
Fra møte i kommunestyret i Gausdal 10. desember 2015. 
 

Kort om sakene og resultatet av behandlingen: 
 

Blålyng AS – søknad om skjenkebevilling i lavvo ved Kampen kafe 
Blålyng as får utvidet skjenkebevilling klasse 1, 2 og 3 for Kampen kafe til også å omfatte nyoppsatt lavvo 
med avgrenset uteområde, sør for Velkomstsenteret. Bevillingen for lavvoen begrenses til å gjelde etter 
at barneheisene er stengt for dagen, men ingen skjenking etter kl. 0200, og det forutsettes tydelig og 
tilfredsstillende avgrensing av skjenkeområdet. 

 
Dråpen bar – søknad om serveringsbevilling på Segalstad seter 
Dråpen får serveringsbevilling i leide kafelokaler på Segalstad Seter.  Serveringsbevillingen skal også 
gjelde uteservering på avgrenset verandapåbygg på nordsiden av bygget. Åpningstidene godkjennes fra 
kl. 0800 til kl. 0200.  

 
Dråpen bar – søknad om skjenkebevilling på Segalstad seter 
Dråpen får skjenkebevilling for kafelokaler på Segalstad seter. Bevillingen gjelder også uteservering som 
er avgrenset til et verandapåbygg på nordsiden av huset. For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 innvilges 
skjenketid fra kl. 0800 til kl. 0200. For gruppe 3 innvilges skjenketid fra kl. 1300 til kl. 0200.  
 

Opprettelse av navnekomite 
Saker som legges til navnekomiteen: er valg av navn i adressesammenheng og fastsetting av skrivemåte 
for navn på kart. Disse er valgt til havnekomiteen: Tor Grimstad, Inga Johanne Pighaug, Andres Bjørge, 
Birgit Kråbøl, Harald Ove Foss.  
 

Konsolidering av filmfondene Filminvest Midt-Norge AS og Film3 AS 
Som medeier i Film3 AS er Gausdal, sammen med de andre eierne i Film3 AS samt Filminvest AS, invitert 
til å delta i konsolideringen av selskapene til Filminvest3 AS. Gausdal kommune inviteres til å tegne seg 
for 12 aksjer av kr. 1.000,- i det nye selskapet som vil gi en eierandel på 1 prosent. Det foreliggende 
forslaget til aksjonæravtale fastslår at Gausdal kommune videre skal bidra med årlige fondsavsetninger 
og bevilgninger til drift tilsvarende 1 prosent av det antatte årlige behovet. Kommunestyret vedtok å ikke  
delta i stiftelsen av Filminvest. Rådmannen bes fremme en ny sak på et senere tidspunkt vedrørende 
Gausdal kommunes eventuelle inntreden i Filminvest3 AS dersom de økonomiske forpliktelsene ved et 
slikt engasjement får en tydeligere begrensning eller at endringer i andre relevante forutsetninger 
aktualiserer ny behandling av saken. 
 

Kommunedelplan i løyper i Gausdal kommune 
Kommunedelplanen sikrer et godt og bredt tilbud av løyper for både befolkning og tilreisende. De fleste 
innspillene til nye løyper, korrigeringer og justeringer i traseer er tatt inn i løypeplanen. Planen ble 
enstemmig vedtatt.  

 
Tilstandsrapport skole for skoleåret 2014/2015  



Det skal utarbeides en årlig tilstandsrapport for grunnskolen. Denne tilstandsrapporten kommer i tillegg 
til andre styringsdokumenter i Gausdal kommune. Tilstandsrapporten skal være et viktig styringsverktøy 
for skoleeier ved at den skal danne grunnlag for refleksjon over forhold knyttet til kvalitets- og 
skoleutvikling. Rapporten ble presentert av kommunalsjef Cathrine Furu. Og den ble enstemmig vedtatt.  
 

Tilskudd private barnehager 2016 
Saken gjelder fastsetting av tilskuddssatser, samt fastsetting av nye retningslinjer for 2016. 
Følgende driftstilskudd per heltids plass til privat barnehager ble vedtatt: Små barn 192.156 kr og store 
barn 93.578 kr 
 
Budsjettjustering – ubenyttede investeringsmidler fra 2014 
Det ble vedtatt at ubenyttede investeringsmidler fra 2014 tilsvarende 67,33 mill. kr budsjetteres på nytt i 
2015. Det ble godkjent nytt låneopptak til investeringer på 25,8 mill. kr. 
 

Justering av investeringsbudsjett 2015 – periodisering mellom år 
Det er et krav i budsjett- og regnskapsforskriften at budsjettet skal være mest mulig realistisk. Dette 
medfører at kommunen bør nedjustere investeringsbudsjettet på de prosjektene der det er større avvik 
mellom budsjett og faktisk utgift. Tilsvarende gjøres for inntektssiden i investeringsbudsjettet. 
 

Regulering av avløpsgebyr 2016 

I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for avløpstjenester eks mva med virkning fra 01.01.2016: 
 
Abonnementsgebyr hytter:   kr 2441,-  pr år pr abonnement.   
Tilknytningsgebyr hytter:   kr   396,-  pr m² 
Forbruksgebyr all bebyggelse:  kr     20,49   pr m³ 
Abonnementsgebyr bolig/næring  kr  1628,- pr år pr abonnement 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats: kr    144,50 pr m² 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats: kr    428,- pr m² 
 
 
 

Regulering av vanngebyr 2016 

I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for vannforsyning eks mva med virkning fra 01.01.2016: 
 
Abonnementsgebyr hytter:    kr 2114,- pr år pr abonnement. 
Tilknytningsgebyr hytter:    kr 450,- pr m². 
Forbruksgebyr all bebyggelse:    kr 14,10 pr m³. 
Abonnementsgebyr bolig/næring:   kr 1410,- pr år pr abonnement. 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats:  kr 105,- pr m². 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats:  kr 310,- pr m². 
 
 



 

Regulering av renovasjonsgebyr 2016 

I medhold av lov av 13.mars 1981 nr. 6 med senere endringer og i samsvar med forskriftens § 10 
fastsettes følgende gebyrsatser eks. mva for renovasjon i Gausdal kommune i 2016: 
 

*3-beholder system 140 liter 1732 kr 

*3-beholder system 240 liter 2216 kr 

*3-beholder system 360 liter  3448 kr 

*Restavfall sambruk 360 liter 1960 kr 

*Nedgravd/containere fellesløsning, liten (ny) 
 

1732 kr 

*Nedgravd/containere fellesløsning, middels 
 

2216 kr 

*Nedgravd/containere fellesløsning, stor (ny) 
 

3448 kr 

*Hytter, kat.1: 648 kr 

*Hytter, kat.2: 1692 kr 

Priser for kjøp av tilleggstjenester:  

Henting 3 - 10 m.  368 kr 

Henting 10 - 30 m (forutsetter at bil kan kjøre 
inntil) 

 
616 kr 

Papp/papir:  

+ 100 liter til 240 liters beholder 
 

212 kr 

+ 220 liter til 360 liters beholder 
 

376 kr 

Matavfall:  

+ 100 liter til 240 liters beholder 
 

216 kr 

Restavfall:  

100 liter ekstrasekk (grønn) 60 kr 

Ekstratømming beholdere pr. 5 beholdere (ny) 
 

360 kr 

Ekstratømming pr. stk. nedgravd/containere (ny) 
 

560 kr 

Levering restavfall gjenvinningsstasjoner 
 

2320 kr 

Etableringsgebyr beholdere/fellesløsning 
 

  1624 kr 

 

 
 



Regulering av slamgebyr 2016 

I samsvar med forskrift for slamtømming i Gausdal kommune § 8 fastsettes følgende gebyrsats 
eks. mva for tømming av septikkslam og slam fra tette tanker for 2016: 638,40 kr pr m3. 
 

Regulering av gebyr for feiing og tilsyn 2016 

Med virkning fra 01.01.2016 fastsettes følgende gebyrer for feiing og tilsyn eks mva.: 
 
Ordinære fyringsanlegg pr. pipe (pipeløp).  kr 390.- 
Gassfyringsanlegg     kr 305.- 
Gebyr for hytter er som øvrig bebyggelse.  
 

Revisjon av gebyrregulativ for byggesaksbehandling og kart og oppmåling for 
2016 

I medhold av plan- og bygningslovens § 33-1 fastsettes endringer i gebyrregulativet for byggesak 
med virkning fra 01.01.2016. I tillegg til enkelte endringer økes satsene for byggesaksbehandling 
med 15 %, kart- og oppmåling med 15 % og infoland med forventet prisstigning 3 %. 
 

Gebyr for behandling av reguleringsplaner etter Plan- og bygningsloven 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 33-1 fastsettes gebyrregulativ for behandling av 
private reguleringsplanforslag, der gjeldene gebyrsatser økes med 10 % med virkning fra 
01.01.2016. 
 

Regulering av satser for husleie 

Følgende satser legges til grunn for kommunens utleieboliger og omsorgsboliger.  
Grunnpris 1-roms  3 500.- 
Grunnpris 2-roms 5 500.- 
Grunnpris 3-roms 7 000.- 
Grunnpris 4-roms  8 000.- 
Grunnpris 5-roms   8 500.- 
 
Tillegg for felles areal:  1 500.- 
Tillegg strøm mm:        500.- (kun for omsorgsboliger) 
 
I de tilfeller der den reelle husleien øker med mere enn kr 2000.- pr mnd., innfases endringen 
slik at økningen ikke overstiger 2000.- pr mnd. for en ettårsperiode.  
 

 
 
 
 
Gausdal kommunes budsjett for 2016, økonomiplan og kommuneplanens 
handlingsdel 2016-2019 



Gjennom strategiplanen skal Gausdal kommunestyre vedta de resultatmål kommunen skal 
arbeide med inn mot neste fireårsperiode, de økonomiske rammene for drift og investeringer i 
2016 og økonomiplanen for de tre påfølgende år. Selv om vi på slutten fant noen ekstra 
inntekter, så er Gausdal kommunes utfordringer store. Vi bruker over 30 millioner kroner mer 
enn vi har. Mange kommuner sliter med det samme. Vi er i en god situasjon sammenliknet med 
mange siden vi har fond – sparepenger - å ta av mens vi finner løsninger for hvordan utgiftene 
skal tilpasses inntektene. Og det må vi, siden sparepengene nesten er brukt opp etter 2016. Så 
2016 blir året vi skal finne fram til tiltak; planlegge dem gjennom gode prosesser og begynne 
gjennomføringen av dem. Omstillingsforslagene som ligger fra kommunestyrets behandling er i 
hovedsak de samme som rådmannen kom fram med gjennom prosessen med ledere og 
medarbeidere.  Det er 3 hovedstrategier som er valgt:  

 Holde på kvaliteten ved å samle ressurser. Skolestrukturen består som den er. 

 Interkommunalt samarbeid, effektivisere og redusere sårbarhet ved å samle fagmiljø.  

 Se på nivået på tjenestene. Her vurderes lovpålagt/ikke lovpålagte oppgaver, og nivået 
for lovpålagte oppgaver. 

 
Her er noen eksempler fra strategiplanen som det jobbes med: 

 Automatisering av sentralbord 

 Grunnskolen: Vurdere det generelle nedtaket – muligheter og utfordringer 

 Bemanningsnorm SFO/økt egenbetaling SFO 

 Utrede muligheten for å slå sammen Myra og Fjerdum barnehager ved Fjerdum  

 Familieråd som modell i flere tjenester: Bedre samordning av kommunal og privat 
innsats kan redusere behovet for kommunale tjenester  

 Effektivisering innen legetjenesten, inkludert hjelpepersonellet 

 Omstillingsprosessen innen habilitering  

 Styrke hjemmetjenesten ved å legge ned 10 sykehjemsplasser  

 Vurdere ytterligere styrking av hjemmetjenesten, hverdagsrehabilitering og muligheten 
for å tilby flere heldøgns omsorgsboliger, ved å bygge om ved sykehjemmene. 

 
I tillegg vedtok kommunestyret å utrede mulighetene for ladestasjon for el-biler ved Segalstad 
Bru, og å vurdere å skifte ut kommunens egne biler til el-biler.  


