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Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport for 1. tertial 2021 i pdf-format
 –  lenke til digital tertialrapport finner du her:  
https://pub.framsikt.net/2021/gausdal/mr-202104-tert1_2021/    
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Det foreslås at økonomi- og aktivitetsrapporten per 1. tertial tas til etterretning. Videre 
forslås det noen budsjettendringer knyttet til økte utgifter og inntekter inntatt i revidert 
nasjonalbudsjett, samt at planområdene kompenseres for de utgifter som er påløpt til 
korona-pandemien. Kommunedirektøren anbefaler at kommunen melder seg inn i 
Kommune-Csirt IKS. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Vedlagt følger økonomi- og aktivitetsrapport for 1. tertial 2021. Det vises til denne for 
nærmere opplysninger. 
 
I tilknytning til denne saken foreslår administrasjonen at det gjøres korrigeringer i budsjettet 
for endringer i rammetilskuddet knyttet til de tiltak som er lagt inn i revidert 
nasjonalbudsjett. Dette dreier seg om koronautgifter og korona-vaksinering for 2. halvår 
samt økt basistilskudd til fastleger. Det legges inn en tilsvarende utgiftsøkning som det som 
er foreslått som økt rammetilskudd. Det legges også inn utgift/inntekt knyttet til øremerket 
tilskudd for korona-vaksinering for 1. halvår.  
 
Videre foreslås det å kompensere planområdene for de koronautgiftene som de per nå har 
hatt knyttet til koronapandemien. Dette dekkes av den bufferposten som kommunestyret 
har avsatt til dette i budsjettet. 
 
Øvrige budsjettavvik foreslås ikke korrigert nå, men en kommer tilbake til det i forbindelse 
med rapporteringen per 2. tertial. 
 

https://pub.framsikt.net/2021/gausdal/mr-202104-tert1_2021/


  
 
 

  
 
 

 

Følgene budsjettendringer foreslås: 
 
Plan-
omr Budsjettjustering  Tall i 1000 kr  

  Økt rammetilskudd korona-utgifter 2. halvår -1 131 
  Økt rammetilskudd, vaksinering korona 2. halvår -846 
  Økt rammetilskudd, knekkpunkt fastleger -98 

13 Økte koronautgifter 2. halvår - avsette til korona-buffer 1 131 
11 Økte utgifter til koronavaksinering 2. halvår 846 
11 Tilskudd til koronavaksinering 1. halvår - øremerket tilskudd -559 
11 Utgifter til koronavaksinering 1. halvår  559 
11 Økt basistilskudd fastleger, under knekkpunkt 98 

alle Kompensere planområdene for påløpte koronautgifter i perioden 
januar-april 1 729 

13 Redusere bufferpost - avsatte korona-utgifter -1 729 
  Sum budsjettendringer - 

 
Velferdsteknologi 
Kommunestyret har igangsatt et pilotprosjekt knyttet til velferdsteknologi, der teknologiske 
løsninger som senere kan benyttes i private hjem skal testes ut i kontrollerte omgivelser i 
HDO-avdelingen. Det er avsatt investeringsmidler til dette formålet for 2021 og 2022.  
 
Vi har byttet leverandør av responssenter (alarmsentral) for trygghetsalarmer fra 
Responssenteret i Kristiansand til Helsevakta i Fredrikstad. I den forbindelse samarbeider 
kommunene i Lillehammer-regionen med Fredrikstad om anbud på ny teknologi. Valg av 
teknologi og forberedelsene til testing av velferdsteknologisk utstyr vil skje når ny leverandør 
er valgt. I mellomtiden arbeides det med behovs- og gevinstanalyser, samt 
informasjonssikkerhet og personvern knyttet til slike løsninger.   
 
Kommunen har tidligere leaset denne typen utstyr. De samarbeidende kommunene har nå 
valgt å gå over til å kjøpe utstyret i stedet. Det innebærer en større utgift i driftsregnskapet i 
2021 enn det som er lagt inn i budsjettet. Vi vil komme tilbake til den økonomiske 
konsekvensen ved avslutningen av 2. tertial. 
 
Kommune-CSIRT 
Informasjonssikkerhet, digital beredskap og personvern er en forutsetning for gode 
innbyggertjenester. KS sier at det er grunn til å tro at flere kommuner vil kunne bli rammet 
av dataangrep i tiden som kommer. For å redusere risikoen har vi mange tiltak, - både i 
kommunen og ikke minst i vårt driftsselskap, IKOMM. For å styrke oss ytterligere foreslår vi 
at kommunen melder seg i Kommune-CSIRT.  
 
Kommune-CSIRT er et IKS som eies av Lillehammer og Gjøvik kommuner. Kommune-CSIRT er 
«Nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren», og KS samarbeider også 



  
 
 

  
 
 

 

med dette miljøet. Kommune-CSIRT bistår med løpende sikkerhetsvurderinger, og er en 
sentral samarbeidspart for kommunene og IKOMM.  
 
Det kommunene framover må være enda mer oppmerksom på er å:  
 Redusere risiko for brudd på personvern 
 Få et bedre grunnlag for å ta gode beslutninger på området innen digital sikkerhet og 

informasjonssikkerhet 
 Få bedre sikkerhet i prosjekter og nye løsninger 
 Øke kompetansen internt i kommunen 

 
Kommune-CSIRT kan bistå med kompetanse, praktisk rådgivning og støtte innen:    

1. Grunnsikring av systemer og funksjoner  
2. Risiko- og sårbarhetsanalyse - sikring av kritiske funksjoner og tjenester 
3. Sikring av systemer 
4. Beredskapsplanlegging og krisehåndtering  

 
Kommune-CSIRT støtter også kommuner med relevant informasjon om trusler, hendelser og 
sårbarheter i det digitale domenet.  

Vi må som sagt overfor belage oss på å prioritere digitalisering, informasjonssikkerhet og 
personvern høyere framover, og det å gå inn i Kommune-CSIRT er ett tiltak. Flere og flere 
kommuner gjør det nå. For 2021 er utgiften kr. 50.000, mens det deretter er kr. 80.000 i årlig 
utgift.  

Forslag til finansiering første år er formannskapets tilleggsbevilgning, mens det for de 
kommende årene legges inn i budsjett- og økonomiplan.  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
1. Økonomi- og aktivitetsrapporten per 1. tertial 2021 tas til etterretning.  

 
2. Gausdal kommune melder seg inn i Kommune-CSIRT fra 1. juli 2021. Finansiering 

første år – kr. 49.000 er formannskapets tilleggsbevilgning, mens utgiftene for de 
kommende årene – med utgangspunkt i kr. 80.000 legges inn i budsjettet for 2022  
og økonomiplan 2022-2025. 
 

3. Det godkjennes følgende budsjettjusteringer: 
Plan-
omr Budsjettjustering  Tall i 1000 kr  

  Økt rammetilskudd korona-utgifter 2. halvår -1 131 
  Økt rammetilskudd, vaksinering korona 2. halvår -846 
  Økt rammetilskudd, knekkpunkt fastleger -98 



  
 
 

  
 
 

 

13 Økte koronautgifter 2. halvår - avsette til korona-buffer 1 131 
11 Økte utgifter til koronavaksinering 2. halvår 846 
11 Tilskudd til koronavaksinering 1. halvår - øremerket tilskudd -559 
11 Utgifter til koronavaksinering 1. halvår  559 
11 Økt basistilskudd fastleger, under knekkpunkt 98 

alle Kompensere planområdene for påløpte koronautgifter i 
perioden januar-april 1 729 

13 Redusere bufferpost - avsatte korona-utgifter -1 729 
1 Tilskudd til Kommune-Csirt IKS 49 

13 Redusere formannskapets tilleggsbevilgningspost  -49 
  Sum budsjettendringer - 


