Fra møte i kommunestyret i Gausdal 15. desember 2016.
Kort om sakene og resultatet av behandlingen:
Justering av investeringsbudsjettet 2016
Dette er en sak som administrasjonen fremmer årlig for å korrigere investeringsbudsjettet mellom
år slik at det blir mest mulig i tråd med faktisk aktivitet. Det innebærer at midler som ikke antas å
bli brukt blir trukket inn i budsjettet for 2016 og lagt inn igjen i budsjettet for 2017.
Saken ble enstemmig vedtatt.

Rullering av handlingsplan for anlegg og områder
Det er 12 spillemiddelsøknader for 2017; 8 for ordinære anlegg og 4 for nærmiljøanlegg.
Kulturdepartementet og fylkeskommunen administrerer fordelingen av overskuddet fra Norsk
Tipping, som er midlene som hvert år settes av til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i
kommunene. Gausdal kommunen sin kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og
naturopplevelse legger følgende kriterier for kommunal prioritering av søknader:
- Vurdering av behov for nye anlegg og områder, prioritert etter mål og strategier.
- Rammebetingelser utfra kommunens økonomiske evne (økonomiplan) og øvrige
betingelser som er lagt til grunn for tildeling av offentlige bevilgninger
- Kommunens utbyggingsplaner og øvrige planer.
- Ivaretakelse av allmennhetens rettigheter og behov knyttet til utøvelse av friluftsliv.
Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder 2017-2019 ble enstemmig vedtatt. Med dette
er Skeikampen skiarena, skiskytteranlegg, lysanlegg, målhus/speakerbu og Follebu
kunstgressbane prioritert høyest under kategorien ordinære anlegg. I kategorien nærmiljøanlegg
er 4 ulike tiltak ved nye Fjerdum skole prioritert, med skileikanlegget øverst.

Endring av styringsform i Gausdal frivilligsentral
Gausdal frivilligsentral er kommunalt eid. Siden oppstarten i 1996 har Kulturdepartementet gitt
tilskudd til drift gjennom årlig søknad og rapportering. Fra 2017 er bevilgningene lagt inn i
rammen (det vil si ikke øremerket), og retningslinjene som fulgte med er tatt bort. Kommunene
står nå fritt til å organisere tilbudet. Kommunestyret vedtok enstemmig at vedtektene for Gausdal
frivilligsentral oppheves fra 1.1.2017, og at frivilligsentralen organiseres som en del av den
ordinære virksomheten i Gausdal kommune. Det opprettes brukerråd for Gausdal frivilligsentral i
tråd med kommunens retningslinjer for dialogprosessen, og det fremlegges årlig en temamelding
for kommunestyre om Gausdal frivilligsentral.

Valg av meddommer til tingretten - suppleringsvalg
Fordi en har fått innvilget fritak fra vervet som meddommer ved Sør-Gudbrandsdal tingrett for
perioden 2017 – 2020 skal det velges en ny meddommer i hennes sted. Johan Georg Johansen ble
enstemmig valgt.

Regulering av avløpsgebyr 2017
De årlige gebyrene er vedtatt økt med 5 % fra 2016 til 2017. Tilknytningsgebyrene er uendret.
Prisene er her, uten merverdiavgift.

Abonnementsgebyr hytter:
Tilknytningsgebyr hytter:
Forbruksgebyr all bebyggelse:
Abonnementsgebyr bolig/næring
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats:
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats:

kr 2637,- pr år pr abonnement.
kr 396,- pr m²
kr 22,13 pr m³
kr 1758,- pr år pr abonnement
kr 144,50 pr m²
kr 428,- pr m²

Regulering av vanngebyr 2017
Vanngebyrene er vedtatt uendret fra 2016 til 2017. Prisene er her, uten merverdiavgift.
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 gebyr for feiing og tilsyn 2017
Gebyrsatsene for feiing/tilsyn økes fra 390 til 410 kr, og at gebyr for gassfyringsanlegg reduseres
fra 305 til 300 kr. Prisene her er uten merverdiavgift.

Regulering av slamgebyr 2017
Gebyrene holdes på samme nivå, og det innføres et stoppgebyr i tillegg til pris pr. m3 teknisk
volum. Gebyrsats uten merverdiavgift. for tømming av septikkslam og slam fra tette tanker for
2017 er: stoppgebyr: 800 kr og pris pr m3: 435 kr

Regulering av renovasjonsgebyr 2017
Gebyrsatser for renovasjon (uten merverdiavgift)
3-beholder system 140 liter
3-beholder system 240 liter
3-beholder system 360 liter
Restavfall sambruk 360 liter
Nedgravd/containere
fellesløsning, liten (ny)
Nedgravd/containere
fellesløsning, middels
Nedgravd/containere
fellesløsning, stor (ny)
Hytter, kat.1:
Hytter, kat.2:

1748 kr
2292 kr
3636 kr
1964 kr
1748 kr
2292 kr
3636 kr
664 kr
1748 kr

Priser for kjøp av tilleggstjenester (uten mva):
Henting 3 - 10 m.
Henting 10 - 30 m
Papp/papir:
+ 100 liter til 240 liters
beholder
+ 220 liter til 360 liters
beholder
Matavfall:
+ 100 liter til 240 liters
beholder
Restavfall:
100 liter ekstrasekk (grønn)
Ekstratømming beholdere pr.
5 beholdere (ny)
Ekstratømming pr. stk.
nedgravd/containere (ny)
Levering restavfall
gjenvinningsstasjoner
Etableringsgebyr
beholdere/fellesløsning

396 kr
660 kr
216 kr
376 kr

216 kr

64 kr
360 kr
560 kr
2376 kr
1672 kr

Økning av gebyrer for byggesaksbehandling og kart og oppmåling for 2017

For byggesaker og kart- oppmåling er satsene økt med 10 %. Satsene for infoland er justert med
prisstigning på 3 %.

Eiendomsskattetakser – tiltak ved utløp av vedtatt 10 årsperiode
Kommunestyret i Gausdal vedtok 08.02.2007 å innføre eiendomsskatt i hele kommunen.
Etter eiendomsskatteloven skal det være en allmenn taksering i kommunen hvert tiende år.
Kommunestyret vedtok i møtet i desember 2016 å gjennomføre en allmenn omtaksering, og at det
nye eiendomsskattegrunnlaget skal være klart med virkning fra 01.01.2018. Det betyr blant annet
at vedtekter for sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd skal revideres, at rammer og
retningslinjer for taksering revideres og at alle eiendommer i hele kommunen skal besiktiges, og
opplysninger i matrikkelen sjekkes (matrikkel er et offentlig register over grunneiendommer)

Tilstandsanalyse for kommunens bygningsmasse
Bygningsmassen representerer en stor verdi for kommunen, men det er utgiftskrevende å holde
den vedlike, slik at verdiene bevares, og at byggene er gode og hensiktsmessige for den
aktiviteten som drives der: barnehage, skole, helse- og omsorgstjenester osv. For å skaffe en
samlet oversikt over tilstanden, er det gjennomført en tilstandsanalyse. I kommunestyret ble
tilstandsanalysen tatt til etterretning. Rådmannen får i oppdrag å prioriterer rehabiliteringstiltak
knyttet til kommunens bygningsmasse i samsvar med tilstandsrapporten og vedtatt
investeringsbudsjett. Ved behov for større rehabiliteringsprosjekter, som overstiger avsatt
generell budsjettramme, blir dette forelagt kommunestyret som egne saker.

Gausdal kommunes budsjett for 2017, økonomiplan og kommuneplanens
handlingsdel 2017-2020 (strategiplanen)
Gjennom strategiplanen skal Gausdal kommunestyre vedta de resultatmål kommunen skal
arbeide med inn mot neste fireårsperiode, de økonomiske rammene for drift og investeringer i
2017 og økonomiplanen for de tre påfølgende år. Gausdal kommune har store økonomiske
utfordringer. Mange kommuner sliter med det samme. Gausdal kommune er i en god situasjon
sammenliknet med mange siden kommunen har fond – sparepenger - å ta av mens en finner
løsninger for hvordan utgiftene skal tilpasses inntektene. Det er noen hovedstrategier som er valgt
av flertallet i kommunestyret: For 2017:
- Reduserte rammer i alle planområder (tjenester)– mange med 3 %
- Prosesser for omstilling, inkludert digitalisering
- Endret finansiering av investeringen Fjerdum skole
- Bruk av fond
- Eiendomsskatt - retaksering
- Økte inntekter fra staten

2018-2020:
- Reduserte rammer i alle planområder (tjenester)
- Prosesser for omstillingstiltak, inkludert digitalisering
- Bruk av fond
- Eiendomsskatt - retaksering
- Økte inntekter fra staten
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