
Formannskapet i Gausdal 21. november 2014. 

Behandling av strategiplan 2015-2018 med økonomiplan og årsbudsjett 2015.   

Hans Høistad, Ap, foreslo følgende til punkt 11:  

 

«Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2015 på kr. 1 127 300,-.» 

 

Hege Rundsveen, Ap, og Jon Arild Sagheim, Sp, satte fram følgende forslag: 

 

Nytt punkt 24: 

 

A. «Kommunestyret bestiller et forprosjekt for utbygging/ombygging på Fjerdum skole 

med sikte på at elever fra Engjom krets skal få sitt skoletilbud ved Fjerdum skole. 

Prosjektet må vise løsning for nye klasserom og grupperom, samt behov for 

utbedring/ombygging av eksisterende bygningsmasse, både knyttet til lovpålagte krav 

og praktiske løsninger for fellesareal, arbeidsrom for lærere mv.  

 

Trafikk-løsninger må utredes og kostnadsberegnes.    

 

B. Forprosjektet må også belyse eventuelt behov og anslag for utgifter knyttet til 

alternativ skole- og barnehageløsning i byggeperioden.  

 

C. Engjom skule blir lagt ned. Skolen legges ut for salg. Hvis ikke salg blir gjennomført 

kommer saken opp for kommunestyret for rivning, jfr. at kommunen har som mål å 

frigjøre bygningsmasse.  

 

D. Forprosjektet må synliggjøre utgifter til investering knyttet til Fjerdum og drift av en 

skole (Fjerdum) framfor 2 (Engjom og Fjerdum).   

 

E. Forprosjektet gjennomføres innen en ramme på 3 mill. kr, og dekkes av gjenstående 

midler fra tidligere bevilgning utredning skolestruktur.  

 

F. Forprosjektet skal være ferdig innen 1. mai 2015.»  

 

 

Olav Olstad, V, satte fram dette forslaget til nytt punkt 24 
(jfr. rådmannens innstilling fra skole-saken til kommunestyremøtet juni 2014) 

 

1. «På bakgrunn av forprosjektet igangsetter Gausdal kommune hovedprosjektet for 

bygging av ny skole, inkludert gymsal, på Linflåa, - til erstatning for Fjerdum og 

Engjom skoler.  

2. Det vedtas en kostnadsramme på 128,4 mill. kr., med slik finansiering:  

 

- tall i hele 1000 kr - 

    Driftsbudsjettet 2015 2016 2017 2018 

Økt eiendomsskatt 0,5 promille i 2015 og 2016 -2 250 -2 250 -2 250 -4 500 

Endring i driftsutgifter ny skole (Ksak juni 2014) 

  

-2 800 -2 800 

Renteutgifter - ny skole 192 1 059 2 157 2 242 

Avdragsutgifter - ny skole 

 

768 2 309 2 300 



Tapte renteinntekter - bruk fond ny skole 

 

188 420 450 

Avsetning til fond 2 058 235 164 2 308 

 

                  -
    

                  -
    

             -
    

               -
    

     Investeringsbudsjettet 2015 2016 2017 2018 

Ny skole 31 000 97 400 

  Momskompensasjon -6 000 -19 200 

  Bruk av fond 

 

-15 000 

  Bruk av lån -25 000 -63 200 

   

 

3. Endelige plantegninger forelegges formannskapet til godkjenning før prosjektet 

iverksettes.  

4. Når den nye skolen ved Linflåa står ferdig, blir store deler av Fjerdum skole revet 

og Engjom skole selges på det åpne marked.» 

 

 

 

Hege Rundsveen, Ap, satte fram følgende forslag,  

 

Nytt punkt 25:  

«Dersom det ved kommunestyrets behandling av forprosjekt for bygging av boliger for 

yngre viser seg å være grunnlag for å fremskynde prosjektet tas dette opp og fremmes som 

en del av forprosjektsaken.»  

 

Nytt punkt 26: 

«Leirskoletilbudet består i 2015, men tilbudet blir ikke gitt fra 2016. Økonomisk dekning 

for 2015 fra disposisjonsfond.»  

 

Votering:  

 Punkt 1: Enstemmig tiltrådt. 

 Punkt 2: Rådmannens forslag ble satt opp mot Olav Olstads forslag (ref. forslag om 

skole, jfr. forslag til nytt punkt 24). Rådmannens forslag ble tiltrådt med 5 stemmer, 

mens Olav Olstads forslag fikk 2 stemmer. 

 Punkt 3-7: Enstemmig tiltrådt.  

 Punkt 8: Rådmannens forslag ble satt opp mot Olav Olstads forslag (ref. forslag om 

skole, jfr. nytt forslag til punkt 24). Rådmannens forslag ble tiltrådt med 5 stemmer, 

mens Olav Olstads forslag fikk 2 stemmer. 

 Punkt 9-10: Enstemmig tiltrådt.  

 Punkt 11: Forslaget til Hans Høistad ble enstemmig tiltrådt.  

 Punkt 12-18: Enstemmig tiltrådt. 

 Punkt 19: votert over til slutt. 

 Punkt 20-23: Enstemmig tiltrådt 

 Forslag til nytt punkt 24 (skole): Forslaget til Rundsveen/Sagheim ble satt opp mot 

forslaget til Olstad. Forslaget til Rundsveen/Sagheim ble tiltrådt med 5 stemmer. 2 

stemte for forslaget til Olstad. 



 Forslag til nytt punkt 25 (boliger): Forslaget til Hege Rundsveen ble enstemmig 

tiltrådt.  

 Forslag til nytt punkt 26 (leirskole): Forslaget til Hege Rundsveen ble enstemmig 

tiltrådt.  

 Punkt 19 med de endringer som har fått flertall ble enstemmig tiltrådt.  

 

 

Formannskapets innstilling: 

 

1. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele 

kommunen. 

2. I medhold av eiendomsskatteloven § 13 fastsettes eiendomsskatten til 5 ‰ for alle 

eiendommer for året 2015. 

3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 11 og 13 innføres ikke bunnfradrag for 

selvstendige boligdeler for året 2015. 

4. I medhold av eiendomsskattelovens § 7a) fritas eiendommer til stiftelser og 

institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Videre fritas 

bygninger med historisk verdi etter § 7b). Eiendommene med fritak helt eller delvis 

etter §§ 7 a) og 7 b) framgår av vedlegg til saken. I henhold til § 7c er det fritak for 

nybygde boliger i 5 år. Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette de 

eiendommene som omfattes av § 7 c) i 2015 i samsvar med dette vedtaket. 

5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 

skattevedtekter. 

6. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20/3, 20/6, 20/9 og 20/11. 

7. For inntektsåret 2015 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 

8. Det godkjennes låneopptak til kommunens investeringer med 42 478 000 kr. 

Kommunens regnskapsførte avdrag i 2015 skal minst tilsvare minimumsavdrag i 

henhold til kommunelovens § 50, 7a. 

9. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil 10 mill. kr. Lånet avdras over 

30 år. 

10. Gausdal kirkelige fellesråd gis et tilskudd på 4 703 400 kr for 2015. Dette er en økning 

i forhold til 2014 med 141.800 kr. 

11. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2015 på 1 127 300 kr. 

12. De kommunale gebyrer og priser justeres opp med 3 %. Unntaket er der det fremmes 

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

budsjettvedtak. 

13. Makspris for en heltids barnehageplass fastsettes til 2.580 kr per måned. 

14. Gebyrsatser bibliotek endres som følger: 

a. Gebyr første purring fastsettes til 30 kr 

b. Gebyr andre purring fastsettes til 50 kr 

c. Gebyr tredje purring fastsettes til 100 kr 

15. De veiledende sosialhjelpssatsene økes med 3 %. 

16. Sats for omsorgslønn justeres opp med 3 %. 

17. Rådmannen gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det 

foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger og 

momskompensasjon. 

18. Rådmannen gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være 

uerholdelige. 

19. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2015-2018 og budsjett for 2015 

vedtas. 



20. Planer blir utarbeidet slik det framgår av planoversikten for perioden 2015-2018.  

21. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2015 fastsettes som følger: 

 

Driftstilskudd heltidsplass små barn 210 628 kr 

Driftstilskudd heltidsplass store barn 105 367 kr 

Kapitaltilskudd per heltidsplass   6 876 kr 

 

22. Retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 

2015 vedtas. 

23. Kurdøgnpris for en sykehjemsplass i Gausdal fastsettes til 2.655 kr. 

24. Skoleutbygging:  

 

a) Kommunestyret bestiller et forprosjekt for utbygging/ombygging på Fjerdum 

skole med sikte på at elever fra Engjom krets skal få sitt skoletilbud ved Fjerdum 

skole. Prosjektet må vise løsning for nye klasserom og grupperom, samt behov for 

utbedring/ombygging av eksisterende bygningsmasse, både knyttet til lovpålagte 

krav og praktiske løsninger for fellesareal, arbeidsrom for lærere mv.  

 

Trafikk-løsninger må utredes og kostnadsberegnes.    

 

b) Forprosjektet må også belyse eventuelt behov og anslag for utgifter knyttet til 

alternativ skole- og barnehageløsning i byggeperioden.  

 

c) Engjom skule blir lagt ned. Skolen legges ut for salg. Hvis ikke salg blir 

gjennomført kommer saken opp for kommunestyret for rivning, jfr. at kommunen 

har som mål å frigjøre bygningsmasse.  

 

d) Forprosjektet må synliggjøre utgifter til investering knyttet til Fjerdum og drift av 

en skole (Fjerdum) framfor 2 (Engjom og Fjerdum).   

 

e) Forprosjektet gjennomføres innen en ramme på 3 mill. kr, og dekkes av 

gjenstående midler fra tidligere bevilgning utredning skolestruktur.  

 

f) Forprosjektet skal være ferdig innen 1. mai 2015.  

 

25. Dersom det ved kommunestyrets behandling av forprosjekt for bygging av boliger for 

yngre viser seg å være grunnlag for å fremskynde prosjektet tas dette opp og fremmes 

som en del av forprosjektsaken. 

26. Leirskoletilbudet består i 2015, men tilbudet blir ikke gitt fra 2016. Økonomisk 

dekning for 2015 fra disposisjonsfond. 
 


