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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. 
Saker unntatt offentlighet blir utsendt kun til medlemmene. Varamedlemmer må selv henvende seg til 
servicetorget for å få disse. 
 
 

Gausdal, 27.11.2019  
 

Anette Musdalslien 
Ordfører  

        Rannveig Mogren  
        Kommunedirektøren  
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Saksbehandler: Frode Frydenlund 
 
REFERATSAKER PSU  
 
 
Vedlegg:  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAKSOPPLYSNINGER: 

1. Orientering om gjennomføringa av medarbeiderundersøkelsen 10-faktor høsten 2019. 
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

vedtak: 
 

 
Referatsakene tas til etterrettning. 
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Saksbehandler: Frode Frydenlund 
 
RETNINGSLINJER FOR OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD VED 
ALDERSGRENSE  
 
 
Vedlegg: Ingen  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen 
 
SAMMENDRAG: 
Ved å utarbeide retningslinje for avslutning av arbeidsforholdet ved oppnådd 
aldersgrense vil vi sikre at ansatte er klar over hvilke regler som gjelder i forhold til  
pensjonsalder, aldersgrense og konsekvensen av å arbeide i ordinær stilling etter fylte 67 
år. Og vi får en felles praktisering av aldersgrense og avslutning av ansettelsesforholdet. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Det er mulig å bringe et ansettelsesforhold til opphør uten oppsigelse når den ansatte har 
oppnådd aldersgrensen.  I Arbeidsmiljøloven ble aldersgrensen endret til 72 år fra 1.juli 2015.   
I kommunal sektor er aldersgrensen i henhold til tariffavtalen 70 år.   
 
For de med særaldersgrense er aldersgrensen 65 år, men de har muligheten for å fortsette til 67 
år hvis de ikke har full opptjening i tjenestepensjonsordningen. 
 
Innledningsvis kan det være ryddig å avklare begrepene aldersgrense, pensjonsalder og 
særaldersgrense.  Aldersgrense er den alderen hvor arbeidstaker senest må fratre.  
Pensjonsalder angir den alderen hvor arbeidstakeren har rett, men ingen plikt til å fratre med 
alderspensjon.  Særaldersgrense, noen stillinger (hjelpepleier, renholder, sykepleiere m.fl) har 
særaldersgrense, deres aldersgrense er 65 år, kan etter særlige regel gå av med alderspensjon 
ved 62 år.  
 
Arbeidsmiljøloven setter noen vilkår for lavere aldersgrense, det er at grensen gjøres kjent for 
arbeidstakerne, den praktiseres konsekvent av arbeidsgiver og arbeidstaker har rett til en 
tilfredsstillende tjenestepensjonsordning, dette siste har kommunen på plass. 
 
Det er i dag noe usikkerhet om aldersgrensen i offentlig sektor, en del ansatte er ikke klar over 
at vi har en lavere aldersgrense enn den som står i Arbeidsmiljøloven. 
 
I Gausdal kommune har vi ikke hatt noen samstemt praksis i forhold til fratreden ved oppnådd 
aldersgrense. Vi har ansatte som har fortsatt i hele eller deler av sin stilling også etter oppnådd 
aldersgrense 70 år (65/67 år for de med særaldersgrense).  Regelen må være at ansatte slutter 
ved oppnådd aldersgrense. Skal vi ansette en pensjonert arbeidstaker så må det vurderes 
individuelt, og det må være noen særskilte forhold som ligger til grunn for videre ansettelse. 
Dette vil kunne være om vedkommende har en særskilt kompetanse, som kommunen har 
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behov for i en kort periode/overgangsperiode før ny ansatt begynner, eventuelt ved noens 
sykefravær. Vi må da være tydelig på at arbeidsforholdet er avsluttet og videre ansettelse skjer 
gjennom midlertidig arbeidsavtale med pensjonistlønn.  
 
I retningslinjene legger vi derfor inn at leder må følge opp ansatte med en samtale når den 
ansatte nærmer seg aldersgrensa og pensjonsalder. 
 
For de med særaldersgrense 65 år så må samtalen være mens de er 64 år.  Det for å gjøre de 
oppmerksom på deres  aldersgrense, og hvis vedkommende ikke har full opptjening i 
pensjonsordningen, om vedkommende vil benytte seg av muligheten til å fortsette frem til 67 
år. 
 
For de med pensjonsalder på 67 år/ aldersgrense 70 år så må samtalen være før vedkommende 
fyller 67 år, det for å avklare om vedkommende vil fortsette i stillingen etter fylte 67 år.  
Forsetter vedkommende i stillingen orienterer arbeidsgiver om at arbeidsforholdet blir avsluttet 
ved 70 år.  Videre om regelen for sykepenger for arbeidstakere som har fylt 67 år og at videre 
arbeid på ordinær lønn som medfører fortsatt innmelding i tjenestepensjons-ordningen, kan gi 
en lavere tjenestepensjonen når vedkommende går av med pensjon.  
 
For de som er i arbeid frem til 70 år så tar arbeidsgiver en samtale mens vedkommende er 69 år 
og meddeler at arbeidsforholdet avsluttes ved fylte 70 år. 
 
Samtalen i forbindelse med aldersgrense 65 år og 70 år må skje minst 7 måneder før 
vedkommende fyller år.  Det fordi skal arbeidsgiver avslutte tilsettingsforholdet så må 
beskjeden til ansatte sendes 6 måneder før.   
 
Forholdet til retningslinjer for seniorpolitisk tiltak:   
Vedtar vi retningslinjer for opphør av arbeidsforhold ved aldersgrense så bør vi endre et punkt 
i våre seniorpolitiske tiltak slik at de står i forhold til den nye retningslinjen. 
 
 

Forslag til hovedpunkt i retningslinje for avslutning av arbeidsforholdet ved 
oppnådd aldersgrense 
 
Fratreden ved aldersgrense: 
Gausdal kommune har vedtatt at aldersgrensen for fratreden er 70 år. 
 
For arbeidstakere med særaldersgrense og som ikke har opptjent fulle 
pensjonsrettigheter, kan etter eget ønske fortsette i stillingen til fylte 67 år. 
 
Retningslinjene gjøres kjent for ansatte på en dertil hensiktsmessig måte, og legges på 
kommunes personalhåndbok. 
 
Oppgave for ledere i forbindelse med fratreden ved aldersgrense 

Ansatte som nærmer seg aldersgrensen (65 år eller 70 år) inviteres inn til en samtale 
med sin leder 7 til 12 måneder før aldersgrensen for stillingen er oppnådd. 
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I samtalen orienteres det om aldersgrensen for vedkommende, og at arbeidsgiver vil 
avslutte ansettelsesforholdet ved oppnådd aldersgrense. 
 
For ansatte med pensjonsalder 67 år inviterer arbeidsgiver den ansatte til samtale minst 
4 måneder før fylte 67 år.  I samtalen avklares det om vedkommende vil fortsette i 
stillingen etter fylte 67 år. 
 
Ønsker vedkommende å fortsette i stillingen orienterer arbeidsgiver den ansatte om  
ansettelsesforholdet vil bli avsluttet ved aldersgrensen 70 år. 
Videre om regelen som gjelder for sykepenger for ansatte mellom 67 år og 70 år.  
(HTA 8.2.2 andre avsnitt), og at pensjonens levealdersjustering kan medføre at 
tjenestepensjonen fra KLP blir redusert ved å fortsette i arbeid frem mot/til 
aldersgrensen på 70 år.  
 
Bringer arbeidsgiver arbeidsforholdet til opphør ved oppnådd aldersgrense så varsles 
den ansatte skriftlig minst 6 måneder før aldersgrensen er oppnådd om at 
arbeidsforholdet avsluttes.  Fratreden kan tidligst kreves 6 måneder etter den første dag 
i måneden etter at varslet er kommet frem til arbeidstaker. 
 
Oppgave for ansatte i forbindelse med fratreden ved aldersgrense 

Ansatte med særaldersgrense og som ikke har opptjent fulle pensjonsrettigheter og av 
den grunn ønsker å fortsette i stillingen frem til 67 år, legger dette frem for 
arbeidsgiver. 
 
Ansatte som ønsker å fratre ved pensjonsalder på 67 år sier opp sin stilling 3 måneder 
før. 
 
Videre engasjement 
Hvis særskilte forhold tilsier det kan det unntaksvis avtales at personen fortsetter i en 
stilling etter at aldersgrensen/pensjonsalderen er oppnådd.   
Det inngås en midlertidig arbeidsavtale for dette forholdet, med egen bestemmelse om 
oppsigelsestid. 
 

VURDERING: 
Ved å utarbeide retningslinjer for opphør av arbeidsforholdet ved aldersgrense vil vi ha et godt 
grunnlag for en ryddig håndtering av ansatte som nærmer seg pensjonsalder og aldersgrensen.   
 
Vi vil oppnå at vi på en bedre måte enn i dag vil sikre at ansatte er kjent med at kommunens 
aldersgrense er 70 år (65 år for de med særaldersgrense). 
 
For de som fortsetter å arbeide etter 67 år så blir de gjort klar på at arbeidsforholdet vil bli 
avsluttet ved 70 år.  Videre at det er en egen regel for sykepenger ved lengre sykdom for 
ansatte over 67 år, og at tjenestepensjonen fra KLP kan bli redusert hvis de fortsetter  i ordiner 
stilling. 
 
I de tilfellene hvor vi finner grunnlag for å engasjere en ansatt som har gått av for  alders-
grensa så vil et videre engasjement gjennom en midlertitid arbeidsavtale tydeliggjøre at dette er 
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av kortvarig varighet og ikke en del av den opprinnelige tilsettingen. 
 
I vår seniorpolitiske retningslinjer så står det i siste punktet under «innholdet i 
seniorpolitikken» at «Gausdal kommune vil legge til rette for arbeid med pensjonistvilkår.» 
 
Dette punktet bør endres til; Gausdal kommune vil legge til rette for arbeid med 
pensjonistvilkår i tråd med retningslinje for avslutning av arbeidsforhold ved oppnådd 
aldersgrense. 
 
I tråd med de nye retningslinjene som vi ønsker å vedta så vil det være ansatte som velger å 
fortsatt arbeide mellom 67 og 70 år hvor spørsmålet om pensjonistlønn vil være mest aktuelt, 
da det bare unntaksvis vil være ansatte over 70 år som fortsetter som arbeidstakere. 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

vedtak: 
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Ark.: 151   Arkivsaksnr.: 19/2148 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
3/19 Partsammensatt utvalg 03.12.2019 
/ Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 11.12.2019 
/ 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/vedtak: 
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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. 
 
 


