
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2020, 
ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR 
2020-2023  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 142/19 den 12.12.2019. 
 
Behandling: 
Til strategiplanen 2020-2023 med økonomiplan og årsbudsjett 2020, med tilhørende saker,  
130-142.  

 Brev fra Gausdal demensforening om forslaget om nedleggelse av 6 sykehjemsplasser  
 Brev fra Pensjonistlaga i Gausdal om forslaget om nedleggelse av 6 sykehjemsplasser  
 Brev fra Forset FAU om Forset skole 
 Til saken om løypemaskin: e-post fra søker 
 Uttale fra rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, jfr. protokoll  
 Uttale fra partssammensatt utvalg, jfr. protokoll 
 Uttale fra arbeidsmiljøutvalget, jfr. møtereferat 

 

Hvert parti hadde innledningsvis hvert sitt innlegg.   
 
Anne Synnøve Østensen, Ap, satte fram følgende forslag:  
 
Arbeiderpartiet fremmer følgende endringsforslag til budsjettforslaget: 
 
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. 
 Der det er mulig, skal nedbemanning skje ved naturlig avgang. 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. 
Tiltaksplanen skal vise til  konkrete nedtaksmål med minimum  -kr 5 000 000,- i 2021 og med 
minimum -kr 5 000 000,- i 2022. 
 
Verbalforslag: 



 
 

 
 

 

Nytt punkt 23: Med unntak av planområde 6 og 7 settes prisvekst til 0% og reell prisvekst i 
2020 dekkes innenfor planområdenes rammer. 
 

 Arbeiderpartiet forslår at Gatelysene i Gausdal skal være slått på i vinterperioden, mens 
det kan slåes av i sommerperioden. Innsparing: 75 000,- 
 

 El-bil ladere på kommunens eiendommer: Arbeiderpartiet foreslår en reduksjon på 
investering på kr 100 000,- 
 

 Steinslia næringsområde, grunnerverv og opparbeiding tilknytning til Steinslia 
næringsområde er det lagt inn midler til overtagelse av opparbeida veg i nedre del av 
feltet i 2020. Det er i 2023 og 2024 lagt inn midler til grunnerverv og opparbeiding av 
veg i øvre del av næringsområdet. Arbeiderpartiet foreslår en reduksjon på 
investering for 2023 på kr 1 000 000,- Nytt beløp er kr 6 000 000,- 

 Carport legesenteret: Arbeiderpartiet fremmer forslag om utsettelse av bygging av 
carport til 2023. 

 Fjerdumskogen boligfelt: Opparbeidelse av infrastruktur og kjøp av grunn. 
Arbeiderpartier foreslår at det for 2022 og for 2023 legges inn midler for utvikling av 
Fjerdrumskogen byggetrinn 1 med henholdsvis kr 6 000 000,- for 2022 og 
10 000 000,- for 2023 

 Arbeiderpartiet foreslår en reduksjon på avsatte lønnsmidler der nytt beløp er: 
8 118 000,- (planområde 12 - Generelle utgifter) 

 

 
Paul Kristian Lillelien, Sp, satte fram følgende forslag:  
 

«Endringer til formannskapets innstilling – forslag fra SP, TVP, MDG 

Endringer i investeringsbudsjettet:           

Tiltak   Budsjett 
2020  

 Budsjett 
2021  

 Budsjett 
2022  

 Budsjett 
2023  

Rehabilitering tak Follebu kirke 500 - - - 
Vanntåkeanlegg Aulstad kirke  -500   
Sum endring investeringsutgifter 500 -500 - - 
Endring bruk av lån -500 500 - - 
Sum endring finansiering -500 500 - - 
Netto - - - - 
 

 



 
 

 
 

 

 
Endringer i driftsbudsjettet: 

Tiltak  

Pl
an

om
rå

de
 

 
Budsjett 

2020  

 
Budsjett 

2021  

 
Budsjett 

2022  

 
Budsjett 

2023  
Kommentarer 

Redusere budsjett retaksering 
av eiendomsskatt 1 -500      

Gebyr praktisk bistand 12 40    
Timepris i 2020 
settes til 350, fra 
2021 kr 450. 

Endring inndekking av 
tidligere års merforbruk  1A - -229 - -448 

Som følge av 
lavere utgifter i 
2020. 

Endring avsetning til 
disposisjonsfond 1A    448   

Endring renter og avdrag 1A 4 8 - -   
Sum endringer forslag   -456 -221 - -   
Nettobudsjett 
formannskapets innstilling   12 191 5 937 - -   

Netto budsjett nytt forslag   11 735 5 716 - -   
 

Nytt punkt 23: For å legge til rette for boligbygging ved Segalstad Bru ønskes avsatte 
boligområder innenfor «Områdereguleringsplan for Segalstad Bru» også utviklet av eksterne 
aktører. Utvikling kan eventuelt skje i samarbeid med kommunen. Behovet for utvikling av 
boligområder i egenregi vurderes i forbindelse med årlig rullering av økonomiplanen. 

 



 
 

 
 

 

 
Oppdatert endringstabell etter å ha tatt inn også tilskudd til løypemaskin: 

Tiltak  Planomr. Budsjet
t 2020 

Budsjett 
2021 

Budsjet
t 2022 

Budsjet
t 2023 

Redusert bevilgning retaksering 
grunnlag eiendomsskatt 1 -500       

Tilskudd til løypemaskin Gausdal 
vestfjell nord 6 100       

Endring timesats praktisk bistand i 
2020 til 350 kr/t 12 40       

Redusere formannskapets 
tilleggsbevilgningspost 13 -100       

Reduksjon inndekning av merforbruk 
2020-2022 13   -229   -448 

Økt avsetning disposisjonsfond 1A       448 
Endring rente- og avdragsutgifter: 1A 4 8     
Sum endringer 0 -456 -221 0 0 

Ufordelt manko fra formannskapets 
innstilling   12 191 5 937 0 - 

Ufordelt manko etter forslag 
SP/TVP/MDG   11 735 5 716 0 0 

 
 



 
 

 
 

 

 
 
Viggo Haugen, Bygdalista, satte fram følgende forslag 
 
Nytt punkt:  
«Alle forslagene går på innsparinger, motpost er mindre bruk av fond og mindre låneopptak.  
 

a. Bygg/eiendom/areal 
Nye biler til eiendomsforvaltningen reduseres med kr. 2000.000,- i 2020. El-bil ladere 
på kommunens eiendommer tas ut i sin helhet. Reduseres med kr. 300.000 pr. år i 
planperioden. Samlet kr. 1.200.00,-.  

b. Teknisk drift 
Asfalt Veisten byggefelt tas ut av planperioden. Reduseres med kr. 400.000 i 2021. 
Dette tas inn igjen i neste planperiode.  
Asfalt Hasselbakken byggefelt tas ut av planperioden. Reduseres med kr. 350.000 i 
2020. Dette tas inn igjen i neste planperiode. 

c. Politisk godtgjørelse 
Ordførers og øvrige politiske godtgjørelse reduseres med 10%. Dette vil gi en 
innsparing på ca. kr. 200.000 pr år i planperioden. Samlet ca. kr. 800.000.  

Nytt punkt:  
Kommunal versus privat drift av Gausdal legetjenester. Bygdalista fremmer forslag om at 
administrasjonen utarbeider kostnadsoverslag som viser eventuelle besparelser ved å gå 
over til privat drift. Frist 1. mars 2020.  
 
Nytt punkt: 
Reduksjon av administrasjonen 
Pålegge kommunedirektøren å nedbemanne administrative stillinger tilsvarende 5 årsverk 
per år i fireåresperioden, naturlig avgang, praktisere vanlige aldersgrenser, inndragning av 
stillinger eller oppsigelser.  
Innføre stillingsstopp. Alle stillingsutlysninger skal framlegges for og godkjennes av 
formannskapet.»  
  

 
Votering:   
 

 Punkt 1-9 og 17 som omhandler tall og endringsforslag for drift og investeringer: og 
med det votering over 4 «pakker»:  
- formannskapets innstilling,  
- formannskapets innstilling med endringsforslag fra Sp/TPL/MDG 
- formannskapets innstiling med endringsforslag fra Ap 
- formannskapets innstilling med endringsforslag fra Bygdalista  
Formannskapets innstilling fikk 0 stemmer og falt.  
Bygdelistas forslag fikk 2 stemmer og falt.  



 
 

 
 

 

Aps forslag fikk 11 stemmer, mens forslaget til Sp/TPL/MDG ble vedtatt med 12 
stemmer.  

 Punkt 11-15 ble enstemmig vedtatt. 
 Punkt 18: innstillingen med endringsforslag fra Ap (deres første endringssetning) ble 

enstemmig vedtatt.  
Punkt 18: Det andre endringsforslaget fra Ap (deres andre endringssetning) fikk 9 
stemmer og falt.  

 Punkt 19 ble enstemmig vedtatt 
 Punkt 20 ble enstemmig vedtatt 
 Punkt 21 ble enstemmig vedtatt 
 Punkt 22 ble enstemmig vedtatt 
 Nytt punkt 23 fra Sp/TPL/MDG om boligbygging: Vedtatt mot 9 stemmer.  
 Nytt punkt fra Bygdalista om privat drift på legesenteret: Fikk 2 stemmer og falt 
 Nytt punkt fra Bygdalista om reduksjon av administrasjonen: Forslaget fikk 2 

stemmer og falt.  
 Punkt 10 - kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2020-2023 og budsjett 

for 2020 med allerede vedtatte endringer i tekst og tall ble vedtatt mot 2 stemmer   

 
 
Vedtak/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 39.009.000,- 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, fra formannskapets innstilling  (i tabellene og i punkt 1-23), 
og andre saker knyttet til strategiplan og budsjettbehandlingen i møte 12.12.2019. 

 
Endringer i investeringsbudsjettet:           

Tiltak   Budsjett 
2020  

 Budsjett 
2021  

 Budsjett 
2022  

 Budsjett 
2023  

Rehabilitering tak Follebu kirke 500 - - - 
Vanntåkeanlegg Aulstad kirke  -500   
Sum endring investeringsutgifter 500 -500 - - 
Endring bruk av lån -500 500 - - 
Sum endring finansiering -500 500 - - 
Netto - - - - 
 

 



 
 

 
 

 

 
Endringer i driftsbudsjettet:  

Tiltak  

Pl
an

om
rå

de
 

 
Budsjett 

2020  

 
Budsjett 

2021  

 
Budsjett 

2022  

 
Budsjett 

2023  
Kommentarer 

Redusere budsjett retaksering 
av eiendomsskatt 1 -500      

Gebyr praktisk bistand 12 40    
Timepris i 2020 
settes til 350, fra 
2021 kr 450. 

Endring inndekking av 
tidligere års merforbruk  1A - -229 - -448 

Som følge av 
lavere utgifter i 
2020. 

Endring avsetning til 
disposisjonsfond 1A    448   

Endring renter og avdrag 1A 4 8 - -   
Sum endringer forslag   -456 -221 - -   
Nettobudsjett 
formannskapets innstilling   12 191 5 937 - -   

Netto budsjett nytt forslag   11 735 5 716 - -   
Oppdatert endringstabell etter å ha tatt inn også tilskudd til løypemaskin, jfr. sak 130/19. 

Tiltak  Planomr. Budsjet
t 2020 

Budsjett 
2021 

Budsjet
t 2022 

Budsjet
t 2023 

Redusert bevilgning retaksering 
grunnlag eiendomsskatt 1 -500       

Tilskudd til løypemaskin Gausdal 
vestfjell nord 6 100       

Endring timesats praktisk bistand i 
2020 til 350 kr/t 12 40       

Redusere formannskapets 
tilleggsbevilgningspost 13 -100       

Reduksjon inndekning av merforbruk 
2020-2022 13   -229   -448 

Økt avsetning disposisjonsfond 1A       448 
Endring rente- og avdragsutgifter: 1A 4 8     
Sum endringer 0 -456 -221 0 0 

Ufordelt manko fra formannskapets 
innstilling   12 191 5 937 0 - 



 
 

 
 

 

Ufordelt manko etter forslag 
SP/TVP/MDG   11 735 5 716 0 0 

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. Der det er mulig, skal nedbemanning skje ved naturlig avgang. 

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. 

23. For å legge til rette for boligbygging ved Segalstad Bru ønskes avsatte boligområder 
innenfor «Områdereguleringsplan for Segalstad Bru» også utviklet av eksterne aktører. 
Utvikling kan eventuelt skje i samarbeid med kommunen. Behovet for utvikling av 
boligområder i egenregi vurderes i forbindelse med årlig rullering av økonomiplanen. 

 
 
 


