
 
 

 
 

 

 
SAKSPROTOKOLL – HANDLINSG – OG ØKONOMIPLAN 2022-2025 
SAMT BUDSJETT 2022 
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 93/21 den 16.12.2021. 
 
Behandling: 
Viggo Hagen, Bygdalista, stilte spørsmål om sin habilitet. Han gikk fra ved vurdering og 
votering. 22 repr. tilstede.  
 

Vurdering fra kommunedirektøren, ved assisterende kommunedirektør Cathrine 
Furu:  
 
Viggo Haugen har reist spørsmål rundt egen habilitet i forbindelse med 
kommunestyrets behandling av handlings- og økonomiplan 2022-2025 med 
årsbudsjett 2022. 
Bakgrunnen er at Bygdalista vil foreslå å legge inn midler til å opprettholde Bjørkvin 
bofellesskap i hele planperioden. 
Bofellesskapet er tidligere vedtatt nedlagt, gradvis og basert på frivillighet.  
  
Haugens samboer er ansatt ved Bjørkvin bofellesskap. 
Når Bjørkvin legges ned, vil det få konsekvenser for medarbeidere ved bofellesskapet, 
i form av nytt arbeidssted, nye arbeidsoppgaver og/eller potensielt overtallighet.  
  
Det foreligger i dette tilfellet ikke automatisk inhabilitet etter forvaltningsloven § 6, 1. 
ledd.  
  
Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være inhabil etter en 
skjønnsmessig vurdering etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 
Bestemmelsen åpner for en bred, skjønnsmessig vurdering av om den folkevalgte har 
en slik tilknytning til saken eller partene til at han muligens ikke vil være i stand til å 
behandle saken på en nøytral måte. Samboerskap med en person som blir berørt av 
avgjørelsen vil, etter en konkret vurdering, kunne komme inn under denne 
bestemmelsen. 
  
For å falle inn under denne bestemmelsen, må det foreligge et særegent forhold og 
det må være av en slik art at det er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. 
I habilitetsvurderingen skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen vil 
innebære en "særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han har nær 
personlig tilknytning til".  
Denne kan være av ideell, økonomisk, faglig eller prestisjemessig art. 
I dette tilfellet fremgår det at representantens samboer har et ansettelsesforhold i 
det aktuelle bofellesskapet, og tiltaket vil – om det bli vedtatt – kunne medføre en 



  
 
 

  
 
 

 

 
fordel for henne ved at hun med sikkerhet kan opprettholde sin stilling ved sitt 
nåværende arbeidssted over en lengere periode. 
  
For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den folkevalgte, må det 
være noe som tilkommer vedkommende selv eller en nærstående spesielt eller som 
eller vil merkes i spesielt stor grad. I dette tilfellet har Haugens samboer personlige 
interesser i saken, og det er en begrenset gruppe som blir direkte berørt av det 
foreslåtte tiltaket. 
  
Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses det foreligge et særegent forhold 
som kan være egnet til å svekke tilliten til den folkevalgtes upartiskhet ved 
behandlingen.   
Konklusjon: Viggo Haugen anses for å være inhabil etter forvaltningsloven § 6, 2. 
ledd. 

 
Votering over habiliteten 
Viggo Haugen ble enstemmig vedtatt som inhabil.  
Ivar Wold, Bygdalista, kom til som vararepresentant. 23 tilstede ved behandling av saken.  
 
 
Orientering:  

• I forbindelse med utsendt notat var det en orientering ved økonomisjef Marit B 
Homb. 

 

Hans Høistad, Ap, satte fram disse endringsforslagene knyttet til investeringer:  

 
«Investeringer med endringer 
 
Beløp i 1000 
  
Investering Startår Endring 2022 Endring 2023 Endring 2024 Endring 2025 

Bygg/eiendom/areal      
Fjerdumskogen utbygging 2022 10 000 10 000 0 0 

Fjerdumskogen kjøp av grunn 2022 5 000 5 000 0 0 

Ny GSV til Fjerdumskogen 2022 0 5 000 0 0 

Steinslia næringsarealer 2022 1 000 0 0 0 

Boligområder Follebu 2022 500 0 0 0 

Sum Bygg/eiendom/areal   16 500 20 000 0 0 

 
      

Kompensasjon for merverdiavgift   -2 300 -3 000 0 0 
Bruk av lån   -14 200 -17 000 0 0 
Sum investeringsinntekter   -16 500 -20 000 0 0 

      



  
 
 

  
 
 

 

 
Udekket/udisponert  0 0 0 0 

Økte investeringer finansieres med økte inntekter fra momskompensasjon og bruk av lån. 

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer 
 
Renteutgifter 0 703 1 399 1 469 
Avdrag på lån 0 284 624 624 
Netto finansutgifter 0 987 2 023 2 093 
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 0 -987 -2 023 -2 093 
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 0 -987 -2 023 -2 093 

     
Merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 
 
 

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 

Som følge av økte investeringsutgifter i årene 2022-2023 er det i årene 2023-2025 lagt inn 
økte utgifter til renter og avdrag med 986.000 kr i 2023, 2.023.000 kr i 2024 og 2.093.000 kr i 
2025. Dette er dekket ved bruk av disposisjonsfond.» 

  



  
 
 

  
 
 

 

 
Randi Noreng, Bygdalista, satte fram disse endringsforslagene:   

• 300 000 i økt ressurs for kreftkoordinator fra 2022.  Motposten blir økt inntekts og 
formuesskatt. Dette blir videreført. 

 
• Videreføring Bjørkvin i Follebu, fra og med 2023. Med kr 1 500 000. Motposten for 

dette blir økt inntekts -og formuesskatt med kr 900 000. Og økt rammetilskudd fra 
2023 med 900 000. 

 
 

Tall i mill. kr Planomr. År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 
Økt ressurs kreftskoordinator 11 0,3 0,3 0,3 0,3 
Videreføre Bjørkvin 11   1,5 1,5 1,5 
Økt inntekts- og formuesskatt 1A -0,3 -0,9 -0,9 -0,9 
Økt rammetilskudd 1A   -0,9 -0,9 -0,9 
Sum   0 0 0 0 

 

• Nytt punkt 20: «Garantere rett til barnehageplass ved nærmeste barnehage, jf. 
nærskoleprinsippet i opplæringsloven.» 

 

Anette Musdalslien, Sp, satte på vegne av Sp/TPL/MDG fram dette forslaget til nytt punkt 
20: 

 
«Kommunestyret ber om en vurdering av en modell for barnehageopptaket som sikrer at 
de med lengst reiseavstand til barnehagen får plass i nærbarnehagen. Saken legges fram 
til politisk behandling før barnehageopptaket i 2022.» 

 

Votering:  

• Innspillingens punkt 1-10 ble enstemmig vedtatt.  
• Punkt 11 og 12:  

Bygdalistas forslag (unntatt forslag til nytt punkt 20) ble votert over først. Det fikk 2 
stemmer og falt.  
Aps forslag ble satt opp mot innstillingen. Innstillingen ble vedtatt med 14 stemmer. 
9 stemte for forslaget til Ap.  

• Bygdalistas forslag til nytt punkt 20 fikk 2 stemmer og falt.  
• Anette Musdalsliens forslag til nytt punkt 20 ble enstemmig vedtatt.  

 
 
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Vedtak: 

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 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. 
20. Kommunestyret ber om en vurdering av en modell for barnehageopptaket som sikrer 

at de med lengst reiseavstand til barnehagen får plass i nærbarnehagen. Saken legges 
fram til politisk behandling før barnehageopptaket i 2022. 

 


