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Forord 
 
Kommunedirektøren 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 ovennevnte, er: 

• Bruk av overtid 

• Nærvær/sykefravær 

• Internkontroll 

• Arbeidet i omstillingsutvalget 

• Antall årsverk 
 
 
Rannveig Mogren, kommunedirektør 
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Oppsummering økonomi 
 
Hovedtrekkene i økonomisk status per august framgår av tabellene nedenfor. Første tabell viser anslag 
på avvik på generelle utgifts- og inntektsposter:  

 PER 2. 
TERTIAL 

 PER 1. 
TERTIAL 

 

 Positivt 
avvik 

Negativt 
avvik 

Positivt 
avvik 

Negativt 
avvik 

Økte skatteinntekter (RNB) 2,60  2,60  

Reduserte inntektsutjevningstilskudd (RNB)  -1,40  -1,40 

Økt rammetilskudd korona (RNB):     

- koronautgifter 1. halvår *   1,13  

- vaksinering 1. halvår *   0,85  

Økt rammetilskudd for øvrig, fastleger (RNB) *   0,10  

Utbytte LGE Holding as og IKOMM as 1,20    

Eiendomsskatt 1,50    

Renteutgifter/-inntekter 3,50    

Redusere minimumsavdrag 2,30  2,3  

Sum 11,10 -1,40 6,98 -1,40 

Sum sentrale poster 9,7  5,58  

*) Justert i budsjettet etter 1. tertial     

 

 
På dette stadiet er det usikkerhet knyttet til netto skatteinngang, lønnsoppgjør og pensjon. Se 
planområde 13 Generelle utgifter og inntekter for nærmere informasjon. Den andre tabellen viser 
anslag på avvik på enkelte planområder. 
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  PER 2. 
TERTIAL 

  
PER 1. 

TERTIAL 
 

  Positivt 
avvik 

Negativt 
avvik 

Positivt 
avvik 

Negativt 
avvik 

3 Skole 1,00    

4 Barnehage. Tilskuddsordninger og færre barn 2,00    

6 Teknisk drift 1,00    

7 Bygg/eiendom/areal  -1,30   

9 Barn og familie. Reduserte utgifter til barnevern 2,00    

10 
Sosiale tjenester og sysselsetting.  Reduserte 
utgifter til økonomisk sosialhjelp og dagsentre 

1,30  1,30  

11 
Helse. Økte utgifter korona-vaksinering 2. halvår 
(RNB) * 

   -0,85 

11 
Helse. Økt basistilskudd fastleger, under 
knekkpunkt (RNB) * 

   -0,10 

11 
Helse. Bortfall av finansiering fra annen 
kommune 

 -1,20   

11 Helse. Ressurskrevende tjenester  -4,00   

12 
Omsorg. Utfordringer knyttet til effektuering av 
omstillingstiltak, forsinkelser omstillingstiltak, 
reduserte inntekter, ressurskrevende tjenester. 

 -4,00  -5,00 

12 
Omsorg. Kjøp av trygghetsalarmer/velferds-
teknologi (gjennomført anbudskonkurranse) 

 -0,50   

13 Lønnsoppgjør pensjon  -3,5   

13 Økte utgifter til korona 2. halvår, jmf RNB *    -1,13 

13 Rente- og lønnsbuffer 4,2    

 Sum 11,50 -14,5 1,30 -7,08 

 Sum poster fra planområdene  -3,00  -5,78 

 SUM TOTALT (1A OG 1B) 6,70   -0,20 

 *) Justert i budsjettet etter 1. kvartal     
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Som det framgår av tabellene over, er det utfordringer knyttet til enkelte tjenester. Disse er nærmere 
beskrevet under det enkelte planområde. I sum ser det samlede avviket per nå ut til å tilnærmet gå i 
pluss. Det har skjedd store endringer innen ressurskrevende tjenester dette året, og her kan det også 
skje endringer på slutten av året som påvirker økonomien. 
 
Det vil i saksframlegget bli lagt fram forslag om å legge inn budsjettjusteringer knyttet til kjøp av 
trygghetsalarmer/velferds-teknologi samt å kompensere planområdene for påløpte korona-utgifter for 
perioden mai-august (se tabell over påløpte utgifter til korona-pandemien nedenfor). 
 

Status korona-utgifter og -inntekter per august 2021 
Kommunen har fått tilsagn om kompensasjon av korona-utgifter i ulike vedtak i Stortinget; 
statsbudsjettet for 2021 (innbakt i rammetilskuddet), enkeltsaker samt revidert nasjonalbudsjett (RNB).  

 
  
  
  
  
  
  
  
 
 Per 

utgangen av august har kommunen hatt følgende utgifter i forbindelse med korona-pandemien (tall i 
mill. kr): 

Utgifter til korona-pandemien 
januar-august 2021 på 
planområdene 

Utgifter januar-
august 

Kompensert 
tidligere 

Kompensere nå 

Korona-utgifter (TISK-strategien) 3,035 1,729 1,306 

Vaksinering 1,774 1,405 0,369 

Sum utgifter 4,809 3,134 1,675 
 

  
Dersom det ikke skulle oppstår store smitteutbrudd eller øvrige uforutsette forhold, vil de midlene som 
kommunen er tildelt være tilstrekkelige.  
 
Når det gjelder mottatte stimuleringsmidler til næringslivet i 2020-2021, er status som følger per 
utgangen av august:  
 

Kompensasjon fra Staten vedrørende korona-pandemien inklusive 
vaksinering 

Tall i mill. kr 

Mottatt tilskudd vaksinering 1. halvår -0,559 

Mottatt tilskudd vaksinering 2. halvår (RNB) -0,840 

Kontrolltiltak smittevern (statsbudsjettet for 2021) -1,00 

Rammetilskudd, 1. halvår -4,976 

Rammetilskudd, 2. halvår (RNB) -1,131 

Sum kompensasjon -8,506 
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Stimuleringsmidler næringslivet: 
Til utbetaling i 

2021 
Utbetalt per august 

2021 

Resterende del av tilskuddsmidler mottatt i 2020 1,248 0,039 

Mottatt tilskuddsmidler i 2021 (del 1, 2 og 3) 1,268 0,940 

Sum midler til disposisjon i 2021 2,516 0,979 
 

  
 Se nærmere kommentarer på planområde 2 Næring og miljø for ytterligere detaljer. 
  

Internkontroll 
 
Kommunelov fra 2019 sier blant annet dette om internkontroll: 
  

«§ 25-2.Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn 
Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og om 
resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.» 

 
Vi legger denne rapporteringen inn i årsberetning og årsmelding. I tillegg fortsetter vi rapportering om 
internkontroll i tertialrapport 1 og 2, som også behandles i kommunestyret. 
 
Vi definerer internkontroll som systematiske tiltak som sikrer at virksomhetens aktiviteter 

• planlegges 

• organiseres 

• utføres 

• 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 (administrative oppgaver). Vi arbeider for å skape en kultur for fornying, 
forenkling og forbedring. Ledelse er viktig, og lederansvaret går også fram av lov og forskrift. Det 
handler om tilrettelegging, organisering, opplæring, gjennomføring og oppfølging. 
 
 Internkontrollen har fire fokusområder: 

Tjenesteytingen / kjerneoppgavene og 
støtteprosessene 

= innbyggerne 

Personalet, HMS (helse, miljø og sikkerhet) = medarbeiderne 

Samfunnssikkerhet og beredskap = verdiene i samfunnet 

Økonomi og finansforvaltning = økonomistyring 
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Dokumenter som må være på plass for å ha en sektorovergripende internkontroll: 
 

• Delegeringsreglementet fra 
kommunestyret 
til kommunedirektøren 

• Rutiner som sikrer iverksettelse 
og oppfølging av politiske vedtak 

• Delegering fra kommunedirektøren • Rutiner for systematisk 
avvikshåndtering 

• Økonomireglementet/-håndboken • Strategisk kompetansestyring 

• Finansreglementet • Arkivplan 

• Anskaffelsesstrategi- og reglementet • Informasjons- og datasikkerhet, 
og håndtering av 
personopplysninger (GDPR) 

• Arbeidsgiverstrategi 
(personalreglementer/personalhåndbok) 

• Helse- miljø og sikkerhet 

• Etiske retningslinjer • Oversikt over avtaler 

• System for lederstøtte og oppfølging • Krisehåndtering og beredskap 

• Rutiner for varsling etter arbeidsmiljølov 
 

 

 
Dokumentene er i hovedsak oppdatert. Innen informasjonssikkerhet og personvern vi kommet godt i 
gang med et omfattende prosjekt sammen med Lillehammer og Øyer. Med tanke på utviklingen innen 
området, og de økte utfordringen med hacking og organisert kriminalitet, er det viktig å økte innsatsen 
innen området.  
 
Det er mange egenkontroll- og internkontrollaktiviteter i løpet av et år. De aktuelle som gjelder 
tjenestene, er omtalt under hvert enkelt planområde.   
 
 
Her er noen av de større - felles for Gausdal kommune – hittil i år: 

• Eierskapsmelding 2021-2025 og eierskapsrapport 2021 behandlet i kommunestyret 

• Arbeid i korona-situasjonen; beredskapsplanlegging, risikovurdering, planlegging, omfattende 
rapportering, oversikt over økonomiske virkninger/utgifter, innkjøp av smittevernutstyr (for å 
bygge lager), oppfølging av interkommunale samarbeid som 
koronatelefon/testing/smittesporing (TISK-strategien). 

• Arbeid i korona-situasjonen  
– organisering og omorganisering av tjenestene i tråd med smittevern og lov og forskrift 
-  omfattende informasjonsarbeid 

• Annet arbeid i korona-situasjonen: veiledning og oppfølging, tolkning og informasjon til ansatte/ 
ledere/tillitsvalgte/verneombud om statlige føringer/nye forskrifter mv. innenfor 
personalområdet. 

• Oppfølging av politiske vedtak – sak fra kontrollutvalget til kommunestyret. 

• Rapportering i henhold til finans- og gjeldsreglementet, i kommunestyret 

• Oppdatering av beredskapsplan for streik. 
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• Kompetanseheving og lederutvikling knyttet til arbeidsgiverspørsmål (juridiske spørsmål og 
saksbehandling) 

• Fellessamling verneombud og ledere om «Hvordan kan vi sammen skape/opprettholde et godt 
arbeidsmiljø i alle avdelingene i Gausdal kommune?» 

• Oppstart av virksomhetsplanlegging i Framsikt 

• Lokale og regionale tiltak for å sikre tilfredsstillende informasjonssikkerhet og personvern. 

• Vedtak i kommunestyret: innmelding  i Kommune-CSIRT, nasjonalt senter for 
informasjonssikkerhet i kommunesektoren. De støtter kommunene (og IKOMM) med relevant 
informasjon om trusler, hendelser og sårbarheter i det digitale området. 

 
Statlige tilsyn, første tertial: 
 
Fra Arbeidstilsynet:  
Bakgrunn: Offentlige oppdragsgivere skal bidra til at arbeidstakere i virksomheter som utfører tjenester 
og bygg- og anleggsarbeider på vegne av det offentlige, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det 
som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler. Hovedtema for 
tilsynet: Hvordan virksomheten gjennomfører nødvendig kontroll av lønns- og arbeidsvilkår i inngåtte 
kontrakter. Andre tema: Hvem virksomheten inngår kontrakter med, og innholdet i kontraktene knyttet 
til lønns- og arbeidsvilkår. 
 
Tilsynet i Gausdal gjaldt kontrakter innen bygg- og anlegg og helse og sosial. Vi hadde mye på plass, men 
fikk 5 pålegg, knyttet til bedre dokumentasjon, mer presis tekst i utlysing av kontrakter, bedre 
kontrolltiltak og informasjon om sanksjonsmuligheter. Alle påleggene er oppfylt, og tilsynet er lukket.   
 
Fra statsforvalteren:  
Statsforvalteren har ført tilsyn med Gausdal kommune og Fjerdum skole. Temaet for tilsynet var skolens 
aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Formålet med tilsynet er bedre 
regelverksetterlevelse på disse områdene slik at elevene i en størst mulig grad kan oppleve et trygt og 
godt skolemiljø. 
 
Det konkluderes i tilsynsrapporten med at det gjøres mye godt arbeid rundt elevenes skolemiljø på 
Fjerdum skole, men det påpekes også flere områder innenfor regelverket som Gausdal kommune må 
forbedre seg på. Det handler om felles maler, rutiner og prosedyrer for hvordan skolene skal arbeide 
både for å forebygge, men også håndtere situasjoner der elever opplever å ikke ha det trygt og godt på 
skolen. Bedre systematikk i dokumentasjon og lik håndtering av saker må sikres. 
 
For å lukke avviket fra tilsynet, har Fjerdum skole og kommuneorganisasjonen utarbeidet både 
kommunale og lokale retningslinjer for arbeidet med aktivitetsplikten. Dette arbeidet ble oversendt 
statsforvalteren 17.06. 21. Statsforvalteren konkluderte med at rettelsene er tilfredsstillende og i tråd 
med Opplæringsloven kap. 9A. Statsforvalteren avsluttet med dette tilsynet i brev av 21.06.21 
  
Forvaltningsrevisjon, første tertial: 
Meldinger til barnevernet. Rapporten ble behandlet i kommunestyret 28. januar 2021.  
  
Statlige tilsyn, andre tertial: 
 
Fra Skatteetaten:  
Skatteetaten har avholdt en omfattende kontroll med lønnsområdet i Gausdal. Dette omfattet både 
Gausdal kommune og Fellesenhet økonomi. Skatteetaten har muntlig uttalt at de er godt fornøyd med 
det de har gått gjennom i forbindelse med kontrollen. I den endelige rapporten gir Skatteetaten 



Månedsrapport August-2021 
 

Side 9 av 40 

tilbakemelding om at det på enkelte områder er mindre avvik, men avvikene betraktes ikke som 
vesentlige. 
 
Fra statsforvalteren Innlandet:  
Det er for tiden en landsomfattende tilsynsaksjon innen avløpsområdet. Statsforvalteren er ansvarlig for 
gjennomføringen av aksjonen på oppdrag fra Miljødirektoratet. Fokuset i denne tilsynsaksjonen er 
kommunenes ansvar for at det samlede avløpssystemet er innrettet i tråd med regelverket og gjeldene 
tillatelser. Tema for tilsynet:  
1. Kommunal planlegging og oppfølging av krav til internkontroll  
2. Ledningsnett  
3. Renseanlegg og prøvetaking  
4. Rapportering til staten 
 
Endelig rapport er ikke mottatt, men det er meldt om et avvik (manglende miljørisikoanalyse for avløp, 
som vi skrev om i hovedplan VA). Statsforvalteren vil også omtale at kommunene Gausdal, Lillehammer 
og Øyer, som følge om utbygging av bolig- og hytteområder, må planlegge for større påslipp til 
renseanlegget på Lillehammer. Det informeres mer om rapporten når den foreligger.  
  
Forvaltningsrevisjon, andre tertial: 
Kontrollutvalget har bestilt en foranalyse om sosiale tjenester i NAV.  
  
Etterlevelseskontroll, andre tertial: 
Revisor har gjennomført en etterlevelseskontroll i kommunens økonomiforvaltning på selvkost-
området. Attestasjonen er sendt til kontrollutvalget. Konklusjonen er at revisor ikke har blitt 
oppmerksom på noe som gir grunn til å tro at Gausdal kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd 
bestemmelsene om selvkost.  
  

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

Nærvær 
Samlet nærvær per juli 2021 er 92,7 % jamfør figur 1. Det er et lavere nærvær enn for første samme 
periode i 2020. Langtidsfraværet har økt, mens korttidsfraværet er redusert. I det enkelte planområde 
viser vi fravær per juli. Tallene for august var ikke klare ved rapporteringstidspunktet.  
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Overtid 
 
Kommunens utgifter til overtid per 31.08.2021 sammenholdt med samme periode i fjor viser en økning 
på ca 0,6 mill. kr. Økningen knytter seg i all hovedsak til bruk av overtid som følge av koronapandemien 
sammenlignet med samme periode i fjor.  
 
 
 
 
Denne tabellen gjelder utbetalt overtidsgodtgjøring i hele 1000 kr for det enkelte planområde. Tallene er 
per 31.08.2021 for alle år i tabellen.  

 

Figur 2. Nærvær per måned 2019-2021 
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Utbetalt overtid på planområde 2 Næring og miljø knytter seg til skadevellingslag og rovviltjaktlag for 
Øyer, Lillehammer og Gausdal. Dette føres her fordi regionalt landbrukskontor har ansvar for å forvalte 
dette for de tre kommunene. Utgiftene dekkes opp av tilskuddsmidler/refusjoner fra kommunene. 
 
Overtid på planområde 3 Skole knyttes i hovedsak til korona-pandemien.  
 
På planområde 6 Teknisk drift knytter utbetalt overtid seg blant annet til nettutfall som har medført at 
vann- og pumpestasjoner må startes opp igjen manuelt.  
 
Økte utgifter til overtid på planområde 7 Bygg/eiendom/areal er som følge av en stor økning i antall 
byggesøknader.  
 
Utbetalt overtid på planområde 8 Interkommunale samarbeid knytter seg til den interkommunale 
barneverntjenesten. 
 
Tabellen nedenfor viser utbetalt overtidsgodtgjørelse per 31.08.2021 og 2020 knyttet til korona-
situasjonen: 
 
 

 Planområde 2021 2020 2019 2018  

2 Næring og miljø 77    
 

3 Skole 133    
 

4 Barnehage 7 32 9 14  

5 Kultur og fritid    -1  

6 Teknisk drift 222 117 104 171  

7 Bygg/eiendom/areal 98 13 5 10  

8 Interkommunale samarbeid 70    
 

9 Barn og familie 285 129  7  

10 Sosiale tjenester og sysselsetting     
 

11 Helse 671 633 722 594  

12 Omsorg 762 766 1122 1101  

 Sum 2326 1689 1962 1895  
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Bruk av overtid på planområde 9 Barn og familie, knytter det seg til smittesporing og vaksinering. 

 
Årsverk 
 

 Planområde Årsverk 2.tertial 2021 

1 Administrative fellestjenester 12,6 

2 Næring og miljø 0 

3 Skole 101,17 

4 Barnehage 36,67 

5 Kultur og fritid 6,95 

6 Teknisk drift 11,15 

7 Bygg/ eiendom/ areal 36,66 

8 Interkommunale samarbeid 22,9 

9 Barn og familie 8,2 

10 Sosiale tjenester og sysselsetting 5,39 

11 Helse 71,15 

12 Omsorg 100,54 

 Sum 413,38 

 

 Planområde 2021 2020  

3 Skole * 22  
 

4 Barnehage  25  

7 Bygg/eiendom/areal 4  
 

9 Barn og familie 269 125  

11 Helse 205 146  

12 Omsorg 120 46  

 Sum 619 342  

 
*) utgifter er ikke ført med prosjektnummer for 
korona og er således ikke inkludert her. Dette blir 
korrigert. 
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Tabellen viser årsverk i drift per 31.08.2021. I tillegg kommer 6,55 årsverk knyttet til investering.  
 
Årsverkene inkluderer lærlinger og vakanser. 
 
Kommunestyret har bedt om at det i forbindelse med rapporteringene til kommunestyret blir lagt fram 
en oversikt som viser antall årsverk. Dette har tidligere vært et møysommelig arbeid da det må gjøres en 
manuell gjennomgang av alle ansatte slik at det blir en lik rapportering hver gang. Det er gjennomført et 
arbeid for at  denne rapporteringen skulle kunne gjøres enklere framover. Det viser seg at dette er et 
arbeid som vil kreve en god del tidsbruk ved hver rapportering.  
 
Det er viktig å presisere at tallene ikke er direkte sammenlignbare med det som har blitt rapportert til 
kommunestyret tidligere, da de tallene kun har tatt med årsverk som faktisk har mottatt lønn per 
desember det enkelte år. Rapporteringen nå tar også med ubesatte stillinger (vakanser). 
 

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 5 medlemmer; 

• 3 arbeidstakerrepresentanter 

• 2 arbeidsgiverrepresentanter 
 
Omstillingsutvalget har innstillende myndighet overfor kommunedirektøren, 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 en stilling blir ledig, skal følgende vurderes: 

• Om det er mulig å inndra stillingen 

• Om oppgavene kan bli utført av andre 

• Om det er behov for omorganisering 
 
Stillinger som etter en konkret vurdering anses å måtte videreføres, meldes til kommunens 
omstillingsutvalg. Omstillingsutvalget vurderer om stillingen er aktuell som erstatningsstilling for 
overtallige eller medarbeidere som av helsemessige årsaker har behov for andre oppgaver, samt hvilke 
medarbeidere som kan være aktuelle for stillingen. 
 
Omstillingsarbeidets arbeid i perioden 01.05.2021 -31.08.2021: 
 
Ledige stillinger behandlet av omstillingsutvalget 11.5.2021: 

• 75% stilling assistent Fjerdum skole. 

• 80% assistent Forset barnehage. 

• 100% assistentstilling Fjerdum barnehage 

• 100% assistentstilling Fjerdum barnehage. 

• 100% assistentstilling Fjerdum barnehage. 
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• 80% assistentstilling Fjerdum barnehage. 

• 50% vaktmesterstilling ledig ved Teknisk enhet. 
 
Ledige stillinger behandlet av omstillingsutvalget 3.6.2021: 

• 50% vaktmesterstilling ved Teknisk enhet. 

• 50% lærerstilling ved kulturskolen, gitar, band og komposisjon. 

• 100% rådgiverstilling ved Landbrukskontoret. 

• 25,82% stilling som helsefagarbeider ved bofellesskap. 
 
Vurdering og konklusjon:  
For den enkelte stilling er det vurdert om vi har overtallige som er kvalifisert. En rekke ledige stillinger er 
benyttet som erstatnings-stillinger i forbindelse med omstilling og nedbemanning i tjenestene. Stillinger 
som ikke har vært aktuelle som erstatnings-stillinger, er lyst ut. 
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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 resepsjonen i kommunehuset, politisk sekretariat, post- og arkiv, personalarbeid, 
informasjon, økonomistyring, arbeid med eiendomsskatt, kvalitetssystem, internkontroll og 
utviklingsoppgaver for enhetene, de folkevalgte organer som kommunestyret/formannskapet 
/planutvalget/tjenesteutvalg, og råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, ungdomsrådet, 
kontrollutvalget inkludert utgifter til revisjon, tilskudd til interkommunale samarbeid 
(vedrørende skatt/innfordring, lønn/regnskap, innkjøpssamarbeidet, personvernombud, borgerlige 
vigsler), store fellesposter som forsikringer, frikjøp hovedtillitsvalgte og felles IKT-utgifter. 

 
Kommentar til status økonomi 
 
Per nå ser det ut til at det vil kunne bli et resultat i balanse på planområdet, selv om det er 
usikkerhetsfaktorer. Blant annet er det ikke endelig avklart alle utgifter til gjennomføring av 
stortingsvalget, og det kan derfor ikke endelig stadfestes at avsatte midler på 0,5 mill. kr er 
tilstrekkelige. Kommunens utgifter til forsikringer vil bli ca. 0,2 mill. kr høyere enn budsjettert, foreløpig 
ser det ut til å kunne dekkes opp av mindreutgifter på andre poster. 
 
Gjennomføringen av retaksering av eiendomsskattegrunnlaget ser ut til å holde seg innen tildelt ramme. 
 
Korona-pandemien: Det er utgiftsført 28.000 kr til dette i perioden januar-august. I forbindelse med 
kommunestyrets behandling av rapporteringen per 1. tertial ble planområdet tilført 5.000 kr. 

 
Tekstlige mål 
 

Oppdrag Statusbeskrivelse  

Videreføre det omfattende og helhetlige 
omstillingsarbeidet. 

I all hovedsak er kommunestyrets vedtak om 
omstillingstiltak i tjenestene effektuert eller i 
ferd med å bli effektuert. Det  gjenstående 
omstillingsarbeidet i 2021 er i all hovedsak 
innen helse og omsorg. I henhold til 
kommunestyrets vedtak får formannskapet 
månedlige oppdateringer om status for 
arbeidet med fremtidens helse- og 
omsorgstjenester. 

 

Utredning av interkommunale samarbeid, i tråd 
med vedtatt handlingsplan. 

Felles barneverntjeneste for Øyer og Gausdal 
ble etablert 1.1.2021. Det må legges til rette 
for en prosess med sikte på å vedta en ny 
handlingsplan for interkommunalt samarbeid 
i regionen. 

 

Følge opp og konkretisere mål og satsingsområder 
i kommuneplanens samfunnsdel. 

Det har vært gjennomført en rekke 
aktiviteter knyttet til oppfølging og 
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konkretisering av mål og satsningsområder i 
kommuneplanens samfunnsdel. Det er 
spesielt fokus på å skape en rød tråd fra 
samfunnsdelen til handlings- og 
økonomiplanen for perioden 2022-2025. 
Videre er det fokus på dette i pågående 
planarbeid, utredninger, tjenesteutvikling, 
arbeidsgiverstrategi og digitalisering.  

Revidering og oppfølging av ny 
digitaliseringsstrategi for kommunene i 
Lillehammer-regionen. 

Revidert digitaliseringsstrategi ble vedtatt 
av kommunestyrene i Lillehammer, Øyer og 
Gausdal i juni 2021. 

 

Gjennomføring av stortingsvalget. 
Stortingsvalget er gjennomført. Også ved 
dette valget var det et tellesamarbeid med 
Lillehammer og Øyer. 

 

 

 
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 0,50 % 2,84 % 3,34 % 
Årlig sykefravær 2020 0,17 % 5,61 % 5,78 % 
Årlig sykefravær 2021 0,12 % 2,43 % 2,55 % 

Sykefravær 2. tertial 2020 0,11 % 6,14 % 6,25 % 
Sykefravær 2. tertial 2021 0,22 % 0,17 % 0,39 % 

 
Det er et nærvær på 99,6 % per utgangen av juli 2021, dette er høyere nærvær enn for tilsvarende 
periode i 2020.  

  

Næring og miljø 
 

Om planområdet 
 
Planområdet omfatter næring, landbruk og miljø. I dette inngår de interkommunale samarbeidene (3:1) 
Lillehammer-regionen Vekst (næringsutvikling) og Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 
(landbruksforvaltning). 

 
Kommentar til status økonomi 
 
Det foreligger ikke forhold som tilsier vesentlig avvik ved årets slutt. 
 
Korona-pandemien: 
Kommunen har i 2021 mottatt nær 1,3 mill. kr fra statlig hold til å stimulere/støtte lokalt næringsliv. Ved 
første søknadsrunde hadde kommunen mottatt 0,9 mill. kr, og alle disse tilskuddene er utbetalt. 
Kommunen har ytterligere mottatt 367.000 kr. Søknadsfrist for å få tilskudd av disse midlene var 6. 
september, og formannskapet tildelte midlene i sitt møte 22. september.  
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Kommunen mottok også tilskuddsmidler i 2020. Av disse er det fortsatt 1,2 mill. kr som ikke er utbetalt. 
Koronamidlene for utdeling i form av tilskudd til lokalt næringsliv i 2020 ble gitt under et annet regelverk 
enn i 2021. Samtidig var koronasituasjonen på det tidspunktet relativt ny og uoversiktlig for søkerne. 
Det hadde en todelt effekt. For det første må prosjektene ha kommet lengre i realisering før 
tilskuddsdelutbetaling kan gjøres. For det andre har flere av prosjektene vist seg for lite modne for rask 
gjennomføring. Søkerne vil nå få en tettere oppfølging som et bidrag til realisering av prosjektene.  

 
Tekstlige mål 
 

Oppdrag Statusbeskrivelse 

Ferdigstille, følge opp og konkretisere mål og 
strategier i regional landbruksplan. 

Landbruksplan for Lillehammer-
regionen har vært på høring og blitt 
redigert ut fra høringsinnspillene. 
Planen skal vedtas av de tre 
kommunestyrene i september og vil 
deretter tas i bruk av administrasjonen. 
I dialogmøtet for landbrukskontoret i 
oktober vil landbruksplan være tema, 
med innspill om gjennomføring av 
aktiviteter og prosjekt for å oppnå 
målene i planen. 

Landbrukskontoret vil stimulere til best mulig bruk 
av nye skogbruksplaner gjennom å arrangere 
opplæringskurs, samt disponere tilskuddsmidler 
som kan brukes til å oppfylle tiltak hos den enkelte 
skogeier. 

Nye skogbruksplaner er ute på høring 
og vil ferdigstilles høsten 2021. Det vil 
bli arrangert åpne møter om bruk av 
planene høst/vinter 2021 

Følge opp og konkretisere mål og satsingsområder i 
kommuneplanens samfunnsdel. 

Dette vil følges opp gjennom bruk av 
landbruksplanen som vedtas i 
september 2021. 

Lillehammer region vekst skal gjennomføre et 
kommunikasjonsprosjekt for å synliggjøre fordeler 
og muligheter i Lillehammer-regionen med formål 
å trekke til seg bedrifter og innbyggere. 

Kommunikasjonsprosjektet er igangsatt. 
Ideene som er utarbeidet for 
kommunikasjonene skal nå gis en 
konkret utforming som skal testes ut. 

Iverksette nye rutiner for oppfølging av de som ber 
om etableringsveiledning, med sikte på å følge dem 
opp til prosjektet er gjennomført. 

Nye rutiner for etablereroppfølging er 
under utredning. 

Ferdigstille, følge opp og konkretisere mål og 
strategier i regional næringsplan. 

Strategisk næringsplan med tiltaksplan 
for 2021, er vedtatt per mai 2021. 
Oppfølging er igangsatt. 
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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. 

 
Kommentar til status økonomi 
 
Det ser per nå ut til å kunne bli et positivt avvik ved årets slutt i størrelsesorden 1 mill. kr. Ved 
rapporteringen per første tertial ble det anslått et resultat i balanse. Avviket skyldes lavere skyssutgifter 
enn budsjettert med ca. 0,4 mill. kr, negativt avvik på ca. 0,2 mill. kr knyttet til netto betaling for 
undervisning av barn fra Gausdal i andre kommuner og drift for øvrig.  
 
Korona-pandemien: Det er brukt 623.000 kr til korona-relaterte forhold i perioden januar-august. 
Kommunestyret har kompensert planområdet med 319.000 kr i forbindelse med behandlingen av 
rapporteringen per 1. tertial. 

 
Status mål 
 
     
Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2021 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering måloppnåelse 

Elevene er motiverte for å 
lære, og tilegner seg 
grunnleggende ferdigheter og 
kunnskap som de kan bruke i 
praksis. 

Andel elever i 
grunnskolen som får 
spesialundervisning 

8,0 % 8,2 % Vil bli rapportert i kvalitetsmelding 
for gausdalsskolen 20/21. 
 

 Gjennomsnittlig 
grunnskolepoeng 
(antall) 

41,0 42,7 Vil bli rapportert i kvalitetsmelding 
for gausdalsskolen 20/21. 
 

Vi har glade, trygge, robuste 
barn og unge, med tro og håp 
for fremtiden, som mestrer et 
liv med opp- og nedturer. 

Klagesaker til 
fylkesmannen knyttet 
til opplæringslova 
kap. 9A 

0 1 1 klagesak til Statsforvalteren 
skoleåret 20/21. Avsluttet våren 21. 
Vil bli rapportert både i årsrapport og 
i kvalitetsmelding for gausdalsskolen 
20/21. 
 

 
Det er ulike tidspunkt for gjennomføring, og publisering av resultater av tester og undersøkelser i skolen. 
De vil derfor bli omtalt i årsrapportering og i kvalitetsmelding for gausdalsskolen. 
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Tekstlige mål 
 
  

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 1,07 % 3,82 % 4,90 % 
Årlig sykefravær 2020 1,27 % 3,86 % 5,14 % 
Årlig sykefravær 2021 1,51 % 6,25 % 7,75 % 

Sykefravær 2. tertial 2020 0,58 % 3,28 % 3,86 % 
Sykefravær 2. tertial 2021 1,31 % 4,65 % 5,97 % 

 
Det er et nærvær per utgangen av juli 2021 på 94 %. Dette er lavere enn tilsvarende periode i 2020, men 
nærværet har økt fra 1. tertial 2021.  
Både korttidsfraværet og langtidsfraværet er høyere enn for samme periode i 2020. 
  
 
 

  

Oppdrag Statusbeskrivelse 

Ledergruppene deltar i nettverk sammen 
med Lillehammer og Øyer. 

Skolene deltar i ledernettverket med hele eller 
deler av ledergruppen, avhengig av 
bemanningssituasjonen ved skolene. 

Deltakelse i kompetansehevingstiltak 
innen digital undervisning knyttet til 
fagfornyelsen i regionen, samt for å sikre 
fjernundervisning av god kvalitet ved 
behov. 

Tiltak er ikke startet. Vurderes i samarbeid 
med Øyer og Lillehammer. 

Skolene gjennomfører 
kompetanseutvikling i henhold til plan 
for inkluderende barnehage- og 
skolemiljø. 

Skolene arbeider med regelverksforståelse, 
rutiner og regelverksetterlevelse i forbindelse 
med aktivitetsplikten, samt med å skape 
inkluderende miljøer som forebygger 
utenforskap. 

Det gjennomføres styrkebaserte 
læringsaksjoner i forbindelse med 
implementering av fagfornyelsen. 

Personalet ved skolene gjennomfører 
mellomarbeid (aksjonslæring) gitt i 
ledernettverkene. 
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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. 

Kommentar til status økonomi 
 
Det ser ut til å kunne bli en mindreutgift på 2-2,4 mill. kr ved utgangen av 2021. 1,1 mill. kr av dette 
knytter seg til tilskudd til private barnehager, tilskuddsordninger til redusert foreldrebetaling og gratis 
kjernetid for lavinntekts-familier, samt utgifter til barn fra Gausdal som går i private barnehager i andre 
kommuner og vise versa. Det er ledige lønnsmidler i noen barnehager som følge av færre barn. Dette 
medfører en redusert utgift på anslagsvis 1-1,3 mill. kr slik det ser ut per nå.  
Korona-pandemien: Planområdet har hatt 154.000 kr i utgifter i perioden januar-august. 
Kommunestyret kompenserte planområdet med 45.000 kr i forbindelse med rapporteringen per 1. 
tertial. 
 

Tekstlige mål 
 

Oppdrag Statusbeskrivelse 

Barna er glade, aktive og engasjerte. Barnehagene legger til rette for allsidige og varierte lekemiljøer med 
utgangspunkt i det barna er engasjerte i og fatter interesse for. 
Voksne deltar aktivt i leken på barnas premisser. 

Barnehagene gjennomfører 
kompetanseutvikling i henhold til plan for 
inkluderende barnehage og skolemiljø. 

Barnehagene jobber med  regelverksforståelse i forbindelse med 
nye lovkrav (aktivitetsplikten), samt med å skape inkluderende 
miljøer som forebygger utenforskap. 

Barnehagestyrerne deltar i nettverk 
sammen med Lillehammer og Øyer. 

På grunn av korona-situasjonen har nettverkssamlingene vært 
avholdt digitalt. Styrerne her deltatt på alle samlingene. 

Barnehagene driver styrkebaserte 
utviklingsprosesser i tråd med lokale 
planer for barnehagebasert 
kompetanseutvikling. 

Barnehagestyrere og stedfortredere deltar i regionalt nettverk, hvor 
det mellom samlingene drives barnehagebaserte 
utviklingsprosesser i barnehagene.  

De voksne anerkjenner barnas innspill og 
interesser. 

Barna blir tatt med i planlegging og vurdering av aktiviteter via 
barnesamtaler, observasjoner og dialog gjennom barnehage-
hverdagen. 

Barna og de voksne utvikler et språk og en 
forståelse for følelser og styrker og bruker 
dette i praksis. 

Alle avdelinger jobber systematisk med begreper fra ung styrke. 
Foreløpige funn fra forskning i regi av NTNU viser at både voksne og 
barn bruker det styrkebaserte språket i hverdagen.  

Alle barn mestrer grunnleggende 
motoriske ferdigheter. 

Barnehagene følger årshjulet for Gausdalsmodellen. Det er mye 
utetid der alle utfordres til å delta/leke i ulike miljøer, med ulik bruk 
av ferdigheter. 

Følge opp revisjonsrapport om meldinger 
til barnevernet. 

Det skal avholdes en felles kompetansehevingsøkt sammen med 
barnevernet hvert år. Dette er datofestet til januar 2022. 

Barna mestrer lek i samspill med andre, ut 
fra egne forutsetninger. 

Voksne veileder barna inn i leken og hjelper til å drive den 
fremover. De hjelper til med å skape felles forståelse for lekens 
innhold og begreper. 
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Barnehagemiljøet er inkluderende og 
barna erfarer å være en del av et 
mangfoldig fellesskap. 

Barnehageansatte ser hvert enkelt barn så mye som mulig gjennom 
hver eneste dag og samtaler med alle barn gjennom dagen. 
Det legges til rette for felles opplevelser der barna kan oppleve å 
være en del av noe større, og bygger videre på dette sammen i 
lekegruppene sine. Det er samtaler rundt at alle barn og voksne er 
verdifulle, og at ulikheter er en styrke/ressurs. 

Alle barn har noen å leke med i 
barnehagen.       

Alle barn uttrykker at de har en eller flere å leke med i barnehagen. 

Det gjennomføres workshops i bruk av 
ulike apper til bruk i det pedagogiske 
arbeidet, samt for kommunikasjon 
mellom hjem og barnehage. 

Besluttet utsatt til vår 2022 
Apper til bruk i kommunikasjon mellom barnehage og hjem er tatt i 
bruk. 

Barna ønsker å delta i aktiviteter, ut fra 
egne forutsetninger. 

Barnehagene legger til rette for aldersadekvate aktiviteter som 
fremmer barnas mestringsfølelse. 

 

  

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 1,64 % 4,14 % 5,78 % 
Årlig sykefravær 2020 1,63 % 3,16 % 4,79 % 
Årlig sykefravær 2021 1,43 % 3,46 % 4,89 % 

Sykefravær 2. tertial 2020 1,05 % 2,89 % 3,93 % 
Sykefravær 2. tertial 2021 0,85 % 2,74 % 3,59 % 

 
Det er et nærvær per utgangen av juli 2021 på 96,4 %. Dette er høyere enn for tilsvarende periode 
i 2020, og bedre enn ønsket mål for året.  
 

Kultur og fritid 
 
Om planområdet 
 
Planområdet omfatter kulturskole, allmennkultur, frivilligsentral, bibliotek, idrett og ungdomsarbeid. 

 
Kommentar til status økonomi 
Det er per andre tertial ikke kjente forhold som vil tilsi vesentlig avvik ved årets slutt. 
I forbindelse med økonomiplan 2021-2024 ble det lagt inn et tiltak med reduksjon av driftsstøtte til 
Stiftelsen Reidevoll. Dette planlagte nedtaket på 32.000 kr årlig lar seg ikke gjennomføre da det er 
funnet dokumenter som tilsier at kommunen likevel har en forpliktelse her. Dette innarbeides i 
budsjettet for 2022 / økonomiplanen for 2022-2025. 

 
Status mål 
 
     
Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2021 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering måloppnåelse 

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

Ungdom ved Gausdal 
ungdomsskole bruker 

 100 Tallene er hentet fra Ungdata-
undersøkelsen som ble gjennomført i 
mars 2021, der spørsmålet var om du 
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Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2021 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering måloppnåelse 

for fremtiden, som mestrer et 
liv med opp- og nedturer. 

ikke ulovlige 
rusmidler. 

har brukt hasj eller marihuana det 
siste året. 
Det forebyggende og 
helsefremmende ungdomsarbeidet 
er et samarbeid mellom flere 
tjenester rettet mot målgruppen. 
Ettersom sentrale stillinger knyttet til 
arbeidet er organisert under 
planområde 5, omtales mål og status 
for det forebyggende og 
helsefremmende ungdomsarbeidet 
her. Det ble gjennomført UngData-
undersøkelser både i 2020 og i 2021. 
Tidligere har undersøkelsen vært 
gjennomført i 2013 og 2016. 
Vi ser at bruken av ulovlige rusmidler 
(hasj og marihuana) ligger på mellom 
0-3% på alle undersøkelsene. For 
2021 svarer elevene ved Gausdal 
ungdomsskole at ingen har prøvd 
hasj og marihuana i løpet av det siste 
året.  
 

 Ungdom ved Gausdal 
ungdomsskole drikker 
ikke alkohol. 

 86 Når det gjelder det å drikke 
alkohol/vært beruset det siste året så 
var det i 2013 14% som svarte 
bekreftende på det, i 2016 var tallet 
gått ned til 9%, mens det i 2020 gikk 
opp til 16 %. I 2021 svarte 14 % av 
ungdomsskoleelevene at de hadde 
vært beruset på alkohol. 
 

 Ungdom ved Gausdal 
ungdomsskole får 
ikke lov av foresatte 
til å drikke alkohol. 

 68 I 2021 oppgir 68% at de ikke får lov 
av foresatte å drikke alkohol, mens i 
2020 svarte 73 % at de ikke fikk lov. 
Dette viser en liten økning av 
ungdom som får lov av sine foresatte 
og å drikke alkohol. I 2013 og 2016 lå 
svarene på; 67 % og 72 %.  
 

 
Når det gjelder bruk av alkohol så ser vi at Gausdalsungdom ligger litt over landsgjennomsnittet i både 
undersøkelsen som ble gjort i 2020 og i 2021. Dette gjelder også det å få lov å drikke alkohol av sine 
foresatte. Bruk av hasj/marihuana ligger ungdommen i Gausdal under landsgjennomsnittet, som er på 
4% 
 
For å forebygge rus og utsette alkoholdebuten for ungdom er det i ungdomsskolen gjennomført ulike 
forebyggende tiltak; tiltak som er rettet både mot elevene og deres foresatte.  
 
FAU, ungdomskontakten og Gausdal ungdomsskole har i samarbeid planlagt hvilke temaer som skal tas 
opp på hvilke foreldremøter og hvem som har ansvar for de ulike temaene. Her inngår mange ulike 
temaer, blant annet rus og alkohol. 
 
På de ulike trinnene jobbes det med temaer som det å ta valg og de konsekvensene det får, de har på 
9.trinn et tverrfaglig prosjekt; ANT (alkohol, narkotika og tobakk). 10. trinn har Annerledesdagen, med 
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blant annet tema om rus. De har også et tverrfaglig prosjekt i livsmestring og folkehelse 
(rusforebygging). Foresatte orienteres om temaene som tas opp.  
 
Storforeldremøte med tema rus har ikke kunne gjennomføres på grunn av pandemien.  
 
De øvrige indikatorene: 
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser verken på Frivilligsentralen, ungdomsklubben eller i 
kulturskolen i 2. tertial.  
 
Det planlegges en undersøkelse knyttet til trygghet på ungdomsklubben i 3. tertial.  
 

Tekstlige mål 
 

Oppdrag Statusbeskrivelse  

I tråd med målsettingen om at vi har 
glade, trygge, robuste barn og unge, 
med tro og håp for fremtiden, som 
mestrer et liv med opp- og nedturer, 
skal kulturskolen motivere og trygge 
elevene til å delta på en eller flere 
opptredener i løpet av skoleåret. Det 
kan være på elevforestilling i 
forbindelse med semesteravslutning, 
huskonsert eller opptreden for 
beboere på institusjon. 

Det har på grunn av pandemien ikke vært mulig å 
gjennomføre større opptredener. Alle elever har likevel 
hatt tilbud om å delta på mindre konserter og 
danseforestillinger for foresatte. I tillegg er elever 
invitert til å delta i digitale prosjekter.  

 

Det lokale ungdomsarbeidet styrkes 
gjennom en omprioritering av midler 
fra det regionale ungdomsarbeidet 
(UFO). 

I samarbeid med ungdommer er det besluttet at deler 
av beløpet (kr 30.000) skal gå til aktiviteter og 
arrangement gjennom ungdomsklubben. De 
resterende midlene (kr 25.000) skal ungdomsrådet dele 
ut til aktiviteter og arrangement etter søknad.  

 

Det etableres miniklubb for 
mellomtrinnet en ettermiddag per 
uke. 

Miniklubben ble gjennomført etter intensjonen 
skoleåret 2021/2022.  

Som følge av prosjektet fornying og 
omstilling 2020 har bibliotekets 
bemanning blitt redusert. For at våre 
innbyggere fortsatt skal oppleve 
biblioteket som åpent og tilgjengelig, 
skal det mer-åpne tilbudet 
videreutvikles, og det skal være fokus 
på å bruke lokalet som en kulturarena 
for bygda. 

Det Mer-åpne tilbudet har vært nedstengt på grunn av 
smittevern. I april åpnet dette tilbudet igjen. Det er 
foreløpig ikke utvidet.  
Fokuset på å bruke biblioteket mer som en kulturarena 
i bygda har blitt satt på vent på grunn av smittevern.  
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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 1,22 % 0,78 % 2,00 % 
Årlig sykefravær 2020 1,48 % 3,77 % 5,25 % 
Årlig sykefravær 2021 1,79 % 10,17 % 11,97 % 

Sykefravær 2. tertial 2020 1,58 % 0,73 % 2,31 % 
Sykefravær 2. tertial 2021 3,00 % 6,60 % 9,60 % 

 
Det er et nærvær per utgangen av juli 2021 på 90,4 %. Det er lavere enn samme periode i 2020. 
Korttidsfraværet har gått opp fra første tertial. Dette skyldes fravær som følge av korona-restriksjoner. 
 

Teknisk drift 
 
Om planområdet 
 
Dette planområdet omfatter prosjektering, veger, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, vann- og 
avløpsanlegg, renovasjon, septikk-tømming, brannvern og feiing. 

 
Kommentar til status økonomi 
 
Det anslås et positivt avvik på ca. 1 mill. kr, men det er flere usikkerhetsfaktorer knyttet til dette 
anslaget. 
 
Som alltid er det usikkerhet knyttet til utgiftene til brøyting av kommunale veger. Ved rapporteringen 
per første tertial var det et merforbruk på 0,3 mill. kr. Med mindre det blir en veldig krevende 
førjulsvinter, kan det se ut til at utgiftene blir innenfor budsjettet. 
 
Som rapportert per 1. tertial er det meget stor byggeaktivitet i Gausdal for tida, spesielt når det gjelder 
hytter. Dette medfører vesentlig større inntekter fra tilknytningsavgifter for vann og avløp enn det som 
er budsjettert. Dette knytter seg til selvkostområdene og vil påvirke selvkostfondene. Dette vil ikke 
generere overskudd i driftsregnskapet. 
 
Innen selvkostområdene vann og avløp skal gebyrene dekke beregnede (kalkulatoriske) renter og 
avskrivninger på investeringene innen det enkelte selvkostområde. Den rentesatsen som skal benyttes 
til disse beregningene, ser ut til å bli høyere enn det som var lagt til grunn i budsjettet. Det innebærer at 
en større andel av inntektene blir “holdt igjen” på selvkostområdene på planområdet for å dekke de 
økte rentekostnadene. Ettersom rentekostnadene kun er teknisk beregnet, vil dette gi et positivt avvik 
på planområdet på ca. 1 mill. kr.  
 
Korona-pandemien: Det er påløpt 8.000 kr i utgifter på dette planområdet for perioden januar-august, 
det er omtrent det samme som per 1. tertial. 
 



Status mål 
 
     
Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2021 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering måloppnåelse 

Det er ingen hendelser der 
overvann gjør skade på 
mennesker og dyr, og nye 
flomsikringstiltak skal motstå 
flom med det gjentaksintervall 
de er dimensjonert for. 

Antall avvik på 
beskrevet mål 

 0  

Vi forsyner kommunens 
innbyggere med nok 
drikkevann av god kvalitet, og 
vi sørger for bortledning og 
rensing av avløpsvann på en 
miljømessig god måte. 

Avvik på levering av 
vann i tilfredsstillende 
mengde og kvalitet i 
henhold til gjeldende 
lover og forskrifter 
(Serviceerklæring). 

0 0  

 Avvik på bortledning 
og rensing av 
avløpsvann i henhold 
til standard fastsatt i 
serviceerklæring. 

3 6 Avvikene er overløp som skyldes 
strømbrudd. 
 

 

Tekstlige mål 
 

Oppdrag Statusbeskrivelse  

Fullføre nye VA-ledninger Skei – Vold. 
Prosjektet har gått bra til nå, og er i rute til å bli 
ferdig før jul i år. 

 

Gjennomføre ny anbudsrunde på septikk-
tømming. 

Det er igangsatt samarbeid med Lillehammer og 
Øyer om anbudsdokumenter for ny anbudsrunde. 

 

Avklare drikkevannskilde på Skei 
Arbeidet pågår, og utredningen forventes å være 
klar til politisk behandling mot slutten av året. 

 

Flomsikringstiltak 

Flomsikring av Finna er godt i gang, og følger 
oppsatt framdriftsplan med planlagt ferdigstilling 
høsten 2022. Angående Dørja er det søkt NVE om 
midler til gjennomføring (jfr. KST-sak 52/2021), og 
det jobbes med prosjektering innenfor restmidler 
fra tilsagnet som ble gitt til mulighetsstudien. 
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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 0,81 % 2,93 % 3,74 % 
Årlig sykefravær 2020 0,30 % 0,35 % 0,65 % 
Årlig sykefravær 2021 0,64 % 0,38 % 1,01 % 

Sykefravær 2. tertial 2020 0,00 % 0,07 % 0,07 % 
Sykefravær 2. tertial 2021 0,87 % 0,87 % 1,74 % 

 
Det er per utgangen av juli 2021 et nærvær på 98,3 %. Det er godt innenfor ønsket mål på planområdet. 
 

 
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. 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Det er krevende å anslå avvik ved årets utgang på dette planområdet. Det er poster som trekker både i 
positiv og negativ retning. Per nå ser det ut til å være en overvekt av forhold som trekker i negativ 
retning. Det anslås en merutgift i størrelsesorden 1,3-1,5 mill. kr ved årets slutt. Det må understrekes at 
det er usikkerhet knyttet til dette anslaget.  
 
Områdene med avvik er: 
Den høye byggeaktiviteten, i hovedsak innen hyttemarkedet, gir større gebyrinntekter enn budsjettert 
på byggesak. Dette knytter seg til selvkostområdet, og vil derfor ikke påvirke drifta for øvrig. 
Innen arealplanlegging er det brukt mindre til konsulentbistand enn budsjettert da det er utført mer 
arbeid i egenregi, dette medfører lavere utgifter enn budsjettert. I budsjettet for 2021 var det lagt inn 
0,3 mill. kr til to planer. Det viser seg nå at kommunen ikke kommer til å gjennomføre dette 
planarbeidet, og det blir dermed et positivt avvik sett opp mot budsjett.  
 
Kommunen har midler på disposisjonsfond som kommunestyret tidligere har “øremerket” til konkrete 
plansaker. Enkelte av disse plansakene er ferdigstilte, mens andre planoppgaver ikke blir gjennomført. 
Det innebærer at midler tilsvarende 0,5 mill. kr kan frigjøres. Administrasjonen foreslår at midlene 
tilføres kommunens disposisjonsfond.   
 
Innen eiendomsforvaltning ser det ut til å bli et negativt avvik knyttet til strøm og husleie. Strømmen har 
vært gjennomgående dyr i 2021, og merutgifter så langt i år utgjør ca. 0,9 mill. kr. Merforbruket 
forventes å øke i 3. tertial, og det kan ligge an til en merutgift på ca. 1,3-1,5 mill. kr.  
 
Når det gjelder husleie, kan det se ut til å bli en inntektssvikt på omtrent 0,5 mill. kr. Dette knytter seg til 
bortfall av husleieinntekt fra kafeen i administrasjonshuset samt lavere inntekter fra utleieboliger. Flere 
boliger har ikke vært utleid i år. 
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Korona-pandemien: Det er merutgifter tilsvarende 233.000 kr for perioden januar-august. Planområdet 
ble kompensert med 177.000 kr i forbindelse med kommunestyrets behandling av rapporteringen per 1. 
tertial. 
 

Status mål 
 
     
Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2021 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering måloppnåelse 

Innbyggerne har god tilgang på 
selvbetjeningsløsninger, og får 
rask behandling av sine bygge- 
og plansaker. 

Antall avvik i forhold 
til frist på 8 dager 
vedrørende utlegging 
av vedtatte 
arealplaner i 
planarkiv 

0 0  

 Antall byggesaker 
behandlet innen 
fastsatt frist i Plan- og 
bygningsloven. 

100,0 % 83,0 %  

 

Tekstlige mål 
 

 

Oppdrag  
Statusbeskrivelse 

Samle renholdstjenesten i avdeling under 
Teknisk enhet. 

Alle renholdere med unntak av de på sykehjemmene ble fra 
1. august samlet i en egen renholdsavdeling under Teknisk 
enhet. 

Rehabiliteringsprosjekter kommunale bygg. Det er utarbeidet handlingsplan for gjennomføring av 
rehabiliteringsprosjekter i 2021. Det er gjennomført noen 
investeringer som følge av pålegg etter brannsyn. I tillegg er 
igangsatt, eller i ferd med å igangsettes, flere mindre 
rehabiliteringsprosjekter. På grunn av korona-situasjonen er 
det gjennomført noe mindre enn planlagt, spesielt på 
sykehjemmene. 

  

 
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 1,48 % 3,87 % 5,35 % 
Årlig sykefravær 2020 1,17 % 6,62 % 7,80 % 
Årlig sykefravær 2021 0,84 % 2,53 % 3,37 % 

Sykefravær 2. tertial 2020 0,84 % 6,25 % 7,09 % 
Sykefravær 2. tertial 2021 0,91 % 1,58 % 2,49 % 

 
Det er per utgangen av juli 2021 et nærvær på planområdet på 97,5 %. Dette er langt høyere nærvær 
enn for tilsvarende periode i 2020. 
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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 felles Landbrukskontor for 
Lillehammer-regionen 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, planområde 9 Barn og 
familie for Øyer og Gausdal barneverntjeneste og planområde 11 Helse for tilskudd til Regional 
Frisklivssentral. 
 
Mer om interkommunale samarbeid. 
I kommunal sektor er det stor frihet til å organisere virksomheten. Rettsgrunnlag er kommuneloven og 
særlover som aksjeloven. 

 

Siden 2003 har interkommunalt samarbeid (basert på felles IKT-løsninger) vært et strategisk valg for 
kommunene i Lillehammer-regionen. Gjennom disse samarbeidene er det et mål å sikre: 

• Gevinstrealisering 

• Større fagmiljø for å løse samfunnsoppgaver 

• Større fagmiljø for å redusere sårbarhet 

• Større fagmiljø for rekruttering 

• At sentrale føringer håndteres, -for eksempel samhandlingsreformen 
 
Noen av samarbeidene omfatter flere kommuner også, og noen samarbeid omfatter bare Gausdal og 
Lillehammer kommuner, eller Gausdal og Øyer kommuner (barnevernssamarbeid fra og med 2021). 

 
Kommentar til status økonomi 
 
Økonomien i de interkommunale samarbeidene der Gausdal kommune er vertskommune vil ikke ha 
avvik ved årets slutt. Merinntekter ved samarbeidene utbetales samarbeidskommunene eller settes på 
et bundet fond, mens merutgifter dekkes av tidligere avsatte overskuddsmidler eller faktureres 
samarbeidskommunene. 
 
Nytt i 2021 er at Gausdal er vertskommune for samarbeid om barneverntjenesten sammen med Øyer 
kommune.  
 

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 1,45 % 1,27 % 2,72 % 
Årlig sykefravær 2020 0,40 % 2,76 % 3,16 % 
Årlig sykefravær 2021 0,34 % 8,94 % 9,29 % 

Sykefravær 2. tertial 2020 0,11 % 1,46 % 1,57 % 
Sykefravær 2. tertial 2021 0,06 % 7,66 % 7,72 % 
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Det har fra før alltid vært et høyt nærvær i de interkommunale samarbeidene der Gausdal er 
vertskommune. Per juli 2021 er det en nærværs-prosent på 92,3 %. Dette er en god del lavere enn for 
samme periode i fjor, men nærværet har økt fra 1. tertial 2021. Korttidsfraværet er stabilt lavt, og det er 
langtidsfraværet som er hovedårsaken til sykefraværet. 
 

 
Barn og familie 
 
Om planområdet 
 
Planområdet består av pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjons- og skolehelsetjeneste, 
familieteam, svangerskapsomsorg, barnefysioterapi og barneverntjeneste. 

 
Kommentar til status økonomi 
 
Det kan per nå se ut til at det blir et positivt avvik på planområdet på ca. 2 mill. kr i 2021. Som rapportert 
i forbindelse med 1. tertial, gjelder dette i hovedsak lavere utgifter på tiltakssiden i barneverntjenesten.  
Det skyldes naturlige svingninger i tiltak og alvorlighetsgrad,  samt vakanse i stillinger. Det er et 
merforbruk på enkelte av de øvrige tjenestene på planområdet. Dette vil imidlertid bli dekket av 
mindreforbruket innen barneverntjenesten. 
 
Korona-pandemien: Det er påløpt 1.004.000 kr i koronautgifter på dette planområdet. I forbindelse 
med rapporteringen per 1. tertial ble det kompensert 453.000 kr. Utgiftene knyttet til vaksinering er 
flyttet til planområde 11 Helse og rapporteres der. 
 

Status mål 
 
     
Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2021 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering måloppnåelse 

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

Andel elever i 
grunnskolen som får 
spesialundervisning 
(B) 

8,0 % 8,2 %  

 Andel unge som er 
fornøyde med livet 
sitt. 

100,0 % 86,0 %  

 Andel unge som 
mener de mestrer 
utfordringer i livet. 

100,0 % 89,0 %  

 Andel unge som er så 
fysisk aktive at de blir 
andpustne eller 
svette minst 1-2 
ganger i uka. 

100,0 % 88,0 %  

 
For planområde 9 Barn og familie har hovedfokuset hittil i år  vært å opprettholde så stor grad av 
normalitet som mulig i pandemi-situasjonen. Vi har i stor grad klart å skjerme de ansatte i 
skolehelsetjenesten slik at de kan være tilgjengelige for barn og unge, og vi ser at tilstedeværelse i 
skolene er viktig.  Det kan synes som pandemien har litt ulike effekter på barn og unge,  men at flere enn 
før har kjent på ensomhet og isolasjon (Ung Data 2021)   
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UngData-undersøkelsen viste også en nedgang i fysisk aktivitet blant ungdomsskole-elevene 
sammenlignet med 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 1,40 % 16,24 % 17,64 % 
Årlig sykefravær 2020 1,35 % 5,24 % 6,58 % 
Årlig sykefravær 2021 0,84 % 2,66 % 3,50 % 

Sykefravær 2. tertial 2020 0,27 % 0,90 % 1,17 % 
Sykefravær 2. tertial 2021 1,55 % 1,19 % 2,74 % 

 
Det er et nærvær på planområdet på 97,3 %. Både korttids- og langtidsfraværet er lavt. 

 
 
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. 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Det ser per nå ut til å bli et mindreforbruk på planområdet tilsvarende 1,3 mill. kr. Det er omtrent 
samme nivå som skissert ved rapporteringen per 1. tertial. 
 
Økonomisk sosialhjelp er per utgangen av august 1 mill. kr lavere enn budsjettert. Rent matematisk vil 
det tilsi et avvik ved årets slutt på ca. 1,5 mill. kr. Det er imidlertid usikkerhetsfaktorer som gjøre at 
utgiftene kan øke utover høsten. Dette knytter seg til renteoppgang, strømpriser og endring i 
permitterings-reglene. Per nå anslås det derfor et avvik på 1 mill. kr ved årsslutt. 
 
Sysselsettingstiltak/dag-aktivitetstilbud ser også ved denne rapporteringen ut til å kunne få et positivt 
budsjettavvik på ca. 0,3 mill. kr. 
 
Korona-pandemien: Det er påløpt utgifter på 4.000 kr i perioden januar-august. 
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Arbeidsledighet: Bildet nedenfor viser utviklingen i helt eller delvis arbeidsledige i Gausdal under 
korona-pandemien.

 
 

Tekstlige mål 
 

Oppdrag Statusbeskrivelse  

Kommunestyrets vedtak knyttet til dagsenter for 
eldre planlegges og iverksettes, slik at tilbudet 
differensieres mellom brukergrupper. Det 
utarbeides tildelingskriterier for tilbudet. Dialogen 
med frivilligheten og NAV om å bidra inn i tilbudet 
videreføres. 

Dagsenteret har begynt å ta 
inn brukere med noe større 
hjelpebehov enn det som har 
vært vanlig tidligere. Arbeidet 
med å lage mest mulig 
objektive kriterier er i gang. 
Noen faste frivillige hjelper til i 
driften, og det er kontakt med 
NAV knyttet til arbeidstrening. 

 

 

 
Følgende utfordringer var nevnt i 2021 knyttet til arbeid som NAV utfører: 
 
Den arbeids-rettede oppfølgingen og arbeidet med å håndtere høy ledighet styrkes  

• Arbeidsledige som trenger bistand fra NAV skal gis god oppfølging. Brukere uten 
arbeidsgiver prioriteres foran brukere i arbeid.  
Arbeidsgiverkontakten bygges ytterligere ut for å sikre tilgang på ledige stillinger og 
tiltaksplasser.  

• Ved bruk av arbeidsmarkedstiltak skal lønnstilskudd og kvalifiserende tiltak prioriteres 
høyt.   
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• Oppfordre/veilede permitterte og ledige til å benytte muligheter for kvalifisering med 
dagpenger  

• Høy andel kvalifiserende tiltak i arbeidsmarkedstiltakene  

• For brukere som i stor grad klarer seg uten Navs bistand skal de digitale løsningene gi en 
enklere og raskere vei til arbeid.  

• Bidra til økt inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet   
 
Personer med nedsatt arbeidsevne sikres tidlig og tett oppfølging.   

• Brukere som på grunn av pandemien har fått arbeids-avklaringen utsatt, må gis særlig tett 
oppfølging slik at arbeidsevnen avklares i tide.   

• I sykefraværs-oppfølgingen skal sykmeldte uten arbeidsgiver prioriteres.   
 
Bedre brukermøter og en pålitelig forvaltning  

• Bidra til bedre kvalitet gjennom mer helhetlige og koordinerte tjenester. Dette innebærer 
ofte at man må sikre en samtidighet i tjenestene til bruker. Arbeidet med å styrke 
samarbeidet med øvrige kommunale tjenester må fortsett med full styrke. 

• Systematisk utvikle og forbedre tjenestetilbudet med rask læring og implementering.  
 
NAV har følgende tilbakemelding per 2. tertial til utfordringene som var satt opp for 2021: 
Andel sykmeldte med gradert sykemelding ved passering 12 uker ligger hittil i år på 48 %. Dette er litt 
over fjorårets og vurderes som et hensiktsmessig nivå. Hensikten med indikatoren er troen på at 
sykmeldte bør være delvis i jobb/aktivitet. En gradert sykmelding understøtter dette. 
 
Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid hittil i år er 85 %. Dette er langt over fjorårets nivå og 
skyldes i stor grad at et høyt antall permitterte kommer tilbake i jobb. Når disse fortsatt er i arbeid 6 
måneder etter indikerer dette at personene er permanent tilbake i jobb. Denne målingen indikerer i 
hvilken grad vi lykkes med å koble arbeidssøkere tilbake til arbeidslivet. 
 
Andel personer med nedsatt arbeidsevne hittil i år er 46 %. Dette er det samme som for overgang til 
arbeid for arbeidssøkere, men viser overgang til arbeid for de med nedsatt arbeidsevne. Dette indikerer 
at vi i stor grad lykkes med å få personer med nedsatt arbeidsevne permanent tilbake i jobb. 
 
Vedrørende antall formidlinger til jobb der NAV er formidlings-aktøren, har NAV Lillehammer-Gausdal 
høyest score i Innlandet. Dette indikerer at vi i stor grad er i kontakt med arbeidsgivere med tanke på 
koble arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne til arbeidsgivere. 
 
Indikatorene viser at vi evner å lykkes med oppdraget om å få folk i jobb. Dette har vi gjort til tross for 
korona-pandemien og smittervern-tiltakene, men også nå når situasjonen mer og mer normaliseres. 
Dette er et viktig og prioritert område for NAV-kontoret. 
Antall sosialhjelpsmottakere var i april måned var 14 personer hvorav 4 er langtidsmottakere, 2 er 
mellom 18-24 år, og 3 har forsørgeransvar. Tilsvarende tall for august er 12, 4, 3 og 4. Dette er fortsatt 
et lavt antall. Ser vi dette i sammenheng med indikatorene over kan man anta at den arbeids-rettede 
oppfølgingen i kontoret gir positive effekter.  

 
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 1,99 % 1,53 % 3,52 % 
Årlig sykefravær 2020 0,34 % 5,07 % 5,41 % 
Årlig sykefravær 2021 0,00 % 6,56 % 6,56 % 
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Sykefravær  Fravær korttid Fravær langtid Samlet fravær 
Sykefravær 2. tertial 2020 0,22 % 3,10 % 3,31 % 
Sykefravær 2. tertial 2021 0,00 % 1,73 % 1,73 % 

 
Det er per juli 2021 et samlet nærvær på planområdet på 98,3%. Dette er en god økning fra 1. tertial 
2021. Nærværet ligger også høyere enn for samme periode i 2020. 

  

 
Helse 
Om planområdet 
 
Planområdet omfatter bofellesskapene Flatland, Bjørkvin, Heggelia og Flatavegen 2, vernepleietjeneste, 
støttekontakt- og avlastningstjeneste for yngre, kommunale tiltaksplasser, psykisk helse- og rustjeneste, 
fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, dagsenter for eldre, aktivitetssenteret i Forset, frisklivsentral 
(folkehelse), utgifter knyttet til kommunelegetjenesten, legevakt, miljørettet helsevern, teknisk hygiene, 
smittevern og forebyggende edruskapsarbeid, inklusiv inntekter/utgifter knyttet til skjenkebevillinger. 

 
Kommentar til status økonomi 
 
Per andre tertial ser det samlet sett ut til å bli merutgifter i forhold til budsjett på planområdet med ca. 
5,2 mill. kr. Dette knytter seg i hovedsak til to faktorer.  
 
Det har hittil i år vært store endringer i utgiftene knyttet til ressurskrevende tjenester. Endringene i 
utgifter vil påvirke inntekten kommunen får gjennom statlige tilskudd til ressurskrevende tjenester. Per 
andre tertial anslås inntektsbortfallet til ca. 5 mill. kr i 2021. 
 
Kommunen har i mange år gitt tjenester til en annen kommune. Hjemkommunen sa opp avtalen med 
virkning fra 1. juli 2021. Gausdal måtte da ta over finansieringsansvaret for tjenesten. Gausdal mister 
som følge av dette inntekt tilsvarende 2,4 mill. kr på helårsbasis, og 1,2 mill. kr i 2021. 
 
Det er øvrige poster som per nå ser ut til kunne gå i pluss med ca. 1 mill. kr ved årets slutt:  

• Legetjenesten ser per nå ut til å gå med et avvik på anslagsvis 0-0,5 mill. kr i pluss. Det vil 
imidlertid avhenge av inntektsnivået ut året. 

• Kommunens drift av tjenester knyttet til ulike boformer og dag-aktivitetstilbud ser per nå ut til å 
kunne få et mindreforbruk samlet sett, anslagsvis 0,5 mill. kr. 

 
Det påpekes at det har skjedd store endringer innen kommunens ressurskrevende tjenester på 
planområdet inneværende år, og dette vil også kunne skje i årets siste tertial.  
 
Korona-pandemien: Det er påløpt 397.000 kr merutgifter for perioden januar-august. Det er per nå 
usikkert hva som blir kommunens andel av netto utgifter til regional teststasjon for korona, men 
eventuelle merutgifter her vil dekkes av kommunens midler avsatt til håndtering av korona-pandemien. 
 
Korona-vaksinering Det er påløpt utgifter med kr 1.773.000 kr i perioden januar-august. Kommunen har 
mottatt 1,4 mill. kr i rammeoverføringer fra staten til dette. Differansen vil kunne dekkes opp av de 
øvrige korona-midlene som kommunen har mottatt i 2021. 
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Tekstlige mål 
 

Oppdrag Statusbeskrivelse 

For legetjenesten igangsettes prosess der 
oppgavefordeling, roller og funksjoner i 
tjenesten gjennomgås for å sikre en 
hensiktsmessig og effektiv organisering, samt 
best mulig ressursutnyttelse og 
brukeropplevelse. Videre skal tiltak vedtatt av 
kommunestyret følges opp, herunder 
optimalisering av takstpraksis og plan for 
spesialisering av fastlegene. 

En gjennomgang av tjenesten er startet der oppgaver 
og arbeidsfordeling vurderes på nytt er godt i 
gang.  Mer effektiv taksting har et kontinuering fokus 
mens forventet inntektsøkning på grunn 
av spesialisering foreløpig ikke er oppnådd. Dette 
kan være en følge av forsinkelser i 
spesialiseringsløpet på grunn av pandemien og på 
grunn av oppsigelser. 

Psykisk helse- og familieteam skal ha et spesielt 
fokus på forebyggende arbeid og 
lavterskeltilbud, samtidig som tjenesten skal 
følge opp pasienter med behov for behandling. 
Dette krever et tett samarbeid mellom alle 
helsetjenester i kommunen. 

Ved sammenslåing av tidligere psykisk helse- og 
rustjeneste med familieteamet er fokuset på det 
forebyggende perspektivet styrket og 
familieperspektivet tydeligere. Målgruppen er med 
dette også utvidet nedover til å gjelde 
personer under 16 år. Med bakgrunn i et økt ansvar 
for kommunene knyttet til oppfølging og behandling, 
samt behov for tilstrekkelig kapasitet innen det 
forebyggende arbeidet, vil tjenesten bli styrket i 
2021. 

Alle tjenester har et forebyggende, 
helsefremmende og rehabiliterende fokus, og 
samhandler på tvers for at våre innbyggere skal 
mestre eget liv og helse. 

Det jobbes kontinuerlig med et forebyggende og 
helsefremmende perspektiv, og vi har som mål å 
utvikle gode systemer og arenaer for tverrfaglig 
samarbeid og tidlig innsats. 

Den interkommunale arbeidsgruppa som på 
bestilling fra kommunestyret ser på mulighet 
for interkommunalt samarbeid knyttet til 
boliger med bemanning skal sluttføre sitt 
arbeid. Med bakgrunn i arbeidsgruppas 
konklusjon, utredes muligheten for å utvide 
kapasiteten i botilbudet for personer med 
utfordringer knyttet til psykiske helse og rus. 

Den interkommunale gruppa har av ulike årsaker 
ikke startet sitt arbeid. 

Utarbeide kompetanseplaner for enhet for 
habilitering og psykiske helse- og familieteam, 
for å sikre tilstrekkelig grad av faglighet til å 
løse dagens og fremtidens oppgaver. Ved 
ledighet i stillinger vurderes om andelen 
ansatte med fag- og spesialutdanning skal økes. 

Kompetanseplan er utarbeidet for bofellesskap, og 
andel ansatte med høyskoleutdanning er økt.  
I habiliteringstjenesten er arbeidet med 
kompetanseplan i gang og den skal ferdigstilles innen 
utgangen av 2021. 

Psykisk helse- og familieteam skal videreutvikle 
sitt tjenestetilbud ved å se ressursene og 
kompetansen i psykisk helsetjeneste og 
familieteam, bofellesskap og dagsenter under 
ett, til beste for brukerne og deres behov. 

Prosess er under planlegging og det vil li gjennomført 
en større kartlegging blant brukergruppene i løpet av 
høsten 2021. 
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Satsing på tverrfaglig samarbeid. I større grad 
benytte kompetanse på tvers av tjenester, 
enheter og planområder. 

Avdelingslederne og fagansvarlige i psykisk helse og 
familieteam,  bofellesskap og fagtilbud psykiatri 
samordner og koordinerer saker. Denne 
ledergruppen samordner også kompetansebehov og 
utvikler tjenestene for å øke  kompetansen.  
Habilitering: Tverrfaglig samarbeid foregår daglig, 
ved at ulike yrkesgrupper samhandler til enhver tid.  
Vernepleierne i tjenesten bidrar det trengs. I sommer 
har vernepleier fra Flatland bidratt på Bjørkvin. 
Vernepleier i Heggelia har bidratt mot Bjørkvin, og 
vernepleier fra Bjørkvin/Flatland har bidratt mot 
Heggelia. Dette er en ordning som fungerer, den gjør 
oss mer robuste og vi kommer til å fortsette med 
det. Fagteam er i gang, der jobbes det blant annet 
med kvalitet på tjenesten. 

Prosess i enhet for habilitering gjennomføres, 
der det vurderes hvordan ressurser og 
kompetanse i enda større grad kan benyttes på 
tvers av tjenestestedene, for å sikre gode 
tjenester til beboerne, samt mest mulig 
effektive tjenester innenfor lavere økonomiske 
rammer. 

Ansatte med vernepleiekompetanse brukes på tvers i 
enheten, til oppgaver som krever denne type 
kompetanse. Det er også felles leder for to av 
bofellesskapene. 

Alle tjenester har et forebyggende, 
helsefremmende og rehabiliterende fokus, og 
samhandler på tvers for at våre innbyggere skal 
mestre eget liv og helse. 

Møtestruktur med Tildelingskontoret er etablert, 
med fire faste møter i året. Her deltar i tillegg leder 
for psykisk helse og leder for Flataveien 2. Det er et 
godt og hensiktsmessig samarbeid, og gjør at 
«veien» mellom tjenestene blir kortere, og kvaliteten 
på spesielt vedtakene bedre. Enheten har fortsatt 
lederen i KE. Her jobbes det intensivt med 
implementering av nytt dataverktøy SAMPRO og 
opplæring av koordinatorer i forbindelse med dette. 

 

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 1,55 % 7,29 % 8,83 % 
Årlig sykefravær 2020 1,84 % 5,33 % 7,17 % 
Årlig sykefravær 2021 1,63 % 9,43 % 11,06 % 

Sykefravær 2. tertial 2020 0,96 % 4,49 % 5,45 % 
Sykefravær 2. tertial 2021 0,92 % 6,85 % 7,77 % 

 
Samlet nærvær per juli 2021 var på 92,2 %. Dette er en økning fra 1. tertial 2021, men er lavere nærvær 
enn per juli 2020. Korona-pandemien påvirker fremdeles korttidsfraværet, og det vil det sannsynligvis 
fortsette å gjøre utover året. 
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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. 

Kommentar til status økonomi 

 
Som rapportert etter 1. tertial, er det i 2021 store utfordringer knyttet til å holde budsjettrammen for 
planområdet. Per andre tertial anslås det et merforbruk på planområdet for 2021 i størrelsesorden 3-4 
mill. kr. Det knytter seg til flere forhold: 

Vederlagsinntekten for langtidsopphold ved institusjonene er sviktende. Inntektstapet i 2021 anslås å 
utgjøre omlag 800.000 kr ved årets slutt. Dette skyldes blant annet at det har vært en del 
korttidsopphold og avlastning som gir lavere inntekt, samt til tider noe ledig kapasitet. 

Det ble forsinkelser i effektuering av vedtaket om nedtak kjøkken jamfør kommunestyresak 13/20. 
Nedtaket ble effektuert for fult fra april 2021. Forsinkelsen vil anslagsvis føre til et merforbruk for året 
på 300.000 kr. 

Det har vært forsinkelser i prosessen for vaskeritjenester på planområdet. Forsinkelsen knytter seg til at 
saken ikke har kommet ut på anbud, grunnet manglende kapasitet på innkjøp. Anbudet vil bli utlyst i 
tredje tertial. Forsinkelsen vil medføre et merforbruk i 2021 med 150.000 kr. 

Det er på planområdet også vedtatt et ytterligere nedtak knyttet til effektivisering av tjenestene. Dette 
er krevende å innfri fullt ut. I andre tertial er det gjennomført tiltak for å gjøre merforbruket så lite som 
mulig i inneværende år. Det er blant annet lagt nye turnuser i hjemmetjenesten og ved institusjonene. 
Det anslås per andre tertial et merforbruk i 2021 på ca. 2,5 mill. kr. De svært omfattende og krevende 
omstillingsprosessene,  i tillegg til korona-pandemien, kan ha virket inn på effektueringen av 
innsparingstiltakene. 

Det er et mindreforbruk per andre tertial knyttet til utskrivningsklare pasienter. Dette anslås ved årets 
slutt å utgjøre 600.000 kr. 

Hittil i 2021 har flere av de ressurskrevende tjenestene vært i stor forandring. Til tross for dette, ser 
dette ut til å gå tilnærmet i balanse, selv om det er innbyrdes avvik mellom tjenestene. 

Gausdal kommune har fremdeles en tvist gående med Staten knyttet til helsedirektoratets opphevelse 
av vedtak fattet av Fylkesmannen i 2018. Kommunens erstatningskrav er på ca. 4 millioner kroner.  

Korona-pandemien: Det er påløpt utgifter på 641.000 kr i perioden januar-august. I forbindelse med 
kommunestyrets behandling av rapporteringen per 1. tertial ble planområdet kompensert med 485.000 
kr. 
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Tekstlige mål 

 

Oppdrag Statusbeskrivelse 

Gjennomføre en pilot for å teste ut 
velferdsteknologiske løsninger i et 
kontrollert miljø. 

Vi har byttet leverandør både av responssenter 
og av velferdsteknologi. Leveransen av utstyret er 
forsinket. Testing av velferdsteknologisk utstyr vil 
skje når leveransen er klar. I mellomtiden 
arbeides det med behovs- og gevinstanalyser, 
samt informasjonssikkerhet og personvern 
knyttet til slike løsninger.  

Revidere tildelingskriterier for 
hjemmetjenesten for å vri 
ressursbruken mer mot pasienter med 
et større behov for tjenester. 

Tjenestekriteriene er under revisjon/oppdatering 
i henhold til lovverk og nasjonale anbefalinger. 
Dette, sammen med effektivisering av rutinene, 
vil bidra til at hjemmetjenesten i større grad vil 
kunne yte tjenester til pasienter med omfattende 
behov for behandling, pleie og omsorg som bor i 
eget hjem.  

Videreføre prosess med å innarbeide 
hverdagsrehabilitering og utvikling av 
tankesett som bidrar til egenmestring 
hos tjenestemottakerne. 

Det er viktig å ha fokus på rehabilitering og 
egenmestring for å gjenvinne eller øke 
funksjonsnivå, mestring og selvstendighet.  

Tjenesten har økt fokus på å arbeide på en 
rehabiliterende måte ved i størst mulig grad å 
legge til rette for at pasienten trener på å 
utføre aktiviteter selv, med veiledning fra 
personalet.  

Tilby forebyggende 
hjemmebesøk/samtaler for alle 
innbyggere over 80 år. 

Forebyggende hjemmebesøk/samtale tilbys 
innbyggerne det året de fyller 80 år. Det er 
gjennomført en del samtaler.  

Tverrfaglige tavlemøter utvikles med 
tydelig og felles målsetning for 
pasientens rehabilitering, aktivitet og 
helse. 

Tavlemøtene er blitt arena for drøfting og 
planlegging av det tverrfaglige samarbeidet. Her 
besluttes videre tiltak og hvem som skal utføre 
dem.  

Vurdere alternative turnusordninger. 
Dette skal skje i samarbeid mellom 
ledere og tillitsvalgte. 

Endrede arbeidstidsordninger planlegges 
iverksatt fra september.  Arbeidsgruppa fortsetter 
sitt arbeid.  

Satsing på tverrfaglig samarbeid. I 
større grad benytte kompetanse på 
tvers av tjenester, enheter og 
planområder. 

Tavlemøtene er effektive og nyttige og får fram 
det tverrfaglige perspektivet.  

Gjennomføre tiltak vedtatt i 
kommunestyret, herunder 
effektivisering av kjøkkendriften ved 
sykehjemmene, samt anbudsprosess 

Nye kjøkkenrutiner er innført og fungerer etter 
planen. Det gjennomføres jevnlige evalueringer.  
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knyttet til arbeidstøy for personalet i 
tjenestene. 

Den felles anbudsprosessen i 3:1-kommunene for 
vaskeritjenester og arbeidstøy er forsinket, men 
er kommet i gang per august 2021.  

Øke andelen ansatte med fag- og 
spesialutdanning. 

Vi gir stipend til utdanning og tilrettelegger for at 
de som skal ta fagprøve får gjennomført praksis.  

Gjennomføre prosess knyttet til 
effektiv bruk av hjemmetjenestens 
ressurser, for å sikre mest mulig direkte 
brukerrettet tid innenfor rammene. 
Prosessen gjennomføres i samarbeid 
mellom ledere, tillitsvalgte, 
verneombud og ansatte. 

Effektivisering av hjemmetjenesten er i gang.  

Øke andelen pasienter som blir kartlagt 
og vurdert spesielt med tanke på å ta i 
bruk digital helse- og 
trygghetsteknologi. Dette gjelder 
pasienter med både somatisk og 
kognitiv funksjonsnedsettelse. 

Det er økt fokus på bruk av velferdsteknologi. Det 
informeres om velferdsteknologi både 
ved  førstegangsbesøk / kartleggings-besøk og 
ved forebyggende hjemmebesøk / forebyggende 
samtaler.  

Om kommunestyret vedtar å opprette 
nytt tjenestetilbud – HDO i 
sykehjemsavdeling – vil tjenesten 
arbeide med forankring, samt god og 
tilpasset informasjon til medarbeidere 
og innbyggere, pasienter og pårørende. 
Kriterier for tildeling revideres for å 
sikre forutsigbarhet og optimal 
saksbehandling. 

Ledere, tillitsvalgte og verneombud arbeider 
sammen for å finne gode løsninger for den nye 
HDO-avdelingen. De første HDO-pasientene er 
tatt inn.  

 

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 2,43 % 5,84 % 8,28 % 
Årlig sykefravær 2020 2,26 % 6,60 % 8,85 % 
Årlig sykefravær 2021 1,86 % 5,94 % 7,80 % 

Sykefravær 2. tertial 2020 1,94 % 4,85 % 6,79 % 
Sykefravær 2. tertial 2021 1,63 % 4,63 % 6,26 % 

 
Samlet nærvær per juli 2021 var på 93,7 %. Dette er en forbedring fra 1. tertial 2021 og er bedre enn for 
samme periode i 2020.  Korona-pandemien påvirker fremdeles korttidsfraværet, og det vil det 
sannsynligvis fortsette å gjøre utover året. 
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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. 

Kommentar til status økonomi 

 
Følgende avvik anslås per rapporteringen for 2. tertial: 

Lønn og pensjon ser ut til å kunne få et negativt avvik i størrelsesorden 3,5 mill. kr. Pensjon ser ut til å 
kunne gå i pluss mens lønnsoppgjøret vil få et negativt avvik. Når det gjelder årets lønnsforhandlinger, 
ble disse vesentlig dyrere enn det som kommunen hadde forutsatt. Det er fortsatt en usikkerhetsfaktor 
knyttet til at lønnsforhandlingene ikke er ferdige.  

Skatteinngangen er sammen med netto inntektsutjevning per utgangen av august 2,6 mill. kr høyere 
enn budsjett. Det skjer en del med skatteinngangen på slutten av året, så det er vanskelig å trekke en 
konklusjon på hva som blir avviket ved utgangen av året. I revidert nasjonalbudsjett ble det anslått en 
netto inntektsvekst her på 1,2 mill. kr for Gausdal sin del. Dette legges til grunn per nå. 

Rentenivået har vært lavt i hele år, og snittrente på kommunens lån med flytende rente har i perioden 
vært ca. 1%. Kommunen budsjetterte med en flytende rente på 1,5 %. Selv om renten kommer til å gå 
opp utover høsten som følge av at Norges Bank hevet styringsrenten fra 0 til 0,25 %, ser det per nå ut til 
å kunne bli et positivt avvik når det gjelder renter på ca. 3-3,5 mill. kr. 

Minimumsavdraget ser ut til å være mer enn tilstrekkelig i budsjettet. Det ser ut til å kunne bli et 
positivt avvik i størrelsesorden 2,3-2,5 mill. kr ved årets slutt. En av årsakene til dette kan være at det 
ikke ble nødvendig å ta opp så mye lån som det som var forutsatt i budsjettet for 2020.  

Eiendomsskatten ser per nå ut til å bli høyere enn det som var lagt til grunn i budsjettet. Det pågår 
klagebehandling som følge av nytt eiendomsskattegrunnlag, og det avventes derfor til 
klagebehandlingen er ferdig før det gjøres et endelig estimat for året. Foreløpig anslag på merinntekt er 
i størrelsesorden 1,5-1,7 mill. kr. 

Utbytte. Hittil i 2021 har kommunen fått utbetalt utbytte fra Lillehammer og Gausdal Energiverk Holding 
as med 13,7 mill. kr. Dette er 0,9 mill. kr høyere enn budsjettert nivå. Kommunen har i tillegg mottatt 
utbytte fra IKOMM på 0,3 mill. kr, det var ikke budsjettert med noe utbytte her. Samlet merinntekt i 
budsjettet ser dermed ut til å kunne bli 1,2 mill. kr. 

Det er ventet at Lillehammer og Gausdal Energiverk Holding as vil bli avviklet i løpet av høsten i tråd med 
eiernes vedtak. Kommunen vil da bli direkte eier av kommunens aksjer i Innlandet Energi Holding as. 
Hvorvidt det vil komme noen ekstra inntekter i 2021 som følge av oppløsningen av selskapet vil en 
måtte komme tilbake til når avviklingsregnskapet er klart. 
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Rente- og lønnsbuffer. I budsjettet for 2022 var det satt av 4,2 mill. kr til en rente- og lønnsbuffer. Det 
er et merforbruk på lønn/pensjon, men dette ser per nå ut til å kunne dekkes av andre 
mindreutgifter/merinntekter. Per nå ser det dermed ut til at denne budsjettposten ikke blir brukt, og 
det vil gi kunne et tilsvarende positivt avvik på samme beløp. 


