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Forord 

Forord ved rådmannen. 

Rådmannen er ifølge Kommunelovens § 23 den øverste leder for den kommunale organisasjonen: 

• Rådmannen har ansvar for at de tjenestene som ytes til befolkningen er i tråd med den 
lovfestede / vedtatte kvaliteten på tjenestene og innenfor de økonomiske rammer som 
kommunestyret fastsetter. 

• Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og 
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Rådmannen skal påse 
at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir 
iverksatt. 

• Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle 
kommunale organer med unntak av kontrollutvalget. 

Til å bistå med styring og koordinering i Gausdal kommune har rådmannen med seg to kommunalsjefer. 
Rådmannsteamet bidrar i fellesskap til å utvikle og drive kommunen, men har også en viss arbeidsdeling. 
Alle enhetsledere er knyttet til en kommunalsjef eller rådmannen. Rådmannsteamet har ansvar for 
oppfølging av ledernettverk. 

Rådmannen rapporterer til formannskap og kommunestyre to ganger i året, gjennom en 
tertialrapport,  - ved utgangen av april og august. Ved årets slutt rapporteres det i årsmeldingen. 

Tertialrapporten tar utgangspunkt i vedtatt strategiplan, med økonomiplan og årsbudsjett. Den viser 
status for: 

• økonomi 

• hvordan det arbeides med tjenestene (mål og fokusområder) 

• nærværet 

Tertialrapporten skal vise eventuelle endrede forutsetninger og avvik, og eventuelle forslag til endringer. 
Det er vedtatt at bruk av overtid og internkontroll skal være gjennomgående tema ved disse 
rapporteringene. Kommunestyret har bedt om rapportering på arbeidet i omstillingsutvalget, og dette 
blir også en del av denne tertialrapporteringen. 

  

 

Rannveig Mogren, rådmann 
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Oppsummering økonomi 

Det framgår av tertialrapporten at det er en del avvik på enkelte planområder. Det ser per nå ut til å 
kunne bli et merforbruk ved årets slutt i størrelsesorden 4,5 mill. kr. 

To enkeltsaker på planområde 11 Helse og 12 Omsorg står for 3,5 mill. kr av det samlede estimerte 
avviket. Det vil i saksframlegget til tertialrapporten bli foreslått å legge inn en budsjettendring på disse 
to sakene.  

Det vil på det enkelte planområde bli gitt en nærmere forklaring på de elementer som per nå ser ut til å 
kunne medføre avvik ved årets slutt. I tabellen nedenfor vises en oppsummering av de estimerte avvik 
ved årets slutt. Alle tall er i hele mill. kr. 

Planområde 
 Positivt 
avvik 

 Negativt 
avvik 

4 Barnehage 1,80   

9 Barn og familie   -0,75 

11 Helse   -2,00 

12 Omsorg   -3,00 

Sum 1,80 -5,75 

Sum drift av tjenestene   -3,95 

Sentrale poster:     

Minimumsavdrag   -0,50 

Skatt/inntektsutjevning   -0,90 

Eiendomsskatt 0,90   

Sum sentrale poster   -0,50 

SUM TOTALT   -4,45 

 

Internkontroll 

Etter kommuneloven skal det i årsberetningen redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som 
planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. Vi har 
innarbeidet rapportering om dette i tertialrapporteringen også. 

 

Vi definerer internkontroll som systematiske tiltak som sikrer at virksomhetens aktiviteter  

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

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

Internkontrollen har tre fokusområder:  

    

Tjenesteytingen / kjerneoppgavene og støtteprosessene = brukerne 

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

Samfunnssikkerhet og beredskap = verdiene i samfunnet 

    

  

Det er mange egenkontroll- og internkontrollaktiviteter i løpet av et år. De som gjelder tjenestene er 
omtalt under hvert enkelt planområde.   
 
Her er noen av de større på systemnivå – felles Gausdal kommune – hittil i 2019:  

• Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunene Gausdal – Lillehammer – Øyer.  
o Behandlet i kommunestyret i Gausdal 12. februar 2019. 

• Oppfølging av politiske vedtak – sak til kommunestyret 28. mars 2019. 

• Internkontrolldagen januar 2019– årlig temadag for ledere og avdelingsledere. Her var fokus:  
o Retningslinjer for vold og trusler, - med fokus på risikovurdering 
o Informasjonssikkerhet og personvern – status og utfordringer 
o Arbeid med planområdets/enhetens handlingsplan for internkontroll 2019. 

• Det er satt inn en større arbeidsinnsats for å få lagt aktuelle dokumenter, prosedyrer og rutiner i 
kommunens kvalitetssystem 4human TQM. 

• Det arbeides fortløpende med å forbedre og effektivisere pasientforløpene i helse og omsorg 
ved hjelp av Lean-/tjenestedesign-metodikk. 

• Oppdatering av telefonreglementet. 

• Arbeidet med å bli sertifisert som trafikksikkerkommune er påbegynt. 

• Utarbeidelse av innkjøpsstrategi er påbegynt. 

Tilsyn 

Fra Arbeidstilsynet  

• Postalt tilsyn – etter pålegg i tilsyn 09.11.18 ble det 19. februar sendt inn skriftlig tilbakemelding 
med kommunens tiltaksplan etter kartleggingen av risiko for vold, trussel om vold og uheldige 
psykiske belastninger i arbeidet på Flatland bofellesskap. Kommunens «Retningslinjer for vold 
og trusler mot ansatte» er også rettet opp, slik at ansvaret for tiltak blir mer presist. 
Arbeidstilsynet meldte 28.02.19 tilbake at pålegget er lukket på bakgrunn av mottatt 
dokumentasjon. 

• Postalt tilsyn – krav om opplysninger om asbesthåndtering i kommunen. 
Det ble et pålegg; Kommunen har skriftlig rutine for registrering og håndtering av asbest internt 
som skal følges ved byggeoppdrag i egen regi. Det mangler skriftlighet av rutine for å kartlegge 
eventuelt asbest forut for mindre oppdrag som bestilles av eksterne leverandører/ håndverkere. 
Pålegget gjelder dette punktet. 
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Forvaltningsrevisjon:  

• Forvaltning av pasientmidler. Rapporten ble behandlet i kommunestyret 28. mars 2019. 

Selskapskontroll: 

• Ingen.  

Medarbeiderne 

Kapittelet beskriver nærvær og overtidsbruk samt kommunestyres bestilling om rapportering fra 
arbeidet i omstillingsutvalget. 

Nærvær 

Samlet nærvær per 1. tertial er 92,22%, jfr. figur 1. Dette er en reduksjon fra 2018 på ca. 1,4 
prosentpoeng, og er omtrent på nivå med 2017. 

  

Figur 1 
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Figur 2 

 

Overtid 

Kommunens utgifter til overtid per 30.04.2018 sammenholdt med samme periode i fjor viser en 
reduksjon på ca. 0,1 mill. kr. Denne reduksjonen er knyttet til planområde 12. 

 

  Planområde 2015 2016 2017 2018 2019 

3 Skole 7 1 3 0 0 

4 Barnehage 0 0 0 2 1 

5 Kultur og fritid 0 0 8 0 0 

6 Teknisk drift 37 116 38 76 75 

7 Bygg/eiendom/areal 22 4 11 7 0 

11 Helse 175 193 209 320 324 

12 Omsorg 538 274 763 483 362 

  Totalsum 779 588 1 032 888 762 

Denne tabellen gjelder utbetalt overtidsgodtgjøring i hele 1000 kr for det enkelte planområde. Tallene 
er per 30.04 for alle år i tabellen. 
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Omstillingsutvalget 

Rapportering fra omstillingsutvalget, jfr. kommunestyrevedtak.  

Vi har retningslinjer for omstilling og nedbemanning. Der går det fram at utlysing/ansettelse innen 
enhetene blir stoppet når det foregår nedbemanning i kommunen. Ledige stillinger skal meldes til 
kommunens omstillingsutvalg. Overtallige meldes inn til omstillingsutvalget. 

Omstillingsutvalget har omstillingsutvalget 5 medlemmer; 

• 3 arbeidstakerrepresentanter 

• 2 arbeidsgiverrepresentanter (rådmann og personalrådgiver)  

Omstillingsutvalget har innstillende myndighet overfor rådmannen, som har tilsettings- og 
oppsigelsesmyndighet, jfr. delegeringsreglementet.   

Enhetene skal ved ledighet i stilling, omstilling og nedbemanning – innenfor de økonomiske rammene – 
vurdere hvilke tjenester som skal gis, og hvilken kompetanse enheten/arbeidsområdet må ha for å 
kunne ha et forsvarlig nivå på disse tjenester.  

Når stilling er ledig, skal stillingen bli vurdert ut ifra følgende:  

• om det er mulig å inndra stillingen  

• om oppgavene kan bli utført av andre  

• om det er behov for omorganisering  

• om stillingen kan brukes i attføringstiltak  

• Vurderingene skal gjøres i samråd med tillitsvalgt, jfr. hovedavtalen.  

Etter denne vurderingen blir den ledige stillingen meldt til kommunens omstillingsutvalg. 

Konklusjoner fra behandlinger i omstillingsutvalget for perioden 1. januar til 1. mai 2019: 

Saksnr. Stilling Vurdering og vedtak 

  1/19 Enhetsleder landbruk 
100% 

Interkommunal stilling. Tar utlysningen til 
etterretning. 

  2/19 Kulturskolen, 
danselærer 30% 

Spesifikk kompetanse, får ikke overtallige med 
denne kompetansen.  Vedtak: Danselærer fast 
ansatt i 50% stilling får tilbud om utvidelse av sin 
stilling. 

  3/19 Kulturskolen, 
felelærer 23% fast 
stilling 

Spesifikk kompetanse, utvalget ser ikke for seg at 
vi får overtallige ansatte med denne 
kompetansen.  
Vedtak: Lyses ut. 

  4/19 Renholdstilling 20% 
kommunehuset. 

Brukt til å innfri krav fra ansatt om økt stilling ut 
fra merarbeidsregelen. 
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Saksnr. Stilling Vurdering og vedtak 

  5/19 Brukerstyrt personlig 
assistent (BPS) 65% 

Kan være at enheten bruker stillingen til å 
imøtekomme kravet om utvidelse av 
stilling.  Stilling som BPA er forholdsvis spesiell, 
dårlig egnet som erstatnings-stilling da du må 
ønske å arbeide slik. Har ikke overtallige som er 
aktuell for stillingen. 
Vedtak: Lyses ut hvis enheten ikke bruker den for å 
imøtekomme krav om utvidelse av stilling. 

  6/19 Teknisk enhet, 
engasjement 100% 
kart og oppmåling 

Ønskelig med kompetanse (formell eller real) 
innen fagområdet. Siden det er et engasjement så 
er det upraktisk å måtte ta noen som må læres 
opp fra grunnen av. Utvalget har ingen overtallige 
som kan gå inn i engasjementet. 
Vedtak: Engasjementet kan lyses ut. 

  7/19 Sykepleier 100% fast 
stilling. 

Vi har ikke sykepleiere som er overtallig, og 
sykepleiere oppleves som en kritisk kompetanse. 
Vedtak: Stillingen lyses ut. 

  8/19 Hjelpepleier 29,15% 
fast stilling. 

Har ingen med den kompetansen som er 
overtallig. Ta høyde for at stillingen kan brukes til å 
imøtekomme kravet til utvidelse av stilling. 
Vedtak: Stillingen lyses ut hvis den ikke enheten 
bruker den for å imøtekomme krav om utvidelse 
av stilling. 

  9/19 Arkivleder 100% fast 
stilling 

Arkivleder er en sentral stilling, og det er viktig 
med noen som kan faget.  Vi har ikke overtallige 
med ønsket kompetanse.  En løsning hvor fast 
ansatte blir tilbudt stillingen for å tilegne seg 
kompetansen over tid er ikke forsvarlig. 
Vedtak: Stillingen lyses ut. 

10/19 Kart og oppmåling, 
engasjement innen 
kartforretning i 6 
mnd. (+ 6 mnd.) 

Ingen overtallige som kan gå inn i engasjementet 
da det kreves kompetanse innen kartforretning. I 
et engasjement er det lite ønskelig å ta inn noen 
som må læres opp fra bunnen av. 
Vedtak: Engasjementet lyses ut. 

11/19 Barnehagelærer,100% 
fast stilling Forset 
barnehage 

Barnehagen ønsker å gjøre om en assistentstilling 
til barnehagelærer.  Før utvalget sier noe om 
stillingen så vil de vite noe mer om grunnlaget for 
omgjøring av stillingen. 

12/19 Assistent 40% fast 
stilling SFO Forset 
skole 

Stillingen er egnet til erstatningsstilling for 
overtallige. 
Vedtak: Stillingen holdes i bero. 

13/19 Spesialpedagogisk 
veileder ved 
barnehagene 100% 
fast stilling 

Stillingen er tilbudt nåværende enhetsleder for 
barnehagen, og vedkommende er interessert i å gå 
over i denne stillingen. 
Omstillingsutvalget tar det til etterretning. 
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Saksnr. Stilling Vurdering og vedtak 

14/19 Enhetsleder 
barnehage og skole 
100% fast stilling. 

Som følge av sak 13/19 blir det ledig stilling som 
enhetsleder.  Det er ønske om å gjøre om stillingen 
til enhetsleder for barnehage og skole.  Dette er 
drøftet med organisasjonene, berørte 
enhetsledere og styrerne i 
barnehagene.  Omstillingsutvalget har ikke 
overtallige som er aktuell for denne 
stillingen.   Vedtak: Stillingen lyses ut. 

15/19 Lærer visuelt kunstfag 
12,9% fast stilling ved 
Kulturskolen. 

Omstillingsutvalget ser ikke at vi har noen 
overtallige som har interesse, kompetanse og 
personlige egenskaper til å fylle stillingen. 
Vedtak: Kulturskolen kan rekruttere inn i stillingen. 
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Kommunens planområder 

Administrative fellestjenester 

Om planområdet 

Planområdet inneholder alle utgifter knyttet til den politiske og administrative styringen av kommunen. 
I planområdet inngår servicetorg, politisk sekretariat, post- og arkiv, personalarbeid, informasjon, 
økonomistyring, kvalitetssystem, internkontroll og utviklingsoppgaver for enhetene, råd for eldre og 
mennesker med nedsatt funksjonsevne, ungdomsrådet, kontrollutvalget inkludert utgifter til revisjon, 
tilskudd til 3:1 samarbeid vedrørende skatt/innfordring og lønn/regnskap og innkjøpssamarbeidet, store 
fellesposter som forsikringer, frikjøp hovedtillitsvalgte og felles IKT-utgifter. 

Økonomi 

Det er et budsjett-nedtak som ikke er fullt ut effektuert. Deler av dette vil måtte ses sammen med bruk 
av overskuddsfond. 

Det er avsatt midler til valggjennomføringen, men det er ikke benyttet noe av dette per nå. En vil i 
forbindelse med rapporteringen per andre tertial komme tilbake med nærmere anslag på dette. 

En er ikke kjent med øvrige forhold som vil generere vesentlige budsjettavvik. 

Status fokusområder 

Digitalisering 

Det arbeides kontinuerlig med utvikling av kommunens internettportal og selvbetjeningsløsninger for å 
oppfylle innbyggernes forventninger og statlig føring om digitalt førstevalg. Målet er at innbyggere og 
andre interessenter skal finne god og riktig informasjon på kommunens nettsider, samt digitale 
søknadsløsninger og gode veiledere, slik at de kan ivareta sine behov på egne premisser. De som har 
behov for personlig hjelp og veiledning skal få det. 

Alle kommunens tjenester har fokus på fornying, forenkling og forbedring av arbeidsprosesser, der bruk 
av teknologi er et viktig moment. For å få dette til er det nødvendig med god lederstøtte og støtte til 
gjennomføring av prosesser med fokus på effektivisering av arbeidsprosesser, innbyggeropplevelse og 
innbyggerdialog, både i forhold til velferdsteknologi og andre former for digitale løsninger. 

Det er et tett samarbeid i Lillehammer-regionen knyttet til digitalisering, med en rekke felles prosjekter 
og prosesser. Samarbeidet er forankret i felles digitaliseringsstrategi for kommunene Lillehammer, Øyer 
og Gausdal, og gir økte gevinster - både faglig og økonomisk - enn om kommunene skulle arbeidet hver 
for seg. 

Arbeidsgiverstrategien: 

I 2019 skal vi jobbe med: 
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Læringsnettverket for attraktive arbeidsgivere (helse og mestring). Stikkord er ledelse, kompetanse, 
arbeidsmiljø, heltidskultur 

Ledere, ansatte og tillitsvalgte innen enheten helse og mestring jobbet har satset på utviklingsarbeidet 
«Drømmevakta» med støtte og ressurser fra andre ledere og rådgivere. Arbeidet med heltidskultur må 
intensiveres, og det jobbes med å få på plass – innenfor rammene – kapasitet og kompetanse for å 
arbeide mer med turnusplanlegging og organisering av arbeidet i alle avdelinger innen helse og 
omsorgstjenesten, Gode tjenester og godt arbeidsmiljø gjennom heltidskultur med flere større stillinger 
er målet.  

Styrkebasert ledelse 

Vi har arbeidet mye med temaet på alle ledermøtene, og fortsetter innsatsen gjennom styrkebaserte 
prosesser og bruk av verktøy. Definisjonen av styrkebasert ledelse vi bruker er denne: 
«Styrkebasert ledelse legger hovedfokus på å identifisere, bygge på og forsterke styrkene hos lederen 
selv, medarbeiderne, kollegaene, samarbeidspartnere og i organisasjonen som helhet.» Brun og Ejsing 
2012). Og vi har videreutviklet ledelsesprinsippene. Nå er det styrkebaserte tatt inn: 

Styrkebaserte ledelsesprinsipper 

Mestringsorientert                Vi viser tillit, vektlegger at den enkelte medarbeider utvikler 
seg. opplever mestring og yter 

Omsorg                                  Vi jakter på styrker, gir anerkjennelse og viser omsorg. 

Tydelighet                               Vi er tydelige ledere som veileder, motiverer, myndiggjør 
våre medarbeidere, og bidrar til rolleklarhet. 

Omstilling                               Vi involverer, tenker nytt, jobber kunnskapsbasert og er 
innovative. Lederen er drivkraften i omstillingsprosesser. 

Resultater                               For å nå kommunens mål stiller vi krav til resultater. 

Ledelsesprinsippene danner ordet MOTOR. Det er lett å huske, men betyr også at lederen skal være 
motor og kulturell arkitekt i organisasjonen. 

Omstilling: 

Lederstøtte og oppfølging er sentralt, likeså aktiv deltakelse i omstillingsprosesser i alle enheter, både 
for tjenesteutvikling innenfor lavere økonomiske rammer, internkontroll, personaloppfølging og 
økonomioppfølging. Planområdet følger i hovedsak opp alle overordnede mål- og strategier og 
satsingsområder for hele kommunen, og bidrar inn mot alle tjenesteområder. 

Nærvær: 

Lederstøtte og samhandling med de tillitsvalgte er et kontinuerlig og stort innsatsområde, slik at ledere 
som jobber tett på de ansatte jobber aktivt med en kultur for tilstedeværelse og oppmerksomhet på hva 
den ansatte kan bidra med.  

Planer og andre styringsdokumenter: 

I 2019 skal vi arbeide med: 

• Kunnskapsgrunnlaget for folkehelse og levekår (lovpålagt). 
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• Kommunal planstrategi 2020-2024; forberede arbeidet med kommunal planstrategi (lovpålagt), 
som denne gangen også skal være planprogram(lovpålagt) for kommuneplanens samfunnsdel 
(lovpålagt).  

• Utredning av framtidens helse- og omsorgstjenester 

• Kommuneplanens samfunnsdel.  

• Delegeringsreglement; starte arbeidet med oppdatering av delegeringsreglementet, som skal 
vedtas i løpet første virkeår for nytt kommunestyre. 

• Kommunikasjonsstrategien; oppdatering og vurdering av mål, prioriteringer, verktøy og 
aktiviteter. Klart språk i Gausdal kommune blir en del av dette arbeidet.   

• Ny strategi for interkommunalt samarbeid. 

• Oppstart av rullering av eierskapsstrategi (behandles av nytt kommunestyre). 

Samlet statusrapport: Arbeidet med planer og oppgaver som er nevnt her er enten planlagt, eller har 
startet opp. 

Sykefravær 

 

Sykefravær  Fravær 
korttid 

Fravær 
langtid 

Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2017 0,92 % 6,32 % 7,25 % 
Årlig sykefravær 2018 0,88 % 4,56 % 5,44 % 
Årlig sykefravær 2019 0,23 % 2,28 % 2,51 % 

Sykefravær 1. kvartal 2018 1,49 % 6,25 % 7,74 % 
Sykefravær 1. kvartal 2019 0,23 % 2,28 % 2,51 % 

 

Næring og miljø 

Om planområdet 

Planområdet omfatter næringsarbeid, miljøvern og utmarksforvaltning. I dette inngår 3:1 samarbeid 
innen næringsutvikling (Lillehammer Vekst), 3:1 samarbeid innen landbruksforvaltning, 
utmarksforvaltning, turistinformasjon, støtte til næringslivet, og tiltak innen miljøvern, vilt, fisk og 
friluftsliv. 

Økonomi 

Per nå er det ikke noe som tyder på vesentlig avvik ved årets slutt. 

 



Status mål 

      
Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2019 

Oppnådd 
resultat 

  Vurdering måloppnåelse 

Etablert 
ladestasjon for 
el-biler ved 
Segalstad bru 

01: Etablert 
ladestasjon for 
el-biler ved 
Segalstad bru 

    Denne blir realisert i 
kommunal regi, 
tidspunktet er avhengig 
av eventuelt tilslag på 
søknad om 
klimasatsmidler. 

 

Innvilget en 
søknad til NVE i 
2018 og to 
søknader i 
2019 

01: Innvilget en 
søknad til NVE i 
2018 og to 
søknader i 
2019 

2 2  I 2019 har vi fått innvilga 
midler til 
kartlegging/prosjektering 
av Dørja, samt en søknad 
om midler til kartlegging 
av bekker ved Segalstad 
Bru og Skei. Det vil også 
bli søkt om midler til 
gjennomføring av tiltak 
knytta til Finna når 
kartlegging og 
utredning av tiltak er 
klar. 

 

Vedtatt klima- 
og energiplan. 

01: Vedtatt 
klima- og 
energiplan 

    Arbeidet er startet opp, 
og det ble drøftet i møte 
med tjenestekomiteen 
19. mars 2019 

 

Utgitt temakart 
over turstier og 
skiløyper 

01: Utgitt 
temakart over 
turstier og 
skiløyper 

    Kommunal støtte tildelt 
Turløypekomiteen, som 
presenterte nye kart 
over turstier og skiløyper 
i januar/februar. 

 

Øke antall 
produsenter og 
totalleveransen 
av 
håndverksmat. 

01: Øke antall 
produsenter og 
totalleveransen 
av 
håndverksmat. 

 0   Det er ingen nye 
produsenter, men det er 
en omsetningsvekst hos 
eksisterende foredlere 
av håndverksmat. 
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Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2019 

Oppnådd 
resultat 

  Vurdering måloppnåelse 

Øke tilgjengelig 
næringsareal i 
Gausdal. 

02: Antall unike 
etablerere som 
er fulgt opp. 

 3  Det er hittil i år fulgt opp 
3 etablerere fra Gausdal. 

 
 



Skole 

Om planområdet 

Planområdet omfatter undervisning ved barneskolene i Forset, Fjerdum og Follebu, samt Gausdal 
ungdomsskole, voksenopplæringen og skolefritidsordningene ved Forset, Fjerdum og Follebu skoler. 

Økonomi 

Planområdet ser per nå ut til å kunne gå i balanse ved årets slutt. Det er avsatt 0,6 mill. kr i budsjettet til 
en eventuell klassedeling i Follebu, men den ser per nå ikke ut til å bli utløst. Drift av skolene går stort 
sett i balanse, men det er noen utfordringer i størrelsesorden 0,6 mill. kr på årsbasis. Det arbeides med 
dette, men det knytter seg usikkerhet til oppfyllelse av lærernormen fra høsten 2019 og derigjennom 
utgifter til pedagogisk personell ved enkelte av skolene. Dette er blant annet avhengig av omfang av 
spesialundervisning og hvordan skolen kan organisere denne ut fra elevenes behov. Det knytter seg 
også usikkerhet til kommunens utgifter til betaling for undervisningstjenester i andre kommuner. 
Utgiftene har økt, men per nå ser det ut til å bli innenfor det samlede budsjettet. 

Status mål 

      
Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2019 

Oppnådd 
resultat 

  Vurdering 
måloppnåelse 

Elevene utvikler 
kunnskap og 
grunnleggende 
ferdigheter som 
de kan bruke i 
praksis. 

13: Positiv 
utvikling i 
lesing og 
regning for 
den enkelte 
elevgruppe fra 
år til år, fra 1. 
klasse og 
oppover. 

    Læringsutvikling 
for elevgrupper er 
tema for 
gjennomgang og 
drøfting mellom 
skoleeier og den 
enkelte skoleleder 
i forbindelse med 
tertialavslutningen. 

 

Vi har glade, 
trygge, robuste 
barn og unge, 
med tro og håp 
for fremtiden, 
som mestrer et 
liv med opp- og 
nedturer. 

05: Klagesaker 
til 
fylkesmannen 
knyttet til 
opplæringslova 
kapittel 9A 

0   Per avslutningen 
av 1. tertial har 
gausdalsskolen 
ingen klagesaker til 
behandling hos 
fylkesmannen. 

 
 

Elevundersøkelsen og nasjonale prøver gjennomføres høsten 2019, og resultatene rapporteres når de 
foreligger.  

• Grunnskolepoeng foreligger i juli 2019. 

• Andel spesialundervisning i 2019 rapporteres i årsmeldingen. 
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• Når det gjelder positiv læringsutvikling for den enkelte elevgruppe i lesing og regning, foreligger 
ikke resultater av kartleggingsprøver for alle klasser per avslutningen av 1. tertial. 

• Læringsutvikling for den enkelte elevgruppe er allikevel tema for gjennomgang og drøfting 
mellom skoleeier og skoleleder i forbindelse med tertialavslutningen. 

• Svømmeopplæringen er satt på dagsorden på skoleeier- og skoleledernivå, der målet er at alle 
elever skal bli svømmedyktige. For å følge utviklingen av andelen svømmedyktige elever, vil 
skoleeier måle graden av måloppnåelse etter 4., 6. og 8. trinn. Organiseringen av 
svømmeopplæringen endres fra skoleåret 2019/20, med mål om økt læringsutbytte for elevene. 

Sykefravær 

 

Sykefravær  Fravær 
korttid 

Fravær 
langtid 

Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2017 1,20 % 4,34 % 5,54 % 
Årlig sykefravær 2018 1,19 % 2,72 % 3,91 % 
Årlig sykefravær 2019 1,76 % 4,99 % 6,75 % 

Sykefravær 1. kvartal 2018 1,64 % 3,02 % 4,66 % 
Sykefravær 1. kvartal 2019 1,76 % 4,99 % 6,75 % 

 

Fraværet er per første kvartal noe høyere enn samme tid i fjor. Den største endringen er på 
langtidsfravær. Målet for planområdet er 5 %. 

Barnehage 

Om planområdet 

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. 

Økonomi 

Det er gjort simulering på tilskudd til private barnehager for 2019 etter å ha tatt hensyn til barn som 
slutter (i hovedsak skolestartere) og nye barn etter hovedopptaket. Her kan det selvsagt skje endringer 
utover året, men per nå ser det ut til å kunne bli et mindreforbruk på 0,25 mill. kr. 

Vedrørende redusert foreldrebetaling er det ingen full oversikt per nå, men det kan se ut som om det 
blir et mindreforbruk i størrelsesorden 0,2 mill. kr her. 

Betaling av plasser for barn fra Gausdal i private barnehager i andre kommuner og vice versa, kan det 
per nå se ut som et mindreforbruk på 0,35 mill. kr. Her kan det selvsagt også bli endringer. 

Fylkesmannen har uttalt at vedtak i klagesak etter gjennomført tilsyn med en privat barnehage vil bli 
avgjort i juni. Dersom kommunen ikke får medhold her, vil kommunen måtte utbetale 0,7 mill. kr ekstra 
i tilskudd.  
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Siden det er behov for færre barnehageplasser også i de kommunale barnehagene, vil det kunne 
innebære et positivt avvik på rundt 1 mill. kr.  

Dersom en ser bort fra usikkerheten knyttet til fylkesmannens vedtak i klagesak, kan det per nå se ut til 
å bli et mindreforbruk på planområdet i størrelsesorden 1,8 mill. kr. 

Status mål 

      

Mål Indikator Ønsket 
resultat  
2019 

Oppnådd 
resultat 

  Vurdering 
måloppnåelse 

Vi har glade, 
trygge, robuste 
barn og unge, 
med tro og håp 
for fremtiden, 
som mestrer et 
liv med opp- og 
nedturer. 

01: Alle barn 
har en venn i 
barnehagen 

100,0 % 100,0 %  Dette jobbes det med 
kontinuerlig i 
barnehagene, og det 
sikres gjennom 
jevnlige observasjoner 
og etterspørres i 
barnesamtaler. 
Barnesamtaler 
gjennomføres høsten 
2019. 

 

 02: Barna 
opplever 
tilhørighet, 
trivsel og 
glede 

100,0 %   Det jobbes 
kontinuerlig for å 
skape et inkluderende 
barnehagemiljø der 
det er rom for alle. 

 

Dette gjøres ved å 
utvikle barnehagens 
kollektive praksis 
(barnehagen som 
lærende organisasjon), 
blant annet gjennom 
felles refleksjon i 
personalet, bruk av 
praksisfortellinger og 
veiledning. 

 

Gjennom leken og det 
allmennpedagogiske 
tilbudet legges det til 
rette for at barna 
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Mål Indikator Ønsket 
resultat  
2019 

Oppnådd 
resultat 

  Vurdering 
måloppnåelse 

opplever å være en del 
av et  fellesskap med 
andre. 

 

  

 

 03: Barna tør å 
delta i nye 
aktiviteter, ut 
fra egne 
forutsetninger 

100,0 %   Det er fokus på at 
personalet er 
tilstedeværende 
voksne som gir 
trygghet, støtter 
og oppmuntrer barna. 
Gjennom å ha 
progresjon i det 
pedagogiske arbeidet 
møter barna nye 
utfordringer som gir 
ny kompetanse og 
utvikling. 

 

 04: Barna 
utvikler et 
språk for 
følelser og 
styrker og 
bruker dette i 
praksis 

100,0 %   Hver barnehage har 
valgt ut noen 
styrker/egenskaper 
som de jobber med 
over tid. Personalet 
har fokus på å gjøre 
barna kjent med 
innholdet i de ulike 
begrepene og sette 
ord på handlinger og 
følelser i de daglige 
aktivitetene. De 
voksne er bevisste på 
å være gode 
rollemodeller. 

 

Barnehagens 
praksis 
fremmer glede 
og allsidig 

01: Barna 
opplever 
glede, humor, 

100,0 %   Personalet utformer 
nye og varierte 
lekemiljøer sammen 
med barna. Dette er 
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Mål Indikator Ønsket 
resultat  
2019 

Oppnådd 
resultat 

  Vurdering 
måloppnåelse 

utvikling hos 
barna 

spenning og 
engasjement. 

fokus på å skape 
lekemiljøer som 
utfordrer, gir ny 
kunnskap, engasjerer 
og gir humor og glede 
for barn av begge 
kjønn. 

 

 02: Alle barn 
mestrer 
grunnleggende 
motoriske 
ferdigheter 

100,0 %   Alle barnehagene 
følger årshjulet for 
Gausdalsmodellen. 
Barnefysioterapeut er 
jevnlig ute i 
barnehagene og 
veileder, både på 
gruppenivå og på 
individnivå. Slik sikres 
det at alle barn 
utvikler seg til etter 
hvert å mestre 
grunnleggende 
motoriske ferdigheter.  

 

 03: Barn 
mestrer lek i 
samspill med 
andre, ut fra 
egne 
forutsetninger 

100,0 %   Personalet er 
tilstedeværende og 
støtter barn i deres 
lekeutvikling. Leken og 
utvikling av barns 
lekekompetanse er et 
viktig område. 

 

Barna opplever 
medvirkning og 
deltakelse i 
barnehagens 
daglige 
virksomhet 

01: Barna 
opplever 
anerkjennelse 
for sine 
innspill og 
interesser 

100,0 %     

 

Alle barnehagene har 
fokus på at barna skal 
bli sett og hørt og 
medvirke i 
barnehagens daglige 
aktiviteter. 
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Mål Indikator Ønsket 
resultat  
2019 

Oppnådd 
resultat 

  Vurdering 
måloppnåelse 

 

Barna deltar i 
planlegging og 
gjennomføring av 
barnehagens 
pedagogiske 
aktiviteter. De voksne i 
barnehagene er 
lydhøre og 
tilstedeværende og 
prøver å bygge videre 
på barnas innspill og 
interesser.  

 

De voksne er 
også oppmerksomme 
på barnas non-verbale 
kommunikasjon. 

 

 02: Barna viser 
nysgjerrighet 
og ønsker å 
delta i 
aktiviteter 

100,0 %   Barnehagene legger 
tilrette for barns 
medvirkning og bruker 
barnas interesser og 
innspill til å utvikle 
leken og andre 
aktiviteter i 
barnehagen. 

 

Sykefravær 

Sykefravær  Fravær 
korttid 

Fravær 
langtid 

Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2017 2,08 % 2,37 % 4,45 % 
Årlig sykefravær 2018 1,67 % 6,93 % 8,59 % 
Årlig sykefravær 2019 3,61 % 4,70 % 8,31 % 

Sykefravær 1. kvartal 2018 3,35 % 6,07 % 9,43 % 
Sykefravær 1. kvartal 2019 3,61 % 4,70 % 8,31 % 
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Sykefraværet innenfor planområde 4 har hatt en positiv utvikling siden i fjor, og det har vært en 
reduksjon fra 9,4 % til 8,3 %. Det er fortsatt et stykke igjen til å nå målet om 6 % fravær. 

 

Kultur og fritid 

Om planområdet 

Planområdet omfatter: Kulturskole, allmennkultur, frivilligsentral, bibliotek, idrett og ungdomsarbeid. 

Økonomi 

Det er per nå ingen kjente forhold som skulle tilsi vesentlig avvik ved årets slutt. 

Status mål 

      
Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2019 

Oppnådd 
resultat 

  Vurdering 
måloppnåelse 

Vi har glade, 
trygge, robuste 
barn og unge, med 
tro og håp for 
fremtiden, som 
mestrer et liv med 
opp- og nedturer. 

01: Ungdom 
opplever klubben 
som et trygt sted å 
være 

100,0 
% 

  Brukerundersøkelse 
gjennomføres i mai 
2019. Erfaring fra 
2018 om 
gjennomføring av 
undersøkelser i 
klubben tas med 
inn i planleggingen.  

 

 02: Elever i 
kulturskolen 
opplever trygghet 

100,0 
% 

  Brukerundersøkelse 
gjennomføres i mai 
2019. 

 

 03: Foreldre 
opplever høy grad av 
brukertilfredshet i 
kulturskolen. 

5,00   Brukerundersøkelse 
gjennomføres i mai 
2019. 

 

Det legges til rette 
for frivillig arbeid, 
til det beste både 
for de frivillige og 
de som mottar 
tjenester. 

01: De frivillige 
opplever å bli sett og 
anerkjent for sine 
bidrag 
(Spørreundersøkelse. 
Skala 1-6) 

5,00 5,21  Spørreundersøkelse 
gjennomført 
vinteren 2019. 
Svarprosent: 42%. 
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Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2019 

Oppnådd 
resultat 

  Vurdering 
måloppnåelse 

Erfaring fra 
gjennomføring av 
undersøkelse 2018 
ble tatt med inn i 
planleggingen av 
årets 
undersøkelse.  

  

 

 02: Brukerne av 
frivillige tjenester er 
fornøyd med 
tjenestene de mottar 

4,5 5,3  Det er gjennomført 
spørreundersøkelse 
vinteren 2019 for 
de som mottar 
tjenester fra 
frivillige gjennom 
Frivilligsentralen. 
Det ble gjort et 
utvalg av hvilke 
tjenester som 
skulle delta. 
Utvalget ble gjort 
ut i fra praktiske 
hensyn. 
Matombringing, 
handletralle, 
sangstund og 
ledsagere 
var tilbudene som 
ble målt. 
Svarprosenten var 
på 58%. 
Undersøkelsen 
viste høy grad av 
fornøyde 
brukere blant de 
som valgte å svare. 

 

Kultur er en viktig 
del av 
gausdalssamfunnet 

03: Brukere av 
biblioteket opplever 
høy grad av 
brukertilfredshet. 

5,00   Brukerundersøkelse 
gjennomføres i 2. 
tertial. 
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Det er høyt aktivitetsnivå i alle tjenestene på planområdet.  

Det er et høyt fokus på trygghet i ungdomsklubben. For at ungdom som bruker klubbtilbudet og 
ungdom som oppholder seg i sentrum på klubbkvelden skal oppleve trygghet, er det økt fokus på 
klubbreglene og større fokus på voksentetthet på klubben og ute i sentrum. Ved mangel på 
foreldrevakter har klubben ved en anledning holdt stengt. Det er utarbeidet et informasjonsskriv til 
foreldrevakter med praktisk informasjon og om hva som forventes av dem. Videre er klubbstyre 
gjeninnført. De har en viktig rolle som et ledd mellom ansatte og besøkende på klubben. Klubbstyret 
kommer med innspill til ulike saker, blant annet til spørsmål i brukerundersøkelsen og gjennomføring av 
undersøkelsen.  

Sykefravær 

Sykefravær  Fravær 
korttid 

Fravær 
langtid 

Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2017 0,32 % 0,98 % 1,31 % 
Årlig sykefravær 2018 0,93 % 0,66 % 1,59 % 
Årlig sykefravær 2019 1,35 % 0,91 % 2,26 % 

Sykefravær 1. kvartal 2018 0,78 % 2,65 % 3,43 % 
Sykefravær 1. kvartal 2019 1,35 % 0,91 % 2,26 % 

 

Det har vært en positiv utvikling i sykefraværet, og det er per første kvartal 2,26 % mot 3,43 % på 
samme tid i fjor. Målet for 2019 er 2 % fravær. 

Teknisk drift 

Om planområdet 

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 mindre forvaltningsoppgaver innen disse tjenestene. 

Økonomi 

En er ikke kjent med at det er forhold som skulle tilsi vesentlig avvik ved årets slutt. 
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Status mål 

 

      
Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2019 

Oppnådd 
resultat 

  Vurdering 
måloppnåelse 

Vi forsyner 
kommunens 
innbyggere med 
nok drikkevann av 
god kvalitet, og vi 
sørger for 
bortledning og 
rensing av 
avløpsvann på en 
miljømessig god 
måte. 

01: Avvik på 
levering av vann i 
tilfredsstillende 
mengde og 
kvalitet i henhold 
til gjeldende lover 
og forskrifter 
(Serviceerklæring). 

0 2  For høyt kimtall i 
Bjørkly og 
Skogen. Kimtall 
er en indikator 
på at det kan 
være i ferd med 
å dannes 
bakterier i 
vannet, men 
man blir ikke syk 
av dette. 

 

 02: Avvik på 
bortledning og 
rensing av 
avløpsvann i 
henhold til 
standard fastsatt i 
serviceerklæring. 

3 0   

Vi skal 
opprettholde god 
kvalitet på de 
kommunale 
vegene, slik den er 
beskrevet i 
serviceerklæringen 

01: Avvik på 
vedlikehold av 
kommunale veger 
i henhold til 
beskrivelse i 
serviceerklæringen 

5 0   

Nye 
flomsikringstiltak 
skal motstå flom 
med det 
gjentaksintervall 
de er 
dimensjonert for. 
Ingen hendelser 
der overvann gjør 
skade på 
mennesker og dyr. 

01: Antall avvik på 
beskrevet mål 

0 0  Det har ikke 
vært noen 
hendelser med 
skade første 
tertial. 

 

 

Så langt i år er det lite avvik, og driften har vært normal. 



Sykefravær 

 

Sykefravær  Fravær 
korttid 

Fravær 
langtid 

Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2017 0,80 % 1,77 % 2,57 % 
Årlig sykefravær 2018 0,57 % 0,60 % 1,17 % 
Årlig sykefravær 2019 1,31 % 7,66 % 8,97 % 

Sykefravær 1. kvartal 2018 1,77 % 0,31 % 2,08 % 
Sykefravær 1. kvartal 2019 1,31 % 7,66 % 8,97 % 

 

Planområdet har hatt et betydelig høyere sykefravær første kvartal i år enn samme periode i fjor med 
henholdsvis 9,0 % og 2,1 %. Korttidsfraværet er redusert, så økningen er knyttet til langtidsfravær. Det 
er ingen ting som tyder på at noe av fraværet er jobbrelatert. Målet for planområdet er 3,5 % 

Bygg/eiendom/areal 

Om planområdet 

Planområdet omfatter omsorgsboliger, sosiale boliger, utleievirksomhet, byggesak, kart/oppmåling, 
arealplanlegging og utbyggingsområder for boliger. Hele kommunens bygningsmasse er samlet på dette 
planområdet. 

Økonomi 

Det foreligger ikke informasjon som skulle tilsi vesentlig avvik ved årets slutt. 

Status mål 

 

      
Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2019 

Oppnådd 
resultat 

  Vurdering 
måloppnåelse 

Vi har en bærekraftig 
bygningsmasse med 
godt inneklima og gode 
fysiske arbeids-, 
lærings- og boforhold 
som driftes og 
vedlikeholdes på en 
effektiv og verdiøkende 
måte, og slik at de 
bruker minst mulig 
energi, og skaper minst 
mulig forurensning. 

01: Årlig korrigert 
energiforbruk i mill. 
kWh reduseres 

2,1 1,9  Tall for 1. kvartal viser 
at det mangler ca. 0,2 
mill. kWh på å oppfylle 
kravet til besparelse på 
årsbasis. Det viser at 
tiltakene entreprenør 
har gjort ikke klarer å 
oppfylle målene. Vi er i 
dialog med 
entreprenør for å 
vurdere nye tiltak.  

 



Tertialrapport økonomi og aktivitet per 30.04.2019 

 

Side 27 av 42 

      
Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2019 

Oppnådd 
resultat 

  Vurdering 
måloppnåelse 

 02: Gjennomførte 
rehabiliterings- og 
vedlikeholdstiltak. 

100,0 
% 

20,0 %  Det er flere tiltak som 
er i oppstartsfasen nå. 

 

Innbyggerne har god 
tilgang på 
selvbetjeningsløsninger, 
og får rask behandling 
av sine bygge- og 
plansaker. 

01: Antall byggesaker 
behandlet innen 
fastsatt frist i Plan- og 
bygningsloven. 

100,0 
% 

78,0 %  Stor byggeaktivitet og 
mer og mer komplekse 
saker, samt mer 
regelverk som skal 
kontrolleres medfører 
at vi har en del saker 
som går over fastsatt 
tid for behandling.  

 

 02: Antall avvik i 
forhold til frist på 8 
dager vedr. utlegging 
av vedtatte arealplaner 
i planarkiv. 

0 0   

 03: Ta i bruk digital 
løsning for 
byggesaksbehandlingen 
januar 2019. 

    Det ble noen runder 
innom 
digitaliseringsstyret før 
vi fikk endelig tillatelse 
til å starte på 
prosjektet. Målet nå er 
å få på plass en ny 
saksbehandlingsløsning 
i løpet av høsten 2019. 

 

 

Sykefravær 

 

Sykefravær  Fravær 
korttid 

Fravær 
langtid 

Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2017 1,76 % 2,99 % 4,75 % 
Årlig sykefravær 2018 1,35 % 3,74 % 5,08 % 
Årlig sykefravær 2019 3,08 % 2,88 % 5,96 % 

Sykefravær 1. kvartal 2018 2,44 % 5,97 % 8,41 % 
Sykefravær 1. kvartal 2019 3,08 % 2,88 % 5,96 % 
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Sykefraværet er med 5,96 % i første kvartal lavere enn samme tid i fjor. Det er fortsatt høyt og skyldes i 
hovedsak langtidssykemeldinger. Det er ingen ting som tyder på at fraværet er jobbrelatert.   

 

Interkommunale samarbeid 

Om planområdet 

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. 

Økonomi 

Det vil ikke bli avvik ved årets slutt. 

Sykefravær 

Sykefravær  Fravær 
korttid 

Fravær 
langtid 

Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2017 0,83 % 0,55 % 1,38 % 
Årlig sykefravær 2018 1,08 % 0,00 % 1,08 % 
Årlig sykefravær 2019 3,18 % 0,00 % 3,18 % 

Sykefravær 1. kvartal 2018 1,43 % 0,00 % 1,43 % 
Sykefravær 1. kvartal 2019 3,18 % 0,00 % 3,18 % 

 

Gjelder ansatte i regionale samarbeid. Fraværet er noe høyere enn i fjor, men er fortsatt relativt lavt. 
Det er per 1. kvartal et stykke unna den ambisiøse målsetningen om 0,5 % fravær.  

 

Barn og familie 

Om planområdet 

Planområdet består av pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjons- og skolehelsetjeneste, 
svangerskapsomsorg, barnefysioterapi og barneverntjeneste. 
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Økonomi 

Barnevernutgiftene er i balanse hittil i år, men det vil bli et merforbruk. Dette knytter seg til økning i 
bekymringsmeldinger, kompleksitet i sakene, saker i nemnd og kjøp av tjenester til sakkyndighetsarbeid, 
advokatbistand og tiltak.  

Det er et stort press på tjenesten, og det er mange usikkerhetsfaktorer knyttet til hvilket utgiftsnivå de 
ulike sakene faktisk vil generere. 

Per nå anslås et merforbruk i størrelsesorden 0,8 mill. kr, men en ser ikke bort fra at dette kan bli større. 

Status mål 

 

      
Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2019 

Oppnådd 
resultat 

  Vurdering måloppnåelse 

Foreldre er 
stabile og trygge 
omsorgspersoner. 

01: Andel foreldre 
som opplever at 
veiledning og tiltak fra 
de ulike tjenestene er 
nyttige for dem i 
deres situasjon 

100,0 
% 

  De ulike tjenestene som 
tilhører planområdet skal 
gjennomføre tiltak for 
brukermedvirkning i 
2019. 
Barneverntjenesten har 
gjennomført 
brukerundersøkelse med 
foresatte og barn/unge 
Undersøkelsen har lav 
svarprosent blant 
foresatte, men høy blant 
barn/unge. Noe 
etterarbeid gjenstår. De 
øvrige tjenestene vil 
gjennomføre ulike 
undersøkelser høsten 
2019 

 

Vi har glade, 
trygge og robuste 
barn og unge, 
med tro og håp 
for fremtiden. 

01: Andel elever i 
grunnskolen som får 
spesialundervisning(B) 

8,0 %   Siste registrerte tall viser 
at målet er nådd. 

 

 02: Andel unge som er 
fornøyd med egen 
helse (UngData) 

75,0 %   Siste gjennomførte Ung 
data-undersøkelse ble 
gjort i 2016. Det var 
opprinnelig planlagt ny 
undersøkelse i 2019, men 
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Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2019 

Oppnådd 
resultat 

  Vurdering måloppnåelse 

denne er fra sentralt hold 
blitt utsatt til 2020. 

 

Helsesykepleierne i 
skolehelsetjenesten tilbyr 
både individuelle 
samtaler og klasse-
/gruppeundervisning 
med temaer relatert til 
livsutfordringer og 
psykisk helse. 
Helsestasjon for ungdom 
er åpen ukentlig, og i 
tillegg gjennomføres 
livsmestringsundervisning 
på alle trinn på Gausdal 
videregående skole. 
Familieteam er et 
lavterskeltilbud for alle 
familier, men det tilbys 
også samtaler med 
enkeltpersoner. 

 

 03: Andel unge som er 
plaget av ensomhet 
(UngData) 

12,0 %   Siste gjennomførte Ung 
data-undersøkelse ble 
gjort i 2016. Det var 
opprinnelig planlagt ny 
undersøkelse i 2019, men 
denne er fra sentralt hold 
blitt utsatt til 2020. 

 

Helsesykepleierne i 
skolehelsetjenesten tilbyr 
både individuelle 
samtaler og klasse-
/gruppeundervisning 
med temaer relatert til 
livsutfordringer 
og  psykisk helse. 
Helsestasjon for ungdom 
er åpen ukentlig, og i 
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Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2019 

Oppnådd 
resultat 

  Vurdering måloppnåelse 

tillegg gjennomføres 
livsmestringsundervisning 
på alle trinn på Gausdal 
videregående skole. 
Familieteam er et 
lavterskeltilbud for alle 
familier, men det tilbys 
også samtaler med 
enkeltpersoner. 

 

Sykefravær 

Sykefravær  Fravær 
korttid 

Fravær 
langtid 

Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2017 2,33 % 1,78 % 4,11 % 
Årlig sykefravær 2018 1,70 % 8,41 % 10,11 % 
Årlig sykefravær 2019 1,69 % 12,66 % 14,36 % 

Sykefravær 1. kvartal 2018 1,49 % 5,57 % 7,06 % 
Sykefravær 1. kvartal 2019 1,69 % 12,66 % 14,36 % 

 

Sykefraværet har holdt seg stabilt høyt i 2019. Dette skyldes flere i langtidsfravær med ulike diagnoser, 
og arbeidstakerne får individuell oppfølging. Fraværet er ikke relatert til arbeidsmiljøet.  

 

Sosiale tjenester og sysselsetting 

Om planområdet 

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. 

Økonomi 

Per nå ser det ut til at planområdet vil balansere ved årets slutt. 

 



Tertialrapport økonomi og aktivitet per 30.04.2019 

 

Side 32 av 42 

Status mål 

 

      
Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2019 

Oppnådd 
resultat 

  Vurdering 
måloppnåelse 

Innbyggere som er i 
jobb står i jobben 
gjennom 
sykefraværsoppfølging. 
Innbyggere utenfor 
arbeidslivet som 
ønsker og kan arbeide 
får en jobb. 

01: Andel med 
gradert sykemelding 
ved passering 12 
uker skal i snitt være 
48% 

48,0 % 52,0 %   

 03: Andel 
arbeidssøkere med 
overgang til arbeid 
skal i snitt være 68% 

68,0 % 64,0 %   

 04: Andel personer 
med nedsatt 
arbeidsevne med 
overgang til arbeid 
skal i snitt være 49% 

49,0 % 50,0 %   

 06: Unge under 30 
år skal ha en aktiv 
plan med sikte på 
jobb eller utdanning 
innen 8 uker. 

    Eget 
ungdomsteam 
sikrer 
ivaretakelse av 
dette. 

 

 07: Innsatsen 
overfor brukere 
under 30 år, 
langtidsledige og 
innvandrere fra land 
utenfor EØS skal 
styrkes. Disse 
gruppene, samt 
personer med 
nedsatt arbeidsevne, 
skal prioriteres ved 
oppfølging og bruk  
av arbeidsrettede 
tiltak 

    Dette er 
prioriterte 
grupper som 
spesifikt følges 
opp av kontoret 
og som vi har 
god oversikt 
over. 

 

 08: For brukere med 
manglende 
kvalifikasjoner er det 
viktig å kunne tilby 

    Formell 
kompetanse har 
økende 
oppmerksomhet 
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Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2019 

Oppnådd 
resultat 

  Vurdering 
måloppnåelse 

kompetansehevende 
tiltak, eller sikre 
overgang til 
utdanning 

med tanke på 
overgang til 
jobb og for å 
kunne stå i jobb 
over tid. Vi 
bruker felles 
arenaer i 
kontoret for i 
økende grad å 
kunne tilby 
dette til våre 
brukere. 

 

 09: Langtidsledige 
skal alltid vurderes 
for direktemeldte 
stillinger. 

    Det tas ut 
oversiktslister 
over disse 
personene. 

 
 

Sykefravær 

 

Sykefravær  Fravær 
korttid 

Fravær 
langtid 

Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2017 1,36 % 3,31 % 4,68 % 
Årlig sykefravær 2018 1,34 % 4,28 % 5,61 % 
Årlig sykefravær 2019 2,65 % 2,00 % 4,65 % 

Sykefravær 1. kvartal 2018 0,47 % 2,56 % 3,03 % 
Sykefravær 1. kvartal 2019 2,65 % 2,00 % 4,65 % 

 

Helse 

Om planområdet 

Planområdet omfatter bofellesskapene Flatland og Bjørkvin, Heggelia, vernepleietjeneste, kommunale 
tiltaksplasser, psykisk helsearbeid (psykisk helsetjeneste og dagsenter), fysioterapitjeneste, 
ergoterapitjeneste, dagsenter for eldre, aktivitetssenteret i Forset, frisklivsentral (folkehelse), utgifter 
knyttet til kommunelegetjenesten, legevakt, miljørettet helsevern, teknisk hygiene, smittevern og 
forebyggende edruskapsarbeid, inklusive inntekter/utgifter knyttet til skjenkebevillinger. 
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Økonomi 

Det er flere poster som ser ut til å slå negativt ut i driftsrammen for 2019. Det ble inngått forlik i en 
personalsak, og dette medfører et merforbruk på 1,3 mill. kr. Det er økte utgifter knyttet til tjenester til 
enkeltbrukere både innenfor planområde 11 Helse og 12 Omsorg, der anslått nivå på planområde 11 
Helse foreløpig ser ut til å kunne være i størrelsesorden 0,7 mill. kr.  

Samlet merforbruk på planområdet ser dermed ut til å kunne bli i størrelsesorden 2 mill. kr.  I tillegg 
knytter det ser usikkerhet til utgiftsnivået på enkelte ressurskrevende tjenester der nivået for enkelte 
brukere ikke er fullt klarlagt. 

Status mål 

 

      
Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2019 

Oppnådd 
resultat 

  Vurdering måloppnåelse 

Rehabiliteringstjenest
en og 
Frisklivssentralen: 
Tjenestene skal preges 
av mer forebygging og 
mindre reparasjon 

01: En positiv utvikling i 
antall gjennomførte 
hverdagsrehabiliteringsf
orløp 

 3 nye 
forløp til 
nå 

  Det arbeides videre med 
fokus på innsats  i 
hverdagsrehabilitering i tett 
samarbeid med 
hjemmetjenesten. 

 

 02: Innbyggerne har 
tilgang til flere lavterskel 
møteplasser som 
fremmer helse og 
mestring 

 Ikke 
oppstarte
t 

  Lavterskel møteplass for 
yngre kreftpasienter er ikke 
gjennomført, men etter 
planen skal dette 
gjennomføres før 
sommeren. 

 

 03: Den interkommunale 
frisklivssentralen utvider 
sin portefølje av tilbud 
både i bredde og dybde, 
og flere deltakere 
benytter seg av 
sentralens lavterskel 
trenings- og 
gruppetilbud. 

    Frisklivsentralen 
har arbeidet med å gjøre 
tilbudet kjent. Blant annet 
har det blitt laget to korte 
informasjonfilmer om 
tilbudene ved 
Frisklivsentralen  i 
samarbeid med 
filmstudenter fra HINN. Det 
er også laget plakater til 
informasjon om tilbudet, 
som kan henges opp på 
legekontorer og andre 
aktuelle arenaer.  
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Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2019 

Oppnådd 
resultat 

  Vurdering måloppnåelse 

 04: Regionalt 
kompetanseløft og 
fagsamlinger innen 
rehabilitering 

    Regional fagdag knyttet til 
arbeidet med individuell 
plan og koordinator er 
gjennomført i april. Det 
arbeides videre med tilbud 
om felles koordinator 
opplæing regionalt. 

 

Habiliteringstjenesten: 
Tjenesteyting i 
samsvar med 
gjeldende rutiner, 
lover og regelverk for 
fagområdet 

01: Det gjennomføres 
kompetansetiltak og 
opplæring som sikrer 
forsvarlig faglighet på 
tvers av tjenesten 

    Det er gjennomført 
grunnkurs ved HAVA 
(forebygging og håndtering 
av utagerende atferd) for 20 
nøkkelpersoner/ ansatte i 
tjenesten. Det er også 
gjennomført instruktørkurs 
for to ansatte - som har 
ansvaret for den videre 
internopplæringen på 
området. 

 

 02: Det rapporteres 
færre avvik på 
tjenesteutøvelsen 

    Alle ansatte har gjennomført 
e-læringskurs i Kap 9 (HOT, 
bruk av tvang og makt) og 
legemiddelhåndtering (unnt
att Flatland der noen 
gjenstår).  

 

 03: Nærværet i tjenesten 
viser en positiv utvikling 

    Det er noe høyere 
nærværstall hittil i 2019, 
sammenlignet med tidligere. 
Det har vært satt fokus på 
arbeidsmiljø på møter i 
tjenesten, og det har også 
vært jobbet med kultur for å 
hjelpe og støtte hverandre 
(faktor 10). 

 

Psykisk helse og 
rustjeneste: Tjenesten 
har effektive 
arbeidsmetoder og 
god kompetanse til å 

01: Flere brukere klarer 
seg med kortere 
behandlingsløp 

    FIT (Feedback informerte 
tjenester) er enda ikke 
fullt  integrert  i tjenesten. 
På nåværende tidspunkt er 
det ikke nok pasienter som 
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Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2019 

Oppnådd 
resultat 

  Vurdering måloppnåelse 

møte framtidas 
utfordringer 

har fått tilbud om FIT - til å 
kunne konkludere med at 
flere klarer seg med korte 
forløp. 

 

 02: Vi avslutter 
behandling som ikke 
virker, og vurderer 
alternativer sammen 
med bruker 

    Vi er i oppstarten med å 
bruke FIT, og full 
implementering av FIT 
anslås til slutten av 2021. Et 
mål med FIT er å tilby annen 
behandling hvis en ikke 
oppnår ønsket effekt med 
tiltaket en har lagt inn. Dette 
er et mål som vi ennå ikke 
har nådd. Å utdanne FIT-
veiledere blir en viktig 
suksessfaktor for det videre 
arbeidet. Alle i tjenesten vil 
delta på regional  FIT 
veiledereutdanning i 
mai  2019. 

 

 03: Nye og fleksible 
tverretatlige 
oppfølgingsmodeller gir 
effekt mot de tyngste 
målgruppene, - bl.a. 
gjennom bruk av FIT 
(feedback informerte 
tjenester) og deltakelse i 
etablering og drift av 
interkommunalt FACT-
team (fleksibelt aktivt 
oppsøkende 
behandlingsteam). 

    FIT er tatt i bruk - og vi 
arbeider med å få gode 
rutiner for hvordan vi kan 
bruke FIT til å vurdere 
effekten av behandling. 
FACT (Flexible Assertive 
Community Treatment), 
som er basert på et 
samarbeid mellom (6) 
kommuner og 
spesialisthelsetjenesten -  vil 
komme i drift på slutten av 
2019, koordinator regnes 
med å være på plass i 
september 2019. 

 

Legetjenesten: 
Innbyggerne har 
tilgang på 
legetjenester av god 
kvalitet. 

01: Det er lav turnover 
blant kommunens 
fastleger, og ved 
vakanser evner vi å 

    Det er stabilitet i 
fastlegetjenesten, liten 
turnover og en evner å 
rekruttere raskt. 
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Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2019 

Oppnådd 
resultat 

  Vurdering måloppnåelse 

rekruttere nye leger 
raskt. 

 

 02:Pasientene opplever 
redusert ventetid både 
for å få legetime og på 
venteværelset. 

    Tilgang på akutt timer er 
ivaretatt, og ventetiden er 
innen for det forsvarlige. 

 

 03: Vi deltar aktivt i 
regional 
kommunalsjefgruppe i 
Helseregion Sør-
udbrandsdal, der 
videreutvikling  av 
legevakt og KAD-
samarbeidet drøftes. 

    Vi deltar i regional 
kommunalsjefgruppe - som 
har et løpende fokus på å 
videreutvikle det regionale 
samarbeidet rundt legevakt 
og KAD. 

 

 04: Kommunen benytter 
KAD-plassene i økende 
grad. 

    Fastlegene vurderer i større 
grad å legge inn på KAD-
plassene vi har tilgang til, og 
det er også en økning i antall 
fastlegene søker inn på KAD-
plassene. Belegget på de 
interkommunale KAD-
plassene er imidlertid 
fortsatt lavt. 

 

 05: Det gjennomføres 
systematiske møter 
mellom legetjenesten og 
kommunale helse- og 
omsorgstjenester 

    Det gjennomføres møter 
mellom fastlegetjenesten og 
andre kommunale  helse- og 
omsorgtjenester 
(herunder  hjemmetjeneste, 
helsestasjon pg psykisk 
helse og rustjeneste). 

 

Sykefravær 

Sykefravær  Fravær 
korttid 

Fravær 
langtid 

Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2017 1,79 % 6,51 % 8,31 % 
Årlig sykefravær 2018 2,08 % 6,83 % 8,92 % 
Årlig sykefravær 2019 2,76 % 9,11 % 11,87 % 

Sykefravær 1. kvartal 2018 2,39 % 4,93 % 7,32 % 
Sykefravær 1. kvartal 2019 2,76 % 9,11 % 11,87 % 
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Sykefraværet pr. 1. tertial på planområde 11 viser en relativt stor økning fra 2018 til 2019. Det er i 
hovedsak langtidsfraværet som øker, og det meste av dette er sykdomsrelatert og vanskelig å gjøre noe 
med. Noe av fraværet er også arbeidsmiljørelatert, og det jobbes med tiltak for å bedre dette. 

Omsorg 

Om planområdet 

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. 

Økonomi 

Planområdet ser per nå ut til å kunne få et merforbruk ved utgangen av året i størrelsesorden 3-3,5 mill. 
kr, og avvikene knytter seg til flere forhold. 

Det er en usikkerhet på nivå knyttet til både utgifter og inntekter for ressurskrevende tjenester, og per 
nå ser det ut til kunne bli et negativt avvik her i størrelsesorden 0,5 mill. kr. Det er enkelte forhold som 
er ventet avklart fram til rapporteringen per andre tertial.  

Kommunen har klaget inn et vedtak fra fylkesmannen i Innlandet til Helsedirektoratet. Det er 
inneværende år mottatt fakturaer tilsvarende ca. 2 mill. kr knyttet til dette vedtaket gjeldende for 
tidligere år, og det er i den forbindelse per utløpet av 1. tertial holdt tilbake betaling tilsvarende 1,4 mill. 
kr. 

Drift av institusjonstjenesten/hjemmetjenesten ser per nå ut til å få et samlet merforbruk i 
størrelsesorden 1-1,5 mill. kr dersom driften fortsetter i samme spor som nå ut året. 

Status mål 

 

      
Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2019 

Oppnådd 
resultat 

  Vurdering måloppnåelse 

Kvalitetsforbedring: 
Vi yter effektive 
tjenester med god 
kvalitet innenfor 
gjeldende 
økonomisk ramme. 

01: Systematisk arbeid 
med kvalitets- og 
internkontrollrutiner 

 Godt i gang   Innført tavlemøter for 
forbedringsarbeid. 

 

TQM  opplæring til alle 
ansatte. 
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Mål Indikator Ønsket 
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Oppnådd 
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  Vurdering måloppnåelse 

 

Gjennomfører månedlige 
internkontrollmøter med 
tillitsvalgte og 
vernombud 

 

 02: Øke andelen 
ansatte med fag- og 
spesialutdanning 

 I gang   Assistenter  gjennomfører 
fagopplæring og blir 
helsefagarbeidere. 

 

Lærlinger fortsetter som 
fagarbeidere etter endt 
læretid. 

 

Gir stipend med 
bindingstid til 
assistent  på 
sykepleiutdanning. 

 

Sykepleiere søker 
spesialutdanning i geriatri 
og hjemmesykepleie. 

 

 03: Øke antallet 
pasienter som bruker 
digital 
trygghetsteknologi 

 I gang   Digital medisindispenser, 
ulike varslings- og 
trygghetsteknologi er i 
bruk. Flere pasienter 
benytter dette nå enn i 
2018. 

 

 04: Øremerke 
ressurser til 
implementeringen av 
velferdsteknologi 

 Påbegynt   Etablert en ressursgruppe 
og gjennomført "kick- off" 
for å få en ny start og 
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fokus på 
velferdsteknologi. 

 

Vi er aktive i samarbeid 
med andre kommuner, 6-
1 som har blitt til 11- 1 
etter inngåelse av 
samarbeid mellom 
Helseregion Sør-
Gudbrandsdal og Gjøvik-
regionen. 

 

Pasientforløp: 
Pasienten opplever 
at helse- og 
omsorgstjenesten 
er helhetlig og 
sømløs, og med 
tjenesteytere som 
har pasientfokus og 
god fagkunnskap. 

01: Innføre 
arbeidsmåter etter 
tenkningen bak 
Tillitsmodellen 

 Påbegynt   Nytt og forbedret skjema 
for tverrfagligkartlegging 
er under utprøving. 

 

Når hjemmetjensten 
samlokaliseres med 
tildelingskontoret og 
ergo- og  fysioterapeut vil 
det bli lettere å 
arbeidere  med 
Tillitsmodellen. 

 

 02: Satsing på 
hverdagsrehabilitering 
og tidlig innsats 

 I gang   Vi jobber med  å forbedre 
de  tverrfaglige 
møtepunktene. 

 

Økt fokus på 
tiltaksplaner. 
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 03: Systematisk 
samarbeid med andre 
tjenester/faggrupper 

 I gang   Ny prosedyre for 
tverrfagligsamarbeid- og 
møter er under 
utarbeidelse. 

 

 04: Innføre fast rutine 
med vurderingsbesøk 
i sykehuset 

 Påbegynt   Vurderingsbesøk på 
sykehuset gjennomføres 
ikke systematisk , 
elektronisk 
kommunikasjon og 
telefon benyttes i stor 
grad fortsatt. 

 

 05: Gi tilbud om 
systematiske pasient- 
og pårørendesamtaler 

 Gjennomføres   Alle pasienter og 
pårørende på sykehjem 
tilbys en individuell årlig 
samtale. Det er også 
gjennomført fellesmøter. 
Ellers er det samtaler 
etter behov og på 
forespørsel. 

 

 06: Tilby 
forebyggende 
samtaler for alle 
innbyggere > 78 år 

 Påbegynt   Gjennomføres når det er 
søkt om tjenester. 

 
 

Ventelister langtidsplass institusjon 

Per 30.04.2019 er det ingen som står på venteliste for langtidsplass på institusjon.  

Fra Forskrift om rett til opphold eller sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 
tjenester - kriterier og ventelister, Gausdal kommune, Oppland: 

"Med venteliste menes en oversikt over personer som ikke fyller vilkåret for umiddelbart å få 
langtidsopphold i sykehjem, men som anses å være best tjent med et slikt opphold, og som skal 
vurderes ved ledighet". 

 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2017-06-15-927
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2017-06-15-927
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Sykefravær  Fravær 
korttid 

Fravær 
langtid 

Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2017 2,29 % 6,42 % 8,72 % 
Årlig sykefravær 2018 2,10 % 5,23 % 7,33 % 
Årlig sykefravær 2019 3,31 % 5,74 % 9,05 % 

Sykefravær 1. kvartal 2018 2,70 % 5,03 % 7,73 % 
Sykefravær 1. kvartal 2019 3,31 % 5,74 % 9,05 % 

 

Fraværet er noe høyere i år enn i fjor, men betydelig lavere enn samme periode i 2017. Det er en økning 
i både korttids- og langtidsfravær. Noe av det økte korttidsfraværet skyldes influensa som rammet 
personalet hardere enn vanlig. Det meste av langtidsfraværet er ikke relatert til jobb. Det jobbes aktivt 
sammen med tillitsvalgte og verneombud for å  ha et høyt nærvær. 

Generelle utgifter og inntekter 

Om planområdet 

Planområdet omfatter inntekter fra skatt og rammetilskudd samt andre generelle statstilskudd.  Her 
føres også rente- og avdragsutgifter, samt renteinntekter fra likviditet og avkastning fra 
kraftsektoren.  Generell bruk og avsetning til fond, driftsfinansiering av investeringer og bruk av tidligere 
års regnskapsmessige overskudd/inndekking av underskudd hører også hjemme her.  Premieavvik 
pensjon føres her.  Budsjettreserver som ikke er fordelt ut på de øvrige planområdene plasseres også 
her. 

Økonomi 

På dette planområdet er det en del generelle utgifter og inntekter som hører hjemme. Det ser per nå ut 
til å bli merutgifter i størrelsesorden 0,5 mill. kr. Det knytter seg til følgende forhold: 

Skatt og inntektsutjevning er per  utgangen av april ca. 0,9 mill. kr lavere enn budsjettert. Det er uvisst 
per nå hva som blir resultatet ved årets slutt, da det erfaringsvis kan svinge mye utover året. 

Minimumsavdraget er satt 0,5 mill. kr for lavt i forhold til beregnet nivå for 2019, det vil derfor bli en økt 
utgift tilsvarende dette i regnskapet. 

Eiendomsskatten ser per nå ut til å kunne bli 0,9 mill. kr høyere enn budsjettert. 

Det er blant annet avsatt budsjettmidler til pensjon og lønnsoppgjør. Det er for tidlig på året til å kunne 
vurdere eventuelle avvik på disse postene. Dette må en derfor komme tilbake til i forbindelse med 
rapporteringen per andre tertial. 


