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Ark.: 200 Lnr.: 5207/19 Arkivsaksnr.: 18/1545-11 
 
Saksbehandler: Marit Bråten Homb 
 
ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP SAMT ÅRSMELDING FOR 2018  
 
Vedlegg:  

1. Årsregnskap for 2018.  
2. Årsberetning for 2018. 
3. Årsmelding for 2018. 
4. Revisjonsberetning fra Innlandet revisjon IKS. 
5. Kontrollutvalgets uttalelse. (ettersendes til formannskapets møte) 

 
 
Digital versjon av vedlegg 1-3 finner du her: 
Årsregnskap:  https://pub.framsikt.net/2018/gausdal/mr-201812-regn_18/#/ 
Årsberetning: https://pub.framsikt.net/2018/gausdal/mr-201812-årsber18/#/ 
Årsmelding: https://pub.framsikt.net/2018/gausdal/mr-201812-årsm_18/#/ 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen. 
 
 
SAMMENDRAG: 
Det foreslås at Gausdal kommunes regnskap for 2018 med et regnskapsmessig 
mindreforbruk på 17.149.805,06 kr og årsberetning for 2018 godkjennes. Det foreslås 
videre at årsmeldingen for 2018 tas til etterretning. 
 
Mindreforbruket på 17.149.805,06 kr foreslås avsatt til kommunens disposisjonsfond. 
 
Framførbart underskudd på enkelte selvkostområder foreslås også vedtatt. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kommunens regnskap for 2018 ble avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk på 
17.149.805,06 kr. Årsaker til det positive avviket framgår av årsberetningen, og det vises derfor til 
denne. Mindreforbruket i 2018 anbefales avsatt til kommunens disposisjonsfond for å styrke 
kommunens frie fond.  
 
Kommunestyret får seg forelagt egne saker knyttet til overføring av ubenyttede investeringsmidler 
fra 2018 til 2019, samt overføring av overskudd/underskudd vedrørende enhetene fra 2018 til 2019. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Digitale dokumenter. 
For første gang, har kommunen presentert disse dokumentene på en digital plattform, 
Framsikt. Dokumentene er laget for digital visning, og fungerer derfor best der.  
 
Det er lagt ved vanlige «papirutgaver» for de som ikke ønsker å benytte seg av den digitale 
visningen. 
 
Framførbart underskudd.  
Revisor har oppfordret kommunen til å ha et noe klarere vedtak knyttet til at prinsippet om full 
kostnadsdekning skal gjelde for enkelte selvkosttjenester. I forbindelse med fastsettingen av 
budsjettet for 2017 (kst-sak 112/16) ble følgende inntatt i vedtaket:  
 
«17. Det benyttes prinsipp om full kostnadsdekning for følgende selvkosttjenester; kart/oppmåling, 
byggesak, plansaker, feiing, vann og avløp.»  
 
Revisor har videre påpekt at forutsetningen for et slikt prinsippvedtak er at det tilstrebes full 
kostnadsdekning. Størst utfordringer knyttet til dette har kommunen vedrørende byggesak og 
private plansaker. Kommunen velger likevel å ta med disse to tjenestene, for å kunne ha en videre 
oppfølging av dette temaet framover.  
 
Et negativt selvkostresultat kan kun tilbakeføres de kommende fem år. Det er derfor 
selvkostresultatet for 2018 og de fire forutgående årene som er tatt med for å komme fram til 
akkumulert selvkostfond per 31.12.2018. 
 
Når det gjelder private plansaker, ble det i 2015 innført et eget skille i kommunens regnskap 
mellom private plansaker og øvrig planarbeid. Det er derfor kun tatt med tall for de tre siste årene 
når det gjelder framførbart underskudd på selvkostfond private plansaker. 
 
Følgende framførbare underskudd på selvkostfond foreligger per 31.12.2018: 
 
Selvkostområde  Akkumulert 

selvkostfond 
Feiing  287 016 
Byggesak  4 095 416 
Private plansaker  1 283 262 
 
I note 21 til avlagt årsregnskap for 2018 framkommer oversikt over utgifter og inntekter 
knyttet til de enkelte selvkostområdene. 
 
 
 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 



  
 
 

  
 
 

 

 
1. Gausdal kommunes årsregnskap for 2018 godkjennes med et regnskapsmessig 

mindreforbruk på 17.149.805,06 kr. 
 

2. Gausdal kommunes årsberetning for 2018 godkjennes. 
 

3. Gausdal kommunes årsmelding for 2018 tas til etterretning. 
 

4. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2018 disponeres ved å avsette det i sin helhet til 
kommunens disposisjonsfond. Det gjøres følgende korreksjon i budsjettet: 
 
19300.9000.8991 pr 0   -17.149.805,06 K 
15400.9000.8802 pr 0     17.149.805,06 D 
 

5. Det vedtas videreføring av framførbart underskudd på følgende selvkosttjenester:  
a. Feiing med kr 287 016 
b. Byggesak med kr 4 095 416 
c. Private planforslag kr 1 283 262 

 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 30/19 den 14.05.2019. 
 
Behandling: 
I forbindelse med saken var det en orientering ved økonomisjef Marit B Homb.  
 
Votering:  
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 

1. Gausdal kommunes årsregnskap for 2018 godkjennes med et regnskapsmessig 
mindreforbruk på 17.149.805,06 kr. 
 

2. Gausdal kommunes årsberetning for 2018 godkjennes. 
 

3. Gausdal kommunes årsmelding for 2018 tas til etterretning. 
 

4. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2018 disponeres ved å avsette det i sin helhet til 
kommunens disposisjonsfond. Det gjøres følgende korreksjon i budsjettet: 
 
19300.9000.8991 pr 0   -17.149.805,06 K 
15400.9000.8802 pr 0     17.149.805,06 D 
 

5. Det vedtas videreføring av framførbart underskudd på følgende selvkosttjenester:  
a. Feiing med kr 287 016 



  
 
 

  
 
 

 

b. Byggesak med kr 4 095 416 
c. Private planforslag kr 1 283 262 

 


