
 
 

 
 

 

   
Saksframlegg 

 
 

Ark.:  Lnr.: 1651/20 Arkivsaksnr.: 20/256-1 
 
Saksbehandler: Rannveig Mogren 
 
FORNYING OG OMSTILLING 2020 - TILTAK FOR PLANOMRÅDENE  
 
Vedlegg: Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
I denne saken presenteres tiltak innenfor det enkelte planområde, som svar på bestilling 
i kommunestyrets budsjettvedtak. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kommunestyret fattet følgende vedtak i forbindelse med behandlingen av budsjett 2020 og 
økonomiplan for perioden 2020-2023 (relevante utdrag): 
 
Vedtakspunkt 18: 
Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en tiltaksplan for effektiviserings- og 
innsparingstiltak knyttet til de generelle nedtakene innenfor planområdene, i tillegg til nedtak som 
i budsjettet for 2020 og økonomiplanen for 2020-2023 ikke er fordelt på planområder. Planen 
skal omfatte tidligere vedtatte tiltak og konkrete forslag til nye tiltak. Kravet er å oppnå 
bærekraftig drift i løpet av planperioden 2020-2023.  
Til grunn for tiltaksplanen skal det ligge en gjennomgang av alle tjenester, med mål om vesentlig 
reduksjon i antall årsverk. Det forutsettes at nedbemanningen i vesentlig grad også skal gjelde 
lederstillinger og stillinger med hovedvekt av administrative oppgaver innen alle planområder. 
Der det er mulig, skal nedbemanning skje ved naturlig avgang.  
Til hvert tiltak skal det knyttes forventet innsparing, forventet reduksjon i antall årsverk og 
planlagt framdrift. Alle tiltak for 2021 må være effektuert innen utgangen av 2020. Det forventes 
videre en delårsvirkning av tiltak i 2020.  
Tiltaksplanen skal legges fram for kommunestyret innen 15. mars 2020.  
Prosess og mulige tiltak drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte, i tråd med kravene i 
arbeidsmiljøloven og kollektive avtaler.  
 
Vedtakspunkt 19 
Formannskapet skal holdes løpende orientert om status for omstillingsprosessen gjennom en fast 
sak i alle formannskapsmøter. Formannskapet drøfter saken og tar stilling til hvilke tiltak som kan 
gjennomføres administrativt og hvilke tiltak som krever politisk behandling. Politiske saker skal 
fremmes fortløpende.  

Vedtakspunkt 21 
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Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere kostnadsbesparende tiltak knyttet til driften av 
Dikterportalen. Det fremmes en politisk sak om dette før en ny samarbeidsavtale med Stiftelsen 
Lillehammer Museum inngås.  
 
Vedtakspunkt 22 
Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere effektiviseringstiltak innen vaktmestertjenesten i 
kommunen.  
 
Gjeldende budsjett og økonomiplan inneholder følgende saldering: 
 

 
 

 
Tabellene viser at deler av salderingen er fordelt på planområdene, mens noe er ufordelt.  
Det ligger således allerede en god del omstillingstiltak i vedtatt budsjett og økonomiplan. 
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Kommunestyrets bestilling innebærer å finne tiltak for å saldere økonomiplanen ut over det 
som allerede er fordelt på planområdene. Dette innebærer å finne tiltak som gir en effekt på 
minimum 3 mill. kr i 2020, 13,815 mill. kroner i 2021 og 15,295 mill. kr i 2022 og 2023. 
Tiltakene er også sett opp mot de refererte vedtakspunktene over. I tillegg er det på enkelte 
planområder et merforbruk i 2019 som det også må finnes inndekning for. 
 
Kommunestyret fattet 23.1.2020 følgende vedtak i sak om næringsfond 2020 - fastsetting av 
ramme til prosjektstøtte, sak 6/20, vedtakspunkt 3: 
Finansiering av næringssamarbeidet knyttet til Lillehammerregionen Vekst bes innarbeidet i 
det ordinære driftsbudsjettet i økonomiplanen 2021-2024, med årsbudsjett 2021.  
 
Robek 
Som følge av at Gausdal kommune ikke fullt ut har klart å saldere budsjett 2020 og 
økonomiplan for perioden 2020-2023, er kommunen nå meldt inn i register om betinget 
godkjenning og kontroll (Robek). 
 
Det er etablert kontakt med fylkesmannen knyttet til praktiske avklaringer og prosess videre. 

Det stilles følgende krav til kommuner på Robek-listen: 
 Tiltaksplan: Innen 30. juni må kommunestyret ha vedtatt en tiltaksplan som viser 

hvordan kommunen skal oppnå økonomisk balanse.  
 Låneopptak: Alle låneopptak må godkjennes av fylkesmannen. Det innebærer også at 

fylkesmannen vil gjøre en vurdering av kommunens investeringsnivå. 
 Rapportering til fylkesmannen på status gjennom året. 

 
Prosjekt Fornying og omstilling 2020 
For å gjennomføre omstillingstiltak innenfor alle kommunens tjenester som beskrevet og 
besluttet i forbindelse med strategiplan og budsjett og andre politiske vedtak, er det etter 
bestilling fra kommunestyret igangsatt et effektiviserings- og fornyingsprosjekt som 
involverer hele organisasjonen. Det skal vurderes nye og mer effektive måter å levere 
tjenestene på innenfor lavere økonomiske rammer. Prosjektet skal sikre gode og objektive 
beslutningsgrunnlag, basert på lovkrav, vurdering av gevinster, risiko og sårbarhet.  
 
Dette er et omfattende organisasjonsutviklingsarbeid. Omstillingsperioden vil være krevende 
for organisasjonen, ettersom tjenestene samtidig skal driftes og alle lovpålagte tjenester skal 
leveres, og dette med lavere ressursinnsats. Kommunen må ha et spesielt fokus på 
internkontroll i, og i etterkant av, prosessen for å unngå uønskede hendelser og konsekvenser 
som følge av endrede arbeidsprosesser og redusert tjenestenivå. 
 
Gausdal kommune har valgt styrkebasert tilnærming som et innsatsområde, både i 
tjenesteutvikling, lederutvikling og for utvikling av organisasjonskulturen. Styrkebasert 
tilnærming handler om å studere situasjoner der vi lykkes, samt å reflektere i fellesskap rundt 
hva som er grunnen til dette og hvordan vi kan bruke denne kunnskapen for å skape enda 
bedre tjenester og arbeidsmiljø. Styrkebasert ledelse legger hovedfokus på å identifisere, 
bygge på og forsterke styrkene hos lederen selv, medarbeiderne, kollegaene, 
samarbeidspartnere og i organisasjonen som helhet. 



  
 
 

  
 
 

 

4 

 
Fornyings- og omstillingsarbeidet gjennomføres i tråd med de gjennomgående strategier som 
er vedtatt av kommunestyret i forbindelse med strategiplan for perioden 2020-2023: 

 Effektive tjenester og god kvalitet med lavere økonomisk ramme, der interkommunalt 
samarbeid og digitalisering er satsningsområder 

 Tidlig innsats, forebygging, helsefremmende arbeid og mestring, spesielt innenfor 
sektorene oppvekst og helse og omsorg 

 Bærekraftig samfunnsutvikling 
 Organisasjonskultur, ledelse og arbeidsmiljø 

 
Det er definert følgende gevinster i prosjektet: 

 Vi skal levere effektive tjenester innenfor vesentlig lavere økonomiske rammer 
innenfor alle sektorer/tjenester.  

 Vi skal utvikle bærekraftige tjenester, samtidig som vi opprettholder et sterkt fokus på 
organisasjonskultur, arbeidsmiljø, produktivitet og internkontroll. 
Bærekraftige tjenester inkluderer også opprettholdelse av fagmiljøer, at kommunen 
har tilstrekkelig og riktig kompetanse ut fra dagens behov og for fremtiden, samt 
tilstrekkelig robusthet i tjenestene. 

 
Vi skal finne nye måter å løse dagens og fremtidens oppgaver på, blant annet gjennom:  

 Samhandling innad i kommunene. Vi skal se tjenestene bedre i sammenheng, slik at vi 
finner løsninger på tvers av tjenester, både når det gjelder organisering, innhold og 
samarbeid. 

 Samhandling med andre kommuner. Interkommunalt samarbeid innenfor områder der 
det gir gevinst. 

 Samhandling med frivilligheten/sivilsamfunnet.  
 Læring fra andre kommuner som har lykkes med å skape gode tjenester med 

begrensede ressurser. 
 Medvirkning fra de som skal levere tjenestene i praksis (medarbeidere, tillitsvalgte og 

verneombud). 
 Medvirkning fra de som mottar tjenestene (innbyggere og tjenestemottakere). 
 Effektivisering av arbeidsprosesser, herunder ved bruk av teknologi der det er mulig. 

 
Parallell prosess – utredning av fremtidens helse- og omsorgstjenester 
Med bakgrunn i det betydelige omstillingsbehovet, ble det i 2019 startet opp en omfattende 
utredning av kommunens helse- og omsorgstjenester med seks deltemaer. Dette prosjektet 
videreføres i 2020. Utredningen skal bidra til en framtidsrettet utvikling av Gausdal 
kommunes helse- og omsorgstjenester, i tråd med nasjonale føringer og lokale utfordringer, 
samt innenfor kommunens økonomiske rammer. Utredningen skal inneholde alternative 
løsninger for struktur, tjenesteinnhold og innovative og nye arbeidsformer i helse- og 
omsorgstjenestene, og strategier/tiltak som styrker kommunens samlede fokus på tidlig 
innsats, forebyggende arbeid og mestring. Når kommunestyret fatter vedtak om fremtidens 
helse- og omsorgstjenester, vil disse bli løftet inn i prosjektet for effektuering. 
 
Prosjektets organisering 
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Prosjektorganiseringen skal sikre tilstrekkelig bistand og støtte til ledere i prosessen, samt et 
helhetsperspektiv på tvers av enheter og tjenester for å finne hensiktsmessig organisering, 
effektive arbeidsformer og nye grensesnitt mellom tjenestene. 
 
Styringsgruppen består av kommunedirektør, kommunalsjefer og hovedtillitsvalgt fra 
Fagforbundet. Kommunalsjef Cathrine Furu er prosjektleder. Enhetslederne har, gjennom 
delegert myndighet fra kommunedirektøren, ansvar for å finne og effektuere forsvarlige tiltak 
innenfor sine respektive tjenester. 
 
Ressurspersoner med spisskompetanse knyttet til blant annet økonomi, kommunikasjon og 
prosessverktøy som Lean og tjenestedesign bistår enhetsledere og prosjektleder i arbeidet. 
 
 
 

 
 
 
Medvirkning i prosessen 
Medvirkning har vært ansett som et viktig suksesskriterium for å lykkes med 
omstillingsarbeidet, og det er lagt til rette for medvirkning på flere nivåer gjennom hele 
prosessen. 
 

 Forslag til prosess-, fremdrifts- og milepælsplan ble fremlagt for hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombud før den ble besluttet. 

 Hovedtillitsvalgt sitter i styringsgruppen for omstillingsprosjektet. 
 Omstillingsarbeidet er tema på faste samarbeidsmøter mellom kommunedirektøren, 

hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. 
 Det ble 10.1.2020 gjennomført samling for tillitsvalgte, verneombud og enhetsledere 

med 60 deltakere. Temaer var blant annet roller og hvordan vi sammen kan lykkes i 
arbeidet. 

 Det er invitert til ny samling for tillitsvalgte, verneombud og enhetsledere 16.3.2020. 
 Enhetene har involvert tillitsvalgte og verneombud i arbeidet med risikovurderinger og 

tiltaksplan. 
 Omstilling har vært tema i personalmøter i enhetene/tjenestene. 
 Tillitsvalgte er representert i omstillingsutvalget, der ledige stillinger vurderes opp 

mot overtallige i organisasjonen. 
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I tillegg er det fokus på å gi rett informasjon til rett tid. Det sendes ut nyhetsbrev til alle 
medarbeidere med jevne mellomrom, der det informeres om status for arbeidet og viktige 
aktiviteter og milepæler. Videre er det opprettet et eget område på kommunens intranett der 
det fortløpende legges ut informasjon og der viktige dokumenter er tilgjengelig for alle 
medarbeidere. 
 
Framdrift og milepæler 
Det er definert en rekke aktiviteter og milepæler i 2020. Selv om det skal tas betydelige grep 
inneværende år, vil det være tiltak som krever utredning – både internt og sammen med andre 
kommuner, slik at omstillingsarbeidet vil videreføres i 2021 og videre utover i planperioden. 
 
 

Kommentar til framdriftsplanen:  
Når kommunestyret har vedtatt retning og rammer for fremtidens helse- og omsorgstjenester, 
vil disse løftes inn i prosjekt Fornying og omstilling 2020 for effektuering. For denne sektoren 

Måned Januar  Februar  Mars April  AKTIVITET / TILTAK Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Oppstartmøte med prosjektleder                  

Innhente informasjon fra kommuner                  

Kartlegging av tjenestene                  

Risikovurdering av reduserte rammer                  

Involvering av medarbeidere                  

Styringsgruppa vurderer tiltak                  

Beslutte fremtidige oppgaver i den 
enkelte tjeneste med tilhørende 
kompetansebehov 

                 

Prosesser – nye arbeidsmåter i 
tjenestene innenfor lavere økonomiske 
rammer 

                 

Politisk behandling av tiltaksplan                  

Informasjon til medarbeidere i 
tjenester som berøres av 
nedbemanning 

                 

Utarbeidelse av kriterier for 
nedbemanning i berørte tjenester 

                 

Formell drøfting med tillitsvalgte 
knyttet til nedbemanning 

                 

                  
                  

Måned Mai Juni  Juli  AKTIVITET / TILTAK Uke 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 30 31 

Prosesser – nye arbeidsmåter i den 
enkelte tjeneste innenfor lavere 
økonomiske rammer 

             

Gjennomføring av samtaler med 
berørte medarbeidere 

             

Utpeking av overtallige              

Informasjon til berørte medarbeidere              

Omstillingsutvalget vurderer 
erstatningsstillinger 

             

Eventuelle varsler om oppsigelse              
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vil derfor fremdriftsplanen avvike noe. Ettersom enkelte organisatoriske endringer og 
strukturgrep må utredes videre, vil prosjektet i praksis bli videreført til det er funnet gode og 
fremtidsrettede løsninger innenfor alle tjenester. 
 
Kartlegging av tjenestene og risikovurdering av mulige tiltak 
I omstillingsprosessen skal avgjørelser om ytterligere kutt i tjenestene tas med bakgrunn i 
gode og objektive beslutningsgrunnlag, basert på lovkrav, samt vurdering av gevinster, risiko 
og sårbarhet.  
 
Som følge av dette er det gjennomført kartlegginger av alle tjenester knyttet til antall årsverk 
og ansatte, hvilke lovverk som regulerer tjenesten, samt hvilke lovpålagte og ikke-lovpålagte 
oppgaver som utføres av tjenesten per i dag. 
 
Enhetslederne fikk i oppdrag å finne tiltak som muliggjør drift innenfor lavere økonomiske 
rammer i de tjenestene enheten leverer. For å sikre at tiltak er forsvarlige og gjennomførbare, 
er det vurdert hvilke konsekvenser det enkelte tiltaket vil få for oppfyllelse av lovverk, samt 
for innbyggere/tjenestemottakere, medarbeidere og andre kommunale tjenester. Videre er 
vurdert om det kan iverksettes risikoreduserende tiltak som påvirker vurderingen av 
forsvarlighet og gjennomførbarhet.  
 
Risikovurderingen skulle som et minimum ta for seg: 

 Mulige endringer i lederstruktur internt i enheten, jfr. kommunestyrets vedtak  
 Reduksjon av administrative stillinger i enheten, jfr. kommunestyrets vedtak 
 Redusert bemanning i hver enkelt tjeneste enheten leverer, jfr. kommunestyrets vedtak 
 Mulige endringer i organisering 
 Eventuelle konsekvenser for andre tjenester/enheter som følge av foreslåtte tiltak i den 

enkelte enhet. 
 
Det har vært tett kontakt mellom enhetsledere og prosjektleder i prosessen og enhetsledere har 
løpende hatt anledning til å be om bistand og veiledning. 
 
Kommunedirektøren har, på samme måte som enhetslederne, gjennomført risikovurdering av 
reduksjon av antall enheter og stillinger innenfor planområde 1, samt vurdert mulige 
endringer i organisering. 
 
Resultat av kartlegginger og risikovurderinger i enhetene - tiltaksplaner 
Alle enheter har utarbeidet forslag til tiltaksplan med økonomiske effekter etter gjennomført 
kartlegging og risikovurdering. Tiltaksplanene er gjennomgått med kommunedirektørledelsen, 
kvalitetssikret av prosjektleder og kontroller, og deretter vurdert av styringsgruppa for 
prosjektet. 
 
Noen av tiltakene på det enkelte planområde vil være tiltak for å tilpasse driften til vedtatt 
budsjettramme, noen vil være tiltak knyttet til vedtatt og fordelt saldering i 
budsjett/økonomiplan og noen vil bidra til inndekning av ufordelt salderingsbehov. Det er 
således ikke alle tiltak som krever politisk behandling. For å få et godt og helhetlig bilde av 
omstillingsbehov og tiltak, vil imidlertid kommunestyret i denne saken få presentert en 
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oversikt over det enkelte planområde. Dette vil inkludere planområdets behov for 
omstilling/nedtak, hvilke tiltak som er foreslått av enhetene for å imøtekomme dette, samt 
ytterligere mulighet for nedtak for å skape økonomisk balanse i økonomiplanperioden. 
 
Nedbemanning 
Som følge av reduserte økonomiske rammer for planområdene, vil det bli behov for 
nedbemanning i en rekke tjenester. Nedbemanning er strengt regulert gjennom 
arbeidsmiljølov, hovedavtale og hovedtariffavtale. Det er svært viktig at slike prosesser 
baserer seg på saklige kriterier, at de berørte får god informasjon om hva som skal skje og 
hvilke rettigheter de har, samt at prosessen ikke drar unødig ut i tid.  
 
Håndtering av overtallighet og omstillingsutvalgets rolle 
Som et ledd i arbeidsgivers avveining mellom virksomhetenes behov og de ulemper en 
oppsigelse vil få for den enkelte arbeidstaker, er arbeidsgiver forpliktet til å vurdere om de 
overtallige kan tilbys annet passende arbeid. De som utpekes som overtallige, blir løpende 
meldt inn til kommunens omstillingsutvalg for vurdering av mulig erstatningsstilling.  
 
Omstillingsutvalget består av tre hovedtillitsvalgte, kommunedirektør og personalrådgiver, og 
får løpende melding om ledige stillinger og overtallige i organisasjonen. 
Omstillingsutvalget vurderer de overtallige i kommunen opp mot ledige stillinger den 
overtallige kan være kvalifisert for. 
 
Dersom det ikke finnes annen passende stilling for den overtallige, eller den overtallige takker 
nei til stillingen man blir tilbudt, vil det bli varslet oppsigelse i tråd med lovbestemte vilkår og 
frister. 
 
Utlysning av ledige stillinger i omstillingsfasen 
Når stillinger blir ledige, vurderer enhetsleder hva som vil være konsekvensen av å ikke 
ansette en ny medarbeider i stillingen. Vurderingen skal ta for seg mulighet for oppfyllelse av 
lovverk, samt konsekvenser for innbyggere/tjenestemottakere og medarbeidere. Skjema for 
risikovurdering skal benyttes. Slike vurderinger er svært strenge, de drøftes med tillitsvalgte 
og godkjennes av kommunedirektør/kommunalsjef. Dersom det viser seg at det vil være 
uforsvarlig å drive tjenesten uten den aktuelle stillingen, selv ved å organisere seg annerledes 
eller arbeide på nye måter, meldes den inn til kommunens omstillingsutvalg. 
Stillingen vurderes så opp mot overtallige. Hvis det ikke er overtallige som er kvalifisert for 
stillingen, eller som anses å ville kunne løse oppgavene innenfor en rimelig opplæringstid, vil 
den bli utlyst. Det vil derfor skje at stillinger blir utlyst i omstillingsperioden, selv om det vil 
være langt færre enn tidligere. 
 
 
 
Videre prosess 
I følge kommunestyrets vedtak, skal saker fremmes fortløpende for politisk behandling. Dette 
er den første saken som omhandler omstillingstiltak som legges frem for kommunestyret. 
Enhetene har identifisert en rekke omstillings- og effektiviseringstiltak som får effekt i 
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økonomiplanperioden. Deretter vil fokuset være på å effektuere tiltakene og ta ut de 
økonomiske effektene.  
 
Samtidig foregår, som nevnt, en omfattende utredning innenfor helse og omsorg (planområde 
11 og 12). Også her er det skissert mulige tiltak som vil gi økonomisk effekt. Ettersom dette 
er kommunens største sektor, er det innenfor disse tjenestene det største potensialet for 
kostnadsreduksjon ligger. I denne saken er det innenfor planområde 12 (omsorg) synliggjort 
hva den økonomiske effekten av nedleggelse av en sykehjemsavdeling kan være. 
Kommunestyret skal ikke ta stilling til dette tiltaket på det nåværende tidspunkt, da det vil bli 
fremmet en egen sak knyttet til fremtidens helse- og omsorgstjenester etter en prosess med 
innbyggermedvirkning. Kommunedirektøren forventer at det i forbindelse med organisering 
av, og fastsetting av rammene for, fremtidens helse- og omsorgstjenester også vil være mulig 
å finne kostnadsreduserende tiltak innenfor planområde 11, eksempelvis knyttet til 
bofellesskap med bemanning.  
For mer informasjon om utredningene vises til delrapporter fremlagt for tjenesteutvalget 
14.2.2020: https://www.gausdal.kommune.no/offentlig-mote-tjenesteutvalget-14-02-
2020.6178016-481822.html?moteid=31671.b7e889fb7b 
 
Kommunedirektøren vil løpende ha fokus på ytterligere potensiale for innsparing innenfor alle 
kommunens tjenester. Når tiltakene som er presentert i denne saken er effektuert og 
organisasjonen har funnet et nytt likevektspunkt, er det naturlig å sette fokus på prosesser av 
mer innovativ og nyskapende karakter. Dette vil kunne handle om interne arbeidsprosesser, 
men også om måten kommunen skal levere tjenestene på i fremtiden. Det er i denne 
sammenheng naturlig og viktig å se på samhandlingen med innbyggere/frivilligheten, der noe 
av løsningen på fremtidens utfordringer vil ligge. 
 
Den regionale kommunedirektørgruppa (kommunedirektørene i Lillehammer, Øyer og 
Gausdal) har blitt enige om at det igangsettes et arbeid for å se på mulighet for ytterligere 
nedtak når det gjelder interkommunale samarbeider i 2020 og påfølgende år i 
økonomiplanperioden. Dette omfatter også det interkommunale landbrukskontoret, der 
Gausdal er vertskommune. Som følge av en budsjettjustering ved NAV Lillehammer-Gausdal 
inneværende år, vil Gausdals andel bli lavere enn forventet og innsparingen er inntatt i denne 
saken. Eventuelle andre tiltak vil bli fremmet i en politisk sak.   
 
VURDERING: 
Som følge av at Gausdal kommune er innmeldt i register om betinget godkjenning og kontroll 
(Robek), skal kommunen innen 1.7.2020 oversende tiltaksplan til fylkesmannen. 
Tiltaksplanen skal synliggjøre hvordan kommunen skal oppnå økonomisk balanse og skaffe et 
forsvarlig handlingsrom for årene fremover. Fylkesmannen har i møter med kommunen vært 
opptatt av langsiktighet, samt vært tydelige på at de er opptatt av realismen i fremlagte tiltak 
og kommende budsjetter. 
 
Dette innebærer at kommunestyret innen utgangen av juni må finne tiltak for å saldere 
økonomiplanen ut over det som allerede er fordelt på planområdene. I tillegg til tiltak som 
fremgår av denne saken, skal kommunestyret ta stilling til tiltak innenfor fremtidens helse- og 
omsorgstjenester i mai, samt at det i løpet av våren vil bli presentert muligheter for 

https://www.gausdal.kommune.no/offentlig-mote-tjenesteutvalget-14-02-2020.6178016-481822.html?moteid=31671.b7e889fb7b
https://www.gausdal.kommune.no/offentlig-mote-tjenesteutvalget-14-02-2020.6178016-481822.html?moteid=31671.b7e889fb7b
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effektivisering innenfor interkommunale samarbeider. Tiltakene må samlet gi en effekt på 
minimum 3 mill. kr i 2020, 13,815 mill. kroner i 2021 og 15,295 mill. kr i 2022 og 2023. 
 
Regnskapet for 2019 viser et positivt resultat sett opp mot budsjett. Som følge av dette vil 
kommunens disposisjonsfond være ca 15 mill. kr større enn det som lå som forutsetning for 
budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023. Forutsatt at mindreforbruket for 2019 tillegges 
kommunens disposisjonsfond, vil det påvirke kommunens utfordringer i inneværende 
økonomiplanperiode, men i hvilken grad vil ikke bli klart før regnskapet formelt vedtas i mai. 
De nevnte fondsmidlene vil imidlertid kun gi en begrenset og midlertidig effekt, eksempelvis 
knyttet til salderingen av regnskapet for 2020, og påvirker således ikke behovet for å ta 
omfattende grep i økonomiplanperioden. 
 
Det er gjennomført en omfattende gjennomgang av alle tjenester for å vurdere 
kostnadsreduserende tiltak. Med bakgrunn i gjennomførte kartlegginger og risikovurderinger, 
har enhetslederne levert en oversikt over anbefalte tiltak. Disse er vurdert av 
kommunedirektørledelsen og styringsgruppa for prosjekt Fornying og omstilling 2020. 
Selv om tiltak er risikovurdert og kvalitetssikret så langt det lar seg gjøre, vil det knytte seg en 
viss usikkerhet til dem, spesielt når det skal iverksettes og effektueres så mange endringer på 
en gang. Ettersom det er nåsituasjonen og kjente endringer i tjenestene som er lagt til grunn 
for tiltaksplanen, vil forhold som nye statlige føringer, samt nye eller endrede brukerbehov 
kunne påvirke de økonomiske effektene. 
 
Kommunestyrets vedtak i forbindelse med budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 er lagt 
til grunn for tiltaksplanene som her presenteres. Tiltaksplaner per planområde omfatter 
konkrete forslag til nye tiltak, der målet er å oppnå bærekraftig drift i løpet av planperioden 
2020-2023. Reduksjon av stillinger omfatter også lederstillinger og stillinger med hovedvekt 
av administrative oppgaver. Nedbemanningen blir så langt mulig forsøkt løst ved naturlig 
adgang, og dette vil påvirke hvilket år de foreslåtte tiltakene vil få effekt fra.  
 
Omstillinger av et slikt omfang er en enorm belastning for organisasjonen og for 
medarbeidere på alle nivåer. Dette handler blant annet om hvor utfordrende det er å stå i 
usikkerhet over tid; usikkerhet knyttet til om man kan miste jobben, om man får nytt 
arbeidssted og nye oppgaver, eller hvordan det vil bli å jobbe i en redusert tjeneste etter 
omstillingen. Kommunedirektøren ønsker å presisere viktigheten av å få tatt flest mulig 
nødvendige grep nå, slik at prosessen ikke blir mer langvarig enn høyst nødvendig. Samtidig 
er det en begrensning på hvor mange omstillingsprosesser den enkelte enhet vil være i stand 
til å gjennomføre og ta ut effektene av. Det er derfor viktig at tiltakene prioriteres ut fra 
realistiske kriterier, og ut fra disse igangsettes løpende utover i økonomiplanperioden. 
 
Ledelse og stillinger med hovedvekt av administrative oppgaver 
I følge kommunestyrets bestilling skal nedtak også skje gjennom reduksjon av lederstillinger 
og stillinger med hovedvekt av administrative oppgaver. På samme måte som enhetslederne 
har gjennomført risikovurderinger knyttet til nedtak av lederstillinger, administrative stillinger 
og øvrige stillinger i sin enhet, har kommunedirektøren vurdert muligheter for og 
konsekvenser av å redusere kommunedirektørledelsen, antall enheter og enhetsledere, samt 
andre stillinger innenfor planområde 1. 
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Inkludert i tiltaksoversikten som presenteres i denne saken er en reduksjon av lederstillinger 
på alle nivåer; kommunalsjefnivå, enhetsledernivå og avdelingsledernivå. Videre inngår en 
reduksjon av stillinger med hovedvekt av administrative oppgaver.  
 
Antall slike stillinger en har sett det som forsvarlig å redusere henger sammen med de 
konkrete risikovurderingene som er gjennomført, der en har sett på oppfyllelse av lovverk og 
konsekvenser for innbyggere/tjenestemottakere og medarbeidere. Men det er også gjort en 
helhetlig vurdering av foreslåtte tiltak på alle nivåer og hvordan disse henger sammen og 
påvirker hverandre gjensidig i et system. En kommune er en kompleks organisasjon som 
leverer en lang rekke tjenester til svært ulike brukergrupper. Mange av disse tjenestene er 
svært spesialiserte, og kommunen har derfor like mange fagmiljøer som tjenester.  
 
Administrative oppgaver er pålagt kommunen gjennom en rekke lovverk, og slike oppgaver er 
heller ikke begrenset til enkelte stillinger eller spesifikke nivåer i en kommune. De aller fleste 
medarbeidere har administrative oppgaver tillagt sin stilling, eksempelvis knyttet til 
dokumentasjon eller ulike former for saksbehandling. Felles for bortfall av alle typer stillinger 
er at oppgavene ikke nødvendigvis faller bort, men må løses av andre. Dette kan medføre et 
større arbeidspress for de som er igjen, dersom man ikke samtidig justerer forventninger og er 
tydelige på prioriteringer.  
 
Det kan være lett å rette et kritisk blikk mot alle stillinger som ikke leverer tjenester direkte til 
innbyggerne, særlig i en tid der alle tjenester står under press. Samtidig trengs det også slike 
stillinger i en organisasjon.  
 
Gausdal kommune har behov for spisskompetanse innen HR/personal, økonomi, politisk 
sekretariat, utredninger/analyse, kvalitet/internkontroll og IT/digitalisering. Større kommuner 
og private organisasjoner på Gausdal kommunes størrelse har som regel egne avdelinger for 
slike fagområder. I Gausdal ivaretas hver av disse funksjonene av 1 og i noen få tilfeller 2 
personer. Fagpersonene i de nevnte funksjonene har kompetanse andre i organisasjonen ikke 
har og heller ikke kan forventes å opparbeide seg. Ettersom det er så få medarbeidere innenfor 
hvert kompetanseområde er de samlet i et arbeidsfellesskap; strategigruppen. Ved nedleggelse 
av enheter, vil enkeltpersoner med spisskompetanse som ikke naturlig hører inn under en 
annen enhet bli organisert der. Strategigruppen kommer derfor også til å bestå i fremtiden, 
men hvilke funksjoner som er tillagt dette arbeidsfellesskapet vil bli noe endret.  
 
Oversikt over tiltak per planområde 
Kommunedirektøren vil her presentere tiltak innenfor det enkelte planområde.  
For å gi kommunestyret et helhetlig bilde av omstillingen det enkelte planområde står 
ovenfor, inkluderes følgende i oversikten: 

 Tiltak som allerede er vedtatt per planområde i forbindelse med budsjett 2020 og 
økonomiplan for perioden 2020-2023. Dette er løst ved å inkludere en lenke til 
strategiplanen i Framsikt for det enkelte planområde. Der kommunestyret vedtok en 
ytterligere saldering per planområde, er dette inkludert i tiltaksoversiktene ettersom 
tjenestene også skulle finne inndekning for disse beløpene. 
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 Eventuelle økonomiske utfordringer planområdet står overfor, som følge av 
akkumulerte nedtakskrav som ikke er varig løst, merforbruk/for høy inngangsfart 
og/eller bortfall av tilskudd eller annen finansiering. Disse må løses før planområdet 
kan bidra til å dekke noe av det ufordelte salderingsbehovet. 

 Mulighet for ytterligere nedtak for å saldere økonomiplan 2020-2023. 
 For planområde 12 (omsorg) skisseres i tillegg et mulig tiltak som må ses opp mot 

pågående utredning av fremtidens helse- og omsorgstjenester. 
 
Planområde 1 – administrative fellestjenester 
Planområde 1 inneholder alle utgifter knyttet til den politiske og administrative styringen av 
kommunen. I planområdet inngår servicetorg, politisk sekretariat, post- og arkiv, 
personalarbeid, informasjon, økonomistyring, arbeid med eiendomsskatt, kvalitetssystem, 
internkontroll og utviklingsoppgaver for enhetene, råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse, ungdomsrådet, kontrollutvalget inkludert utgifter til revisjon, tilskudd til 
3:1-samarbeid (vedrørende skatt/innfordring, lønn/regnskap, innkjøpssamarbeidet, 
personvernombud, kvalitetskoordinator (TQM) og borgerlige vigsler), store fellesposter som 
forsikringer, frikjøp hovedtillitsvalgte og felles IKT-utgifter. 
 
Det var per november 2019 19 ansatte fordelt på 12,2 årsverk på planområdet. Dette 
inkluderer 1,17 årsverk tillitsvalgte. 
 
Følg lenken for å se allerede vedtatte budsjettiltak innenfor planområdet: 
https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-
2020/#/budsa/orgstructuremain/01?scrollto=t-8 
 
Planområdets økonomiske utfordring og tiltaksplan 
 
 2020  2021  2022  2023  
1: Administrative fellestjenester     
Utfordring totalt     
Redusert driftsramme planområde 1, jfr. 
kommunestyrets budsjettvedtak 1 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 
For høy inngangsfart 2020  1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 
Behov for å styrke arkivtjenesten 340 000 700 000 700 000 700 000 
Utfordring totalt for planområdet 3 340 000 4 700 000 4 700 000 4 700 000 
Anbefalte tiltak      
Legge ned enhet kommunikasjon og digitalisering 
fra 20.1.2020. Redusere med 0,5 årsverk 
lederstilling. Tjenestene fordeles på andre 
enheter.  -400 000 -450 000 -450 000 -450 000 
Redusere med 1 årsverk som kommunalsjef fra 
1.8.2020 -500 000 -1 300 000 -1 300 000 -1 300 000 
Gradvis reduksjon og/eller alternativ finansiering 
av stillinger tilsvarende 2 årsverk i 
økonomiplanperioden -620 000 -1 895 000 -1 895 000 -1 895 000 

https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-2020/#/budsa/orgstructuremain/01?scrollto=t-8
https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-2020/#/budsa/orgstructuremain/01?scrollto=t-8
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Oppsigelse av interkommunal avtale, 
kvalitetskoordinator (TQM), fra 1.2.2021 - -120 000 -136 000 -136 000 

Redusere beredskapskoordinator med 0,2 årsverk -80 000 -175 000 -175 000 -175 000 
Redusere bemanning servicetorg med 0,4 årsverk -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 
Redusere generelle IT-kostnader som følge av 
digitaliseringstiltak mv. -200 000 -250 000 -250 000 -250 000 
Redusere utgifter til bedriftshelsetjenesten -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 
Si opp avtaler for IT-systemer knyttet til 
brukerundersøkelser og e-læring -40 000 -80 000 -80 000 -80 000 
Reduserte driftsutgifter som følge av færre 
stillinger på planområdet 

-  
-50 000 -50 000 -50 000 

Oppsigelse av abonnementer for aviser og 
tidsskrifter 

-  
-13 000 -13 000 -13 000 

Forventet tilskudd fra fylkesmannen i 2020 - 
skjønnsmidler til prosjekt Fornying og omstilling -1 100 000 - - - 
Anbefalte tiltak totalt -3 340 000 -4 733 000 -4 749 000 -4 749 000 
1: Administrative fellestjenester totalt 0 -33 000 -49 000 -49 000 
Planområdets bidrag til saldering av 
økonomiplanen ut over det som allerede er 
fordelt på planområdene 0 -33 000 -49 000 -49 000 

 
I tillegg til konkrete salderingstiltak i økonomiplanperioden, vedtok kommunestyret et 
uspesifisert salderingstiltak for planområde 1 med kr 1,2 mill. kr i 2020 og 2,2 mill. kr fra 
2021. 
 
Som tabellen viser, har planområdet ut over dette et akkumulert nedtakskrav fra tidligere år 
som utgjør 1,8 mill. kr. Dette har frem til nå i stor grad vært løst ved at medarbeidere som er 
ansatt på planområde 1 har utført oppgaver for andre planområder, og at lønnsutgifter i løpet 
av året har blitt ompostert til disse planområdene. Dette er en helt legitim praksis i tråd med 
KOSTRA-regelverket. Deler av stillinger har også vært finansiert av prosjektmidler. 
Resterende salderingsbehov er enkelte år dekket ved bruk av overskuddsfond. I denne 
prosessen er målet å finne varige løsninger for å sikre økonomisk balanse for alle planområder 
for fremtiden. Dersom andre planområder fortsatt har behov for slik kompetanse, må de 
således også finne varig inndekning for lønnsutgiftene, slik at hele eller deler av stillinger som 
per i dag ligger på planområde 1 kan overføres dit. 
 
Kommunedirektøren ser et klart behov for å styrke arkivkompetansen i kommunen med 1 
årsverk, ettersom risikovurderingen synliggjorde at vi ikke oppfyller lovmessige krav innenfor 
dette fagområdet. Den totale utfordringen for planområdet som det skal finnes inndekning for 
er således 3,34 mill. kr i 2020 og 4,7 mill. kr fra 2021. 
 
Tiltaksoversikten viser at inndekning i hovedsak skal skje gjennom reduksjon av 
lederstillinger og stillinger med hovedvekt av administrative oppgaver.  
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Samtidig er det en rekke lovpålagte oppgaver som skal løses av de gjenværende stillingene 
innenfor planområdet. Disse oppgavene må således omfordeles til andre, og dette vil påvirke 
kapasiteten. Konsekvenser av de foreslåtte endringene vil være redusert kapasitet til 
saksbehandling, utredninger, oppfølging av møter i folkevalgte organer, samt til veiledning og 
oppfølging av enhetsledere. Nivå på arbeid med budsjett og økonomiplan må reduseres noe, 
det må strengt prioriteres hvilke planer som skal utarbeides, og det vil bli redusert mulighet 
for å arbeide aktivt med organisasjonsutvikling. Viktige konsekvensreduserende tiltak vil 
være å avklare forventninger knyttet til omfang og nivå for administrative oppgaver, tydelige 
prioriteringer og forenkling av planprosesser. 
 
Gausdal kommune har per i dag en administrativ styringsmodell med kommunedirektør og to 
kommunalsjefer. Ett av tiltakene er å redusere kommunedirektørledelsen fra 3 til 2 personer. 
Tiltaket innebærer at kommunedirektøren må tenke nytt rundt hvordan oppgaver og ansvar 
knyttet til den strategiske ledelsen av kommunen skal fordeles og løses. Den administrative 
styringsmodellen bør i den forbindelse endres til en modell med kommunedirektør og 
assisterende kommunedirektør. Endringen vil ikke gi økte utgifter, men tydeliggjør i større 
grad hvordan den fremtidige rollefordelingen vil bli. 
 
Ett av tiltakene er å redusere bemanningen ved Servicetorget med 0,4 årsverk, men det vil 
fortsatt være bemannet noen timer per dag. På sikt kan en muligens se for seg en ytterligere 
reduksjon. Et konsekvensreduserende tiltak kan være etablering av en digital løsning for 
besøkende som har avtaler i kommunehuset. Løsningen er enkel å etablere og lite 
kostnadskrevende. Når besøkende med avtale i kommunehuset registrerer seg, går det 
automatisk melding til den man har avtale med, slik at man blir hentet. Det er igangsatt et 
forprosjekt for å definere nødvendige aktiviteter og prosesser for å få systemet implementert, 
samt en vurdering av risiko og gevinster.  
 
Gjennomførte digitaliseringstiltak og reforhandling av driftsavtale med Ikomm gir mulighet 
for reduksjon av noen sentrale budsjettposter knyttet til IKT. Videre vil kommunedirektøren 
si opp avtaler knyttet til enkelte IKT-systemer som belastes dette planområdet. 
 
Kommunene Gausdal og Lillehammer deler per i dag på en stilling som kvalitetskoordinator 
med systemansvar for kvalitetssystemet TQM, der Gausdals andel utgjør kr 136 000 per år. 
Stillingen, som er organisert i Lillehammer kommune, har bidratt til å bygge opp kommunens 
kvalitetssystem på nytt, samt generelt til systemrettet arbeid med digital løsning for 
dokumentlagring og avvikshåndtering. Kommunedirektørens vurdering er at avtalen bør sies 
opp av økonomiske årsaker. Dette tiltaket krever politisk behandling. Med en oppsigelsesfrist 
på ett år, vil tiltaket få delårseffekt i 2021 og helårseffekt fra 2022. Kommunedirektøren vil ta 
kontakt med Lillehammer kommune for å forsøke å redusere oppsigelsestiden noe. 
 
Ytterligere tiltak på planområdet anses ikke å være forsvarlig ut fra de lovpålagte oppgaver 
som skal løses av tjenestene og funksjonene som er organisert her, samt etter en 
helhetsvurdering av alle de foreslåtte tiltakene i organisasjonen.  
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Det er søkt om 4,5 mill. kr i skjønnsmidler til fornyings- og innovasjonstiltak fra 
fylkesmannen, der tildeling vil skje i april. Kommunedirektøren legger i tiltaksoversikten til 
grunn av Gausdal kommune vil motta minimum 1,1 mill. kr i tilskudd som følge av søknaden.  
Med denne forutsetningen, oppfyller nettoeffekten av tiltakene akkurat den totale utfordringen 
i 2020. Planområdet kan således ikke bidra til inndekning av usaldert beløp i 2020 og kun 
marginalt i resten av økonomiplanperioden.  
 
Dette planområdet omfatter også utgifter til politisk ledelse, revisjon og kontroll. Dersom 
kommunestyret ønsker det, er det potensiale for innsparing knyttet til politisk organisering og 
politisk aktivitet som kan bidra til ytterligere saldering av økonomiplanen. Antall folkevalgte 
organer, antall representanter per organ og antall møter i disse organene per år, påvirker 
utgiftsnivået innenfor planområde 1. Det samme gjør omfanget av aktiviteter knyttet til 
revisjon og kontroll. Dette er utenfor kommunedirektørens mandat å vurdere, og således noe 
kommunestyret selv må ta stilling til. Det er derimot viktig å være klar over at overnevnte 
politiske aktiviteter også gjenspeiles i administrative oppgaver, herunder utredninger, 
saksbehandling, produksjon av møtedokumenter, innkalling av varamedlemmer, 
møtesekretariat, deltakelse i møter, samt beregning og utbetaling av møtegodtgjøring. Som 
tidligere nevnt, er det viktig med en avstemming av forventninger, samt at omfang og nivå for 
oppgaver ses i sammenheng med at administrative ressurser vil være redusert etter 
omstillingen.  
 
Planområde 2 – næring og miljø 
Planområdet omfatter næringsarbeid, miljøvern og utmarksforvaltning. I dette inngår 3:1-
samarbeid innen næringsutvikling (Lillehammer-regionen Vekst), 3:1-samarbeid innen 
landbruksforvaltning, utmarksforvaltning, turistinformasjon, støtte til næringslivet, og tiltak 
innen miljøvern, vilt, fisk og friluftsliv. 
 
Følg lenken for å se allerede vedtatte budsjettiltak innenfor planområdet: 
https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-
2020/#/budsa/orgstructuremain/02 
 
Planområdets økonomiske utfordring og tiltaksplan 
 
 2020  2021  2022  2023  
2: Næring og miljø     
Anbefalte tiltak     
Avvikle drift ved Dikterportalen, herunder reduksjon 
av årsverk 0 -137 000 -137 000 -137 000 
Anbefalte tiltak totalt 0 -137 000 -137 000 -137 000 
2: Næring og miljø totalt 0 -137 000 -137 000 -137 000 
Planområdets bidrag til saldering av økonomiplanen 
ut over det som allerede er fordelt på planområdene 0 -137 000 -137 000 -137 000 

 
I forbindelse med budsjettvedtaket for 2020, fikk kommunedirektøren i oppdrag å vurdere 
kostnadsbesparende tiltak knyttet til driften av Dikterportalen. På planområde 2 ligger lønns- 

https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-2020/#/budsa/orgstructuremain/02
https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-2020/#/budsa/orgstructuremain/02
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og driftsutgifter som ikke er knyttet til bygget og som ikke dekkes av tilskudd fra Stiftelsen 
Lillehammer museum, mens utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av bygget (FDV) 
faller inn under planområde 7. Deler av driften har vært finansiert ved bruk av næringsfond, 
og denne delen utgjør kr 346.000 per år. Kulturenheten som har ansvaret for driften av 
Dikterportalen, har risikovurdert ulike endringer knyttet til turistinformasjonen, og har etter en 
helhetsvurdering foreslått å legge ned hele driften. Årsaken til dette er at andre tiltak, som 
eksempelvis redusert åpningstid eller kortere sesong, gir en marginal økonomisk effekt. Per i 
dag er 0,66 årsverk tilknyttet denne tjenesten, fordelt på to medarbeidere. Nedleggelsen gir en 
netto innsparing på kr.137.000 på planområde 2 fra 2021. Inkludert bruk av næringsfond 
utgjør innsparingen totalt kr 483.000 per år. Denne praksisen med bunden bruk av 
næringsfond har det fra politisk hold vært ønskelig å redusere, da den hemmer de folkevalgtes 
mulighet for tildeling til andre frie formål. Nedleggelse av Dikterportalen innebærer at en 
større del av næringsfondet kan brukes til andre formål. Dette gir økt handlingsrom for de 
folkevalgte. 
 
Tiltaket innebærer at det ikke inngås ny samarbeidsavtale med Stiftelsen Lillehammer 
museum fra 2021, og at driften ved Dikterportalen avvikles fra kommunens side.  
Det er foreløpig ikke avklart om toalettene tilknyttet anlegget fortsatt vil kunne holdes åpne. 
Om det ikke er andre aktører, eksempelvis Stiftelsen Lillehammer museum, som ønsker å 
overta driften, vil det kunne få negative konsekvenser for turistnæringen i Gausdal. Foreløpig 
er det ikke rettet noen henvendelse til stiftelsen om dette. Dersom det er mulig å opprettholde 
stedet som informasjonspunkt og toalettanlegg for turister og besøkende ved Aulestad, ville 
det være et konsekvensreduserende tiltak. Andre konsekvensreduserende tiltak er å se på 
muligheten for å tilgjengeliggjøre brosjyremateriell ved andre lokasjoner, samt gode og 
informative nettsider. Som en del av Lillehammer-regionen, er allerede Gausdals turisttilbud 
inkludert i portalen Visit Lillehammer. 
 
Ved etableringen av Lillehammerregion Vekst, gikk Gausdal kommune inn med en stilling i 
samarbeidet, og vårt bidrag er fortsatt i hovedsak lønns- og driftsutgifter knyttet til denne 
stillingen. Deler av Gausdal kommunes andel dekkes årlig av næringsfondet, kr. 360.000, og 
dette er ca 40 % av den totale utgiften. Dersom deler av driftsutgiftene knyttet til 
Lillehammerregion Vekst ikke lenger skal dekkes av næringsfondet, jfr. kommunestyrets 
vedtak av 23.1.2020 i sak 6/20, må enten planområdets budsjettramme økes, eller man må 
finne rom for å dekke hele utgiften til drift innenfor eksisterende ramme. Med bakgrunn i 
kommunens økonomiske situasjon, anbefaler kommunedirektøren i utgangspunktet ikke at det 
gjøres endringer som øker kommunens driftsutgifter eller reduserer effekten av andre 
effektiviseringstiltak innenfor planområdet. Dette vil vanskeliggjøre arbeidet med å finne 
bærekraftige løsninger for kommunens økonomi på sikt. 
 
Kommunestyret har vedtatt å evaluere det interkommunale næringssamarbeidet. Inntil 
evalueringen er gjennomført, foreslår kommunedirektøren at finansieringsordningen for 
samarbeidet videreføres, og at en eventuelt vurderer alternativ finansiering når man kjenner 
form og innhold for et eventuelt fremtidig samarbeid. Alternativt må endret finansiering før 
en slik evaluering ses opp mot eventuelle andre kostnadsreduserende tiltak innenfor 
planområde 2. 
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Ettersom interkommunale samarbeid som hører inn under planområdet er regulert gjennom 
samarbeidsavtaler og likelydende budsjettvedtak i deltakerkommunene, vil ikke Gausdal 
ensidig kunne beslutte å iverksette kostnadsreduserende tiltak innenfor disse. Den regionale 
kommunedirektørgruppa har imidlertid, som nevnt, kommet til enighet om at det også skal 
utredes mulighet for nedtak innenfor disse områdene, og at dette presenteres i en sak for 
politisk behandling.  
 
Planområde 3 - skole 
Planområdet omfatter undervisning ved barneskolene i Forset, Fjerdum og Follebu, samt 
Gausdal ungdomsskole, voksenopplæringen og skolefritidsordningene ved Forset, Fjerdum og 
Follebu skoler. 
 
Det er per november 2019 119 ansatte fordelt på 104,4 årsverk på planområdet. 
 
Følg lenken for å se allerede vedtatte budsjettiltak innenfor planområdet: 
https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-
2020/#/budsa/orgstructuremain/03 
 
Planområdets økonomiske utfordring og tiltaksplan 
 
 2020  2021  2022  2023  
3: Skole     

Anbefalte tiltak     
Gradvis reduksjon av saksbehandlerstilling i 
planperioden -90 000 -90 000 -456 000 -456 000 
Oppsigelse av interkommunal avtale "Aktiv i 
skolen" fra 1.3.2020 -265 000 -322 000 -322 000 -322 000 
Trekke ut buffer for mulig klassedeling på 
Follebu skole -600 000 -600 000 -600 000 -600 000 
Prosjektfinansiering av 0,2 årsverk, 
"Inkluderende barnehage -og skolemiljø" -130 000 -130 000 0 0 

Anbefalte tiltak totalt -1 085 000 -1 142 000 -1 378 000 -1 378 000 
3: Skole totalt -1 085 000 -1 142 000 -1 378 000 -1 378 000 
Planområdets bidrag til saldering av 
økonomiplanen ut over det som allerede er 
fordelt på planområdene -1 085 000 -1 142 000 -1 378 000 -1 378 000 

 
 
Rammen for planområde skole er ganske betydelig redusert gjennom en generell 
rammereduksjon i økonomiplanperioden. Bemanningen ved skolene er forholdsvis strengt 
regulert gjennom nasjonal lærernorm, samt opplæringslovas bestemmelser om 
spesialundervisning, elvenes rett til et forsvarlig fysisk og psykososialt skolemiljø mv. 
I forbindelse med behandling av strategiplan, årsbudsjett og økonomiplan, synliggjorde 
kommunedirektøren at det vil være mulig å redusere antall stillinger ved skolene noe 
inneværende skoleår og fortsatt drive forsvarlig ut fra de nevnte kriterier, og dette er lagt til 
grunn i økonomiplanperioden. Fra 2022 er lagt inn en ytterligere forventet kostnadsreduksjon 

https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-2020/#/budsa/orgstructuremain/03
https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-2020/#/budsa/orgstructuremain/03
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som følge av fallende fødsels- og elevtall. Det er utfordrende å forutse situasjonen for 
kommende skoleår, og det er derfor tatt forbehold om at tiltakene muligens ikke kan 
gjennomføres fullt ut i hele økonomiplanperioden.  
 
Nedtak ved den enkelte skole, ut over det som er å anse som forsvarlig ut fra lærernorm, 
pedagogisk forsvarlige gruppestørrelser, oppfyllelse av vedtak om spesialundervisning og 
forsvarlig tilsyn, vil ikke være mulig uten strukturgrep. Dette har kommunestyret signalisert at 
ikke er aktuelt i overskuelig fremtid. Med bakgrunn i dette, er det vurdert som lite sannsynlig 
at skolene kan redusere bemanningen ut over det som er lagt til grunn i økonomiplanperioden, 
men dette vil bli vurdert årlig ut fra elevtall og andre forhold. 
 
Det er imidlertid, gjennom risikovurderinger og kartlegging av oppgaver, sett på mulighet for 
reduserte utgifter på skoleeiernivået. Anbefalte tiltak fremgår av tabellen, og viser at 
planområde 3 kan bidra til ytterligere saldering i økonomiplanperioden. 
 
Et av tiltakene krever politisk behandling, og fremgår således av vedtakspunkt til denne 
saken. Dette gjelder oppsigelse av interkommunal avtale om sambruk av stilling knyttet til 
satsningen Aktiv i skolen (tidligere Idrett i skole). Samarbeidet startet som et prosjekt i 2008, 
finansiert av regionrådet, der formålet var økt fysisk aktivitet i skolene i Lillehammer, Øyer 
og Gausdal. Kommunestyrene i Lillehammer og Gausdal vedtok 23.05.2013, sak 31/13, at 
prosjektet skulle gå over til vanlig drift og at de to kommunene skulle gå sammen om 
finansiering av en stilling dedikert til dette arbeidet, mens Øyer trakk seg ut. Etter at fonds- og 
tilskuddsmidler knyttet til satsningen ble brukt opp for noen år tilbake, har den årlige utgiften 
for Gausdal kommune økt. Gausdals andel for 2019 var kr 322.000. 
 
Stillingen, som er organisert i Lillehammer kommune, har bidratt til mye godt arbeid i 
skolene i Gausdal, herunder til utforming av gode uteområder, etablering av aktivitetskiosker 
og lekesjefordning. I tillegg har stillingen bidratt på systemnivå til eksempelvis utarbeidelse 
av fagplaner i kroppsøving, kursing av lærere, revidering av svømmeopplæringen, 
organisering av livredningskurs, planlegging og igangsetting av satsningen «Aktiv læring i 
gausdalsskolen» og arbeid knyttet til trygg skolevei. Satsningen foreslås avsluttet delvis av 
økonomiske årsaker, men også fordi samarbeidet mellom kommunene om aktivitet i skolen 
har dabbet av og Lillehammer kommune i stor grad har prioritert å bruke sin del av ressursen 
til andre formål. Skolene i Gausdal ser for seg at de nødvendigste oppgavene kan løses av 
dem selv fremover. Kommunedirektøren mener således at det er naturlig å si opp avtalen, selv 
om vi har fått mye godt ut av samarbeidet siden 2008. Oppsigelsestiden er ifølge avtalen ett 
år, men Lillehammer kommune har stilt seg positive til å avslutte samarbeidet fra 1.3.2020. 
Tiltaket får således delårseffekt inneværende år. 
 
Blant annet med bakgrunn i at det er elever i gausdalsskolen som ikke opplever å ha et trygt 
og godt skolemiljø, ønsker barnehage/skoleeier, rektorer og styrere å delta i pulje 5 av den 
statlige satsningen «Inkluderende barnehage- og skolemiljø». Behovet for deltakelse 
understøttes av at en forholdsvis høy andel elever i gausdalsskolen i elevundersøkelsen 
opplyser å bli mobbet, og dette er trukket frem som en utfordring i folkehelseoversikten. 
Satsningen innebærer deltakelse i samlinger og nettverk, i tillegg til arbeid på kommune- og 
skolenivå, og således merarbeid for både skoleeier- og skoleledernivået, i tillegg til øvrige 
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ressurspersoner ved skolene (eksempelvis lærere). Samtidig anses dette som viktig arbeid, og 
det kan også knyttes tett sammen med det styrkebaserte arbeidet som pågår i 
oppvekstsektoren. Deltakerkommunene mottar et tilskudd fra Utdanningsdirektoratet til 
dekning av deler av ressursene kommunen må gå inn med, totalt en 40 % stilling for 
barnehage og skole. Denne er derfor delt mellom planområde 3 og 4 i tiltaksoversiktene. Etter 
å ha innhentet informasjon fra fylkesmannen, anses det for å være en forholdsvis stor 
mulighet for at Gausdal kommune får inngå i pulje 5. 
 
I tillegg er det lagt inn en gradvis reduksjon av en saksbehandlerstilling i 
økonomiplanperioden. Konsekvenser av redusert kapasitet på skoleeiernivået vil være at 
skolene vil få mindre bistand til saksbehandling og at det vil bli mindre fokus på felles 
utviklingsarbeid i gausdalsskolen. Dette kan påvirke kvaliteten i opplæringen, men anses å 
være forsvarlig så lenge oppgavene på skoleeiernivået i størst mulig grad begrenses til 
myndighetsoppgaver etter loven. 
 
Planområde 4 - barnehage 
Planområdet omfatter Kornhaug, Forset og Fjerdum barnehager, samt tilskudd til private 
barnehager. Ordningene knyttet til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for lavinntekts-
familier inngår også her. 
 
Det var per november 2019 49 ansatte fordelt på 40,1 årsverk på planområdet. 
Følg lenken for å se allerede vedtatte budsjettiltak innenfor planområdet: 
https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-
2020/#/budsa/orgstructuremain/04 
 
Planområdets økonomiske utfordring og tiltaksplan 
 
 2020  2021  2022  2023  
4: Barnehage     

Anbefalte tiltak     
Gradvis reduksjon av saksbehandlerstilling i 
planperioden -60 000 -60 000 -304 000 -304 000 
Prosjektfinansiering av 0,2 årsverk, 
"Inkluderende barnehage -og skolemiljø" -130 000 -130 000 0 0 

Anbefalte tiltak totalt -190 000 -190 000 -304 000 -304 000 
4: Barnehage totalt -190 000 -190 000 -304 000 -304 000 
Planområdets bidrag til saldering av 
økonomiplanen ut over det som allerede er 
fordelt på planområdene -190 000 -190 000 -304 000 -304 000 

 
Bemanningen i barnehagene er strengt regulert gjennom nasjonale normer og sentralt 
avtaleverk for bemanning, pedagogtetthet og styrerressurs. Ut over lønnsutgifter har 
barnehagene svært begrensede budsjetter. Utgifter til barnehagedrift er således i stor grad 
koblet opp til antall barn i barnehagen og om disse er over eller under 3 år, og noe opp mot 
antall barnehager kommunen skal drifte (FDV-kostnader). 
 

https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-2020/#/budsa/orgstructuremain/04
https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-2020/#/budsa/orgstructuremain/04
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I budsjett for 2020 er det lagt til grunn at antall barnehageplasser, og dermed også 
bemanningen, kan reduseres som følge av lavere etterspørsel etter barnehageplass. Slike 
tilpasninger er svært viktig, ikke bare for å holde kommunens driftsutgifter nede, men også 
fordi effektiv drift påvirker tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene. Fra 2022 er det 
lagt inn en ytterligere rammereduksjon på grunn av en forventning om ytterligere lavere 
etterspørsel som følge av synkende barnetall. Med lovfestet rett til barnehageplass og dersom 
det blir en vesentlig økning i barnetallet innenfor den aktuelle aldersgruppen, må det tas 
forbehold om at tiltaket muligens ikke er gjennomførbart i hele økonomiplanperioden. Dette 
kan teoretisk sett skje som følge av utbygging av Heggen-feltet.  
 
Det er også sett på mulighet for reduserte utgifter på det overordnede barnehageområdet, 
gjennom risikovurderinger og kartlegging av oppgaver. Anbefalte tiltak fremgår av tabellen, 
og viser at planområde 4 kan bidra til ytterligere saldering gjennom gradvis reduksjon av en 
saksbehandlerstilling i økonomiplanperioden, samt deltakelse i satsningen «Inkluderende 
barnehage- og skolemiljø» som innebærer at kommunen får et tilskudd tilsvarende 0,2 
årsverk. For nærmere forklaring av disse tiltakene, vises til utfyllende beskrivelse under 
planområde 3. Konsekvensene av reduksjon av saksbehandlerstilling vil også her være at 
styrerne må ta en større del av oppgavene som per i dag tilligger barnehageeier, samt at det 
blir mindre ressurser til organisering og styring av felles utviklingsarbeider for 
gausdalsbarnehagen. 
 
Planområde 5 – kultur og fritid 
Planområdet omfatter: Kulturskole, allmennkultur, frivilligsentral, bibliotek, idrett og 
ungdomsarbeid. 
 
Det var per november 2019 15 ansatte fordelt på 8 årsverk på planområdet. 
 
Følg lenken for å se allerede vedtatte budsjettiltak innenfor planområdet: 
https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-
2020/#/budsa/orgstructuremain/05 
 
Planområdets økonomiske utfordring og tiltaksplan 
 
 2020  2021  2022  2023  
5: Kultur og fritid     
Anbefalte tiltak     
Redusere med ca 0,5 årsverk ved kulturskolen -105 000 -250 000 -250 000 -250 000 
Redusere med 0,3 årsverk ved biblioteket -80 000 -200 000 -200 000 -200 000 
Avvikling av arrangementsstøtte -20 000 -50 000 -50 000 -50 000 
Avvikle driftsstøtte til stiftelsen Reidevoll 0 -32 000 -32 000 -32 000 
Anbefalte tiltak totalt -205 000 -532 000 -532 000 -532 000 
5: Kultur og fritid totalt -205 000 -532 000 -532 000 -532 000 
Planområdets bidrag til saldering av økonomiplanen 
ut over det som allerede er fordelt på planområdene -205 000 -532 000 -532 000 -532 000 

 

https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-2020/#/budsa/orgstructuremain/05
https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-2020/#/budsa/orgstructuremain/05
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Innenfor dette planområdet løses en rekke oppgaver og gis tjenestetilbud innenfor knappe 
personalressurser. Det er allikevel identifisert flere tiltak som vil bidra til ytterligere saldering 
av økonomiplanen. Planområdet har svært begrensede driftsrammer utenom lønn, og 
driftsrammene for de fleste tjenestene ble redusert i forbindelse med budsjett 2020. Det må i 
denne runden derfor i hovedsak ses på muligheten for reduksjon av stillinger. 
 
Kommunen er pålagt å ha et folkebibliotek. Biblioteket i Gausdal er lokalisert i Gausdal arena 
og fungerer også som skolebibliotek for den videregående skolen. Som følge av dette 
foreligger avtale om at fylkeskommunen dekker lønnsutgifter tilsvarende 0,6 årsverk. 
Kommunen er gjennom avtalen pålagt en viss åpningstid. Per i dag er 1,8 årsverk tilknyttet 
biblioteket. Som et salderingstiltak er det foreslått å redusere bemanningen med 0,3 årsverk. 
Ytterligere reduksjon anses ikke forsvarlig ut fra de oppgavene biblioteket skal ivareta og 
avtalen med Innlandet fylkeskommune. En annen måte å realisere tiltaket på, er å overføre 
oppgaver fra andre planområder til biblioteket med tilhørende finansiering. Dette vurderes i 
omstillingsprosessen. 
 
Kommunen er pålagt å ha en kulturskole, men omfanget av eller innholdet i tilbudet er ikke 
regulert av lov. Utenom rektorressursen, er per i dag 2,7 årsverk tilknyttet kulturskolen, 
fordelt på 6 medarbeidere. Som et salderingstiltak er det foreslått å redusere bemanningen 
med ca 0,5 årsverk. Tiltaket vil påvirke kulturskolens tilbud til barn og unge, men i hvilken 
grad vil avhenge av hvordan det fremtidige tilbudet blir organisert. Det bør være et mål at det 
gis et bredest mulig tilbud til flest mulig innenfor de til enhver tid gjeldene rammer, og dette 
vil eksempelvis påvirke prioriteringen mellom gruppeundervisning og individuell opplæring. 
Videre er det viktig at tilbudet avstemmes mot barn og unges ønsker. Medarbeiderne er 
opptatt av at tiltaket vil redusere fagmiljøet ved skolen, og det kan bli mer utfordrende å 
rekruttere og beholde lærere med fagkompetanse. 
 
Gausdal kommune utbetaler årlig et tilskudd på kr 32.000 til Stiftelsen Reidevoll. Selv etter 
undersøkelser er det fortsatt noe uklart hva som er bakgrunnen for at tilskuddet fortsatt 
utbetales og hva det skal dekke. Verken kommunen eller stiftelsen klarer å finne 
avtaledokumenter knyttet til tilskuddet, men det henger trolig sammen med at Kirkelig 
fellesråd tidligere hadde en leieavtale med Reidevoll for kontorlokaler i Prestegården. Denne 
avtalen ble sagt opp med virkning fra 1.1.2005. Etter dette ble det inngått en avtale mellom 
Reidevoll og Fellesrådet om at Fellesrådet skulle betale for strømmen i den delen av 
Prestegården det tidligere var kontorer i, slik at lokalene fortsatt kunne brukes til 
menighetsrådsmøter og konfirmasjonsundervisning. Fellesrådet dekker fortsatt strøm i den 
nordre delen i henhold til avtale. Hva tilskuddet på 32.000 dekker ut over dette kan ikke 
besvares av noen av partene. Det avholdes noen tilstelninger i lokalene i regi av kirken, men 
nesten all konfirmasjonsundervisning foregår nå i andre deler av bygda. Styreleder for 
Stiftelsen Reidevoll opplyser at det vil bli utfordrende for stiftelsen å drifte Prestegården hvis 
tilskuddet bortfaller.  
  
Det er kommunedirektørens oppfatning at det bør ryddes i disse gamle og uklare avtalene. 
Gausdal kommune yter årlig et tilskudd til Kirkelig Fellesråd til dekning av driftsutgifter. 
Eventuelle avtaler Fellesrådet har med stiftelsen for deres bruk av lokaler i Prestegården, bør 
dekkes av dette tilskuddet. Det bør således være opp til Fellesrådet å vurdere om de fortsatt 
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ønsker å bruke midler på dette, eller om de vil bruke andre lokaler til disse formålene og 
avslutte samarbeidet med stiftelsen. Dersom Stiftelsen Reidevoll ønsker tilskudd fra Gausdal 
kommune til drift av Prestegården, anbefaler kommunedirektøren at de oppfordres til å søke 
om dette. Søknaden vil da bli vurdert opp mot eventuelle tilgjengelige tilskuddsmidler. 
 
Tilbud innenfor planområdet som etter en risikovurdering ikke er anbefalt endret eller 
redusert er frivilligsentralen og det forebyggende og helsefremmende ungdomsarbeidet i 
Gausdal kommune, herunder ungdomsklubben. For kommunedirektørens begrunnelse for at 
disse tilbudene anbefales opprettholdt, vises det til gjeldende strategiplan. 
 
Planområde 6 – teknisk drift 
Dette planområdet omfatter prosjektering, veger, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, vann- og 
avløpsanlegg, renovasjon, septikktømming, brannvern og feiing. 
 
Både renovasjon og brann/feiing utføres av interkommunale selskaper. Septikktømming 
gjennomføres av ekstern entreprenør etter en felles anbudskonkurranse for Lillehammer, Øyer 
og Gausdal. Innenfor planområdet utføres derfor bare mindre forvaltningsoppgaver innen 
disse tjenestene. 
 
Det var per november 2019 19 ansatte fordelt på 15 årsverk på planområdet. 
 
Følg lenken for å se allerede vedtatte budsjettiltak innenfor planområdet: 
https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-
2020/#/budsa/orgstructuremain/06 
 
Planområdets økonomiske utfordring og tiltaksplan 
De vedtatte budsjettiltakene innenfor planområde 6 er iverksatt. 
Når det gjelder mulighet for ytterligere tiltak, er planområdene 6 og 7 sett i sammenheng. 
Se derfor nærmere beskrivelse av tiltak knyttet til tekniske tjenester under planområde 7. 
 
Planområde 7 – bygg/eiendom/areal 
Planområdet omfatter omsorgsboliger, sosiale boliger, utleievirksomhet, byggesak, 
kart/oppmåling, arealplanlegging og utbyggingsområder for boliger. Hele kommunens 
bygningsmasse er samlet på dette planområdet. 
 
Det var per november 2019 50 ansatte fordelt på 36,8 årsverk på planområdet. 
 
Følg lenken for å se allerede vedtatte budsjettiltak innenfor planområdet: 
https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-
2020/#/budsa/orgstructuremain/07 
 
Planområdets økonomiske utfordring og tiltaksplan 
 
 2020  2021  2022  2023  
7: Bygg/eiendom/areal     
Utfordring totalt     

https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-2020/#/budsa/orgstructuremain/06
https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-2020/#/budsa/orgstructuremain/06
https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-2020/#/budsa/orgstructuremain/07
https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-2020/#/budsa/orgstructuremain/07
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Nedjustering av driftsramme planområde 
7 Bygg/eiendom/areal 1 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 
Utfordring totalt  1 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 
Anbefalte tiltak     
Redusere med 0,3 årsverk knyttet til 
arealplanlegging - -130 000 -260 000 -260 000 
Redusere med 1,8 årsverk i 
vaktmestertjenesten, jfr. 
kommunestyrets budsjettvedtak.  -990 000 -990 000 -990 000 -990 000 
Reduksjon merkantil stilling - -220 000 -220 000 -220 000 
Avstemming mellom drift og 
selvkostområde -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 
Redusere omfang av løypekjøring til 
avtalt beløp som reguleres årlig - -65 000 -65 000 -65 000 
Redusert vedlikehold kommunale bygg - -330 000 -200 000 -200 000 
Reduserte FDV-kostnader som følge av 
avvikling av Dikterportalen. Full effekt 
forutsetter at bygget avhendes. - -115 000 -115 000 -115 000 
Anbefalte tiltak Totalt -1 140 000 - 2 000 000 - 2 000 000 -2 000 000 
7: Bygg/eiendom/areal Totalt -140 000 0 0 0 
Planområdets bidrag til saldering av 
økonomiplanen ut over det som 
allerede er fordelt på planområdene -140 000 0 0 0 

 
 
I forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan, la kommunestyret inn en 
uspesifisert saldering for planområde 7 med 1 mill. kr i 2020 og 2 mill. kr de påfølgende år. 
Tiltak for å imøtekomme salderingen fremgår av tabellen over.  
 
Tabellen viser at det totalt for planområde 6 og 7 er mulighet for et marginalt nedtak ut over 
de beløp som allerede er lagt inn i økonomiperioden. Årsaken til dette er at planområdet 
leverer en lang rekke tjenester som hver for seg ikke har mer bemanning enn det som er 
nødvendig for å løse de pålagte oppgavene. Tjenestene er i forbindelse med risikovurderinger 
av mulige tiltak også sett i sammenheng. Som følge av budsjettvedtak knyttet til 
effektivisering av renholdstjenestene, er det igangsatt en kartlegging av ressursbehov. Dersom 
kartleggingen viser et større potensiale for effektivisering enn først antatt, vil dette kunne 
bidra til noe ytterligere nedtak innenfor planområdet. 
 
Ett av tiltakene omhandler effektivisering av vaktmestertjenesten, i tråd med kommunestyrets 
vedtak. Tiltaket vil få konsekvenser for alle tjenestesteder i Gausdal kommune i form av 
redusert tilbud om vaktmestertjenester. Nødvendige oppgaver knyttet til oppfølging av 
tekniske anlegg og brannvern ved tjenestestedene vil bli prioritert. Tjenestene involveres i å 
finne gode løsninger, og det anses som viktig at forventninger om tjenestenivå avklares. 
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Avvikling av drift ved Dikterportalen får effekt også på planområde 7, da utgifter knyttet til 
forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) blir redusert og eventuelt bortfaller om bygget 
avhendes. Det er lagt inn forventet full effekt fra 2021, da målet må være å avhende bygget. 
 
Kommunens kapasitet knyttet til planarbeid reduseres både på planområdene 1 og 7. Det blir 
derfor viktig at det gjøres en tydelig prioritering av planarbeid, og at forventningsnivået 
avklares også for slike oppgaver. I tillegg reduseres det noe på merkantile stillinger på 
planområde 6 og 7. 
 
Gausdal kommune har avtale med Follebu skiklubb, Gausdal skilag, Vestringen IL og 
Turløypekomiteen om løypekjøring. I tråd med avtalen skal kommunen yte tjenester 
tilsvarende kr 142 000 i 2015-kroner knyttet til løypekjøringen, med en årlig justering av 
beløpet i tråd med generell prisvekst. Etter prisvekst utgjør beløpet kr 160 000 per 
01.01.2020, mens det er budsjettert med kr 227 000 i 2020. I praksis har kommunen dermed 
utført denne tjenesten i et større omfang enn avtalen tilsier. Å legge seg på nivå i tråd med 
avtalen vil gi en besparelse på ca. kr 65 000 per år, og dette er lagt til grunn i 
tiltaksoversikten. 
 
For å imøtekomme salderingskravet fra kommunestyret fullt ut, er det lagt til grunn noe 
redusert vedlikehold av kommunale bygg. Dette er vurdert til å være forsvarlig ut fra 
byggenes totale tilstand, og innebærer i praksis at vedlikehold av mer estetisk art 
(eksempelvis maling i annen farge, uten at byggets tilstand krever det) vil bli nedprioritert. 
 
Planområde 8 – interkommunale samarbeid 
Området omfatter utgifter og inntekter knyttet til de interkommunale samarbeidene der 
Gausdal har et vertskommuneansvar. Dette innebærer i praksis utgifter og inntekter til 
Regionrådet for Lillehammer-regionen, felles Landbrukskontor for Lillehammer-regionen, 
EIOFF-samarbeid i tilknytning til SD-anlegg og Regional Frisklivssentral. Utgiftene og 
inntektene her skal både i budsjettet og regnskapet balansere. Kommunens tilskudd til 
deltakelse i fellesskapene føres på de respektive planområdene, det vil si planområde 2 
Næring og miljø for Landbrukskontoret og tilskudd til Regionrådet, planområde 7 
Bygg/eiendom/areal for samarbeidet i tilknytning til SD-anlegg og planområde 11 Helse for 
tilskudd til Regional Frisklivssentral. 
 
Følg lenken for å se allerede vedtatte budsjettiltak innenfor planområdet: 
https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-
2020/#/budsa/orgstructuremain/08 
 
Som tidigere nevnt, vil kommunedirektøren komme tilbake med en sak om muligheten for 
nedtak innenfor de interkommunale samarbeidene. I den forbindelse vil det ses på mulighet 
for nedtak innenfor det interkommunale landbrukskontoret og Frisklivssentralen, der Gausdal 
har vertskommuneansvar. 
 
Planområde 9 – barn og familie 
Planområdet består av pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste, familieteam, svangerskapsomsorg, barnefysioterapi og barneverntjeneste. 

https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-2020/#/budsa/orgstructuremain/08
https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-2020/#/budsa/orgstructuremain/08
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Det var per november 2019 19 ansatte fordelt på 15,4 årsverk på planområdet. 
 
Følg lenken for å se allerede vedtatte budsjettiltak innenfor planområdet: 
https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-
2020/#/budsa/orgstructuremain/09 
 
Planområdets økonomiske utfordring og tiltaksplan 
 
 2020  2021  2022  2023  
9: Barn og familie     

Utfordring totalt     
For høy inngangsfart 2020 som følge av 
bortfall av tilskudd og flyktningefond 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

Utfordring totalt  1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 
Anbefalte tiltak     

Omsøkt tilskudd fra Helsedirektoratet til 
helsesykepleier -1 000 000 - - - 
Tilskudd fra Helsedirektoratet, alternativt 
redusere med 0,5 årsverk ved helsestasjon og 
skolehelsetjenesten (jfr. tiltak over) - -300 000 - 300 000 - 300 000 
Frikjøp av familieterapeut til å arbeide i 
prosjekt Ung Styrke, 0,4 årsverk. Finansieres 
av tilskudd fra Helsedirektoratet. -340 000 0 0 0 
Redusere med 0,7 årsverk i familieteamet -120 000 -500 000 -500 000 -500 000 
Ta bort merkantil funksjon, 
forværelsefunksjon mm. for PPT, barnevern 
og helsestasjon, totalt 0,8 årsverk -280 000 -450 000 -450 000 -450 000 

Anbefalte tiltak totalt -1 740 000 -1 250 000 -1 250 000 -1 250 000 
9: Barn og familie totalt -540 000 -50 000 -50 000 -50 000 
Planområdets bidrag til saldering av 
økonomiplanen ut over det som allerede er 
fordelt på planområdene -540 000 -50 000 -50 000 -50 000 

 
 
Som følge av bortfall av flyktningemidler og andre tilskudd som er mottatt over flere år fra 
statlig hold, har planområdet en stor utfordring knyttet til finansiering av stillinger.  
 
Gausdal kommune har over flere år mottatt statlig tilskudd til styrkning av helsestasjon og 
skolehelsetjeneste. Det er søkt om tilskudd med 1 mill. kr for 2020 til finansiering av en 
helsesykepleierstilling, og tildelingen skjer i april. Så lenge vi mottar minimum kr 500.000 i 
tilskudd, vil vi ha anledning til å opprettholde bemanningen innenfor disse tjenestene, 
herunder elevtjenesten ved Gausdal videregående skole. Dersom tilskuddet bortfaller i 2020 
eller påfølgende år, vil det bli nødvendig å redusere tjenesten med 0,5 årsverk. Det er viktig å 

https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-2020/#/budsa/orgstructuremain/09
https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-2020/#/budsa/orgstructuremain/09
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merke seg at det er et vilkår for tildeling av tilskudd at kommunen ikke samtidig reduserer 
helsesykepleierressursen ved helsestasjon og skolehelsetjeneste.  
 
Det er bestemt at psykisk helse- og rusteamet slås sammen med familieteamet fra 1.8.2020 
under enhet familie og inkludering. Disse tjenestene har tidligere vært organisert i to ulike 
enheter, men kan med fordel ses i sammenheng. Dette tiltaket gir flere positive effekter, 
herunder et mer robust fagmiljø, større grad av helhets- og familieperspektiv i tjenestene, samt 
mulighet for å gi et økt tilbud til barn og unge under 16 år. Med bakgrunn i en erkjennelse av 
at statlig tjenestetilbud knyttet til psykisk helse og rusarbeid bygges ned, og oppgaver i stadig 
økende grad overføres til kommunene, anses det som sentralt at kommunale tjenester innenfor 
dette området rustes opp. Samtidig løser sammenslåingen en del av den økonomiske 
utfordringen for planområdet ved at vakanser innenfor psykisk helse- og rusteamet ses i 
sammenheng med stillinger i familieteamet som fra 2020 mangler finansiering. Gjennom 
dette tiltaket er tanken at en oppbygging skal skje gjennom økt samordning og samhandling, 
og uten en økning av antall ansatte totalt sett. 
 
Ut over dette, er deler av en stilling i familieteamet i 2020 frikjøpt med tilskudd fra 
Helsedirektoratet for å jobbe med prosjekt Ung Styrke. Ettersom de overnevnte tiltakene ikke 
fult ut løser den økonomiske utfordringen knyttet til familieteamet, må denne tjenesten i 
tillegg nedbemannes med 0,7 årsverk fra 1.8.2020.  
 
Det er igangsatt en utredning av interkommunal barnevernstjeneste for kommunene Gausdal 
og Øyer, og det er forventet at kommunestyret vil få en sak til politisk behandling i løpet av 
våren. Utredningen tar også for seg behov for stillinger og økonomi. Det er derfor i denne 
omgang ikke vurdert om det kan iverksettes effektiviseringstiltak innenfor barneverntjenesten. 
 
Planområde 10 – sosiale tjenester og sysselsetting 
Planområdet består av gjeldsrådgivning, bostøtte, saksbehandling av Husbankens låne- og 
tilskuddsordninger, sosial rådgivning, økonomisk sosialhjelp, tilbud til rusmisbrukere, 
flyktningetjeneste, sysselsetting, aktivitets- og arbeidstilbud for funksjonshemmede, 
oppfølgingstjeneste for ungdom, samt aktivitetssenter i Forset. 
 
Det var per november 2019 11 ansatte fordelt på 7,1 årsverk på planområdet 
 
Følg lenken for å se allerede vedtatte budsjettiltak innenfor planområdet: 
https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-
2020/#/budsa/orgstructuremain/10 
 
Planområdets økonomiske utfordring og tiltaksplan 
 
 2020  2021  2022  2023  
10: Sosialtjenester og sysselsetting     

Anbefalte tiltak     
Redusere driftsramme for NAV, Gausdals 
andel -218 000 -218 000 -218 000 -218 000 

Anbefalte tiltak totalt -218 000 -218 000 -218 000 -218 000 

https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-2020/#/budsa/orgstructuremain/10
https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-2020/#/budsa/orgstructuremain/10
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10: Sosialtjenester og sysselsetting totalt -218 000 -218 000 -218 000 -218 000 
Planområdets bidrag til saldering av 
økonomiplanen ut over det som allerede er 
fordelt på planområdene -218 000 -218 000 -218 000 -218 000 

 
Med bakgrunn i at Gausdal kommune ikke har fått noen anmodning om bosetting av 
flyktninger de siste årene, er flyktningetjenesten i ferd med å bli bygget ned. Det er forventet 
at tjenesten mer eller mindre legges helt ned fra november 2021. I forbindelse med denne 
nedbyggingen vil det bli overtallighet innenfor planområdet som må håndteres på vanlig måte. 
 
Deler av tjenestene innenfor planområdet ivaretas av NAV Lillehammer-Gausdal som er en 
interkommunal tjeneste med Lillehammer som vertskommune. Som følge av et 
mindreforbruk innenfor tjenesten, har Lillehammer allerede tatt initiativ til en ytterligere 
reduksjon av driftsrammen for NAV-kontoret i 2020, der den reduserte utgiften for Gausdal 
vil være kr 218.000. Dette beløpet er lagt inn som salderingstiltak i økonomiplanperioden 
innenfor planområde 10. 
 
Planområde 11 - helse 
Planområdet omfatter bofellesskapene Flatland, Bjørkvin, Heggelia og Flatavegen 2, 
vernepleietjeneste, støttekontakt- og avlastningstjeneste for yngre, kommunale tiltaksplasser, 
psykisk helse- og rustjeneste, fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, dagsenter for eldre, 
aktivitetssenteret i Forset, frisklivssentral (folkehelse), utgifter knyttet til 
kommunelegetjenesten, legevakt, miljørettet helsevern, teknisk hygiene, smittevern og 
forebyggende edruskapsarbeid, inklusiv inntekter/utgifter knyttet til skjenkebevillinger. 
 
Det var per november 2019 108 ansatte fordelt på 69,9 årsverk på planområdet. 
 
Følg lenken for å se allerede vedtatte budsjettiltak innenfor planområdet: 
https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-
2020/#/budsa/orgstructuremain/11 
 
Planområdets økonomiske utfordring og tiltaksplan 
 
 2020  2021  2022  2023  
11: Helse     
Utfordring totalt     
Saldering planområde 11 Helse. Generell 
nedjustering av driftsramme i økonomiplanen som 
ikke ses i forbindelse med utredning av fremtidens 
helse- og omsorgstjenester - - 2 000 000 2 000 000 
For høy inngangsfart 2020 1 570 000 1 530 000 1 530 000 1 530 000 
Manglende lønnskompensasjon ved permisjon i 
legetjenesten 560 000 119 000 0 0 
Utfordring totalt 2 130 000 1 649 000 3 530 000 3 530 000 
Anbefalte tiltak     

https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-2020/#/budsa/orgstructuremain/11
https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-2020/#/budsa/orgstructuremain/11
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Legge ned enhet rehabilitering og legetjenester fra 
1.8.2020. Reduksjon med 1 lederstilling. Tjenestene 
fordeles på andre enheter. -450 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 
Redusere ergoterapitjenesten med 1 årsverk og 
samtidig reduksjon av avdelingslederstilling -260 000 -870 000 -870 000 -870 000 
Redusere fysioterapitjenesten med ca 1,5 årsverk, i 
realiteten 0,6 årsverk pga langvarige vakanser - -270 000 -270 000 -270 000 
Redusere merkantil stilling med 0,2 årsverk -115 000 -115 000 -115 000 -115 000 
Redusere ressurs til kreftkoordinator med 0,3 
årsverk -85 000 -215 000 -215 000 -215 000 
Større grad av samdrift mellom dagsentra. 
Redusere med 0,75 årsverk ved naturlig avgang. -130 000 -265 000 -265 000 -265 000 

Redusert bemanning ved bofellesskap og 
aktivitetssenter, totalt 1,1 årsverk -305 000 -535 000 -455 000 -455 000 

Større grad av samdrift mellom tjenester innenfor 
habiliteringsenheten, bruk av bemanning på tvers - -195 000 -195 000 -195 000 
Salg av tjenester til annen kommune -640 000 -320 000 - - 
Tilbud i egenregi fremfor tjenestekjøp fra private 
aktører - -900 000 -1 800 000 -1 800 000 
Legetjenesten, økte inntekter som følge av 
spesialisering og optimalisering av takstpraksis -350 000 -700 000 -900 000 -1 200 000 
Legetjenesten, ikke besette i vakante deler av 
stillinger, herunder kommuneoverlege -780 000 -780 000 -780 000 -780 000 
Anbefalte tiltak totalt -3 115 000 -6 165 000 -6 865 000 -7 165 000 
11: Helse totalt - 985 000 -4 516 000 -3 335 000 -3 635 000 
Planområdets bidrag til saldering av 
økonomiplanen ut over det som allerede er 
fordelt på planområdene -985 000 -4 516 000 -3 335 000 -3 635 000 

 
 
For høy inngangsfart innenfor enkelte tjenester på planområdet reduserer effekten av de 
foreslåtte tiltakene noe. Allikevel er det funnet tiltak som i vesentlig grad bidrar til saldering 
av økonomiplanen. Salderingen forutsetter imidlertid at man finner besparelser som utgjør 2 
mill. kr i forbindelse med fastsettingen av fremtidens helse- og omsorgstjenester innenfor 
dette planområdet. I økonomiplanen er dette synliggjort gjennom et nedtak på 2 mill. kr i 
2022 og 2023 som det gjenstår å finne tiltak for. 
 
Ett tiltak er å legge ned enhet rehabilitering og legetjenester fra 1.8.2020. Dette medfører 
innsparing knyttet til en enhetslederstilling. Tjenestene i denne enheten fordeles på andre 
enheter. Innenfor planområdet reduseres det videre noe på merkantilt personell, samt at en 
avdelingslederressurs reduseres ved at stillingen tillegges helsefaglige oppgaver. Sistnevnte 
reduksjon forutsetter at enkelte administrative oppgaver overføres til andre tjenester. 
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Det er foreløpig ikke fullt ut avklart hvordan tjenestene som per i dag er underlagt 
rehabilitering og legetjenester skal fordeles. Imidlertid er det avklart at psykisk helse- og 
rusteamet slås sammen med familieteamet i enhet familie og inkludering, som beskrevet 
under planområde 9.  
 
I tiltaksoversikten fremgår to tiltak knyttet til legetjenesten. Det ene omhandler økning av 
inntekter i planperioden som følge av spesialisering og optimalisering av takstpraksis. Det 
andre omfatter deler av stillinger som har vært vakante over tid, og som det ikke settes inn 
vikar i (0,2 årsverk fastlegestilling og 0,3 årsverk kommuneoverlegestilling). Antall leger ved 
det kommunale legesenteret opprettholdes gjennom de nevnte tiltakene. Gjennomførte 
risikovurderinger av legetjenesten tilsier at det må settes inn vikar ved ytterligere vakanser av 
en viss varighet, mens noe påregnelig kortvarig fravær kan håndteres av de resterende legene 
som i dag. 
 
Det er per i dag vakanser i fysio- og ergoterapitjenesten, og det foreslås at tjenestene 
reduseres tilsvarende dagens vakanser. I tillegg tas ned ytterligere 0,6 årsverk i 
fysioterapitjenesten og 1 årsverk i ergoterapitjenesten. Tiltakene anses å være forsvarlige 
forutsatt at kjerneoppgavene prioriteres, samt at kommunen drar full nytte av 
samarbeidsavtaler med de private fysioterapeutene. Prioriteringen innebærer at enkelte 
oppgaver som per i dag tilligger disse tjenestene overføres til andre. 
 
Gausdal kommune har per i dag 0,6 årsverk kreftkoordinator. Dette er en viktig tjeneste, men 
Gausdal har relativt sett en større ressurs dedikert til dette området enn våre nabokommuner. 
Til sammenligning har Øyer kommune 0,4 årsverk, Ringebu kommune 0,2 årsverk og 
Lillehammer 1 årsverk kreftkoordinatorressurs. Ett av tiltakene er således å redusere tjenesten 
med 0,3 årsverk. 
 
For habiliteringstjenesten er det tatt utgangspunkt i nåsituasjonen. Ressursbehov knyttet til 
enkelte tjenestemottakere kan imidlertid både oppstå og endre seg raskt, slik at det må tas 
forbehold om at det kan bli behov for endringer i tjenestene både på kort og lang sikt.  
 
Etter en gjennomgang av bemanningen i habiliteringstjenesten, anses det som forsvarlig å 
redusere med en mindre stillingsbrøk ved det enkelte bofellesskap og ved aktivitetssenteret, 
der et tiltak også er i større grad å bruke bemanning på tvers av tjenestesteder. Totalt utgjør 
reduksjonen 1,4 årsverk. 
 
For enkelte tjenestemottakere kjøpes det tjenester fra private tilbydere. Det er i 
tiltaksoversikten lagt til grunn at kommunen fremover vil være i stand til å gi et 
tilfredsstillende tilbud til enkelte tjenestemottakere i egen regi.  
 
Planområde 12 – omsorg 
Planområdet omfatter kommunens pleie- og omsorgstilbud, og inneholder sykehjemsdrift, 
helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie), praktisk bistand (hjemmehjelp), omsorgsboliger, 
bofellesskap, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistanse, trygghetsalarm, tildelingskontor, 
kjøkkendrift i institusjon og matlevering til hjemmeboende. 
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Det var per november 2019 135 ansatte fordelt på 95,8 årsverk på planområdet. 
 
Følg lenken for å se allerede vedtatte budsjettiltak innenfor planområdet: 
https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-
2020/#/budsa/orgstructuremain/12 
 
Planområdets økonomiske utfordring og tiltaksplan 
 
 2020  2021  2022  2023  
12: Omsorg     
Utfordring totalt     
For høy inngangsfart 2020 600 000 600 000 600 000 600 000 
Utfordring totalt 600 000 600 000 600 000 600 000 
Anbefalte tiltak     
Nedleggelse av ett vaskeri -250 000 -500 000 -500 000 -500 000 
Avvikle produksjon av mat for 
matombringing -200 000 -600 000 -600 000 -600 000 
Nedleggelse av kjøkken ved Follebutunet, 
samt effektivisering av drift ved gjenværende 
hovedkjøkken i Forset 0 -1 250 000 -1 400 000 -1 400 000 
Redusere faglederstilling med 0,2 årsverk -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 
Anbefalte tiltak totalt -550 000 -2 450 000 -2 600 000 -2 600 000 
Planområdets bidrag til saldering av 
økonomiplanen ut over det som allerede er 
fordelt på planområdene  50 000 -1 850 000 -2 000 000 -2 000 000 
Andre mulige tiltak     
Legge ned en sykehjemsavdeling, ses i 
sammenheng med utredning av fremtidens 
helse- og omsorgstjenester 0 -2 500 000 -5 000 000 -5 000 000 
Andre mulige tiltak totalt 0 -2 500 000 -5 000 000 -5 000 000 
12: Omsorg totalt inkludert strukturtiltak 50 000 -4 350 000 -7 000 000 -7 000 000 
Planområdets bidrag til saldering av 
økonomiplanen ved nedleggelse av 
sykehjemsavdeling 50 000 -4 350 000 -7 000 000 -7 000 000 

 
 
I forbindelse med behandlingen av budsjett og økonomiplan er det allerede lagt til grunn 
omfattende effektiviseringstiltak innenfor planområde 12. Mulighet for ytterligere tiltak må 
ses opp mot de pågående utredninger av fremtidens helse- og omsorgstjenester. Samtidig er 
det vurdert som mulig å iverksette enkelte nye tiltak som ikke inngår i disse utredningene.   
Effekten av de nye tiltakene reduseres av for høy inngangsfart i tjenestene, slik at det i 
realiteten ligger an til et lite merforbruk på planområdet i 2020 etter at effekten av nye tiltak 
er kalkulert inn. Denne situasjonen bedres når de skisserte tiltakene får helårseffekt fra 2021. 
 

https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-2020/#/budsa/orgstructuremain/12
https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-2020/#/budsa/orgstructuremain/12
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Per i dag er det vaskeri ved begge institusjonene som vasker beboertøy og arbeidstøy for 
medarbeidere. For sengetøy, håndklær og lignende kjøpes det tjenester fra et eksternt vaskeri. 
Medarbeiderne mottar klesgodtgjørelse til kjøp av eget arbeidstøy. Det er nytt anbud ute 
knyttet til eksterne vaskeritjenester, der man ser at det vil lønne seg også å kjøpe tjenester 
knyttet til arbeidstøy. Dette er mindre kostnadskrevende for kommunen, mindre 
ressurskrevende for vaskeriet og enklere for den enkelte medarbeider. Med færre oppgaver for 
vaskeriene, er det mulig å ivareta disse innenfor ett vaskeri, slik at det andre kan nedlegges. 
Det er foreløpig ikke bestemt hvilket vaskeri som skal opprettholdes. 
 
Per i dag har Gausdal to institusjonskjøkken, et hovedkjøkken i Forset der matproduksjonen 
foregår, samt et mindre kjøkken for matoppvarming i Follebu. Kjøkkendriften har vært 
uendret i flere år, og man ser nå potensiale for effektivisering av driften.  
Oppvarmingskjøkkenet vil fortsatt være i drift med tanke på mat til beboerne, men arbeidet vil 
bli organisering på en annen måte. En konsekvens av tiltaket er at bemannet kantine for 
medarbeidere og besøkende vil bli avviklet, og en ser på mulighet for å etablere automater der 
en kan kjøpe enkel mat, kaffe, brus, sjokolade mm. Ved produksjonskjøkkenet er de igangsatt 
en prosess for å se på effektiviseringstiltak. Ingen av tiltakene vil påvirke ernæringstilbudet 
eller kvaliteten på maten for beboerne ved institusjonene. 
 
Ved hovedkjøkkenet i Forset produseres det i dag vakuumpakket mat for matombringing til 
hjemmeboende, der alle som ønsker har anledning til å bestille mat en eller flere dager per 
uke. Pakking og distribusjon foretas av frivillige. Interessen for tilbudet har vært dalende de 
senere år, og tilbakemeldingen er at tilbudet er dyrt og at utvalget er begrenset, slik at flere 
synes det er et bedre alternativ å kjøpe vakuumpakket mat i ordinær butikk.  
 
Gausdal kommune har det regionale ansvaret for fagutvikling demens. I forbindelse med at 
kapasiteten ved dagsenter for hjemmeboende personer med demens økes, er oppgaver 
tilsvarende 0,2 årsverk for denne stillingen nå knyttet til dagsenteraktiviteten. Dette gir 
faglederen en enda bedre kjennskap til og oversikt over funksjonsnivået til innbyggere med 
demens. 
 
Det er imidlertid strukturtiltak som vil kunne gi de store effektene innenfor planområdet, 
eksempelvis nedleggelse av en sykehjemsavdeling, som er pekt på som en mulighet i 
utredningen av fremtidens helse- og omsorgstjenester. Et slikt tiltak vil kunne gi en brutto 
innsparing i størrelsesorden kr 10 mill. kr. Med behov for samtidig styrkning av 
hjemmetjenesten, vil nettoeffekten kunne være i størrelsesorden 5 mill. kr.  Planområdets 
mulighet til å bidra til salderingen av økonomiplan 2020-2023 er synliggjort i tabellen, med 
og uten nedleggelse av en sykehjemsavdeling. Kommunestyret skal imidlertid ikke ta stilling 
til fremtidens helse- og omsorgstjenester før i mai. 
 
Helhetlig vurdering og samlet effekt for alle planområder 
I tråd med kommunestyrets bestilling, har kommunedirektøren lagt frem tiltak innenfor alle 
planområder. Av tiltaksoversiktene for det enkelte planområde fremgår det at flere 
planområder kan ta et større nedtak enn det som i utgangspunktet er lagt inn i økonomiplanen. 
Dette vil bidra til å dekke inn det ufordelte salderingsbehovet i perioden. 
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Tiltakene er beskrevet og det er beregnet effekt for inneværende år og i økonomiplanperioden. 
Etter en grundig vurdering utført av tjenestene selv, anses de presenterte tiltakene for å være 
forsvarlige. Tiltakene anses også som forsvarlige i et helhetsperspektiv, der 
kommunedirektøren har vurdert hvordan tiltakene totalt sett vil påvirke organisasjonens 
mulighet til å få løst nødvendige oppgaver på alle nivåer.  
 
Kommunedirektøren ønsker igjen å presisere viktigheten av å få tatt flest mulig nødvendige 
grep nå, slik at prosessen ikke blir mer langvarig enn høyst nødvendig. Endringer i foreslåtte 
tiltak vil medføre behov for nye, grundige konsekvens- og risikovurderinger. Det foreslås 
derfor at kommunestyret tar kommunedirektørens tiltaksoversikt til etterretning. 
 
Tiltak for alle planområder, med nettoeffekt, er samlet i tabellen under. Tabellen viser 
hvordan tiltakene totalt sett vil bidra til å saldere økonomiplanen for perioden 2020-2023.  
Som tidligere nevnt, var det i økonomiplanen lagt inn et salderingsbehov som ikke var fordelt 
på planområder, og dette utgjør 3 mill. kr for 2020, 13,715 mill. kr for 2021 og 15,195 mill. kr 
for 2022 og 2023. Salderingsbehovet for det enkelte år fremgår av den øverste linjen i 
tabellen. 
 
 
Radetiketter 2020  2021  2022  2023  
Totalt salderingsbehov i økonomiplanen 3 000 000 13 715 000 15 195 000 15 195 000 
1: Administrative fellestjenester 0 -33 000 -49 000 -49 000 
2: Næring og miljø 0 -137 000 -137 000 -137 000 
3: Skole -1 085 000 -1 142 000 -1 378 000 -1 378 000 
4: Barnehage -190 000 -190 000 -304 000 -304 000 
5: Kultur og fritid -205 000 -532 000 -532 000 -532 000 
7: Bygg/eiendom/areal -140 000 0 0 0 
9: Barn og familie -540 000 -50 000 -50 000 -50 000 
10: Sosialtjenester og sysselsetting -218 000 -218 000 -218 000 -218 000 
11: Helse -985 000 -4 516 000 -3 335 000 -3 635 000 
12: Omsorg 50 000 -1 850 000 -2 000 000 -2 000 000 
Gjenstående salderingsbehov -313 000 5 047 000 7 192 000 6 892 000 

 
Tabellen viser at vi med de presenterte tiltakene oppfyller kommunestyrets vedtak om å finne 
3 mill. kr i salderingstiltak ut over det som er lagt inn på planområdene i 2020. Videre viser 
tabellen hvor mye som gjenstår for å dekke inn det ufordelte salderingsbehovet utover i 
økonomiplanperioden (årene 2021-2023). 
 
Kommunedirektøren ønsker å synliggjøre mereffekten man vil få ved nedleggelse av en 
sykehjemsavdeling, da det er i strukturgrep det store nedtakspotensialet ligger. 
 
Radetiketter 2020  2021  2022  2023  
Totalt salderingsbehov i økonomiplanen 3 000 000 13 715 000 15 195 000 15 195 000 
1: Administrative fellestjenester 0 -33 000 -49 000 -49 000 
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2: Næring og miljø 0 -137 000 -137 000 -137 000 
3: Skole -1 085 000 -1 142 000 -1 378 000 -1 378 000 
4: Barnehage -190 000 -190 000 -304 000 -304 000 
5: Kultur og fritid -205 000 -532 000 -532 000 -532 000 
7: Bygg/eiendom/areal -140 000 0 0 0 
9: Barn og familie -540 000 -50 000 -50 000 -50 000 
10: Sosialtjenester og sysselsetting -218 000 -218 000 -218 000 -218 000 
11: Helse -985 000 -4 516 000 -3 335 000 -3 635 000 
12: Omsorg 50 000 -4 350 000 -7 000 000 -7 000 000 
Gjenstående salderingsbehov -313 000 2 547 000 2 192 000 1 892 000 

 
Tabellen viser det ufordelte salderingsbehovet i økonomiplanen, samt effekten av tiltakene 
per planområde og totalt når nedleggelse av en sykehjemsavdeling er inkludert. 
Nedleggelse av en sykehjemsavdeling er ett av de mulige tiltakene kommunestyret skal ta 
stilling til i forbindelse med sak om fremtidens helse- og omsorgstjenester som skal behandles 
i mai. Men med eksempelvis dette strukturtiltaket er kommunen nær å nå det totale 
innsparingskravet som fremgår av økonomiplan for perioden 2020–2023. 
 
Det presiseres igjen, som nevnt i omtalen av planområde 11, at det i tillegg ligger en 
forventning om besparelser som følge av gjennomgangen av fremtidens helse- og 
omsorgstjenester også innen dette planområdet. I økonomiplanen er dette synliggjort gjennom 
et nedtak på 2 mill. kr i 2022 og 2023 som det gjenstår å finne tiltak for. 
 
Som tidligere nevnt, vil kommunestyret i løpet av våren få en sak til behandling om 
effektiviseringstiltak innenfor de interkommunale samarbeidene. Også her er det forventet å 
fremkomme tiltak som kan bidra noe til saldering av økonomiplanen. 
 
Tiltakene som vedtas i forbindelse med disse politiske sakene, vil inngå i tiltaksplanen 
kommunen er pålagt å sende fylkesmannen innen 1.7.2020. Totalt sett må effekten av 
tiltakene som et minimum tilsvare salderingsbehovet i økonomiplanen for å oppfylle 
fylkesmannens krav. For å sikre kommunen nødvendig handlingsrom i årene fremover, er det 
videre en klar fordel om effekten overstiger minimumskravet. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 
 

1. Gausdal kommunes administrative styringsmodell endres fra kommunedirektør med to 
kommunalsjefer til kommunedirektør og assisterende kommunedirektør. Endringen 
gjelder fra den dato nedbemanning av en kommunalsjef effektueres.  
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2. Driften ved Dikterportalen avvikles fra og med 1.1.2021. Kommunedirektøren får i 
oppdrag å avhende bygget.  
 

3. Avtale med Lillehammer kommune knyttet til satsningen Aktiv i skolen sies opp med 
virkning fra 1.3.2020. 
 

4. Avtale med Lillehammer kommune knyttet til kvalitetskoordinator (TQM) sies opp 
snarest.  
 

5. Løypekjøring i henhold til samarbeidsavtale med Follebu skiklubb, Gausdal skilag, 
Vestringen IL og Turløypekomiteen begrenses til nivå som fremgår av avtalen. 
 

6. Gausdal kommune avslutter utbetaling av tilskudd til Stiftelsen Reidevoll. 
 

7.  Finansiering av næringssamarbeidet knyttet til Lillehammerregionen Vekst 
videreføres, ved delvis bruk av næringsfond. I forbindelse av sak om evaluering og 
eventuell videreutvikling av samarbeidet, kan finansieringen vurderes. 
 

8. Kommunestyret tar for øvrig tiltaksplanene som er beskrevet i saken til etterretning og 
slutter seg til at de anbefalte tiltakene gjennomføres. Det presiseres at tiltak knyttet til 
reduksjon av institusjonsplasser ikke inngår i tiltaksplan for planområde 12, da sak om 
fremtidens helse- og omsorgstjenester skal behandles av kommunestyret i mai. 
 

9. Budsjett 2020 justeres i tråd med tiltaksplanene per planområde som følger av saken.  
 

10. Tiltakene i tiltaksplanene per planområde forutsettes lagt inn i økonomiplanen for 
perioden 2021-2024. 
 

11. Tiltaksplaner per planområde som fremgår av denne saken inngår i tiltaksplanen 
kommunen er pålagt å oversende fylkesmannen innen 1.7.2020. Tiltak knyttet til 
fremtidens helse- og omsorgstjenenester og interkommunale samarbeider vil også i 
inngå i denne tiltaksplanen. 

 


