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Forord 
 
 
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. 

Tertialrapport til kommunestyret 

• Tar utgangspunkt i vedtatt strategiplan, med økonomiplan og årsbudsjett 

• Viser status i forhold til økonomiske rammer (drift og investeringer) 

• Viser status i oppnåelse av resultatmål/leveransemål, og hvordan det arbeides med 
fokusområdene 

• Viser eventuelle endrede forutsetninger som er kommet til 

• Viser eventuelle forslag til endringer i målsettinger og rammer 

Gjennomgående rapporteringstema, i tillegg til overnevnte, er: 

• Bruk av overtid 

• Nærvær/sykefravær 

• Internkontroll 

• Arbeidet i omstillingsutvalget 

Rannveig Mogren, kommunedirektør 
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Oppsummering økonomi 
Det er flere forhold som utfordrer kommunens økonomiske situasjon i 2019.Det er økning i utgifter 
innen barnevernstjenesten, strøm og brøyting. Det er videre utfordringer med å tilpasse driften til 
budsjettrammene innen helse- og omsorgstjenester samt administrative fellestjenester. Deler av 
utfordringen vil kunne dekkes opp av overskuddsfond, men det ser per nå ut til å kunne bli et 
merforbruk ved årets utgang. 

I tillegg er det også sentrale utgifts- og inntektsposter som per nå ser ut til å kunne gi et samlet negativt 
avvik ved årets slutt. 

Dette er nærmere omtalt under de enkelte planområdene. I tabellen nedenfor vises en oppsummering 
av de estimerte avvik ved årets slutt. Alle tall er i hele mill. kr. 

Avvik 2. tertial 2019 
Positivt 

avvik 
Negativt 

avvik 
 Kan dekkes av 

overskuddsfond  
 Korrigert 

avvik  

Planområdene:         

01 Administrative fellestjenester              -1,0                        1,0                 -    

02 Næring og miljø                       -    

03 Skole          1,1                  1,1 

04 Barnehage          0,7                  0,7 

05 Kultur og fritid                       -    

06 Teknisk drift              -0,8               -0,8 

07 Bygg/eiendom/areal              -1,2                        0,7             -0,5 

09 Barn og familie              -0,8               -0,8 

10 Sosiale tjenester og sysselsetting          0,6                  0,6 

11 Helse              -0,5                        0,5                 -    

12 Omsorg              -2,7                        2,0             -0,7 

Sum avvik planområdene         2,4        -7,0                 4,2        -0,4 

Generelle poster:         

Lønnsoppgjør  mot avsatt pott              -0,3     

Pensjon                -2,0     

Rammetilskudd          1,1       

Skatt/inntektsutjevning              -3,0     

Eiendomsskatt          0,9       

Renter (utgifter, inntekter, rente- og 
avdragskompensasjon)          0,6       

Minimumsavdrag              -0,5     

Sum generelle poster         2,6        -5,8          -3,2 

Sum totalt               -3,6 
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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.  

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 og 20. juni 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. 
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Tilsyn i andre tertial 

Fra fylkesmannen: 
Om tildeling og evaluering av tjenester i hjemmet og korttidsopphold til eldre i Gausdal kommune.  

• Om kommunal beredskap og helseberedskap. 

Fra Arbeidstilsynet:  

• Om arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade, spesielt om 
systematisk arbeid for å forebygge fysiske og psykiske skadevirkninger knyttet til 
arbeidsmiljøeksponeringer i hjemmetjenesten og Follebu bofellesskap, samt å sikre at dette 
arbeidet prioriteres. 

Forvaltningsrevisjon i andre tertial:  

• Individuelle planer - kommunal psykiatri og rusarbeid 

Tilsyn og forvaltningsrevisjoner gir grunnlag for omfattende forbedringsarbeid, der ledere, tillitsvalgte og 
ansatte samarbeider om tiltak, både når det er gitt pålegg/avvik, eller «kun» forslag til forbedringspunkt. 

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

Nærvær 

Samlet nærvær per 2. tertial er 93,4%, jfr. figur 1. Det er noe lavere enn for samme periode i fjor. Det er 
en forbedring siden første tertial. I det enkelte planområde viser vi fravær per juli. Augusttall var ikke 
klare da enhetslederne rapporterte. Les mer om nærværsarbeidet i denne presentasjonen fra 
kommunestyret 29. august 2019: Presentasjon - nærværsarbeid 

 

https://www.gausdal.kommune.no/ato/esaoff/document/presentasjon-nrvrsarbeid.600446.c3f04d25b6.pdf
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Overtid 

Kommunens utgifter til overtid per 31.08.2019 sammenholdt med samme periode i fjor viser en økning 
på ca. 0,1 mill. kr. Denne økningen er i hovedsak knyttet til planområde 11. Det er en stor prosentvis 
reduksjon innenfor planområde 6. 

  Planområde 2015 2016 2017 2018 2019 

3 Skole 7 0 52 0 0 

4 Barnehage 5 21 27 14 9 

5 Kultur og fritid 0 0 8 -1 0 

6 Teknisk drift 54 185 145 171 104 

7 Bygg/eiendom/areal 28 4 27 10 5 

11 Helse 321 378 586 594 722 

12 Omsorg 1 143 766 1 404 1 101 1 122 

  Totalsum 1 560 1 353 2 249 1 889 1 962 

Denne tabellen gjelder utbetalt overtidsgodtgjøring i hele 1000 kr for det enkelte planområde. Tallene er 
per 31.08 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. mai til 31. 
august 2019: 

Saksnr. Stilling Vurdering og vedtak 

16/19 
Tolkning av 
kommunestyrets vedtak 
om omstilling 

Utvalget gikk gjennom kommunestyrets vedtak om omstilling og så på konsekvensen av 
dette.    

17/19 
Bibliotekar 60% 
midlertidig stilling. 

Kulturskolen tar med seg stillingen inn i sitt arbeid med nedbemanning og vurderer om 
den kan brukes til å løse en overtallighet.  Omstillingsutvalget tok det til etterretning. 

18/19 

Fast 
undervisningsstillinger i 
Kulturskolen, 24,48% 
slagverk og 6,88% 
finmessing. 

Kulturskolen er i en nedbemanningssituasjon og vurderer stillingene i denne 
sammenhengen.  Slagverkstillingen er avklart ikke blir brukt som erstatningsstilling, men 
finmessing kan være aktuell som det.   Omstillingsutvalgets vedtok at kulturskolen kan 
arbeide videre med ekstern ansettelse i slagverkstillingen. 
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19/19 
Flatland bofellesskap, 
100% vernepleierstilling 

Det er viktig for avdelingen å ha en stabil vernepleier i stillingen.  Vi har ikke noen 
overtallige vernepleiere, heller ikke fått signaler om at det kan bli noen overtallige med 
denne kompetansen.  Vedtok at stillingen kan lyses ut. 

20/19 
Forset barnehage, 
barnehage-lærer 100% 
fast stilling. 

Det er ikke aktuelt å bruke stillingen til overtallige ved andre enheter, har ikke noen 
innmeldte overtallige barnehagelærere, det skal heller ikke nedbemannes ved 
barnehagene innen denne yrkesgruppa.  Vedtok at stillingen kan lyses ut. 

21/19 
Teknisk, midlertidig 
ressurs innen oppmåling 
og kartlegging flomfare. 

Disse engasjementene er tatt opp med de tillitsvalgte i omstillingsutvalget tidligere og 
status avklart. 

22/19 

Heggelia meldt inn; 
miljøarbeider i 48% og 
49%, hvilende nattevakt 
i 62,44%. 

Det er ikke lagt inn føringer om særskilt kompetanse til stillingene.  Stillingene legges i 
bero til vi får meldt inn overtallige fra de prosessene som er i gang. 

23/19 

Stilling som 
arbeidsplanlegger og 
GAT-ansvarlig 
(Heltidskultur) 

Forslag til utlysningstekst for intern utlysning av stillingen lagt fram for 
utvalget.  Fagforbundet og Sykepleierforbundet er imot å omdisponere ressurser til en 
slik stilling.  Om stillingen skal lyses ut så ønsker Fagforbundet at det er 
eksternt.  Omstillingsutvalget vedtok å sette saken på vent. 

24/19 Status Kulturenheten Unntatt offentlighet. 

25/19 
Follebu skole, overtallige 
og bruk av innmeldte 
ledige stillinger. 

Ansatte ved Follebu skole  som er overtallige og som har opparbeidet seg rettigheter 
etter merarbeids-regelen blir tilbudt 100% assistentstilling ved Fjerdum barnehage 
(midlertidig), 49% fast stilling som assistent ved Heggelia og 40% stilling ved Forset skole 
(SFO).  Innmeldt stilling fra Heggelia som hvilende nattevakt og 48% assistentstilling kan 
de bemanne inn i. 

26/19 

Fjerdum barnehage, 
vikariat 100% stilling 
assistent og 40% stilling 
som pedagogisk leder. 

Vedtak: Ledig vikariat som assistent brukes på overtallig ansatt ved Follebu skole.  40% 
stilling som pedagogisk leder lyses ut når stillingen er klar. 
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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. 

Status økonomi 
Beløp i mill. kr    
Tjenesteområder Regnskap hiå. 

2019 
Rev. bud. 2019 Avvik prognose 

i kr 
1-Gausdal kommune 20,8 28,5 -1,0 

Sum 20,8 28,5 -1,0 

 
Som rapportert per første tertial, er det et budsjettert nedtak på planområdet som ikke er fullt ut 
inndekket.  

I budsjettet ble det avsatt 0,8 mill kr til valggjennomføringen. Det viser seg nå at dette ble rimeligere 
enn forutsatt, anslått besparelse ser ut til å bli ca. 0,4 mill. kr. Det er imidlertid økte utgifter til blant 
annet forsikringer i størrelsesorden 0,3 mill. kr. 

Per nå vil det kunne ligge an til et samlet merforbruk i størrelsesorden 1 mill. kr. Dette vil kunne dekkes 
av overskuddsfond. 

Det vil bli arbeidet videre med å se på mulighetene for å redusere merforbruket fram til årsslutt. 

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. 



Månedsrapport August-2019 
 

Side 11 av 31 

Arbeidsgiverstrategien: 

I 2019 skal vi jobbe med: 

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 sitt beste. 

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. 
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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). 

• 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 0,53 % 1,73 % 2,25 % 

Sykefravær 2. tertial 2018 0,88 % 3,17 % 4,05 % 
Sykefravær 2. tertial 2019 1,03 % 0,80 % 1,83 % 

 
Fraværet er noe redusert siden første tertial og er innenfor målet for 2019. 

Næring og miljø 

Om planområdet 

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

Status økonomi 
Beløp i mill. kr    
Tjenesteområder Regnskap hiå. 

2019 
Rev. bud. 2019 Avvik prognose 

i kr 
1-Gausdal kommune 2,2 7,8 -0,1 

Sum 2,2 7,8 -0,1 
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Det er per nå ikke informasjon som tilsier 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 

  

  

Ikke i havn i 2019. Midler 
vurderes i budsjett for 2020. 
 

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 1 
 
En søknad er innvilget - 
kartlegging og planlegging av 
Dørja. 
 

Vedtatt klima- og 
energiplan. 

01: Vedtatt klima- 
og energiplan 

  

  

Tjenestekomiteen har besluttet 
å se klima- og energiplanlegging 
i sammenheng med rullering av 
regional landbruksplan. Med i 
den prosessen er ordfører og 
leder for tjenestekomiteen. 
 
Arbeidet med (ny) 
kommuneplanens samfunnsdel 
har også startet opp. Mål og 
strategier for klima og miljø må 
legges der. 
 
Handlingsplanen vil 
implementeres i strategiplanen 
med økonomiplan og 
årsbudsjett. 
 

Utgitt temakart over 
turstier og skiløyper 

01: Utgitt temakart 
over turstier og 
skiløyper 

 Ferdig 

  

Kart over løyper og stier for 
hele Gausdal er ferdig. Både for 
sommer- og vinterstid. 
 

Holde tapet av husdyr 
som følge av rovdyr 
nede på et minimum 
gjennom 
tilrettelegging med 
beitetilsyn og 
organisering av 
rovviltjakt. 

01: Tap av beitedyr 
som følge av 
rovdyr, Gausdal 

50   Kommunen er ikke kjent med 
rovdyrangrep i år , men 
ettersom sankingen ikke er 
avsluttet så foreligger ikke 
endelig tapsresultat. Dette 
rapporteres i årsmeldingen. 
 

 

• Prioritering av ressurser for å være tidlig inne i planprosesser for å fremme jordvern (E6, 
hyttefelt, arealplaner) 

• Prioritering av ressurser for å delta i høringsprosesser vedrørende landbruket 

• Oppstart av revidering kommunedelplan landbruk høsten 2019, med god inkludering av 
politikere og faglag - for å få forankring for satsingsområder. Kontoret vil bruke planen aktivt i 
saksbehandling og strategiarbeid. 

• Utvikle faglig kompetanse for å kunne bistå i fremtidige utfordringer for landbruket 
(bruksrasjonalisering, profesjonalisering i landbruket, klimaendringer) 

• Satsing på unge bønder og veiledningspakker for å hindre at dyrka mark går ut av drift og for å 
stimulere satsing på nye næringer 

• Innføring av digitale verktøy for å heve servicegrad og forenkle prosesser for ansatte 
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Sykefravær 

 
Sykefravær  Fravær 

korttid 
Fravær 
langtid 

Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2018 0,44 % 0,00 % 0,44 % 
Årlig sykefravær 2019 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Sykefravær 2. tertial 2019 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

 

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. 

Status økonomi 

 
Beløp i mill. kr    
Tjenesteområder Regnskap hiå. 

2019 
Rev. bud. 2019 Avvik prognose 

i kr 
1-Gausdal kommune 41,7 72,3 1,1 

Sum 41,7 72,3 1,1 

 
Det kan per nå se ut til å bli et mindreforbruk i størrelsesorden 1,1 mill. kr ved utgangen av året. Dette 
knytter seg til to forhold: 

- Ikke benyttet buffer på 0,6 mill. kr til mulig klassedeling ved Follebu skole 

- Netto lavere utgifter til gjesteelever med anslagsvis 0,5 mill. kr. 

Drift av skolene ser samlet sett ut til å kunne gå i balanse ved årets slutt. Andel elever med vedtak om 
spesialpedagogisk hjelp, samt organisering og omfang av denne påvirker skolens oppfyllelse av 
lærernormen ved noen av skolene. Dette kan medføre noe merforbruk til drift ved enkelte skoler for at 
det skal drives forsvarlig og i tråd med regelverket. 

Status mål 

 
      
Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2019 

Oppnådd 
resultat 

  Vurdering måloppnåelse 

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

18: Gjennomsnittlig 
grunnskolepoeng 
(antall) 

41,0 43,0 
 
Gjennomsnittlige 
grunnskolepoeng pr. juni 2019 
er høyere enn målsettingen. 
 

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 0 
 
Per avslutning av 2.tertial har 
gausdalsskolen ingen 
klagesaker til behandling hos 
Fylkesmannen. 
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Elevundersøkelsen og nasjonale prøver gjennomføres høsten 2019 og resultatene vil framgå 
av årsmeldingen. Andel spesialundervisning for inneværende skoleår rapporteres også i årsmeldingen. 

Svømmeopplæringen er satt på dagsorden på skoleeier- og ledernivå, der målet er at alle elever skal bli 
svømmedyktige. Organiseringen av svømmeopplæringen er endret fra skoleåret 2019/2020, med mål 
om økt læringsutbytte for elevene. 

For øvrig vises det til kvalitetsmelding for gausdalsskolen som skal behandles politisk i løpet av høsten 
2019. 

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 1,37 % 4,90 % 6,27 % 

Sykefravær 2. tertial 2018 0,52 % 2,04 % 2,56 % 
Sykefravær 2. tertial 2019 0,74 % 4,76 % 5,50 % 

 
Sykefraværet er noe redusert fra 1. tertial, men er fortsatt noe over målet på 5% for planområdet. 

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. 

Status økonomi 

 
Beløp i mill. kr    
Tjenesteområder Regnskap hiå. 

2019 
Rev. bud. 2019 Avvik prognose 

i kr 
1-Gausdal kommune 29,1 42,7 0,7 

Sum 29,1 42,7 0,7 

 
Samlet sett ser det per nå ut til at planområdet vil kunne få et mindreforbruk ved årets slutt i 
størrelsesorden 0,7 mill. kr. 

Fylkesmannen har fattet vedtak i klagesak knyttet til økonomisk tilsyn i en privat barnehage. 
Fylkesmannen viser til en tolkning av regelverk som Kunnskapsdepartementet har gjort, hvilket 
innebærer en annen måte å foreta beregninger på enn det som har vært sedvane tidligere. Kommunen 
har hatt møte med KS da denne tolkningen for det første ikke var tilgjengeliggjort på 
Utdanningsdirektoratet sin nettside, og videre fordi den synes å stride mot intensjonen som var lagt til 
grunn for vurdering av vesentlige avvik på personalkostnad per heltidsplass. 

Kommunen skal be om veiledning fra fylkesmannen knyttet til dette, og vil i løpet av høsten foreta en ny 
vurdering. Dersom kommunen ikke får medhold i sin tidligere vurdering, vil dette innebære en økt 
tilskuddsutbetaling på 0,7 mill. kr.  
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Til tross for dette, er det flere poster som per nå ser ut til å bli lavere enn budsjettert. Dette henger i 
hovedsak sammen med at det er færre barn, og at det dermed vil være ledige plasser i både 
kommunale og private barnehager. Det anslås derfor å være et mindreforbruk ved årets slutt i 
størrelsesorden 0,7 mill. kr. 

Drift av kommunens egne barnehager ser ut til å bli innen tildelt budsjettramme. 

Status mål 

      
Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2019 

Oppnådd 
resultat 

  Vurdering måloppnåelse 

Barnehagens praksis 
fremmer glede og 
allsidig utvikling hos 
barna 

01: Barna opplever 
glede, humor, 
spenning og 
engasjement. 

100,0 %   Det legges vekt på å ha varierte og rike 
lekemiljøer for å møte barns interesser og 
engasjement. 
 

 02: Alle barn 
mestrer 
grunnleggende 
motoriske 
ferdigheter 

100,0 %   Barnehagene følger årshjulet for 
Gausdalsmodellen. Dette innebærer at det 
arbeides systematisk med trening av 
ulike motoriske ferdigheter. Årshjulet er 
inndelt i temahjul, ett for 0-3 år, og ett for 
4-6 år. 
 

 
Trivsel, tilhørighet, fellesskap og glede er forutsetninger for gode utviklingsmuligheter.  

Det arbeides kontinuerlig mot mål og kjennetegn ved målene, i barnehagene. Barnehagene bruker 
månedsbrev som dokumentasjon, og jevnlige observasjoner. Barnesamtaler vil bli gjennomført i løpet av 
høst 2019. 

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 2,42 % 4,84 % 7,26 % 

Sykefravær 2. tertial 2018 0,55 % 8,60 % 9,15 % 
Sykefravær 2. tertial 2019 0,60 % 5,07 % 5,67 % 

 
Sykefraværet på planområdet har hatt en positiv utvikling fra i fjor, og en særlig nedgang fra 1.tertial i 
år. Korttidsfraværet er betydelig redusert, mens langtidsfraværet er svakt økende. Samlet er det i 2. 
tertial et fravær på 5,67%. Målet for inneværende år er 6%. 
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Kultur og fritid 

Om planområdet 

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

Status økonomi 

 
Beløp i mill. kr    
Tjenesteområder Regnskap hiå. 

2019 
Rev. bud. 2019 Avvik prognose 

i kr 
1-Gausdal kommune 7,7 13,5 0,0 

Sum 7,7 13,5 0,0 

 
Det er per nå ingen forhold som tilsier 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 % 95,7 %  95,7% oppgir at de alltid føler seg 
trygge på klubben, 4,3% føler seg 
som regel trygge på klubben. Ingen 
oppgir at de er utrygge. 
 

 02: Elever i 
kulturskolen 
opplever trygghet 

100,0 %   Målt i undersøkelse med skala fra 
1-6, med gjennomsnittlig svar på 
5,4.  
Det utarbeides annen måte å 
undersøke trygghet på for 2020. 
Der svarene ikke angis i skalaform.  
 

 03: Foreldre 
opplever høy grad av 
brukertilfredshet i 
kulturskolen. 

5,00 5,02  Målt i undersøkelse med skala fra 
1-6. 
 

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%. 
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 

4,50 5,30 
 
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. 
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Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2019 

Oppnådd 
resultat 

  Vurdering måloppnåelse 

 

Kultur er en viktig del 
av 
gausdalssamfunnet 

03: Brukere av 
biblioteket opplever 
høy grad av 
brukertilfredshet. 

5,00 5,38  Brukerundersøkelsen viser høy grad 
av tilfredshet. Det er imidlertid 
ønskelig med en høyere deltagelse 
på brukerundersøkelser. Det 
vurderes andre måter å måle 
brukertilfredshet på for 2020.  
 

 
Det er et høyt fokus på at barn og unge skal oppleve trygghet når de benytter seg av de ulike tilbudene 
innenfor de ulike tjenestene. Det jobbes med å finne gode verktøy for å måle trygghet på de ulike 
arenaene.  

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 0,88 % 0,56 % 1,45 % 

Sykefravær 2. tertial 2018 1,12 % 0,00 % 1,12 % 
Sykefravær 2. tertial 2019 0,14 % 0,00 % 0,14 % 

 

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. 

Status økonomi 
Beløp i mill. kr    
Tjenesteområder Regnskap hiå. 

2019 
Rev. bud. 2019 Avvik prognose 

i kr 
1-Gausdal kommune -8,7 6,6 -0,9 

Sum -8,7 6,6 -0,9 

 
Prisstigningen på brøyting har steget mer enn konsumprisindeksen de siste årene, og det ligger an til en 
overskridelse på dette området. Så langt i år har vi et merforbruk på ca. kr 250 000 på brøyting/strøing 
på dette planområdet. Hvor stor overskridelsen blir ved årsslutt er vanskelig å anslå, da det er avhengig 
av hvordan været blir, men det kan fort bli 0,4-0,5 mill. kr. 

Selvkostrenten har vært noe lavere enn det som var budsjettert nivå i 2019. Ut fra foreløpige anslag, ser 
det ut til at renten kan bli ca. 0,2 prosentpoeng lavere enn budsjettert. Dette innebærer en styrking 
av selvkostfondet med ca. 0,4 mill. kr, og dermed en høyere utgift på planområdet enn det som var 
budsjettert. 
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Det er ikke øvrige forhold som per nå ser ut til å medføre vesentlige avvik ved årets slutt. 

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 5 
 
For høyt kimtall i Bjørkly og Skogen 
høydebasseng. Alle avvikene 
skyldes høyt kimtall for vann levert 
fra Skei vannverk. Er noen 
utfordringer med membranriggen i 
vannbehandlingsanlegget på Skei. 
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 2 
 
4 timer overløp ved Buvolden på 
grunn av feil på en bryter, og 1,5 
timer overløp i Forset som følge av 
strømbrudd.  
 

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 
 
Ingen direkte avvik men 2 
telefonhenvendelser med ønske 
om å skrape Treahøgda og 
Væslesætervegen. Dette ble 
utført. 
 

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 
 
Ingen avvik. 
 

 
 

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 1,36 % 5,32 % 6,67 % 

Sykefravær 2. tertial 2018 0,09 % 0,00 % 0,09 % 
Sykefravær 2. tertial 2019 1,44 % 1,44 % 2,87 % 

 
Planområdet har hatt et betydelig høyere sykefravær første tertial i år enn samme periode i fjor, og 
økningen var knyttet til langtidsfravær. I andre tertial er det samlede fraværet på 2,83 %, som er under 
målet på 3,5 %. Dette skyldes at de som har vært langtidssykemeldte er i arbeid igjen. Det er ingen ting 
som tyder på at noe av fraværet er jobbrelatert. Målet for planområdet er 3,5 %. 
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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. 

Status økonomi 
Beløp i mill. kr    
Tjenesteområder Regnskap hiå. 

2019 
Rev. bud. 2019 Avvik prognose 

i kr 
1-Gausdal kommune 16,4 33,6 -1,2 

Sum 16,4 33,6 -1,2 

 

Prisstigningen på brøyting har steget mer enn konsumprisindeksen de siste årene, og det ligger 
an til en overskridelse på dette området. Så langt er det et merforbruk på ca. kr 550 000 på 
brøyting/strøing på dette planområdet. Hvor stor overskridelsen blir ved årsslutt er vanskelig å 
spå da det er avhengig av hvordan været blir, men det kan fort bli i størrelsesorden 0,8-0,9 mill. 
kr. 

Når det gjelder strøm, har prisene gjennomgående ligget høyt i 2019. I tillegg er ikke fastsatt 
mål om redusert energiforbruk i EPC - prosjektet oppnådd. Så langt i år er det brukt strøm for 
650 000 over budsjett.  Det anslås per nå et merforbruk ved årets slutt på ca. 0,8-0,9 mill. kr 
også her. 

Vedrørende EPC. Det har oppstått en tvist med entreprenøren i EPC – prosjektet. Det er ikke 
enighet om forståelsen av kontrakten, og advokat er engasjert for å bidra til å løse saken. På 
grunn av uenigheten er heller ikke partene omforent om størrelsen på beløpet som kommunen 
skulle hatt utbetalt for siste halvår 2017 og hele 2018. Målet for spart energi ble ikke nådd, og i 
henhold til kontrakt skal entreprenøren betale kommunen 90 % for den energien som er brukt 
utover målet for spart energi. Beløpsmessig dreier dette seg om ca. kr 300 000 for 2017, og kr 
0,5-0,6 mill. kr for 2018. 

For øvrig er det reduserte utgifter renhold og vaskeri innen institusjonstjenesten. Det stipuleres 
med et mindreforbruk på ca. 500 000,- ved årets slutt. 

Samlet sett ligger det dermed an til et merforbruk i størrelsesorden 1,2 mill. kr. 

 



 

 

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 0,9 
 
Bygg er avhendet, nedlagt 
og/eller ombygd slik at målet som 
ble satt ved prosjektstart om en 
reduksjon på 2,1 mill. kWh må 
justeres i henhold til dette. 
Tiltakene som er iverksatt viser at 
energiforbruket er betydelig 
redusert, men vi vil ikke på langt 
nær nå fastsatt målsetting. I 
henhold til kontrakten skal 
entreprenøren betale for deler av 
differansen mellom mål og faktisk 
forbruk. Vi har en diskusjon med 
entreprenøren om tolkning av 
kontrakten. 
 

 02: Gjennomførte 
rehabiliterings- og 
vedlikeholdstiltak. 

100,0 % 50,0 % 
 
Det er mange tiltak som er satt i 
bestilling som vil bli gjennomført 
før årsslutt. De fleste tiltakene 
blir utført med innleide firma. 
Da det er mye å gjøre i markedet, 
må vi vente til det er ledig 
kapasitet. Målet er fortsatt å få 
gjennomført alle tiltakene før 
året er omme. 
 

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 % 72,0 % 
 
Det er stor aktivitet i 
byggebransjen, og sakene blir 
mer og mer komplekse og tar 
lenger tid å behandle. 
 

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

0 1 
 
En plan over frist i første tertial, 
ingen i andre. 
 

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

 Nei 

  

Prosessen har tatt lenger tid enn 
forutsatt, men blir lagt ut på 
anbud i disse dager. Håp om å 
beslutte leverandør før årsskiftet. 
 

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 2,33 % 2,83 % 5,16 % 

Sykefravær 2. tertial 2018 0,48 % 3,67 % 4,15 % 
Sykefravær 2. tertial 2019 1,13 % 2,75 % 3,88 % 

 
Sykefraværet i andre tertial har gått noe ned i forhold til første tertial, men samlet for året ligger vi 
på 5,16 %. Dette er over målet som er 3,5 %. Langtidsfraværet har gått noe ned, mens korttidsfraværet 
har gått noe opp. Det er ikke noe som tyder på at fraværet er jobbrelatert. 
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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. 

Status økonomi 

 
Beløp i mill. kr    
Tjenesteområder Regnskap hiå. 

2019 
Rev. bud. 2019 Avvik prognose 

i kr 
1-Gausdal kommune -3,4 0,0 0,0 

Sum -3,4 0,0 0,0 

 
Planområdet vil gå i balanse ved årets slutt. Dette fordi eventuelle merutgifter til de interkommunale 
samarbeidene der Gausdal er vertskommune vil bli dekket opp av deltakerkommunene eller ved bruk av 
overskuddsfond fra tidligere år. Dersom det blir en merinntekt på et slikt samarbeid, blir dette avsatt til 
et bundet fond for bruk kommende år, eventuelt til utbetaling til deltakerkommunene. 

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 2,21 % 0,00 % 2,21 % 

Sykefravær 2. tertial 2018 1,56 % 0,00 % 1,56 % 
Sykefravær 2. tertial 2019 0,67 % 0,00 % 0,67 % 

 
Gjelder ansatte i regionale samarbeid. Fraværet er betydelig lavere i andre tertial enn i første. Samlet for 
2019 er fraværet på 2,21 %. Målet for planområdet er 0,5 % i 2019.  

Barn og familie 

Om planområdet 

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

Status økonomi 

 
Beløp i mill. kr    
Tjenesteområder Regnskap hiå. 

2019 
Rev. bud. 2019 Avvik prognose 

i kr 
1-Gausdal kommune 14,0 23,1 -1,0 

Sum 14,0 23,1 -1,0 
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Det ble ved rapporteringen per første tertial varslet et merforbruk i størrelsesorden 0,8 mill. kr, og 
samme prognose er gjeldende også per andre tertial. Merforbruket skyldes i hovedsak utgifter knyttet til 
omsorgsovertakelse av barn/barneverntiltak utenfor familien. Det kan komme en tingrettsdom som vil 
medføre en ytterligere økning i utgiftene, men virkningen av  dommen vil trolig ikke gi utslag før i 2020. 

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 %   Datainnsamling 
pågår, rapporteres i 
årsmeldingen. 
 

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

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

75,0 %   Status som tidligere da vi 
ikke har Ung Data-
undersøkelse før i 2020. 
 

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

12,0 %   Status som tidligere da vi 
ikke har Ung Data-
undersøkelse før i 2020. 
 

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 1,31 % 13,84 % 15,16 % 

Sykefravær 2. tertial 2018 0,80 % 7,53 % 8,34 % 
Sykefravær 2. tertial 2019 0,62 % 16,01 % 16,62 % 

 
Sykefraværet er høyt og skyldes i hovedsak langtidsfravær. Fraværet  er ikke koblet mot arbeidsmiljø 
eller andre forhold på arbeidsplassen. 

 

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. 

Status økonomi 
Beløp i mill. kr    
Tjenesteområder Regnskap hiå. 

2019 
Rev. bud. 2019 Avvik prognose 

i kr 
1-Gausdal kommune 10,1 18,0 0,6 

Sum 10,1 18,0 0,6 
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Planområdet ser per nå ut til å kunne få et mindreforbruk i størrelsesorden 0,6 mill. kr ved årets slutt. 
Dette knytter seg til lavere utgifter til kvalifiseringsprogrammet (KVP) enn budsjettert. Det er ønskelig 
med en dreining fra økonomisk sosialhjelp til KVP, slik at den enkelte stønadsmottaker får kvalifisering i 
form at utdanning/praksis for å styrke sine muligheter i arbeidsmarkedet og således kunne bli 
selvforsørget. Det arbeides med denne dreiningen. 

Når det gjelder de ulike dagaktivitetstilbudene på planområdet, ser det per nå ut til at de samlet sett vil 
bli i samsvar med budsjettet ved årets utgang. 

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 % 44,0 % 
 
 

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

68,0 % 74,0 % 
 
 

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

49,0 % 37,0 % 
 
 

 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 
kompetansehevende 
tiltak, eller sikre 
overgang til utdanning 

  

  

Formell kompetanse har 
økende oppmerksomhet med 
tanke på overgang til jobb og 
for å kunne stå i jobb over tid. 
Vi bruker felles arenaer i 
kontoret for i 
 

 09: Langtidsledige skal 
alltid vurderes for 
direktemeldte stillinger. 

  

  

Det tas ut oversiktslister over 
disse personene. Vi etablerer 
egen jobbklubb for målgruppen 
i oktober-desember. 
 

 



 

 

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 2,70 % 2,84 % 5,54 % 

Sykefravær 2. tertial 2018 1,92 % 0,00 % 1,92 % 
Sykefravær 2. tertial 2019 2,78 % 4,20 % 6,97 % 

 
Sykefraværet på dette planområdet er noe lavere i andre tertial enn i første tertial, og er omtrent på 
samme nivå for for 2018. Det er i strategiplanen ikke satt noe konkret måltall på dette planområdet.  

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. 

Status økonomi 
Beløp i mill. kr    
Tjenesteområder Regnskap hiå. 

2019 
Rev. bud. 2019 Avvik prognose 

i kr 
1-Gausdal kommune 40,0 65,9 -0,5 

Sum 40,0 65,9 -0,5 

 
I forbindelse med kommunestyrets behandling av rapporteringen per første tertial, ble det vedtatt å gi 
en kompensasjon for utgifter i en enkeltsak tilsvarende 1,3 mill. kr av et samlet anslått merforbruk på 
planområdet på 2 mill. kr. Per rapporteringen per andre tertial, kan det se ut til at merforbruket vil være 
omtrent i samme størrelsesorden, det vil si ca. 0,7 mill. kr ved årsslutt. 

Det er fortsatt en usikkerhet knyttet til den økonomiske konsekvensen av tilskudd til ressurskrevende 
tjenester. Det er anslått utgifter og inntekter knyttet til disse tjenestene ut fra dagens situasjon. Per nå 
ser det ut til at de økte utgiftene delvis blir veid opp av økte inntekter (tilskudd til ressurskrevende 
tjenester).  

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020, er det lagt inn en økning i innslagspunktet for 
ressurskrevende tjenester med 50.000 kr utover forventet lønn- og prisvekst. Innslagspunktet for 
tilskudd er dermed hevet til 1.361.000 kr. Det innebærer at en større del av utgiftene overlates til 
kommunene. Økningen i innslagspunktet vil alene utgjøre et bortfall i inntekter for Gausdal kommune i 
2019 på 0,4-0,5 mill. kr på planområdet 11 Helse og planområde 12 Omsorg. 

Aktivitetsnivået på planområdet er noe høyere enn det som budsjettrammene gir mulighet for, og det 
arbeides med å tilpasse aktivitet til budsjett. 

Legetjenesten får økte utgifter til interkommunal legevakt med ca. 0,2 mill. kr som følge av økte utgifter 
i samarbeidet. Dette ser per nå ut til å kunne bli oppveid av lavere utgifter/høyere inntekter i den 
kommunale legetjenesten. 

Det er mulig å dekke inn ca. 0,6 mill. kr av utgiftsøkningen med bruk av overskuddsfond. 
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Status mål 

      
Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2019 

Oppnådd 
resultat 

  Vurdering måloppnåelse 

Rehabiliteringstjenesten 
og Frisklivssentralen: 
Tjenestene skal preges 
av mer forebygging og 
mindre reparasjon 

01: En positiv utvikling i 
antall gjennomførte 
hverdagsrehabiliteringsforløp 

 11 

  

Det er løpende fokus på 
hverdagsrehabilitering og 
hverdagsmestring i tjenestene. 
 

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

  

  

Det er etablert nye møteplasser 
som; - treffpunkt for yngre 
kreftpasienter, mestringskurs for 
kreftpasienter og selvhjelpsgruppe 
for pårørende til 
kreftpasienter.Tiltakene er i 
samarbeid med nabokommuner. 
 

 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. 

  

  

Nye tilbud i Frisklivsentralen: -
Utvikle aktivitetstilbud for eldre, 
samt kontakt  / samarbeid med 
NAV om aktivitetstiltak for de 
mellom 18 og 30 år.  
 

 04: Regionalt kompetanseløft 
og fagsamlinger innen 
rehabilitering 

  

  

Vi deltar i interkommunalt nettverk 
forebygging og rehabilitering - som 
arbeider videre med felles 
kompetnaseløft knyttet til 
samordning av tjenester 
(individuell plan og koordinator). 
 

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 har vært gjennomført Hava-
kurs (kurs i håndtering av aggressiv 
og voldelig atferd). Det har i tillegg 
vært jobbet med å øke 
lederkompetansen i boligene og på 
senteret med tanke på 
økonomistyring. 
 

 02: Det rapporteres færre 
avvik på tjenesteutøvelsen 

  

  

Vi har satt i gang et systematisk 
arbeid med avvikshåndtering, hvor 
alle ansatte, tillitsvalgte og 
verneombud er involverte. 
 

 03: Nærværet i tjenesten 
viser en positiv utvikling 

  

  

Nærværet har ikke gått ned. Det 
settes inn individuelle tiltak og 
tilrettelegging for å få ansatte helt 
eller delvis tilbake i jobb, og 
ekstern bistand benyttes også. 
 

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

01: Flere brukere klarer seg 
med kortere behandlingsløp 

  

  

Det arbeides kontinuerlig med å 
korte ned på behandlingsforløp og 
vurdere andre muligheter for 
behandling. 
 

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

  

  

Vi har tatt i bruk FIT (feed-back-
informerte tjenester), og vurderer 
fortløpende om pasienten har 
nytte av behandling. Det må legges 
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Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2019 

Oppnådd 
resultat 

  Vurdering måloppnåelse 

til at det tar tid for tjenestene å 
implementere FIT. 
 

 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.  
 
FACT er i drift fra første halvdel av 
2020. 
 

Legetjenesten: 
Innbyggerne har tilgang 
på legetjenester av god 
kvalitet. 

01: Det er lav turnover blant 
kommunens fastleger, og ved 
vakanser evner vi å 
rekruttere nye leger raskt. 

  

  

Det er lav turn-over og god 
stabilitet  blant fastlegene.  En har 
lykkes i å få på plass dyktige vikarer 
(ved permisjoner) som er kjente i 
tjenesten. 
 

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

  

  

Ventetid varierer noe blant 
fastlegene, men det arbeides 
kontinuerlig med å redusere 
denne. 
 

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

  

  

Kommunalsjef fra  Gausdal er fast 
deltaker i regional 
kommunalsjefgruppe i Helseregion 
Sør-Gudbrandsdal. Det er et 
kontinuerlig fokus i gruppen å 
utvikle legevakt og KAD-
samarbeidet. 
 

 04: Kommunen benytter 
KAD-plassene i økende grad. 

  

  

Fastlegene er mer oppmerksomme 
på muligheten for å legge inn på 
KAD, og kommunens bruk av KAD 
er relativt stabil, men den totale 
bruken er forsatt for lav. En 
evaluering av tilbudet 
gjennomføres i løpet av oktober 
2019, og både dimensjonering og 
organisering av tilbudet vil der bli 
vurdert. 
 

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

  

  

Faste / regelmessige møter er 
etablert mellom legetjenesten og 
kommunale helse- og 
omsorgstjenester. 
 

 



 

 

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 2,14 % 8,85 % 10,98 % 

Sykefravær 2. tertial 2018 1,46 % 6,85 % 8,30 % 
Sykefravær 2. tertial 2019 1,12 % 8,42 % 9,54 % 

 
Det er et kontinuerlig fokus på nærværsarbeid og arbeidsmiljøarbeid. Noe av fraværet er 
arbeidsrelatert, og det settes inn individuelle tiltak og tilrettelegging for å få ansatte helt eller delvis 
tilbake i jobb. Ekstern bistand benyttes også. 

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. 

Status økonomi 

 
Beløp i mill. kr    
Tjenesteområder Regnskap hiå. 

2019 
Rev. bud. 2019 Avvik prognose 

i kr 
1-Gausdal kommune 67,2 96,3 -2,7 

Sum 67,2 96,3 -2,7 

 
I rapporteringen for første tertial ble det varslet et mulig merforbruk i størrelsesorden 3-3,5 mill. kr for 
planområdet. Av dette knyttet 2,3 mill. kr seg til utgifter i en enkeltsak som kommunestyret vedtok å gi 
en tilleggsbevilgning til. 

Per andre tertial er det fortsatt utfordringer knyttet til driften av institusjons- og hjemmetjenestene. Per 
nå ser det ut til at avviket på disse tjenestene vil bli i størrelsesorden 2-3 mill. kr. Det er krevende å 
redusere utgiftene på planområdet uten at det samtidig tas strukturgrep i tjenesten. Dette kan for 
eksempel være å legge ned sykehjemsplasser. Selv om en i en slik situasjon samtidig øker 
utgiftsbudsjettet til hjemmetjeneste og/eller dagaktivitetstilbud, vil utgiftene samlet sett bli reduserte. 
Kommunestyret vil få seg forelagt en egen sak knyttet til dette i høst. 

Utgiftene til pasienter som er utskrivningsklare fra sykehus er per nå godt under budsjettert nivå. Mulig 
besparelse anslås å utgjøre 0,3-0,4 mill. kr ved årets slutt, forutsatt at trenden fra de siste månedene 
holder seg. 

Innen planområdet inngår også omfattende tjenster knyttet til enkeltbrukere. Som varslet ved første 
tertialrapport, er det noen endringer på dette området. Dette igjen har påvirkning på hvilket tilskudd til 
ressurskrevende tjenster som kommunen kan ventes å få. Det har vært til dels store endringer i 
tjenestene inneværende år, men de økningene som har kommet har blitt oppveid av reduksjon 
i/sammensetning av andre tjenester samt økt tilskudd. Det ser per nå ut til å at dette samlet sett vil 
kunne gå i balanse.  
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Som det framgår av kommentarene til planområde 11 Helse, er innslagspunktet for tilskudd til 
ressurskrevende tjenester økt med 50.000 kr utover prisstigningen. Det innebærer at kommunen får 
lavere tilskudd enn om innslagspunktet kun var prisjustert. 

Det vil være mulig å bruke inntil ca. 2 mill. kr av overskuddsfond fra tidligere år for å dekke opp årets 
merforbruk. 

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 

  

Forbedrings-tavler  brukes aktivt. 
 
Nye prosedyrer utarbeides og legges 
fortløpende i TQM (kommunens 
kvalitetssystem). 
 

 02: Øke andelen 
ansatte med fag- og 
spesialutdanning 

 I gang 

  

Etablert ordningen  med "fagbrev på 
jobb". 
 
Vi  er læreplass for lærlinger og 
voksne  som tar fagbrev . 
 
Flere sykepleierstudenter har laget 
stipendavtale  med bindingstid. 
 
Sykepleiere i gang med 
spesialutdanning i rehabilitering og 
hjemmesykepleie. 
 

 03: Øke antallet 
pasienter som bruker 
digital 
trygghetsteknologi 

 I gang 

  

Flere pasienter etterspør og benytter 
trygghets- og varslingsteknologi. 
 

 04: Øremerke 
ressurser til 
implementeringen av 
velferdsteknologi 

 I gang 

  

Ressursgruppe og ny gruppe i ABC- 
velferdsteknologi er igangsatt. 
 

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 

 I gang 

  

Innført nytt og forbedret 
kartleggingsskjema. Det tverrfaglige 
samarbeidet  har økt etter at 
hjemmetjenesten flyttet til nye lokaler 
 

 02: Satsing på 
hverdagsrehabilitering 
og tidlig innsats 

 Gjennomføres 

  

Endret  form på de tverrfaglige møtene 
har medført økt kvalitet og  fokus 
til  det beste for pasienten. 
 

 03: Systematisk 
samarbeid med andre 
tjenester/faggrupper 

 Gjennomføres 

  

Det er faste tverrfaglige møtepunkter. 
Økning i tverrfaglige møtepunkter etter 
at hjemmetjenesten fikk nye lokaler. 
 

 04: Innføre fast rutine 
med vurderingsbesøk 
i sykehuset 

 Ikke 
gjennomført 

  

Det tas en individuell vurdering  om 
sykehusbesøk skal gjennomføres. 
Elektronisk og/eller telefonisk 
kommunikasjon benyttes. 
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Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2019 

Oppnådd 
resultat 

  Vurdering måloppnåelse 

 

 05: Gi tilbud om 
systematiske pasient- 
og pårørendesamtaler 

 Gjennomføres 
  
 

 06: Tilby 
forebyggende 
samtaler for alle 
innbyggere > 78 år 

 Påbegynt 

  

Foreløpig ikke gjennomført 
systematisk. Alternativ aldersgruppe og 
metode vurderes. 
 

 
Sykefravær 
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 3,10 % 5,46 % 8,56 % 

Sykefravær 2. tertial 2018 1,50 % 5,59 % 7,09 % 
Sykefravær 2. tertial 2019 2,76 % 5,03 % 7,78 % 

 
Fraværet er lavere i 2. tertial sammenlignet med 1. tertial. Både kort- og langtidsfraværet er lavere. 
Fraværet er noe høyere enn for samme periode i fjor. Det meste av langtidsfraværet er ikke 
arbeidsrelatert. 

Det  settes inn individuelle tiltak og tilrettelegging for å få ansatte helt eller delvis tilbake i jobb. 

 

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. 

Status økonomi 

 
Beløp i mill. kr    
Tjenesteområder Regnskap hiå. 

2019 
Rev. bud. 2019 Avvik prognose 

i kr 
1-Gausdal kommune -4,5 -22,3 -2,3 

Sum -4,5 -22,3 -2,3 

 
Rammetilskuddet ser ut til å bli 1 mill. kr høyere enn budsjettert. 

Eiendomsskatten blir 0,9 mill. kr høyere enn budsjettert, som varslet ved rapporteringen ved første 
tertial. 
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Det ser per nå ut til å bli et positivt avvik på 0,6 mill. kr knyttet til netto renteutgifter, mens 
minimumsavdraget var satt 0,5 mill. kr for lavt i budsjettet, jmf rapporteringen for første tertial. 

Skatt og inntektsutjevningen ser per nå ut til å kunne bli ca. 3 mill. kr lavere enn forutsatt i budsjettet. I 
statsbudsjettet er det imidlertid anslått en bra skatteinngang på slutten av året, og om det slår til, vil 
skatteinngangen kunne nærme seg balanse. 

Utbytte fra kraftsektoren er per nå lavere enn forutsatt. Det er opprettet en dialog med selskapet 
knyttet til dette, og det er en forventning om at kommunen vil få en inntekt tilsvarende budsjettert 
utbytte innen årets utgang. 

Lønnsreserveposten. Her ser det ut til å være avsatt ca. 0,3 mill. kr for lite ut fra anslag på virkningen av 
årets lønnsoppgjør. 

Pensjon. Ser per nå ut til å kunne bli ca. 2 mill. kr høyere utgifter enn budsjettert. Det hefter imidlertid 
en del usikkerhet med disse beregningene på dette tidspunktet. 

Formannskapets tilleggsbevilgningspost er brukt opp, det samme ser det per nå ut til at avsatt post til 
lærlinger vil bli i løpet av året. 

  

 
 


