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OVERFØRING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD ENHETENE, 2018  
 
Vedlegg: Oversikt overskudd/underskudd 2018 enhetene. 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen. 
 
 
SAMMENDRAG: 
Det foreslås å overføre overskudd/underskudd fra 2018 til 2019 som det framgår av 
vedlegg til saken. Dette gjøres ved å overføre midler tilsvarende 1.782.000 kr fra 
kommunens ordinære disposisjonsfond til enhetenes overskuddsfond. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Ordningen med overføring av overskudd/underskudd for enhetene er hjemlet i 
delegasjonsreglementets punkt § 2.1. Det er vedlagt saken en oversikt knyttet til den enkelte enhet 
sitt resultat for 2019 og en kort forklaring på avvik der dette er aktuelt. Det framgår også av 
oversikten hvilke beløp som det foreslås at den enkelte enhet skal enten få med seg eller trekkes i 
rammen for, samt størrelsen på overskuddsfondet som den enkelte enhet har fra før og hva nivået 
vil bli dersom enhetenes overskudd overføres som foreslått.  
 
Når det gjelder positivt avvik på enhet 48 Felles landbrukskontor, dreier dette seg om Gausdal 
kommunes andel av tilbakeført overskudd fra samarbeidet. Regnskapet til selve samarbeidet er 
i regnskapet nullet ut ved å avsette mindreforbruk i 2018 til samarbeidets bundne fond. 
Overskuddsfond for Felles Landbrukskontor for Lillehammerregionen, utgjør per 31.12.2018 
0,5 mill. kr.  
 
 
VURDERING: 
Praksisen med overføring av overskudd/underskudd fungerer etter administrasjonens syn bra. 
Enhetenes overskuddsfond vil være med å ta uforutsette utfordringer og svingninger mellom år. 
Tilsvarende må enheter som har underskudd som hovedprinsipp trekke med seg hele eller deler av 
dette. Det er foretatt konkrete vurderinger knyttet til den enkelte enhet og de årsaksforhold som 
foreligger.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Det foreslås vanligvis ikke å overføre mer enn 350.000 kr av et overskudd til neste år. Imidlertid 
kan det inniblant være særskilte forhold som medfører at det foreslås noe mer. Dette framgår i så 
fall av kommentar-rubrikken i oversikten vedlagt saken. 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Overføring av overskudd fra 2018 til 2019 med til sammen 1.782.000 kr vedtas slik det 
framgår av vedlegg til saken. Den enkelte enhet sitt overskuddsfond tilføres midler fra 
kommunens reservefond tilsvarende.  
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Enstemmig tiltrådt. 
 
Innstilling: 
Overføring av overskudd fra 2018 til 2019 med til sammen 1.782.000 kr vedtas slik det 
framgår av vedlegg til saken. Den enkelte enhet sitt overskuddsfond tilføres midler fra 
kommunens reservefond tilsvarende.  


