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Ark.: 153 Lnr.: 8769/21 Arkivsaksnr.: 21/1372-1 
 
Saksbehandler: Marit Bråten Homb 
 
OVERFØRING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD ENHETENE, 2020  
 
Vedlegg: Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
 
Det foreslås å overføre 1,72 mill. kr fra kommunens disposisjonsfond til overskuddsfond 
enheter slik det framgår av saksframlegget.  
 
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.  
 
Regnskapsresultatet for den enkelte enhet er sammenholdt mot justert budsjett. Det er gjort 
vurderinger av hver enkelt enhet med tanke på hva som blir foreslått avsatt på enheters 
overskuddsfond og hva som eventuelt må dekkes inn i driften i 2021 der det har vært et 
merforbruk. 
 
Overskuddsfondene bidrar til å kunne dekke opp uforutsette svingninger i enhetene mellom 
år. 
 
VURDERING: 
 
Denne gangen anses det ikke å være realistisk for noen av de enheter som har merforbruk at 
dette helt/delvis kan dekkes inn i budsjettet for 2021. Driftsrammene er for disse tjenestene 
svært stramme og det anses ikke å være realistisk å redusere drifta ytterligere i 2021.  
 
Samlet sett foreslår administrasjonen at det tilføres 1,72 mill. kr til overskuddsfond enheter. 
Det vises til tabellen nedenfor for informasjon knyttet til den enkelte enhet 

Enhetsresultat 2020                        
- tall i 1000 kr  

 Avvik  
2020  

Fore-
slås 

 Over-
skudds-

 Over-
skudds-

fond 
 Kommentarer:  



  
 
 

  
 
 

 

over-
ført 

fond fra 
før  

etter 
tilført 
midler  

Kommunedirektøren 1 546 - 300 300 

Enheten fikk et samlet positivt 
avvik hovedsakelig som følge 
av lavere utgifter til korona-
pandemien enn det som var 
lagt inn i justert budsjett.  

 - Kontrollutvalget - - 423 423 
Det ble brukt av 
overskuddsfond for å komme i 
balanse i 2020.  

Skole og barnehageenhet 3 764 -  - 
Lavere utgifter til skoleskyss og 
ubrukte lønnsmidler avsatt til 
barnehageformål.  

 - Skoler 223 517 1 477 1 994 

Skolene har fått store nedtak 
de senere år og 
overskuddsfondene er 
nødvendige for å sørge for en 
godt planlagt innfasing av 
nedtakene. Det er ved enkelte 
skoler behov for å skifte ut 
gammelt utstyr. Nivå på 
avsetning til overskuddsfond er 
høyere enn samlet avvik i 2020, 
dette fordi det ikke er realistisk 
å trekke med overforbruk ved 
en skole. Overforbruket knytter 
seg til særskilte tiltak rettet mot 
elever. 

 - Barnehager 236 - 1 932 1 932 

Barnehagene har stort 
overskuddsfond fra før, det er 
ikke nødvendig å øke dette 
ytterligere.  

 - Voksenopplæring - - 776 776   

Helse og mestring -2 607 -  - 

Merforbruk som følge av utgifter 
til ressurskrevende tjenester og 
forsinkelser i omstillingstiltak 
som følge av pandemien. Det 
er ikke realistisk for enheten å 
trekke med seg underskudd fra 
2020 til 2021.  

Habilitering 2 467 350 300 650 
Lavere utgifter til 
ressurskrevende tjenester enn 
forutsatt.   

NAV  1 396 - 1 137 1 137 
Overskuddsfondet fra tidligere 
år er stort nok, det foreslås 
derfor ikke å tilføre mer nå.  

Familie- og inkluderingsenheten 3 352 350  350 

Avviket er i hovedsak som følge 
av lavere utgifter til tiltak innen 
barnevern samt merinntekter 
knyttet til legetjenesten.  

Teknisk drift 3 345 350  350 
Positivt resultat som følge av 
blant annet plansaker, 
selvkostområdene, 



  
 
 

  
 
 

 

husleieinntekter og øvrige 
driftsutgifter  

Landbrukskontoret i Lillehammer-
regionen. Forhold som ikke 
gjelder selve samarbeidet. **) 

317 - - - 

Avviket er i hovedsak som følge 
av regnskapstekniske forhold. 
Det er ikke nødvendig å bygge 
noe fond på dette 
fellesområdet.   

Kultur og informasjonsforvaltning * 153 153 525 678   
SUM 14 191 1 720 6 870 8 590   

 
*) Overskuddsfondet fra tidligere knytter seg til Kulturskolen 
**) Overskuddsfond for selve landbrukssamarbeidet utgjør 913.000 kr. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

Innstilling/vedtak: 
Det foreslås å overføres 1,72 mill. kr fra kommunens disposisjonsfond til overskuddsfond 
enheter slik det framgår av saksframlegget. 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 35/21 den 19.05.2021. 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektøren endret – som følge av en feil - følgende i tabellen i saksframstillingen:   
«Til enhet familie og inkludering foreslås overført kr. 900.000, -.» 
 
Forslag til innstilling endres som følge av dette slik:  
«Det foreslås å overføres 2,27 mill. kr fra kommunens disposisjonsfond til overskuddsfond 
enheter slik det framgår av saksframlegget, pluss endringen i enhet familie og inkludering 
som får overført kr. 900.000.» 
 
Votering:  
Enstemmig tiltrådt. 
 
 
 
 
 
 
 
Innstilling: 
 



  
 
 

  
 
 

 

Det foreslås å overføres 2,27 mill. kr fra kommunens disposisjonsfond til overskuddsfond 
enheter slik det framgår av saksframlegget, pluss endringen i enhet familie og inkludering 
som får overført kr. 900.000. 
 


