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Formannskapet behandlet saken, saksnr. 92/21 den 17.11.2021. 
 
Behandling: 
 
Orientering:  
I forbindelse med saken om handlings- og økonomiplanen var det en orientering om 
virkninger av Støre-regjeringens endringsforslag til statsbudsjettet for 2022. Ved 
økonomisjef Marit B Homb.  
 
 
Stig Melbø, TPL, satte fram disse endringsforslagene på vegne av Sp/MDG/TPL:  
 
Endringer i driftsbudsjettet: Endring 

2022 
Endring 

2023 
Endring 

2024 
Endring 

2025 
Økte utgifter til kontroll og tilsyn -102 -102 -102 -102 
Veterinærvaktordning for Gausdal og Lillehammer - Fsak 83/21 441 441 441 441 
Kartlegging av arealer for boligbygging 200 0 0 0 
Renteutgifter 0 172 55 4 
Avdrag på lån 0 175 60 10 
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -539 -686 -454 -353 
SUM TOTALT 0 0 0 0 
 
Kommentar til tiltakene: 
 
Økte utgifter til kontroll og tilsyn. Kontrollutvalget har ubenyttede driftsmidler på fond.  

Veterinærvaktordning for Gausdal og Lillehammer - Fsak 83/21. Det er lagt inn en årlig økt 
utgift på 441.165 kr i tråd med formannskapets innstilling i saken. 
 
Kartlegging av arealer for boligbygging. Sees i sammenheng med verbalforslag. 
 
Investering Endring 

2022 
Endring 

2023 
Endring 

2024 
Endring 

2025 
Steinslia næringsområde, grunnerverv og opparbeiding 7 000 -5 000 -2 000 0 

Kompensasjon for merverdiavgift -570 407 0 0 
Bruk av lån -6 430 4 593 2 000 0 



   

SUM TOTALT 0 0 0 0 

 
Tekstforslag:  

 Kartlegging av arealer for boligbygging. Kommunestyret bestiller en 
kartlegging/grovanalyse av sentrumsnære arealer ved Segalstad Bru og i Follebu som 
kan egne seg for boligbygging, fortrinnsvis rekkehus og eneboliger. Planutvalget 
fastsetter kriterier for analysen. 

 
 
Hans Høistad, Ap, satte fram disse endringsforslagene:  
 
Endringer i driftsbudsjettet: Endring 2022 Endring 2023 Endring 2024 Endring 2025 
Egenandel bredbåndsutbygging 1 600 0 0 0 
Veterinærvaktordning for Gausdal og 
Lillehammer - Fsak 83/21 

441 441 441 441 

Renteutgifter 0 703 1 301 1 471 
Avdrag på lån 0 284 544 624 
Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

-2 041 -1 427 -2 286 -2 536 

SUM TOTALT 0 0 0 0 

 
Kommentar til tiltakene: 
 
Egenandel bredbåndsutbygging. Tiltaket finansieres med bruk av kommunens 
disposisjonsfond. 
 
Veterinærvaktordning for Gausdal og Lillehammer - Fsak 83/21. Det er lagt inn en årlig økt 
utgift på 441.165 kr i tråd med formannskapets innstilling i saken. 
 
Endringer i investeringsbudsjettet: Endring 2022 Endring 2023 Endring 2024 Endring 2025 
Fjerdumskogen utbygging 10 000 10 000 0 0 
Fjerdumskogen kjøp av grunn 5 000 5 000 0 0 
Ny GSV til Fjerdumskogen 0 0 5 000 0 
Steinslia næringsarealer 1 000 0 0 0 
Boligområder Follebu 500 0 0 0 
Kompensasjon for merverdiavgift -2 300 -2 000 -1 000 0 
Bruk av lån -14 200 -13 000 -4 000 0 
SUM TOTALT 0 0 0 0 
 
 

--- 
 
Til voteringen:  
 
Forslaget til Stig Melbø om arealer og boligbygging voteres over som nytt punkt 18:  

 
«Kartlegging av arealer for boligbygging. Kommunestyret bestiller en 



   

kartlegging/grovanalyse av sentrumsnære arealer ved Segalstad Bru og i Follebu som 
kan egne seg for boligbygging, fortrinnsvis rekkehus og eneboliger. Planutvalget 
fastsetter kriterier for analysen.» 

 
Anette Musdalslien, Sp, satte fram følgende forslag til nytt punkt 19: 

 
«Utgifter til veterinærvakt dekkes av disposisjonsfondet.» 

 
Votering:  
 

 Innstillingen med Hans Høistads endringsforslag ble satt opp i mot innstillingen med 
Stig Melbøs endringsforslag. Innstillingen med Stig Melbøs endringsforslag ble tiltrådt 
med 4 stemmer.  

 Forslaget til nytt punkt 18 om kartlegging av arealer for boligbygging ble enstemmig 
tiltrådt.  

 Forslaget til nytt punkt 19 – om veterinærvakt-finansiering – ble enstemmig tiltrådt.   

 
 
 
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 2022. 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 2022.  
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 2022 i samsvar 
med dette vedtaket.  
e) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt i 2022, benytter kommunen rammer 
og retningslinjer som er vedtatt 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 2022 til 3/7 (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 2022 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 
3. Gausdal kirkelige fellesråd gis et tilskudd på 5.852.000 kr for 2022. Dette er en økning 

i forhold til tilskudd for 2021 med 337.000 kr. 



   

4. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2022 med 1.323.000 kr. 
5. De kommunale gebyrer og priser justeres opp med 2,5 %. Unntaket er der det 

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

6. Maksimalpris for en heltids barnehageplass fastsettes til 3.315 kr per måned fra 
01.01.2022. Dersom Stortinget vedtar annen maksimalpris for 2022, vil den også bli 
gjort gjeldende som foreldrebetaling i Gausdal. 

7. Det innføres gebyr for skjenkebevilling for enkeltanledning av en viss størrelse. 
8. Sats for omsorgslønn justeres opp med 3,4 % til 211 kr/time. 
9. Arbeidet med «Leve hele livet» forankres slik det framgår av eget kapittel i handlings- 

og økonomiplanen. 
10. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil 23 mill. kr i 2022. Lånet skal 

avdras over 30 år. 
11. Det godkjennes låneopptak med 55.512.000 kr i 2022 til kommunens investeringer 

slik det framgår av budsjettet for 2022. 
12. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2022-2025 og budsjett for 2022 

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

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

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

15. Planer for blir utarbeidet slik det framgår av planoversikten – kommunal planstrategi 
– for perioden 2022-2025. 

16. Kurdøgnprisen for en sykehjemsplass i Gausdal fastsettes til 3.491 kr per døgn for 
2022. 

17. Det benyttes prinsipp om full kostnadsdekning for følgende selvkosstjenester; 
kart/oppmåling, byggesak, plansaker, feiing, vann og avløp. 

18. Kommunestyret bestiller en kartlegging/grovanalyse av sentrumsnære arealer ved 
Segalstad Bru og i Follebu som kan egne seg for boligbygging, fortrinnsvis rekkehus 
og eneboliger. Planutvalget fastsetter kriterier for analysen. 

19. Utgifter til veterinærvakt dekkes av disposisjonsfondet. 


