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ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2019  
 
Vedlegg:  

- Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial 2019 
- Link til digital økonomi- og aktivitetsrapport finner du her: 

https://pub.framsikt.net/2019/gausdal/mr-201908-tertial_2_2019/  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen. 
 
 
SAMMENDRAG: 
Den framlagte rapporten beskriver blant annet utfordringer med å unngå et 
regnskapsmessig merforbruk ved årets slutt. Det foreslås at den framlagte økonomi- og 
aktivitetsrapporten for 2. tertial 2019 tas til etterretning. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Administrasjonen rapporterer tre ganger årlig på status knyttet til det som i kommunens 
strategiplan er angitt av mål og utfordringer samt økonomi. Det er også en særskilt 
rapportering knyttet til bruk av overtid, intern kontroll, nærvær samt omstillingsutvalgets 
arbeid. 
 
Gausdal kommune har en anstrengt økonomisk situasjon. Etter hvert som driftsbudsjettene 
stadig strammes inn, er det utfordrende å ta ned aktivitet (driftsutgifter) i tjenestene i 
tilsvarende tempo. I den framlagte tertialrapporten framgår det et anslått merforbruk på 
3,6 mill. kr i forhold til revidert budsjett.  
Dette knytter seg til økning i utgifter innen barnevernstjenesten, strøm, brøyting og 
ressurskrevende tjenester. 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. 

https://pub.framsikt.net/2019/gausdal/mr-201908-tertial_2_2019/


  
 
 

  
 
 

 

Det understrekes at det er mange usikkerhetsfaktorer i disse anslagene, og enkelte faktorer kan 
bli noe bedre enn antatt.  
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

 
Økonomi- og aktivitetsrapporten for 2. tertial 2019 tas til etterretning. 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 73/19 den 22.10.2019 
 
Behandling: 
Formannskapet ønsker at en i den planlagte orienteringen i kommunestyret også skal ha 
oppmerksomhet på:  
- nærværsarbeidet i kommunen 
- EPC (effektivisering av energibruken i kommunale bygg) 
 
Votering:  
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 
Økonomi- og aktivitetsrapporten for 2. tertial 2019 tas til etterretning. 


