
Regnskapsresultat 2020

Kommunestyrets møte 25. februar 2021



Koronapandemien

Presisering:

➢Kommunen har vært svært nøktern knyttet til hva som er nødvendige 
tiltak.

➢Uvisst hvilke utgifter kommunen ville få/smittetrykk

➢Usikkerhet knyttet til hva/hvor mye staten ville dekke

➢Generelt stram økonomi fra før – ROBEK – fordrer måtehold

➢Ressurser har så langt det har vært mulig blitt omprioritert fra andre 
oppgaver.

➢Omprioritering av ressurser inngår IKKE i de tallene som framgår av 
tabellene foran. Det dreier seg om store beløp knyttet til dette. 



Korona-pandemien – økonomiske utslag

Regnskapstallene sammenholdes med de anslag som ble gjort ved rapporteringen per 
2. tertial.



Forts. koronapandemien
Kompensert fra Stortinget / lavere utgifter: Årsslutt 2. tertial 

Økt rammetilskudd generelt 5,4 4,4 

Økt rammetilskudd kompensasjon bortfall av 
inntekter i SFO og barnehage

1,0 1,0 

Skjønnsmidler 0,2 0,2 

Refusjon sykelønn - koronatiltak 0,3 0,2 

Lavere arbeidsgiveravgift termin 3/2020 2,2 2,2 

Sum direkte kompensert fra Stortinget 9,1 8,0 



Forts. koronapandemien

Øvrige poster: Årsslutt 2. tertial 

Lavere renteutgifter 1,7 1,4 

Refusjon fra fylkeskommunen for betalt skoleskyss i 
koronastenging

0,4 -

Lavere lønnsoppgjør 5,0 5,0 

Sum øvrige poster 7,0 6,4 

Sum kompensasjon og lavere utgifter for øvrig 16,1 14,4 

Kommunens nettoutgift etter 
kompensasjonsordninger m.m.

4,6 -5,6 

Endring i forhold til anslag per 2. tertial -10,2 
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Fortsatt negativt netto driftsresultat, men bedre enn budsjettert.



Regnskapsresultat 2020 - vær oppmerksom på:

• Budsjettet har blitt korrigert ved tertialrapportene gjennom året
• Koronaforhold
• Ressurskrevende tjenester
• Skatt, rente, lønnsvekst

• Avvik er ut fra justert budsjett.

• Flere avvik er særegne for 2020 og vil ikke kunne påregnes seinere.

• Noen forhold er tatt hensyn til i budsjettet for 2021.

• Det er trukket fram noen hovedårsaker til avvik, men flere steder er bildet 
mer sammensatt.

• Avvikene vil bli nærmere kommentert i årsberetningen (på mer overordna 
nivå), mer detaljer kommer i årsmeldingen. 



Regnskapsresultat 2020

Fra skjema 1A - sentrale poster Avvik Elementer som forklarer avvik:

Skatt og rammetilskudd
2,5 

1, 6 mill. kr knytter seg til 
skatt/inntektsutjevning

Utbytte
2,3 Vedtatt ekstraordinært utbytte LGE rett før jul

Renter og avdrag lån til investeringer
1,1 Utsatt låneopptak, lavere rentenivå

Øvrige sentrale poster
0,3 (inkl korr. For bruk/avs fond planområdene)

Sum sentrale poster 6,2 



Fra planområdene - tjenestene Avvik Elementer som forklarer avvik:

Planområde 1 Administrative 
fellestjenester. 0,6 

Utsatt statliggjøring av skatt, ikke nødvendig å 
bruke de 0,5 mill kr som ble lagt inn ekstra. 
Tilbakeført overskudd fra skatt/innfordring på 
130' kr.

Planområde 2 Næring og miljø -

Planområde 3 Skole. 
0,3 

1 mill. kr lavere skyssutg (0,4 mill kr korona), 
økte utgifter undervisning av barn fra Gausdal i 
andre kommuner

Planområde 4 Barnehage. 
3,6 

Tilskudd priv bhg/redusert foreldrebetaling 1 
mill. kr, ikke bruke buffer færre barn og lavere 
utgifter generelt 2,5 mill. kr

Planområde 5 Kultur og fritid.
0,2 

Planområde 6 Teknisk drift. 
0,5 

Selvkost 1,2 mill. kr i pluss, veg -0,6, beredskap -
0,1

Planområde 7 Bygg/eiendom/areal. 
1,7 

Økte inntekter/lavere utgifter plansaker 1,1 mill. 
kr, høyere husleieinntekter 1 mill. kr



Fra planområdene - tjenestene Avvik Elementer som forklarer avvik:

Planområde 9 Barn og familie. 
1,9 

Mange faktorer - lavere utgifter til tiltak innen 
barneverntjenesten.

Planområde 10 Arbeid og sysselsetting.
2,6 

NAV, øk rådgivning, KVP 1,4 mill,  dagsentre 0,7 
mill. kr, utgifter rus som må ses i sammenhenge
med tilsvarende utgift på planomr 9

Planområde 11 Helse.
4,5 

Utg testlinje og luftveispoliklinikk lavere enn 
antatt 1,1 mill. kr, høyere inntekter legetjenesten 
0,6 mill. kr, ressurskrevende tjen.

Planområde 12 Omsorg. -2,1 
Ressurskrevende tjenester er hovedårsaken til 
avvik.

Gjenstående lønnsreservepost
2,6 

Pensjon mm -1,8 

Sum poster fra planområdene 14,6 (ikke korrigert for bruk/avs.fond)

Sum totalt 20,8 


