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Driftsbudsjett 2021-2024 
 
Overordnet på økonomi 
Posisjonspartiene er opptatt av å trygge innbyggerne våre i en utrygg tid. Derfor går vi 
sammen om å forhindre at Covid-19-pandemien skal få store konsekvenser i vår kommune og 
regionen vi bor i. I en tid med pandemi må vi også ta inn over oss de utfordringer dette får for 
våre innbyggere. 
 
I vårt budsjettforslag er overføringene for 1. halvår 2021 lagt inn i budsjettgrunnlaget. Vi 
viser til enigheten på Stortinget og med KS om at det vil komme ytterligere pakker ut over 
våren 2021 dersom pandemien skulle bli langvarig. 
 
Posisjonspartiene vil derfor foreta en rebudsjettering etter et halvt år, med utgangspunkt i 
årsoppgjøret i april 2021, når vi får mer kunnskap om både utviklingen av pandemien og 
hvordan dette har påvirket våre kommunale tjenester. I tillegg vil selvsagt nasjonale grep være 
avgjørende. 
 
Økonomisk sett har rådmannen i sitt budsjettforslag gjort totalt endringer på fem millioner 
kroner innenfor et budsjett på 1,7 milliarder kroner. Vi fastholder at det framover må tas 
større grep i kommunens organisasjon for å holde en sunn økonomi. Blant annet må det tas 
grep der våre yngste og våre eldste tildeles mer midler, mens den kommunale driften må 
snevres inn. 
 
Vi ser imidlertid at det er usikre anslag på både rammeoverføringer og skatteinntekter. Det får 
også konsekvenser for vårt budsjett, der vi i salderingen bruker fra overskuddsfond finans og 
inflasjonsjustering. 
 
Omsorgsplassene vi bygger skal brukes 
Utbyggingen av 32 omsorgsplasser i Biri omsorgssenter vil gi et kjærkomment, men svært 
nødvendig, bidrag til våre utfordringer innen helse- og omsorgssektoren. En åpning av 
samtlige 32 plasser ved Biri omsorgssenter vil også forhåpentligvis gi ringvirkninger i 
hjemmetjenesten i form av mindre trøkk. 
 
Posisjonspartiene vil fra 1. april 2021 åpne samtlige 32 plasser, samtidig som vi opprettholder 
plassene ved Haugtun. 
 
Gjennom arbeidet med den kommende revideringen av helse- og omsorgsplanen ønsker vi å 
vri flere plasser ved Haugtun over til kortidsplasser. Dette må imidlertid utføres på en 
nennsom måte, og i takt med de utfordringer omsorgstjenestene står overfor. Vi legger også i 
fireårs-perioden inn planleggingsmidler for et nytt omsorgssenter i Gjøvik.  
 
Vi forventer også en positiv utvikling med tanke på utskrivningsklare pasienter når vi etter 
hvert får tilgang til flere korttidsplasser. 
 
Skolenes læringsressurser skal styrkes 
Posisjonspartiene mener Gjøvik kommune sjølsagt må holde de krav som loven setter til 
lærerdekning i skolene. Det eneste kuttet vi her vil akseptere, er de kutt som framkommer av 



nedgangen i antall elever. For øvrig opprettholder vi læringsressursene i Gjøvikskolene, og 
styrker skolene ved å fjerne de kutt som ble gjort i fjor. Vi legger derfor inn 7,8 millioner 
kroner på helårsbasis fra 2022, med oppstart skoleåret til høsten 2021. 
 
Vi lytter også til Kommunalt Foreldreutvalg i sine innspill til kommunestyret. Samtidig mener 
vi at den omkamp en legger opp til om skolestrukturen i forbindelse med budsjettet avblåses. 
Det betyr at Redalen skole opprettholdes, og dagens elever ved Biristrand skole blir ved 
skolen fram til en ny skole står klar i Biri. 
 
Forsering av utbygging i Biri-området 
Posisjonspartiene legger opp til en kraftig styrking av Biri-området i de neste årene, med 
bygging av ny barneskole og ny barnehage. For å legge til rette for flere boliger, ønsker vi 
også at det nye tomteselskapet i regi av Gjøvik kommune skal vurdere å kjøpe opp flere 
tomteområder i Biri & omegn.  
 
Samtidig ønsker vi å legge til rette for flere næringsetableringer. Derfor framskynder vi 
opparbeidelsen av det kommunalt eide næringsarealet ved Vismunda til 2021. Dette 
innebærer at vi iverksetter reguleringsplanarbeidet umiddelbart etter budsjettvedtak, og legger 
opp til en rask realisering av området. 
 
Organisasjonsgjennomgang 2025 
Posisjonspartiene mener det er rom for større innsparinger og organisatoriske grep i Gjøvik 
kommunes administrasjon.Vi oppfatter at rådmannen har lagt inn en rekke nye stillinger i sitt 
utkast til budsjettforslag. 
 
Vi ønsker særskilt å gå gjennom ledersituasjonen innen administrasjonen, der målet er å få 
færre ledere. Innsparinger her må gå til satsing på tjenester nær folk innen andre sektorer. 
 
Vi vil i forbindelse med organisasjonsgjennomgangen også åpne for bruk av sluttpakker og 
andre virkemidler. Gjennom god dialog med tillitsvalgte ønsker vi å finne gode løsninger og 
bedre prioriteringer på hva kommunen i fremtiden skal drive med og hva kommunen ikke skal 
gi av tjenester. 
 
Barnevernet 
Barnevernets tjenester har blitt omfattende og vokst raskt de siste fire årene i Gjøvik og Land. 
Posisjonspartiene mener det er grunn til å se nærmere på organiseringen av disse tjenestene. 
Vi ønsker blant annet å se på hva slags avtaler som foreligger når det gjelder kjøp av tjenester 
og vil iverksette et arbeid for å kunne ha et bedre rammeverk om dette.  
Posisjonspartiene ser også en organisasjonsgjennomgang for å se på hvilke muligheter vi har, 
særskilt når vi sammenligner oss med andre tilsvarende kommuner og tjenester. 
 
Regionalt samarbeid  
Kommunesammenslåingsdebatten mellom kommunene i Gjøvikregionen ble gjennom 
folkeavstemningen 30. mai 2016 lagt død. Utredningene som ble gjort i forbindelse med dette 
viste imidlertid at det er mer å hente på interkommunalt samarbeid, særlig innenfor merkantil 
sektor – og enkelte tjenester.  
 
Det er enighet mellom ordførerne i regionen å ta opp igjen denne tråden, for å se på hvilke 
muligheter som finnes. Vi anser imidlertid at det er et visst innsparingspotensiale i et slikt 



samarbeid, og legger derfor inn 3 millioner kroner i økonomiplanperioden fra 2022 til og med 
2024.  
 
Gjøvik kommunes barnehagesituasjon 
Gjøvik kommune vil se på endringer i Gjøvik kommunes barnehagesituasjon og særskilt se på 
fordelingen mellom offentlige og private barnehager.  
Gjøvik kommune vil ta initiativ til strukturendringer som på sikt vil styrke barnehagene i 
kommunen. 
 
Økte prosjektmidler  
Gjøvikregionens kommuner ønsker å finne flere finansieringskilder til nyskapende 
utviklingsprosjekt i regionen.  
Vi mener Gjøvik kommune også har mulighet til å få økt prosjektstøtte til tiltak som blir 
iverksatt i vår drift og i våre investeringer. Det legges derfor opp til et inntektsnivå på linje 
med 2019-budsjettet innenfor området. 
 
Stampevegen produksjon og service 
Posisjonspartiene ønsker en budsjettrevisjon gjennomført  etter 1. halvår i 2021.  
Kuttforslaget for Stampevegen opprettholdes, men vi er åpne for å kunne rebudsjettere saken 
dersom vi ser at erfaringene med pandemien og utviklingen i antall arbeidssøkere endrer seg. 
 
Drengestua kafe 
Posisjonspartiene ønsker å se på en endret driftsmodell på Drengestua kafe, gjerne i 
samarbeid med frivillige lag og foreninger – eller andre aktører som kan bidra til å 
opprettholde et tilbud. Brukerne av tilbudet vil bli ivaretatt på andre måter i regi av Gjøvik 
kommune. 
 
Folkets Hus i Hunndalen 
Kommunen kjøpte Folkets Hus i fjor for 5,7 millioner kroner. Det var da en forventning av at 
det skulle gjøres en jobb med å få inn flere leietakere og samtidig kunne sikre driften ved 
Cafe Globus mm. Vi ser driftsutgiftene nå øker for kommunen, i form av renhold og 
investeringer knyttet til universell utforming.  
 
Dette fordrer at vi øker leieinntektene på bygget, enten overfor eksisterende leietakere eller 
får inn nye. Samtidig ønsker vi gjennom et håndslag til den frivillige aktiviteten ved 
ungdomsklubben Hafu å gi dem fritak. 
Et alternativ som blir å vurdere, er å beholde eierskapet til Folkets Hus, men samtidig 
seksjonere ut kontorlokalene og selge disse. 
 
Fontenehuset Gjøvik 
Posisjonspartiene legger inn en økning i den årlige støtten på 400 000 kroner til Fontenehuset. 
 
Vitensenteret 
Posisjonspartiene ønsker i forbindelse med utredningen om kulturhus å se på muligheten for 
også å innlemme Vitensenterets aktiviteter i lokalene. 
 
Etablering av Gjøvik Tomteselskap AS 
Posisjonspartiene vil opprette Gjøvik Tomteselskap AS som skal være et kommunalt redskap 
i tilrettelegging av tomter og sosial boligbygging. Selskapet skal i 2021 bli tilført 
tomtearealer, blant annet Stensjordet og Hovdetoppen. Selskapet blir et søsterselskap av 



Industribygg på kort sikt, men målet er at selskapet skal stå på egne bein som et utavhengig 
selskap. 
 
 
Investeringer 2021-2024 
 
Kulturhus 
Posisjonspartiene er opptatt av at utbygging av kulturhus i Gjøvik. Når vi samtidig har mange 
viktige utbyggingsprosjekter innenfor kommunens kjerneområder som helse og oppvekst er 
det gledelig å registrere at andre aktører i kommunen har mulighet til å investere i en slik 
utbygging og leie tilbake lokaler til den aktiviteten Gjøvik kommune skal ha rom for i et 
kulturhus.  
En slik løsning vil også bidra til at det er mulig å skape mer aktivitet i huset utenom den 
aktiviteten kommunens egen kulturvirksomhet bidrar med. Vi mener derfor dette er den beste 
løsningen for denne utbyggingen og ønsker gjennom denne økonomiplanen å synliggjøre en 
slik realisering av kulturhus. 
Som et tilleggsoppdrag til utredningen om kulturhus, ønsker posisjonspartiene å se på 
hvordan vi også kan inkludere Vitensenteret i et slikt framtidig tilbud – noe som gjør at vi 
setter av utredningsmidler til dette. 
 
Bredbånd, fiber og mobilforhold 
Posisjonspartiene vil fortsette utbyggingen av fiber, bredbånd og mobilforhold i Gjøvik. Selv 
om fylkeskommunens budsjetter tas ned på området, ønsker vi å legge mer penger på bordet 
for å forbedre dette overfor innbyggerne.  
Bevilgningene de siste årene fra Gjøvik kommune har vist at det koster mye å nå alle våre 
innbyggere. Vi anser imidlertid dette som svært viktig infrastruktur for alle og derfor må 
bygges ut i større grad enn i dag. 
Vi legger inn 15 millioner kroner ekstra i 2021, og 5 millioner kroner ut over rådmannens 
forslag i påfølgende år. 
 
Kommunale veger 
Vi legger opp til styrking av våre kommunale veger, og øker bevilgningene fra 16 millioner til 
20 millioner kroner i 2021 og opp til 25 millioner kroner i 2024. For øvrig sier vi nei til det 
foreslåtte vedlikeholdskuttet i rådmannens forslag på sommer- og vintervedlikehold. 
 
Vann og avløp 
Vann- og avløpssektoren får betydelige investeringsmidler i fireårs-perioden, og vi gjør ingen 
endringer på rådmannens forslag. 


