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ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2020  
 
Vedlegg: Digital økonomi- og aktivitetsrapport per 31.08.2020 er her: 
https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/mr-202008-tert2_2020/  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Økonomi- og aktivitetsrapport per 31.08.2020 i PDF-
versjon (er tilgjengelig på kommunens hjemmeside). 
 
 
SAMMENDRAG: 
 
Det foreslås at økonomi- og aktivitetsrapporten per 31.08.2020 tas til etterretning. 
Driftsbudsjettet foreslås justert noe som følge av at det er inntektsøkninger/utgifts-
reduksjoner som kan dekke opp deler av merforbruket i tjenestene. 
 
Det foreslås også at bevilgningen til flomsikringen av Finna økes i tråd med mottatt 
tilskudd fra fylkeskommunen på 480.000 kr.  
 
Det foreslås også å selge to eldre bygninger, kommunestyret bes om å avklare dette samt 
prinsippene som skal legges til grunn for salget. 
 
Som følge av økt etterspørsel etter startlån, foreslås det også å øke låneopptaket til 
startlån i 2020 med 6 mill. kr. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Som det framgår av tertialrapporten, er det utfordringer knyttet til kommunens økonomi 
inneværende år. Netto merutgifter knyttet til koronapandemien er ett element. I tillegg er det 
økte utgifter knyttet til ressurskrevende tjenester utenom den statlige tilskuddsordningen samt 
anslag på merutgifter på vintervedlikehold av veier og plasser. 
 
Det er skissert en utfordring i størrelsesorden 7-8 mill. kr. Dette framkommer slik: 
 
 
 

https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/mr-202008-tert2_2020/


  
 
 

  
 
 

 

Fra skjema 1A - sentrale poster 

Anslag 
avvik ved 
årets slutt 

1) 

Justert av 
KST i juni 

2) 

Budsjett-
avvik ved 
årets slutt 

Redusert skatt/inntektsutjevning. Anslår totalt 10 
mill. kr. Kompensert 4 mill. kr i juni. -10,0 4,0 -6,0 

Økt rammetilskudd (korona samt enkelte andre 
poster) 6,2 -6,0 0,2 

Økt tilskudd skjønnsmidler (korona) 0,3 -0,3 - 
Anslag sparte renteutgifter som følge av lavere 
rentenivå 3,0  3,0 

For lite avsatt minimumsavdrag -0,2  -0,2 
Økt tilskudd integreringstilskudd flyktninger 0,8  0,8 
Økt avsetning flyktningefond -0,8  -0,8 
Sum sentrale poster -0,8 -2,2 -3,0 

 

Fra skjema 1B - planområdene 

Anslag 
avvik ved 
årets slutt 

1) 

Justert av 
KST i juni 

2) 

Budsjett-
avvik ved 
årets slutt 

Planområde 1 Administrative fellestjenester.  -1,6 0,5 -1,1 
Planområde 3 Skole.  -0,8 0,5 -0,3 
Planområde 4 Barnehage.  0,4 0,8 1,2 
Planområde 5 Kultur og fritid. -0,1  -0,1 
Planområde 6 Teknisk drift.  -2,5  -2,5 
Planområde 7 Bygg/eiendom/areal.  -0,5  -0,5 
Planområde 9 Barn og familie.  -0,5 0,2 -0,3 
Planområde 10 Arbeid og sysselsetting. 0,8  0,8 
Planområde 11 Helse. -2,7 0,5 -2,2 
Planområde 12 Omsorg.  -6,0 1,0 -5,0 
Anslag besparelse lavere lønnsoppgjør enn 
budsjettert 5,0  5,0 

Anslag lavere arbeidsgiveravgift i to måneder 
utover 1.168.000 kr som ble kompensert 1. tertial. 
Korona-tiltak. Kommentert på planområde 1. 

2,2 -1,2 1,0 

Sum poster fra planområdene -6,3 2,2 -4,1 
     
Sum totalt -7,0 -0,0 -7,1 

 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Korona 
Koronapandemien har skapt en stor grad av usikkerhet knyttet til kommunens økonomi i 
2020. Kommunen har hatt noe inntektsbortfall knyttet til SFO, barnehage og kulturskole, 
lavere skatteinngang, økte utgifter knyttet til drift av tjenesten, smittesporing, testing, etc. Det 
er mange statlige kompensasjonsordninger som er satt inn for å redusere noen av effektene 
som pandemien har på samfunnet. Til tross for dette, er det stor grad av usikkerhet knyttet til 
om kommunen får dekket alle sine utgifter/inntektstap. 
 
Dette er omtalt særskilt i tertialrapporten, og det vises til den for nærmere detaljer. Per nå ser 
det ut til at kommunen kan mangle finansiering på ca. 5 mill. kr ved årets slutt. Regjeringen 
har uttalt at det vil komme en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet som vil omhandle 
koronapandemien og konsekvenser for kommuneøkonomien. 
 
Det foreslås at det gjøres en del korrigeringer i budsjettet knyttet til korona-pandemien. De 
kompensasjonsordninger og mindreutgifter som kommunen får, overføres til de planområdene 
som har merutgifter. Det foreslås at det blir gjort følgende budsjettjustering: 
 
Budsjettjustering korona 2 tertial  Mill. kr  
Lavere lønnsoppgjør -5,00 
Lavere arbeidsgiveravgift mai/juni -1,00 
Lavere renteutgifter -3,00 
Kompensasjon planområde 1 Administrative fellestjenester, 
ikke mottatt tilskudd omstilling 

1,10 

Kompensasjon planområde 3 Skole 0,20 
Kompensasjon planområde 4 Barnehage 0,30 
Kompensasjon planområde 5 Kultur og fritid 0,10 
Kompensasjon planområde 6 Teknisk drift 1,45 
Kompensasjon planområde 7 Bygg/eiendom/areal 0,15 
Kompensasjon planområde 9 Barn og familie 0,30 
Kompensasjon planområde 11 Helse 2,20 
Kompensasjon planområde 12 Omsorg 2,40 
Lavere inntektsutjevning 0,80 
Netto endring - 
 
 
Flomsikring av Finna. 
Kommunen har mottatt investeringstilskudd fra fylkeskommunen til Finna på 480.000 kr. 
Som følge av det kan investeringsrammen på prosjektet økes tilsvarende. Dette finansieres 
ved økt tilskudd fra fylkeskommunen. 
 
I tillegg har kommunen mottatt et tilskudd å 19,42 mill. kr til ytterligere flomsikring av Finna. 
Dette blir lagt fram for kommunestyret som en egen sak. 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Avhending av bygningsmasse - boliger i Flatavegen 25 og 27. 
De to hyttene som ligger i Flatavegen 25 og 27 i Forset har vært brukt som omsorgsboliger 
frem til 2015. Fra 2015 ble hyttene brukt mer sporadisk som kommunale utleieboliger. 
 
Det er dårlig standard på byggene og de er preget av hard bruk. Vannet er avstengt, og 
boligene har stått tomme siden årsskiftet 2016/2017.  
 
Byggene er ikke beboelige i den tilstand de er i nå, og det vil være behov for betydelig påkost 
for å gjøre de beboelige igjen. Denne investeringen anses ikke som forsvarlig. Det foreslås 
derfor å rive/avhende byggene, og eventuelt benytte tomten til andre formål.  
 
Administrasjonen vet at det finnes interessenter som ønsker å fjerne byggene mot å få dem. 
Kostnader kommunen da vil sitte igjen med er avkobling av vann, avløp, strøm etc. samt 
fjerning av grunnmurer. For å sikre likebehandling hvis det er flere som er interessert, vil det 
bli lagt ut en annonse på Gausdal kommune sin hjemmeside der interesserte kan melde seg. 
 
Dersom er der flere interessenter, vil det bli gjennomført en minikonkurranse blant de som har 
meldt interesse. 
 
Økt etterspørsel etter startlån. 
Det er stor etterspørsel etter startlån i Gausdal. Per medio september er det fattet 34 vedtak 
knyttet til forskjellige husstander. Vi har 9 søknader som ikke er ferdigbehandlet, og det er 
flere av disse søkerne som er kvalifisert til å kunne motta startlån. Det forventes at kommunen 
vil motta flere søknader om startlån utover høsten. 
 
Av de søknadene der det er fattet vedtak om startlån, er 8 av vedtakene er ferdig utbetalt. 6 
vedtak er knytt til konkret bolig, og her venter vi på avklaring knytt til budrunde eller 
avventer klargjøring av kjøpekontrakt med mer. I en sak har søker fått finansieringsbevis, og 
har mulighet til å vurdere boliger som kommer ut i markedet i tråd med sin ramme. 
 
Kommunen har gitt 19 husstander avslag på deres søknad om startlån og tilskudd hittil i 2020. 
Vi har gjennom året hatt en streng prioritering av søkerne. Flertallet av avslagene er gitt til 
søkere som i utgangspunktet er i målgruppen, men som vi dessverre må nedprioritere. Noen få 
avslag er gitt til søkere vi mener er utenfor målgruppen eller som ikke kan betjene lån som 
omsøkt. 
 
Som følge av dette foreslår administrasjonen at det søkes Husbanken om en økt utlånsramme i 
2020. Opprinnelig låneramme er på 15 mill. kr, det foreslås å øke denne med 6 mill. kr i 2020. 
Det vil bli gjort en særskilt vurdering knyttet til hva administrasjonen vil foreslå som 
utlånsramme for startlån i 2021 og økonomiplanen for 2021-2024. 
 
Som følge av at kommunen er oppført i ROBEK-registeret, må fylkesmannen godkjenne dette 
låneopptaket før det kan gjennomføres. Kommunen har gjort en muntlig henvendelse til 
embetet for å høre hvordan de stiller seg til en slik søknad. Fylkesmannen informerte om at de 
vil godkjenne et slikt låneopptak dersom kommunestyret fatter vedtak om økt låneopptak i 
2020.  



  
 
 

  
 
 

 

 
For å kunne ta opp ytterligere startlån, fordrer dette at det også er igjen ledige utlånsmidler 
hos Husbanken. Dette får en først et klart svar på etter at kommunestyret eventuelt vedtar å 
øke låneopptaket og det kan fremmes en konkret søknad til Husbanken om ytterligere 
låneopptak. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

Innstilling/Vedtak: 
1. Økonomi- og aktivitetsrapporten per 31.08.2020 tas til etterretning. 

 
2. Det gjøres følgende budsjettjusteringer som følge av koronapandemien: 

 
Budsjettjustering korona 2 tertial  Mill. kr  
Lavere lønnsoppgjør -5,00 
Lavere arbeidsgiveravgift mai/juni -1,00 
Lavere renteutgifter -3,00 
Kompensasjon planområde 1 Administrative 
fellestjenester, ikke mottatt tilskudd omstilling 

1,10 

Kompensasjon planområde 3 Skole 0,20 
Kompensasjon planområde 4 Barnehage 0,30 
Kompensasjon planområde 5 Kultur og fritid 0,10 
Kompensasjon planområde 6 Teknisk drift 1,45 
Kompensasjon planområde 7 Bygg/eiendom/areal 0,15 
Kompensasjon planområde 9 Barn og familie 0,30 
Kompensasjon planområde 11 Helse 2,20 
Kompensasjon planområde 12 Omsorg 2,40 
Lavere inntektsutjevning 0,80 
Netto endring - 

 
3. Investeringsrammen til flomsikring av Finna utvides med 480.000 kr. Finansieringen 

er tilskudd fra fylkeskommunen med tilsvarende beløp. 
 

4. Byggene i Flatavegen 25 og 27 rives/avhendes, og gis bort mot fjerning. Ved flere 
interessenter selges byggene til høystbydende  
 

5. Kommunestyret godkjenner at det tas opp ytterligere 6 mill. kr til startlån til videre 
utlån. Lånet tas opp med 30 års avdragstid. 

 
 
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Formannskapet behandlet saken, saksnr. 56/20 den 21.10.2020. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
 

1. Økonomi- og aktivitetsrapporten per 31.08.2020 tas til etterretning. 
 

2. Det gjøres følgende budsjettjusteringer som følge av koronapandemien: 
 

Budsjettjustering korona 2 tertial  Mill. kr  
Lavere lønnsoppgjør -5,00 
Lavere arbeidsgiveravgift mai/juni -1,00 
Lavere renteutgifter -3,00 
Kompensasjon planområde 1 Administrative 
fellestjenester, ikke mottatt tilskudd omstilling 

1,10 

Kompensasjon planområde 3 Skole 0,20 
Kompensasjon planområde 4 Barnehage 0,30 
Kompensasjon planområde 5 Kultur og fritid 0,10 
Kompensasjon planområde 6 Teknisk drift 1,45 
Kompensasjon planområde 7 Bygg/eiendom/areal 0,15 
Kompensasjon planområde 9 Barn og familie 0,30 
Kompensasjon planområde 11 Helse 2,20 
Kompensasjon planområde 12 Omsorg 2,40 
Lavere inntektsutjevning 0,80 
Netto endring - 

 
3. Investeringsrammen til flomsikring av Finna utvides med 480.000 kr. Finansieringen 

er tilskudd fra fylkeskommunen med tilsvarende beløp. 
 

4. Byggene i Flatavegen 25 og 27 rives/avhendes, og gis bort mot fjerning. Ved flere 
interessenter selges byggene til høystbydende  
 

5. Kommunestyret godkjenner at det tas opp ytterligere 6 mill. kr til startlån til videre 
utlån. Lånet tas opp med 30 års avdragstid. 

 


