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Regnskapsresultat 2021 
 
Kommunestyret i Gausdal skal i henhold til kommuneloven vedta både et årsregnskap og en 
årsberetning. Disse to dokumentene skal gi informasjon om de viktigste tallstørrelser og vesentlige 
forhold, samt forklare avvik. I tillegg har kommunestyret i Gausdal valgt å ha andre mål enn kun de 
økonomiske. Disse målene rapporteres til kommunestyret i årsmeldingen. 

Gausdal kommune fikk i 2021 et regnskapsmessig mindreforbruk i drift på 51,9 mill. kr. I tråd med 
bestemmelsene i ny kommunelov er beløpet tilført disposisjonsfondet. Et regnskapsmessig 
mindreforbruk innebærer at kommunen har hatt høyere inntekter og/eller lavere utgifter enn 
budsjettert. Mindreforbruket de senere år er angitt i tabellen nedenfor: 

Tall i hele mill. kr 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Mer-/mindreforbruk i 
forhold til budsjett 

51,9 20,9 11,7 17,1 14,1 10,9 6,8 

 

 

Regnskapsresultat 2021 
Hovedårsakene til avvik mellom budsjett og regnskap kommenteres nedenfor En mer detaljert 
gjennomgang er inntatt i kapitlene knyttet til kommentarer til skjemaet bevilgningsoversikt drift samt 
skjemaet sum bevilgninger drift, netto (drift av kommunens tjenester). 

SENTRALE POSTER 

Tall i 1000 kr 

Avvik ved 
årets slutt 

Justert anslag 2. 
tertial etter 

budsjett-
justering 

Budsjett-
justering 2. 

tertial 

Anslag per 2 
tertial 

Skatt og rammetilskudd 16 352 1 200  1 200 

Eiendomsskatt 1 259 1 000 -500 1 500 

Utbytte 12 765 1 200  1 200 

Renter og avdrag 7 129 5 800  5 800 

Sum sentrale poster 37 505 9 200 -500 9 700 
 

 

De sentrale postene ble 37,5 mill. kr hørere enn budsjettert samt 28,3 mill. kr høyere enn anslag per 2. 
tertial korrigert for vedtatt budsjettjustering i forbindelse med kommunestyrets behandling av 
rapporten. 

Det var en god skatteinngang for hele kommunesektoren i 2021, og det ble tilleggsbevilget 
rammeoverføringer med 1,4 mill. kr til kommunene rett før jul 2021. Samlet ble det dermed et positivt 
avvik på hele 16,4 mill. kr for skatt og rammetilskudd. Anslaget ved 2. tertial var 1,2 mill. kr, men det var 
beskrevet en sannsynlighet for høyere skatteinngang i årets siste måneder. Dette ble det ytterligere 
informert om i kommunestyrets møte 16. desember 2021. 
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Ved rapporteringen per 2. tertial ble det skissert en merinntekt fra eiendomsskatt på 1,5-1,7 mill. kr. 
Budsjettet ble justert opp med 0,5 mill. kr, og avviket ved årets slutt ble dermed nær 1,3 mill. kr. Det vil 
si omtrent som anslått. 

Økte utbytteinntekter henger i hovedsak sammen med oppløsningen av Lillehammer og Gausdal 
Energiverk Holding as (LGE). I den forbindelse ble det utdelt likvidasjonsutbytte samt en fordring på 
vedtatt utbytte fra Innlandet Energi Holding as for 3. kvartal 2021. Dette medførte en merinntekt på 
12,8 mill. kr. Ved rapporteringen per 2. tertial var det anslått en merinntekt på 1,2 mill. kr knyttet til det 
ordinære utbyttet fra LGE. Det ble varslet at kommunen sannsynligvis ville få ekstra utbytte som følge av 
oppløsningen av selskapet, men dette var ikke vedtatt på det tidspunktet. Kommunestyret ble imidlertid 
varslet om merinntekten i kommunestyremøtet 16. desember 2021. 

Renter og avdrag ble anslått å bli 5,8 mill. kr høyere enn budsjettert. Ved årets slutt ble avviket 7,1 mill. 
kr, det vil si 1,3 mill. kr bedre enn anslått ved rapporteringen per 2. tertial. 

Avvik knyttet til drift av tjenestene: 

Driften av planområdene ble også i sum bedre enn antatt per andre tertial, I skjema sum bevilgninger 
drift framkommer dette med et positivt avvik på 24,9 mill. kr før korreksjon for bruk og avsetning fond. 
Korrigert for bruk/avsetning fond er avviket 14,4 mill. kr. Årsakene til dette er sammensatte. 
Hovedelementene er: 

Når regnskapsresultatet for 2021 skal kommenteres, må økonomien knyttet til korona-pandemien vies 
oppmerksomhet. Det er derfor lagt inn et eget punkt om dette under kommentarene til Sum 
bevilgninger drift, netto. Kort oppsummert har kommunen kommet godt ut av koronapandemien rent 
økonomisk. Kommunen fikk et positivt avvik på ca. 2,3 mill. kr sett opp mot det som kommunen fikk i 
kompensasjon fra staten til TISK-strategien og covid-19 vaksinering. I tillegg hadde kommunen avsatt en 
egen korona-buffer på 4,2 mill. kr som da heller ikke ble benyttet. Disse to elementene utgjør et positivt 
avvik på 6,5 mill. kr.  

Høyere utgifter med mer knyttet til selvkostområdene innebærer at en større del av inntektene enn 
budsjettert må dekke kommunens utgifter i stedet for å avsettes til fond. Dette gir en samlet pluss på ca. 
4,2 mill. kr. Ved rapporteringen per 2. tertial ble dette anslått til å bli et positivt avvik på 1 mill. kr. 

Kommunen inngikk forlik med staten i en erstatningssak som følge av at Helsetilsynet fastslo at 
Statsforvalteren sitt vedtak i en sak var feil. Kompensasjon fra staten ble inntektsført med 3,35 mill. kr. 
Dette var ikke kjent ved rapporteringen per 2. tertial, men ble informert om til kommunestyret i møtet 
16. desember 2021. 

Det har vært utfordringer knyttet til omstilling av omsorgstjenestene som følge av at det ikke har vært 
mulig å gjennomføre omstillingen så raskt som budsjettet skulle tilsi. Dette både som følge av at det har 
vært et omfattende omstillingsarbeid i tjenesten, koronapandemien og behov for å gjennomføre gode 
prosesser. Dette har vært rapportert til kommunestyret gjennom hele 2021. Avviket i så måte ble på 
dette enkeltelementet noe bedre enn anslått. 

I løpet av høsten økte strømprisene kraftig, og kommunens utgifter til dette økte med 3,9 mill. kr. 
Kommunens utgifter til strøm ble i 2021 nær 70 % høyere enn budsjettert. I positiv retning kan det 
trekkes fram at det ikke ble noen overskridelser på budsjettet til snøbrøyting av kommunens veger og 
plasser som følge av lite nedbør førjulsvinteren 2021. 
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Det er ytterligere både positivet og negative avvik i tjenestene, men det vises til kommentarene til Sum 
bevilgninger drift, netto, for ytterligere detaljer. 

  

Årsregnskap 
 

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A) 

 
Beløp i 1000      

 Note Regnskap 2020 Oppr. bud. 
2021 

Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 

Rammetilskudd 18-3 -204 208 -202 875 -204 950 -203 306 
Inntekts- og formuesskatt 18-3 -158 330 -165 329 -165 329 -183 325 

Eiendomsskatt 18-3 -28 246 -37 900 -38 400 -39 659 
Andre generelle driftsinntekter  -3 863 -2 230 -4 059 -4 664 

Sum generelle driftsinntekter  -394 647 -408 334 -412 738 -430 954 

      

Korrigert sum bevilgninger drift, netto  374 526 380 558 386 506 361 575 

      
Avskrivinger 4 33 732 33 732 36 090 36 087 
      

Sum netto driftsutgifter  408 258 414 290 422 596 397 662 

Brutto driftsresultat  13 611 5 956 9 858 -33 292 

      
Renteinntekter  -3 267 -1 862 -1 862 -2 663 

Utbytter 5 -13 781 -12 771 -12 771 -25 536 
Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

 0 0 0 0 

Renteutgifter 8, 9 14 171 15 013 15 013 10 873 

Avdrag på lån 9, 10 26 287 28 600 28 600 26 413 

Netto finansutgifter  23 410 28 980 28 980 9 086 

      
Motpost avskrivninger  -33 732 -33 732 -36 090 -36 087 

Netto driftsresultat   3 290 1 204 2 748 -60 293 

Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat 

     

Overføring til investering  0 0 0 309 
Netto avsetninger til eller bruk av 
bundne driftsfond 

13 830 -1 146 -2 418 6 375 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

13 -4 120 -58 -330 53 609 

Dekning av tidligere års merforbruk i 
driftsregnskapet 

 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av 
netto driftsresultat 

 -3 290 -1 204 -2 748 60 293 

      

Fremført til inndekning i senere år 
(merforbruk) 

 0 0 0 0 

 

Etter at kommunen tok i bruk Framsikt som publiseringsverktøy, er det noen konti som i Framsikt 
kommer fram direkte på skjema 1A i stedet for også å komme inn under planområdene på skjema 1B. 
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Dette medfører at det i disse hovedoversiktene i Framsikt framkommer litt andre tall i det avlagte 
regnskapet enn det som framkommer i Framsikt. Dette har imidlertid ingen innvirkning på hverken 
brutto eller netto driftsresultat. 

I det opprinnelige budsjettet i 2021 var det på noen planområder lagt inn beløp knyttet til fordeling av 
utgifter til drift av kommunehuset til rett KOSTRA-funksjon. Dette er en korreksjon som vi foretar på 
slutten av året, og den skulle således ikke ha vært inkludert. Dette fordi enkelte sammenstillinger da blir 
feil. Det opprinnelige budsjettet for 2021 er dermed korrigert for dette. Korreksjonen går samlet sett i 
null mellom de ulike planområdene og har ingen resultateffekt. 
 

Vesentlige avvik i bevilgningsoversikt drift (1A) 
 
Det framgår av bevilgningsoversikt drift at det er til dels store merinntekter knyttet til enkelte poster i 
regnskapet. De ulike elementene som har vesentlig budsjettavvik  forklares i teksten nedenfor. 

Skatt og rammetilskudd ble 18,4 mill. kr høyere enn opprinnelig budsjett og 16,4 mill. kr høyere enn 
justert budsjett. Skatteinngang og inntekts-utjevningstilskudd ble i sum 14,8 mill. kr høyere enn 
budsjettert. Kommunesektoren som sådan har kommet bra ut av 2021 når det gjelder skatteinngang. 
Dette skyldes blant annet at ønnsoppgjøret ble høyere enn forutsatt, noe “forsinket” beskatning knyttet 
til utbytte samt at økonomien i landet tross alt har gått bra. Rammetilskuddet ble justert opp med 2,1 
mill. kr fra opprinnelig budsjett. Rett før jul ble kommunen tilført 1,5 mill. kr i ekstra rammetilskudd. 
Dette knyttes til koronapandemien, vaksinasjonsutgifter samt økt behov for sosialhjelp som følge av 
økte strømpriser. Denne tilleggsbevilgningen er ikke lagt inn i budsjettet. 

Inntektene fra eiendomsskatt ble nær 1,8 mill. kr høyere enn opprinnelig budsjett. 0,5 mill. kr ble 
budsjettjustert gjennom året, slik at avviket ved årets slutt ble på 1,3 mill. kr. 

Andre generelle tilskudd ble 0,6 mill. kr høyere enn justert budsjett.  Hovedforklaringen på dette 
knytter seg til økt integreringstilskudd med 0,5 mill. kr. 

Korrigert sum bevilgninger drift, netto. Utgifter til drift av kommunens tjenester ble 24,9 mill. kr lavere 
enn justert budsjettert. Det vises til forklaring på skjema §5-4 Sum bevilgninger drift, netto, for nærmere 
forklaring på dette. Der er det også inntatt oversikt knyttet til utgifter og inntekter relatert til 
koronapandemien og covid-19 vaksineringen. 

Renteinntektene ble 0,6 mill. kr høyere enn budsjettert, dette henger i hovedsak sammen med høyere 
innestående beløp på bank enn tatt høyde for i budsjettet.  Utbytte ble 12,8 mill. kr høyere enn 
budsjettert. Som følge av oppløsning av Lillehammer og Gausdal Energiverk Holding as (LGE), ble det rett 
før årsslutt utbetalt likvidasjonsutbytte fra selskapet. Det vil si de gjenværende midlene fra selskapet ble 
fordelt forholdsmessig på de to eierne. Tidligere på året ble det utbetalt utbytte på bakgrunn av 
resultatet i selskapet i 2020, og på slutten av 2021 inntektsførte kommunen en fordring på utbytte fra 
Innlandet Energi Holding as for 3. kvartal 2021. Fordringen ble overdratt kommunene som del av 
oppgjøret i LGE.  

Følgende inntekter fra utbytte har kommune mottatt i 2021: 
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Mottatt utbytte i 2021 Mill. kr 

IKOMM AS 0,3 

Lillehammer og Gausdal Energiverk Holding as, ordinært utbytte 13,7 

Lillehammer og Gausdal Energiverk Holding as, utbytte i forbindelse med 
oppløsning av selskapet 

9,5 

Innlandet Energi Holding as, fordring på utbytte for 3. kvartal 2021 2,0 

Sum utbytte 2021 25,5 
 

 

Renteutgifter og avdrag på lån ble samlet  6,3 mill. kr lavere enn budsjettert. Renteutgiftene ble 
4,1 mill. kr lavere enn budsjettert som følge av lavere låneopptak enn først forventet, samt lavt 
rentenivå. Avdrag ble 2,2 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette knytter seg til lavere minimumsavdrag 
enn det som var budsjettert. 

0,3 mill. kr er overført til investeringsregnskapet. Dette er som følge av at bruk av bundne driftsfond 
ikke lenger kan inntektsføres i investeringsregnskapet. Bruk av fond må etter ny kommunelov 
inntektsføres i driftsregnskapet for deretter å overføres til investeringsregnskapet. 

Netto avsetninger til bundne fond viser en høyere utgift enn både opprinnelig og justert budsjett. Det 
knytter seg til større avsetning til fond av øremerka midler enn forutsatt. 

Netto avsetninger til disposisjonsfond viser en vesentlig høyere utgift enn budsjettert med nær 54 mill. 
kr. Hovedårsaken til dette er at kommunens regnskapsmessige mindreforbruk på 51,9 mill. kr er avsatt 
til disposisjonsfond i tråd med kommunelovens bestemmelser. Øvrig avsetning til fond er i henhold til 
delegert myndighet til kommunedirektøren knyttet til å avsette til fond ubrukte midler som er bevilget 
til et særskilt formål. 

Som følge av at kommunen fikk et regnskapsmessig mindreforbruk i 2021, måtte kommunen etter ny 
kommunelov stryke regnskapsført bruk av disposisjonsfond på planområdene. Det ble til sammen 
strøket bruk av disposisjonsfond med 2,9 mill. kr. Regnskapsmessig mindreforbruk er da i realiteten 
tilsvarende bedre for året 2021. 

  



Årsberetning 2021 
 

Side 8 av 36 

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) 

 
Beløp i 1000      

 Note Regnskap 2020 Oppr. bud. 
2021 

Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 

Administrative fellestjenester 13, 16, 17 26 997 26 771 27 367 26 977 

Næring og miljø 13, 18-1 6 090 6 137 6 072 5 971 

Skole 13 70 858 71 997 74 241 73 996 
Barnehage 13 39 557 40 448 43 071 40 635 

Kultur og fritid 13 11 417 10 699 11 133 11 064 

Teknisk drift 13, 14, 18-6 -402 -788 140 -4 685 

Bygg/eiendom/areal 13, 14, 18-1, 
18-6 

23 984 25 287 27 104 30 745 

Interkommunale samarbeid 13, 18-1 0 0 0 0 

Barn og familie 13 24 351 25 275 29 559 25 090 

Sosiale tjenester og sysselsetting 13 12 806 16 329 15 632 15 382 

Helse 13, 18-1, 18-3 61 946 62 936 72 427 73 978 

Omsorg 13, 18-3, 18-6 98 637 85 869 93 116 90 569 

Generelle utgifter og inntekter 11, 13 504 8 295 -18 034 -22 516 

Sum bevilgninger drift, netto  376 745 379 254 381 829 367 206 

      
Herav:      
Avskrivinger  0 0 0 0 

Netto renteutgifter og -inntekter  4 0 0 8 

Avsetninger til bundne driftsfond  14 657 2 692 869 13 162 

Bruk av bundne driftsfond  -14 082 -3 938 -5 216 -8 772 

Avsetninger til disposisjonsfond  2 766 75 75 1 233 

Bruk av disposisjonsfond  -1 126 -133 -405 0 

Korrigert sum bevilgninger drift, 
netto 

 374 526 380 558 386 506 361 575 

 

Etter at kommunen tok i bruk Framsikt som publiseringsverktøy, er det noen konti som i Framsikt 
kommer fram direkte på skjema 1A i stedet for også å komme inn under planområdene på skjema 1B. 
Dette medfører at det i disse hovedoversiktene i Framsikt framkommer litt andre tall i det avlagte 
regnskapet enn det som framkommer i Framsikt. Dette har imidlertid ingen innvirkning på hverken 
brutto eller netto driftsresultat. 

I det opprinnelige budsjettet i 2021 var det på noen planområder lagt inn beløp knyttet til fordeling av 
utgifter til drift av kommunehuset til rett KOSTRA-funksjon. Dette er en korreksjon som vi foretar på 
slutten av året, og den skulle således ikke ha vært inkludert. Dette fordi enkelte sammenstillinger da blir 
feil. Det opprinnelige budsjettet for 2021 er dermed korrigert for dette. Korreksjonen går samlet sett i 
null mellom de ulike planområdene og har ingen resultateffekt. 
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Kommentarer til sum bevilgninger drift, netto (1B) 
 
Sum bevilgning til drift ble 24,9 mill. kr lavere enn justert budsjett. Korrigert for bruk og avsetning av 
fond, er driften av planområdene 14,6 mill. kr lavere enn budsjettert nivå.  

Tabellen nedenfor viser avvik på det enkelte planområde totalt og justering for bruk/avsetning fond for 
å få et korrigert avvik per planområde ved årsslutt. Dette sammenholdes med hva som ble anslått som 
avvik i forbindelse med rapporteringen per 2. tertial. 

  Planområde Avvik 

 Avvik 

etter 

budsjett-

justering 2. 

tertial  

Budsjett-

justering 2. 

tertial 

 Korrigert 

anslag 2. 

tertial  

1 Administrative fellestjenester 390 -  - 

2 Næring og miljø 81 -  - 

3 Skole 245 1 000  1 000 

4 Barnehage 2 396 2 000  2 000 

5 Kultur og fritid 49 -  - 

6 Teknisk drift 4 532 1 000  1 000 

7 Bygg/eiendom/areal -1 225 -1 300  -1 300 

8 Interkommunale samarbeid - -  - 

9 Barn og familie 3 143 2 000  2 000 

10 Sosiale tjenester og sysselsetting 1 651 1 300  1 300 

11 Helse -3 554 -5 200  -5 200 

12 Omsorg 2 431 -4 000 500 -4 500 

13 Generelle utgifter og inntekter 4 482 700  700 

  Avvik per planområde 14 621 -2 500 500 -3 000 

 

Strykningsbestemmelser ny kommunelov - reversering av bruk av 

disposisjonsfond på planområdene. 
 
Som følge av at kommunen samlet sett fikk et mindreforbruk i 2021, måtte inntektsført bruk av fond på 
planområdene strykes. Det medfører at resultatet på planområdene ble svekket som følge av dette. 
Følgende bruk av fond er strøket på planområdene ved årsavslutningen: 
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 Planområde: Beløp 

1 Administrative fellestjenester 368 

3 Skole 866 

4 Barnehage 577 

5 Kultur og fritid 120 

6 Teknisk drift 114 

7 Bygg/eiendom/areal 9 

10 Sosiale tjenester og sysselsetting 831 

 Sum strykning bruk av disposisjonsfond på planområdene 2 885 
 

 

Økonomiske forhold knyttet til korona-pandemien og vaksinering covid-19. 
Koronapandemien har preget kommunens tjenester i betydelig grad også i 2021. I tillegg til å håndtere 
TISK-strategien har kommunene i 2021 gjennomført vaksinering av befolkningen med opp til 3 doser per 
innbygger. Kommunen har prosjektført alle merutgifter som kan knyttes til dette. Ressursbruk knyttet til 
omdisponering av ansatte er imidlertid ikke tatt med når kommunen har satt opp oversikt for å se 
utgiftene til dette. 

Kommunesektoren har blitt kompensert gjennom statlige overføringer gjennom året og Gausdal 
kommune har fått dekket opp sine merutgifter til koronahåndteringen og vaksinering i 2021. Det vises til 
tabell nedenfor som viser dette. 

Tall i 1000 kr Koronapandemien Covid-19 vaksinasjon 

Sum utgifter til koronapandemien 5 882 1 679 

Mottatt kompensasjon fra staten:   

Statsbudsjett 2021 5 976  

Øremerket tilskudd  559 

Revidert nasjonalbudsjett 1 131 846 

Tilleggskompensasjon i desember 2021 (ikke 
lagt inn i kommunens budsjett) 

700 695 

Sum kompensasjon 7 807 2 100 

Avvik 1 925 421 

Avvik utgifter sett opp mot regulert budsjett 833 144 
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Utgiftene i tabellen over knytter seg til de fleste planområdene, avvik mot budsjett framkommer i 
hovedsak på planområde 11 Helse. Det vil i årsmeldingen bli gitt en særskilt kommentar til korona-
utgiftene og utgifter til vaksinering på det enkelte planområde. 

Det har vært relativt få tilfeller av smittespredning på kommunens sykehjem og innen de 
hjemmebaserte tjenesten. Samtidig er tjenestene bevisste på å ikke pådra kommunen unødige utgifter. 
Dette er faktorer som bidrar til at kommunen har kommet relativt heldig ut økonomisk av pandemien, 

Kommunen har mottatt midler fra staten som skal gis som tilskudd til næringslivet både i 2020 og i 2021. 
I 2021 har kommunen betalt ut nær 2,7 mill. kr til lokalt næringsliv som følge av dette. Rett innunder jul 
mottok kommunen ytterligere 0,5 mill. kr i den 6. tildelingsrunden. Disse tilskuddsmidlene ble satt på 
fond og utbetales i 2022 ut fra formannskapets prioritering av innkomne søknader. 

Kommunestyret avsatte i budsjettet for 2021 en ekstra koronabuffer. Denne har det ikke vært 
nødvendig å bruke av gjennom året, og den bidrar til et positivt avvik på planområde 13 Generelle 
utgifter og inntekter med 4,2 mill. kr. 

Avvik innen driften av kommunens tjenester (planområder) 
De planområdene med de største avvikene totalt sett kommenteres nedenfor: 

Planområde 4 Barnehage. Det ble et mindreforbruk på 2,4 mill. kr. Det er omtrent som anslått ved 
rapporteringen per 2. tertial da det anslått et mindreforbruk på 2 mill. kr. Avviket skyldes lavere tilskudd 
til private barnehager enn budsjettert samt lavere driftsutgifter i kommunens barnehager. 
Hovedårsaken til dette er færre barn og dermed lavere utgiftsbehov.  

Planområde 6 Teknisk drift. Det ble et mindreforbruk på 4,5 mill. kr, ved rapporteringen per 2. tertial 
ble det anslått et positivt avvik på 1 mill. kr. 4,4 mill. kr av dette avviket knytter seg til 
selvkosttjenestene. Det er et høyere rentenivå enn det som ble lagt til grunn ved budsjetteringen, nivå 
som det beregnes renter og avskrivninger på er også høyere samt at det var anslått et høyere fond ved 
starten av året enn det som var tilfellet. Alle disse faktorene medfører at en større del av inntektene på 
selvkosttjenestene må dekke opp utgiftene til disse tjenestene. Bruk av fond for å dekke opp utgiftene 
innen selvkostområdet blir dermed høyere eller at avsetning til fond blir lavere enn budsjettert.  

Det har vært en førjulsvinter i 2021 som ikke medførte mye brøyting eller strøing. Det gir en pluss på 
budsjettet til kommunale veger med 0,2 mill. kr. Ved rapportering for 2. tertial var det knyttet 
usikkerhet til om det ville være tilstrekkelig med budsjett på denne posten. 

Planområde 7 Bygg/eiendom/areal. Planområdet har et merforbruk på 1,2 mill. kr, det er omtrent som 
rapportert ved 2. tertial da anslaget var et merforbruk i størrelsesorden 1,2 mill. kr. Strømutgiftene økte 
kraftig i 2021 og ble 3,2 mill. kr høyere enn budsjett. I positiv retning trekker lavere utgifter til 
planarbeid med 0,9 mill. kr, 0,6 mill. kr i lavere utgifter til brøyting av kommunale plasser samt øvrige 
utgifter som ble lavere enn budsjettert. 

Planområde 9 Barn og familie. Det ble et mindreforbruk på 3,1 mill. kr og 3 mill. kr av dette knytter seg 
til lavere utgifter til barneverntjeneste.  Ved rapporteringen per 2. tertial ble det anslått et 
mindreforbruk på 2 mill. kr. Det er utgiftssiden innen barneverntjenesten som har utviklet seg mer 
positivt siste del av året enn det som var anslått. 

Planområde 10 Sosiale tjenester og sysselsetting. Mindreforbruket ble 1,7 mill. kr ved årets slutt, ved 
rapporteringen per andre tertial ble det anslått et mindreforbruk på 1,3 mill. kr. Dette skyldes lavere 
utgifter til økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsordningen.  
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Planområde 11 Helse. Planområdet fikk et merforbruk på 3,6 mill. kr. Ved rapportering for 2. tertial ble 
det anslått et merforbruk på 5,2 mill. kr. Resultatet ble dermed noe bedre enn anslått. Avviket ved årets 
slutt knytter seg til lavere netto inntekter til ressurskrevende tjenester med 3,3 mill. kr og merutgifter 
interkommunal legevakttjeneste med 0,2 mill. kr. 

Planområde 12 Omsorg. Planområdet fikk et mindreforbruk på 2,4 mill. kr ved årets slutt. Ved 
rapporteringen per 2. tertial ble det anslått et merforbruk på 4 mill. kr etter justert budsjett for 
velferdsteknologi. Kommunen fikk avklart forlik med staten før jul og har inntektsført 3,35 mill. kr 
knyttet til dette. Utgifter/inntekter til ressurskrevende tjenester slo positivt ut med 0,7 mill. kr. 
Fellesutgifter/utgifter til interkommunale samarbeid ble 0,5 mill. kr lavere enn budsjettert. Kommunen 
betalte kun for ett døgn vedrørende utskrivningsklare pasienter i 2021. Resterende budsjettbevilgning 
på 0,7 mill. kr er dermed omdisponert til institusjonstjenesten. Merforbruk innen resten av tjenestene 
utgjør etter denne omdisponeringen av budsjettmidler 2,2 mill. kr.  Deler av omstillingen i tjenesten 
kom mer gunstig ut enn det som ble anslått i forbindelse med rapporteringen per 2. tertial.  

Planområde 13 Generelle utgifter og inntekter har et mindreforbruk på 4,5 mill. kr. Det knytter seg til 
den del sentrale budsjettposter slik: 

• Lønnreserveposten viser et negativt avvik på 5,1 mill. kr. Som varslet ved rapporteringen 
per 2. tertial ble det et høyere lønnsoppgjør enn det som var tatt høyde for i budsjettet.  

• Utgiftene til pensjon ble 4,5 mill. kr lavere enn budsjettert.  

• Kommunestyret avsatte i budsjettet en egen korona-buffer i 2021. Det ble ikke nødvendig 
å bruke av den, og den ubrukte budsjettposten på 4,3 mill. kr gir dermed et positivt avvik. 
Dette er som rapportert per 2. tertial. 

• På planområdet ligger det også i igjen ubenytta midler finansiert av rammeoverføring fra 
staten med 0,7 mill. kr 

• Det er et negativt avvik på 0,6 mill. kr knyttet til større avsetninger av renter til bundne 
fond samt avsetning til flyktningfond. Avsetningen til flyktningfond på 0,5 mill. kr tilsvarer 
merinntekt integreringstilskudd på bevilgningsoversikt drift. 

• Ubrukt avsetning til tap på fordring med 0,1 mill. kr 

Mer detaljerte forklaringer på det enkelte planområde inntas i kommunens årsmelding for 2021.   
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§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A) 

 
Beløp i 1000      

 Note Regnskap 2020 Oppr. bud. 
2021 

Rev. bud. 
2021 

Regnskap 2021 

Investeringer i varige driftsmidler 4, 18-5 113 278 94 290 147 526 103 884 
Tilskudd til andres investeringer  1 163 0 0 1 042 
Investeringer i aksjer og andeler i 
selskaper 

5 1 321 1 500 1 500 181 208 

Utlån av egne midler  0 0 0 0 
Avdrag på lån  0 0 0 0 

Sum investeringsutgifter  115 761 95 790 149 026 286 134 

      
Kompensasjon for merverdiavgift 18-4, -5 720 -3 754 -11 817 -8 455 
Tilskudd fra andre 18-4 -34 671 0 -27 400 -20 851 
Salg av varige driftsmidler 4 -13 792 -7 550 -10 600 -16 057 
Salg av finansielle anleggsmidler 5, 15 0 0 0 -180 042 
Utdeling fra selskaper 5 0 0 0 -129 
Mottatte avdrag på utlån av egne 
midler 

 0 0 0 0 

Bruk av lån  -62 260 -83 508 -100 092 -63 694 

Sum investeringsinntekter  -116 443 -94 812 -149 909 -289 228 

      
Videreutlån 6 12 320 23 000 35 523 19 292 
Bruk av lån til videreutlån  -12 320 -23 000 -35 523 -19 292 
Avdrag på lån til videreutlån 10 6 900 7 535 7 535 11 066 
Mottatte avdrag på videreutlån 10 -8 765 -7 213 -7 213 -12 138 

Netto utgifter videreutlån  -1 865 322 322 -1 072 

      
Overføring fra drift  0 0 0 -309 
Netto avsetninger til eller bruk av 
bundne investeringsfond 

13 2 051 -100 -480 957 

Netto avsetninger til eller bruk av 
ubundet investeringsfond 

13 496 -1 200 1 041 3 519 

Dekning av tidligere års udekket 
beløp 

 0 0 0 0 

Sum overføring fra drift og netto 
avsetninger 

 2 547 -1 300 561 4 166 

      

Fremført til inndekning i senere år 
(udekket) 

 0 0 0 0 

 

 
Kommentarer til bevilgningsoversikt investering 
 
Regulert budsjett for 2021 viser sum investeringsutgifter på 149 mill. kr, mens regnskapet viser 
286,1 mill. kr. Finansieringsbehovet er dermed 137,1 mill. kr høyere enn budsjettert. Av dette skyldes 
180 mill. kr en regnskapsteknisk føring knyttet til kjøp av aksjer i Innlandet Energi Holding as. Dette er 
som følge av at Lillehammer og Gausdal Energiverk Holding as (LGE)ble oppløst og selskapets eierskap i 
Innlandet Energi Holding as ble overført til Lillehammer og Gausdal kommuner ut fra relativ eierandel. 
Denne utgiften på 180 mill. kr dekkes opp av tilsvarende føring knyttet til salg/oppgjør av LGE. Dette 
framkommer på linjen salg av finansielle anleggsmidler. 

I forbindelse med låneopptak gjøres det en vurdering av periodisering av investeringsutgiftene mellom 
år, og det er i den forbindelse fokus på å ikke ta opp mer lån enn det som antas forbrukt. I 2021 ble det 
av ulike årsaker ikke fremmet egen sak for kommunestyret knyttet til reduksjon i investeringsbudsjettet 
som følge av forsinket framdrift. Dette medfører at avviket i 2021 er høyere enn det ellers ville ha vært. 
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Investeringer i anleggsmidler. Her er det et mindreforbruk på 42,6 mill. kr. Dette fordeler seg på mange 
prosjekter, og her nevnes de prosjektene med størst avvik: 

 Prosjekt Tall i 1000 kr 

93172 Sprinkleranlegg Follebutunet -7 521 

96641 Rehab Skei - Svingvoll -3 402 

99208 
Justeringsrett mva. VA-anlegg Slåseter Panorama (30.09.2021-
29.09.2031) 

-3 272 

96794 Trafikksikkerhetstiltak- dropsone Follebu skole -1 544 

94261 
Fjerdumsskogen boligfelt inkl. gang-og sykkelveg FV 2458, veg, 
venn, avløp, grunnverv 

1 266 

96636 Rehab avløp Follebu 1 271 

93143 Kjøp/leasing biler hjemmetjenesten 1 482 

93171 Sprinkleranlegg Forsettunet 1 700 

98004 Kartlegging/ Prosjektering Dørja 1 734 

91115 Digitalisering kommunale tjenester 1 933 

96070 Rammebevilgning planområde 7 for øvrig 1 986 

94700 Aktivitetsområde Heggen- prosjektering og bygging 2 000 

95635 Steinslia næringsområde, grunnerverv og opparbeiding 2 263 

93560 Velferdsteknologi 2 500 

93600 Rammebevilgning investeringer Pleie og omsorg 2 908 

96563 Vannledning Skei vv- Huldresteinvegen 3 682 

96040 Rammebevilgning vann og avløp 3 970 

98011 Flomsikring Finna (NVE) 21 211 

 Sum 37 981 

 Avvik øvrige investeringsprosjekt 8 434 

 Sum avvik investeringer i anleggsmidler 42 600 
 

 

Kompensasjon for merverdiavgift er 3,3 mill. kr lavere enn budsjettert. Hovedårsaken til avviket kan 
knyttes til prosjekt 98011 flomsikring av Finna.  



Årsberetning 2021 
 

Side 15 av 36 

Tilskudd fra andre er 6,5 mill. kr lavere enn budsjettert. Følgende forhold er årsak til de største avvikene 
på denne posten: Det er en regnskapsteknisk føring av overdratt justeringsrett merverdiavgift - avvik i 
positiv retning på 4,9 mill. kr.  Tilsvarende motpost er ført som en utgift under investering i 
anleggsmidler. I motsatt retning trekker avvik knyttet tilskudd flomsikring av Finna med 18,3 mill. kr. 
Utgifter og inntekter vil i hovedsak påløpe i 2022. I positiv retning trekkes også tilskudd fra Husbanken 
på 6,4 mill. kr knyttet til sprinkling av Follebutunet.  

Salg av varige driftsmidler er nær 5,5 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette knytter seg til salg 
næringstomt samt salg av det gamle herredshuset i Forset. 

Salg av finansielle anleggsmidler er 180 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette er en regnskapsteknisk 
føring som følge av oppløsningen av LGE. 

Bruk av lånemidler er 36,4 mill. kr lavere enn budsjettert, og knytter seg i hovedsak til lavere bruk av lån 
til kommunens investeringer. 

Videreutlån og bruk av lån til videreutlån. Det er et avvik på 16,2 mill. kr i mindreutgifter og tilsvarende 
i mindreinntekter bruk av lån. Dette knytter seg til startlån. Dette er en behovsprøvd ordning, der det 
kun kan lånes ut til personer i målgruppen og de som får lån må ha en (lang)varig lav inntekt. Samtidig 
må inntekten være slik at lån kan betjenes. Det tar tid fra lånetilsagn er gitt til vedtatt utlån blir realisert. 
Det er også en utfordring nå at det er få boliger ute på markedet.  

I hele 2021 var det svært stor etterspørsel etter startlån. 

Avdrag på lån til videreutlån har 3,5 mill. kr høyere utgifter enn budsjettert. Dette er som følge av at 
kommunen har mottatt ekstraordinære avdrag på lån, som igjen er betalt som avdrag på kommunens 
lån i Husbanken. 

Mottatte avdrag på videreutlån har en merinntekt på 4,9 mill. kr. Dette knytter seg i hovedsak til 
ekstraordinære innbetalinger på startlån. Deler av dette er innbetalt ekstraordinært på startlån hos 
Husbanken, mens det som kom inn på slutten av året ble avsatt til et bundet fond. 

Netto avsetninger til bundne investeringsfond er 1,4 mill. kr lavere enn budsjettert. Det er avsatt til 
bundne fond knyttet til startlån med 1,1 mill.kr og 0,3 mill. kr gjelder tekniske avsetninger i tilknytning til 
avtaler om overdratt justeringsrett for merverdiavgift på vann- og avløpsanlegg. 

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond er 2,5 mill. kr lavere enn budsjettert. 2 
mill. kr knytter seg til avsetning til fond i forbindelse med salg av det tidligere herredshuset i Forset, 
Øvrig avvik knytter seg i hovedsak til kartlegging/prosjektering av Dørja, der utgifter også vil komme i 
2022. 
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§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B) 

1. Investeringer i varige driftsmidler 

 
Beløp i 1000      

 Note Regnskap 2020 Oppr. bud. 
2021 

Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 

Administrative fellestjenester  2 059 3 600 40 757 13 667 

Næring og miljø  0 0 0 280 

Skole  1 146 820 1 259 954 
Barnehage  293 0 0 185 

Kultur og fritid  216 0 0 216 

Teknisk drift  86 179 68 005 71 656 63 885 
Bygg/eiendom/areal  22 158 17 015 27 346 22 131 

Barn og familie  4 0 0 0 

Sosiale tjenester og sysselsetting  289 0 0 0 

Helse  274 400 500 473 

Omsorg  661 4 450 6 008 2 093 

Investeringer i varige driftsmidler   113 278 94 290 147 526 103 884 

 

2. Tilskudd til andres investeringer 
 
Beløp i 1000      

 Note Regnskap 2020 Oppr. bud. 
2021 

Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 

Standard, ikke prosjekttilknytning  0 0 0 80 
Salg av Engjom skole og 
rektorbolig, Engjomsvegen 113 
og 111 

18-6 0 0 0 10 

Investeringstilskudd kirkelig 
fellesråd 

 1 000 0 0 0 

HB Øvre Forset  2 0 0 0 
Rehab Skei - Svingvoll 18-5 90 0 0 384 
Forset vv - utvidelse 
rentvannstank 

 2 0 0 0 

Justeringsrett mva. VA-anlegg 
Kjoslia 3 (30.08.19-29.08.29) 

18-6 17 0 0 51 

Justeringsrett mva. VA-anlegg 
Kjoslia 1 del 1 (14.10.2020-
13.10.2030) 

18-6 0 0 0 33 

Justeringsrett mva. VA-anlegg 
Thon hotellbygg (30.09.19-
29.09.29) 

18-6 51 0 0 205 

Justeringsrett mva. VA-anlegg 
Slåseterlia (22.01.2020-
21.01.2030) 

18-6 0 0 0 179 

Justeringsrett mva. VA-anlegg 
Blekastad hyttefelt (19.05.2020-
18.05.2030) 

18-6 0 0 0 28 

Justeringsrett mva. VA-anlegg 
Bergseng sæter (20.05.2020-
11.12.2027) 

18-6 0 0 0 27 

Justeringsrett mva. VA-anlegg 
Slåseter Hyttegrend trinn 3 
(19.08.2020-18.08.2030) 

18-6 0 0 0 45 

Tilskudd til andres investeringer   1 163 0 0 1 042 
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3. Investeringer i aksjer og andeler 
 
Beløp i 1000      

 Note Regnskap 2020 Oppr. bud. 
2021 

Rev. bud. 
2021 

Regnskap 2021 

Kjøp av aksjer 5, 15 0 0 0 180 042 
Egenkapitalinnskudd KLP 5 1 321 1 500 1 500 1 166 

Investeringer i aksjer og andeler 
i selskaper  

 1 321 1 500 1 500 181 208 

 

4. Utlån 
 
Beløp i 1000      

 Note Regnskap 2020 Oppr. bud. 2021 Rev. bud. 2021 Regnskap 2021 

Investeringer i varige 
driftsmidler  

 0 0 0 0 

      

Sum del 1-4  115 761 95 790 149 026 286 134 
 

 
§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3) 
 
Beløp i 1000      

 Note Regnskap 
2020 

Oppr. bud. 
2021 

Rev. bud. 
2021 

Regnskap 2021 

Rammetilskudd 18-3 -204 208 -202 875 -204 950 -203 306 
Inntekts- og formuesskatt 18-3 -158 330 -165 329 -165 329 -183 325 

Eiendomsskatt 18-3 -28 246 -37 900 -38 400 -39 659 
Andre skatteinntekter  -1 857 -1 829 -1 829 -2 054 
Andre overføringer og tilskudd fra staten  -3 863 -2 230 -2 230 -2 610 

Overføringer og tilskudd fra andre 18-3 -92 322 -90 551 -89 009 -121 440 

Brukerbetalinger  -17 636 -18 841 -19 328 -19 371 

Salgs- og leieinntekter  -70 882 -69 881 -70 738 -82 293 

Sum driftsinntekter  -577 343 -589 436 -591 813 -654 058 

      

Lønnsutgifter 16 281 181 274 171 276 649 287 283 
Sosiale utgifter 11 71 185 76 984 77 232 72 356 

Kjøp av varer og tjenester 17, 18-6 166 350 190 426 191 035 183 196 

Overføringer og tilskudd til andre  38 507 20 079 20 665 41 844 

Avskrivninger 4, 10 33 732 33 732 36 090 36 087 

Sum driftsutgifter  590 955 595 392 601 671 620 766 

      

Brutto driftsresultat  13 611 5 956 9 858 -33 292 

      

Renteinntekter  -3 267 -1 862 -1 862 -2 663 
Utbytter 5 -13 781 -12 771 -12 771 -25 536 

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler  0 0 0 0 

Renteutgifter 8, 9 14 171 15 013 15 013 10 873 
Avdrag på lån 10 26 287 28 600 28 600 26 413 
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Beløp i 1000      

 Note Regnskap 
2020 

Oppr. bud. 
2021 

Rev. bud. 
2021 

Regnskap 2021 

Netto finansutgifter  23 410 28 980 28 980 9 086 

      

Motpost avskrivninger  -33 732 -33 732 -36 090 -36 087 

Netto driftsresultat  3 290 1 204 2 748 -60 293 

      

Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat 

     

Overføring til investering  0 0 0 309 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
driftsfond 

13 830 -1 146 -2 418 6 375 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

13 -4 120 -58 -330 53 609 

Dekning av tidligere års merforbruk  0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 

 -3 290 -1 204 -2 748 60 293 

      

Fremført til inndekning i senere år 
(merforbruk) 

 0 0 0 0 

      

Som følge av ny kommunelov er økonomisk oversikt etter art i drift justert noe. Det viser seg at det ikke 
er fullt samsvar mellom hvordan dette er satt opp i kommunens økonomisystem og i 
publiseringsverktøyet Framsikt. Både brutto og netto driftsresultat er uberørt av disse avvikene, og det 
er også kun budsjett-tallene som har avvik. Dette er fordi avvikene knytter seg til hvordan enkelte 
budsjett-konti har blitt plukket med i denne oversikten. De største avvikene er mellom lønnsutgifter, 
kjøp av varer og tjenester samt overføringer og tilskudd til andre. 

Det vil i 2022 bli gjort et arbeid for å rette opp dette slik at visningen blir lik både i kommunens 
økonomisystem og i Framsikt. 

 
 

§ 5-8. Balanseregnskapet 

Tall i 1000 kroner Note 
Regnskap 
2021 

Regnskap 
2020 

EIENDELER    

Anleggsmidler    

Varige driftsmidler    

Faste eiendommer og anlegg 4 1 069 032 1 020 172 

Utstyr, maskiner og transportmidler 4 28 411 23 708 

Finansielle anleggsmidler    
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Aksjer og andeler (eiendeler) 5 198 721 247 341 

Obligasjoner (eiendeler)  0 0 

Utlån 6 78 708 94 496 

Immaterielle eiendeler  0 0 

Pensjonsmidler 11 645 315 648 333 

Sum anleggsmidler  2 020 187 2 034 049 

Omløpsmidler    

Bankinnskudd og kontanter  247 503 183 771 

Finansielle omløpsmidler    

Aksjer og andeler (omløpsmidler)  0 0 

Obligasjoner (omløpsmidler)  0 0 

Sertifikater  0 0 

Derivater (omløpsmidler)  0 0 

Kortsiktige fordringer    

Kundefordringer 18-3 10 788 12 401 

Andre kortsiktige fordringer  53 683 39 259 

Premieavvik (kortsiktige fordringer) 11 39 655 27 498 

Sum omløpsmidler  351 629 262 929 

Sum eiendeler  2 371 816 2 296 978 

EGENKAPITAL OG GJELD    

Egenkapital    

Egenkapital drift    

Disposisjonsfond 13 -97 819 -44 210 

Bundne driftsfond 13 -80 103 -73 729 

Merforbruk i driftsregnskapet  0 0 

Egenkapital investering    

Ubundet investeringsfond 13 -23 510 -19 992 

Bundne investeringsfond 13 -3 768 -2 811 

Udekket beløp i investeringsregnskapet  0 0 
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Annen egenkapital    

Kapitalkonto 2 -555 808 -584 382 

Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift 3 7 705 7 705 

Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen 
investering 

 0 0 

Sum egenkapital  -753 303 -717 418 

Langsiktig gjeld    

Lån    

Gjeld til kredittinstitusjoner 9, 18-6 -845 113 -794 592 

Obligasjonslån  0 0 

Sertifikatlån  0 0 

Pensjonsforpliktelse 11, 18-6 -650 007 -680 803 

Sum langsiktig gjeld  -1 495 120 -1 475 395 

Kortsiktig gjeld    

Leverandørgjeld 18-2,18-6 -53 955 -47 672 

Likviditetslån  0 0 

Derivater (kortsiktig gjeld)  0 0 

Annen kortsiktig gjeld 18-6 -69 438 -56 493 

Premieavvik (kortsiktige gjeld)  0 0 

Sum kortsiktig gjeld  -123 393 -104 165 

Sum egenkapital og gjeld  -2 371 816 -2 296 978 

MEMORIAKONTI    

Ubrukte lånemidler 9 30 741 25 728 

Andre memoriakonti 18-6 8 155 7 915 

Motkonto for memoriakontiene  -38 896 -33 643 

Sum memoriakonti  0 0 

Sum balanse  0 0 
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Økonomisk analyse 
 
Kapitlet omhandler status på de ulike handlingsreglene samt utvikling i sentrale nøkkeltall. 

Handlingsregler 

 
Gausdal kommune vedtok i desember 2018 handlingsregler som det skal styres etter og rapporteres på 
fra og med regnskapsåret 2019. Status på handlingsreglene ved utgangen av 2021 og avstand til ønsket 
mål framgår av tabellen nedenfor. For å kunne se utviklingen i avstanden til målet, er det også inntatt 
tall som viser differansen til målet per 2021. 

Handlingsregel Mål Status 2021 
Differanse i 
mill. kr 2021 

Differanse i 
mill. kr 2020 

Netto driftsresultat i % av 
driftsinntektene 

1,75 % 9,2 % -48,9 13,4 

Disposisjonsfond i % av 
driftsinntektene 

8 % 15,0 % -45,5 2,0 

Netto lånegjeld i % av 
driftsinntektene 

80 % 112 % 212,4 212,5 

Kommunens årlige 
låneopptak skal ikke 
overstige låneavdrag 
(utenom selvkostområdet og 
startlån). Mill. kr 

Mindre enn 0 Oppnådd -7,7 -33,60 

 

 

I 2020 var det kun handlingsregelen om at kommunens låneopptak ikke skal overstige låneavdragene 
(utenom startlån og selvkostområdet) som ble nådd. I 2020 og 2021 har det vært gjennomført 
betydelige omstilligstiltak, dette har medført lavere driftsutgifter. Samtidig ble det en høy skatteinngang 
i hele landet i 2021, fortsatt lavt rentenivå samt at kommunen mottok ekstra utbytte som følge av 
oppløsningen av Lillehammer og Gausdal Energiverk Holding as. Dette sammen med andre positive 
faktorer medførte et mindreforbruk i regnskapet i 2021 på 51,9 mill. kr.  

Det er over 200 mill. kr i avstand til målet om netto lånegjeld i % av driftsinntektene. Dette innebærer at 
kommunen er ekstra sårbar overfor endringer i rentenivået. Det må derfor fortsatt være bevissthet på å 
holde investeringsnivået nede slik at lånegjelden etter hvert blir redusert.  

Regnskapsresultatet for 2021 innebærer at handlingsreglene knyttet til også netto driftsresultat og 
disposisjonsfond er innfridd for 2021. Flere av årsaksfaktorene til at det ble et så bra regnskapsresultat i 
2021 kan ikke garanteres for årene som kommer. Med høy lånegjeld er kommunen også sårbar overfor 
økt rentenivå. Det bør derfor fortsatt arbeides med de vedtatte omstillingstiltakene slik at 
driftsutgiftene kan holdes nede. 

De ulike handlingsreglene kommenteres i analysene som følger. 
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Netto driftsresultat 

 
Netto driftsresultat er kommunens driftsinntekter fratrukket kommunens driftsutgifter og netto 
finansutgifter. Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter sier dermed noen om hvordan 
kommunens resultat fra driften er sett opp mot kommunens inntektsside. 

Det er ønskelig at inntektene er høyere enn utgiftene slik at kommunen har mulighet til å bygge opp 
buffere (disposisjonsfond) for å finansiere investeringer, dekke uforutsette utgifter, etc. Netto 
driftsresultat har gjennom årene variert en del, men trenden har vært klart nedadgående. Netto 
driftsresultat i % av kommunens driftsinntekter har vært lavere enn anbefalt nivå og kommunens 
handlingsregel på 1,75 %. I 2021 ble imidlertid resultatet svært godt. Netto driftsresultat ble i 2021 9,2 
%. Det er betydelig bedre enn opprinnelig budsjett for 2021 der netto driftsresultat var på -0,2 %. Det er 
i budsjettet for 2022 også budsjettert med et negativt netto driftsresultat, dette viser at det fortsatt må 
arbeides med å stabilisere den økonomiske situasjonen for kommunen. 

 

 

Kommunen har over flere år brukt av disposisjonsfond for å få budsjettet i balanse, samtidig som det har 
vært arbeidet med omstilling av kommunens tjenester. I økonomiplanen for perioden 2020-2023 og 
2021-2024 ble det vedtatt betydelige nedjusteringer av driftsrammene i økonomiplanen. Disse grepene 
bidrar til lavere driftsutgifter. 

I tillegg er det en del ekstraordinære forhold i 2021 som i vesentlig grad påvirker tallene i positiv retning. 
En svært god skatteinngang, ekstra utbytte som følge av oppløsningen av Lillehammer og Gausdal 
Energiverk Holding as og et fortsatt lavt rentenivå er alle faktorer som har slått bedre ut enn budsjettert. 
Det er også utgiftselement innen tjenestene som har bidratt i positiv retning i 2021. 

I kommunal sektor er det en del forhold som gjør at netto driftsresultat som resultatbegrep er noe 
unyansert og ikke fanger opp alle viktige forhold. I mange tilfeller gis det et fortegnet bilde av 
kommunens økonomi som følge av måten ulike elementer må håndteres på i regnskapet. For å nyansere 
utviklingen i kommunens netto driftsresultat, er det satt opp en oversikt som viser utviklingen i korrigert 
netto driftsresultat. Tabellen nedenfor sier noe om dette.    
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Korrigert netto 
driftsresultat 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Netto driftsresultat i 
hele mill. kr 

-3,7 3,0 0,6 -1,2 -1,9 -3,3 60,3 

Netto driftsresultat i % 
av driftsinntektene 

-0,8 % 0,6 % 0,1 % -0,2 % -0,3 % -0,6 % 9,2 % 

Premieavvik/amortisert 
avvik 

13,9 2,2 0,4 -3,8 -3,1 4,3 -12,2 

Korrigert for bruk/avs 
bundne fond 

-4,2 -11,4 -8,1 -1,4 -8,6 -0,8 -6,4 

Korrigert netto 
driftsresultat i kr 

6,0 -6,2 -7,0 -6,4 -13,5 0,1 41,7 

Korrigert netto 
driftsresultat i % 

1,2 % -1,2 % -1,3 % -1,2 % -2,4 % 0,0 % 6,4 % 

 

 

Som det framgår av tabellen, har resultatene fra 2015 i hovedsak vært negative, med noen få unntak. 
Korrigert netto driftsresultat har også jevnt over vært mer negativt enn det som framgår av netto 
driftsresultat uten korrigeringer. Det ser likevel ut til at de økonomiske omstillingstiltak som er iverksatt 
begynner å gi effekt, da det er en bedring fra 2019 til 2020 på 2,4 prosentpoeng og en betydelig 
forbedring fra 2020 til 2021.  

Lånegjeld 

 
Netto lånegjeld er et nøkkeltall som tar utgangspunkt i kommunens lånegjeld, fratrukket alle typer utlån 
og ubrukte lånemidler. Utvikling i netto lånegjeld ses i sammenheng med utviklingen i kommunens 
driftsinntekter. 

Figuren nedenfor viser utviklingen i denne tallstørrelsen de siste år: 
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Samlet lånegjeld har økt ytterligere i 2021 som følge av investeringsnivået i kommunen. Økningen fra 
2020 utgjør 50,5 mill. kr. Lånegjelden er likevel på et lavere nivå enn det som var budsjettert i 2021. 
Dette henger sammen med endringer i framdrift på investeringsprosjektene.  

Kommunens langsiktige mål er at netto lånegjeld maksimalt skal utgjøre 80 % av driftsinntektene. 
Avstanden til dette målet er ved utgangen av 2021 212,4 mill. kr. Det er opplagt at det vil ta mange år å 
innfri dette målet. 

Lånegjelden består av lån til investeringer innen vann- og avløpssektoren 
(selvkostområder), startlånsmidler og kommunens øvrige investeringer. Renter og avdrag knyttet til lån 
innen vann- og avløpssektoren dekkes av gebyrene, og lån tatt opp til videre utlån vil i hovedsak dekkes 
av innbetalinger fra lånekunder. 

Det er i hovedsak lånegjeld til selvkostinvesteringene som har økt i 2021. Økning i lånegjeld til 
selvkostområdene utgjør ca. 46,3 mill. kr. Det vil si at det meste av økningen i lånegjelden knytter seg til 
selvkostområdene. 

Tabellen nedenfor viser hvordan kommunens lånegjeld er sammensatt. 
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Kommunestyret har også vedtatt handlingsregel om at  kommunens låneavdrag skal minst være så stort 
som årets låneopptak til investeringer (sett utenom investeringer og låneopptak knyttet til 
selvkostområdene). Dette er innfridd for 2021, som det også var for 2020. 

Fond 

 

 

 

Kommunens disposisjonsfond økte med 53,6 mill. kr fra 2020 til 2021. Hovedårsaken til dette er at den 
nye kommuneloven krever at overskudd i regnskapet skal avsettes til disposisjonsfond/vedtatt bruk av 
fond skal strykes før regnskapet blir avlagt. Dette innebærer at det i regnskapet for 2021 er strøket bruk 
av disposisjonsfond med 2,8 mill. kr samtidig som kommunens mindreforbruk i 2021 51,9 mill. kr ble 
avsatt til disposisjonsfondet. 
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Disposisjonsfond i % av driftsinntektene sier noe om hvilket handlingsrom kommunen har. I 2021 er 
nivået på 15 %, og det er høyere enn handlingsregelen på 8 %.  Selv om handlingsregelen er innfridd ved 
utgangen av 2021, må det være fokus på dette framover også slik at disposisjonsfondet ikke igjen blir 
brukt til å dekke opp løpende driftsutgifter.  

 

Likviditet 

 
Det å ha tilstrekkelig likviditet er viktig for hvilken som helst bedrift, også for kommuner. Likviditet er de 
midler som kommunen har til rådighet for å gjøre opp for seg; lønn til ansatte, betale fakturaer knyttet 
til tjenestekjøp etc. 

I Gausdal har vi tre elementer som vi setter opp for å vurdere likviditeten; likviditetsgrad 1, 
likviditetsgrad 2 og arbeidskapital. Likviditetsgrad 1 og 2 sier noe om betalingsmidlene til kommunen 
sett opp mot kommunens kortsiktige gjeld. Arbeidskapitalen sier noe om forholdet mellom 
omløpsmidlene og den kortsiktige gjelden. I tillegg gjøres det en analyse av arbeidskapitalens driftsdel. 
For alle elementene er det viktig å også se utviklingen over tid. 
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Likviditetsgrad 1 ser på forholdet mellom omløpsmidler (bankinnskudd, kortsiktige fordringer og 
premieavvik) i forhold til kortsiktig gjeld, mens likviditetsgrad 2 ser på nivået på kommunens 
bankinnskudd i forhold til kortsiktig gjeld. Begge måltallene er fortsatt på et akseptabelt nivå. Etter at 
det har vært en negativ utvikling de senere år, ble det en bedring for begge likviditetsgradene i 2021. 

Arbeidskapitalen viser forholdet mellom kommunens omløpsmidler (bankinnskudd og fordringer) 
og kortsiktig gjeld. Det framgår av figuren nedenfor at kommunen har en høy arbeidskapital, noe som 
innebærer at kommunen ikke har utfordringer med å betale for seg. Denne tallstørrelsen inneholder 
imidlertid en del elementer som gjør at bildet må nyanseres noe. Arbeidskapitalen inneholder midler 
som ikke kan brukes fritt. Det trekkes dermed ut midler knyttet til bundne fond, vedtatte disponeringer 
av ubundne fond, ubrukte lånemidler samt premieavvik. Da kommer en fram til arbeidskapitalens 
driftsdel, en tallstørrelse som gir et bedre uttrykk for kommunens reelle likviditetssituasjon. 
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Det framgår av figuren nedenfor at det er en forbedring i arbeidskapitalens driftsdel fra 2019 til 2021. 
Dette viser at den omstillingen som er satt i verk har begynt å vise resultater, samtidig som at positive 
enkeltelementer i 2020og 2021 bidrar til et bedre resultat enn budsjettert. 

 

 

Investering 

 

 

Kommunens investeringer har over tid vært høye. Kommunen har gjort viktige samfunnsinvesteringer 
knyttet til skole, barnehage, omsorgsboliger, dagaktivitetstilbud samt utbyggingsområder for boliger. I 
tillegg har kommunen jevnt og trutt foretatt nødvendige investeringer i nyanlegg og rehabilitering av 
vann- og avløpsnettet.  

Investering i anleggsmidler inneholder også verdien på de vann- og avløpsanlegg som kommunen 
overtar (justeringsrett merverdiavgift) i henhold til utbyggingsavtaler, 4 mill. kr knytter seg til dette. 
Beløpet er i sin helhet finansiert med tilsvarende refusjonsinntekter. 
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Kommunens investeringer er i hovedsak finansiert ved bruk av lån, men i 2021 er det også store 
inntekter knyttet til refusjoner. Dette knytter seg til punktet ovenfor knyttet til utbyggingsavtaler, 
tilskudd fra Husbanken knyttet til sprinkling av Follebutunet med 6,4 mill. kr, tilskudd til Dørja med 7,2 
mill. kr, tilskudd til Finna med 0,9 mill. kr og dropsone/hjertesone ved Forset og Follebu skoler med 1 
mill. kr. 

Det framgår av økonomiplanen for 2022-2025 at det er forventet betydelige investeringer innen vann- 
og avløpstjenesten. Det er føringene i kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel 
samt kommunedelplan Skei som legger føringene for dette. Det fastsettes i de planene om det skal 
legges til rette for nye boligfelt og nye felt for fritidsbebyggelse. 

Investeringene innen vann- og avløpssektoren må speile de føringer som legges i disse planene, og 
synliggjøres i hovedplan VA (vann og avløp). 

Renter og avdrag på vann- og avløpsinvesteringen er forutsatt dekket opp av gebyrene, mens øvrige 
rente- og avdragsutgifter må dekkes av kommunens driftsinntekter. Av den grunn søkes 
investeringene holdt på et så lavt nivå som mulig. 

Interkommunale samarbeid 

 
Gausdal kommune er vertskommune for følgende samarbeid; 

• Landbrukskontoret for Lillehammerregionen 

• Øyer og Gausdal barneverntjeneste 

• Frisklivssentral for Lillehammerregionen 

Samarbeidene følger vedtatte avtaler. For informasjon om økonomien og hva samarbeidene omfatter, 
vises det til note 18-1 i årsregnskapet. 

For 2021 har kommunen også ført regnskapet for satsingen DigiInnlandet.  

Oppsummering økonomi 

 
Gausdal kommune ble meldt inn i register om betinget kontroll i 2020 (ROBEK-registeret). Årsaken var at 
kommunen ikke maktet å saldere de to første årene i økonomiplanen for 2020-2023. Endringene i 
eiendomsskatteloven medførte at kommunen fikk et betydelig inntektstap fra ett år til et annet. Dette 
var hovedårsaken til at det ikke var mulig å saldere de to første årene i økonomiplanen. Kommunestyret 
vedtok betydelige omstillingstiltak, og økonomiplanen for 2021-2025 ble vedtatt i balanse. Som følge av 
dette, kommunens vedtatte plan for å oppnå driftsbalanse samt et positivt regnskapsresultat for 2019, 
meldte Statsforvalteren i Innlandet kommunen ut av ROBEK-registeret sommeren 2021. 

Kommunen gjennomførte betydelige omstillingstiltak i 2020 og 2021, og flere er vedtatt iverksatt i løpet 
av 2022. Som følge av at driftsnivået er justert ned, en god skatteinngang for landet som helhet, ekstra 
utbytteinntekter som følge av oppløsningen av Lillehammer og Gausdal Enerigverk Holding AS og flere 
andre enkeltelementer, ble det et svært godt regnskapsresultat i 2021 med 51,9 mill. kr. Det må 
understrekes at kommunens tjenester driftes svært marginalt. 

Mange av forholdene som har gitt et positivt resultat i 2021 vil ikke kunne forventes å gi samme effekt i 
2021. Dette fordi budsjettet for 2022 er på flere poster er justert ut fra det som har skjedd i løpet av 
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2021. For eksempel kan det nevnes at utgiftene til økonomisk sosialhjelp og tiltak innen 
barneverntjenesten er justert ned. 

Det er derfor viktig å ha fullt fokus på å gjennomføre de effektiviseringstiltak som kommunestyret har 
vedtatt for å redusere kommunens driftsutgifter og for å kunne legge grunnlaget for bedre 
kommuneøkonomi.  

 

Premisser og måloppnåelse 
 
Kommuneloven § 14-7 b og c krever at kommunen i årsberetningen skal redegjøre for avvik fra 
kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene, virksomhetens måloppnåelse samt andre ikke-
økonomiske forhold av vesentlig betydning. 
 
Kommunestyret i Gausdal har vedtatt ulike mål for tjenesten for å svare opp satsingsområdene i 
kommuneplanens samfunnsdel. Lenke til planen er her.  Kommuneplanens samfunnsdel var ikke vedtatt 
da handlings- og økonomiplanen for 2021-2024 ble vedtatt, Det er i løpet av 2021 gjort et arbeid for å få 
innarbeidet mål og delmål fra kommuneplanens samfunnsdel til kommunens handlings- og økonomiplan 
for 2022-2025. 

Disse målene som kommunestyret har vedtatt følges delvis opp gjennom året i kommunens 
tertialrapporter, mens alle rapporteres på ved årets slutt i kommunens årsmelding. 

I årsberetningen skal det nevnes de premisser og mål der det foreligger vesentlige avvik. For 2021 har 
kommunen i all hovedsak jobbet med alle hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til plan, 
og det foreligger ikke vesentlige avvik i arbeidet med hovedmålene. Gausdal kommune har strukturert 
det slik at hovedmålene fra kommuneplanens samfunnsdel har mindre delmål eller oppgaver knyttet til 
seg. På noen av oppgavene som var planlagt utført er det vesentlige avvik. Disse nevnes derfor her: 

På grunn av utfordringer med bemanning ved innkjøpskontoret i 2021 har planlagte anbud for både 
vaskeritjenester og septikktømming blitt forsinket. Disse var planlagt gjennomført og iverksatt i 2021. 
Anbudet for vaskeritjenester ble sluttført og iverksatt i januar 2022. Anbudsprosessen for 
septikktømming er i sin helhet utsatt til 2022. 

Koronapandemien har også skapt utfordringer rundt noen av oppdragene vi hadde satt for 2021. Det var 
en målsetting å utvide det mer-åpne tilbudet ved kommunens bibliotek, og utvikle biblioteket som en 
kulturarena i bygda. Det mer-åpne tilbudet var stengt i første kvartal, og har siden da vært åpent, men 
har ikke blitt utvidet. Dette på grunn av smittesituasjonen og usikkerheten knyttet til hvor mange 
personer som til en hver tid kunne være samlet. 

Det var i 2021 planlagt å gjennomføre en pilot for velferdsteknologi. Denne prosessen ble først forsinket 
på grunn av anbudsprosessen. Den ble etter hvert fullført. Bestillinger av velferdsteknologisk utstyr ble 
gjort høsten 2021, men på grunn av leveranseproblemer tilknyttet koronapandemien ble ikke disse 
varene levert i 2021. Piloten er derfor forsinket og vil bli gjennomført i 2022.  

Det var også en målsetting for 2021 å avklare drikkevannskilde på Skei. Ferdigstilling av denne 
utredningen er utsatt til sommeren 2022 for å få vurdert kapasitet og kvalitet på vann på Kråbølsøya i 
Forset. Det må prøvepumpes gjennom vinteren 2021/2022 for å få svar på dette, og dette har 
avgjørende betydning for valg av løsninger for fremtidige vannkilder. 

https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/plan/gausdal/cd7563fc-5fbc-4a0e-982d-7360bcaaea80/plan-kps2021/#/home
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Vi arbeider videre for å lukke alle de nevnte vesentlige avvikene i løpet av 2022. 

Det vises for øvrig til kommunens årsmelding for ytterligere detaljer. 

 

Internkontroll 
 
I kommuneloven av 2019 står følgende om internkontroll: 

«§ 25-2.Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn 

Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og om 
resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.» 

Vi har denne rapporteringen i årsberetning og årsmelding. I tillegg fortsetter vi rapportering om 
internkontroll i tertialrapport 1 og 2, som også behandles i kommunestyret. 

Vi definerer internkontroll som systematiske tiltak som sikrer at virksomhetens aktiviteter  

• planlegges 

• organiseres 

• utføres 

• vedlikeholdes 

i samsvar med krav i lov eller forskrift.  

Vi arbeider etter mottoet godt nok, i og med at det må være en balanse mellom tjenesteyting og 
systemfokus/dokumentasjon (administrative oppgaver). Vi arbeider for å skape en kultur for fornying, 
forenkling og forbedring. Ledelse er viktig, og lederansvaret går også fram av lov og forskrift. Det 
handler om tilrettelegging, organisering, opplæring, gjennomføring og oppfølging. 

Internkontrollen har fire fokusområder:  

    

Tjenesteytingen / kjerneoppgavene og 
støtteprosessene  

= innbyggerne 

Personalet, HMS (helse, miljø og sikkerhet) = medarbeiderne 

Samfunnssikkerhet og beredskap = verdiene i samfunnet 

Økonomi og finansforvaltning = økonomistyring 
 

 

 

 



Årsberetning 2021 
 

Side 32 av 36 

Dokumenter som må være på plass for å ha en sektorovergripende internkontroll:  

• Delegeringsreglementet fra 
kommunestyret  
til kommunedirektøren  

• Delegering fra kommunedirektøren 

• Økonomireglementet/-håndboken  

• Finansreglementet  

• Anskaffelsesstrategi- og reglementet  

• Arbeidsgiverstrategi med 
reglementer/maler osv. i personalhåndbok 

• Etiske retningslinjer  

• System for lederstøtte og oppfølging 

• Rutiner for varsling etter arbeidsmiljølov 

• Rutiner som sikrer iverksettelse og 
oppfølging av politiske vedtak 

• Rutiner for systematisk 
avvikshåndtering 

• Strategisk kompetansestyring  

• Arkivplan  

• Datasikkerhet og håndtering av 
personopplysninger (GDPR) 

• Helse- miljø og sikkerhet  

• Oversikt over avtaler  

• Krisehåndtering og beredskap 

 

Dokumentene er i hovedsak oppdatert, eller i prosess for å bli det.  

Det er mange egenkontroll- og internkontrollaktiviteter i løpet av et år. De aktuelle som gjelder 
tjenestene er omtalt under hvert enkelt planområde i årsmeldingen.   
 
Her er noen av de større - felles for Gausdal kommune i 2021:  

• Eierskapsmelding 2021-2022 og eierskapsrapport 2021 behandlet i kommunestyret 

• Arbeid i korona-situasjonen; beredskapsplanlegging, riskokovurdering, planlegging, omfattende 
rapportering, oversikt over økonomiske virkninger/utgifter, innkjøp av smittevernutstyr (for å 
bygge lager), oppfølging av interkommunale samarbeid som 
koronatelefon/testing/smittesporing (TISK-strategien).  

• Arbeid i korona-situasjonen  
o organisering og omorganisering av tjenestene i tråd med smittevern og lov og forskrift 
o omfattende informasjonsarbeid  

• Annet arbeid i korona-situasjonen: veiledning og oppfølging, tolkning og informasjon til ansatte/ 
ledere/tillitsvalgte/verneombud om statlige føringer/nye forskrifter mv. innenfor 
personalområdet  

• Oppfølging av politiske vedtak – sak fra kontrollutvalget til kommunestyret 3 ganger i året.  

• Rapportering i henhold til finans- og gjeldsreglementet, i kommunestyret 25.03.2021 og 
25.10.2021. 

• Oppdatering av beredskapsplan for streik. 

• Revisjon av retningslinjer for omstilling og nedbemanning  

• Kompetanseheving og lederutvikling knyttet til arbeidsgiverspørsmål (juridiske spørsmål og 
saksbehandling)  

• Fellessamling verneombud og ledere om «Hvordan kan vi sammen skape/opprettholde et godt 
arbeidsmiljø i alle avdelingene i Gausdal kommune?» 

• Oppstart av virksomhetsplanlegging i Framsikt  

• Vedtak i kommunestyret: innmelding i Kommune-CSIRT, nasjonalt senter for 
informasjonssikkerhet i kommunesektoren. De støtter kommunene (og IKOMM) med relevant 
informasjon om trusler, hendelser og sårbarheter i det digitale området. 
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• Forberede arbeidet med å få på plass elektronisk avvikssystem i alle enheter (overgang fra 
manuell løsning).  

• Felles prosjekt med informasjonssikkerhet for de 3 kommunene i Lillehammer-regionen. Dette 
er en stor og viktig satsing, som krever mye arbeidsinnsats. Arbeidet omfatter bl.a. 
strategidokumenter, prosedyrer, risikovurderinger, kompetanseheving og opplæring. Alle ledere 
og ansatte er involvert. Prosjektet går inn i 2022 også.  

• Internkontroll – med aktuelle tema og prosesser innen både tjenester og arbeidsgiverfeltet– er 
på dagsorden i ledermøter og i møter med verneombud/tillitsvalgte 

Statlige tilsyn 

Fra Arbeidstilsynet:  
Bakgrunn: Offentlige oppdragsgivere skal bidra til at arbeidstakere i virksomheter som utfører tjenester 
og bygg- og anleggsarbeider på vegne av det offentlige, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det 
som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler. Hovedtema for 
tilsynet: Hvordan virksomheten gjennomfører nødvendig kontroll av lønns- og arbeidsvilkår i inngåtte 
kontrakter. Andre tema: Hvem virksomheten inngår kontrakter med, og innholdet i kontraktene knyttet 
til lønns- og arbeidsvilkår.  

Tilsynet i Gausdal gjaldt kontrakter innen bygg- og anlegg og helse og sosial. Vi hadde mye på plass, men 
fikk 5 pålegg, knyttet til bedre dokumentasjon, mer presis tekst i utlysing av kontrakter, bedre 
kontrolltiltak og informasjon om sanksjonsmuligheter. Alle påleggene er oppfylt, og tilsynet er lukket.  

Fra statsforvalteren:  
Statsforvalteren har ført tilsyn med Gausdal kommune og Fjerdum skole. Temaet for tilsynet var skolens 
aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Formålet med tilsynet er bedre 
regelverksetterlevelse på disse områdene slik at elevene i en størst mulig grad kan oppleve et trygt og 
godt skolemiljø. 

Det konkluderes i tilsynsrapporten med at det gjøres mye godt arbeid rundt elevenes skolemiljø på 
Fjerdum skole, men det påpekes også flere områder innenfor regelverket som Gausdal kommune må 
forbedre seg på. Det handler om felles maler, rutiner og prosedyrer for hvordan skolene skal arbeide 
både for å forebygge, men også håndtere situasjoner der elever opplever å ikke ha det trygt og godt på 
skolen. Bedre systematikk i dokumentasjon og lik håndtering av saker må sikres.  
 
For å lukke avviket fra tilsynet, har Fjerdum skole og kommuneorganisasjonen utarbeidet både 
kommunale og lokale retningslinjer for arbeidet med aktivitetsplikten. Dette arbeidet ble oversendt 
statsforvalteren 17.06.21. Statsforvalteren konkluderte med at rettelsene er tilfredsstillende og i tråd 
med Opplæringsloven kap. 9A. Statsforvalteren avsluttet med dette tilsynet i brev av 21.06.21. 

Fra Skatteetaten:  
Skatteetaten har avholdt en omfattende kontroll med lønnsområdet i Gausdal. Dette omfattet rutiner 
både hos Gausdal kommune og hos Fellesenhet økonomi. Skatteetaten uttalte i avslutningsmøtet at de 
er godt fornøyd med det de har gått gjennom i forbindelse med kontrollen. Skatteetatens skriftlige 
tilbakemelding etter kontrollen er som følger:  

«Vi har ikke funnet feil eller mangler som medfører beløpsmessig endringer.» 

Kontrollen omfattet blant annet: 

• Innrapporterte beløp på A-meldingen er avstemt mot bokført regnskap. 
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• Kartlegging av rutiner, retningslinjer og systemer som brukes innen lønnsområdet. 

• Test av prosesser på enkelte lønnsarter, det vil si at grunnlagsdata blir fulgt hele veien gjennom 
systemet til utbetaling til den ansatte samt innrapportering til A-meldingen. Dette er kontrollert 
for timelønn, fordel fri elektronisk kommunikasjon, skattepliktig forsikring, diettgodtgjørelse og 
bilgodtgjørelse. 

Fra statsforvalteren:    
Det var i 2021 en landsomfattende tilsynsaksjon innen avløpsområdet. Statsforvalteren var ansvarlig for 
gjennomføringen av aksjonen på oppdrag fra Miljødirektoratet. Fokuset i denne tilsynsaksjonen var 
kommunenes ansvar for at det samlede avløpssystemet er innrettet i tråd med regelverket og gjeldene 
tillatelser. Tema for tilsynet:  

1. Kommunal planlegging og oppfølging av krav til internkontroll  
2. Ledningsnett  
3. Renseanlegg og prøvetaking  
4. Rapportering til staten 

Det ble gitt et avvik: «Virksomheten har ikke gjennomført en miljørisikovurdering for avløpssystemet». 
Plan for å lukke avviket er sendt inn.  

I rapporten hadde statsforvalteren også et kapittel som omtalte «andre forhold». Det handler om at 
Lillehammer renseanlegg nærmer seg maksimal belastning. Statsforvalteren vurderer å fastsette en 
ramme i tillatelsen som angir maksimalt påslipp fra kommunen (-e) til Lillehammer renseanlegg.   

Kommunene som er tilknyttet dette anlegget må derfor se på økningen i boligbygging og hyttebygging 
opp mot hvordan en skal øke kapasiteten for å ta imot mere avløpsvann. Kommunene har begynt på en 
felles utredning. På et senere tidspunkt blir utredningen og vurdering av alternativ tatt opp til politisk 
behandling.  

Fra Arbeidstilsynet:  

Hjemmetjenesten og Follebu bofellesskap - november 2021. Tema i tilsynet: 

• HMS-opplæring 

• Ledelse og medvirkning, samarbeid med verneombud og tillitsvalgte 

• Systematisk HMS-arbeid: kartlegging, risikovurdering, tiltak, rutiner og avvikshåndtering knyttet 
til organisatorisk, ergonomisk og psykososialt arbeidsmiljø 

• Informasjon og opplæring knyttet til relevante risikoforhold 

• Bruk av bedriftshelsetjenesten 

Vi har fått 4 pålegg som i hovedsak går på å forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering 

ved arbeidssituasjoner som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold, trussel om vold og uheldige 
belastninger som følge av kontakt med andre, eller biologisk materiale mv. Frist for å følge opp 
påleggene er 28. februar 2022. 

Fra statsforvalteren:  
Det er gjennomført tilsyn med skolehelsetjenesten 1. til 7. klasse i Gausdal kommune. Det ble foretatt 
journalgjennomgang 16. november, og selve tilsynet var 24. og 25. november. Det ble undersøkt om 
kommunen sørger for at skolehelsetjenesten 1. til 7. klasse blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik 
at barna får trygge og gode tjenester. Vi har ikke fått endelig tilsynsrapport. 
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Forvaltningsrevisjon 

• Meldinger til barnevernet. Rapporten ble behandlet i kommunestyret 28. januar 2021.  

Fra revisjonen: etterlevelseskontroll 

Revisor har gjennomført en etterlevelseskontroll i kommunens økonomiforvaltning på selvkost-
området. Attestasjonen er sendt til kontrollutvalget. Konklusjonen er at revisor ikke har blitt 
oppmerksom på noe som gir grunn til å tro at Gausdal kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd 
bestemmelsene om selvkost.  

Etikk 
 
Kommunen skal i sin årsberetning si noe om kommunens arbeid med etikk. 

«§ 14-7.Årsberetning 

d) tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk 
standard." 

Gausdal kommune vedtok sine første etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i 2008. Prosess for 
fornyelse av disse ble gjennomført i 2016. Her var kommunestyret, ledere og tillitsvalgte involvert. 
Retningslinjene vi har i dag ble vedtatt i kommunestyret 16. juni 2016. 

Ved introduksjon av nyansatte blir etiske retningslinjer gjennomgått.  
  

Likestilling 
 
§ 14-7.Årsberetning 

Årsberetningene skal redegjøre for 

e) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling 

f) hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter 
likestillings- og diskrimineringsloven § 26. 

Likestilling. 

Arbeidsstokken i Gausdal kommune har en 80/20 fordeling når det gjelder henholdsvis kvinner og menn, 
med litt variasjon fra år til år. Innen pleie og omsorg, renhold og barnehage er menn i et stort 
mindretall, mens menn er i stort flertall innen teknisk område. Over år fordeler undervisningspersonalet 
seg med 75 % kvinner og 25 % menn. Innen toppledelsen (kommunedirektør og enhetsledere) er det en 
hovedvekt på kvinner.  

Vi har tall og statistikk på gjennomsnittslønn fordelt på kjønn og ulike stillingskategorier. Hvem som har 
høyest gjennomsnittslønn fordeler seg forholdsvis jevnt mellom kvinner og menn. Retningslinjer for 
lokal lønn legger vekt på individuell lønnsutvikling basert på resultater og innsats.    
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Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.  

Vårt fokus i arbeidet med barn og unge er tilbud til alle, og tiltak for de få (som har behov for det). I vår 
satsing på folkehelse tar Gausdal kommune en offensiv rolle for å styrke faktorer som bidrar positivt til 
folkehelsen, og svekke forhold som kan ha negative virkninger. Vi søker å bidra til utjevning av sosiale 
helseforskjeller. Alle skal ha mulighet til å ta vare på og fremme egen helse, trivsel og mestring. 

I planarbeid og i byggeprosjekt er universell utforming sentralt, slik det skal være i henhold til lovverket. 
I 2021 var det oppstart av et deltema innen «Leve hele livet»: Aldersvennlig samfunn. Arbeidet er 
forankret i kommunestyret.  

Som arbeidsgiver legger vi vekt på tilrettelegging for ansatte. Vi har flere tiltak og tilbud til innbyggere 
som trenger det, via NAV. 

Nye mål og delmål er vedtatt kommuneplanens samfunnsdel, av kommunestyret 25. februar 2021.  

 


