
Notat fra kommunedirektøren – med ordførers forslag til justeringer 
 

Notat til kommunestyret februar 2020 

Strategiplan 2021-2024, med økonomiplan og budsjett 2021 

Bakgrunn for notatet er følgende vedtak i kommunestyret:  
«Kommunestyret ber formannskapet, i samarbeid med kommunedirektøren, om å 
gjennomføre en evaluering av prosessen rundt utarbeidelse av strategiplan, årsbudsjett og 
økonomiplan, og foreslå et opplegg for 2020 og framover som i større grad sikrer tidlig og 
bred politisk involvering. Arbeidet ledes av ordføreren og forslaget skal legges fram for 
kommunestyret i løpet av februar 2020.» 
 
Viser også til notat til kommunestyret i augustmøtet 2019, om prosessen for den høstens 
arbeid med strategiplan 2020-2023, med økonomiplan og budsjett 2020. 

Skisse til prosess mv. for de folkevalgte 2020 

Bruk av møter i folkevalgte organer   

Tidspunkt Innhold i møtet Mål med møtet 

Kommunestyret  
23. januar  

- Behandling av 
kunnskapsgrunnlaget 
folkehelse  

- Arbeidsmøte om revidering 
av kommuneplanens 
samfunnsdel.  

- Behandling av prosess og 
oppstart for revidering av 
kommuneplanens 
samfunnsdel 

 

Formannskapet  
12. februar   

- Videre arbeid med 
strategiplan- og 
budsjettprosess 2020 

- Status knyttet til prosjekt 
«Fornyelse og omstilling 
2020» 

 

Kommunestyremøte 
20. februar  

- Strategiplan- og 
budsjettprosess 2020 

 

Utvidet 
formannskapsmøte 
18. mars 
(gruppeleder for 
MDG og BL inviteres 
med) 

- Orientering om de faglige 
innspillene knyttet til 
framtidens helse- og 
omsorgstjenester 

- Kommunedirektørens skisse 
til tiltaksplan knyttet til 
fornyelse og omstilling, jfr. 
vedtak i strategiplanen  
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Tidspunkt Innhold i møtet Mål med møtet 

Kommunestyremøte 
26. mars  
 

- Kommunedirektørens skisse 
til tiltaksplan knyttet til 
fornyelse og omstilling, jfr. 
vedtak i strategiplanen 

Kommunestyret behandler 
framlagt skisse og vurderer 
videre prosess knyttet til 
framtidens helse- og 
omsorgstjenester. 

Formannskapsmøte 
21. april   

- Arbeidsmøte om 
kommuneplanens 
samfunnsdel 

Planlegge arbeidsmøte i 
kommunestyre 

Kommunestyremøte 
23. april 

- Arbeidsmøte om 
kommuneplanens 
samfunnsdel 

 

Formannskapsmøte 
20. mai   

- Årsregnskap, årsberetning og 
årsmelding – hva ser vi? 

- Måloppnåelse 2019 (hva 
lyktes vi med/hva er viktig å 
ta med videre? 

- Foreløpige rammer 
kommuneproposisjonen 

Felles 
evaluering/situasjonsforståelse  

 

Kommunestyremøte 
28. mai   

- Årsregnskap, årsberetning og 
årsmelding 

Kommunestyret kan gi føringer 
for budsjettarbeidet 

Formannskapsmøte 
10. juni 

- Tertialrapport 1 for 2020 - 
status/måloppnåelse 2020 

 

Kommunestyremøte 
18. juni    

-     Tertialrapport 1 for 2020 -  
       status/måloppnåelse 2020 
- Kommuneplanens 

samfunnsdel legges ut på 
høring 

 

Formannskapsmøte 
25. august   

- Eierskapsmelding 2020 
 

 

Kommunestyrets 
dialogseminar  
27. august 

- Med utgangspunkt i forslaget til 
ny kommuneplanens 
samfunnsdel (med 
kunnskapsgrunnlag) – 
prioriteringer og mål og 
innsatsområder for 2021 og 
årene framover 

 

Kommunestyremøte 
27. august 

  

Utvidet 
formannskapsmøte 
16. sept.    
(gruppeleder for 
MDG og BL inviteres 
med) 

- Kommunedirektøren legger fram 
utfordringsnotat med innspill til 
justeringer/omprioriteringer/nye 
tiltak knyttet til drift, 
investeringer og 
interkommunale samarbeid som 
kan ha betydning for budsjett og 
økonomiplanprosessen. 

Tilbakemeldinger knyttet til 
utfordringsnotat 
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Tidspunkt Innhold i møtet Målet med møtet 

Kommunestyremøte 
24. sept. 

- Kommuneplanens samfunnsdel 
vedtas 

 

Formannskapsmøte 
21. okt.   

-     Tertialrapport 2 for 2020 -  
       status/måloppnåelse 2020 sett 
       inn mot budsjett og økonomi-  
       plan 

 

Kommunestyremøte 
29. okt.  

-     Tertialrapport 2 for 2020 -  
       status/måloppnåelse 2020 sett 
       inn mot budsjett og økonomi-  

plan 

 

Kommunestyrets 
strategi- og 
budsjettkonferanse 
møte 4. nov.  

- Kommunedirektøren legger fram 
forslag til strategiplan 2021-
2024, med økonomiplan og 
årsbudsjett 2021 

 

Ekstra 
formannskapsmøte 
4. nov.  – i 
forlengelse av 
strategi- og 
budsjettkonferansen 

- Arbeidsmøte om strategiplan 
2021-2024, med økonomiplan 
og årsbudsjett 2021 

 

Formannskapsmøte 
18. nov.  

- Formannskapets innstilling til 
strategiplan 2021-2024, med 
økonomiplan og årsbudsjett 
2021 

 

Kommunestyremøte 
26. nov. 
 

- Arbeidsmøte om strategiplan 
2021-2024, med økonomiplan 
og årsbudsjett 2021 

 

Formannskapsmøte 
2. des.     

  

Kommunestyremøte 
10. des.   
 

- Kommunestyrets vedtak til 
strategiplan 2021-2024, med 
økonomiplan og årsbudsjett 
2021  

 

Første 
formannskapsmøte 
etter budsjettvedtak 

- Budsjettprosessen evalueres 
(Hva fungerte bra og hva kan bli 
bedre?) 
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Andre møteplasser knyttet til strategiplan og budsjettprosessen:  

Ungdomsrådet/ rådet for eldre og 
mennesker med nedsatt 
funksjonsevne – primo desember 
2020 

Behandling og uttale til strategiplan med økonomiplan 
og årsbudsjett. 

Arbeidsmiljøutvalget – primo 
desember 2020 

Behandling og uttale til strategiplan med økonomiplan 
og årsbudsjett. 

Tjenesteutvalgets dialogmøter  Møter med brukerråd/samarbeidsutvalg/FAU fra de ulike 
tjenestene, jfr. kommunestyrets vedtak om 
dialogprosess 

 

En kontinuerlig prosess 

Det som skjer gjennom året fra januar til desember - i kommunestyret og formannskap/ 
planutvalg/tjenesteutvalget - er også en del av strategiplan- og budsjettarbeidet. 
Strategiplan- og budsjettprosessen er derfor ikke noe som kun skjer i løpet av et par 
måneder om høsten. 

I nesten alle møter er det saker som omhandler tema/prioriteringer som er den del av 
strategiplanen, som oppfølging av vedtak, beslutning om tiltak/finansiering, interkommunalt 
samarbeid, osv. Det er også befaringer, 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.   

I kontrollutvalget er det også mange orienteringer om ulike tema.   

 
Til møtene:  

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

➢ Bestill eventuelle utredninger gjennom vedtak. 
Vær oppmerksom på kapasiteten 
administrasjonen har. 

➢ Hvordan bruke andre møteplasser, - som 
gruppemøter / medlemsmøter i partiene?  

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

 

---- 
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Utviklings- og utredningsarbeid som pågår, og som kommer til politisk 
behandling i løpet av 2020:  
 

- Kvalitetsmeldinger:  

Årlige kvalitetsmeldinger blir utviklet, som en del 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. 
Det legges til grunn at kvalitetsmeldingene behandles i kommunestyret.   

- Kommuneplanens samfunnsdel.  
Oppstarten (planprogrammet) er som egen sak i formannskapet og kommunestyret 

- Framtidens helse og omsorgstjenester 
Viser til kommunestyre-vedtak, og tjenesteutvalgets arbeid  

- Prosjekt fornyelse og omstilling 2020 
Rapportering til formannskapet i hvert møte 

- Oppfølging av strategi og handlingsplan for interkommunalt samarbeid  

- Sak om eierskapsmelding 2020 

Felles møter/seminar 2020 mellom kommunene Gausdal, Lillehammer og 
Øyer kommuner:  

• Kommunestyreseminar 20.02.2020. Felles kommunestyreseminar med Lillehammer og 
Øyer om arealplanlegging, næringsutvikling og miljø- og ressurspolitikk. 

• Kommunestyreseminar 24.09.2020. Felles kommunestyreseminar med Lillehammer og 
Øyer om helsesamarbeidet. 

• Formannskapsseminar 21.04.2020. Felles formannskapskonferanse med Lillehammer og 
Øyer. Dette er møteplassen for status, forankring og utvikling av satsingsområdene til 
interkommunalt råd for Lillehammer-regionen. 

• Formannskapsseminar 25.08.2020. Felles formannskapskonferanse med Lillehammer og 
Øyer om handlingsplan for interkommunalt samarbeid. 

 

Noen administrative prosesser og møteplasser – noen hovedpunkt i 2020:  

• Kommunaldirektørens ledermøter, - et møte i mnd.  

• Samarbeidsmøter: kommunedirektøren og hovedtillitsvalgte, - et møte i mnd.  

• Arbeidsmiljøutvalget 5 ansatte/hovedverneombud og 5 ledere 

• Omstillingsutvalget: 3 tillitsvalgte og 2 arbeidsgiverrepresentanter  

• Brukerråd, jfr. vedtatt dialogprosess 

• Kommunedirektørgruppen i Lillehammer-regionen, ca. 1 gang i mnd. I oktober: 
budsjettinnspill knyttet til interkommunale samarbeid. 

• 4. november 2020: kommunedirektøren legger fram sitt forslag til strategiplan mv.  
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Sentrale kommunale dokument i arbeidet med strategiplan, økonomiplan og årsbudsjett:  

• Strategiplan 2020-2023, med økonomiplan og årsbudsjett 2020. 
Hovedstrategier:   
- Effektive tjenester og god kvalitet med lavere økonomisk ramme  
- Tidlig innsats, forebygging, helsefremmende arbeid og mestring  
- Bærekraftig samfunnsutvikling  
- Arbeidsmiljø, nærvær, organisasjonskultur og ledelse 
I strategiplanen er det også vedtatt økonomiske handlingsregler.  

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

omsorgstjenester, og utredningen om framtidens helse- og omsorgstjenester (i prosess) 
 

Andre sentrale dokument:  
• Statsbudsjettet  
• Kommuneproposisjonen  
• Lover og forskrifter  

 
Mer om strategiplanen i Gausdal kommune og ny kommunelov 
 
- 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  

 
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  
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• Gir rammene  

De ansatte:  

• Finner de rette tiltakene  

• Gjennomfører dem  

• Rapporterer på resultatene 

• Dialogseminaret  

• Samarbeid med nabokommune  

Rapportering:  

• Tertialvis + årsmelding 
 

 
Ny kommunelov lister opp noen krav til økonomistyring i kommunene: 
 

• Kommunen skal ivareta den økonomiske handleevnen  

• Forvalte midler og gjeld som ikke innebærer vesentlig finansiell 
risiko 

 
Kommunestyret selv skal vedta: 

• Økonomiplan og årsbudsjett 

• Årsregnskap og årsberetning 

• Finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi 

• Regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement) 

• Regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement) 
 
Årsberetningen og årsregnskapet er to av de viktigste hjelpemidlene kommunestyret har når 
neste års budsjett skal legges. I Gausdal har vi også årsmeldingen og 2 tertialrapporter.  
 
Finansforvaltning 
Kommunesektoren forvalter store økonomiske ressurser på vegne av samfunnet. Den tar opp 
store lån og har «penger på bok» i bank eller i verdipapirer på børs. Dette stiller store krav til 
oppfølging og kunnskap. Alle kommuner må forholde seg til finansforskriften. Der står det at 
det er kommunens eget ansvar å ha klare og tydelige regler. Forskriften stiller tydelige krav til 
rapportering til kommunestyret. Det er særlig framhevet at kommunens finansforvaltning må 
være i samsvar med egen kunnskap om finansene. Det er kommunestyret selv som gir 
reglene. Reglene skal sørge for at midlene blir forvaltet slik at man oppnår en tilfredsstillende 
avkastning uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko. Minst to ganger i året skal det 
legges fram rapporter for kommunestyret. I Gausdal kommune er det 3 slike rapporteringer.  
 

---- 

 
 

 

 


