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SAMMENDRAG: 
 
Det foreslås å overføre netto 850.000 kr fra bufferfond enhetsresultat til overskuddsfond 
enheter slik det framgår av vedlegg til saken. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Det er etablert en ordning der enhetene får med seg overskudd (mindreforbruk sett opp mot 
budsjettet) fra ett år til et annet. Et underskudd (merforbruk sett opp mot budsjett) skal 
likeledes medføre redusert driftsramme for enheten året etter.  
 
Kommunen har hatt et bufferfond for enhetsresultater som skal kunne sikre denne ordningen 
selv om det av en eller annen grunn ikke er mulig å tilføre et netto overskudd til enhetene. Det 
beløp som nå er tilgjengelig på dette fondet er 1,61 mill. kr. 
 
Kommunens opprinnelige budsjett for 2020 viser en manglende inndekning på 11,7 mill. kr. 
Kommunens regnskapsresultat for 2019 ble 11,7 mill. kr bedre enn budsjettert, og 
administrasjonen har innstilt at dette går til å dekke opp nesten hele denne underdekningen. 
Det må derfor brukes av bufferfond enhetsresultat dersom det skal kunne tilføres midler til 
enhetenes overskuddsfond. 
 
I denne saken foreslås det å overføre netto 850.000 kr fra bufferfond enhetsresultat til 
enhetenes overskuddsfond. Se egen tabell i saksframstillingen. 
 
I den nye kommuneloven er det innført endringer i strykningsbestemmelsene i en situasjon 
der kommunen får et negativt regnskapsmessig årsresultat (merforbruk sett opp mot 
budsjettet). I en slik situasjon vil kommunen blant annet måtte bruke inndekning fra 
disposisjonsfondene for å få regnskapet i balanse/nærmere balanse. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Dette gjelder også selv om kommunestyret har knyttet bestemte formål til enkelte deler av 
disposisjonsfondene. Dersom regnskapet for 2020 skulle vise et merforbruk, vil dermed 
ledige midler på disposisjonsfond måtte brukes for å dekke opp dette helt eller delvis. Dette 
vil dermed kunne medføre at også enhetenes disposisjonsfond vil bli benyttet for å dekke opp 
et merforbruk. 
 
Tabellen nedenfor viser avvik mellom budsjett og regnskap i 2019, overskuddsfond før denne 
saken, beløp som foreslås overført/inndratt samt overskuddsfond dersom dette vedtas. 
 

Enhet Avvik i 
kr 

 Fond 
per nå  

 
Foreslås 
overført  

Fond 
etterpå Kommentar: 

Kommunikasjon og 
digitalisering 158 - - 0 

Enheten er oppløst og 
oppgavene er fordelt på 
andre enheter. Det 
avsettes ikke til 
overskuddsfond som 
følge av dette. 

Kommunedirektøren (uten 
kontrollutvalget) 2 241 - 300 300   

Kontrollutvalget 87 429 - 429 Tilstrekkelig på fond fra 
før. 

Skole og barnehageenhet 1 919  - -   

 - herav skoler  2 005 283 2 288 
Det overføres overskudd 
for en skole som ikke har 
fond fra tidligere. 

 - herav barnehager  1 931  1 931 Tilstrekkelig fond fra før. 

Helse og mestring -1 346 - - 0 
Ikke realistisk å klare å 
dekke opp underskudd 
fra 2019 i 2020. 

Rehabilitering og legetjeneste -33 - -33 -33 Underskuddet overføres 
til 2020. 

Habilitering 1 150 - 300 300   
NAV Gausdal 1 560 1 137 - 1 137 Tilstrekkelig fond fra før. 

Familie og inkluderingsenheten -378 - - 0 
Ikke realistisk å klare å 
dekke opp underskudd 
fra 2019 i 2020. 

Teknisk drift -1 600 - - 0 
Ikke realistisk å klare å 
dekke opp underskudd 
fra 2019 i 2020. 

Landbrukskontoret i 
Lillehammerregionen 83 - - 0 

Gjelder ikke det 
interkommunale 
samarbeidet, men 
gebyrer etc. 

Kulturenheten 162 525  525 Tilstrekkelig fond på fra 
før. 

  4 003 6 027 850 6 877   
            
Tilgjengelige midler på 
bufferfond enhetsresultat før 
denne saken          1 610      
Bufferfond etter disponering             760      



  
 
 

  
 
 

 

 
VURDERING: 
 
Det er ikke sett som realistisk å redusere driftsrammene i 2020 for de enhetene som i 2019 
hadde et merforbruk. Dette fordi enhetenes budsjetter for 2020 allerede er under stort press 
som følge av den pågående omstillingen av kommunens tjenester og tilhørende nedjusteringer 
av budsjettene. 
 
Det kan selvsagt også diskuteres om det er ønskelig å benytte denne ordningen i en situasjon 
der kommunen er på Robek og det er store omstillinger på gang. Administrasjonen vurderer at 
det likevel er ønskelig å forsøke å opprettholde denne ordningen selv i trange tider. Det vil 
kunne stimulere enhetene til å arbeide for å se flere år i sammenheng og bidra til å kunne 
dekke opp utgifter som uventet dukker opp. Samtidig er det en erkjennelse av at dersom 
kommunen i 2020 får et merforbruk, vil blant annet disposisjonsfondene knyttet til enhetenes 
overskuddsfond kunne bli brukt for å dekke opp dette. 
 
For å komme fram til hvor mye som foreslås overført til de ulike enhetene, er det sett på 
resultatet for 2019, hva enheten har på fond fra før, hvorvidt det er realistisk å redusere 
budsjettet der det har vært et merforbruk, og hvorvidt det er særskilte forhold for øvrig. 
 
Administrasjonen foreslår at det overføres midler fra bufferfond enhetsresultat tilsvarende 
850.000 til enhetenes overskuddsfond / overføres underskudd slik: 
 
Kommunedirektøren (uten kontrollutvalget) 300 
Skole- og barnehageenhet 283 
Rehabilitering og legetjeneste -33 
Habilitering 300 
Sum  850 

 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Det foreslås å overføre netto 850.000 kr fra bufferfond enhetsresultat til overskuddsfond 
enheter slik det framgår av vedlegg til saken. 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 36/20 den 10.06.2020. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 



  
 
 

  
 
 

 

Det foreslås å overføre netto 850.000 kr fra bufferfond enhetsresultat til overskuddsfond 
enheter slik det framgår av vedlegg til saken. 


