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Behandling
Henning Solhaug (H) ba om gruppemøte. Møte ble hevet kl 10:02
Møte ble satt kl 11:27
Omforent forslag fra Ap, Høyre, Sp fremmet av Sigrid Simensen Ilsøy
Følgende innarbeidede investeringer tas ut:
- 6000-515: Ombygging til lokaler for BUA i sløydsal, Geilo skole:
SFO bygget på Geilo vurderes som lokaler for BUA.
- 6000-517: Ombygging av Bakkenveien 8 til barnehagelokaler:
- 6000-513: Sanitærbygg Geilo badestrand:
1 000 000kr

100 000kr
5 000 000 kr

Følgende passive investeringstiltak for sentraladministrasjonen innarbeides:
- 1010-150 Investering Hol kyrkjegard: 150 000kr i 2024, 1 000 000kr i 2025
- 1010-151 Investering minnelunder Hovet, Dagali og Skurdalen: 300 000kr i 2023, 400 000kr i 2024
Endring på størrelse av investering
-6000-515: Rehabilitering kommunale eiendommer (Tiltak 265-5): Øke fra 1 200 000kr til 2 500 000kr
Drift:
Innarbeide følgende passive driftstiltak Kultur og oppvekst:
2022-113: Hol stadion: 500 000kr i 2022, 250 000kr i 2023. Eventuell tildeling tas fra disposisjonsfondet.
2022-111: Spillemidler Geilo IL, ny konkurranseløype: 50 000kr i 2022
2022-112: Spillemidler Geilo IL, ny asfaltert løype: 100 000kr i 2023
2022-110: Spillemidler Geilo IL Oppgradering skistadion: 50 000kr 2024
Verbalpunkt (Innarbeides i tekstlig del):
Kap 3.1: Befolkning og bolig (s28):
Nye punkt:
- Utrede og avklare om slektskapsunntaket i boplikten skal opphøre (2022)
- Rehabilitere kommunale boliger slik at de kan benyttes som rekrutteringsboliger ved utlysning av
kommunale stillinger (2022, 2023)
- Igangsette tilflytningsprosjektet «Heime i Hol» ref HØP 2021-24 og vurdere økonomiske virkemidler for å
tiltrekke og beholde yngre innbyggere. Ref tidligere bostøtte for unge. (2022)
Kap 3.3: Kultur og frivillighet (s30):
- Stryke første punkt i tabell over prioriterte tiltak/aktiviteter
- Erstatte punkt 4 og 5 i tabell over prioritert tiltak/aktiviteter med: «Utvikle Geilo Samfunnshus til et barnog ungdommens hus og møteplass. Prosjektet skal involvere barna/ungdommen i planlegging og
gjennomføring, ha fokus på deres behov og ønsker samt bærekraft og gjenbruk. Frivillige bør også
involveres.» (2022). (Sees i sammenheng med investering 6000-515 Rehabilitering kommunale
eiendommer.)
Kap 3.4: Natur, miljø og friluftsliv (s32)
Nytt punkt:
- Fremlegge forslag til hvordan kommunen kan legge til rette for strømsparende tiltak i boliger, fritidsboliger
og næringer, inkludert rådgiving om tiltak og mulige søkbare støtteordninger.
Kap 3.5: Hol som oppvekstkommune
Nytt punkt i tabell

- «Vurdere felles ledelse og drift for barnehageavdelingene i Hovet og Holet barnehager. Avklares før
barnehageåret 2022/23»
Kap 3.8 Ny næringsutvikling og innovasjon (s38)
Nye punkt:
- Legge til rette for kontorklynger i hele kommunen
- Kommunen skal ta en aktiv rolle i samarbeid med Fagskolen i Viken og privat sektor for å etablere flere
bransjeprogrammer innen relevante næringer; kommunal og privat sektor.
Kap 4 Organisasjonen Hol kommune (skrives inn før «Omdømmeutvikling» på s 43.)
«Kommunen må ha et kontinuerlig fokus på organisasjonsutvikling og kvalitetssikring og med tilstrekkelig,
egen juridisk kompetanse. Lederteam utvides derfor med en HR- og kvalitetsleder med det strategiske
ansvaret for HR, kvalitet og sikkerhet.»

Votering:
Omforent forslag fremmet av Sp, Ap og H:
Omforent forslag 1: Aktive Investeringer som tas ut
6000-515 - ble enstemmig vedtatt
6000-517 - ble enstemmig vedtatt
6000-513 - ble enstemmig vedtatt
Omforent forslag 2: Passive investeringer som tas inn
1010-150 - ble enstemmig vedtatt
1010-151 - ble enstemmig vedtatt
Omforent forslag 3: Endring på størrelse av investering 6000-515 - ble enstemmig vedtatt
Omforent forslag 4: Drift - Innarbeide følgende passive driftstiltak Kultur og oppvekst
2022 - 113 - ble enstemmig vedtatt
2022 - 111 - ble enstemmig vedtatt
2022 - 112 - ble enstemmig vedtatt
2022 - 110 - ble enstemmig vedtatt
Omforent forslag 5: Verbaltpunkt kap 3.1 - ble enstemmig vedtatt
Omforent forslag 6: Verbaltpunkt kap 3.3 - ble enstemmig vedtatt
Omforent forslag 7: Verbaltpunkt kap 3.4 - ble enstemmig vedtatt
Omforent forslag 8: Verbaltpunkt 3.5 - ble enstemmig vedtatt
Omforent forslag 9: Verbaltpunkt kap 3.8 - ble enstemmig vedtatt
Omforent forslag: 10 Verbaltpunkt kap 4 - ble enstemmig vedtatt
Det ble stemt over formannskapets innstilling punktvis:
Punkt (1) ble enstemmig vedtatt.
Punkt (2) med underpunkt a)-d) ble enstemmig vedtatt.
Punkt (3) ble enstemmig vedtatt.
Punkt (4) ble enstemmig vedtatt.
Punkt (5) med underpunkt a) ble enstemmig vedtatt.
Punkt (6) ble enstemmig vedtatt.
Punkt (7) ble enstemmig vedtatt.

Punkt (8) ble enstemmig vedtatt.
Punkt (9) ble enstemmig vedtatt
Punkt (10) ble enstemmig vedtatt
Det ble stemt samlet over HØP 2022-2025 med vedtatte tilleggspunkt. Innstillingen med vedtatte
tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Formannskapet avgir innstilling til Handlingsprogrammet og økonomiplan 2022-2025 med årsbudsjett 2022.
Formannskapets innstilling legges ut til alminnelig ettersyn 14 dager, før den behandles i kommunestyret.
Formannskapets innstilling til kommunestyret
Kommunestyret vedtar Handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025 med årsbudsjett 2022 med følgende
spesifiseringer:
1. Skatt på inntekt og formue blir utlignet i samsvar med Stortingets maksimalsatser for 2022.
2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i Eigedomsskattelova (esktl) §§ 2, 3a) og 4 å skrive ut
eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen fra 01.01.2022.
a) Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene er 7 promille jfr. esktl. § 11
første ledd. Med hjemmel i esktl § 12 differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger
og fritidseiendommer settes til 3 promille.
b) Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jfr. esktl. § 25 første ledd. Første termin med forfall 1.april og
andre termin med forfall 1.oktober.
c) I medhold av esktl § 7 bokstav a fritas bygg for eiendomsskatt som eies av stiftelser eller organisasjoner
som tar sikte på å gagne kommune, fylket eller staten. Med hjemmel i esktl § 7 bokstav b fritas for
eiendomsskatt bygninger som har historisk verdi, det vil si fredet etter kulturminneloven. Rådmannen gis
fullmakt til å administrere dette.
d) I medhold av esktl. § 8 A-4 vedtar kommunestyret å kontorjustere takstene med 3 % med virkning fra
2022. I henhold til esktl. § 8 A-3, punkt (2), skal det være en allmenn eiendomstaksering i kommunen hvert
tiende år. Siste allmenne taksering var i 2011 med virkning fra 2012. I stedet for ny allmenn taksering kan
kommunestyret, etter esktl. § 8 A-4 punkt (1), gjøre vedtak om økning av verdien (taksten) ved siste
allmenne taksering.
3. Handlingsprogram og Økonomiplan 2022-2025 med årsbudsjett 2022 vedtas ut fra økonomisk oversikt
drift og investering, og bevilgningsoversikter jfr. ny forskrift om økonomiplan og årsbudsjett § 5.
Budsjettskjema 1B og 2B vedtas som spesifikasjoner for etatenes netto driftsrammer og
investeringsprosjekter. Handlingsprogram og Økonomiplan 2022-2025 med årsbudsjett 2022 vedtas i faste
2022 -kroner.
4. Gebyr og betalingssatser vedtas slik de framgår i vedlegg i Handlingsprogram og Økonomiplan 2022-2025
med årsbudsjett 2022.
5. Lån til investeringsformål budsjetteres med en ramme på inntil 52 350 000 kr i 2022 jfr. Bevilgningsoversikt
investering, jfr. Kommuneloven § 14-15.
a. Alle investeringslån er serielån uten avdragsfri periode. Avdragstid på låneopptak vedr. vann – og
avløpssektoren er i henhold til levetid, dvs. 20 år på anlegg og 40 år på ledningsnett. Øvrige investeringslån
har maksimal avdragstid på 30 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket.
6. Budsjettert ramme for startlån 2022 er 3 millioner kroner. For perioden 2023-2025 er årlig ramme 3

millioner kroner. Avdragstid er 25 år.
7. Driftstilskudd til Hol kirkelige fellesråd settes til 6 919 000 kr i 2022.
8. Hol kommune gir Kleivi næringspark et tilskudd på inntil 410 000 kr i 2022 og 2023. Det forutsettes at Ål
kommune bevilger tilsvarende beløp. Kleivi næringsparks budsjett inngår i kommunens driftsbudsjett og
fremgår spesifikt i skjema 1B.
9. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta budsjettjusteringer innenfor vedtatt investerings – og
finansieringsramme.
10. Rådmannen delegeres myndighet til å balansere Handlingsprogram og Økonomiplan med årsbudsjett
2022, Formannskapets innstilling til kommunestyret i tråd med de politiske vedtatte endringsforslag.

