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Saksbehandler: Marit Bråten Homb 
 
ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP SAMT ÅRSMELDING FOR 2019  
 
Vedlegg: 1. Årsregnskap 2019 
 2. Årsberetning 2019 
 3. Årsmelding 2019 
 4. Revisjonsberetning fra Innlandet revisjon IKS 
 5. Kontrollutvalgets uttalelse
 6. Protokoll fra behandling av årsregnskap, årsberetning og årsmelding. Råd  
 for eldre og personer med funksjonsnedsettelse. 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen. 
 
 
SAMMENDRAG: 
 
Det foreslås at årsregnskapet for 2019 med et mindreforbruk på 11.705.667,39 kr og 
årsberetningen for 2019 godkjennes samt at årsmeldingen for 2019 tas til etterretning.  
 
Videre foreslås det at mindreforbruket på 11.705.667,39 kr avsettes til disposisjonsfond.  
Deretter foreslås det å inntektsføre beløpet som bruk av disposisjonsfond i 
driftsbudsjettet for 2020 med mål om å redusere ubalansen i budsjettet. 
 
Det foreslås i tillegg å omdisponere 100.000 kr fra disposisjonsfondet bufferfond 
enhetsresultat til bredbåndsfond. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Gausdal kommune sitt årsregnskap for 2019 er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk 
på 11.705.667,39 kr. Årsaker til det positive avviket framgår av årsberetningen, og det vises 
derfor til denne.  
 
Mindreforbruket i 2019 anbefales avsatt til kommunens disposisjonsfond. Deretter bør samme 
beløp inntektsføres som bruk av disposisjonsfond i budsjettet for 2020. Årsbudsjettet for 2020 ble 
vedtatt med en underdekning på 11.735.030 kr, og mindreforbruket i 2019 vil dekke opp 
tilnærmet hele underdekningen med unntak av 29.363 kr.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Kommunestyret får seg forelagt egne saker knyttet til overføring av ubenyttede investeringsmidler 
fra 2019 til 2020, samt overføring av overskudd/underskudd vedrørende enhetene fra 2019 til 
2020. 
 
Framførbart underskudd.  
I forbindelse med fastsettingen av budsjettet for 2019 (kst-sak 82/18), ble følgende inntatt i 
vedtaket:  
 
«16.  Det benyttes prinsipp om full kostnadsdekning for følgende selvkosttjenester; 
kart/oppmåling, byggesak, plansaker, feiing, vann og avløp.» 
 
Revisor har 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. Fra og med 2020 er det imidlertid slik at fremførbart overskudd fra tidligere år 
ikke kan medtas i forbindelse med disse selvkostområdene. Det foreslås derfor ikke å overføre 
framførbart underskudd for byggesak og private plansaker nå. 
 
Følgende framførbare underskudd på selvkostfond foreligger per 31.12.2019: 
 
Selvkostområde  Akkumulert 

selvkostfond 
Byggesak  2 485 421 
Private plansaker  1 693 657 

 
Et negativt selvkostresultat kan kun tilbakeføres de kommende fem år. Det er derfor 
selvkostresultatet for 2019 og de fire forutgående årene som er tatt med for å komme fram til 
akkumulert selvkostfond per 31.12.2019. 
 
I note 21 til avlagt årsregnskap for 2019 framkommer oversikt over utgifter og inntekter 
knyttet til de enkelte selvkostområdene. 
 
Bredbåndsfond. 
I budsjettet for 2020 ble det lagt inn 100.000 kr som kommunal egenandel ved 
bredbåndsinvesteringer i Gausdal. Midlene ble ikke brukt i 2019, og skulle egentlig ha blitt 
avsatt til et eget disposisjonsfond. Dette ble glemt i forbindelse med årsavslutningen for 2019. 
Kommunestyret må derfor beslutte nå hvordan dette skal håndteres.  
 
Administrasjonen mener at mindreforbruket fra 2019 i sin helhet må gå til å dekke opp 
underdekningen i budsjettet for 2020. Et annet alternativ er imidlertid å omdisponere 
100.000 kr fra disposisjonsfondet bufferfond enhetsresultat til dette formålet.  
 
Rest bufferfond enhetsresultater før sak knyttet til overføring av overskudd/underskudd fra 
året før vil da være 1.610.000 kr. 
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
1. Gausdal kommunes årsregnskap for 2019 godkjennes med et regnskapsmessig 

mindreforbruk på 11.705.667,39 kr. 
 

2. Gausdal kommunes årsberetning for 2019 godkjennes. 
 

3. Gausdal kommunes årsmelding for 2019 tas til etterretning. 
 

4. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2019 disponeres ved å avsette det i sin helhet til 
kommunens disposisjonsfond. Det gjøres følgende korreksjon i budsjettet: 
 
19300.9000.8991 pr 0   -11.705.667,39 K 
15400.9000.8802 pr 0     11.705.667,39 D 
 

5. I budsjettet for 2020 inntektsføres bruk av disposisjonsfond med 11.705.667,39 kr. 
Dette vil redusere ubalansen i budsjettet for 2020 fra 11.735.030 til 29.363 kr. 
 
Det legges inn følgende budsjettendring i budsjettet for 2020: 
19400.9000.8802 pr 0  -11.705.667,39 K 

 
6. Det omdisponeres 100.000 kr fra disposisjonsfond bufferfond enhetsresultat til 

bredbåndsfond. 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 31/20 den 20.05.2020. 
 
Behandling: 
Orientering:  

 I forbindelse med saken om regnskap og årsberetning og årsmelding: 
- Orientering ved økonomisjef Marit B Homb 

 
Arbeidsøkt i formannskapet med denne oppgaven:  
«Innenfor samfunnsperspektivet/tjenesteperspektivet/medarbeiderperspektivet:  

 Hva lyktes vi med i 2019, hva kunne vært gjort bedre og hva er det viktig å ta med seg 
videre?» 

  
Innspill fra formannskapet i arbeidsøkten:  

 Kommunen må være oppmerskom på det som ligger i tilsynsrapportene, for å ivareta  
 Mindreforbruket er positivt. Driften er pluss/minus 0. Det er positivt. Får å nærme seg 

målene som er satt i handlingsregelene må en jobbe videre med omstillingsprosessene 
Vi må ned på kostandsnivået. 

 Positivt med nærværsutviklingen. Håper det fortsetter.  
 Kommunen ser ut til å jobbe godt med å få inn inntektene, og det må en fortsatt være 

opptatt av.  



  
 
 

  
 
 

 

 Å finne gode indikatorer for å vite om en lykkes med å oppnå målene er utfordrende, 
spesielt i samfunnutviklingsperspektivet. Her kan en med fordel jobbe mer konkret 
med det.   

 
2 spørsmål:  
 
Å flytte hjemmetjenesn og rehab av banklokalene ble dyrerer enn antatt? Kommunalsjef 
Harald Landheim svarte. 
 
Status i barnevernsprosessen med Øyer. Kommunedirektøren svarte. 
 
Innspill til tema som kan beslyses i kommunestyret? 
 

 Styrkebasert ledelse og arbeid i enhetene.  
 Flomforebyggende tiltak, framdrift og økonomi, henrunder Finna og Dørja 
 Fact- team orientering om det 

 
 
Innstilling: 

1. Gausdal kommunes årsregnskap for 2019 godkjennes med et regnskapsmessig 
mindreforbruk på 11.705.667,39 kr. 
 

2. Gausdal kommunes årsberetning for 2019 godkjennes. 
 

3. Gausdal kommunes årsmelding for 2019 tas til etterretning. 
 

4. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2019 disponeres ved å avsette det i sin helhet til 
kommunens disposisjonsfond. Det gjøres følgende korreksjon i budsjettet: 
 
19300.9000.8991 pr 0   -11.705.667,39 K 
15400.9000.8802 pr 0     11.705.667,39 D 
 

5. I budsjettet for 2020 inntektsføres bruk av disposisjonsfond med 11.705.667,39 kr. 
Dette vil redusere ubalansen i budsjettet for 2020 fra 11.735.030 til 29.363 kr. 
 
Det legges inn følgende budsjettendring i budsjettet for 2020: 
19400.9000.8802 pr 0  -11.705.667,39 K 

 
6. Det omdisponeres 100.000 kr fra disposisjonsfond bufferfond enhetsresultat til 

bredbåndsfond.


