av 
gjennomgående representasjon, og ta med noen fra kommunestyret. Det må ved oppnevningen 
også sikres tilstrekkelig representasjon fra begge kjønn. 
 
I forbindelse med valg av nye eiendomsskattenemnder for perioden 2019-2023 i Gausdal 
kommune revideres gjeldende eiendomsskattevedtekter. Vedtektene skal sikre en forankring av 
nemndenes arbeid i gjeldende lovverk og en utførelse i tråd med kommunestyrets føringer. 
Kommunedirektørens forslag til nye vedtekter følger i vedlegg 2. 
 
Ved vedtak av en alternativ verdsettelsesmetode, der Skatteetatens formuesgrunnlag legges til 
grunn for utskriving av eiendomsskatt for boligeiendommer fra 2021, gir dette på visse vilkår 
anledning til å foreta ny allmenn taksering av kommunens øvrige eiendommer, jfr. 
kommunestyrets sak 82/19. Det følger av eiendomsskattelovens §8 A-3 annet ledd andre 
punktum at kommunestyret kan avgjøre at ny allmenn taksering skal skje før det har gått 10 år 
dersom det foreligger «særlege tilhøve». Finansdepartementet har ved enkelte tidligere 
regelendringer lagt til grunn at endringene utgjør slike «særlege tilhøve», og har uttalt at de 
legger til grunn at overgang til bruk av formuesgrunnlag for verdsettelse av boligeiendom vil 
innebære adgang til omtaksering forut for utløpet av 10-årsperioden. Departementet 
understreker imidlertid at slik omtaksering forutsetter at ‘det oppstår store forskjeller’ mellom 
boligeiendom og annen eiendom. Formuesgrunnlagene anses av Skatteetaten å være tilnærmet 
lik faktisk omsetningsverdi. Ved den allmenne takseringen som Gausdal kommune gjorde i 
2017/18 er det godt dokumentert at takstnivået lå på om lag 60% av omsetningsverdi for både 
boliger og fritidseiendommer. Vår jurist har gitt følgende vurdering når det gjelder vår adgang til 
omtaksering: «Når dere har dokumentert et takstnivå på ca 60 % av omsetningsverdi, og 
formuesgrunnlagene fra Skatteetaten pr definisjon skal ligge på 100 %, behøver det ingen 
nærmere begrunnelse eller utredning for å konkludere med at vilkåret for omtaksering er 
oppfylt.»  
 
Ved en ny allmenn taksering av øvrige eiendommer mener kommunedirektøren at det må sikres 
at takstgrunnlagene også for disse eiendommene legges så tett som mulig opp mot faktisk 
omsetningsverdi, slik at det sikres en størst mulig grad av likebehandling mellom de ulike 
eiendomstypene. Dette forslås gjort gjennom en revisjon av gjeldende retningslinjer for 
taksering, der kvadratmeterpriser, sonefaktorer, ytre og indre faktorer m.v. tilpasses. 
Nivellering opp mot omsetningsverdi foreslås gjort ved at takstgrunnlagene sammenlignes med 
faktiske omsetningsverdier for eiendommer i perioden 2015-2020. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 
 

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

Medlemmer:   Varamedlemmer: 
1.                                           1.  
2.                                           2. 
3.                                           3.  
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Leder:  
Nestleder: 

 
 

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

Medlemmer:   Varamedlemmer: 
1.                                           1. 
2.                                           2. 
3.                                           3. 

 
 

Leder: 
Nestleder: 

 
3. Kommunestyret vedtar nye eiendomsskattevedtekter i tråd med forslaget i vedlegg 2. 
4. Kommunestyret viser til vedtak i sak 82/19, og ber om at det ved ny allmenn taksering 

av øvrige eiendommer sikres at takstgrunnlagene legges så tett som mulig opp mot 
faktisk omsetningsverdi, slik at det sikres en størst mulig grad av likebehandling 
mellom disse eiendommene og boligeiendommer som har takstgrunnlag lik 
Skatteetatens formuesgrunnlag.   
 

 
 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 93/19 den 03.12.2019. 
 
Behandling: 
Punkt 1 og 2: Forslag blir lagt fram i kommunestyret.  
Punkt 3 og 4 ble enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 

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

Medlemmer:   Varamedlemmer: 
1.                                           1.  
2.                                           2. 
3.                                           3.  

 
 

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

Medlemmer:   Varamedlemmer: 
1.                                           1. 
2.                                           2. 
3.                                           3. 

 
 

Leder: 
Nestleder: 

 
3. Kommunestyret vedtar nye eiendomsskattevedtekter i tråd med forslaget i vedlegg 2. 
4. Kommunestyret viser til vedtak i sak 82/19, og ber om at det ved ny allmenn taksering 

av øvrige eiendommer sikres at takstgrunnlagene legges så tett som mulig opp mot 
faktisk omsetningsverdi, slik at det sikres en størst mulig grad av likebehandling 
mellom disse eiendommene og boligeiendommer som har takstgrunnlag lik 
Skatteetatens formuesgrunnlag.   
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SYKEHJEMSPLASSER, HJEMMETJENESTE OG DAGSENTER  
 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
 
SAMMENDRAG: 
Seks sykehjemsplasser foreslås lagt ned og tatt i bruk som dagsenter for hjemmeboende 
personer med demens. Et dagaktivitetstilbud kan gis til mange hjemmeboende brukere 
med demens og det utsetter behovet for institusjonsplasser. Det er billigere å drifte et 
dagsenter enn sykehjemsplasser.  
  
  
SAKSOPPLYSNINGER:  
Strategiplanen for 2019-2022 legger føringer for den framtidige utviklingen av drift og 
tjenesteyting i kommunen. Hovedstrategien har de siste årene vært å bygge opp 
hjemmetjenesten samtidig som man bygger ned sykehjemsdriften. Denne strukturendringer har 
gått langsomt, men må forseres på bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon. Saken må 
sees i sammenheng med den mer omfattende utredningen av helse- og omsorgstjenestene som 
kommunestyret har bestilt. (Kunnskapsgrunnlaget ble vedtatt i kommunestyret 29.8.2019.) 
I vurderingen og planleggingen av de praktiske tiltakene har hovedtillitsvalgte (NSF og FF) 
vært involvert. Informasjonen har gått til alle ansatte i Helse og mestring gjennom ledere og 
tillitsvalgte.  
  
Det har i lengre tid vært ledige plasser i sykehjemmene. Det er oppnådd bl.a. gjennom bevisst 
satsing på rehabilitering i sykehjemmene. Gjennomsnittlig botid på institusjon har gått ned siste 
året, og det har stor betydning for kapasiteten. En riktigere og mer effektiv bruk av plassene 
gir ledig kapasitet, og da blir sykehjemsplasser overflødige.  
  
Samtidig har hjemmetjenestene blitt mer effektive. Det tilskrives både arbeid med kontinuerlig 
forbedring, gevinsten av å ha én tjeneste for hele kommunen og gevinsten av å flytte inn i en 
mer velfungerende base sentralt i kommunen.  
  
Forholdene ligger til rette for å redusere antallet sykehjemsplasser. De frigjorte 
sykehjemsplassene vil kunne gi en tredelt gevinst: 1) Økonomisk innsparing. 2) En relativ 
forsterkning av hjemmetjenesten. 3) Utvidet dagtilbud til hjemmeboende personer med demens.  
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Statlige føringer 
Regjeringens plan for omsorgsfeltet, Omsorg 2020, viser til følgende utvikling: «De største 
endringene i de kommunale helse- og omsorgstjenestene de siste tiårene har skjedd i hjemme-
tjenestene, og det er først og fremst hjemmesykepleien som vokser. Dette er et resultat av en 
tredobling av antallet yngre brukere under 67 år. Som følge av en rekke reformer har ansvar og 
oppgaver blitt overført til kommunene. I tillegg kommer omstilling i spesialisthelsetjenesten 
med kortere liggetid, mer dagbehandling og poliklinisk behandling. Den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten har dermed fått nye brukergrupper med mer faglig krevende og komplekse 
medisinske og psykososiale behov. Både kvalitets- og ressursmessig ligger det et stort 
potensial i en enda sterkere utbygging av hjemmetjenestene. De hjemmebaserte tjenestene 
møter ofte brukere og pårørende i tidlig fase av sykdomsutvikling, og kan bidra til at de kan 
leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull hverdag i fellesskap med andre. En 
sterkere hjemmetjeneste kan også forebygge ytterligere funksjonssvikt og sykdomsutvikling og 
bidra til å utsette institusjonsinnleggelse eller gjøre institusjonsopphold unødvendig. Det er 
derfor behov for å øke satsing på hjemmetjenester og tidlig innsats.»  

  

Lovkrav 
Nytt i Helse- og omsorgstjenesteloven er at kommunen fra 1.1.2020 pålegges å tilby 
dagaktiviteter for hjemmeboende personer med demens. § 3-2 punkt 7:  
§ 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester  
      1. – 5. (…)  

6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: 
a. helsetjenester i hjemmet, 
b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt 

og 
c. plass i institusjon, herunder sykehjem. 

7. Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. 

NOVA og KS 
Forskning (bl.a. NOVA Rapport 16/2014) viser at fokuset på sykehjem er et særnorsk 
fenomen. Når vi sammenligner oss med våre naboland, har Norge høy dekning av heldøgns 
omsorg. Danmark avviklet institusjonsomsorgen i 1987 og Sverige i 1992. Etter 
Handlingsplan for eldreomsorgen i 1995 ble det bygd mange omsorgsboliger og bofellesskap, 
men over halvparten av plassene for eldre er likevel i institusjon. Sykehjemsdrift er kostbart. 
Selv om bare en av fem eldre tjenestebrukere er i sykehjem, bruker de over halvparten av 
driftsutgiftene. Det blir dermed lite igjen til hjemmetjenester.  

Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanen som ble vedtatt i 2014, Gausdal kommune inn mot 2026, beskriver at 
samfunnsutviklingen går mot en økning i andelen eldre og en lavere andel innbyggere i 
yrkesaktiv alder. Nyere statistikk bekrefter denne tendensen. Kommuneplanen peker også på at 
de fleste innbyggerne ønsker å bo hjemme og være aktive i eget liv, selv om de trenger hjelp til 
daglig mestring av hverdagen. Vi skal ha fokus på å arbeide på nye måter, bl.a. gjennom bruk 
av teknologiske løsninger og ved å vri ressursbruken fra institusjonsbasert til hjemmebasert 
pleie og omsorg.  
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Strategiplanen 
Både tidligere vedtak og Strategiplanen for 2019-2022, som ble vedtatt i kommunestyret i 
desember 2018, følger opp disse retningsvalgene. I planen heter det bl.a.:  
«Hovedutfordringen i årene som kommer, er at vi med færre ressurser skal opprettholde 
kvaliteten på tjenestene til flere pasienter med økende behov for behandling og pleie. Dette 
innebærer at medarbeiderne i tjenesten må «jobbe smartere», mer effektivt, vi må ta i bruk mer 
velferdsteknologi og ta ut gevinstene av dette i form av nye måter å organisere arbeidet på, vi 
må jobbe mer tverrfaglig og vi må legge til rette for økt medvirkning fra pasienter og 
pårørende for å øke pasientenes egenomsorg og mestringsevne. Likevel må vi regne med at vi 
ikke kan gjøre alt vi gjør i dag, så det må også tas stilling til hva vi skal gjøre mindre av, og 
eventuelt slutte å gjøre.  
  
Både for å etterkomme de fleste pasientenes ønske om å bo lengst mulig hjemme, og for å 
utnytte de økonomiske ressursene best mulig, bør vi ruste opp og bygge ut kapasiteten i 
hjemmetjenesten samtidig som vi reduserer driften i sykehjemmene. Denne omleggingen vil 
være tidkrevende både fordi det handler om å overføre kompetanse og ressurser fra ett sted til 
et annet, under driftens gang, men også fordi det handler om en holdningsendring både i 
befolkningen og blant personale og ledere. Likevel må hovedstrategien for neste planperiode 
være å bygge opp hjemmetjenesten samtidig som man bygger ned sykehjemsdriften.»  
  

VURDERING 

Demens 
Demens er den største enkeltstående utfordringen i helse- og omsorgstjenesten i kommunene. 
Andelen som har demens øker kraftig med alderen og en regner med at omtrent halvparten av 
personer over 90 år har en demenssykdom. Økningen i forventet levealder i Norge medfører at 
antallet personer med demens mer enn dobles fram til 2050. En annen måte å beskrive 
prognosen på, er at omtrent en fjerdedel av de som er 60 år nå, vil utvikle demenssykdom i 
løpet av sin levetid.  
  
Demens utvikler seg langsomt over tid og kan ikke kureres. Forverringen skjer raskere etter 
hvert. De fleste pasienter med demens dør i løpet av en tiårsperiode etter at diagnosen er stilt. 
Demens er en stor påkjenning og utfordring både for: a) den som rammes, b) de pårørende, c) 
helse- og omsorgstjenestene og d) samfunnet. Tapet av kognitive og motoriske funksjoner, 
samt psykiske tilleggssymptomer som angst, depresjon og vrangforestillinger, fører til mye 
lidelse for dem som rammes. Også for pårørende, spesielt ektefelle eller barn, kan sykdommen 
medføre store belastninger.  

  

Dagsenter 
Et godt dagaktivitetstilbud er ett av de viktigste tiltakene for hjemmeboende med demens. Det 
bidrar til å øke livskvaliteten gjennom meningsfulle og gode opplevelser i hverdagen. Det gir 
pasienten muligheter til å bruke egne ressurser og gjør det lettere å leve med sykdommen. 
Vi trenger derfor et mangfoldig aktivitetstilbud som er tilpasset den enkeltes ønsker og 
interesser. Å være pårørende er krevende og kan bety å passe på familiemedlemmet hele 
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døgnet. Perioden den syke er på dagsenteret er kanskje den eneste tiden pårørende har til å 
kunne handle inn og gjennomføre andre daglige gjøremål.  
Det er derfor et stort behov for dagsenterplasser. For å gi avlastning til pårørende bør vi tilby 
dagsenter alle fem dagene i uka. Tilbudet bør altså utvides fra fire korte dager til fem lange 
dager hvor vi tilbyr både fysisk aktivitet, hvile og måltider. Vi bør ha så stor kapasitet at de 
pasientene som har nytte av det, får mulighet til å være på dagsenteret flere dager i uka.  
De to små dagsentrene på Forsettunet har liten kapasitet. Det er ikke mulig for brukerne å 
legge seg nedpå og hvile. Lokalene er ikke gode, men det er de vi har disponible nå. Det ene er 
drevet av tjenesten selv og det andre er i dag drevet på frivillig basis med lettere brukere.  
Rommene i «Søre» er egnet til dagsenteraktivitet og det er både fellesrom og kjøkken der.  
Fire rom kan brukes til aktiviteter og to rom til brukere som trenger hvile midt på dagen. Det 
er etablert en sansehage utenfor denne delen av etasjen. (En sansehage er en tilrettelagt hage 
som er planlagt og organisert for å kunne tilby et utendørs terapeutisk miljø for personer med 
demens. Hagen er gjerne lukket og beskyttet, og det er lagt til rette for sensorisk stimulering, 
vandring og mosjon, og ulike aktiviteter.)  
Det trengs ikke noen ombygging. Rommene kan være som de er, slik at de kan gjenopprettes 
med enkle grep og tilbakeføres til vanlige sykehjemsplasser, hvis det skulle bli behov for det.  

  

Lokaler i tidligere legekontor 
Lokalene på Forsettunet som tidligere var legekontor, ble satt i stand som møterom / 
undervisningsrom da dr. Bræin flyttet ut. Forsettunet med over 60 ansatte har behov for rom til 
møter, samtaler og undervisning. Den perioden som hjemmetjenesten hadde midlertidig base 
der var undervisnings- og møterom et savn. Møterommet er nå på plass igjen.  
Lokalene er i praksis mest som en gang/hall å regne, fordi det er en av inngangene til 
Forsettunet og de to kontorene der er gjennomgangsrom. Det vil bli mye forstyrrelser der og 
dermed vanskelig å roe ned urolige brukere/pasienter. De tidligere kontorene er mørke og 
tunge med mange dører. Det er ikke mulig å lage noen form for sansehage utenfor disse 
lokalene. Det er også langt å gå rundt til nedsiden av huset til den eksisterende sansehagen. 
Demenskoordinatorens vurdering er at lokalene er uegnet til bruk for personer med demens.  

  

Økt innsats i hjemmetjenesten 
Det er vedtatt strategi å bygge opp kapasitet og kvalitet i hjemmetjenesten. Samtidig skal vi 
redusere de økonomiske rammene. Det betyr at vi må gjøre mindre av noe annet. Vi har god 
kapasitet på sykehjemsplasser sammenliknet med andre kommuner (bl.a. i kommunegruppe 
11). Hvis vi planlegger og gjennomfører hjemmetjenestene på en effektiv måte, vil vi ha 
overskudd av sykehjemsplasser. Og vi har i den senere tiden hatt ledige plasser i 
sykehjemmene. Dette gir oss mulighet til å redusere antall plasser.  
Sammenlikner vi oss med andre kommuner gir vår hjemmetjeneste «lite» (få timer) tjenester til 
mange, noe som fører til at det blir ekstra mye kjøring og liten tid til hver enkelt pasient. Det 
fører også til at vi ikke har kapasitet til å yte tjenester til pasienter med mer omfattende pleie- 
og behandlingsbehov hjemme. Vi har en del å gå på ved å endre profilen på tjenesteytingen i 
hjemmetjenesten. Det vil være begrenset hvor mye ressurser som kan allokeres til 
hjemmetjenesten.  
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Praktiske konsekvenser for pasienter 
Alle sykehjemsplassene ses under ett. Det er viktig å understreke at det ikke er demensplasser 
som legges ned, det er sykehjemsplasser. Siden vi har ledige plasser i sykehjemmene vil de 
pasientene som ligger på rom i den aktuelle delen av Forsettunet, «Søre», bli tildelt plass i 
ledige rom i andre avdelinger. Dette er ikke uvanlig at vi flytter pasienter fra en avdeling til en 
annen, eller fra ett sykehjem til et annet, når diagnose og tilstand gjør det naturlig.  
  

Økonomi og personale 
Nedtaket av den økonomiske rammen er så stort at vi ikke kan gå inn i 2020 med dagens 
driftsnivå. Det må gjennomføres strukturendringer for at det skal monne økonomisk. I samråd 
med de tillitsvalgte foreslår vi å omdisponere plassene i gruppe «Søre». Argumentene for å 
bruke denne bygningsdelen/«gruppen», er at den er forholdsvis tungdrevet som 
sykehjemsplasser i og med at den ligger utenfor resten av avdelingen. Ved uro i avdelingen ser 
en at det kan være behov for en ekstra nattevakt. En ekstra nattevakt i tjenesten vil koste 
uforholdsmessig mye.  
  
Ved en slik omstrukturering sies ikke ansatte opp, men det er flere ansatte i Helse og mestring 
som nå (høsten 2019) går av med pensjon, og de vil ikke bli erstattet. De som nå jobber i Søre 
vil enten fortsette å jobbe i samme avdeling (i de to andre gruppene), i den andre avdelingen på 
Forsettunet, på Follebutunet eller i hjemmetjenesten. Det vil også være behov for bemanning 
på dagsenteret. Som vanlig ved omstillinger, får personalet som blir berørt, mulighet til å 
fremme ønsker om nytt arbeidssted.  
  
Sammenliknet med andre kommuner har vi som nevnt relativt dyre sykehjemsplasser og en 
«lite utbygd» hjemmetjeneste. I Kommunebarometeret for 2019 (tall for 2018) ligger vi som 
nr. 122 av 422 kommuner. Vi har altså gode tjenester, men det koster. Kommunebarometeret 
viser også at vi iverksetter vedtakene våre raskt. I kunnskapsgrunnlaget for utredning av helse 
og omsorg, beskrev Madsen i KS-Konsulent tjenesteprofilen vår slik: Tallene viser at Gausdal, 
i tillegg til en høy samlet ressursbruk, har en institusjonsorientert tjenesteprofil, dvs. bruker 
relativt mye ressurser på institusjonstjenester, og tilsvarende mindre på tjenester til 
hjemmeboende.  
  
Kommunebarometeret viser at vi har få korttidsplasser, dvs. at andelen pasienter på 
korttidsplass er lavt sammenliknet med landet for øvrig. Som nevnt er dette tall fra 2018 og 
dette har endret seg noe den siste tiden. Vi har nå større andel korttids-/ rehabiliteringsplasser 
enn før og dermed større «pasientgjennomstrømning» gjennom sykehjemmene. 
Rehabiliteringen fungerer bra og pasientene kommer hjem. Dette har ført til at vi har hatt 
ledige plasser i sykehjemmene den siste tiden.  
  

Økonomi 
En reduksjon på 6 sykehjemsplasser gir en innsparing på 3,8 mill. Da er både inntekter og 
utgifter regnet inn. Siden det er stort behov for dagsenterplasser for hjemmeboende personer 
med demens, er det det vi legger inn som alternativ bruk av «Søre». Dagsenterdrift er 
hjemmetjeneste, slik at en styrkning av dagsenterdriften er en styrkning av hjemmetjenesten. 
Men siden totalen skal ned, er det ikke allokert midler direkte til den «utekjørende» delen av 
hjemmetjenesten, men de vil indirekte merke at flere hjemmeboende pasienter med demens 
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«holder seg bedre», altså utsetter utviklingen av demenssykdommen, og pårørende får en 
lettere hverdag ved at den demenssyke er flere timer og/eller flere dager på dagsenteret.  
  
Dagens dagsenterlokaler rommer 6 pasienter som er der korte dager. Dagsenteret er åpent bare 
fire dager i uka. Bemanningen er 1,35 årsverk fordelt på flere personer. Det er to personale til 
stede hver dag. På grupper med 4 - 6 pasienter må det være to personale slik at den ene alltid 
er til stede for å roe ned gruppa, når den andre følger pasient på toalettet, o.a. Med større og 
bedre egnet areal vil det ligge til rette for å kunne ta imot flere pasienter, pasientene kan ha 
lengre dager (inkludert både aktivitet, hvile og måltider) og dagsenteret kan holde åpent fem 
dager i uka. Man kunne (teoretisk) også økt til fem dager i uka i de eksisterende lokalene, men 
de er små og trange og gir dårlige arbeidsforhold for de ansatte.  
  
Vi har regnet økonomisk på flere alternative løsninger, men anser, i startfasen, at en løsning 
med 8 dagsenterplasser som driftes 5 fulle dager i uka som en god løsning for alle parter. Det 
gir: a) et godt tilbud til pasientene, b) et godt (lengre) avlastningstilbud til de pårørende og c) 
gode arbeidsforhold for de ansatte. I økningen av utgifter til dagsenterdriften ligger personell, 
skyss til og fra, egenandeler og renhold (som reduseres ift. sykehjem).  
  
Praktisk sett vil det være mulig å øke antall dagsenterplasser ytterligere når man kommer inn i 
nye lokaler, men demenskoordinator anbefaler at vi ikke starter med for store grupper. Større 
grupper kan føre til mer uro slik at pasientene får en dårlig opplevelse og nytteverdien går ned. 
Men i disse lokalene ligger det praktisk til rette for større grupper og dette vil vurderes 
fortløpende når de nye lokalene blir «innkjørt».  
 
Vi har som mål at vi innen 2021 tilbyr dagsenteraktivitet til 12 pasienter hver dag. Men 12 
pasienter må det være tre personale til stede. Dette vil koste mer, men det vil gi tilbud til flere. 
Antall plasser som kan tilbys per uke øker da mye.  
  
Dagsenteret som er i drift i dag, har plass til seks pasienter fire (korte) dager i uka. Det gir 24 
plasser per uke.  
Med bruk av Søre, vil dette enkelt kunne økes til åtte plasser fem (lengre) dager i uka. Det gir 
40 plasser per uke.  
Tar man i bruk 12 plasser fem dager i uka gir det 60 dagsenterplasser per uke.  
Regnestykket under er basert på utvidelse av dagsenterdriften til 8 pasienter fem dager i uka:  
  
Innsparing i sykehjemsdriften:                                  3,8 mill. kr  
Økt kostnad ved utvidelse av dagsenterdriften:        0,4 mill. kr  
Besparelsen totalt vil være:                                       3,4 mill. kr  
  
Statstilskudd dagsenter utgjør kr. 518 000 for 2020. Dette tilskuddet får vi uavhengig av antall 
dagsenterplasser.  
  
Antall sykehjemsplasser reduseres fra 68 til 62. Med det begynner vi å nærme oss nivået til de 
kommunene vi sammenlikner oss med. Det er likevel en kjensgjerning at vi har dyrere 
sykehjemsdrift enn sammenlikningskommunene, så selve sykehjemsdriften må også 
effektiviseres.  
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Demens vs. somatikk 
Den fysiske bygningsdelen med de seks plassene som legges ned, er en del av Forsettunet, og 
det er viktig å understreke at det er antall sykehjemsplasser som reduseres, ikke 
demensplasser. De to sykehjemmene samarbeider til daglig om fordeling av pasienter, selv om 
hovedvekten av pasienter med demens er på Forsettunet og hovedvekten av pasienter med 
somatiske sykdommer er på Follebutunet. Den nyeste delen av bygningsmassen på 
Follebutunet er tilpasset personer med demens, og når vi vet at over 80 prosent av pasientene i 
sykehjem har en demenssykdom, har alle ansatte erfaring med denne gruppen pasienter.  
  
Den demografiske utviklingen gjør at utfordringen med demens/kognitiv svikt vil øke. Men 
både fysisk aktivitet og kognitiv stimulering – altså mentale utfordringer, problemløsning, 
aktivitet og sosial stimulering – gir økt livskvalitet og bidrar til å utsette utviklingen av demens. 
Derfor er opphold på dagsenter et effektivt og godt tiltak.  
  

Oppsummert 
«Søre» med seks plasser, legges ned som sykehjemsplasser og tas i bruk som dagsenter for 
hjemmeboende personer med demens. Det er billigere å drifte et dagsenter enn 
sykehjemsplasser. Et dagaktivitetstilbud kan gis til mange hjemmeboende brukere med demens 
og det utsetter behovet for institusjonsplasser. Vi har som mål å tilby dagsenteraktivitet til 12 
pasienter hver dag, innen 2021. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 
  

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

2. Dagsenteret vil ha åtte plasser og være i drift fem dager i uka fra januar 2020.  
3. Økonomisk vil dette gi en besparelse på 3,4 millioner i 2020. 
4. Det legges opp til å tilby dagsenteraktivitet til 12 pasienter hver dag fra 2021.  

 
 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 77/19 den 19.11.2019. 
 
Behandling: 
Delt ut i møtet:  

 Brev fra pensjonistlaga om sak 77/2019 

 Brev fra Gausdal demensforening om sak 77/2019 
 
Votering: 
Enstemmig tiltrådt.  
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Innstilling: 
1. Seks sykehjemsplasser legges ned som sykehjemsplasser, og «Søre» ved Forsettunet tas 

i bruk som dagsenter for hjemmeboende personer med demens.  
2. Dagsenteret vil ha åtte plasser og være i drift fem dager i uka fra januar 2020.  
3. Økonomisk vil dette gi en besparelse på 3,4 millioner i 2020. 
4. Det legges opp til å tilby dagsenteraktivitet til 12 pasienter hver dag fra 2021.  
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Ark.:    Arkivsaksnr.: 19/2487 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
83/19 Formannskapet 19.11.2019 
135/19 Kommunestyret 12.12.2019 
 
Saksbehandler: Harald Landheim 
 
PRAKTISK BISTAND - SATSENDRINGER FOR 2020  
 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

 Helse- og omsorgstjenesteloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30  
 Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1349  
 
 
SAMMENDRAG: 
Kommunens satser for praktisk bistand reguleres årlig i tråd med lønns- og prisveksten 
(kommunal deflator). Gausdal kommunes satser ligger langt under kommunens 
kostnader med de tjenestene som ytes, og det foreslås derfor at satsene økes for 2020. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Praktisk bistand er en lovpålagt tjeneste, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven §3.2 første ledd 
nr. 6 bokstav b.  
 
Innbyggere kan søke om praktisk bistand (hjemmehjelp) hvis de trenger praktisk hjelp til 
rengjøring og handling. Det kan dreie seg om hjelp til å bestille husholdningsvarer, eventuelt få 
disse levert på døren, å få levert middag for oppvarming, og hjelp til vask av klær, oppvask, 
vask av gulv og skifte på seng. Det er kommunen som, i samarbeid med den enkelte innbygger, 
bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at den enkelte innbygger skal være i stand til 
å bo hjemme. 

Innbyggere har krav på bistand hvis de ikke kan ha omsorg for seg selv eller er avhengig av 
praktisk hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Krav på praktisk bistand har innbyggere med et 
særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning eller andre årsaker.  

All tildeling skjer etter en individuell vurdering, der behovet vurderes fortløpende. 

Hvis hjemmehjelper skal bistå med personlig stell og egenomsorg (toalettbesøk, å stå opp, av- 
og påkledning osv), skal den hjelpen være gratis. Kommunen kan kreve egenandel for hjelp 
som ikke er til personlig stell og egenomsorg (jfr. Forskrift om egenandel for kommunale 
helse- og omsorgstjenester §8 første og andre ledd). 

Satsene for praktisk bistand framgår av kommunens gebyrregulativ. For 2019 er satsene som 
følger:  
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1349
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Tjeneste Sats 2019 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt under 2G *) 210 kr **) 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 2G og 3G *) 682 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 3G og 4G *) 1.158 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 4G og 5G *) 1.797 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt over 5G *) 2.239 kr 
Timesats hjemmehjelp 153 kr 

*) Maksimalbeløp pr. måned. 
**) Ved husstandsinntekt under 2G følger maksimalsatsen for praktisk bistand av Forskrift om egenandel for 
kommunale helse- og omsorgstjenester §10. Sats for 2019 er 210 kr. Sats for 2020 er per i dag ikke fastsatt. 
 
 
VURDERING: 
Kommunens satser for praktisk bistand reguleres årlig i tråd med lønns- og prisveksten 
(kommunal deflator). Gausdal kommunes satser ligger langt under kommunens kostnader med 
de tjenestene som ytes. Kommunens selvkost med praktisk bistand er anslått til om lag 625 
kr/time direkte brukerrettet tid.  
 
Kommunens satser for praktisk bistand bør ikke være så lave at det undergraver markedet for 
private tilbydere av denne typen tjenester.  
 
Videre ligger Gausdal kommunes satser for praktisk bistand veldig lavt i forhold til andre 
kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. For eksempel har nabokommunen 
Lillehammer følgende satser: 
 
Tjeneste Sats, 

Lillehammer 
2019 

Hjemmehjelp for brukere med inntekt under 2G *) 210 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 2G og 3G *) 893 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 3G og 4G *) 2.105 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 4G og 5G *) 3.158 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt over 5G *) 4.211 kr 
Timesats hjemmehjelp 474 kr 

*) Maksimalbeløp pr. måned. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår ut fra forannevnte at satsene for praktisk bistand for 2020 økes 
og fastsettes som følger: 
 
Tjeneste Sats 2019 Endring 

% 
Endring 

kr 
Sats 2020 

Hjemmehjelp for brukere med inntekt under 2G *) 210 kr ca. 3%  ca. 6 ca. 216 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 2G og 3G *) 682 kr 25 % 168 850 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 3G og 4G *) 1.158 kr 73 % 842 2.000 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 4G og 5G *) 1.797 kr 67 % 1.203  3.000 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt over 5G *) 2.239 kr 79 % 1.761 4.000 kr 
Timesats hjemmehjelp 153 kr 194 % 297 450 kr 

*) Maksimalbeløp pr. måned. 
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For å kartlegge konsekvensene av disse endringene for den enkelte tjenestemottaker har vi tatt 
utgangspunkt i fakturerte tjenester for august og september 2019, og simulert endringen.  
 
For majoriteten av tjenestemottakerne vil denne endringen ha små konsekvenser. Ca. 70 % av 
de som mottar tjenesten praktisk bistand i dag er i inntektsgruppen under 2G. Det er dermed 
den fastsatte maksimalprisen på 210 kr per måned som gjelder, uavhengig av antall timer. For 
tjenestemottakere i denne inntektsgruppen vil de som blir fakturert for en time per måned få en 
økning fra dagens timepris på 153 kr til maksimalprisen på 210 kr. Gjennomsnittlig økning for 
denne inntektsgruppen er beregnet til 14 kr per måned.  
 
Endringer og antall mottakere finnes i tabellen under. 
 

Tjeneste Sats 2019 Sats 2020 
Andel 

tjeneste-
mottakere 

Gj.snitt 
endring 

per måned 
Hjemmehjelp for brukere med 
inntekt under 2G *) 210 kr ca. 216 kr 68 % 14 kr 

Hjemmehjelp for brukere med 
inntekt mellom 2G og 3G *) 682 kr 850 kr 20 % 362 kr 

Hjemmehjelp for brukere med 
inntekt mellom 3G og 4G *) 1.158 kr 2.000 kr 9 % 688 kr 

Hjemmehjelp for brukere med 
inntekt mellom 4G og 5G *) 1.797 kr 3.000 kr 1,5 % 845 kr 

Hjemmehjelp for brukere med 
inntekt over 5G *) 2.239 kr 4.000 kr 1,5 % 1.179 kr 

Sum     100 %   
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 
 

 
1. Kommunestyret vedtar følgende satser for praktisk bistand gjeldende fra 01.01.2020: 
 
Tjeneste Sats 2019 Endring 

% 
Endring 

kr 
Sats 2020 

Hjemmehjelp for brukere med inntekt under 2G *) 210 kr ca. 3%  ca. 6 ca. 216 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 2G og 3G *) 682 kr 25 % 168 850 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 3G og 4G *) 1.158 kr 73 % 842 2.000 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 4G og 5G *) 1.797 kr 67 % 1.203  3.000 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt over 5G *) 2.239 kr 79 % 1.761 4.000 kr 
Timesats hjemmehjelp 153 kr 194 % 297 450 kr 

*) Maksimalbeløp pr. måned. 
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Formannskapet behandlet saken, saksnr. 83/19 den 19.11.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar følgende satser for praktisk bistand gjeldende fra 01.01.2020: 
 
Tjeneste Sats 2019 Endring 

% 
Endring 

kr 
Sats 2020 

Hjemmehjelp for brukere med inntekt under 2G *) 210 kr ca. 3%  ca. 6 ca. 216 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 2G og 3G *) 682 kr 25 % 168 850 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 3G og 4G *) 1.158 kr 73 % 842 2.000 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 4G og 5G *) 1.797 kr 67 % 1.203  3.000 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt over 5G *) 2.239 kr 79 % 1.761 4.000 kr 
Timesats hjemmehjelp 153 kr 194 % 297 450 kr 

*) Maksimalbeløp pr. måned. 
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Ark.: 231   Arkivsaksnr.: 19/2381 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
56/19 Planutvalget 15.11.2019 
84/19 Formannskapet 19.11.2019 
136/19 Kommunestyret 12.12.2019 
 
Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine 
 
REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2020  
 
 
Vedlegg: Dekningsgradsberegninger renovasjon 2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen 
 
 
SAMMENDRAG: 
Renovasjonsselskapet GLØR vil for 2020 øke prisene på renovasjonsgebyrene med 4,8 
% i gjennomsnitt. Kommunens andel av abonnementet på 100 kr foreslås uendret. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Det foreslås at renovasjonsgebyrene økes med 4,8 % i snitt i selvkostbudsjett for 2020.  
 
Prinsippet om at reduserte mengder avfall skal premieres med lavere gebyr gjelder fortsatt. 
GLØR IKS har en ordning med differensierte renovasjonsgebyr ut i fra volum for å kunne 
bidra til avfallsreduksjon og økt gjenvinning. Størrelsen på renovasjonsgebyret fastsettes etter 
størrelsen på restavfallsbeholderen.  
 
GLØR har etableringsgebyr for nye abonnenter. Dette har samme sats for både beholder- og 
fellesrenovasjonsløsning ut ifra prinsippet om at man ikke selv velger sin renovasjonsløsning. 
Etableringsgebyr for abonnenter med fellesløsninger gjelder standardløsninger. Borettslag/ 
sameier etc med fellesløsninger som ønsker oppgraderte løsninger må betale merkostnaden 
dette medfører. Etableringsgebyr på nye hytter/hytteområder ble innført fra 2019. 
 
GLØR har i sitt selvkostbudsjett lagt inn en lønnsvekst på 3,5 % og ellers er kostnadsveksten 
vurdert i hver enkelt kostnadsart. 
 
Gausdal kommune beholder 100 kr pr abonnement, dette har vært uendret siden 2012. 
Bakgrunnen for forslaget om at administrasjonsgebyret beholdes uforandret er at GLØR IKS 
overtok ansvaret og kostnadene med felles oppsamlingsplasser/miljøtorg. Dette medfører 
større administrative oppgaver og kostnader i forbindelse med bygging av fellesplassene, 
utgifter til nedgravde beholdere og vedlikeholdskostnader samt utgifter til betaling av 
kompensasjon til grunneier. GLØR betaler også brøyting av plassene. 
 
Administrasjonsgebyret skal dekke : 

- Oppfølging av regler i forurensningsloven som er relatert til husholdningsavfall og som 
kommunen har myndighet og forvaltningsansvar for. 

-  Føring av abonnentregister og innkreving av renovasjonsgebyr.  
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- Pålegg og informasjon til abonnenter om tiltak med hjemmel i lov og regelverk. 
-  Behandle søknader om dispensasjon eller fritak. 
-  Generell saksbehandling av forhold rundt renovasjonsordningen i henhold til lovverk. 
-  Oppfølging av vedtatte reguleringsplaner, som f.eks. etablering av 

containerplasser/miljøtorg.  
 
Følgende kildesorteringsordning gjelder for Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner: 
• Restavfall – obligatorisk – hentes hver 4. uke 
• Papp/papir – obligatorisk – hentes hver 4. uke 
• Matavfall – obligatorisk – hentes hver 2. uke 
• Hermetikk og glass emballasje – obligatorisk – hentes hver. 10. uke 
• Plastavfall – obligatorisk ordning for abonnenter med dunker i løpet av 2019. Inntil 

videre er det frivillig ordning for abonnenter med fellesløsninger   – hentes hver 4. uke 
 
I tabellen under er prisene for 2019 satt opp sammen med forslaget for 2020. Alle priser er eks 
mva. 

  2019 2020  Endring i % 
Renovasjon liten 140 l restavfall          1 880  1 924  2,3 % 
Renovasjon middels 240 l restavfall 2 524 2 648  4,9 % 
Renovasjon stor 360 l restavfall 4 096 4 384 7,0 % 
Renovasjon sambruk 360 l 2 168 2 272  4,8 % 
Renovasjon fellesløsning liten          1 880  1 924  2,3 % 
Renovasjon fellesløsning middels          2 524  2 648  4,9 % 
Renovasjon fellesløsning stor 4 096 4 384  7,0 % 
Renovasjon fritid kategori I             728  752 3,3 % 
Renovasjon fritid kategori II          1 952  2 056  5,3 % 
Renovasjon henting 3 - 10 meter             420  432  2,9 % 
Renovasjon henting 10 - 30 meter             704  712  1,1 % 
Renovasjon 240 liter papir             228  236  3,5 % 
Renovasjon 360 liter papir             396  396  0,0 % 
Renovasjon 240 liter matavfall             228  236  3,5 % 
Renovasjon 240 liter hermetikk/glassemb.             228  236  3,5 % 
Renovasjon ekstrasekk 100 liter restavfall               72  76 5,6 % 
Renovasjon ekstratømming pr. 5 beholdere             388  404  4,1 % 
Renovasjon ekstratømming pr. stk. fellesløsning             596  624  4,7 % 
Renovasjon levering restavfall gjenvinningsstasjoner          2 520  2 560  1,6 % 
Renovasjon etableringsgebyr pr. abonnement           1 776  1 856  4,5 % 
 
Ved opprydding etter dumping av avfall på GLØRs miljøtorg/fellesplasser foreslås det at 
GLØR fakturerer forurenser 795 kr/t eks mva med tillegg for antall kg avfall. Prisen i 2019 
var 770 kr/t. 
  
Ved levering av retur tre er det maksimal mengde på 1 000 kg/pr. abonnement i året for 
levering kostnadsfritt på gjenvinningsstasjoner. Levering av retur tre over 1000 kg/pr. 
abonnement koster 0,82 kr pr kg eks mva. 
 
Det er i avfallsforskriften også en begrensning for levering av farlig avfall på 1 000 
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kg/abonnement pr. år kostnadsfritt. Levering utover dette koster 1,67 kr pr kg eks mva. 
  
I løpet av 2019 (senest 01.01.2020) vil det bli innført tvungen plastsortering for abonnenter 
med dunker etter bestemte regler. For abonnenter med fellesløsninger vil det inntil videre 
være frivillig ordning med plastsortering.     
  
 
I 2018 ble det satt av 27 193 kr på fondet. I prognosen for 2019 ser det ut til å bli en avsetning 
på fond på ca. 20 000 kr, og i 2020er det budsjettert med ett overskudd på 7000 kr. Det vil da 
være ca. 901 000 kr på fondet ved utgangen av 2020.  
 
I selvkostveilederen er det brukt 5-årig swap rente med tillegg på 0,5 %. Renten for 2020 er 
lagt på 2,2 %.  
 
Det er vedtatt i selskapsavtalen for GLØR at det forutsettes full fraktutjevning i alle tre 
eierkommunene for all innsamling, transport og avfallsbehandling av kildesortert avfall som 
inngår i den tvungne husholdningsrenovasjonen. I og med full fraktutjevning er det viktig at 
eierkommunene praktiserer og håndhever renovasjonsforskriftene likt, slik at servicegraden og 
kostnadene pr. kunde blir rettferdig.  
 
 
VURDERING: 
Administrasjonen har ingen bemerkninger til forslaget til gebyrsatser fra GLØR. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 
 

I medhold av forurensningsloven av 13. mars 1981, og i samsvar med forskrift for kommunal 
renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer fastsettes 
følgende gebyrsatser eks mva for 2020 : 
    
Renovasjon liten 140 l restavfall 1 924  
Renovasjon middels 240 l restavfall 2 648  
Renovasjon stor 360 l restavfall 4 384 
Renovasjon sambruk 360 l 2 272  
Renovasjon fellesløsning liten 1 924  
Renovasjon fellesløsning middels 2 648  
Renovasjon fellesløsning stor 4 384  
Renovasjon fritid kategori I 752 
Renovasjon fritid kategori II 2 056 
Renovasjon henting 3 - 10 meter 432  
Renovasjon henting 10 - 30 meter 712  
Renovasjon 240 liter papir 236  
Renovasjon 360 liter papir 396  
Renovasjon 240 liter matavfall 236  
Renovasjon 240 liter hermetikk/glassemb. 236  
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Renovasjon ekstrasekk 100 liter restavfall 76 
Renovasjon ekstratømming pr. 5 beholdere 404  
Renovasjon ekstratømming pr. stk. fellesløsning 624  
Renovasjon levering restavfall gjenvinningstasjoner 2 560  
Renovasjon etableringsgebyr pr. abonnement  1 856  
 
Opprydding etter dumping av avfall på GLØRs miljøtorg/fellesplasser: 795 kr/t med tillegg for 
antall kg avfall. 
 
Levering av retur tre over 1000 kg/pr. abonnement: 0,82 kr pr kg. 
 
Levering av farlig avfall utover 1000 kg/pr abonnement: 1,67 kr pr kg. 
 
 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 56/19 den 15.11.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling: 
I medhold av forurensningsloven av 13. mars 1981, og i samsvar med forskrift for kommunal 
renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer fastsettes 
følgende gebyrsatser eks mva for 2020 : 
    
Renovasjon liten 140 l restavfall 1 924  
Renovasjon middels 240 l restavfall 2 648  
Renovasjon stor 360 l restavfall 4 384 
Renovasjon sambruk 360 l 2 272  
Renovasjon fellesløsning liten 1 924  
Renovasjon fellesløsning middels 2 648  
Renovasjon fellesløsning stor 4 384  
Renovasjon fritid kategori I 752 
Renovasjon fritid kategori II 2 056 
Renovasjon henting 3 - 10 meter 432  
Renovasjon henting 10 - 30 meter 712  
Renovasjon 240 liter papir 236  
Renovasjon 360 liter papir 396  
Renovasjon 240 liter matavfall 236  
Renovasjon 240 liter hermetikk/glassemb. 236  
Renovasjon ekstrasekk 100 liter restavfall 76 
Renovasjon ekstratømming pr. 5 beholdere 404  
Renovasjon ekstratømming pr. stk. fellesløsning 624  
Renovasjon levering restavfall gjenvinningstasjoner 2 560  
Renovasjon etableringsgebyr pr. abonnement  1 856  
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Opprydding etter dumping av avfall på GLØRs miljøtorg/fellesplasser: 795 kr/t med tillegg for 
antall kg avfall. 
Levering av retur tre over 1000 kg/pr. abonnement: 0,82 kr pr kg. 
 
Levering av farlig avfall utover 1000 kg/pr abonnement: 1,67 kr pr kg. 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 84/19 den 19.11.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt. 
 
Innstilling: 
I medhold av forurensningsloven av 13. mars 1981, og i samsvar med forskrift for kommunal 
renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer fastsettes 
følgende gebyrsatser eks mva for 2020 : 
    
Renovasjon liten 140 l restavfall 1 924  
Renovasjon middels 240 l restavfall 2 648  
Renovasjon stor 360 l restavfall 4 384 
Renovasjon sambruk 360 l 2 272  
Renovasjon fellesløsning liten 1 924  
Renovasjon fellesløsning middels 2 648  
Renovasjon fellesløsning stor 4 384  
Renovasjon fritid kategori I 752 
Renovasjon fritid kategori II 2 056 
Renovasjon henting 3 - 10 meter 432  
Renovasjon henting 10 - 30 meter 712  
Renovasjon 240 liter papir 236  
Renovasjon 360 liter papir 396  
Renovasjon 240 liter matavfall 236  
Renovasjon 240 liter hermetikk/glassemb. 236  
Renovasjon ekstrasekk 100 liter restavfall 76 
Renovasjon ekstratømming pr. 5 beholdere 404  
Renovasjon ekstratømming pr. stk. fellesløsning 624  
Renovasjon levering restavfall gjenvinningstasjoner 2 560  
Renovasjon etableringsgebyr pr. abonnement  1 856  
 
Opprydding etter dumping av avfall på GLØRs miljøtorg/fellesplasser: 795 kr/t med tillegg for 
antall kg avfall. 
 
Levering av retur tre over 1000 kg/pr. abonnement: 0,82 kr pr kg. 
 
Levering av farlig avfall utover 1000 kg/pr abonnement: 1,67 kr pr kg. 
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Ark.: 231   Arkivsaksnr.: 19/2380 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
57/19 Planutvalget 15.11.2019 
85/19 Formannskapet 19.11.2019 
137/19 Kommunestyret 12.12.2019 
 
Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine 
 
REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2020  
 
 
Vedlegg: Dekningsgradsberegninger feiing og tilsyn 2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen 
 
 
SAMMENDRAG: 
Administrasjonen foreslår at gebyrsatsene for feiing/tilsyn og gassfyringsanlegg holdes 
uendret på henholdsvis 410 kr og 300 kr. Foreslåtte satser medfører at gebyrene 
beholdes på samme nivå i de tre kommunene som inngår i brannsamarbeidet. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Brannstyret har lagt fram forslag for Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune om at gebyrene 
for feiing og tilsyn holdes uendret. 

Gebyrsatsene som er benyttet i budsjett for Lillehammerregionen brannvesen er lagt til grunn 
for beregningen av selvkost.  
 
 
 Tekst  2017 2018 2019 2020 
Ordinære fyringsanlegg pr. pipe.  410.-  410.- 410.- 410.- 
Gassfyringsanlegg  300.-  300.- 300.- 300.- 
Årets resultat  -7 963.- -12 318.- -27.- -1 630.-  
Beregnet fond pr 31.12  457 440.- 455 817.- 465 772,- 474 371.-  
Antatt rente i %  1,98 % 2,37 % 2,19  2,2%  
 
Selvkostområde for feiing har siden sammenslåingen med Lillehammer og Øyer dratt med seg 
ett gammelt underskudd. Framført underskudd kan ikke tas med i mer enn 5 år. Negativt fond 
som var fra 2012 og eldre er derfor fjernet, og fondet for feiing er nå positivt på grunn av 
avsetning på fond fra 2013 til 2016. Tabellen viser at det er et ett relativt lite underskudd for 
årene 2017 til 2020.  
 
I henhold til ny forskrift om brannforebygging, skal nå alle fritidsboliger kartlegges og 
eventuelt tas med i feie- og tilsynsordningen. I budsjettforslaget er dette tatt med.  
Gausdal kommune får tilbakeført en pott som skal dekke kommunens kostnader med 
fakturering med mer. I budsjett for 2020 har brannstyret satt dette beløpet til kr 127 500.-.  
 
Med virkning fra 01.01.2020 fastsettes følgende gebyrer for feiing og tilsyn eks mva.:  



  Sak 137/19 

 Side 54 av 85   

Ordinære fyringsanlegg pr. pipe (pipeløp). kr 410.-  
Gassfyringsanlegg kr 300.-  
Gebyr for hytter er som øvrig bebyggelse. 

 
VURDERING: 
Det er små endringer av selvkostfondet fra 2017 til 2020.  
 
Foreslåtte satser fra brannstyret medfører at gebyrene beholdes på samme nivå i de tre 
kommunene som inngår i brannsamarbeidet 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 
 

Med virkning fra 01.01.2020 fastsettes følgende gebyrer for feiing og tilsyn eks mva.:  
Ordinære fyringsanlegg pr. pipe (pipeløp). kr 410.-  
Gassfyringsanlegg kr 300.-  
Gebyr for hytter er som øvrig bebyggelse. 

 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 57/19 den 15.11.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling: 
Med virkning fra 01.01.2020 fastsettes følgende gebyrer for feiing og tilsyn eks mva.:  
Ordinære fyringsanlegg pr. pipe (pipeløp). kr 410.-  
Gassfyringsanlegg kr 300.-  
Gebyr for hytter er som øvrig bebyggelse. 

 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 85/19 den 19.11.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt. 
 
Innstilling: 
Med virkning fra 01.01.2020 fastsettes følgende gebyrer for feiing og tilsyn eks mva.:  
Ordinære fyringsanlegg pr. pipe (pipeløp). kr 410.-  
Gassfyringsanlegg kr 300.-  
Gebyr for hytter er som øvrig bebyggelse. 
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Ark.: 231   Arkivsaksnr.: 19/2379 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
55/19 Planutvalget 15.11.2019 
86/19 Formannskapet 19.11.2019 
138/19 Kommunestyret 12.12.2019 
 
Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine 
 
REGULERING AV SLAMGEBYR 2020  
 
 
Vedlegg: Dekningsgradsberegninger slam 2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen 
 
 
SAMMENDRAG: 
Det har vært en økning på selvkostfondet for slam de siste årene, og det foreslås derfor 
at gebyrene ikke økes med prisstigningen, men holdes på samme nivå også i 2020. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Lillehammer, Øyer og Gausdal har fra 2007 hatt samarbeid om felles kontrakt for inntransport 
av slam for eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. Fra 1. juli 2016 var det 
Arnkværn som ble den nye entreprenøren. Kontrakten har en varighet på 5 ½ år. 
Kontraktssummen indeksreguleres 1. januar hvert år. 
 
I følge den lokale forskriften skal slamavskillere for boliger tømmes annethvert år, og 
fritidsboliger hvert fjerde år. Tette tanker tømmes hvert år for både boliger og fritidsboliger. 
 
I tabellen under er det brukt som eksempel det mest vanlige septikkanlegget som er en 4 m3 
slamavskiller på ett bolighus som tømmes annethvert år. Prisene er her inkl mva. 
 
  2017 2018 2019 2020 
Årlig avgift hus 1587,5 1587,5 1587,5 1587,5 
Dekningsgrad % 102 103,3 95,9 93,5 
Bokført fond 31.12. 473 276 535 561 475 879 370 327 
 
Dekningsgraden for 2020 blir da på 93,5 % og beholdningen på fondet er på 370 327 kr. 
 
Fra 2014 er det brukt 5-årig swap rente med tillegg på 0,5 %.  
 
 
VURDERING: 
Det har vært en økning av selvkostfondet for slam de siste årene. I følge retningslinjene for 
selvkost skal et positivt resultat som hovedregel tilbakeføres til brukerne av selvkost tjenesten 
innen 5 år. Det foreslås derfor at gebyrene for 2020 er uendret.  
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Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 
 

I samsvar med forskrift for slamtømming i Gausdal kommune § 8 fastsettes følgende 
gebyrsatser eks. mva. for tømming av septikkslam og slam fra tette tanker for 2020: 
 
Stoppgebyr : 800 kr 
Pris pr m3: 435 kr 
 
 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 55/19 den 15.11.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling: 
I samsvar med forskrift for slamtømming i Gausdal kommune § 8 fastsettes følgende 
gebyrsatser eks. mva. for tømming av septikkslam og slam fra tette tanker for 2020: 
 
Stoppgebyr : 800 kr 
Pris pr m3: 435 kr 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 86/19 den 19.11.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt. 
 
Innstilling: 
I samsvar med forskrift for slamtømming i Gausdal kommune § 8 fastsettes følgende 
gebyrsatser eks. mva. for tømming av septikkslam og slam fra tette tanker for 2020: 
 
Stoppgebyr : 800 kr 
Pris pr m3: 435 kr 
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SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
53/19 Planutvalget 15.11.2019 
87/19 Formannskapet 19.11.2019 
139/19 Kommunestyret 12.12.2019 
 
Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine 
 
REGULERING AV VANNGEBYR 2020  
 
 
Vedlegg: Dekningsgradsberegninger vann 2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen 
 
SAMMENDRAG: 
 
Vann gebyrene foreslås redusert med 7 % fra 2019 til 2020, unntatt 
tilknytningsgebyrene som foreslås uendret. Årsaken er at det har vært høyere inntekter 
fra nye tilknytninger enn tidligere budsjettert pga. økt byggeaktivitet. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Fra 2017 er det budsjettert med en økning på 30 boliger og 65 hytter på et år. Fra 2019 har vi 
justert anslaget til 90 hytter og 15 boliger. Tallene er tatt fra antall byggesaker så langt i 2019. 
I inntekstberegningene er det også tatt med tilknytningsgebyrer fra eksisterende bebyggelse og 
tilbygg. Disse inntektene er det forutsatt vil være stabile i løpet av perioden 2019 til 2023. 

Forslag til gebyrsatser for perioden 2019-2023 er satt opp i etterfølgende tabell. Alle priser er 
eks. mva.  
 
Tekst 2019 2020 2021 2022 2023 
Abonnementsgebyr hytter 1796,90 1670 1670 1670 1670 
Tilknytningsgebyr hytter 450 450 450 450 450 
Forbruksgebyr all bebyggelse 11,98 11,20 11,20 11,20 11,20 
Abonnementsgebyr bolig/næring 1198,50 1115 1115 1115 1115 
Tilkn.gebyr bolig/næring låg sats 105 105 105 105 105 
Tilkn.gebyr bolig/næring høg sats 310 310 310 310 310 
Dekningsgrad i % 103 92 85 79 74 
Beregnet fond pr 31.12 9,2 8,4 6,4 3,3 -1,1 
Antatt rente i % 2,19 2,2 2,2 2,3 2,4 
Nye boliger tilknyttet 15 15 15 15 15 
Nye hytter tilknyttet 90 90 90 90 90 
 
Minus foran angitt beløp under fond betyr negativt fond. 
 

I følge selvkostveilederen skal det brukes 5-årig swap rente med tillegg av 0,5 prosent. Denne 
renteberegningen er tatt inn fra 2014.  
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Fra 2019 til 2023 er det beregnet at vannforsyningsfondet vil endres fra et positivt fond på 9,2 
mill. kr, til et negativt fond på -1,1 mill. kr. Dette ut fra de forutsetninger som er benyttet for 
renteutvikling og antall nye tilknytninger til ledningsnettet.   

Priser inkl. mva. for 2020 blir:  
 
Tekst 2020 
Abonnementsgebyr hytter 2087,50 
Tilknytningsgebyr hytter 476,25 
Forbruksgebyr all bebyggelse 14,00 
Abonnementsgebyr bolig/næring 1393,75  
Tilkn.gebyr bolig/næring låg sats 131,25 
Tilkn.gebyr bolig/næring høg sats 336,25 
 
 
VURDERING: 
Rentenivået og antall nye tilknytninger har stor betydning for hvordan gebyrregnskapet vil bli. 
Byggevirksomheten har tatt seg opp igjen etter noe nedgang. Dette gjør at fondet på vann har 
økt de siste årene. Det vil kreve store investeringer framover for å sikre vannforsyningen til 
Skei. Dette er lagt inn som investeringer, men vil få liten innvirkning på gebyrene de første 
årene på grunn av lang avskrivningstid. Det er også en del anlegg som er nedskrevet, eller vil 
bli det i nær framtid.  

Overskudd som opparbeides på fond skal tilbakeføres i løpet av 5 år. Det foreslås derfor at 
prisene på vann reduseres fra 2019 til 2020.  

Med de forutsetninger som er lagt inn, vil vannfondet bli -1,1 i 2023. Det vil derfor 
sannsynligvis bli nødvendig med en prisøkning igjen på slutten av perioden, men det er stor 
usikkerhet rundt tallene så langt fram i tid.  
 
Ut fra antatt rentenivå og antall tilknytninger synes forslaget til gebyrsatser riktig for at 
vannforsyningen fortsatt skal bli selvfinansierende. Saken er utarbeidet i samsvar med 
gjeldende gebyrforskrifter om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal. 

 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 
 

I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for vannforsyning eks. mva. med virkning fra 01.01.2020: 
 
 
Abonnementsgebyr hytter:    kr 1 670,00,- pr år pr abonnement. 
Tilknytningsgebyr hytter:    kr 450,- pr m². 
Forbruksgebyr all bebyggelse:   kr 11,00 pr m³. 
Abonnementsgebyr bolig/næring:   kr 1 115,00- pr år pr abonnement. 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats:  kr 105,- pr m². 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats:  kr 310,- pr m². 
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Planutvalget behandlet saken, saksnr. 53/19 den 15.11.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling: 
I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for vannforsyning eks. mva. med virkning fra 01.01.2020: 
 
Abonnementsgebyr hytter:    kr 1 670,00,- pr år pr abonnement. 
Tilknytningsgebyr hytter:    kr 450,- pr m². 
Forbruksgebyr all bebyggelse:   kr 11,00 pr m³. 
Abonnementsgebyr bolig/næring:   kr 1 115,00- pr år pr abonnement. 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats:  kr 105,- pr m². 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats:  kr 310,- pr m². 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 87/19 den 19.11.2019. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt. 
 
Innstilling: 
I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for vannforsyning eks. mva. med virkning fra 01.01.2020: 
 
Abonnementsgebyr hytter:    kr 1 670,00,- pr år pr abonnement. 
Tilknytningsgebyr hytter:    kr 450,- pr m². 
Forbruksgebyr all bebyggelse:   kr 11,00 pr m³. 
Abonnementsgebyr bolig/næring:   kr 1 115,00- pr år pr abonnement. 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats:  kr 105,- pr m². 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats:  kr 310,- pr m². 
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SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
54/19 Planutvalget 15.11.2019 
88/19 Formannskapet 19.11.2019 
140/19 Kommunestyret 12.12.2019 
 
Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine 
 
REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2020  
 
Vedlegg: Dekningsgradsberegninger avløp 2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen 
 
 
SAMMENDRAG: 
Årlige gebyrer foreslås redusert med 10 % fra 2019 til 2020, og uendret for resten av 
perioden. Tilknytningsgebyrene er foreslått uendret. Årsaken til den foreslåtte 
reduksjonen i gebyrene er høyere inntekter først og fremst på tilknytningsgebyrene. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Årlige gebyrer for avløp foreslås redusert med 10 % fra 2019 til 2020. Deretter uendret fram til 
2023. Tilknytningsgebyrene er foreslått uendret for hele perioden. Årlige gebyrer ble redusert 
med 5 % fra 2018 til 2019. 
 
Det er fra 2017 forutsatt en økning på ca. 30 boliger og ca. 65 hytter. Fra 2019 har vi lagt inn 
en forutsetning om 90 nye fritidsboliger pr år og 15 boliger. Anslaget er tatt ut fra antall 
byggesaker så langt i 2019 og tallene er lagt inn fram til og med 2023. I inntektsberegningene 
er det også tatt med tilknytningsgebyrer fra eksisterende bebyggelse og tilbygg. Det er også 
tatt med tilsvarende volumøkninger i de årlige gebyrene.  
 
Forslag til gebyrsatser med mer for perioden 2019-2023 er satt opp i etterfølgende tabell. Alle 
priser er eks. mva. 
 
Tekst 2019 2020 2021 2022 2023 
Abonnementsgebyr hytter 2004,5 1800 1800 1800 1800 
Tilknytningsgebyr hytter 396 396 396 396 396 
Forbruksgebyr all bebyggelse 16,82 15 15 15 15 
Abonnementsgebyr bolig/næring 1335,7 1200 1200 1200 1200 
Tilkn.gebyr bolig/næring låg sats 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 
Tilkn.gebyr bolig/næring høg sats 428 428 428 428 428 
Dekningsgrad i o/o 103,4 88 86 82 80,3 
Beregnet fond pr 31.12 10,6 8,6 5,9 2,2 -2,1 
Antatt rente i % 2,19 2,2 2,2 2,3 2,4 
Nye boliger tilknyttet 15 15 15 15 15 
Nye hytter tilknyttet 90 90 90 90 90 
 
*) Minus foran angitt beløp under fond betyr negativt fond.  
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I følge selvkostveilederen skal det brukes 5-årig swap rente med tillegg av 0,5 prosent. Denne 
nye renteberegningen er tatt inn fra 2014.  

Fra 2019 til 2023 er det beregnet at avløpsfondet vil endres fra et positivt fond på 10,6 mill. til 
et negativt fond på -2,1 mill. Dette ut fra forutsetninger som er brukt for renteutvikling og 
antall tilknytninger. 
 
Nye priser inkl. mva. for 2020 blir: 
 
Tekst 2020 
Abonnementsgebyr hytter 2250 
Tilknytningsgebyr hytter 432,13 
Forbruksgebyr all bebyggelse 18,75 
Abonnementsgebyr bolig/næring 1500 
Tilkn. gebyr bolig/næring låg sats 180,63 
Tilkn. gebyr bolig/næring høg sats 464,13 
 
For en gjennomsnittlig bolig utgjør prisreduksjonen 574 kr i 2020. Dette er beregnet ut fra et 
forbruk på140 m3. For en fritidsbolig med et forbruk på 30 m3 vil reduksjonen utgjøre 382 kr i 
2020. 
 
 
VURDERING: 
Rentenivået og antall nye tilknytninger har stor betydning for hvordan gebyrregnskapet vil bli. 
Fra sentrale myndigheter er det ikke forventet noen rask renteøkning. Byggevirksomheten har 
tatt seg opp igjen etter noe nedgang. Dette gjør av avløpsfondet har økt mer enn budsjettert.  
 
Overskudd som opparbeides på fond skal tilbakeføres i løpet av 5 år. Det foreslås derfor en 
reduksjon i årlige gebyrer på 10 % i 2020. Med de forutsetninger som er lagt inn, vil 
avløpsfondet bli -2,1 i 2023. Det vil kreve store investeringer framover for å håndtere 
avløpsmengdene fra Skei. Dette er lagt inn som investeringer, men får liten innvirkning på 
gebyrene de første årene framover på grunn av lang avskrivningstid. I tillegg er det også en del 
anlegg som er ferdig nedskrevet eller vil bli det i nærmeste framtid.  
 
Det vil sannsynligvis bli nødvendig med en prisøkning igjen på slutten av perioden, men det er 
stor usikkerhet rundt tallene så langt fram i tid.  
 
Saken er utarbeidet i samsvar med gjeldende gebyrforskrifter om vann- og avløpsgebyrer i 
Gausdal. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 
 

I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for avløpstjenester eks. mva. med virkning fra 01.01.2020: 
 
Abonnementsgebyr hytter:   kr 1 800,00   pr år pr abonnement.   
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Tilknytningsgebyr hytter:   kr    396,00     pr m² 
Forbruksgebyr all bebyggelse:  kr      15,00   pr m³ 
Abonnementsgebyr bolig/næring  kr  1 200,00  pr år pr abonnement 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats: kr     144,50  pr m² 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats: kr     428,00    pr m² 
 
 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 54/19 den 15.11.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling: 
I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for avløpstjenester eks. mva. med virkning fra 01.01.2020: 
 
Abonnementsgebyr hytter:   kr 1 800,00   pr år pr abonnement.   
Tilknytningsgebyr hytter:   kr    396,00     pr m² 
Forbruksgebyr all bebyggelse:  kr      15,00   pr m³ 
Abonnementsgebyr bolig/næring  kr  1 200,00  pr år pr abonnement 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats: kr     144,50  pr m² 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats: kr     428,00    pr m² 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 88/19 den 19.11.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt. 
 
Innstilling: 
I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for avløpstjenester eks. mva. med virkning fra 01.01.2020: 
 
Abonnementsgebyr hytter:   kr 1 800,00   pr år pr abonnement.   
Tilknytningsgebyr hytter:   kr    396,00     pr m² 
Forbruksgebyr all bebyggelse:  kr      15,00   pr m³ 
Abonnementsgebyr bolig/næring  kr  1 200,00  pr år pr abonnement 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats: kr     144,50  pr m² 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats: kr     428,00    pr m² 
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Ark.: 231   Arkivsaksnr.: 19/2374 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
58/19 Planutvalget 15.11.2019 
89/19 Formannskapet 19.11.2019 
141/19 Kommunestyret 12.12.2019 
 
Saksbehandler: Bjørn Nyfløtt 
 
REVISJON AV GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER, 
BYGGESAKSBEHANDLING OG KART- OG OPPMÅLING FOR 2020  
 
 
Vedlegg: Vedlegg 1: Forslag til nytt gebyrregulativ 2020 for byggesaker  
 Vedlegg 2: Forslag til nytt gebyrregulativ 2020 for arealplan. 
  

    
SAMMENDRAG: 
Satsene for byggesaker foreslås økt med 10 % for å oppnå full kostnadsdekning.  
For kart- oppmåling foreslås satsene uendret da dette går med overskudd. 
Satsene for infoland foreslås justert med forventet prisstigning på 3 %. 
 
Gebyrregulativet for behandling av reguleringsplaner er hjemlet i plan- og 
bygningslovens § 33-1. Beregningene av selvkost viser at gebyrene for private 
planforslag langt fra dekker de reelle kostnadene ved behandling av slike saker. 
Gebyrene foreslås økt for å få full kostnadsdekning. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Byggesak og oppmåling: 
Gebyrinntekter omfatter saksbehandling etter følgende lovverk: Plan- og bygningsloven, 
matrikkelloven, eierseksjonsloven og forurensningsloven.  
 
Kommunen kan maksimalt ha gebyrsatser som gir full kostnadsdekning. Pga. variasjoner i 
gebyrinntekter fra år til år utlignes dette ved at evt. overskudd settes på selvkostfond, mens 
underskudd trekkes fra evt. positiv saldo på selvkostfond.  
 
Byggesak har pr i dag ikke avsatt penger på fond, mens oppmåling er i ferd med å bygge opp 
selvkostfond. 
  
Arealplan: 
Det er rettslig grunnlag, etter plan- og bygningslovens § 33-1, for å innkreve gebyr i 
forbindelse med kommunal behandling av private reguleringsforslag. Bestemmelsen har 
følgende ordlyd: 
 

”Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av 
søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter 
denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private 
planforslag. Gebyret for behandling av slikt planforslag kan omfatte kommunens 
arbeid frem til det blir avgjort om forslaget skal fremmes, jf. § 12-11. Gebyret kan 
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ikke være høyere enn de nødvendige kostnadene kommunen har med slike saker. I 
gebyret kan det inkluderes utgifter til nødvendig bruk av sakkyndig bistand under 
tilsyn. Andelen av gebyr som innkreves for tilsyn, skal framgå av forskriften. 
Tiltakshaver kan selv sørge for de nødvendige utredningene. 

Eier skal betale gebyr for kostnadene for behandling av søknad om driftstillatelse og 
for driftskontroll til vedkommende myndighet. Gebyr for driftskontroll kan helt etter 
delvis dekkes av årsavgiften.”  

 
Med lovendring av Plan- og bygningsloven som trådte i kraft 1. juli 2017 blir det i andre 
punktum i lovteksten gitt anledning til å kreve gebyr for behandling av planforslag frem til det 
blir avgjort om forslaget skal fremmes, jfr. 12-11. Etter vedtak om offentlig ettersyn har planen 
blitt offentlig. Videre planbehandling er da lovpålagt og kan ikke gebyrbelastes.  
 
 
VURDERING: 
Byggesak: 
Selvkostområdet byggesak omfatter tjenestene byggesaksbehandling og Infoland. Sistnevnte er 
en tjeneste i forbindelse med eiendomsmeglers innhentning av kommunale opplysninger ved 
salg av eiendommer. Inntektene fra dette utgjør en liten del og foreslås økt med generell 
prisstigning på 3%. 
 
Satsene for byggesaksbehandling i Gausdal ligger betydelig lavere enn i Lillehammer. Vi ligger 
litt lavere enn Øyer, mens vi ligger mer likt med Ringebu. Ut fra våre selvkostberegninger ser 
byggesak ut til å ende på en dekningsgrad på ca. 98% for 2019. Kommunedirektøren foreslår 
derfor en økning av byggesaksgebyret på 10%. Det foreslås noen mindre justeringer av teksten 
i regulativet, jfr. vedlegg 1.  
 
Det foreslås en forenkling av pkt. 10 a og b. I pkt. 10 a beskrives gebyr for midlertidig 
brukstillatelse og pkt. 10 b gebyr for ferdigattest. Gebyret for midlertidig brukstillatelse settes 
til 2.000 kr, mens gebyret for ferdigattest økes med 10% som de øvrige satsene. 
Det innføres et nytt pkt. 26 hvor vi kan ta 50% av gebyret dersom en sak blir trukket fra 
behandling. Dette for å unngå at søker trekker en sak som viser seg å ligge an til å bli avslått. 
Dette kan ofte være vanskelige saker hvor administrasjonen har nedlagt nye arbeid. 
 
Oppmåling: 
Satsene for kart og oppmåling ligger også under Øyer og Lillehammer sine satser. 
Gebyrsatsene ble i fjor redusert med nærmere 20%.  Ut fra våre selvkostberegninger ser 
oppmåling ut til å ende på en dekningsgrad på ca. 129% for 2019. Gebyrsatsene foreslås 
uendret. 
 
Arealplan: 
Aktiviteten innenfor arealplanlegging kan variere en god del fra år til år. Arealplaner blir mer 
og mer komplekse, og strekker seg gjerne over flere budsjettperioder. Men generelt er 
inntektene enn god del lavere enn selvkost, selv om en kun legger kjerneproduktet (kontroll av 
planinitiativ, oppstartsmøte, kontroll av planforslag i forhold til overordna planer og 
føringer/forventninger, saksutredning, saksbehandling fram til 1. gangs behandling m.m.) til 
grunn ved selvkostberegningen. Utbyggingsaktiviteten og dermed reguleringsplanaktiviteten 
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styres mye av markedssituasjonen, slik at aktivitetene vil variere mye mellom år. Det er spesielt 
regulering av hytteområder som bidrar med gebyrinntekter. 
 
Det legges til grunn at antall private reguleringsplanforslag som kommer til behandling i 
gjennomsnitt vil holde seg på tilnærmet samme nivå som de siste årene (4-7 planer årlig).  
 
Beregningene av selvkost viser at gebyrene for plansaker langt fra dekker de reelle kostnadene 
ved behandling av slike saker. Det er således grunnlag for å øke gebyrene. Gebyrene på 
planarbeid bør imidlertid ikke økes så mye at de virker hemmende på privat næringsutvikling i 
kommunen.  
 
Satsene for planarbeid ligger noe under Øyer og Lillehammer, mens vi ligger noe over Ringebu 
og Ringsaker. Det foreslås derfor å justere opp gebyret for behandling av «private planforslag 
på inntil 10 daa» med 20.000 kr, samt mindre justeringer av øvrige gebyrer. Forutsatt at antall 
plansaker holder seg ganske stabilt for kommende år, vil vi med denne økningen ventelig kunne 
nå full kostnadsdekning for 2020. Eksakte beløp for de ulike gebyrene framkommer av vedlegg 
nr. 2. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

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

byggesaksbehandling og kart- og oppmåling for 2020: 
a) Gebyrsatsene for byggesaksbehandling økes i henhold til vedlegg 1. 
b) Gebyrsatsene for kart og oppmåling foreslås uendret.  
c) Gebyrsatsene for planarbeid økes i henhold til vedlegg 2. 
d) Gebyrsatsene for Infoland økes med forventet prisstigning 3%.  

2. Satsene gjøres gjeldende fra 01.01.2020. 
 
 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 58/19 den 15.11.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling: 
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 33-1 fastsettes gebyrregulativet for plansaker, 

byggesaksbehandling og kart- og oppmåling for 2020: 
a) Gebyrsatsene for byggesaksbehandling økes i henhold til vedlegg 1. 
b) Gebyrsatsene for kart og oppmåling foreslås uendret.  
c) Gebyrsatsene for planarbeid økes i henhold til vedlegg 2. 
d) Gebyrsatsene for Infoland økes med forventet prisstigning 3%.  

2. Satsene gjøres gjeldende fra 01.01.2020. 
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Formannskapet behandlet saken, saksnr. 89/19 den 19.11.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt. 
 
Innstilling: 
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 33-1 fastsettes gebyrregulativet for plansaker, 

byggesaksbehandling og kart- og oppmåling for 2020: 
a) Gebyrsatsene for byggesaksbehandling økes i henhold til vedlegg 1. 
b) Gebyrsatsene for kart og oppmåling foreslås uendret.  
c) Gebyrsatsene for planarbeid økes i henhold til vedlegg 2. 
d) Gebyrsatsene for Infoland økes med forventet prisstigning 3%.  

2. Satsene gjøres gjeldende fra 01.01.2020. 
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Ark.: 151   Arkivsaksnr.: 19/2148 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
16/19 Ungdomsrådet 02.12.2019 
3/19 Partsammensatt utvalg 03.12.2019 
19/19 Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 11.12.2019 
142/19 Kommunestyret 12.12.2019 
 
Saksbehandler: Marit Bråten Homb 
 
GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2020, ØKONOMIPLAN OG 
KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR 2020-2023  
 
 
Vedlegg:  

1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven § 7 a), helt og delvis. 
2. Fritak i medhold av eiendomsskattelovens § 7 b), helt og delvis.  
3. Budsjettforslag fra Gausdal kirkelige fellesråd. 
4. Budsjettforslag fra Kontrollutvalget vedrørende kontroll og tilsyn for 2020. 
5. Grunnlag for beregning av kurdøgnpris 2020 sykehjemsplass. 
6. Strategiplan 2020-2023 inkl. planoversikt samt gebyr- og prisoversikt  

NB! Klikk på lenken:  https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-2020-2023/  
 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
 
SAMMENDRAG: 
Det foreslås at Strategiplanen for 2020-2023 inklusive kommuneplanens handlingsdel og 
økonomiplan for 2020-2023 samt budsjett for 2020 vedtas. Videre foreslås det at 
eiendomsskatten settes til 5 promille i 2020. Kommunens gebyrer og priser økes med 
3,1 % med unntak av de tilfeller der det fremmes egne gebyrsaker. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Strategiplanen for 2020-2023 inneholder tre dokumenter i ett; kommuneplanens handlingsdel 
og økonomiplan for årene 2020-2023 samt kommunens budsjett for 2020. Det vises til selve 
dokumentet for informasjon.  
 
Inntektstapet som følge av endringer i eiendomsskatteloven (se egen sak til kommunestyret) 
ble betydelig større enn tidligere antatt, og sammen med økte utgifter har det medført en enda 
mer anstrengt økonomisk situasjon enn det som kommunen har hatt tidligere. Som det framgår 
av vedlagt strategiplan, er kommunedirektørens forslag til budsjett for 2020 ikke fullstendig 
saldert. Dette er etter at resterende tilgjengelige fondsmidler på 16 mill. kr er lagt inn som 
finansiering i driftsbudsjettet. 
 
Årsaken til at budsjettet ikke er saldert, er at kommunedirektøren mener det er urealistisk å ta 
ned tjenestene så mye i løpet av året i tillegg til de nedtakskrav som følger med fra 2019 og de 
tiltak som er lagt inn fra 2020. Det framlagte budsjettforslaget innebærer således et ufordelt 
nedtakskrav fra 2021 på 17 mill. kr, og det må arbeides hardt i løpet av 2020 for å finne 
inndekning/fordeling på dette i tillegg til det konkrete nedtakskravet som også er lagt inn i 

https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-2020-2023/
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planperioden. Det vil innebære at deler av nedtaket må identifiseres og settes i verk i løpet av 
2020 for å få helårsvirkning fra 2021. 
 
Det merforbruket som oppstår i driftsbudsjettet for 2020 må dekkes inn i 2021 og 2022, 
merforbruk i driftsbudsjettet for 2021 må dekkes inn i 2022 og 2023, o.s.v., og det er i 
kommunedirektøren sitt forslag først i 2023 at det igjen vil være mulig å komme i posisjon til å 
sette av midler til disposisjonsfond. 
 
Den situasjonen som har oppstått med udekket budsjettinndekning i 2020, samt at årene 2021 
og 2022 heller ikke er saldert, vil kunne innebære at fylkesmannen i henhold til kommuneloven 
§ 28-1 vil vurdere om kommunen skal meldes inn i ROBEK (Register om betinget kontroll). I 
kommunelovens § 28-2 til § 28-4 framgår konsekvensene av hva et slikt vedtak vil innebære, 
de viktigste punktene er disse: 

 
- Kommunen må ha godkjenning fra fylkesmannen for å få godkjent låneopptak og langsiktige 

leieavtaler med varighet over fire år. 
- Departementet (fylkesmannen) skal kontrollere lovligheten av vedtak om årsbudsjett. 
- Kommunestyret må vedta en tiltaksplan for å sikre at økonomien bringes i balanse. 

 
 
Kommunedirektøren har valgt å belyse enkelte områder særskilt i dette saksframlegget: 
 
Foreslått strukturgrep for planområde skole 
Planområde skole er et av kommunens største planområder. Med de omfattende økonomiske 
utfordringene kommunen står overfor, anses det som viktig at de store planområdene tar sin 
forholdsmessige del av nedtaket. Forsvarlig drift ved skolene avhenger i hovedsak av tre 
forhold; oppfyllelse av nasjonal lærernorm, at elever får spesialundervisning i tråd med 
enkeltvedtak og forsvarlig tilsyn i SFO. Alle disse faktorene setter begrensninger for hvor mye 
rammene for planområdet og for den enkelte skole kan reduseres før forsvarligheten utfordres. 
Ved flere av skolene er det for inneværende skoleår mulig å redusere antall stillinger noe og 
fortsatt drive forsvarlig ut fra de nevnte kriterier, og det er følgelig foreslått en generell 
rammereduksjon for planområdet for 2020 og påfølgende år i planperioden.  

Ytterligere rammereduksjon vil kreve mer omfattende grep. Med bakgrunn i dette foreslår 
kommunedirektøren en sammenslåing av Fjerdum og Forset skoler. Et slikt tiltak gjør det 
mulig å gi elevene et godt opplæringstilbud innenfor lavere økonomiske rammer, og innebærer 
at Forset skole legges ned og at elevenes nærskole blir Fjerdum skole.  

Tiltaket kan iverksettes fra 1.8.2021, men prosesser må raskt igangsettes for å sikre en god 
overgang for elever, foresatte og medarbeidere, samt etableringen av en felles kultur. Det 
estimeres et netto innsparingspotensiale i størrelsesorden 2,5 mill.kr på årsbasis fra 2022. 
Besparelsen i 2021 vil beløpe seg til i størrelsesorden 1 mill. kr. 

Nedleggelse av Forset skole vil oppleves som svært inngripende for innbyggerne i Forset krets, 
og det vil få konsekvenser for nærmiljøet og potensielt for tilflyttingen til denne delen av 
bygda. Flere elever vil måtte skysses til skolen fremfor å kunne gå eller sykle. Det vil imidlertid 
bli et enda større fagmiljø ved Fjerdum skole, der elevenes opplæringstilbud kan opprettholdes 
innenfor lavere økonomiske rammer. Tiltaket er innarbeidet i kommunedirektørens forslag til 
økonomiplan for perioden 2020-2023, med virkning fra 2021. 
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Endring av kretsgrenser krever en endring av forskrift om grunnskolen i Gausdal kommune. 
Som et ledd i denne prosessen vil forskriftsendringen bli lagt ut til offentlig ettersyn, der de 
som berøres av endringen, samt andre som har en interesse av saken, vil ha anledning til å gi 
høringsinnspill. Kommunedirektøren vil komme tilbake med en egen sak med utredning av 
konsekvenser og forslag til prosess innen 30.05.2020.  
 
Kirkelig fellesråd 
Gausdal kirkelige fellesråd har i brev til kommunen datert 19.09.2019 søkt om tilskudd for 
2020 med 5.770.587 kr (se vedlegg 3). Dette utgjør en økning i forhold til tilskudd i 2019 på 
55.587 kr. Det søkes i hovedsak om midler til lønns- og prisvekst. 
 
I budsjettet for 2019 fikk kirkelig fellesråd en ekstra kompensasjon på 250.000 kr utover 
lønns- og prisveksten for å dekke opp reduserte inntekter fra festeavgiftene samt ekstra 
vedlikeholdsmidler.  
 
I administrasjonens forslag, er tilskuddsnivået i 2019 videreført (fratrukket ekstra 
kompensasjon på 250.000 kr) tillagt 3,1 % lønns- og prisvekst for 2020. Det gir dermed et 
tilskudd på 5.644.000 kr, hvilket er 80.000 kr lavere enn tilskuddet for 2019.  
 
Kontroll og tilsyn 
Kontrollutvalget har i sitt møte 18.09.2019 i sak 20/19 valgt å innstille på en budsjettramme til 
kontroll og tilsyn på totalt 1.401.580,- kr (se vedlegg 4). Den fordeler seg slik: 
  

Kontrollutvalgets drift      140.000,- kr 
 Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet   251.000,- kr 
 Innlandet revisjon IKS   1.010.580,- kr 
 
Dette er innarbeidet i forslag til budsjett og økonomiplan. Dersom kommunestyret ønsker en 
annen ramme som del av innsparing innen planområde 1 Administrative fellestjenester, må 
kommunestyret selv vedta dette. 
 
Kommunestyret har praktisert overføring av ubenyttede driftsmidler for kontrollutvalget som 
for kommunens enheter. På kontrollutvalgets fond per 01.01.2019 er det 429.442 kr 
tilgjengelig. 
 
Maksimalpris foreldrebetaling - inkl. reduserte satser for foreldrebetaling og gratis 
kjernetid 
I Regjeringens forslag til statsbudsjett er makspris foreldrebetaling satt til 3.135,- kr per måned 
med betaling i 11 av årets 12 måneder (det er betalingsfri i juli). Ordningene knyttet til redusert 
foreldrebetaling og gratis kjernetid for barn i familier med lav samlet inntekt er også videreført. 
Dersom Stortinget vedtar en annen makspris enn det som er foreslått i statsbudsjettet, foreslår 
administrasjonen at denne satsen også skal legges til grunn som betalingssats i de kommunale 
barnehagene i Gausdal. 
  
Kurdøgnpris sykehjem 
Som følge av anbefaling etter gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt, har kommunen valgt å 
ta med kurdøgnprisen for en sykehjemsplass i budsjettdokumentet. Kurdøgnprisen angir hvor 
mye en kommunal sykehjemsplass koster per døgn. Kommunen kan maksimalt kreve dette 
beløpet i vederlag fra beboere med vedtak om langtidsplass. 
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Ingen av beboerne ved sykehjem i Gausdal har eller har hatt så høye inntekter at de er i 
nærheten av å bli avkrevd en så høy vederlagsbetaling. For at det likevel ikke skal være tvil om 
dette, blir det beregnet og fastsatt kurdøgnpris i forbindelse med behandlingen av kommunens 
årsbudsjett. Kurdøgnprisen for 2020 er beregnet å utgjøre 3.038,- kr. Beregningen er 
dokumentert i vedlegg 5 til saksframlegget. 
 
Prinsipp om full kostnadsdekning selvkosttjenester 
For selvkosttjenestene avløp og renovasjon stiller lovverket krav om full kostnadsdekning. Det 
innebærer at gebyrene skal dekke opp kommunens utgifter. For øvrige tjenester blir det ikke 
stilt et tilsvarende lovkrav, men kommunen bør i størst mulig grad ha gebyrer som dekker 
kommunens utgifter til den enkelte tjeneste. Alternativt kan kommunen bevisst velge å 
subsidiere en tjeneste.  
 
I Gausdal kommune har kommunestyret vedtatt prinsipp om full kostnadsdekning på følgende 
områder: 
 Septik (lovkrav) 
 Renovasjon (lovkrav) 
 Avløp 
 Vann  
 Feiing 
 Byggesak 
 Kart/oppmåling 
 Plansaker 

 
Prinsipp om full kostnadsdekning innebærer ikke at kommunen alltid har like høye inntekter 
som utgifter, men at kommunen skal praktisere ordning med framførbart underskudd (jmf. eget 
vedtakspunkt i forbindelse med vedtak av kommunens årsregnskap). Dekningsgradene knyttet 
til disse tjenestene er, i all hovedsak, også forelagt kommunestyret i forbindelse med 
gebyrvedtakene. 
  
Eiendomsskatt. 
Eiendomsskatten er foreslått redusert fra 6,1 promille ned til 5 promille. Det vises til egen sak 
til kommunestyret om eiendomsskatt. 
 
Maksimal promillesats vedtatt i eiendomsskattelova på 5 promille gjelder ikke for 
næringseiendom. Kommunestyret kan derfor velge å øke promillesatsen for næring fra dagens 
6,1 til maksimalsatsen på 7 promille. Inntektspotensialet ved å gjøre dette (det vil si fra 
kommunedirektørens forslag om 5 promille til 7 promille) utgjør 1,4 mill. kr per år. 
 
Skatteobjekter som faller inn under ordningen med særskilt grunnlag (det vil si det som er igjen 
av verker og bruk som ikke ble kategorisert som næring), skal beholde promillesatsen på 5,1 
som ble brukt i 2018. Fra og med 2019 skal takstgrunnlaget reduseres med 1/7, inntil 
takstgrunnlaget kommer ned til 0 i 2025. Da vil det ikke lenger være eiendomsskatt på «verker 
og bruk». I 2020 skal takstgrunnlaget på verker og bruk settes til 5/7. Dette er i tråd med 
vedtatt endring i eiendomsskattelova med virkning fra og med 2019. 
 
I Gausdal er det i dag totalt sju kategoriserte verker og bruk, alle er innen bransjen tele og 
kommunikasjon. 
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Utredning av framtidens helse- og omsorgstjenester.  
Kommunestyret vedtok i desember 2018 å igangsette et utredningsarbeid om framtidens helse- 
og omsorgstjenester. I forbindelse med behandling av fase 1 – kunnskapsgrunnlaget – gjorde 
kommunestyret i sitt møte 29. august 2019 følgende vedtak:  
  
 «Kunnskapsgrunnlaget tas til etterretning, og legges til grunn for videre prosess.  
 Tjenesteutvalget (etter kommunestyrets konstituerende møte 17. oktober) er det 
folkevalgte organet som har hovedansvar for den politiske prosessen i utredningsarbeidet, 
herunder innbyggerinvolvering og ansattinvolvering. Tjenesteutvalget innstiller overfor 
kommunestyret.  
 Kommunestyret ber om at følgende 6 tema utredes, med utgangspunkt i tekstvedtaket 
fra kommunestyret i desember 2018, og økonomiske rammer:  
 Hjemmetjenester, med hjemme-rehabilitering  
 Dagsenter  
 Sykehjem  
 Omsorgsboliger  
 Bofellesskap  
 Flatavegen 6  
  
 For hvert tema skal en vurdere kommunens rolle og ansvar, forebyggende arbeid og 
tidlig innsats, brukergrupper, behov for kapasitet, lederstruktur og kompetanse, nye 
arbeidsmetoder, nye samarbeidsformer, ny teknologi og nye løsninger, og økonomiske 
konsekvenser knyttet til investering og drift. Delutredningene må så langt det går peke på 
alternative løsninger knyttet til kapasitet og struktur, det vil si at om en foreslår å redusere 
eller øke tilbudet på et område, må muligheter/utfordringer for andre områder synliggjøres.»  
 
Kommunedirektøren har i samråd med de hovedtillitsvalgte for Fagforbundet, 
Sykepleierforbundet og FO (Fellesorganisasjonen), satt ned seks arbeidsgrupper som skal 
levere faglige delutredninger til tjenesteutvalgets arbeid. I sitt møte 15. november 2019 vil 
tjenesteutvalget drøfte og ta stilling til hvordan utvalget vil jobbe med den politiske prosessen, 
herunder innbyggermedvirkning. Beslutningsgrunnlaget legges etter hvert fram for 
kommunestyret med tjenesteutvalgets innstilling. 
 
 
 
Praktisk informasjon knyttet til budsjettskjema 3 Økonomisk oversikt drift.  
Når kommunestyret har vedtatt budsjettrammene på bevilgningsskjema 1A og 1B, har 
kommunedirektøren fått delegert myndighet til å gi tjenester innen de nettorammer som er på 
det enkelte planområde. Administrasjonen vil fordele nettorammene på ulike konti i budsjettet. 
Dette innebærer at det i budsjettskjema 3 i kolonnen for budsjett 2020, vil kunne bli endringer 
mellom de ulike postene. Dette har ingen praktisk betydning, men det er greit at leserne av 
budsjettdokumentene er klar over dette. Budsjettrammene som kommunestyret fastsetter i 
bevilgningsskjema 1 A og 1 B skal imidlertid IKKE endres. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

innstilling: 



  Sak 142/19 

 Side 72 av 85   

 
1. Det fattes følgende vedtak vedrørende eiendomsskatt: 

a) I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele 
kommunen. 

b) I medhold av eiendomsskatteloven § 13 fastsettes den generelle eiendomsskattesatsen 
til 5 promille for året 2020. Skattesatsen på det særskilte grunnlaget er 5,1 promille. 

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

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

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

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

2. For inntektsåret 2020 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 
 
3. Det godkjennes låneopptak til kommunens investeringer med 39.713.000,- kr. Kommunens 

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

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

forhold til tilskudd i 2019 med 80.000 kr. 
 
6. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2020 på 1.401.580,- kr. 
 
7. De kommunale gebyrer og priser justeres opp med 3,1 %. Unntaket er der det fremmes egne 

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

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

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

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

vedtas. 
 
11. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det 

foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger, lønnsoppgjør 
og pensjon. 
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12. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være 
uerholdelige. 

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

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

kart/oppmåling, byggesak, plansaker, feiing, vann og avløp. 
 
16. Kommunedirektøren bes om å utrede sammenslåing av skolekretsene Fjerdum og Forset, 
der elever i de disse kretsene fra 1.8.2021 skal få sitt opplæringstilbud ved Fjerdum skole. Det 
legges frem en egen sak for kommunestyret om konsekvenser og forslag til prosess innen 
30.05.2020. 
 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/19 den 27.11.2019. 
 
Behandling: 
Paul Kristian Lillelien, Sp, satte fram alternativt forslag fra Sp/Tverrpolitisk liste/MDG:   
 
DRIFTSBUDSJETTET    

 Alle tall i hele tusen kr.             

Tiltak  Plan-
omr. 

 Budsjett 
2020  

 
Budsjett 

2021  

 
Budsjet
t 2022  

 
Budsjet
t 2023  

Kommentarer 

Redusert ramme kontroll og 
tilsyn* 1 -100 -100 -100 -100   

Redusert ramme planområde 1 
Administrative fellestjenester 1 -1 200 -2 200 -2 200 -2 200   

Ikke legge ned Forset skole* 3 - 372 890 890 Undervisning/ 
skyss 

Ikke legge ned Forset skole* 7 - 688 1 650 1 650 Bygnings-
messig 

Områderegulering Segalstad bru 7 -300    Redusert 
beløp år 2020 

Nedjustering driftsramme 
planområde 7 7 -1 000 -2 000 -2 000 -2 000   

saldering - utover det som er 
fordelt på planområdene 13 -3 000 3 185 1 705 1 705   

          
Reduksjon inndekning av 
merforbruk 2020-2022 13  -2 805 -2 832 -5 970   

Økt avsetning disposisjonsfond 1A   - 6 290   
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Endring rente- og avdragsutgifter: 1A -11 -78 -172 -265 Reduserte 
utgifter 

Sum endringer   -5 611 -2 938 -3 059 0   
Ufordelt manko 
kommunedirektørens forslag   17 802 8 875 3 059 -   

Ufordelt manko etter forslag SP   12 191 5 937 -0 0   
 
*Kontroll og tilsyn: Dette medfører at punkt 6 i forslag til innstilling blir endret.   
**Forset skole: Dette medfører at punkt 16 i forslag til innstilling blir foreslått tatt ut.  
 

INVESTERINGSBUDSJETTET     
 Alle tall i hele tusen kr.           

Tiltak   Budsjett 
2020  

 Budsjett 
2021  

 Budsjett 
2022  

 Budsjett 
2023  

Redusert investering 
IKT/digitalisering -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Redusert investeringsramme øvrig 
teknisk - -1 000 -1 000 -1 000 

Fjerne investering carport 
legesenter -270    

Endring momskompensasjon 66 180 180 180 
Endring bruk av lån*  1 204 1 820 1 820 1 820 
Sum endringer - - - - 
*Endring i låneopptak medfører endring i punkt 3.  

Endring i punkt 6: 

Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2020 på 1.301.580 kr.  

Nytt punkt 17:  

Formannskapets tilleggsbevilgningspost reduseres til 100.000 kr årlig i perioden 2020-2023. 

Nytt punkt 18: 

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

Til grunn for tiltaksplanen skal det ligge en gjennomgang av alle tjenester, med mål om 
vesentlig reduksjon i antall årsverk. Det forutsettes at nedbemanningen i vesentlig grad også 
skal gjelde lederstillinger og stillinger med hovedvekt av administrative oppgaver innen alle 
planområder.  
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Til hvert tiltak skal det knyttes forventet innsparing, forventet reduksjon i antall årsverk og 
planlagt framdrift. Alle tiltak for 2021 må være effektuert innen utgangen av 2020. Det 
forventes videre en delårsvirkning av tiltak i 2020. 

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

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

Nytt punkt 19: 

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

Nytt punkt 20:  

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

Nytt punkt 21: 

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

Nytt punkt 22: 

Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere effektiviseringstiltak innen 
vaktmestertjenesten i kommunen. 
 
 
 
 
Anne Synnøve Østensen, Ap, satte fram følgende endringsforslag:  
 
DRIFTSBUDSJETTET     
 Alle tall i hele tusen kr.             

Tiltak  Plan- 
omr. 

Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Kommentare
r 

Retaksering eiendomsskatt 1 -500      
Prisvekst, ikke kompensere 1 -164 -164 -164 -164   
Prisvekst, ikke kompensere 2 -12 -12 -12 -12   
Prisvekst, ikke kompensere 3 -211 -211 -211 -211   
Prisvekst, ikke kompensere 4 -53 -53 -53 -53   
Prisvekst, ikke kompensere 5 -45 -45 -45 -45   
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Prisvekst, ikke kompensere 6 -340 -340 -340 -340   
Prisvekst, ikke kompensere 7 -476 -476 -476 -476   
Prisvekst, ikke kompensere 9 -83 -83 -83 -83   
Prisvekst, ikke kompensere 10 -42 -42 -42 -42   
Prisvekst, ikke kompensere 11 -251 -251 -251 -251   
Prisvekst, ikke kompensere 12 -271 -271 -271 -271   

Beholde Forset skole 3  372 890 890 Undervisning 
/skyss 

Beholde Forset skole 7  688 1 650 1 650 Bygnings-
messig 

Ikke slukke gatelys på natta 6 150 150 150 150   
Reduseres lønnsreserveposten 13 -2 556 -2 556 -2 556 -2 556   
Redusere ufordelt saldering av 
planområdene 13  5 000 5 000 5 000   

Reduksjon inndekning av 
merforbruk 2020-2022 13  -2 433 -2 832 -130   

Redusert avsetning 
disposisjonsfond 1A   - -3 159   

Endring rente- og 
avdragsutgifter: 1A -11 -72 -85 103   

Sum endringer  -4 865 -799 269 -   
Ufordelt manko 
kommunedirektørens forslag 

 17 802 8 875 3 059 -   

Ufordelt manko etter forslag 
AP   12 937 8 077 3 328 -   

 
 
INVESTERINGSBUDSJET     
 
Alle tall i hele tusen kr.            

Tiltak  
 

 Budsjett 
2020  

 

Budsjett 
2021  

 
Budsjett 

2022  

  
Budsjett 

2023  
Kommentarer 

Fjerdumskogen boligfelt - - 6 000 10 000 
Legges inn fra 
2022 

IKT/Digitalisering -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
1 mill. kr ned per 
år 

Carport legesenter -270   270 
Forskyve inv. i tre 
år 

Steinslia næringsområde    -1 000 
Redusere med  
1 mill kr i 2023 

Elbil-ladere -100 -100 -100 -100 
100.000 kr ned per 
år 

Endring 
momskompensasjon 65 14 -1 186 -1 968   
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Endring bruk av lån 1 305 1 086 -3 714 -6 202   
Sum endringer - - - -   
 
 
Gausdal Arbeiderparti fremmer følgende forslag til endring: 

1. Endrings- og effektiviseringsarbeidet i Gausdal kommune må konkretiseres og 
intensiveres. En vesentlig del av dette må skje gjennom reduksjon av antall årsverk. 
Dette arbeidet skal gjennomføres i tett samarbeid med de ansattes organisasjoner og 
partssammensatt utvalg. Gausdal Arbeiderparti forventer at innsparingene i størst mulig 
grad skal omfatte administrative oppgaver. Det bestilles en endrings- og 
effektivitetsgjennomgang av hele organisasjonen og resultatet skal vise et nedtak på -
5 000 000,- i 2021 og -5 000 000,- i 2022. 

2. Prisvekst settes til 0% for hele planperioden og for alle planområder. Reell prisvekst for 
2020 skal dekkes innenfor rammen. Det nevnes at deler av prisvekst på planområde 6 
og deler av planområde 7 knytter seg til selvkostområder og blir dekket av gebyrene. 

3. Planområde 1: Drift: Retaksering eiendomsskatt reduseres med kr 500 000,- til kr 
1 600 000,- 
Investering: Digitaliseringsprosjekt-IKT: investering reduseres med 1 000 000,- til kr 
3 500 000,- 

4. Planområde 3: Drift: Forset skole legges ikke ned. Gausdal arbeiderparti ønsker i tillegg 
at gatelysene i Gausdal skal være tent.  

5. Planområde 6: For 2022 og for 2023 legges det inn midler for utvikling av 
Fjerdrumskogen byggetrinn 1 med henholdsvis kr 6 000 000,- for 2022 og 
10 000 000,- for 2023. 

6. Planområde 7: Drift: Forset skole legges ikke ned (2021 og 2022) Investering: for 2023 
reduseres investeringer i Steinslia til 6 000 000,- 

7. Planområde 10: Bygging av Carport utsettes til 2023 
8. Planområde 13: Generelle utgifter: Avsetting av lønnsmidler : kr 8 118 000,- 

 

 
Votering:  
 
 Punkt 1 og 2: Enstemmig tiltrådt. 
 Punkt 3: Kommunaldirektørens forslag fikk 0 stemmer, og falt. Forslaget til Sp/TPL/MDG ble 

tiltrådt med 4 stemmer, mot 3 til forslaget fra Ap. 
 Punkt 4 og 5: Enstemmig tiltrådt.  
 Punkt 6: Kommunedirektørens forslag fikk 3 stemmer, mens forslaget til Sp/TPL/MDG ble tiltrådt 

med 4 stemmer. 
 Punkt. 7, 8 og 9: Enstemmig tiltrådt.  
 Punkt 11-15: Enstemmig tiltrådt.  
 Punkt 16: Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt tatt ut.  
 Nytt punkt 17: tiltrådt mot 3 stemmer. 
 Nytt punkt 18: tiltrådt mot 3 stemmer. 
 Nytt punkt 19: enstemmig tiltrådt. 
 Nytt punkt 20: enstemmig tiltrådt. 
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 Nytt punkt21: enstemmig tiltrådt. 
 Nytt punkt 22: tiltrådt mot 3 stemmer .  
 Punkt 10: Kommunedirektørens forslag til kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 

2020-2023 og budsjett for 2020 fikk 0 stemmer, og falt. Sp/TPL/MDGs forslag ble tiltrådt med 4 
stemmer med de endringene som ligger i tekst og tall. 3 stemte for Aps forslag.  

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

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

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

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

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

2. For inntektsåret 2020 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 
 
3. Det godkjennes låneopptak til kommunens investeringer med 38.509.000,- kr. Kommunens 

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

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

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

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

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

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

 



  Sak 142/19 

 Side 79 av 85   

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

med endringene i tekst og tall  (i tabellene og i punkt 1-22), 
 
 
DRIFTSBUDSJETTET    

 Alle tall i hele tusen kr.             

Tiltak  Plan-
omr. 

 Budsjett 
2020  

 
Budsjett 

2021  

 
Budsjet
t 2022  

 
Budsjet
t 2023  

Kommentarer 

Redusert ramme kontroll og 
tilsyn* 1 -100 -100 -100 -100   

Redusert ramme planområde 1 
Administrative fellestjenester 1 -1 200 -2 200 -2 200 -2 200   

Ikke legge ned Forset skole* 3 - 372 890 890 Undervisning/ 
skyss 

Ikke legge ned Forset skole* 7 - 688 1 650 1 650 Bygnings-
messig 

Områderegulering Segalstad bru 7 -300    Redusert 
beløp år 2020 

Nedjustering driftsramme 
planområde 7 7 -1 000 -2 000 -2 000 -2 000   

saldering - utover det som er 
fordelt på planområdene 13 -3 000 3 185 1 705 1 705   

          
Reduksjon inndekning av 
merforbruk 2020-2022 13  -2 805 -2 832 -5 970   

Økt avsetning disposisjonsfond 1A   - 6 290   

Endring rente- og avdragsutgifter: 1A -11 -78 -172 -265 Reduserte 
utgifter 

Sum endringer   -5 611 -2 938 -3 059 0   
Ufordelt manko 
kommunedirektørens forslag   17 802 8 875 3 059 -   

Ufordelt manko etter forslag SP   12 191 5 937 -0 0   
 
*Kontroll og tilsyn: Dette medfører at punkt 6 i innstillingen er endret.   
**Forset skole: Dette medfører at punkt 16 i forslag til innstilling er tatt ut.  
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INVESTERINGSBUDSJETTET     
 Alle tall i hele tusen kr.           

Tiltak   Budsjett 
2020  

 Budsjett 
2021  

 Budsjett 
2022  

 Budsjett 
2023  

Redusert investering 
IKT/digitalisering -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Redusert investeringsramme øvrig 
teknisk - -1 000 -1 000 -1 000 

Fjerne investering carport 
legesenter -270    

Endring momskompensasjon 66 180 180 180 
Endring bruk av lån 1 204 1 820 1 820 1 820 
Sum endringer - - - - 
*Endring i låneopptak medfører endring i punkt 3.  

 
11. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det 

foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger, lønnsoppgjør 
og pensjon. 

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

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

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

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

2023. 

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

Til grunn for tiltaksplanen skal det ligge en gjennomgang av alle tjenester, med mål om 
vesentlig reduksjon i antall årsverk. Det forutsettes at nedbemanningen i vesentlig grad 
også skal gjelde lederstillinger og stillinger med hovedvekt av administrative oppgaver 
innen alle planområder.  
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Til hvert tiltak skal det knyttes forventet innsparing, forventet reduksjon i antall årsverk og 
planlagt framdrift. Alle tiltak for 2021 må være effektuert innen utgangen av 2020. Det 
forventes videre en delårsvirkning av tiltak i 2020. 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
Ungdomsrådet behandlet saken, saksnr. 16/19 den 02.12.2019. 
Ungdomsrådet har følgende innspill til saken: 
Ungdomsrådet er enige i tre punkter: 

 Ipad på de laveste trinnene på barneskolen ikke er nødvendig. Forslag om at Ipad er 
forbeholdt 5. – 10. trinn. I trinnene 1. – 4. kan det organiseres utlån i stedet.  

 Det er lite fritidstilbud til barn og unge i kommunen fra før, derfor er det en sterk 
oppfordring om at det ikke skal kuttes av det som eksisterer. 

 Behov for bedre kollektivtransport i Gausdal.  
 
Utenom de tre punktene er det delte meninger om på hvilke områder det kan reduseres. Noen 
mener det bør kuttes i administrasjonen, noen mener det bør legges ned en barnehage, noen 
mener det kan brukes mindre penger på skole og eldreomsorg. Noen vil det skal brukes mer på 
kultur, mens andre mener det skal brukes mindre på kultur.   
 
 
 
 
Partsammensatt utvalg behandlet saken, saksnr. 3/19 den 03.12.2019. 
Formannskapets innstilling tas til orientering.  
 



  Sak 142/19 

 Side 82 av 85   

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

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

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

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

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

2. For inntektsåret 2020 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 
 
3. Det godkjennes låneopptak til kommunens investeringer med 38.509.000,- kr. Kommunens 

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

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

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

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

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

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

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

med endringene i tekst og tall  (i tabellene og i punkt 1-22), 
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DRIFTSBUDSJETTET    

 Alle tall i hele tusen kr.             

Tiltak  Plan-
omr. 

 Budsjett 
2020  

 
Budsjett 

2021  

 
Budsjet
t 2022  

 
Budsjet
t 2023  

Kommentarer 

Redusert ramme kontroll og 
tilsyn* 1 -100 -100 -100 -100   

Redusert ramme planområde 1 
Administrative fellestjenester 1 -1 200 -2 200 -2 200 -2 200   

Ikke legge ned Forset skole* 3 - 372 890 890 Undervisning/ 
skyss 

Ikke legge ned Forset skole* 7 - 688 1 650 1 650 Bygnings-
messig 

Områderegulering Segalstad bru 7 -300    Redusert 
beløp år 2020 

Nedjustering driftsramme 
planområde 7 7 -1 000 -2 000 -2 000 -2 000   

saldering - utover det som er 
fordelt på planområdene 13 -3 000 3 185 1 705 1 705   

          
Reduksjon inndekning av 
merforbruk 2020-2022 13  -2 805 -2 832 -5 970   

Økt avsetning disposisjonsfond 1A   - 6 290   

Endring rente- og avdragsutgifter: 1A -11 -78 -172 -265 Reduserte 
utgifter 

Sum endringer   -5 611 -2 938 -3 059 0   
Ufordelt manko 
kommunedirektørens forslag   17 802 8 875 3 059 -   

Ufordelt manko etter forslag SP   12 191 5 937 -0 0   
 
*Kontroll og tilsyn: Dette medfører at punkt 6 i innstillingen er endret.   
**Forset skole: Dette medfører at punkt 16 i forslag til innstilling er tatt ut.  
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INVESTERINGSBUDSJETTET     
 Alle tall i hele tusen kr.           

Tiltak   Budsjett 
2020  

 Budsjett 
2021  

 Budsjett 
2022  

 Budsjett 
2023  

Redusert investering 
IKT/digitalisering -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Redusert investeringsramme øvrig 
teknisk - -1 000 -1 000 -1 000 

Fjerne investering carport 
legesenter -270    

Endring momskompensasjon 66 180 180 180 
Endring bruk av lån 1 204 1 820 1 820 1 820 
Sum endringer - - - - 
*Endring i låneopptak medfører endring i punkt 3.  

 
11. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det 

foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger, lønnsoppgjør 
og pensjon. 

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

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

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

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

2023. 

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

Til grunn for tiltaksplanen skal det ligge en gjennomgang av alle tjenester, med mål om 
vesentlig reduksjon i antall årsverk. Det forutsettes at nedbemanningen i vesentlig grad 
også skal gjelde lederstillinger og stillinger med hovedvekt av administrative oppgaver 
innen alle planområder.  
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Til hvert tiltak skal det knyttes forventet innsparing, forventet reduksjon i antall årsverk og 
planlagt framdrift. Alle tiltak for 2021 må være effektuert innen utgangen av 2020. Det 
forventes videre en delårsvirkning av tiltak i 2020. 

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

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

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

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

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

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

 


