
 
 

 
 

 

 
SAKSPROTOKOLL - GRUNNGITTE SPØRSMÅL FRA VIGGO HAUGEN, 
BYGDALISTA  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 54/22 den 16.06.2022. 
 
Behandling: 
 
Svar fra kommunedirektøren til spørsmål 1:  
Kommunestyret behandlet saken i møte 25.11.2021. Dette ble enstemmig vedtatt:  
 

«Gausdal kommune lyser ut etter nye kafédrivere, for å få leieinntekter på lokalene. 
For evt. subsidiering av husleiekostnader (som ved tidligere avtaler), legges det inn en 
forutsetning av at driverne legger til rette for kantinetilbud hver dag mellom kl. 11-12 
og et godt opplegg for møtemat. Lykkes ikke dette i løpet av første halvår 2022 står 
lokalene tomme ut året, og det jobbes videre med og se på muligheten til å legge inn 
midler til kantine/møteservering i budsjett 2023, i tråd med alternativ 3, slik: 70% 
stilling + renhold + møbler/kjøkkenutstyr. Utgifter til bemanning vil i så tilfelle utgjøre 
ca. kr. 590.000, årlig, og til utstyr kr. 350.000, - (engangssum).» 

Del 1 i vedtaket er fulgt opp med at kafelokalene er lyst ut med sikte på å få inn private 
drivere. Det har ikke meldt seg noen.  
 
Vi går videre med vedtaket del 2, og ser på muligheten for å legge inn midler til 
kantine/møteservering i budsjett 2023. 
 
Svar fra kommunedirektøren til spørsmål 2:  
Pr. dags dato har vi 9 ledige utleieboliger, i Follebu, Forset og Segalstad bru.  
 
Med tanke på mottak av flyktninger er det holdt av en del boliger til dette formålet. Skulle 
behovet bli mindre enn først antatt må det gjøres en vurdering av om noen av boligene etter 
hvert skal selges.   
 
Kommunale utleieboliger har et boligsosialt perspektiv, regulert av ulike lovparagrafer. 
Kommunen skal bistå vanskeligstilte på boligmarkedet, dvs. de som av ulike årsaker ikke 
klarer å skaffe seg bolig selv.  Vi må derfor til enhver tid ha tilgang på ulike boliger – om det 
er noen som har behov for det. Det er også grunnen til at noen står tomme i kortere eller 
lengre perioder.  
 
Målgruppe for boligtildeling til kommunale boliger er: 

• Vanskeligstilte personer som ikke klarer å skaffe seg bolig selv (på grunn av sykdom, 
økonomi e.l.)  
• Førstegangsbosetting av flyktninger  
• Akuttbehov / behov for midlertidig bolig (f.eks. utskriving fra sykehus / uten bolig)  



 
 

 
 

 

 
 
Et vedtak om leie av kommunal bolig skal som hovedregel angi at søker gis en tidsbestemt 
leieavtale for 3 år. 
 
Tildeling av bolig skjer etter en tverrfaglig vurdering, etter lov og forskrift og: 

• Retningslinjer for tildeling av kommunal utleiebolig  
• Retningslinjer for tildeling av kommunal omsorgsbolig 

 
Omsorgsboliger kan tildeles innbyggere som har behov for tilrettelagt bolig med tilgang på 
tjenester grunnet sykdom, alder, funksjonshemming eller andre årsaker. Her snakker vi om 
kommunalt eide omsorgsboliger, eller kommunalt eide omsorgsboliger i bofelleskap.  
 

----  



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 
Det er ikke gjort vedtak 
 
 


