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ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP SAMT ÅRSMELDING FOR 2021  
 
Vedlegg: 

1. Årsregnskapet for 2021, lenke til digital versjon: 
https://pub.framsikt.net/2021/gausdal/mr-202112-aarsregn_2021/ 

2. Årsberetningen for 2021, lenke til digital versjon: 
https://pub.framsikt.net/2021/gausdal/mr-202112-aarsber_2021/  

3. Årsmeldingen for 2021, lenke til digital versjon: 
https://pub.framsikt.net/2021/gausdal/mr-202112-aarsmld_2021/  

4. Revisjonsberetning fra Innlandet revisjon IKS 
5. Kontrollutvalgets uttalelse 
   

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
 
Det foreslås at årsregnskapet og årsberetningen for 2021 vedtas og at årsmeldingen for 
2021 tas til etterretning. I tillegg foreslås det å bevilge 130.000 kr til diverse innkjøp ved 
Follebutunet og Forsettunet, finansiering er bruk av kommunens disposisjonsfond. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Årsregnskapet for 2021 er avlagt i balanse etter at regnskapsmessig mindreforbruk på 
51.892.086,80 kr ble avsatt til kommunens disposisjonsfond. I henhold til 
økonomibestemmelsene i ny kommunelov ble regnskapsført bruk at disposisjonsfond 
tilsvarende 2.885.348 kr strøket som følge av at kommunen fikk et samlet mindreforbruk. 
Resultatet er dermed tilsvarende bedre. 
 
Gausdal kommune ble i 2021 meldt ut av ROBEK etter å ha blitt meldt inn i registeret i 2020. 
Statsforvalter godkjente kommunens tiltaksplan som viste at kommunen evnet å oppnå 
budsjettbalanse i økonomiplanen for 2021-2024 samt at kommunens regnskap for 2020 fikk 
et regnskapsmessig mindreforbruk. 
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I årsregnskapet framkommer de økonomiske oppstillingene som kommuneloven krever med 
tilhørende kommentarer og spesifikasjoner.   
 
I årsberetningen er det en overordnet analyse av kommunens økonomi i 2021 og utviklingen 
i økonomiske hovedtall. Her blir det også gjort vurderinger av oppnåelse av kommunens 
økonomiske handlingsregler og avstand til ønsket mål der det er aktuelt.  
 
I årsmeldingen rapporteres det på økonomi, nærvær, KOSTRA-tall samt de mål som 
kommunestyret har vedtatt for øvrig.  
 
Det vises til de vedlagte dokumenter (både digitale og i pdf-versjon) for nærmere 
opplysninger.  
 
Det blir fremmet egne saker knyttet til overføring av overskudd/underskudd enhetene samt 
overføring av ubenytta investeringsmidler fra 2021 til 2022. 
 
I arbeid med årsoppgjøret ble det dessverre glemt en avsetning til fond av ubrukte midler 
innen omsorgstjenestene. Det skulle ha vært avsatt 60.000 kr av gjenværende bevilgning til 
innkjøp av møbler ved et bofellesskap samt 70.000 kr til innkjøp av 
tørketrommel/vaskemaskin til vaskeriene på Forsettunet og Follebutunet. Koronapandemien 
har ført til lenger leveringstider enn tidligere, og varene kommer derfor først i 2022. Det 
foreslås derfor at disse bevilgningene legges inn i budsjettet på nytt i 2022 med bruk av 
disposisjonsfond som finansiering. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

Innstilling/vedtak: 
1. Årsregnskapet for 2021 vedtas i balanse etter at mindreforbruk på 51.892.086,80 kr 

ble avsatt til kommunens disposisjonsfond. 
2. Årsberetningen for 2021 vedtas. 
3. Årsmeldingen for 2021 tas til etterretning. 
4. Det bevilges 60.000 kr til kjøp av møbler på bofellesskap og 70.000 kr til kjøp av 

vaskemaskin/tørketrommel på vaskeriene ved Follebutunet og Forsettunet. Utgiften 
dekkes ved å bruke av kommunens disposisjonsfond. 

 
 
 
 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 31/22 den 04.05.2022. 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Behandling: 
 
Stig Melbø, TPL, satte fram dette forslaget til nytt pkt 5.  
“Som følge av betydelig mindreforbruk i årsregnskapet for 2021, benyttes 25 mill. kr til 
ekstraordinært avdrag på kommunens lån til investeringer. Dette finansieres ved bruk av 
kommunens disposisjonsfond.» 
 
Votering:  

• Punkt 1-4: Enstemmig tiltrådt.  
• Forslag til nytt punkt 5: Enstemmig tiltrådt.  

 
 
Innstilling: 
 

1. Årsregnskapet for 2021 vedtas i balanse etter at mindreforbruk på 51.892.086,80 kr 
ble avsatt til kommunens disposisjonsfond. 

2. Årsberetningen for 2021 vedtas. 
3. Årsmeldingen for 2021 tas til etterretning. 
4. Det bevilges 60.000 kr til kjøp av møbler på bofellesskap og 70.000 kr til kjøp av 

vaskemaskin/tørketrommel på vaskeriene ved Follebutunet og Forsettunet. Utgiften 
dekkes ved å bruke av kommunens disposisjonsfond. 

5. Som følge av betydelig mindreforbruk i årsregnskapet for 2021, benyttes 25 mill. kr til 
ekstraordinært avdrag på kommunens lån til investeringer. Dette finansieres ved 
bruk av kommunens disposisjonsfond. 

 
 
 
 


