
 
 

 
 

 

 
SAKSPROTOKOLL - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2023-2026 SAMT 
BUDSJETT 2023  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/22 den 15.12.2022. 
 
Behandling: 
 
Viggo Haugen, Bygdalista, har reist spørsmål rundt egen habilitet i forbindelse med 
kommunestyrets behandling av handlings- og økonomiplan 2023-2026 med årsbudsjett 
2023.  
 
Han gikk fra ved vurdering og votering. 22 representanter tilstede.  
 
Kommunedirektørens vurdering:  

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 
i saken om handlings- og økonomiplan med årsbudsjett. En kan for øvrig ikke være 
inhabil i deler av en sak.  
 

Votering om habilitet: 22 representanter tilstede. 
Viggo Haugen, Bygdalista, ble enstemmig vedtatt inhabil. 
 
Ivar Wold, Bygdalista, kom til. 23 representanter tilstede.   
 
Behandling av saken:  
 
Stig Melbø, TPL, satte fram forslag på vegne av Sp/TPL/MDG   
 
 

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer: 
Vedrørende kontrollutvalget: Det ble fremmet forslag om et større nedtak i 
formannskapet. Det er senere opplyst om at økningen av budsjettposten i 
kommunedirektørens forslag lå over det kontrollutvalget har bedt om, grunnet feil 
budsjettet for 2022. Hensikten var å beholde samme ramme som i 2022 – derfor 
denne justeringen. Budsjettet økes videre med 100.000 kroner fra 2024.  
Medfører endring på punkt 4 i innstillinga: Det fastsettes en ramme for kontroll og 
tilsyn for 2023 på 1.323.000 kr. Eventuelt merforbruk dekkes inn ved bruk av 
overskuddsfond. 
 
Investeringer med endringer:  
Rammebevilgning til investeringer innen vann- og avløpssektoren reduseres med ni 
millioner for 2023 – seks millioner på vannforsyning, tre millioner på avløp. 
Investeringene kan dekkes opp av gjenværende midler på prosjekter og ramme fra 
2022. Bygging av carporter til hjemmetjenesten framskyndes med ett år til 2023.  

Medfører endring på punkt 10 i innstillinga 
Det godkjennes låneopptak med 37,36 mill. kr til kommunens investeringer i 2023 slik 
det framgår av investeringsbudsjettet for 2023. Låneopptaket er i henhold til 
kommunelovens §14-15 og trossamfunnsloven § 14 4. ledd.  
 



 
 

 
 

 

 
Endringene oppsummert:  

 

Endring investeringsbudsjettet Plan-
område År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 

Redusere investering vann 6 -          6 000        
Redusere investering avløp 6 -          3 000        
Framskyve carport/garasje biler 
hjemmetjenesten mm 12            3 000  -         3 000      

Sum endring investeringsutgift   -          6 000  -         3 000                    -                      -    
Endring momskompensasjon   -             570                570      
Endring bruk av lån              6 570             2 430      
Endring finansiering              6 000             3 000      

      

Endring driftsbudsjettet Plan-
område År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 

Redusert avdragsutgift 1A 0 -211 -306 -311 
Redusert renteutgift 1A -149 -359 -401 -379 
Justering driftsramme kontrollutvalget  1 42 42 42 42 
Sum endringer driftsbudsjettet   -107 -528 -665 -648 
Redusert bruk av disposisjonsfond 1A 107 528 665 648       

 

Verbalforslag: 

NYTT PUNKT 15: Kommunestyret ber kommunedirektøren foreta en ny gjennomgang 
av investeringsplanen innen vann- og avløpssektoren innen utgangen av mai 2023. 
Dette med tanke på å holde gebyrene så lave som mulig. Det gjøres en risiko- og 
sårbarhetsanalyse for å vurdere konsekvensene av å eventuelt utsette investeringer. 
 
NYTT PUNKT 16: Kommunestyret ber kommunedirektøren legges fram en sak om 
kommunens andel av overdratt merverdiavgift knyttet til justeringsrett på VA-anlegg 
og liknende. 

NYTT PUNKT 17: Det settes i gang en prosess med oppstart tidlig i 2023 for å få 
iverksatt tilstrekkelige omstillings-, gevinstrealiserings- og innovasjonstiltak som kan 
få effekt i 2024 og videre framover. Arbeidet med Gausdal kommune 2042 blir en del 
av dette arbeidet, der flere ulike tiltak må vurderes. Kommunestyret forutsetter at 
det legges fram et budsjett for 2024 og en økonomiplan for perioden 2024-2027 uten 
bruk av disposisjonsfond. 

 
 
 



 
 

 
 

 

 
Randi Nordeng, Bygdalista, satte fram følgende endringsforslag til formannskapets 
innstilling:  
    

1. «Kreftkoordinatorstillingen økes med 300.000 kr fra og med 2023. Inndekning for 
økningen er ett tilsvarende nedtak på planområde 1 Administrative fellestjenester. 

2. Planområde 11 Helse og 12 Omsorg økes med henholdsvis 300.000 og 400.000 kr fra 
og med 2023. Økningen på planområde 11 Helse gjelder psykiatritjenesten. 
Inndekning for økningen er ett tilsvarende nedtak på planområde 1 Administrative 
fellestjenester. 

3. Videreføring av Bjørkvin med 1,5 mill. kr i planperioden fra og med 2024. Inndekning 
for økningen er ett tilsvarende nedtak på planområde 1 Administrative 
fellestjenester. 
 

Endring driftsbudsjettet 
Plan-
omr. År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 

1. Økning Kreftkoordinator 12 300 300 300 300 
2. Økning psykiatritjenesten 11 300 300 300 300 
2. Økning omsorg 12 400 400 400 400 
3. Videreføre Bjørkvin 11   1 500 1 500 1 500 
1-3. Generelt nedtak 
administrative fellestjenester 1 -1 000 -2 500 -2 500 -2 500 
Sum endringer   0 0 0 0 

Verbalforslag: 
Prisen i Norge på elektrisk kraft har de siste årene blitt løsrevet fra de faktiske 
kostnadene på å produsere kraft. Dette blant annet  fordi Norge har tilsluttet seg det 
europeiske energisamarbeidet. 
Kommunestyret i Gausdal ber Stortinget ta tilbake kontrollen med strømprisen i 
Norge. 

 
Anette Musdalslien, Sp, satte fram dette forslaget:  

«Konsekvensene for Gausdal av budsjettavtalen på Stortinget mellom AP, SP og SV 
innarbeides i økonomiplanen for 2023-2026 samt budsjett 2023 slik det framgår av 
notat datert 5/12-2022. Notatet er lagt inn som vedlegg 10 til saken. Det innebærer 
mindre bruk av disposisjonsfond i 2023 med 140.000 kr og 141.000 kr for årene 2024-
2026.» 

 
Votering i saken:  

4. Formannskapets innstilling punktene 1-3, 5-7, 9, 11-14 ble enstemmig vedtatt.  
5. Punkt 4: Forslaget fra Stig Melbø ble vedtatt med 21 stemmer. 2 stemte for 

innstillingen.  
6. Punkt 10: Forslaget fra Stig Melbø ble enstemmig vedtatt.  



 
 

 
 

 

 
7. Punkt 8: Formannskapet innstilling med endringene vedtatt i foregående punkt (4 og 

10) ble vedtatt med 21 stemmer. 2 stemte for Bygdalistas forslag som var 
innstillingen med tilleggsforslaget.  

8. Forslaget fra Stig Melbø om nytt punkt 15 om investeringsplanen innen vann- og 
avløpssektoren ble enstemmig vedtatt.  

9. Forslaget fra Stig Melbø om nytt punkt 16 om merverdiavgift knyttet til justeringsrett 
på VA-anlegg og liknende ble enstemmig vedtatt.  

10. Forslaget fra Stig Melbø om nytt punkt 17 om omstilling ble enstemmig vedtatt.  
11. Forslaget fra Randi Noreng om strøm ble vedtatt med 12 mot 11 stemmer. Dette blir 

nytt punkt 18.   
12. Forslaget om statsbudsjettet fra Anette Musdalslien ble enstemmig vedtatt. Dette 

blir nytt punkt 19.   
 

 
 
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 2023. 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 2023.  
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 2023 i samsvar med dette vedtaket.  
e) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt i 2023, 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 2023 
til 2/7 (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 2023 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 

 
3. Gausdal kirkelige fellesråd gis et tilskudd på 6.256.000 kr for 2023. Dette er en økning i 

forhold til tilskudd for 2022 med 404.000 kr. Det gis et investeringstilskudd på 0,5 mill. kr 
til vanntåkeanlegg i Aulstad kirke. 



 
 

 
 

 

 
 
4. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2023 på 1.323.000 kr. Eventuelt 

merforbruk dekkes inn ved bruk av overskuddsfond. 
 
5. Det kommunale gebyrer og priser justeres opp med 3,7 %. 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 3.000 kr per måned fra 

01.01.2023. Dersom Stortinget vedtar annen maksimalpris for 2023, vil den også bli gjort 
gjeldende som foreldrebetaling i Gausdal. 

 
7. Sats for omsorgslønn justeres opp med 3,3 % til 218 kr per time. 
 
8. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2023-2026 samt budsjett for 2023 

vedtas, med endringene:  

- Videreføring av årsverk salderes i 2023 med kr 800.000, -. Salderingen videreføres 
ut økonomiplanperioden. 

- Endringene vedtatt i punkt 4 og 10.  
 

9. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil 23 mill. kr i 2023. Lånet skal 
avdras over 30 år. 
 

10. Det godkjennes låneopptak med 37,36 mill. kr til kommunens investeringer i 2023 slik 
det framgår av investeringsbudsjettet for 2023, med endringene i tabellen nedenfor.  
Låneopptaket er i henhold til kommunelovens §14-15 og trossamfunnsloven § 14 4. ledd.  
 

Endring investeringsbudsjettet Plan-
område År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 

Redusere investering vann 6 -          6 000        
Redusere investering avløp 6 -          3 000        
Framskyve carport/garasje biler 
hjemmetjenesten mm 12            3 000  -         3 000      

Sum endring investeringsutgift   -          6 000  -         3 000  
                  
-    

                  
-    

Endring momskompensasjon   -             570                570      
Endring bruk av lån              6 570             2 430      
Endring finansiering              6 000             3 000      

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

uerholdelige. 
 



 
 

 
 

 

 
12. Planer blir utarbeidet slik det framgår av planoversikten – kommunal planstrategi – for 

perioden 2023-2026. 
 
13. Kurdøgnprisen for en sykehjemsplass i Gausdal fastsettes til 3.639 kr per døgn for 2023. 

 
14. Det benyttes prinsipp om full kostnadsdekning for følgende selvkosttjenester; 

Kart/oppmåling, byggesak, feiing, vann og avløp.  
 

15. Kommunestyret ber kommunedirektøren foreta en ny gjennomgang av 
investeringsplanen innen vann- og avløpssektoren innen utgangen av mai 2023. Dette 
med tanke på å holde gebyrene så lave som mulig. Det gjøres en risiko- og 
sårbarhetsanalyse for å vurdere konsekvensene av å eventuelt utsette investeringer. 
 

16. Kommunestyret ber kommunedirektøren legges fram en sak om kommunens andel av 
overdratt merverdiavgift knyttet til justeringsrett på VA-anlegg og liknende. 
 

17. Det settes i gang en prosess med oppstart tidlig i 2023 for å få iverksatt tilstrekkelige 
omstillings-, gevinstrealiserings- og innovasjonstiltak som kan få effekt i 2024 og videre 
framover. Arbeidet med Gausdal kommune 2042 blir en del av dette arbeidet, der flere 
ulike tiltak må vurderes. Kommunestyret forutsetter at det legges fram et budsjett for 
2024 og en økonomiplan for perioden 2024-2027 uten bruk av disposisjonsfond. 

 
18. Prisen i Norge på elektrisk kraft har de siste årene blitt løsrevet fra de faktiske 

kostnadene på å produsere kraft. Dette blant annet  fordi Norge har tilsluttet seg det 
europeiske energisamarbeidet. Kommunestyret i Gausdal ber Stortinget ta tilbake 
kontrollen med strømprisen i Norge. 
 

19. Konsekvensene for Gausdal av budsjettavtalen på Stortinget mellom AP, SP og SV 
innarbeides i økonomiplanen for 2023-2026 samt budsjett 2023 slik det framgår av notat 
datert 5/12-2022. Notatet er lagt inn som vedlegg 10 til saken. Det innebærer mindre 
bruk av disposisjonsfond i 2023 med 140.000 kr og 141.000 kr for årene 2024-2026.  
 

 
 
 


