
 

 
 
 

 

 

SAKSPROTOKOLL - INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 

28.01.2016 - LEGEKONTORET TIL ANTONIA KARPER I FORSETH  
 

 

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 7/16 den 28.01.2016. 

 

Behandling: 

 

Ordfører svarte slik:  

 

«Antonia Karper inngikk leieavtale med Gausdal kommune for lokaler ved Forsettunet den 

15.09.2000. Husleien ble satt til kr. 5 085.- pr. mnd. inkludert vedlikehold, kommunale 

avgifter, snøbrøyting, renhold, brensel og lys. Husleien har ikke vært regulert siden, slik at 

hun fortsatt betaler kr. 5 085.- pr. mnd. I dag dekker ikke dette en gang utgifter til renhold av 

lokalene. 

Antonia Karper kontaktet høsten 2015 Gausdal kommune med ønske om å utvide leiearealet 

etter at de andre legene i Forset flyttet til nytt legesenter ved Segalstad Bru. Det ble derfor 

enighet om at hun leier et rom på ca. 10 kvm. i tillegg til det arealet som leies fra før, slik at 

leiearealet økes til 118 kvm. Det ble også avtalt noe oppussing av lokalene. 

I nytt tilbud til leiekontrakt er det tatt inn flere elementer i tillegg til den rene husleien. Dette 

består av diverse felleskostnader:  

 Brøyting og vedlikehold av uteområder 

 Kommunale avgifter 

 Renovasjon 

 Andel av felles tekniske anlegg (serviceavtaler på ventilasjon, brannvarslingsanlegg 

osv.) 

 Strøm på fellesarealer og uteområder 

Vanligvis ved leie av næringsarealer beregnes en ren husleie, og i tillegg beregnes det en årlig 

andel av felleskostnadene. I dette tilfellet er den rene husleiekostnaden ca. kr. 900.- pr. kvm. 

pr år.  

Ny leiepris ble beregnet til kr. 10 900.- inkludert nevnte felleskostnader + kr. 1 500.- for 

strøm pr. mnd. I tillegg ble renholdstjenester tilbudt etter selvkostpris til kr. 5 700.- pr. mnd. 

Renhold kan ikke regnes som husleie, og alternativt kan Karper velge å utføre dette i egenregi 

eller kjøpe denne tjenesten fra andre.  

 

En husleiepris på ca. kr. 900.- pr. kvm pr. år ligger i det nedre sjiktet av det en kaller gjengs 

leie i markedet for denne type lokaler. Således kan en si at det ligger en viss form for 

subsidiering ved at det er satt en relativt lav husleie. 

Til sammenligning kan nevnes at Gausdal kommune i 2014 ble tilbudt å leie legekontorer fra 

privat utleier ved Segalstad Bru for i overkant av kr. 1 900.- pr. kvm. pr. år. Dette var uten 

felleskostnader. Husleie for legekontoret som var på Kornhaug i Follebu var ca. 850.- pr. 

kvm. pr. år. Variasjonen i prisene skyldes standarden på lokalene. På Kornhaug var det eldre 

nedslitte lokaler, mens det ved Segalstad Bru ble tilbudt nye lokaler. Lokalene Antonia 



 

 
 
 

 

 

Karper leier i Forset har en standard som ligger et sted i mellom det det sammenlignes med 

her, men er likevel av god standard. 

Eiendomsprisene i Norge har de siste 15 årene økt mye mer enn den såkalte 

konsumprisindeksen (KPI) som er en gjennomsnitt av prisstigningen på en mengde varer og 

tjenester. Direkte sammenligning med KPI er derfor ikke relevant når det gjelder 

prisutviklingen i eiendomsmarkedet. Gausdal kommune har derfor beregnet en husleie ut fra 

dagens priser i markedet, såkalt gjengs leie. 

Det stilles spørsmål om ikke legene ved det nye legesenteret har en form for subsidiert 

husleie. Her er alle legene kommunalt ansatt, og de betaler derfor ikke husleie. Det kan også 

nevnes at Antonia Karper er tilbudt kommunal ansettelse, men takket nei til dette. Hun ønsket 

heller ikke å flytte inn i det nye legesenteret ved Segalstad Bru der det for øvrig er tilrettelagt 

og bygd lokaler også for henne. 

Når det gjelder alternativ bruk av lokaler i Forset så har Forset Omsorgssenter et stort behov 

for møterom, samt at hjemmetjenesten i Vestre har behov for ny base etter at de flyttet fra 

Flatavegen 6 i forbindelse med midlertidig legesenter der. I forhold til flere lokaler i Forset 

pågår det en prosess der alternativ bruk vurderes for å kunne arealeffektivisere tjenester og 

dekke ulike behov tjenestene har. Dette kan i neste omgang frigjøre lokaler andre steder slik 

at de eventuelt kan selges for å redusere kommunens driftsutgifter.  

Med bakgrunn i den redegjørelsen som her er gjort ser ikke ordfører noen grunn til å foreta 

seg noe mer i denne saken.» 
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