
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2021, 
ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR 2021-2024 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 76/20 den 18.11.2020. 
 
 
Behandling: 

Orientering:  
 I forbindelse med handlings- og økonomiplanen var det en orientering om status 

knyttet til hovedplan for vann og avløp. Ved enhetsleder for tekniske tjenester 
Torbjørn Furuhaugen. 

 
Hans Høistad, Ap, satte fram endringsforslag:   
 
Driftsbudsjett B 2021 B 2022 B 2023 B 2024 
Økt bredbåndsfond        100 000           100 000           100 000         100 000  
Redusert koronabuffer -409 000    
Bruk av disposisjonsfond  -100 000 -100 000 -100 000 
Avsetning til disposisjonsfond 300 000    
Renteutgifter 9 000 153 000 464 000 688 000 
Avdrag på lån  10 000 202 000 371 000 
Redusert buffer lønn og pris 0 -163 000 -666 000 -1 059 000 
Sum endring drift 0 0 0 0 

     
Investeringsbudsjett B 2021 B 2022 B 2023 B 2024 
Fjerdumsskogen boligfelt 1 000 000 19 000 000 20 000 000  
Boligområde Follebu 200 000    
Økt låneopptak -1 200 000 -19 000 000 -20 000 000  
Sum endring investering 0 0 0 0 
 
 
Paul Kristian Lillelien, Sp, satte fram følgende endringsforslag i punkt 6:  
«Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2021 på 1.302.750 kr. Differensen mellom 
forslaget og denne summen går inn i «koronabufferen».  
 
Fra ordfører Anette Musdalslien:  
Notat om ekstra koronamidler i 2021 ble sendt ut. Det foreslås at ekstra koronamidler som 
evt. blir vedtatt i Stortinget blir lagt inn som tillegg i koronabufferen som ligger i  
kommunaldirektørens forslag. Enstemmig konklusjon; Rammetilskuddet økes tilsvarende 
regjeringens forslaget til koronakompensasjon i statsbudsjettet for 2021, utgifter til kontroll 



 
 

 
 

 

knyttet til etterlevelse av smitteverntiltak legges inn med 0,5 mill. kr, og øvrig beløp styrker 
koronabufferen. 
 
Votering: 

 Punkt 1 og 2: Enstemmig tiltrådt. 
 Punkt 3: Innstillingen ble satt opp mot investeringsforlaget til Hans Høistad. 

Innstillingen ble tiltrådt med 4 stemmer. 
 Punkt 4 og 5; Enstemmig tiltrådt. 
 Punkt 6. Forslaget til Paul Kristian Lillelien ble satt opp mot innstillingen. Forslaget til 

Paul Kristian Lillelien ble tiltrådt med 4 stemmer 
 Alle resterende punkt, med unntak av punkt 13 og 14, ble enstemmig  tiltrådt.  
 Forslaget til Hans Høistad om å øke potten til bredbånd fikk 3 stemmer, og falt.   
 Punkt 13 og 14 ble enstemmig tiltrådt.  

 
 
innstilling: 
 
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 2021. Satsene differensieres ved 
at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4 
promille § 12 a). 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 2021.  

d) I medhold av eiendomsskattelovens § 7a) fritas eiendommer til stiftelser og 
fredede bygninger fritas etter § 7b). Eiendommene med fritak helt eller delvis 
etter §§ 7 a) og 7 b) framgår av vedlegg til saken. Nyoppførte boliger fritas 
jamfør § 7c) i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 
Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette de eiendommene som 
omfattes av § 7c) i 2021 i samsvar med dette vedtaket.  

e) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt i 2021, benytter kommunen 
rammer og retningslinjer som vedtas med virkning fra og med 2021. For 
utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens 
formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet jamfør 
eiendomsskatteloven § 8 C-1. For verk og bruk, skrives det ut skatt på det 
særskilte skattegrunnlaget redusert med ytterligere en syvendedel i 2021 til 
4/7 (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 2021 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 
3. Det godkjennes låneopptak til kommunens investeringer med 82.838.000,- kr. Kommunens 

regnskapsførte avdrag i 2021 skal minst tilsvare minimumsavdrag i henhold til 
kommunelovens § 14-18.  

4. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil 23 mill. kr. Lånet avdras over 30 år. 
5. Gausdal kirkelige fellesråd gis et tilskudd på 5.515.000,- kr for 2021. Dette er en reduksjon i 

forhold til tilskudd i 2020 med 129.000 kr.  
6. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2021 på 1.302.750 kr. Differensen mellom 

forslaget og denne summen går inn i «koronabufferen. 
7. De kommunale gebyrer og priser justeres opp med 2,7 %. 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 3.230,- kr per måned fra 1/1-2021. 
Dersom Stortinget vedtar annen makspris for 2021, vil den også bli gjort gjeldende som 
foreldrebetaling i Gausdal.  

9. Betalingssatsen fra trygghetsalarmer økes fra 318 kr til 358 kr per måned. 
10. Sats for praktisk bistand i hjemmet økes fra 350 kr per time til 450 kr per time. 
11. Sats for omsorgslønn justeres opp med 3,5 % til 204,48 kr/time.  
12. Ett av hovedsatsningsområdene i «Leve hele livet» er å skape et aldersvennlig Norge. Det 

legges i første halvår fram en sak til kommunestyret som behandler og vedtar en prosess for 
hvordan vi kan arbeide med det perspektivet i Gausdal kommune - ut fra lokale forhold og 
i samarbeid med frivillig sektor og andre aktører i lokalsamfunnet. Rådet for eldre og 
personer med nedsatt funksjonsevne gir innspill til prosessen før kommunestyret behandler 
denne saken. 

13. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2021-2024 og budsjett for 2021 vedtas. 
14. Kommunestyrets vedtak i sak 13/20, 46/20 samt de innsparingstiltak som inngår i vedtatt 

budsjett for 2021 samt økonomiplan for 2021-2024, er å anse som kommunens tiltaksplan 
jamfør ROBEK-registreringen og skal godkjennes av fylkesmannen. 

15. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det 
foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger, lønnsoppgjør og 
pensjon.  

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

17. Planer blir utarbeidet slik det framgår av planoversikten – kommunal planstrategi - for 
perioden 2021-2024.  

18. Kurdøgnpris for en sykehjemsplass i Gausdal fastsettes til 2.996,- kr per døgn for 2021.  
19. Det benyttes prinsipp om full kostnadsdekning for følgende selvkosttjenester; 

kart/oppmåling, byggesak, plansaker, feiing, vann og avløp.  



 
 

 
 

 

20. Korona: Rammetilskuddet økes tilsvarende regjeringens forslag til koronakompensasjon i 
statsbudsjettet for 2021, utgifter til kontroll knyttet til etterlevelse av smitteverntiltak legges 
inn med 0,5 mill. kr, og øvrig beløp styrker koronabufferen.


