
Årsberetning 2018 
Gausdal kommune 
 
Årsregnskapet 2018 
 
Kommunestyret i Gausdal skal i henhold til kommuneloven, vedta både et årsregnskap og en 
årsberetning. Disse to dokumentene skal gi informasjon om de viktigste tallstørrelser og vesentlige 
forhold, samt forklare avvik. I tillegg har kommunestyret i Gausdal valgt å ha andre mål enn kun de 
økonomisk. Disse målene rapporteres til kommunestyret i årsmeldingen. 

Gausdal kommune fikk i 2018 et regnskapsmessig mindreforbruk i drift på 17,1 mill. kr. Et 
regnskapsmessig mindreforbruk innebærer at kommunen har hatt høyere inntekter og/eller lavere 
utgifter enn budsjettert. Mindreforbruket de senere år er angitt i tabellen nedenfor: 

Tall i hele mill. kr 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Mer-/mindreforbruk i 
forhold til budsjett 

17,1 14,1 10,9 6,8 11,2 - 7,4 8,8 

 

Resultat i forhold til rapportert ved 2. tertial 2018 

Alle tall i hele mill. kr 
Faktisk avvik 

2018 

Anslått 
avvik 2. 

tertial Differanse 

Planområdene:       

1 Administrative fellestjenester               -0,27             -0,27 

2 Næring og miljø                 0,18               0,18 

3 Skole                 0,60           -1,05             1,65 

4 Barnehage                 4,72             2,20             2,52 

5 Kultur og fritid                 0,02                  -                0,02 

6 Teknisk drift               -0,97           -1,00             0,03 

7 Bygg/eiendom/areal                 0,97               0,97 

9 Barn og familie               -3,70           -4,20             0,50 

10 Sosiale tjenester og sysselsetting                 0,40               0,40 

11 Helse                 1,22               1,22 

12 Omsorg               -0,11           -1,00             0,89 

Sum planområdene:                 3,05           -5,05             8,10 

Generelle poster:       

Inntekter kraftsektoren                 9,50             0,50             9,00 

Skatt/inntektsutjevning                 3,55           -1,50             5,05 

Pensjon                 0,45             0,70           -0,25 
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Lønnsoppgjør               -0,13           -0,40             0,27 

Eiendomsskatt               -0,19           -0,16           -0,03 

Renter og avdrag                 0,80               0,80 

Buffer tap på fordringer                 0,07               0,07 

Formannskapets tilleggsbev.post                 0,03               0,03 

Sum generelle poster:               14,07 -0,86           14,93 

SUM TOTALT               17,12 -5,91           23,03 

Vedr kraft og skatt              13,05           -1,00          14,05 

Endring utenom kraft og skatt                4,07           -4,91            8,98 

 
Årsaker til at det ble et mindreforbruk på 17,1 mill. kr i stedet for et merforbruk på 5,9 mill. kr, skyldes i 
hovedsak et ekstraordinært utbytte fra Lillehammer og Gausdal energiverk Holding as samt en god 
skatteinngang helt på slutten av året. Disse to postene utgjøre en bedring av resultatet sett opp mot 
anslått ved andre tertial på hele 14 mill. kr. Driften av planområdene ble også bedre enn antatt per 
andre tertial, hovedårsakene til dette er: 

Planområde 3 Skole. Det ble anslått et merforbruk i størrelsesorden 1 mill. kr, i stedet ble det et positivt 
avvik på 0,6 mill. kr. Mer inntekter/lavere utgifter knyttet til barn fra/i andre kommuner samt at noe 
høyere nivå på utgifter finansiert av tilskudd og investeringsprosjekter, er hovedårsakene til dette. 

Planområde 4 Barnehage. Ved rapporteringen per andre tertial, ble det estimert et mindreforbruk på 2-
2,7 mill. kr, mens det ved årets slutt viste seg å bli et mindreforbruk på hele 4,7 mill. kr. 

• lavere betaling for barn i private barnehager i andre kommuner og tilskudd til private 
barnehager ble samlet 2,4 mill. kr bedre enn budsjettert. Dette inkluderer redusert 
tilskudd til en barnehage på 0,7 mill. kr som følge av gjennomført økonomisk tilsyn (saken 
er til klagebehandling hos fylkesmannen).  

• ikke benyttet buffer avsatt til ekstra plasser ved Fjerdum barnehage 0,9 mill. kr. 

• ikke benyttede lønnsressurser som følge av lavere etterspørsel etter plasser 0,8 mill. kr. 
Dette punktet var nok ikke tilstrekkelig vektlagt ved rapporteringen per andre tertial. 

• mindreforbruk for øvrig ved de kommunale barnehagen på 0,5 mill. kr. Blant annet er 0,1 
mill. kr av lønnsutgiftene dekket av tilskuddsmidler. 

Flere av disse elementene slo mer heldig ut enn det som var anslått ved andre tertial.  

Planområde 7 Bygg/eiendom/areal. Det ble et resultat som var ca.1mill. kr bedre enn anslått ved andre 
tertial. Dette er i hovedsak som følge av at kommunen fikk tilbakebetalt for mye fakturert strøm knyttet 
til ett av sykehjemmene. 

Planområde 11 Helse. Det ble ved andre tertial rapportert at kommunen hadde økte utgifter til 
ressurskrevende tjenster (også på planområde 12 Omsorg). Det viser seg at en større del enn først 
antatt av disse utgiftene ble dekket opp av tilskudd til ressurskrevende tjenester.  

For nærmere detaljer, se kommentarene til regnskapsskjema 1A og 1B. 
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Årsregnskap 

 
I årsberetningen skal kommunen omtale vesentlige avvik i drifts- og investeringsregnskapet. 
Regnskapsskjema 1A og 1B for driftsregnskapet, og 2A for investeringsregnskapet er dermed inntatt. 
Vesentlige avvik er kommentert for alle de tre regnskapsskjemaene. 

 

Regnskapsskjema 1A Drift 

 
 

Tall i 1000 kroner Regnskap 2018 
Regulert 

budsjett 2018 
Opprinnelig budsjett 

2018 Regnskap 2017 

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER         

Skatt på inntekt og formue -156 210 -145 372 -145 372 -148 052 

Ordinært rammetilskudd -187 852 -194 893 -194 893 -191 416 

Eiendomsskatt annen eiendom -1 927 -1 757 -1 757 -2 222 

Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger -34 423 -34 781 -34 781 -24 453 

Andre direkte eller indirekte skatter -1 829 -1 829 -1 829 -1 829 

Andre generelle statstilskudd -9 391 -4 573 -4 573 -7 988 

Sum frie disponible inntekter -391 631 -383 205 -383 205 -375 959 

          

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER         

Renteinntekter og utbytte -22 791 -13 194 -13 194 -14 112 

Gevinst finansielle instrumenter 
(omløpsmidler) 0 0 0 0 

Renteutgifter, provisjoner og andre 
finansutgifter 14 550 15 870 15 870 13 589 

Tap på finansielle instrumenter 
(omløpsmidler) 0 0 0 0 

Avdrag på lån 22 243 21 831 21 831 19 680 

Netto finansinntekter/-utgifter 14 002 24 507 24 507 19 156 

          

AVSETNINGER OG BRUK AV 
AVSETNINGER         

Til dekning av tidligere års 
regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 

Til ubundne avsetninger 14 084 14 084 0 10 874 

Til bundne avsetninger 2 069 1 829 1 829 2 035 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige 
mindreforbruk -14 084 -14 084 0 -10 874 

Bruk av ubundne avsetninger -17 491 -17 491 -17 491 -21 556 

Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 

Netto avsetninger -15 422 -15 662 -15 662 -19 521 
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FORDELING         

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 

Til fordeling drift -393 051 -374 360 -374 360 -376 324 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 375 901 374 360 374 360 362 240 

Regnskapsmessig 
merforbruk/mindreforbruk -17 150 0 0 -14 084 

 

Vesentlige avvik i driftsregnskapet 1A 

 
 
Det framgår av regnskapsskjema 1A, at det var 18,7 mill. kr i høyere inntekter til fordeling i 2018 enn det 
som var budsjettert. Dette skyldes blant annet følgende forhold: 

Skatt og rammetilskudd ble 3,8 mill. kr høyere enn budsjettert, og hovedårsaken til dette er at netto 
skatt og inntektsutjevning ble 3,5 mill. kr høyere enn budsjettert.  

Skatteinntektene i Gausdal ble i 2018 10,8 mill. kr høyere enn budsjettert. Omtrent halvparten av 
økningen har sammenheng med marginoppgjør og omfordeling etter nye fordelingstall for inntektsåret 
2017. 

Av alle innbetalinger av skattetrekk og forskuddsskatt for personlige avsettes det en margin, og 
i Gausdal er marginavsetningen 11%. Marginen benyttes til utbetaling av tilgodebeløp etter avregning. I 
oktober er siste avregning foretatt, og eventuell overskytende/ubenyttet margin fordeles til 
skattekreditorene. Kommunen mottok en andel på om lag 2 mill. kr i overskytende margin i november 
2018. 

Etter at siste avregningspulje er kjørt i oktober, beregnes nye fordelingstall til skattekreditorene etter 
faktisk likning. Disse erstatter foreløpige tall basert på prognoser. Omfordeling for 2017 ble foretatt i 
november 2018 og nytt fordelingsoppgjør tilførte Gausdal 3,9 mill. kr ekstra. 

Den øvrige økningen i skatteinntektene er ikke uten videre lett å identifisere, men KS har kommentert 
følgende: 

«Skatteveksten på årsbasis ble i statsbudsjettet for 2018 anslått til 1,3 pst for kommunene og 2,7 pst for 
fylkeskommunene. På bakgrunn av lavere lønnsvekstanslag ble anslagene på skatteveksten satt ned til 
henholdsvis 1,0 pst og 2,3 prosent i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Deretter ble vekstanslagene 
oppjustert til 2,4 prosent for kommunene og 3,3 prosent for fylkeskommunene i oktober 2018. Anslagene 
ble satt opp igjen på bakgrunn av ekstraordinært store uttak av utbytter til personlige skatteytere, som 
trolig skyldes tilpasninger til skattereformen.» 

Det antas at dette kan forklare deler av den ekstra skatteinngangen som også kom Gausdal kommune til 
del  på slutten av 2018. 

Gausdal er en kommune som har relativt lave skatteinntekter per innbygger. Dette medfører at 
kommunen får inntektsutjevningstilskudd. Dette tilskuddet utjevner til en viss grad skatteinntektene 
mellom kommunene. Når Gausdal kommune får en stor økning i skatteinntektene, må det påregnes at 
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kommunen får et lavere inntektsutjevningstilskudd. I 2018 ble dette tilskuddet 7,3 mill. kr lavere enn 
budsjettert. 

Andre generelle tilskudd ble 4,8 mill. kr høyere enn budsjettert. Av dette utgjør økt integreringstilskudd 
5,1 mill. kr, mens det ble 0,3 mill. kr lavere rente- og avdragskompensasjon enn budsjettert. 

Renteinntekter og utbytte ble 9,6 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes utbetaling av 
ekstraordinært utbytte fra Lillehammer og Gausdal Energiverk Holding as (LGE), som følge av 
omstrukturering av egenkapitalen/omgjøring av ansvarlig lån Eidsiva Energi as, dette ses opp mot 
redusert renteinntekt på ansvarlig lån til Eidsiva Energi as. 

I sitt møte 25.10.2018 i sak 61/18, sluttet kommunestyret seg til den foreslåtte omstruktureringen av 
egenkapitalen i Eidsiva Energi as. Dette innebar at det ansvarlige utlånet på 57,44 mill. kr som Gausdal 
hadde til Eidsiva Energi as, ble overført til Lillehammer og Gausdal energiverk Holding as (LGE). Deretter 
ble det ansvarlige lånet konvertert til aksjekapital i Eidsiva, og det ble utbetalt en overkurs til LGE fra 
Eidsiva. 

I driftsregnskapet fikk ikke kommunen utbetalt renter for andre halvår 2018, da Eidsiva valgte å bake 
dette inn i utbetalingen av overkurs. Denne overkursen ble utbetalt til LGE. 
For å unngå at kommunene fikk mindre inntekter fra kraftsektoren i 2018 enn det som var forutsatt, 
samt at det var ønskelig at kommunene i 2018 mottok et beløp omtrent på størrelse med overkursen, 
besluttet LGE å utbetale ekstraordinært utbytte for 2018 i generalforsamlingen i desember 2018. For 
Gausdal sin del, utgjorde dette 10,96 mill. kr. 

 
Renteutgifter og avdrag på lån ble samlet 0,9 mill. kr lavere enn budsjettert. Renteutgiftene slo positivt 
ut sett opp mot budsjett som følge av lavere låneopptak enn først forventet, samt lavt rentenivå. Avdrag 
ble noe høyere enn budsjettert, for å ivareta krav til minimumsavdrag i regnskapet. 
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Regnskapsskjema 1B Drift per planområde 

 
Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet, viser hvordan kommunens inntekter fra skjema 1A fordeler seg 
på kommunens planområder, kommunen har i alt 13 planområder. De ulike tjenestene som kommunen 
yter/arbeid som utføres blir alle gruppert inn i et planområde. Det er på dette nivået kommunestyret 
fastsetter budsjettet. 

 

Tall i 1000 kroner Regnskap 2018 
Regulert budsjett 

2018 
Opprinnelig 

budsjett 2018 
Regnskap 2017 

Fra budsjettskjema 1A:         

Til fordeling drift 375 901 374 360 374 360 362 240 

          

Netto driftsutgifter pr 
Planområde         

01 Administrative fellestjenester 28 108 27 837 28 017 29 062 

02 Næring og miljø 5 576 5 755 5 719 5 424 

03 Skole 74 425 75 029 73 973 73 543 

04 Barnehage 41 190 45 906 44 617 41 899 

05 Kultur og fritid 12 997 13 016 12 647 12 476 

06 Teknisk drift 9 844 8 875 7 830 9 334 

07 Bygg/eiendom/areal 41 749 42 715 39 006 36 565 

08 Interkommunale samarbeid 0 0 0 0 

09 Barn og familie 22 736 19 031 18 070 19 115 

10 Sosiale tjenester og 
sysselsetting 15 597 15 998 13 480 14 561 

11 Helse 59 337 60 556 55 324 49 598 

12 Omsorg 99 535 99 425 98 869 97 098 

13 Generelle utgifter og 
inntekter -35 194 -39 782 -23 193 -26 435 

Netto for Planområde 375 901 374 360 374 360 362 240 

 

Kommentarer til regnskapsskjema 1B  

 
 
Netto utgifter fordelt på planområdene, har et merforbruk på 1,5 mill. kr sett opp mot budsjettet. Ser en 
bort fra generelle poster ført på planområde 13 Generelle utgifter og inntekter, har drift av kommunens 
tjenester et samlet mindreforbruk på 3 mill. kr. De planområdene med størst avvik kommenteres her: 

Planområde 4 Barnehage har et mindreforbruk på hele 4,7 mill. kr. Ikke benyttet buffer knyttet til ekstra 
plasser i Fjerdum barnehage utgjør 0,9 mill. kr av dette. Mindre etterspørsel etter barnehageplasser 
generelt, innebar også lavere utgifter enn budsjettert i drifta for øvrig. Det er foretatt en reduksjon i 
tilskudd etter gjennomført økonomisk tilsyn i en barnehage tilsvarende 0,7 mill. kr, og tilskuddsnivå til 
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private barnehager, betaling for barnehageplasser i andre kommuner samt tilskuddsordningene knyttet 
til gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling ble alle lavere enn budsjettert. Totalt utgjør disse 
tilskuddsordningene en redusert utgift sett opp mot budsjett tilsvarende 1,8 mill. kr. 

Drift av de kommunale barnehagene fikk et mindreforbruk tilsvarende 0,5 mill. kr. 

Planområde 6 Teknisk drift har et merforbruk tilsvarende 1 mill. kr. Dette er som følge av de store 
merutgiftene knyttet til brøyting av de kommunale vegene og noe høyere utgifter enn budsjettert til 
brann, beredskap og løypebrøyting. I positiv retning trekker selvkostområdene, der det er et positivt 
avvik i størrelsesorden 0,7 mill. kr. 

Planområde 7 Bygg/eiendom/areal har et mindreforbruk tilsvarende 1 mill. kr. Hovedårsaken til dette, 
er tilbakeføring av for mye fakturert strøm ved Follebutunet fra tidligere år, dette alene utgjør 1 mill. kr i 
lavere utgifter.  

Planområde 9 Barn og familie har et merforbruk på 3,7 mill. kr. Dette er som følge av dobling i antall 
omsorgsovertakelser innen barneverntjenesten i 2018. Dette har medført et merforbruk innen 
barneverntjenesten på nær 4,4 mill. kr som følge av dette.   

Planområde 11 Helse har et mindreforbruk på 1,2 mill. kr. Det er til dels store innbyrdes avvik innen de 
enkelte tjenestene på dette planområdet. Det er brukt ca. 1,2 mill. kr av overskuddsfond fra tidligere år 
for å få deler av regnskapet i balanse med budsjettet, mens det på andre deler av planområdet har vært 
mindreforbruk. Noen hovedpunkt nevnes: 

• 0,7 mill. kr - utgifter dekket av tilskuddsmidler Ung styrke 

• 0,5 mill. kr - dagsentrene hadde et lavere forbruk enn budsjettert 

Det har for øvrig vært en økning i kommunens utgifter til ressurskrevende tjenester. Samlet sett har 
imidlertid disse utgiftene i stor grad blitt dekket opp av tilskudd. Deler av disse utgiftene føres 
på/henger sammen med tjenester også gitt på planområde 12 Omsorg. 

Planområde 13 Generelle utgifter og inntekter har et merforbruk på 4,6 mill. kr. Av dette gjelder 5,1 
mill. kr avsetning til flyktningefond av økt integreringstilskudd (jmf. økt tilskudd på skjema 1A) samt 
refusjon tilskudd til annen kommune for flyktninger som har valgt å flytte før fem års perioden for 
mottak av integreringstilskudd er nådd. 

Pensjon ble 0,4 mill. kr lavere enn budsjettert, mens det var avsatt i overkant av 0,1 mill. kr for lite til 
lønnsoppgjøret. Avsetning av renter til bundne fond ble 0,2 mill. kr lavere enn budsjettert. For øvrig kun 
små endringer.  
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Regnskapsskjema 2A - Investering 

 

  Regnskap  2018 Rev. budsjett  2018 Oppr. budsjett  2018 Regnskap  2017 

Finansieringsbehov         

Investeringer i anleggsmidler 79 353 641 111 258 012 81 450 000 149 601 398 

Utlån og forskutteringer 7 478 718 10 877 000 4 000 000 7 794 975 

Kjøp av aksjer og andeler 58 909 483 58 940 336 1 500 000 1 366 771 

Avdrag på lån 8 269 724 5 350 000 5 350 000 5 973 865 

Avsetninger 4 550 676 4 265 688 350 000 774 737 

Sum Finansieringsbehov 158 562 242 190 691 036 92 650 000 165 511 745 

          

Ekstern finansiering         

Bruk av lånemidler -45 932 438 -79 307 000 -71 815 000 -116 638 646 

Inntekter fra salg av anleggsmidler -5 083 476 -5 008 700 -1 000 000 -2 147 139 

Kompensasjon for merverdiavgift -13 271 384 -13 728 000 -8 535 000 -24 138 156 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -88 656 439 -88 872 336 -11 300 000 -19 666 487 

Andre inntekter -3 058 0 0 -194 170 

Sum Ekstern finansiering -152 946 794 -186 916 036 -92 650 000 -162 784 597 

          

Intern finansiering         

Bruk av avsetninger -5 615 448 -3 775 000 0 -2 727 148 

Sum Intern finansiering -5 615 448 -3 775 000 0 -2 727 148 

          

Sum Udekket/udisponert 0 0 0 0 

 

Kommentarer til regnskapsskjema 2A 

 
Regulert budsjett for 2018 viser et finansieringsbehov på 190,7 mill. kr, mens regnskapet viser et 
finansieringsbehov på 158,6 mill. kr. Faktisk finansieringsbehov er 32,1 mill. kr lavere enn budsjettert. 
Selv om administrasjonen i november måned lager en sak vedrørende periodisering av 
investeringsbudsjettet (vedtas av kommunestyret i desember), er det ikke uten videre enkelt å lage en 
fullgod periodisering. I forbindelse med låneopptak gjøres det en foreløpig vurdering av periodisering av 
investeringsutgiftene mellom år, og det er i den forbindelse fokus på å ikke ta opp mer lån enn det som 
antas forbrukt. Til tross for periodiseringen av investeringene mellom år, er det avvik på følgende 
poster: 

Investeringer i anleggsmidler. Her er det et mindreforbruk på 31,9 mill. kr. Dette fordeler seg på mange 
prosjekter, her nevnes de prosjekter med størst avvik: 
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Hovedårsak til differanse:   

Fjerdum skole og barnehage 4 881 

IKT-bevilgninger 4 663 

Rammebevilgning vann og avløp 2 302 

Heggeskogen etappe 4 2 099 

Flomsikring Finnavassdraget 1 993 

Rammebevilgning inv Pleie og omsorg 1 535 

Øvrige investeringer 14 431 

Sum avvik investering i anleggsmidler 31 904 

 

Utlån/forskutteringer. Avvik 3,4 mill. kr gjelder utlån av startlån. Dette er en behovsprøvd ordning, der 
det kun kan lånes ut til personer i målgruppen. Det vil også ta tid fra lånetilsagn er gitt til at vedtatt 
utlån blir realisert. i fjor høst var det svært stor etterspørsel etter startlån, og administrasjonen mente 
ikke at det var grunnlag for å redusere dette utlånsbudsjettet i 2018. De resterende utlånsmidlene er for 
øvrig lånt ut/gitt tilsagn på i januar 2019. 

Avdrag på lån. Avvik på 2,9 mill. kr er som følge av ekstraordinær innfrielse av startlån. Dette som følge 
av at kommunen har mottatt ekstraordinære avdrag på utlånte startlån.  

Bruk av lånemidler er 33,4 mill. kr lavere enn budsjett. Av dette gjelder 3,4 mill. kr startlån, jamfør 
tilsvarende lavere utlån til startlån enn budsjettert. Det øvrige knytter seg til bruk av lån på kommunens 
investeringer. 

 

Økonomisk analyse 
 
Kapitlet omhandler status på de ulike handlingsreglene samt utvikling i sentrale nøkkeltall. 

Handlingsregler 

Gausdal kommune vedtok i desember 2018 handlingsregler som det skal styres etter og 
rapporteres på fra og med 2019. Vi velger å ta med handlingsreglene allerede nå for å vise hva 
status er ved utgangen av 2018. 

Handlingsregel Mål Status 2018 

Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 1,75 % -0,2 % 

Disposisjonsfond i % av driftsinntektene 8 % 7,5 % 

Netto lånegjeld i % av driftsinntektene 80 % 106,3 % 

Kommunens årlige låneopptak skal ikke overstige 
låneavdrag (utenom selvkostområdet og 
startlån). 

Mindre enn 0 16,15 mill. kr 
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Dersom en sammenligner status i 2018 med de mål som er satt for årene fra og med 2019, 
tilfredsstiller ingen av resultatene i 2018 disse målene. Som nevnt i Strategiplanen for 2019-
2022, vil dette være et arbeid som vil måtte pågå over flere år for å få en bedring i kommunens 
økonomiske situasjon, og på den måten nærme seg de ønskede mål for kommunens 
handlingsregler. 

De ulike elementene kommenteres i forbindelse med analysen nedenfor. 

 

Utvikling netto driftsresultat 

Netto driftsresultat har vært svært varierende fra år til år som følge av blant annet 
kraftinntekter. Netto driftsresultat har vært lavere de siste årene enn det som anses å være 
anbefalt nivå fra fylkesmannen, som er 1,75 % av sum driftsinntekter. For Gausdal var det i 
2018 på -0,2%. Det er ikke et bra resultat, men det var likevel bedre enn budsjettert. 
Budsjettert nivå i 2018 var -3,7 %. 

Kommunen bruker fortsatt av disposisjonsfond for å få driften i balanse, og det er også lagt inn 
forutsetninger om bruk av fond de første årene i økonomiplanen 2019-2022. Det er imidlertid 
en situasjon som ikke kan fortsette. 

 

I kommunal sektor er det en del forhold som gjør at netto driftsresultat som resultatbegrep er 
noe unyansert og ikke fanger opp noen viktige forhold. I mange tilfeller gis det et fortegnet 
bilde av kommunens økonomi som følge av hvordan ulike elementer må håndteres i 
regnskapet. Tabellen nedenfor sier noe om dette. 
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Korrigert netto 
driftsresultat  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Netto driftsresultat i 
hele mill. kr 

10,8 38,2 - 8,0 7,7 - 3,7 3,0 0,6 - 1,2 

Netto driftsresultat i % 
av driftsinntektene 

2,6% 8,6% -1,7% 1,6% -0,8% 0,6% 0,1% -0,2% 

Premieavvik/amortisert 
avvik 

-3,6 -10,7 -8,2 -12,0 13,9 2,2 0,4 -3,8 

Momskomp. inv. ført i 
drift 

-2,7 -3,8 -2,6 - - - - - 

Korrigert for bruk/avs 
bundne fond 

- 1,8 -1,1 1,2 -3,5 - 4,2 -11,4 -8,1 -1,4 

Korrigert netto 
driftsresultat i kr 

2,7 22,6 -17,6 -7,8 6,0 - 6,2 - 7,0 - 6,4 

Korrigert netto 
driftsresultat i % 

0,7% 5,2% -3,8% -1,6% 1,2% -1,2% -1,3% -1,1 % 

Som en ser av tabellen, har resultatene fra 2013 i hovedsak vært negative, med unntak av 2015. 
Korrigert netto driftsresultat har også vært jevnt over vært mer negative enn det som framgår 
av netto driftsresultat uten korrigeringer. 

 

Utvikling lånegjeld 

Netto lånegjeld er et nøkkeltall som tar utgangspunkt i kommunens lånegjeld, trekker ut alle 
typer utlån og ubrukte lånemidler. Utviklingen i netto lånegjeld ses i sammenheng med 
utviklingen i kommunens driftsinntekter. Figuren nedenfor viser dette: 
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Kommunen har gjennomført betydelige investeringer de senere år. Lån har vært den viktigste 
finansieringskilden, og lånegjelden har økt betydelig. I 2018 må det bemerkes at netto lånegjeld 
viser en ekstra negativ utvikling som følge av at ansvarlig lån til Eidsiva Energi as nå er overført 
til Lillehammer og Gausdal energiverk Holding as, og er konvertert til aksjekapital. Denne 
transaksjonen forverrer denne tallstørrelsen med 57,44 mill. kr i 2018.  

Ser en nivået på netto lånegjeld i 2018 opp mot budsjettert nivå, er det et lavere låneopptak i 
2018 enn det som var forutsatt. Imidlertid trekker avslutningen av det ansvarlige utlånet til 
Eidsiva i motsatt retning. Kommunens langsiktige mål, er at netto lånegjeld i % av 
driftsinntektene ikke skal være høyere enn 80 %, Nivået ved utgangen av 2018 var 106,3 %. 
Differansen til ønsket nivå på 80 % utgjør 150 mill. kr. 

 

 

Lånegjelden består av lån til investeringer innen vann- og avløpssektoren 
(selvkostområder), startlånsmidler og kommunens øvrige investeringer, . Renter og avdrag 
knyttet til lån innen vann- og avløpssektoren dekkes av gebyrene, og lån tatt opp til videre utlån 
vil i hovedsak dekkes av innbetalinger fra lånekunder. 
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Utvikling fond 

 

Kommunens disposisjonsfond har i 2018 gått ned med 6,1 mill. kr. Det ble budsjettert med 17,5 
mill. kr i bruk av disposisjonsfond for å saldere budsjettet for 2018. Da regnskapet for 2017 ble 
avlagt, viste det seg at det ble et mindreforbruk på 14,1 mill. kr. Disse midlene ble tillagt 
disposisjonsfondet. Det er dermed mer disposisjonsfond per 31.12.2018, enn det som var 
forventet da budsjettet for 2018 ble vedtatt. 

Det er budsjettert med bruk av disposisjonsfond også i strategiplanene for 2019-2022, og deler 
av fondsbeholdningen er allerede bundet opp til vedtak. Det er dermed viktig å ikke redusere 
disposisjonsfondet ytterligere.  

Disposisjonsfond i % av driftsinntektene sier noe om hvilket handlingsrom kommunen har. I 
2018 er nivået på 7,5 %. Det er noe under det nivået som er ønskelig, som er 8 %. Differansen 
utgjør 2,8 mill. kr. 
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Utvikling likviditet 

 

 

Likviditetsgrad 1 ser på forholdet mellom omløpsmidler (bankinnskudd, kortsiktige fordringer 
og premieavvik) i forhold til kortsiktig gjeld, mens likviditetsgrad 2 ser på nivået av kommunens 
bankinnskudd i forhold til kortsiktig gjeld. Begge måltallene er fortsatt på et akseptabelt nivå. 

Arbeidskapitalen viser forholdet mellom kommunens bankinnskudd og fordringer samt 
kortsiktig gjeld. Det framgår av figuren nedenfor at kommunen har en høy arbeidskapital, noe 
som innebærer at kommunen ikke har utfordringer med å betale for seg. Denne tallstørrelsen 
inneholder imidlertid en del elementer som gjør at bildet må nyanseres noe. Det trekkes ut 
midler knyttet til bundne fond, vedtatte disponeringer av fond, ubrukte lånemidler samt 
premieavvik. Da kommer en fram til en tallstørrelse som er mer reell. 
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Selv om det er et negativt tall i 2018, er det en liten bedring på 2 mill. kr fra 2017. Det er her 
trukket ut blant annet budsjettert bruk av disposisjonsfond for å saldere driftsbudsjettet i 2019. 

 

Interkommunale samarbeid der Gausdal er vertskommune 
Gausdal kommune er vertskommune for følgende samarbeid; 

• Landbrukskontoret for Lillehammerregionen 
• Samarbeid om eiendomsforvaltning (EIOFF) vedrørende SD-anlegg   
• Regional Frisklivssentral (SD = Sentral Driftskontroll) 
• Kommunen fører regnskapet for Regionrådet i Lillehammerregionen. 

Samarbeidene følger vedtatte avtaler. For informasjon om økonomien og hva samarbeidene 
omfatter, vises det til note 29 i årsregnskapet. 

 

Oppsummering økonomi 

Ekstraordinært utbytte fra kraftsektoren, en noe bedre skatteinngang enn budsjettert 
samt stram økonomistyring i tjenestene, sørget for at netto driftsresultat ble bedre enn 
budsjettert i 2018. Resultatet ble av den grunn også bedre enn antatt ved rapporteringen per 
andre tertial. Lånegjelden er høy, og disposisjonsfondene blir gradvis redusert.  

Det blir viktig å tilpasse driften til de lavere økonomiske rammene som er vedtatt, for å unngå 
merforbruk og behov for bruk av disposisjonsfond for å saldere drift. 
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Intern kontroll 

 
Tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard i 
virksomheten. 

 
Etter kommuneloven skal det i årsberetningen redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som 
planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. Vi har et 
kapittel om internkontroll i årsmeldingen også. 

Vi definerer internkontroll som systematiske tiltak som sikrer at virksomhetens aktiviteter  

1. planlegges 
2. organiseres 
3. utføres 
4. vedlikeholdes 

i samsvar med krav i lov eller forskrift. 

Vi arbeider etter mottoet godt nok, i og med at det må være en balanse mellom tjenesteyting og 
systemfokus/dokumentasjon. Vi arbeider for å skape en kultur for fornying, forenkling og forbedring, 
der vi søker å jobbe med det viktigste først.  Lederansvaret handler om tilrettelegging, gjennomføring og 
oppfølging. 

 

Internkontrollen har tre fokusområder:  

      

Tjenesteytingen / kjerneoppgavene og støtteprosessene = brukerne 

Personalet, HMS (helse, miljø og sikkerhet) = medarbeiderne  

Samfunnssikkerhet og beredskap = verdiene i samfunnet 

      

Dokumenter som må være på plass for å ha en sektorovergripende internkontroll: 

• Delegeringsreglementet fra kommunestyret 
til rådmannen 

• Administrative fullmakter fra rådmannen 

• Økonomireglementet/-håndboken 

• Finansreglementet 

• Anskaffelsesreglementet 

• Personalreglementer/personalhåndbok 

• Etiske retningslinjer 

• Lederavtaler 

• HMS internkontroll 

• Krise og beredskap 

• Rutiner for systematisk avvikshåndtering 

• Strategisk kompetansestyring 

• Arkivplan 

• Informasjonssikkerhet og personvern 

• Oversikt over avtaler 
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Dokumentene er i hovedsak oppdatert. Noen ble revidert i 2018, deriblant enkelte dokument i 
personalhåndboka. Retningslinjer for ytringsfrihet og varsling er ett eksempel. Prosedyre for 
rekruttering er et annet. 

Det er ellers mange egenkontroll- og internkontrollaktiviteter i løpet av et år. I selve årsmeldingen blir 
flere enn det som står her omtalt. Det er de som gjelder tjenestene omtalt under hvert enkelt 
planområde.   

Her er noen av de større på systemnivå – felles Gausdal kommune – i 2018:  

• Oppfølging av politiske vedtak – sak til kommunestyret 3 ganger i året. 

• Rapportering gjennom økonomi- og aktivitetsrapporten (tertial), der internkontroll er tema. 

• Kvalitetsmelding grunnskole i kommunestyret i oktober. 

• Arbeid med gode pasientforløp. Her er vi med i et nettverk mellom flere kommuner, KS og 
sykehus. 

• Internkontrolldagen – årlig temadag for ledere og avdelingsledere, inkludert arbeid med 
risikovurdering og revidering av enhetenes handlingsplan for internkontroll. 

• Nye retningslinjene for ytringsfrihet og varsling vedtatt i partssammensatt utvalg. 

• Retningslinjer for behandling av klager etter arbeidsmiljøloven. Vedtatt i juni 2018. 

• Saksbehandlingskurs for ledere og avdelingsledere. 

• Eiermeldinger for 2018 ble behandlet i kommunestyret i mai. 

• Kontinuerlig arbeid med informasjonssikkerhet og personvern, med spesielt fokus på krav 
knyttet til ny personvernlovgivning (GDPR). 

• Felles personvernombud for Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu. Samarbeidsavtalen ble 
vedtatt i kommunestyret i juni.  

• Retningslinjer for omstilling og nedbemanning er oppdatert.  

• «Framsikt» - et økonomi- og virksomhetsstyringssystem, er tatt i bruk.  

 

Tilsyn, forvaltningsrevisjoner og selskapskontroll:   

Fra Arbeidstilsynet: 
Tilsyn etter arbeidsuhell ved teknisk enhet. Pålegg ble gitt om involvering av verneombud og personlig 
verneutstyr. Tilbakemelding fra Arbeidstilsynet er at påleggene er oppfylt tilfredsstillende. 

Fra Mattilsynet:  
Tilsyn med Follebutunet (kantine og avdelingskjøkkenet). Det ble pålegg om å utføre 3 tiltak, knyttet til 
allergenmerking og kjøletemperatur. Tiltakene er utført, og saken er avsluttet fra Mattilsynets side.  

Skatt Øst:  
Avgrenset kontroll av kompensasjonsordningen for periode 02-2018 – ingen avvik. 

Fra Arbeidstilsynet:  
Postalt tilsyn fra arbeidstilsynet etter uønsket hendelse knyttet til en støttekontakt. Pålegget er nå 
lukket, etter at vi i habiliteringstjenesten har 

• gjennomført kartlegging og risikovurdering 

• utarbeidet oversikt over tiltak og plan for gjennomføring av tiltak 

Retningslinjer for forebygging av vold og trusler mot ansatte er også gjennomgått.  
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Forvaltningsrevisjon: 
Landbrukskontoret i Lillehammerregionen. Rapporten behandlet i kommunestyret i mai. 

I 2018 ble det oppstart av flere prosjekt gjennom at kontrollutvalget bestilte foranalyser: 

• Foranalyse Kommunalt psykiatri- og rusarbeid 

• Foranalyse: Kvalitet i hjemmetjenesten 

• Forvaltning av pasientmidler 

Selskapskontroll: 

Om Lipro. Revisjonsrapport ble behandlet i kommunestyret i april.  

 

Etikk 
 
Kommunen skal i sin årsberetning si noe om kommunens arbeid med etikk. 

 
Gausdal kommune vedtok sine første etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i 2008. Prosess for 
fornyelse av disse ble gjennomført i 2016. Her var kommunestyret, ledere og tillitsvalgte involvert. Nye 
retningslinjer ble vedtatt i kommunestyret 16. juni 2016. 

Ved introduksjon av nyansatte blir etiske retningslinjer gjennomgått. 

 

Likestilling 
 
Kommunen er pålagt i sin årsberetning å si noe om likestilling samt diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven, I dette kapitlet gis en redegjørelse for dette. 

 
Likestilling.  

Arbeidsstokken i Gausdal kommune har en 80/20 fordeling når det gjelder henholdsvis kvinner og menn, 
med litt variasjon fra år til år. Innen pleie og omsorg, renhold og barnehage er menn i et stort 
mindretall, mens menn er i stort flertall innen teknisk område. Over år fordeler undervisningspersonalet 
seg med 75 % kvinner og 25 % menn. 

Vi har tall og statistikk på gjennomsnittslønn fordelt på kjønn og ulike stillingskategorier. Hvem som har 
høyest gjennomsnittslønn fordeler seg forholdsvis jevnt mellom kvinner og menn. Retningslinjer for 
lokal lønn ble oppdatert i 2016.   

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.  

Vårt fokus i arbeidet med barn og unge er tilbud til alle, og tiltak for de få (som har behov for det). I vår 
satsing på folkehelse tar Gausdal kommune en offensiv rolle for å styrke faktorer som bidrar positivt til 
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folkehelsen, og svekke forhold som kan ha negative virkninger. Vi søker å bidra til utjevning av sosiale 
helseforskjeller. Alle skal ha mulighet til å ta vare på og fremme egen helse, trivsel og mestring. 

I planarbeid og i byggeprosjekt er universell utforming sentralt, slik det skal være i henhold til 
lovverket. Gausdal kommune ble tildelt tilgjengelighetsprisen 2018 for utbyggingen av Fjerdum skole og 
barnehage. Prisen er gitt av Oppland blindeforbund. Prisen ble overrakt i kommunestyremøtet, av 
Johnny Libakken. 

Kommunen har et aktivt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

 
 


