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ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2019  
 
Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport for 1. tertial 2019.  
 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen. 
 
 
SAMMENDRAG: 
Det foreslås at tertialrapporten tas til etterretning. I tillegg foreslås det å gi en 
tilleggsbevilgning på totalt 3,5 mill. kr til to enkeltsaker, dette finansieres ved å bruke av 
disposisjonsfondet. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
En del av de målene som administrasjonen skal rapportere på, finnes det ikke tilgjengelige 
rapporteringsdata på før ved årsslutt. Noen av disse målene er derfor tatt ut ved denne 
rapporteringen, men vil bli innlemmet igjen når det foreligger noe å rapportere på. Det vil si 
enten ved rapporteringen per andre tertial, eller ved årsslutt. I denne tertialrapporten er det for 
første gang inntatt en rapportering fra omstillingsutvalget. For øvrig følger tertialrapporten 
samme mal som tidligere år.  
 
Vedrørende eiendomsskatt – skattesats for særskilte skattegrunnlag. 
Kommunestyret vedtok en skattesats for 2019 på 6,1 ‰. Eiendomsskatteloven sier at 
utskriving av eiendomsskatt på de særskilte skattegrunnlagene, i årene 2019 til 2024 ikke kan 
være høyere enn den sats som ble benyttet for utskriving av eiendomsskatt på verk og bruk i 
2018. Skattesatsen i 2018 var 5,1 ‰. Differansen mellom 6,1 ‰ og 5,1 ‰ på de særskilte 
skattegrunnlagene utgjør totalt kr. 43 920,- pr. år. 
 
Det er fire firma som er berørt, og det er sendt kreditnota til disse etter at feilen ble oppdaget 
etter utsendelse av faktura for første kvartal i år.  
 
For senere år må det legges inn et særskilt punkt i budsjettvedtaket knyttet til skattesats for 
særskilte skattegrunnlag for å være sikker på at rett skattesats fastsettes for disse. 
 
Forslag om tilleggsbevilgning. 



  
 
 

  
 
 

 

Det er to enkeltsaker som genererer en vesentlig utgiftsøkning i 2019. Den ene saken knytter 
seg til forlik i en personalsak, her vil merutgiften i budsjettet utgjøre ca. 1,3 mill. kr. Den andre 
saken knytter seg til fylkesmannens vedtak i en klagesak vedrørende tjenestetilbud for en 
bruker. Selv om kommunen har klaget saken inn for Helsedirektoratet, må kommunen betale i 
henhold til fylkesmannens vedtak. Det dreier seg om ca. 2,2 mill. kr. 
 
Det foreslås at 3,5 mill. kr i økt budsjettert utgift dekkes opp ved bruk av kommunens 
disposisjonsfond. 
 
STATUS I BARNEVERNTJENESTEN PR. MAI 2019 
Det var i 2018 en stor økning i antall omsorgsovertakelser innen barneverntjenesten. På den 
bakgrunn ble det lagt inn en betydelig økning i budsjettet i 2019. En ser at det fortsatt er et 
stort press på tjenesten, og det er derfor valgt å gi særskilt informasjon om dette i 
saksframlegget. 
 
Økt antall bekymringsmeldinger 
Utviklingen i tjenesten fra 2017 og fram til i dag viser en økning i antall bekymringsmeldinger. 
I 2017 mottok vi 46 meldinger, i 2018 51 meldinger og fram til 22.mai har vi i år mottatt 29 
meldinger. Forsetter 2.halvår som nå, vil vi kunne komme opp i 60 meldinger i 2019. 
 
Det at det sendes bekymringsmeldinger er i seg selv en god ting. Det er lagt ned et betydelig 
arbeid i å informere skoler og barnehager, jobbe systembasert med informasjon til alle barn, 
delta i tverrfaglige ressursteam osv. En naturlig konsekvens er en økt bevissthet og med det et 
økt antall bekymringsmeldinger til barnevernet. En annen forklaring kan være at flere barn 
lever under kritikkverdige forhold nå enn tidligere, uten at vi vet årsaken til dette. 
 
Alle meldinger skal vurderes, og de fleste går til undersøkelse. Undersøkelsen skal være av god 
kvalitet og innenfor de frister loven setter. Et økt antall meldinger medfører større press på 
tjenesten. 
 
Økt antall omsorgsovertakelser 
Per mai 2019 har barnevernet ansvaret for 15 barn og unge som ikke bor sammen med 
foreldrene sine. I tillegg er det fremmet sak på ytterlige 4 barn som kommer opp i løpet av 
sommer/høst 2019. I løpet av året er det derfor mulig at barnevernet har overtatt omsorgen for 
19 barn.   Alle fosterhjem og barn har krav på og trenger oppfølging og veiledning. Dette må 
barneverntjenesten sørge for. 
 
Utfordringsbildet 
Det økte trykket på barnevernstjenesten kan ses på på flere måter: Det er en god ting at 
bekymringer blir meldt og vi får komme i posisjon og får mulighet til å sette inn tiltak så tidlig 
som mulig. På den andre siden er utfordringen at de fleste meldinger generer tiltak som 
barnevernet selv må stå for. Det er i dag mer restriktivt å kjøpe tjenester fra private. Fra statlig 
hold er det en forventning om at vi skal arbeide lenger og grundigere med tiltak i hjemmene, og 
dette krever mye tid.  Vi ser også at i større grad enn tidligere, er vold og rus en del av 



  
 
 

  
 
 

 

bekymringen. For å komme i posisjon i slike saker må det arbeides tilstrekkelig lenge med den 
enkelte foresatts egen erkjennelse av årsaksforhold for å kunne endre forhold for barna.  
 
I arbeidet med utredning av interkommunal barneverntjeneste ser vi at sammenlignbare 
tjenester har en mindre saksmengde per ansatt enn det vi nå har i Gausdal, og at vi tenker at 
undersøkelsesarbeid kan gå på bekostning av langvarig og godt tiltaksarbeid i enkelte saker.   
 
Økonomi 
Det utfordringsbildet som her skisseres, vil også generere økte utgifter. Det dreier seg om 
utgifter til fosterhjem, avlastning, tiltak, juridisk og sakkyndig bistand, etc. Det må også gjøres 
en vurdering av hvorvidt det må ansettes i en stilling til.  
 
Hvor mye budsjettet for 2019 vil bli overskredet, er per nå noe uvisst, men det er foreløpig 
anslått 0,75 mill. kr. Beløpet vil kunne bli høyere. 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

1. Økonomi- og aktivitetsrapporten for 1. tertial 2019 tas til etterretning. 
 

2. Det tilleggsbevilges 3,5 mill. kr til to enkeltsaker som omtalt i saksframlegget, dette 
finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. 

 
3. Det gjøres følgende budsjettendringer: 

13700.3810.2545 2,2 mill. kr D 
14902.3800.2544 1,3 mill. kr D 
19400.9000.8802 -3,5 mill. kr K 

 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 42/19 den 11.06.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
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