
Kommunestyre har behandla sak 95/2021 i møte den 02.12.2021 

Behandling  

Saksordfører: Ordfører Petter Rukke 

Møte ble hevet kl 17:25 for en pause. 
Møte ble satt igjen kl 17:35. 
**************************************************************** 

Forslag fremmet av Sigrid Simensen Ilsøy (Sp) på vegne av Hol Sp og Hol Ap: 

Omforente forslag er gjengitt med aktuelle parti i parentes: 

Forslag til verbalpunkt i sak 95/21 

1. Rådmannen utreder en sak om etablering av flere økonomiske handlingsregler for Hol kommune til 
strategikonferansen i 2022. (Sp, Ap, V, Høyre) 
  
2. Kommunale formålsbygg skal bygges i tre, fortrinnsvis norskt og i massivtre, og tilstrebe å være passive- 
eller plusshus med egna og fremtidsretta energibærere. (Sp, Ap, V) 
  
3. Hol Bygdearkiv har i dag 1,0 årsverk. Detta årsverket skal handtere dokument og fotoarkivet. Hol 
kommune har lange tradisjonar med å ta vare på fortida si. Dette arbeidet må fortsette. Hol kommune må 
arbeide vidare og følge tett opp planane om regionalt privatarkiv til Hol.  
UKL skal få ei orientering med synfaring om Hol bygdearkiv i løpet av 1. halvår 2022. Det skal leggast fram ei 
sak til behandling innan juni 2022 med ein plan for korleis bygdearkivet skal organisera arbeidet sitt, korleis 
ein arbeidar for å etablere regionalt privatarkiv og utgreiing for etablering av eit lokalhistorisk senter til Hol. 
Arbeidet sjåast i samanheng med rapporten og arbeidet frå arbeidsgruppe kultur og fritid. (Sp, Ap) 
  
4. Staten har en klar forventning om at kommunene skal bidra til digitalisering av samfunnet og økt digital 
kompetanse blant innbyggerne. Det er derfor viktig at kommunen bidrar slik at hver grend har god 
internettilgang tilgjengelig i forsamlingslokale som er tilgjengelig for allmennheten.   
Dagali ungdomslag får for 2022 utdelt et tilskudd på 30000 kr for å dekke kostnader til etablering av 
internettilgang på Dølhall og økte kostnader forbundet med økt bruk av lokalet. Dette som følge av at 
kommunen ikke lenger eier bygg egnet til forsamlingslokale i bygda.   
I forbindelse med politisk behandling av rapporten fra arbeidsgruppa for kultur og fritid nedsatt i 2020, 
kartlegges behovet i kommunen som helhet og det utarbeides retningslinjer for tilskudd til kommunale 
midler for å dekke slike kostnader. (Ap, Sp, V) 

5. Brukere, lag og organisasjoner med tilknytning til Bygdahall inviteres til dialog om hvordan bygget kan 
utvikles til å dekke dagens og fremtidens behov og krav til et slikt lokale. Dette må skje før kommunen starter 
med foreslåtte bygningsmessige utbedringer i 2022 for å sikre merverdien det frivillige kan bistå med i 
oppgradering av bygget. (Sp, Ap, V, Høyre) 
  

*************************************************************** 

Forslag fremmet av Hanne B. Haatuft (H): 

VERBALPUNKT 
 
Side 26 Økonomiske handlingsregler: 

Omforent forslag fremmet av Hol Sp i punkt 1 til Hol Sp og Hol Ap 

Side 34-35 Livsløp - 3.5 Hol som oppvekstkommune 



Tabell Prioriterte tiltak/aktiviteter:     
Følgende punkter erstatter de to første punktene i tabellen: 
•    Planlegge utvikling av uteområder ved Geilo BUSK, planlegging 2022 - P143 
•    Prosjektering/planlegging nytt barneskolebygg Geilo BUSK - 2022 - P143 
•    Ferdigstillelse nytt barneskolebygg Geilo BUSK med tilhørende uteområder følger framdrifta – 2023 – 
2024 – P143 

Side 38 – Arbeid og næringsutvikling 
3.7 Eksisterende næringer 
Strategier:  
Endre punkt 6 til: 
Praktisere korrekt håndheving av konsesjoner i landbruket for å sikre aktiv og lønnsom gårdsdrift. 

Side 40 Infrastruktur – 3.9 Samferdsel 

Prioriterte tiltak: 
Nytt punkt: 
Igangsette arbeidet for å få avsatt areal til gang- og sykkelveier/turveier i kommunen i forbindelse med 
kommuneplanens arealdel: 

Rv 7 følgende strekninger: 
•    Ustedalen fra Fossgårdgarasjen - Tuftelia 
•    Lien – Kvislabakkene 
•    Ustaoset; avkjøring Rennedalen – Solheim 
Fv. 50 følgende strekning: 
•    Djupedalen i Hol til østlig ende av G/S Hovet  
Fv. 40 følgende strekning: 
•    Fra avkjøring Geilo fjellandsby til avkjøring Tuva. 

ØKONOMI 

Kultur og oppvekst Side 62- Følgende tiltak tas inn: 

Nytt punkt: 
Starte prosessen med at elever og ansatte ved Dagali og Skurdalen Oppvekstsenter avdeling skole overføres 
Geilo BUSK – ref. Rukke-rapporten og avsnitt 3.5 Livsløp kulepunkt 4.  

2022 - 106 Ass. styrerressurs i Geilo barnehage - kr 425.000 – tas innenfor rammen. 

2022 - 109 Miljøterapeuter for barn i grunnskole og barnehage - tas innfor rammen til Kultur og Oppvekst 
avdeling skole og barnehage.  

2022 – 104 - Spesialpedagoger i kommunens 3 største barnehager – Tas inn.  
Finansieres på følgende måte:  
kr 1.0 mill. fra rammen til Teknisk Etat tjeneste Hol Brann og Redning hvor Hol Brannstasjon endres fra full 
brannstasjon til fremskutt enhet. 
kr 1.35 mill. fra avsetning disposisjonsfond 

Sentraladministrasjonen 
Hardangerviddatunnelene AS – støttes med tilskudd på kr 500 000 for  2022 – 2023 – 2024 – 2025 – bevilges 
fra kraftfondet.  

INVESTERINGER Teknisk etat: 
Nytt investeringstiltak (erstatter tiltak: Ombygging Bakkenvegen 8) 
•    Sikre/erverve naboarealer til Geilo barnehage – ref. interpellasjon fra Hol Høyre i kommunestyremøte 
14.10.21, og  
•    Prosjektering utvidelse av kapasitet ved Geilo barnehage – beløp tas fra tidligere bevilget ombygging 
Bakkenvegen 8 – kr 5 mill. 



  

Bevilgning kr. 1 million oppussing Bygdahall tas ut.  
Det må gjøres et arbeid – hvordan kan bygget best nyttes og hvordan skal det da rustes opp? 
  

Bevilget beløp til oppgradering/oppussing Geilo samfunnshus økes med kr. 1 mill. kr i 2022 til totalt kr. 3 mill. 
i 2022. 

AVSETNING kraftfond til næringstilskudd: 
Næringsfondet økes til inntil kr 3 mill./år i hele planperioden. 
Beløpet tas fra Kraftfondet. 

****************************************************************************** 
Forslag fra Hol V fremmet av Josephine Alveva Hohler: 

1.    Forslaget fra Hol venstre er derfor som følger:  

Nytt punkt under kultur og oppvekst. Sak 95/21 

Det opprettes en fulltidsstilling som foto-arkivar ved Hol bygdearkiv. Kostnaden innarbeides i budsjettet til 
kultur og oppvekst. (Om nødvendig må budsjettet økes) 

 
2.    Forslag fra Hol Venstre  

Nytt punkt. Jeg kan ikke se noe innlysende sted i dokumentet hvor dette hører hjemme. Så det må eventuelt 
finne sin plass etter hvert. 

Kommunen bes utrede muligheter for å gjeninnføre energitiltaksfondet som ble innført i 2005 og avviklet i 
2020. Dette skal finansieres med ekstrainntekter fra på høy strømpris.  

Dette fondet ble opprettet som et kompenserende tiltak da pristaket ble opphevet. Nå er behovet for dette 
fondet enda tydeligere. 

3.    Forslag fra Hol Venstre.  
Tillegg til p.5 under Samfunnskvaliteter 3.1 Befolkning og Bolig s 25 

Herunder skal det vurderes å oppheve slektskapsunntaket, legge føringer på utleie av størstedel av bolig, 
soneinndeling av boplikten og andre mulige tiltak. 

Boligfeltene særlig på Geilo er fulle av hus der det, på hverdager, bare bor folk i underetasjen. Velger man å 
bo i et boligfelt er det mest sannsynlig at man ønsker seg naboer, helst med barn i samme alder som egne. 
Hvis Hol kommune skal satses på gode bomiljøer er det essensielt at man gjør tiltak som gjør boligfelt til det 
de skal være. 
  

Ordfører Petter Rukke ba om gruppemøte.  
Møte ble hevet for en pause kl. 18:50.  
Møte ble satt igjen kl 19:15 

 
Nytt forslag fra Sigrid Simensen Ilsøy (Sp): 
Hardangerviddatunnelene AS støttes med tilskudd på 200 000kr alle år i planperioden. Tas innenfor rammen. 

Votering: 

Formannskapets innstilling pkt 1-8: 
1: Enstemmig vedtatt 
2: Enstemmig vedtatt 
3: Enstemmig vedtatt 



4: Enstemmig vedtatt 
5: Enstemmig vedtatt 
6: Enstemmig vedtatt 
7: Enstemmig vedtatt 
8: Enstemmig vedtatt 
 
Forslag fra Hol Sp og Hol Ap: 
Punkt 1 - nytt punkt 9: Enstemmig vedtatt 
Punkt 2 - nytt punkt 10: Enstemmig vedtatt 
Punkt 3 - nytt punkt 11: Enstemmig vedtatt 
Punkt 4 - nytt punkt 12: Enstemmig vedtatt 
Punkt 5 - nytt punkt 13: Enstemmig vedtatt 

***************************************************************************** 
Forslag fra Hol H: 
Verbalpunkter 
 
Side 34-35: 

 Første kule punkt - falt 10 mot 11 (8 Sp - 3 Ap Larsgard, Stue, Rukke  

 Andre kulepunkt - ble vedtatt 12 mot 9 (8 Sp og 1V)  

 Tredje kulepunkt -  falt 7 mot 14 (8 Sp, 1V, 5 Ap (Larsgard, Skulstad, Kaupang, Rukke, Løvsletten) 

Side 38 - endring av punkt 6 - falt 8 mot 13 (8 Sp, 5 Ap, (Stue, Løvsletten, Larsgard, Kaupang, Skulstad)) 
Side 40 - nytt punkt 

 Rv7 - Ustedalen ble vedtatt 13 mot 8 (8 Sp) 
Rv 7 Lien  - enstemmig vedtatt 
Rv 7 Ustaoset - ble vedtatt 12 mot 9 (8 Sp og 1Ap - Stue) 

 Fv 50 - ble vedtatt 19 mot 2 (2H - Solhaug, Bakken) 

 Fv 40 - ble vedtatt 12 mot 7 (7 Sp - Øvrejorde, Grøslandsbråten, Ilsøy, Larsgard, Skurdal, Håvardsrud, 
Seim) 

Økonomi 
Kultur og oppvekst - nytt punkt: Falt 7 mot 14 (8 Sp og 6 Ap) 
Ass. styrerressurs falt 8 mot 13 (8 Sp- 5 Ap - Skulstad, Kaupang, Stue, Løvsletten, Rukke) 
Miljøterapaut - falt 9 mot 12( 8 Sp - 4 Ap - Skulstad, Kaupang, Stue,  Rukke) 
Spesialpedagog - Falt 8 mot 13 (8 Sp- 5 Ap, Stue, Skulstad, Kaupang, Rukke, Løvsletten) 
 
 
Sentraladministrasjonen - Hardangerviddatunnellen - Kr 500 000 mot kr 200 000. 11 mot 10 (8 Sp, 1V og 1 Ap 
- Larsgard). Tilskudd på kr 500 000 vedtatt 
Investeringer Teknisk etat 

 Første kulepunkt og andre kulepunkt - falt 8 mot 13 (8 Sp- 5 Ap Larsgard, Kaupang, Skulstad, Stue og 
Løvsletten) 

 Andre avsnitt - falt 9 mot 12 (8 Sp, 4 Ap - Stue, Skulstad, Kaupang, Rukke)  

 Tredje avsnitt - falt 9 mot 12 (8 Sp, 4 Ap - Stue, Skulstad, Kaupang, Rukke) 

Avsetning til kraftfond - falt 9 mot 12 (8 Sp, 1V og 3 Ap - Skulstad, Rukke, Kaupang) 
****************************************************************************** 



Forslag fra Hol V: 
Punkt 1 - Falt 17 mot 4 (1V, 1H - Hallingstad, 2 Sp - Seim, Øvrejorde) 
Punkt 2 - Falt 19 mot 2 (1V og 1H - Solhaug)  
Punkt 3 - Falt 16 mot 5 (1V, 1 Sp - Øvrejorde, 3 Ap - Larsgard, Skulstad, Kaupang) 

Formannskapets punkt 9: Enstemmig vedtatt 
Formannskapets punkt 10: Enstemmig vedtatt 
Formannskapets innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 

Møte ble hevet for en pause kl 19:55. 
Møte ble satt igjen kl 20: 08 

 

Vedtak 

  

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 utreder en sak om etablering av flere økonomiske handlingsregler for Hol kommune til 
strategikonferansen i 2022.  

10. Kommunale formålsbygg skal bygges i tre, fortrinnsvis norskt og i massivtre, og tilstrebe å være passive- 
eller plusshus med egna og fremtidsretta energibærere. 

11. Hol Bygdearkiv har i dag 1,0 årsverk. Detta årsverket skal handtere dokument og fotoarkivet. Hol 
kommune har lange tradisjonar med å ta vare på fortida si. Dette arbeidet må fortsette. Hol kommune må 
arbeide vidare og følge tett opp planane om regionalt privatarkiv til Hol.  
UKL skal få ei orientering med synfaring om Hol bygdearkiv i løpet av 1. halvår 2022. Det skal leggast fram ei 
sak til behandling innan juni 2022 med ein plan for korleis bygdearkivet skal organisera arbeidet sitt, korleis 
ein arbeidar for å etablere regionalt privatarkiv og utgreiing for etablering av eit lokalhistorisk senter til Hol. 
Arbeidet sjåast i samanheng med rapporten og arbeidet frå arbeidsgruppe kultur og fritid.  

12. Staten har en klar forventning om at kommunene skal bidra til digitalisering av samfunnet og økt digital 
kompetanse blant innbyggerne. Det er derfor viktig at kommunen bidrar slik at hver grend har god 
internettilgang tilgjengelig i forsamlingslokale som er tilgjengelig for allmennheten.   
Dagali ungdomslag får for 2022 utdelt et tilskudd på 30000 kr for å dekke kostnader til etablering av 
internettilgang på Dølhall og økte kostnader forbundet med økt bruk av lokalet. Dette som følge av at 
kommunen ikke lenger eier bygg egnet til forsamlingslokale i bygda.   
I forbindelse med politisk behandling av rapporten fra arbeidsgruppa for kultur og fritid nedsatt i 2020, 
kartlegges behovet i kommunen som helhet og det utarbeides retningslinjer for tilskudd til kommunale 
midler for å dekke slike kostnader.  

13. Brukere, lag og organisasjoner med tilknytning til Bygdahall inviteres til dialog om hvordan bygget kan 
utvikles til å dekke dagens og fremtidens behov og krav til et slikt lokale. Dette må skje før kommunen starter 
med foreslåtte bygningsmessige utbedringer i 2022 for å sikre merverdien det frivillige kan bistå med i 
oppgradering av bygget.  

14. Prosjektering/planlegging nytt barneskolebygg Geilo BUSK - 2022 - P143 

15. Igangsette arbeidet for å få avsatt areal til gang- og sykkelveier/turveier i kommunen i forbindelse med 
kommuneplanens arealdel 

 Ustedalen fra Fossgårdgarasjen - Tuftelia 

 Lien - Kvislabakkene 

 Ustaoset; avkjøring Rennedalen - Solheim 

 Djupedalen i Hol til østlig ende av G/S Hovet 

 Fra Avkjøring Geilo Fjellandsby til avkjøring Tuva 

16. Hardangerviddatunnelene AS – støttes med tilskudd på kr 500 000 for  2022 – 2023 – 2024 – 2025 – 
bevilges fra kraftfondet.  

17. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta budsjettjusteringer innenfor vedtatt investerings – og 
finansieringsramme. 
 



18. Rådmannen delegeres myndighet til å balansere Handlingsprogram og Økonomiplan med årsbudsjett 
2022, Formannskapets innstilling til kommunestyret i tråd med de politiske vedtatte endringsforslag. 

  




