
Rådmannen

Notat til formannskapet og kommunestyret august 2019

Strategiplan 2020-2023, med økonomiplan og budsjett 2020 

Innspill til prosess for de folkevalgte for høsten 2019 
- for bedre prosesser, folkevalgt styring og gode beslutningsgrunnlag 

Formannskapsmøte 20. august - Notat (dette dokumentet) med forslag til prosess 
legges fram, og drøftes. 

- Notat om eiendomsskatt legges fram. 
- Kunnskapsgrunnlaget helse- og omsorg, og videre 

prosess knyttet til utredningen av framtidens helse- 
og omsorgstjenester, innstilling til kommunestyret. 

- Orientering om heltid/deltid. 
Dialogseminaret 2019 – 29. august 
 
Kl. 9-15. Med kommunestyret, 
ledere og hovedtillitsvalgte   

- Tjenestekomiteens oppsummering fra dialogmøtene.  
- Oppstart av arbeidet med ny kommuneplanens 

samfunnsdel = det viktigste politiske 
styringsdokumentet, inkl.  partienes ønsker for 
Gausdal kommune, arbeid med FNs bærekraftsmål 
og strategiplan 2020-2023.  

Kommunestyremøte 29. august  
 
Kl. 16. 

- Referatsak: notat med prosessplan (med 
formannskapets innspill).  

- Notat om eiendomsskatt legges fram. 
- Behandling av kunnskapsgrunnlaget helse- og 

omsorg, og videre prosess knyttet til utredningen av 
framtidens helse- og omsorgstjenester. 

- Orientering om tildeling av tjenester, og status for 
sykehjemsplasser og hjemmetjenestene.  

- Orientering om: nærværsarbeid. 
Formannskapsmøte 17. september   Arbeidsøkt om strategiplan og budsjett,  

ut fra drøftingsnotat med følgende:  
  

- Dagens 5 hovedstrategier og  
  handlingsregler 
- Kommunens økonomiske situasjon:  
  om drift, investeringer, inntekter  
- Rammene til tjenesteområdene, jfr.  
  tertialrapport 1, omstilling,  
  konsekvensjusteringer og  
  mulige nye tiltak  
- Styringsdata, herunder KOSTRA 2018 og  
  kommunebarometeret 
- Prognosen for rammetilskudd og skatt i  
  planperioden  

Kommunestyremøte 26. september  
 

Kunnskapsgrunnlaget knyttet til folkehelse.  
Utfordingsnotat for Gausdal kommune, - som en del av 
arbeidet med kommunal planstrategi og 
kommuneplanens samfunnsdel. 

Justert etter 
formannskapets møte

 

Formannskapets møte
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Kommunestyremøte – 
konstituering for ny periode,  
17. oktober  

Inkludert en presentasjon av høstens strategiplan- og 
budsjettprosess. Visning/informasjon om 
styringsdokumentene i Framsikt.  
Stands med presentasjon av planområdene (tjenester)? 

Formannskapsmøte 22. oktober  Tertialrapport 2 for 2019. 
Arbeidsøkt om strategiplan- og budsjett, inkludert 
budsjettinnspill knyttet til interkommunale samarbeid. 
Om statsbudsjettet  

Partssammensatt utvalgt 22. 
oktober  
 

Gjennomgang av utfordingsnotat for Gausdal kommune.  
Om utvikling av interkommunalt samarbeid, jfr. vedtatt 
strategi. Drøfting av utfordringer og muligheter knyttet 
til strategien «effektive tjenester med lavere økonomiske 
rammer», sett i lys av forholdet mellom kommunen som 
arbeidsgiver og de ansatte. 

KS folkevalgt program med nytt 
kommunestyre 24. og 25. oktober 

Opplæring for nytt kommunestyre. Prosessleder fra KS:  
Martin Skramstad 

Kommunestyret 31. oktober Tertialrapport 2 for 2019 
Om statsbudsjettet 

Strategi og budsjettkonferanse 
2019, 7. november 

Heldagsmøte for kommunestyret. Rådmannen legger 
fram sitt forstag til strategiplan økonomiplan og 
årsbudsjett. Inkludert gruppemøter og spørrerunde. 
Hvordan bruke denne møteplassen på en enda bedre 
måte? 

Formannskapsmøte 12. november  Arbeidsøkt om strategiplan- og budsjett. Hva ønsker 
formannskapet å ha fokus på? 

Formannskapet 19. november  Formannskapets innstilling til strategiplan, økonomiplan 
og årsbudsjett. 

Ungdomsrådet/eldrerådet/rådet 
for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

Behandling og uttale til strategiplan med økonomiplan 
og årsbudsjett. 

Kommunestyret 28. november  Arbeidsøkt om strategiplan- og budsjett. 
Hva ønsker kommunestyret å ha fokus på? 

Arbeidsmiljøutvalget 3. desember Lovfestet behandling og uttale til av årsbudsjett, det vil si 
strategiplan med økonomiplan og årsbudsjett. 

Partsammensatt utvalg 3. 
desember 

Tema: Strategiplan med økonomiplan og årsbudsjett sett 
i lys av forholdet mellom kommunen som 
arbeidsgiver og de ansatte.  

Formannskapet 3. desember  Status i arbeidet med ny kommuneplanens samfunnsdel  
Kommunestyret 12. desember  Heldagsmøte i kommunestyret, inkludert behandling av 

strategiplan, med økonomiplan og årsbudsjett 
Formannskapet januar 2020 Planlegging av strategiplan og budsjettprosess for 2021-

2024, inkludert hvordan kvalitetsmeldinger kan 
utformes*  

* Årlige kvalitetsmeldinger foreslått utviklet – som en del av styringssystemet - for følgende 
tjenester (i tillegg til de lovpålagte for grunnskolen og den nye for barnevernet): 
barnehagene, kultur og fritid, landbruk, helse- og omsorg, NAV, tekniske tjenester  
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Til møtene:  

 Hva ønsker de folkevalgte mer informasjon om?  
Be om orienteringer, – via ordfører.  

 Bestill eventuelle utredninger gjennom vedtak. 

 Hvordan bruke andre møteplasser, - som 
gruppemøter / medlemsmøter? Be gjerne om 
orienteringer fra administrasjonen på ulike tema 
som kan være av interesse.  

 Hvordan kan det legges til rette for bedre 
informasjonsflyt mellom de ulike utvalgene?  

 
---- 

 

Administrativ prosess – noen hovedpunkt:  

 Innspill til konsekvensjusteringer og nye tiltak - budsjett 2020 og økonomiplan 2020-
2023: enhetslederne har frist til 16. august. For investeringer er fristen 13. september. 

 Rådmannens utvidede ledermøte, 27. august: heldagsmøte om strategiplan 2020-2023, 
med økonomiplan og årsbudsjett 2020: om økonomi, omstilling og tjenesteutvikling. 

 24. september: rådmannens utvidede ledermøte, heldagsmøte om strategiplan 2020-
2023, med økonomiplan og årsbudsjett 2020: om økonomi, omstilling og 
tjenesteutvikling. 

 Samarbeidsmøter (rådmannen og hovedtillitsvalgte: 11. september og 16. oktober 
 Regionalt rådmannsgruppemøte 9. oktober: om budsjettinnspill knyttet til 

interkommunale samarbeid. 
 7. november: rådmannen legger fram sitt forslag til strategiplan mv.  
 Rådmannens utvidede ledermøte, 8. januar: heldagsmøte om kommunestyrets vedtak 

for strategiplan 2020-2023, med økonomiplan og årsbudsjett 2020: om økonomi, 
omstilling og tjenesteutvikling. 

 
Sentrale kommunale dokument i arbeidet med strategiplan, økonomiplan og årsbudsjett:  

• Strategiplan 2019-2022, med økonomiplan og årsbudsjett 2019. 
Hovedstrategier:   
- Effektive tjenester og god kvalitet med lavere økonomisk ramme  
- Tidlig innsats, forebygging, helsefremmende arbeid og mestring  
- Særskilt fokus på barn og unge  
- Bærekraftig samfunnsutvikling  
- Arbeidsmiljø, nærvær, organisasjonskultur og ledelse 
I strategiplanen er det også vedtatt økonomiske handlingsregler.  

• Regnskap og årsmelding 2018 
• Tertialrapport 1 (og 2) 2019 
• Kvalitetsmelding grunnskolen 
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• Kommuneplanens samfunnsdel  
• Kommuneplanens arealdel 
• Områderegulering Segalstad Bru 
• Kommunal planstrategi (inkludert utfordringsnotat) 
• Kunnskapsgrunnlag levekår og folkehelse 
• Regional næringsplan,  
• Regional landbruksplan 
• Digitaliseringsstrategi 
• Temaplan barn og unge  
• Kunnskapsgrunnlaget i forbindelse med utredningen av framtidens helse og 

omsorgstjenester  
• Deretter: Utredningen om framtidens helse- og omsorgstjenester (i prosess) 

 
Andre sentrale dokument:  

• Statsbudsjettet  
• Kommuneproposisjonen  
• Lover og forskrifter  

 
Strategiplanen i Gausdal kommune 
 
- det nest viktigste styringsdokument (kommuneplanens samfunnsdel er det viktigste) 
- vedtas i kommunestyret i desembermøtet.  
 
Basert på balansert målstyring  
- som er et verktøy  
 
Med 4 perspektiver:  
 Samfunnet  
 Tjenestene  
 Medarbeiderne  
 Økonomien  

De folkevalgte:  
 Har visjonene og strategiene  
 Fastsetter målene  
 Gir rammene  

De ansatte:  
 Finner de rette tiltakene  
 Gjennomfører dem  
 Rapporterer på resultatene 

 
3 (4) lovpålagte dokument i ett 
 Kommuneplanens handlingsdel 
 Økonomiplan 
 Årsbudsjett 
 Kommunal planstrategi 

Kommer i stand ved en bred prosess:  
 I enhetene 
 I ledermøter 
 Samarbeidsmøtet med tillitsvalgte 
 Dialogprosessen med brukere  
 Dialogseminaret  
 Samarbeid med nabokommune  

Rapportering:  
 Tertialvis + årsmelding 
 

 
En kontinuerlig prosess 

Det er viktig å ikke se strategiplan- og budsjettprosessen isolert. Det som skjer gjennom året, 
i kommunestyret og formannskap/planutvalg/tjenestekomiteen/arbeidsmiljøutvalget mv., er 
også en del av strategiplan- og budsjettarbeidet. I nesten alle møter er det saker som 
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omhandler tema/prioriteringer som er den del av strategiplanen, som oppfølging av vedtak, 
beslutning om tiltak/finansiering, interkommunalt samarbeid, osv. Det er også befaringer, 
dialogmøter, orienteringer og arbeidsøkter med gruppearbeid.  

Orienteringene gir informasjon om tjenestene, fordypning av tema/tiltak som er aktuelle, 
status i satsinger/prioriteringer gjort i strategiplanen, oppstart av nye prosesser, osv.   

Orienteringer/arbeidsøkter i kommunestyret siste 2 år (siste halvår 2017, 2018 og 2019): 

 Om reglement for finans- og gjeldsforvaltningen  
 Arbeidsøkt om temaplan barn og unge, i regi av tjenestekomiteen 
 Om arbeidsmåter og resultater i NAV Lillehammer/Gausdal  
 Om næringsfondet  
 Befaring på nye Fjerdum skole og barnehage. Om status i byggeprosjektet og planene for 

uteområdet  
 Orientering om hvordan kommunen arbeider med forebygging, planlegging og 

beredskap ved stor snøsmelting/fare for flom.  
 Om eiendomsskatt og retakseringen 
 Barnevernløftet: I forbindelse med et kommunestyremøte var det et 3 timers temamøte 

om barnevernet.  
 Innledning om politiet, politikontakt og samarbeid mellom politiet og kommunen 
 Tema barnehage*. Innledning om bl.a. rammeplan og arbeidet med kvalitet i 

barnehagen.  
 Innledning om regnskap og årsberetning, og etterfølgende gruppearbeid   
 Tema i kommunestyre: 3 timer med «Kommuneøkonomi for folkevalgte».  
 Tema: regionalt landbrukskontor. *  
 Orientering om arbeidet med revidering av regional næringsplan 
 Tema tekniske tjenester*  
 Orientering om avtalen mellom Sykehuset Innlandet og kommunene 

(samhandlingsreformen), og kommunale tjenestetilbud.  
 Innledning og gruppearbeid om kvalitetsmelding for grunnskolen  
 Orientering om arbeidet med kommuneplanens arealdel i Gausdal kommune 
 Orientering om frivillig arbeid i Gausdal kommune.  
 Orientering om regionalt arbeid med helhetlige ROS-analyser.  
 Historien om Snowball, status og veien videre.  
 Orientering om kommende investeringer og drift innen vann- og avløpssektoren i 

Gausdal kommune. 
 Orientering om økonomi- og aktivitetsrapport (tertialrapport)  
 Orientering og arbeidsøkt om kunnskapsgrunnlaget - fase 1 - utredning om framtidens 

helse og omsorgstjenester 
 Årlig dialogseminar med informasjon/arbeidsøkter om ulike tema.  
 

*Temaorienteringene hadde i hovedsak slik disposisjon: Hva tjenesten inneholder, status; 
kvalitet/KOSTRA-tall/utviklingstrekk. Hvorfor er det slik? Hva skjer?  Utfordringer, 
muligheter, evt. nye lovbestemmelser, brukergrupper, osv. Planer videre.  
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Fra andre folkevalgte utvalg:  

Tjenestekomiteen har flere orienteringer om tjenestene i løpet av året, og det samme gjelder for 
kontrollutvalget.  Her er noen:  

Tjenestekomiteen 2018-2019:  

 I 2 ulike møter: Orientering om prosjektet «Ung styrke» i Gausdal kommune 
 Orientering om læringer i Gausdal kommune 
 Orientering om velferdsteknologi  
 

Kontrollutvalget 2018-2019 

 Orientering om kommunens oppfølging av fylkesmannens tilsyn "elevenes rett til et godt 
psykososialt skolemiljø" 

 Orientering om personvernreglene og personvernombudet  
 Orientering om retningslinjer for ytringsfrihet og varsling  
 I 2 ulike møter: Orientering om velferdsteknologi 
 Orientering om kvalitetsmelding grunnskolen  
 

Arbeidsmiljøutvalget  
 

Det er årlig en omfattende sak med gjennomgang og analyse av nærværsarbeidet. 

 

----


