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Behandling:
Samarbeidspartiene MDG, Rødt, SV og AP fremmet sitt helhetlige forslag til budsjett og
økonomiplan 2017-20 inkludert justeringer som ble lagt fram i møtet.
Høyre/KrF/Venstre fremmet sitt helhetlige forslag til budsjett og økonomiplan 2017-20.
Senterpartiet fremmet sitt helhetlige forslag til budsjett og økonomiplan 2017-20.
De respektive budsjettforslagene ligger som vedlegg på saken.
Svein Håvar Korshavn (H) foreslo følgende tilleggspunkt til Rådmannens forslag til vedtak,
pkt 2:
Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en egen sak i møte i februar 2017 med
betalingssatser for område samfunnsutvikling, Idrett hvor det også redegjøres for de
konsekvenser det fremlagte forslag til endringer av betalingssatser vil ha for lag
og foreninger. Rådmannen bes i samme sak også redegjøre for fastsetting av satser for
utleie av Fjellhallen.

Verbalforslag fra Finn Olav Rolijordet, Rødt:
Rådmannen bes å kartlegge hvilke forutsetninger og betingelser som må ligge til grunn for å
etablere et togstopp på Kallerud/Campus.
Verbalforslag fra Gjøvik Senterparti:
Gjøvik kommune setter seg ned sammen med Vestre og Østre Toten, Nordre og Søndre Land
for å se på muligheten for interkommunal utvikling av rehabiliterings- og
habiliteringstilbudet, og der Solås er utgangspunkt for et slikt samarbeid. Dette arbeidet
må ha høyeste prioritet og skje innen 1. april 2017.
Verbalforslag fra Høyre, KrF og Venstre:




I forbindelse med digitaliseringsarbeidet som foregår i kommunen, bes rådmannen å
utrede konsekvenser av å igangsette arbeidet med å oversette essensiell
informasjon til innvandrerbefolkningen. Særlig viktig er informasjon på eget språk
ved barnehagestart, skolestart, helsestasjonstjenester og tjenester levert av helse
og omsorg
Rådmannen bes komme tilbake med en sak til kommunestyret 1. Halvår -17 med
informasjon om hvordan vi kan få et nytt og hensiktsmessig lokale til vår
interkommunale legevakt



Rådmannen bes snarlig redegjøre for kommunestyret om planen for rekruttering av
kritisk helsepersonell som kommunepsykolog, vakante
helsesøsterstillinger sykepleier natt



Rådmannen bes komme tilbake med en sak hvor det belyses hvilke reelle kostnader
(tapt arbeidsfortjeneste, etc.) det vil medføre og flytte kommunestyremøtet i
desember fra kveldstid til dagmøte.



Rådmannen bes å ta kontakt med nabokommunene for å starte opp
integreringsarbeidet særlig med tanke på å få flere innvandrere ut i arbeid. Jfr.
Uttalelsen i forbindelse med styringsdokumentet fra Internasjonalt Råd.

Votering:
Forslaget til budsjett og økonomiplan fra Senterpartiet fikk 8 stemmer og falt.
Forslaget til budsjett og økonomiplan fra Høyre, KrF og Venstre fikk 14 stemmer og falt.
Forslaget til budsjett og økonomiplan fra MDG, SV, Rødt og AP ble vedtatt med 23
stemmer.

Tilleggsforslaget fra Høyre fikk 22 stemmer og falt.
Verbalforslaget fra Rødt ble enstemmig vedtatt.
Verbalforslaget fra Sp fikk 20 stemmer og falt.
Verbalforslagene fra Høyre, KrF og Venstre ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rådmannens forslag til styringsdokument - med økonomiplan 2017-20 og forslag til
årsbudsjett for 2017 vedtas med de endringer som økonomiplanforslaget fra MDG-SV-RAP medfører. I tillegg støttes vedtakene for styringsdokumentet som er gjort i
utvalgene, med unntak av vedtaket i utvalget for Oppvekst. Verbalforslagene som ble
vedtatt i oppvekst støttes. Når det gjelder påpekte nødvendige ekstra
finansieringsbehov fra rådmannens side i formannskapets møte 30.11, salderes dette
ved mindreavsetning til disposisjonsfondet for de aktuelle årene.
Styringsdokument 2017 - med økonomiplan 2017-2020
1. Forslag til styringsdokument 2017 for Gjøvik kommune - med
hovedprioriteringer og mål for oppfølging av samfunnsutvikling og styring av de
kommunale tjenester, inkludert økonomiplan 2017-2020, vedtas som
retningsgivende for kommunens ressursbruk og virksomhet.

Årsbudsjett 2017
1. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Gjøvik kommune for 2017 vedtas i
henhold til hovedoversiktene 1A, 1B, 2A og 2B.

2. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut fra de til enhver tid
gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Betalingssatsene for kommunale
tjenester i 2017 fastsettes i henhold til eget vedlegg. Dersom gebyr eller
brukerbetaling ikke er fastsatt i vedlegget kan prisen reguleres opp til og i
henhold til kommunal deflator, veid pris- og lønnsvekst, på 2,5 %.
3. Kommunestyret godkjenner låneopptak på inntil 217.528.000 kroner i 2016
samt låneopptak til Startlån på inntil 100 mill. kr. Låneopptak skjer med løpetid
innen 30 år.
4. Det skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i Gjøvik kommune i
2017, jfr. eigedomsskattelova § 3a.
1. Det gjøres ingen endringer i reglene for fritak fra eiendomsskatt etter §
7. Alt som driftsmessig går inn under landbruk er obligatorisk fritatt iht. §
5h.
2. Eiendomsskattesatsen for 2017 skal være 4,90 promille. Dette omfatter
alle eiendommer innenfor vedtatte skattetakstområde, samt verker og
bruk i hele kommunen med unntak av eiendommer som er fritatt.
3. Det skal ikke benyttes bunnfradrag for kommende år - jfr.
eigedomsskattelova § 11 annet ledd.
4. Eiendomsskatt for kommende år fordeles på tre terminer - jfr.
eigedomsskattelova § 25.
5. Liste over fritak fra eiendomsskatt etter § 7 vedtas. Liste for fritak etter §
5 tas til orientering.
5. For inntektsåret 2017 legges til grunn det maksimale skatteøret som Stortinget
vedtar.

6. Marginavsetningen for inntektsåret 2017 settes til 10 %.
7. Formannskapet gis myndighet til å disponere følgende reserveposter i
budsjettet:
1. reserve tilleggsbevilgninger og ny bevilgninger på 1 mill. kr.
2. budsjettreserve til dekning av uforutsette/ekstraordinære utgifter på
1,05 mill. kr.
8. Utvalg for Kultur og teknisk (KT) gis myndighet til å disponere følgende
reserveposter i budsjett innenfor til enhver tid gjeldende retningslinjer og
policy:
1. reserve for støtte til
kulturarrangementer/kulturprosjekter/kulturfestivaler på 0,6 mill. kr.
2. reserve for støtte til idrettslag/idrettsutøvere og idrettsarrangementer på
0,35 mill. kr.
9. Ordfører gis myndighet til å disponere en reservepost til diverse utgifter på
150.000 kr.
10. Rådmannen gis fullmakt til å justere budsjettrammene av følgende årsaker:
1. Sektorenes budsjettrammer som følge av årskonsekvenser av
lønnsoppgjør 2016 og 2017 og endring i pensjon. Endringene skjer ved å
redusere tilhørende avsetninger.

2. Fordeling av evt. foreløpige avsetninger i forbindelse med behandling av
statsbudsjett.
3. For å avstemme årsbudsjett 2017 beløpsmessig gis rådmannen fullmakt til
å foreta tekniske korrigeringer.
11. Rådmannen delegeres disponeringsfullmakt av disposisjonsfond innenfor
rammen av de enkelte bevilgninger og vedtatte formål.

Verbalforslag:
1. I forbindelse med digitaliseringsarbeidet som foregår i kommunen, bes
rådmannen å utrede konsekvenser av å igangsette arbeidet med å oversette
essensiell informasjon til innvandrerbefolkningen. Særlig viktig er informasjon
på eget språk ved barnehagestart, skolestart, helsestasjonstjenester og
tjenester levert av helse og omsorg
2. Rådmannen bes komme tilbake med en sak til kommunestyret 1. Halvår -17 med
informasjon om hvordan vi kan få et nytt og hensiktsmessig lokale til vår
interkommunale legevakt
3. Rådmannen bes snarlig redegjøre for kommunestyret om planen for rekruttering
av kritisk helsepersonell som kommunepsykolog, vakante
helsesøsterstillinger sykepleier natt
4. Rådmannen bes komme tilbake med en sak hvor det belyses hvilke reelle
kostnader (tapt arbeidsfortjeneste, etc.) det vil medføre og flytte
kommunestyremøtet i desember fra kveldstid til dagmøte.
5. Rådmannen bes å ta kontakt med nabokommunene for å starte opp
integreringsarbeidet særlig med tanke på å få flere innvandrere ut i arbeid. Jfr.
Uttalelsen i forbindelse med styringsdokumentet fra Internasjonalt Råd.
6. Rådmannen bes å kartlegge hvilke forutsetninger og betingelser som må ligge til
grunn for å etablere et togstopp på Kallerud/Campus.

