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SAMMENDRAG: 
 
Det foreslås at økonomi- og aktivitetsrapporten for 1. tertial 2020 tas til etterretning. 
Det innstilles også på at budsjettet for noen interkommunale samarbeid justeres ned i 
2020, og at kommunenes utgifter dermed kan reduseres. Det foreslås justeringer av 
budsjettet som følge av økte utgifter og inntekter knyttet til koronasituasjonen og noen 
øvrige forhold. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kommunedirektøren har tre faste rapporteringer til kommunestyret knyttet til økonomi og de 
aktiviteter og mål som kommunestyret har vedtatt i budsjettet. Denne rapporteringen er av de 
mer krevende som har vært noen gang. Årsaken til dette er naturlig nok den svært 
uforutsigbare situasjonen knyttet til korona-pandemien. 
 
Korona-pandemien – revidert nasjonalbudsjett. 
Store deler av samfunnet har vært stengt ned, og antall arbeidsledige/permitterte er på det 
høyeste nivået siden 30-tallet. Stortinget har bedt kommunene om å ikke permittere sine 
ansatte. Det ville ytterligere ha forverret situasjonen for NAV sine tjenester og ytterligere ha 
forverret de samfunnsøkonomiske konsekvensene. Storting og regjering har sagt at 
kommunenes utgifter skal dekkes opp.  
 
Samfunnet er gradvis i ferd med å løsne opp på de tiltakene som har vært iverksatt for å 
redusere smittespredningen, men risikoen for en oppblomstring vil fortsatt ligge der. 
 
Vi vet hvilke utgifter som har påløpt fram til i dag. Utfordringen er imidlertid at det er 
tilnærmet umulig å anslå hvilke utgifter som vil kunne påløpe vedrørende dette resten av året. 
Vi vet det vil påløpe større utgifter knyttet til sykefravær enn det som er vanlig. Årsaken til 
det er at det nå er strengere regler for selv milde luftveissymptomer. Dette for å skjerme 

https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/mr-202004-tert1_2020/


  
 
 

  
 
 

 

brukere og andre ansatt. Det blir også økte utgifter til desinfeksjonsmidler samt 
smittevernutstyr. 
 
I rapporteringen denne gangen er det innledningsvis laget noen oversikter som viser utgiftene 
per nå, samt hva som anslås å kunne bli merutgiften ved årets slutt. Det er også vist hvilken 
finansiering som er vedtatt og foreslått knyttet til dette. Med mindre Stortinget bevilger mer 
midler til kommunene, vil kommunens utgifter sannsynligvis ikke ble dekket opp. 
 
I denne saken foreslås det å legge inn budsjettjusteringer knyttet til dette. Det foreslås å 
inntektsføre økt rammetilskudd som følge av koronasituasjonen og noen øvrige forhold, og 
tilsvarende blir det korrigert for enkelte inntektsreduksjoner og for deler av de økte utgiftene i 
tjenestene. Til slutt i saksframstillingen er det en samletabell som viser de ulike forholdene 
som foreslås korrigert for nå. 
 
Det må påregnes ytterligere budsjettjusteringer knyttet til andre tertial. 
 
Rett før pinse kom regjeringen med forslag til Stortinget om en tiltakspakke også for 
kommunesektoren. Denne skal benyttes til vedlikeholds- eller rehabiliteringstiltak. Gausdal 
sin andel av denne tiltakspakken utgjør 2,8 mill. kr. I sak 27/2020 vedtok kommunestyret 
mulige tiltak som kan settes i verk dersom kommunen skulle motta midler i en tiltakspakke. 
 
Flommidler. 
Fylkesmannen har opplyst på sin nettside at Gausdal kommune har mottatt 2,975 mill. kr til 
gjennomføring av flomtiltak i tilknytning til elva Finna i Follebu. Dette dreier seg om 
kulverter i tilknytning til elva Finna. Prosjektet har en samlet kostnadsramme på 3,5 mill. kr, 
kommunens egenandel for å få utløst tilskudd utgjør 0,525 mill. kr (15% av prosjekt-
kostnaden).  Kommunens egenandel finansieres ved å omdisponere ubenyttede 
investeringsmidler Heggen boligfelt.  
 
Det foreslås som følge av dette å legge inn en investering i budsjettet for 2020 på 3,5 mill. kr. 
Finansieringen knytter seg til tilskudd fra staten på 2,975 mill. kr og omdisponering fra ledige 
midler Heggen boligfelt tilsvarende 0,525 mill. kr. 
 
Vedrørende omstilling av tjenestene. 
Innenfor planområde 9 Barn og familie har en av forutsetningene knyttet til helsestasjonen 
blitt endret i etterkant av kommunestyrets behandling i møte 02.04. Gausdal kommune søkte 
om 1 mill. kr i tilskudd fra Helsedirektoratet til finansiering av helsesykepleierstilling, men 
mottok 550.000 kr. Planområdets mulighet til å bidra til saldering av økonomiplanen har som 
følge av dette blitt tilsvarende redusert. Det er foreslått en justering av budsjettet knyttet til 
dette. 
  
Redusert driftsramme for enkelte interkommunale samarbeid 
Kommunestyret i Lillehammer vedtok i sitt budsjettmøte i desember 2019 at kommunens 
utgift i enkelte interkommunale samarbeid i 2020 skulle reduseres utover den reduksjonen 
som allerede var lagt inn i kommunedirektørene sitt budsjettforslag. 
 



  
 
 

  
 
 

 

I interkommunale samarbeid må alle deltakerkommunene fatte likelydende vedtak for at en 
endring i budsjettet skal kunne være gyldig. Kommunedirektørene i de tre kommunene 
Lillehammer, Øyer og Gausdal legger derfor fram felles forslag om redusert driftsramme for 
fire interkommunale samarbeid. Dette gjelder samarbeid innen landbruk, brann og økonomi.  
 
For samarbeidet skatt/innfordring er Nord-Fron kommune også deltaker i samarbeidet. 
I tabellen er det lagt inn den reduksjonen som Lillehammer forutsatte i sitt vedtak, 
konsekvensen for de andre kommunene i samarbeidet og hva som blir det reviderte budsjettet 
for samarbeidet i 2020.  
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Regionalt landbrukskontor for 
Lillehammer-regionen 

 
7 916 -98 -1,2 % -32 -26 -41 - 

Fellesenhet skatt/innfordring  8 384 -52 -0,6 % -37 -7 -8 -8 
Fellesenhet økonomi  17 797 -220 -1,2 % -157 -29 -34 - 
Lillehammer Regionen 
brannvesen 

 
29 163 -474 -1,6 % -346 -58 -70 - 

Sum  63 259 -844  -572 -120 -153 -8 
 
Den ytterligere reduksjonen som kommunestyret i Lillehammer vedtok i disse samarbeidene 
sine driftsbudsjett for 2020, var ikke konsekvensvurdert. Etter at regnskapet for 2019 er 
avlagt, viser det seg at samtlige av samarbeidene har overskuddsfond som vil kunne dekke 
opp den nedjusterte driftsrammen for 2020. Slik sett får redusert driftsbudsjett i 2020 ingen 
direkte innvirkning på tjenestetilbudet for 2020.  
 
I forbindelse med arbeid med budsjettet for 2021 og økonomiplan 2021-2024, må 
samarbeidene imidlertid gjøre vurderinger knyttet til konsekvenser av lavere driftsrammer.  
 
Det foreslås at kommunestyrene vedtar reduserte driftsrammer for de nevnte samarbeidene 
slik det framkommer i saksframlegget over. Det må fattes likelydende vedtak i alle 
kommunene for at vedtaket skal være gjeldende. 
 
Budsjettet til NAV Lillehammer Gausdal er også nedjustert, dette innebærer en redusert utgift 
for Gausdal tilsvarende 218.000 kr. 
 
Enkelte av de interkommunale samarbeidene har overskuddsfond. Etablert praksis er at det er 
foretatt en vurdering av størrelse på overskuddsfond for det enkelte samarbeid på slutten av 
året. Regional rådmannsgruppe har deretter vedtatt tilbakeføring til deltakerkommunene når 
størrelse på fondet er over nødvendig buffer. Størrelse på fond avhenger av type samarbeid, 
da det for eksempel er ønskelig med noe større buffer på brannsamarbeidet.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Vedrørende sprinkling av Follebutunet og Forsettunet. 
I budsjettet for 2020 ligger det inne midler til sprinkling av Forsettunet og Follebutunet. 
 
Dette ble opprinnelig vedtatt slik: 
Bygg: År 2019 År 2020 År 2021 Sum 
Follebutunet 4,9 mill. kr   4,9 mill. kr 
Forsettunet  0,5 mill. kr 1,2 mill. kr 1,7 mill. kr 
Omsorgsboliger Forsettunet   0,5 mill. kr 0,5 mill. kr 
Sum per år 4,9 mill. kr 0,5 mill. kr 1,7 mill. kr 7,1 mill. kr 

 
Kommunen har hatt ekstern rådgiver til å kostnadsberegne tiltakene. Da samme rådgiver 
skulle detaljere prosjektet slik at det kan konkurranseutsettes, viser nye beregninger fra 
rådgiver en vesentlig utgiftsøkning knyttet til sprinkling ved Follebutunet. I tillegg er det 
vansker med å gjennomføre tiltakene i år som følge av de strenge smittevernregimene som må 
ivaretas på kommunens sykehjem. Det er derfor ikke realistisk å anta at vi vil evne å 
gjennomføre investeringen ved Follebutunet og Forsettunet i 2020. 
 
Administrasjonen foreslår derfor at de midler fra 2019 og 2020 som ikke er benyttet, med 
unntak av midler til prosjektering, tas ut av budsjettet for 2020 og legges inn igjen i budsjettet 
for 2021. Det vil da bli mulig å få gått gjennom prosjektene ytterligere med tanke på 
kvalitetssikring og oppdaterte kostnadsoverslag. 
 
På bakgrunn av dette foreslås det å trekke ut av investeringsbudsjettet for 2020 følgende 
investeringsmidler: 

- Sprinkling Forsettunet, redusert investering 2020 -0,5 mill. kr 
- Sprinkling Follebutunet, redusert investering 2020 -4,1 mill. kr 
- Redusert momskompensasjonsinntekt   0,9 mill. kr 
- Redusert bruk av lån      3,7 mill. kr 

 
 
Forhold som foreslås justert i driftsbudsjettet. 
 

Utgifter og inntekter knyttet til korona-situasjonen  Endring  Plan-
område: 

Vedtatte kompensasjonsordninger:   

Økt rammetilskudd -4 439  
Ekstra skjønnstilskudd   -252  
Økt rammetilskudd bortfall foreldrebetaling barnehager og 
SFO -965 

 
Økt rammetilskudd, utsatt statliggjøring skatteoppkrever -572  
Lavere sats arbeidsgiveravgift i to måneder -1 168 alle 
Økte utgifter/reduserte inntekter som skal dekkes opp:   
Redusert skatteinntekt, jamfør anslag fra regjeringen 2 047  
Redusert inntektsutjevning, jamfør anslag fra regjeringen 1 993  



  
 
 

  
 
 

 

Redusert foreldrebetaling barnehage og SFO 1 242 3 + 4 
Økte utgifter til drift av skatteoppkreverfunksjonen, utsatt 
statliggjøring fra 01.06 til 01.11. 

480 1 

Dekke deler av påløpte utgifter i tjenestene - koronatiltak 1 634 alle 
Sum -  
Øvrige budsjettendringer  Plan-

område: 
Økt rammetilskudd - økte utgifter fastlegeordningen -355  
Økt rammetilskudd - innføring av lovregler om psykososialt 
barnehagemiljø og internkontroll i barnehagene -5 

 
Økte utgifter fastlegeordningen - endringer i regelverk 355 11 
Økt utgifter barnehagene - lovregler psykososialt 
barnehagemiljø og internkontroll i barnehagene 5 4 
Økt inntekt eiendomsskatt - volumøkning -1 500  
Redusert budsjett tilskudd til helsesykepleier 450 9 
Reduserte utgifter interkommunale samarbeid, jamfør 
saksframlegget -371 1+6+10 

Økt budsjett planområde 12 Omsorg, økte utgifter 
enkeltbrukere og uforutsette forhold 1 421 12 

Sum -  
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
1. Økonomi- og aktivitetsrapporten for 1. tertial 2020 tas til etterretning. 

 
2. Det vedtas redusert driftsbudsjett med 153.000 kr for 2020 for enkelte interkommunale 

samarbeid slik det framgår av tabell i saksframlegget. I tillegg skal kommunens tilskudd 
til samarbeidet NAV Lillehammer Gausdal reduseres med 218.000 kr.  

 
3. Kommunedirektøren foreslår å gjøre korrigeringer i driftsbudsjettet for 2020 slik det 

framgår i saksframlegget. 
 

4. Det legges inn en investering på 3,5 mill. kr til flomtiltak i tilknytning til elva Finna i 
Follebu. Investeringen finansieres ved tilskudd fra fylkesmannen på 2,975 mill. kr og 
omprioritering av midler fra Heggen boligfelt tilsvarende 0,525 mill. kr. 
Investeringsbudsjettet justeres i henhold til dette. 

 
5. Investeringene knyttet til sprinkling av Forsettunet og Follebutunet utsettes og legges inn 

på nytt i budsjettet for 2021. Årsaken er smittevernhensyn ved kommunens sykehjem som 
følge av korona-situasjonen samt behov for å kvalitetssikre kostnadsoverslaget ytterligere. 
Investeringsbudsjettet i 2020 reduseres med henholdsvis 4,1 og 0,5 mill. kr. Endret 



  
 
 

  
 
 

 

finansiering er redusert momskompensasjonsinntekt med 0,9 mill. kr og redusert bruk av 
lån med 3,7 mill. kr. Kommunens låneopptak i 2020 reduseres tilsvarende med 
3,7 mill. kr.  

 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 37/20 den 10.06.2020. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
1. Økonomi- og aktivitetsrapporten for 1. tertial 2020 tas til etterretning. 

 
2. Det vedtas redusert driftsbudsjett med 153.000 kr for 2020 for enkelte interkommunale 

samarbeid slik det framgår av tabell i saksframlegget. I tillegg skal kommunens tilskudd 
til samarbeidet NAV Lillehammer Gausdal reduseres med 218.000 kr.  

 
3. Kommunedirektøren foreslår å gjøre korrigeringer i driftsbudsjettet for 2020 slik det 

framgår i saksframlegget. 
 

4. Det legges inn en investering på 3,5 mill. kr til flomtiltak i tilknytning til elva Finna i 
Follebu. Investeringen finansieres ved tilskudd fra fylkesmannen på 2,975 mill. kr og 
omprioritering av midler fra Heggen boligfelt tilsvarende 0,525 mill. kr. 
Investeringsbudsjettet justeres i henhold til dette. 

 
5. Investeringene knyttet til sprinkling av Forsettunet og Follebutunet utsettes og legges inn 

på nytt i budsjettet for 2021. Årsaken er smittevernhensyn ved kommunens sykehjem som 
følge av korona-situasjonen samt behov for å kvalitetssikre kostnadsoverslaget ytterligere. 
Investeringsbudsjettet i 2020 reduseres med henholdsvis 4,1 og 0,5 mill. kr. Endret 
finansiering er redusert momskompensasjonsinntekt med 0,9 mill. kr og redusert bruk av 
lån med 3,7 mill. kr. Kommunens låneopptak i 2020 reduseres tilsvarende med 
3,7 mill. kr.  

 


