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Forord 
 
Her er årsmeldingen for Gausdal kommune for 2021. Årsregnskap og årsberetning er dokumenter 
kommunene etter kommuneloven må utarbeide årlig. I tillegg utarbeider vi i Gausdal kommune en 
årsmelding. 

Årsberetningen omtaler de overordnede og mest vesentlige økonomiske forholdene. Økonomiske 
analyser inngår også der. Årsmeldingen går igjennom hva kommunen har fått til innenfor de økonomiske 
rammene, og i forhold til leveransemål som er satt. Temaene som er berørt er både det politiske 
arbeidet, kommunen som samfunnsutvikler, tjenestene kommunen leverer, økonomiperspektivet og 
medarbeiderperspektivet. Årsmeldingen bør brukes som grunnlag for dialog om status, utfordringer og 
behov for endringer, og læring og forbedring. 

2021 har også vært et svært spesielt år, i og med korona-pandemien fortsatte. Inn i 2022 er det fortsatt 
korona-relaterte oppgaver som utføres. Og vi har en del å ta igjen som følge av omprioritering av 
oppgaver og personale i 2020 og 2021. Igjen vil jeg si tusen takk til alle kommunens ansatte som med stå 
på vilje og kreativitet har holdt tjenestene i gang i en lang og arbeidskrevende og usikker periode. 
Samtidig har vi lært mye som vi tar med oss videre i utviklingsarbeid og digitaliseringsprosesser. 

2020 og 2021 var også preget av omstilling i Gausdal kommune. Sammenfallet mellom korona og et 
omfattende omstillingsprosjekt har vært krevende, men samtidig har det bidratt til at vi har klart oss 
bra. 

Vi kom ut av Robek- listen takket være folkevalgte som har gjort vedtak og prioriteringer, og ledere og 
ansatte som har planlagt og gjennomført omstillingstiltak. Vi har klart å tilpasse driften til lavere 
økonomiske rammer, samtidig som vi leverer gode tjenester til innbyggerne, innenfor lov og forskrift. I 
omstillingsarbeidet er det hovedfokuset, i tillegg til å være en best mulig arbeidsplass. Noen endringer 
har gjort oss svært sårbare innenfor oppgaveløsningen, spesielt innenfor ledelse og administrative 
oppgaver. Vi må ha nok kapasitet og kompetanse her også, for at tjenestene skal fungere og kommunen 
skal ivareta lovpålagte oppgaver og andre forventninger fra staten/krav til 
rapportering/internkontroll/oppfølging av lokale vedtak. 

Noe av det viktigste som skjedde i 2021 var at kommunestyret vedtok ny kommuneplanens 
samfunnsdel. Det er kommunens viktigste styringsdokument, - som viser ønsket utvikling inn mot år 
2032. Mål og delmål derfra følges opp i handlings- og økonomiplanen som vedtas av kommunestyret 
årlig, og det gis her mer konkrete «bestillinger» - oppdrag - for utviklingsarbeidet i tjenestene i alle 
enheter og avdelinger. Hvordan enhetene jobber med oppdragene kommer fram i enhetenes årlige 
virksomhetsplan. Og vi rapporterer til kommunestyret 3 ganger i året om hvordan arbeidet går. Dette 
sikrer fokus, og den røde tråden. Og det gir innbyggere informasjon om hva de kan forvente av oss. 

I tillegg til god økonomistyring har vi hatt mange store enkeltposter som har bidratt til et stort 
regnskapsmessige mindre forbruk i 2021, og så gir oss muligheter til å bygge opp disposisjonsfondet. Og 
det er svært positivt. Noen av postene er: 

• Mottatt ekstra utbytte med 12,8 mill. kr, i hovedsak  som følge av at Lillehammer og Gausdal 
Energiverk Holding as ble oppløst på slutten av året 2021 
• Merinntekt rammetilskudd og skatt med 16,4 mill. kr 
• Lavere utgifter til renter og avdrag enn budsjettert 7,1 mill. kr 
• Inntektsført forlik fra staten knyttet til en erstatningssak med 3,4 mill. kr 
• Lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp og tiltak innen barneverntjenesten med til sammen 4,7 mill. kr 
• Ikke bruk av ekstra avsetning reservepost til koronautgifter, 4,2 mill. kr 
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Selv om 2021 var et økonomisk positivt år, og årsbudsjett 2022 ble vedtatt uten større omstillingstiltak, 
må vi tenke lengre fremover. Et av oppfølgingspunktene fra kommuneplanens samfunnsdel at vi i 2022 
skal inn i en prosess der vi – politisk og administrativt - skal legge grunnlaget for langsiktig planlegging 
knyttet til befolkningsutvikling og sammensetning. Bærekraftige valg og prioriteringer må forberedes 
godt. Utfordringsbildet framover har elementer som:  
• Demografi 
• Økonomi, herunder inntektssystemet  
• Arbeidskraft – færre i arbeidsfør alder- mangel på kompetent arbeidskraft 
• Kommunenes ansvar og oppgaver 
• Forventinger til tjenestetilbudet (fra staten og innbyggerne) 
• Rask teknologisk utvikling 
• Klimaendringer, klimarisiko og miljøspørsmål som påvirker samfunnet 

Årsmeldingen bør brukes som grunnlag for dialog om status, utfordringer og behov for endringer, og 
læring og forbedring. Det er viktig å ha med seg for å skape engasjement og forståelse for utfordringene 
vi møter i «nær fremtid». 

 
Rannveig Mogren 

Kommunedirektør 
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Regnskap og årsberetning 2021 
 
Kommunestyret i Gausdal skal etter kommuneloven vedta årsregnskap og årsberetning. De 
dokumentene beskriver de viktigste tallene og andre vesentlige forhold, og forklarer avvikene. 
Kommunestyret i Gausdal har flere mål enn de økonomiske. I årsmeldingen rapporteres det på de 
målene til kommunestyret. 

 Klikk på lenkene for å komme direkte til henholdsvis årsregnskap og årsberetning for 2021: 

Årsregnskapet for 2021 

Årsberetningen for 2021 

 

Medarbeiderne 

Nærvær 

 
Nærværet i Gausdal, basert på den interne statistikken som Gausdal kommunen benytter til oppfølging 
av nærværet, har hatt en litt negativ utvikling om en ser årene 2017-2021 under ett. Det er imidlertid 
ikke store variasjoner mellom årene. 

 

Sammensetningen av sykefraværet framgår av diagrammet nedenfor. Det viser at korttidsfraværet er 
relativt stabil, mens langtidsfraværet varierer litt mellom årene. Den marginale økningen i 
langtidsfraværet i 2021 kan delvis knyttes til korona-relatert fravær. Både som følge av krav til isolasjon 
ved sykdom, og karantene i forbindelse med luftveissymptom og lignende. 

https://pub.framsikt.net/2021/gausdal/mr-202112-aarsregn_2021/#/
https://pub.framsikt.net/2021/gausdal/mr-202112-aarsber_2021/#/
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Overtid 

 
Kommunens totale utbetaling av overtidsgodtgjøring i 2021 var 4,263 mill. kr. Dette inkluderer 1,123 
mill.kr i korona-relatert overtid. I tabellene under ser du fordelingen av total overtid per planområde og 
fordelingen av koronarelatert overtid per planområde. 

Fra 2020 til 2021 økte overtidsgodtgjøringen med 1,520 mill. kr. Av dette var 668.000 direkte 
koronarelatert. Det var dermed en økning i utbetalt overtidsgodtgjøring på 852.000 kr som ikke direkte 
skyldtes koronapandemien.  

Det var økning i overtidsgodtgjøring på flere planområder. Dette ble også rapportert i 
tertialrapporteringene til kommunestyret i 2021.  

Utbetalt overtid på planområde 1 Administrative fellestjenester knytter seg til avvikling av 
stortingsvalget. 

Overtid på planområde 2 Næring og miljø knytter seg til skadefellingslag og rovviltjaktlag for Øyer, 
Lillehammer og Gausdal. Dette føres her fordi regionalt landbrukskontor har ansvar for å forvalte dette 
for de tre kommunene. Utgiftene dekkes opp av tilskuddsmidler/refusjoner fra kommunene. 

Overtid på planområde 3 Skole knyttes i hovedsak til korona-pandemien.  

På planområde 6 Teknisk drift knytter utbetalt overtid seg blant annet til nettutfall som har medført at 
vann- og pumpestasjoner må startes opp igjen manuelt.  

Økte utgifter til overtid på planområde 7 Bygg/eiendom/areal er som følge av en stor økning i antall 
byggesøknader.  

Utbetalt overtid på planområde 8 Interkommunale samarbeid knytter seg til den interkommunale 
barneverntjenesten. 
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På planområde 12 Omsorg knyttes halvparten av økningen i overtid direkte til koronapandemien, mens 
den resterende halvparten er knyttet til generell drift av tjenestene.  

For flere av planområdene har pandemien påvirket også den generelle overtidsbruken. Fravær knyttet 
til restriksjoner og karantene har kommet i tillegg til annet sykefravær. Dette har til tider ført til at det 
har vært lite tilgjengelig personell i drift. Dette har da igjen lettere kunne utløse overtid for de ansatte 
som har vært tilgjengelige for jobb. 

Tabell 1: utbetalt overtidsgodtgjøring per planområde i 2018-2021 (tall i hele 1000 kr). 

  Planområde 2018 2019 2020 2021 

1 Administrative fellestjenester                     32  127 

2 Næring og miljø                      0                    14                     -   143 

3 Skole                     -                        0                    73 205 

4 Barnehage                    24                    19                    43 37 

5 Kultur og fritid -                    1   0 

6 Teknisk drift                  293                  219                  203 323 

7 Bygg/eiendom/areal                    20                    21                    24 133 

8 Interkommunale samarbeid    123 

9 Barn og familie                    10                      1                  138 359 

10 Sosiale tjenester og sysselsetting                       0                      0 2 

11 Helse                  967              1 427              1 131 1 181 

12 Omsorg              1 760              2 012              1 127 1 627 

 Totalsum              3 073              3 746              2 740 4 260 
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Tabell 2: Utbetalt overtid per planområde knyttet til korona-situasjonen i 2020-2021.  (tallene er oppgitt 
i 1000 kr): 

 Planområde 2020 2021 

3 Skole 11 22 

4 Barnehage 29 0 

9 Barn og familie 128 341 

11 Helse 220 503 

12 Omsorg 66 257 

 Totalt 455 1.123 
 

  

Årsverk og ansatte 

 

  Planområde: 2018 2019 2020 2021 

1 Administrative fellestjenester  11,4 12,5                12,2 12,6 

2 Næring og miljø 0,1 0                     -   0 

3 Skole 108,6 103,8                97,8 96,96 

4 Barnehage 38,2 40,1                38,0 38,27 

5 Kultur og fritid 7,6 8                   6,8 8,52 

6 Teknisk drift  15,8 15                10,9 11,15 

7 Bygg/eiendom/areal 37 36,8                34,3 38,76 

8 Interkommunale samarbeid* 12,6 11,1                12,9 22,9 

9 Barn og familie* 16 15,2                16,5 9,2 

10 
Sosiale tjenester og 
sysselsetting 9,1 7,1                   5,6 5,29 

11 Helse  65,5 68,8                70,7 73,22 

12 Omsorg 95,4 96,9                95,3 94,95 

  Sum årsverk 417,3 415,3 401,0 411,87 

  
Sum ansatte i Gausdal 
kommune 529 516 506 503 
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*) Etablering av interkommunalt samarbeid for barnevernstjenesten har ført til at Gausdal kommunes 
årsverk knyttet til drift av barnevern er flyttet fra planområde 9 Barn og familie til planområde 8 
Interkommunale samarbeid. 

Tabellen viser årsverk i drift per 31.12.2021. I tillegg kommer 7,05 årsverk knyttet til investering. 
Årsverkene inkluderer lærlinger og vakanser. 

Kommunestyret ba i 2021 om at det i forbindelse med rapporteringene til kommunestyret blir lagt fram 
en oversikt som viser antall årsverk. Det er i løpet av året gjennomført et arbeid for at denne 
rapporteringen skulle kunne gjøres enklere framover. Arbeidet resulterte i endringer i hvordan vi teller 
årsverkene i kommunen. Fra 2021 inkluderer årsverkstallene også vakanser og lærlinger. 

Det er derfor viktig å presisere at tallene for 2021 ikke er direkte sammenlignbare med tallene fra 
tidligere år, da tallene for de foregående årene kun har tatt med årsverk som faktisk har mottatt lønn 
per desember det enkelte år. Rapporteringen nå tar også med ubesatte stillinger (vakanser). 

I tillegg til disse årsverkene, var det per 31.12.2021 7,05 årsverk knyttet til investering. 

Diagrammet nedenfor viser hvordan kommunens årsverk fordeler seg per planområde i perioden 2018-
2021: 

 

  

Politiske saker 
 
Kommunen er en politisk styrt virksomhet med en kompleks oppgaveportefølje. Kommunen skal gi 
innbyggerne et mangfold av tjenester, være en myndighetsutøver, være en planleggings- og 
utviklingsaktør i samfunnsbygging og næringsutvikling, og ivareta og utvikle lokaldemokratiet. 
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Antall saker som ble behandlet i noen av de politiske organene i 2021: 

Planutvalget: 77  saker 

Formannskapet: 98 saker 

Kommunestyret: 100 saker 

 

 
Større politiske saker i kommunestyret:   

• 2 saker om innspill / høring til pågående prosess om sykehusstruktur i Innlandet  

• Næringsfond 2021- fastsetting av ramme til prosjektstøtte 

• Eierskapsmelding 2021-2024, og eierrapport 2021 

• Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 – sluttbehandling  

• Rapportering i henhold til finans- og gjeldsreglementet – 3 ganger i løpet av året 

• Årsmeldinger fra ungdomsrådet, rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 

• Temamelding frivilligsentralen 

• Etablering av helsefellesskap Innlandet 

• Vurdering av omklassifisering av kommunale veger til privat eierskap 

• Kommuneplanens arealdel 2020 - 2032 – sluttbehandling 

• Strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen 2021-2031, og deretter sak om tiltaksplan 

• NOU 2020:15 "Det handler om Norge" – uttalelse fra Gausdal kommune 

• Flere saker om reguleringsendringer; bl.a. Skeislia familietun, , Holsbakkan 1-6 

• Flere saker om utbyggingsavtaler: bl.a. Skeislia familietun, Ski-inn Skeikampen, Holsbakkan 1-
6, OTG Skeikampen gnr. 225 bnr. 165, 166 OG 343, Svarttjernbekken hyttefelt 

• Regnskap, årsberetning og årsmelding 2020, og tilhørende saker knyttet til investeringsmidler og 
overskudd/underskudd i enhetene 

• Oppfølging av politiske vedtak -3 ganger i året 

• Ekstraordinær tilbakeføring fra KLP -disponering 

• Høringsinnspill på handlingsprogram for fylkesveger 2022-25/27 i Innlandet 

• Fastsetting av planprogram for kommunedelplan for Skei 2022 – 2035 

• Hovedplan for vann og avløp 2021-2030 – revisjon 

• Rullering av regional digitaliseringsstrategi 2021-2024 

• Økonomi- og aktivitetsrapport 1. og 2. tertial 2021  

• Felles politiråd for Lillehammer-regionen 

• Aldersvennlig samfunn – oppstart av prosess 

• Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Mjøsbyen 2022-2026 

• Prinsippvedtak – bruk av utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven 

• Flomsikring Dørja – prioritering av videre arbeid 

• Høring – tilbudsstruktur i videregående opplæring – 2 saker  

• Utbygging av bredbånd  

• Landbruksplan for Lillehammer-regionen 2021-2025 

• Tilstandsrapport barneverntjenesten 

• Politiske prioriteringer/silingskriterier for kommunedelplan Skei 

• Kostnadsestimat for opparbeidelse av infrastruktur i Fjerdumsskogen boligfelt  

• Kvalitetsmelding for grunnskolen 2020/2021 

• Framtidig bruk av Flatavegen 6 

• Om kafelokalene i kommunehuset 

• Veterinærvaktordning for Gausdal og Lillehammer  
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• Dialogmøter 2021 – oppsummering fra tjenesteutvalget 

• Gebyrsaker i forbindelse med årsbudsjett 2022 

• Handlings- og økonomiplan 2022-2025, med årsbudsjett 2022 

• Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og naturopplevelser 2022-2025, med handlingsprogram 
og spillemidler  

Interpellasjon på sakslisten:  

• Oppropet «Ican Cities Appeal» - forbud mot atomvåpen  

Kommunestyret hadde flere orienteringer i løpet av året. Mange av dem ga en oversikt over tjenestene 
som kommunen leverer. I tillegg har det vært orienteringer fra eksterne aktører. Her er orienteringene 
som ble gitt i 2021:  

• Om koronasituasjonen og vaksinasjon – i flere møter 

• Om næringsfondet  

• Om regnskapet 2020 

• Om hovedplan for vann- og avløp 

• Om IKOMM 

• Om arbeidet med bredbånd 

• Om årsmeldingen fra ungdomsrådet 

• Om årsrapport 2020 for Landbrukskontoret i Lillehammer- regionen 

• Om arbeidet med hovedplan for vann og avløp 

• Om status knyttet til framtidens helse og omsorgstjenester – i 2 ulike møter  

• Om Mjøsby- prosjektet 

• Om status i markedet knyttet til kommunal tjenestepensjon 

• Om tertialrapporten 1 og 2 – i 2 ulike møter  

• Om flomsikring Dørja 

• Om digitaliseringsstrategi og kommune-CSIRT 

• Om NAV Lillehammer-Gausdal 

• Om landbruksplan for Lillehammer-regionen 

• Om tilstandsrapport 2020/2021 for barneverntjenesten  

• Om kvalitetsmelding i grunnskolen 

• Om veterinærvaktsaken 

• En digital presentasjon om «Et samfunn i endring - konsekvenser for kommuneøkonomien i 
Gudbrandsdalen.» Ved Håvard Moe, KS-K. 

• Om handlings- og økonomiplan med årsbudsjett 

Arbeidsøkter i kommunestyret:  

I 2 av kommunestyremøtene – i tillegg til det årlige dialogseminaret - var det arbeidsøkter. Tema var:  

• Kommunedelplan Skei 

• Kommunestyrets handlings- og økonomiplanseminar 

Interkommunalt samarbeid:  
Regionalt formannskapsseminar 04.05.2021 om 2 tema: psykisk helse og reiseliv 

Regionalt kommunestyreseminar 30.09.2021 om reiseliv.  
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Internkontroll og etikk 
 
Etter kommuneloven skal det i årsberetningen redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som 
planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. Vi har et 
kapittel om internkontroll i årsmeldingen også. 

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 
 

  

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

• Delegeringsreglementet fra 
kommunestyret  
til kommunedirektøren  

• Rutiner som sikrer iverksettelse og 
oppfølging av politiske vedtak 

• Rutiner for systematisk 
avvikshåndtering 
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• 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 

• 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. 

• Forberede arbeidet med å få på plass elektronisk avvikssystem i alle enheter (overgang fra 
manuell løsning).  



Årsmelding 2021 
 

Side 14 av 58 

• 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. 

• Kartlegging av rutiner, retningslinjer og systemer som brukes innen lønnsområdet. 
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• 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 og diskriminering 
 
Kommuneloven stiller krav til at kommunene i årsberetningen skal opplyse om arbeidet med likestilling 
og diskriminering. I Gausdal er det valgt å også ta med dette i årsmeldingen. 

§ 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 
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lokal lønn legger vekt på individuell lønnsutvikling basert på resultater og innsats.    
 
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.  
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Kommunens planområder 

1 Administrative fellestjenester 

Om planområdet 
Planområdet inneholder alle utgifter knyttet til den politiske og administrative styringen av kommunen. 
I planområdet inngår resepsjonen i kommunehuset, politisk sekretariat, post- og arkiv, personalarbeid, 
informasjon, økonomistyring, arbeid med eiendomsskatt, kvalitetssystem, internkontroll og 
utviklingsoppgaver for enhetene, de folkevalgte organer som kommunestyret/formannskapet 
/planutvalget/tjenesteutvalg, og råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, ungdomsrådet, 
kontrollutvalget inkludert utgifter til revisjon, tilskudd til interkommunale samarbeid 
(vedrørende skatt/innfordring, lønn/regnskap, innkjøpssamarbeidet, personvernombud, borgerlige 
vigsler), store fellesposter som forsikringer, frikjøp hovedtillitsvalgte og felles IKT-utgifter. 

Kommentar til status økonomi 

Tall i 1000 kr   

Regnskap 2021 Justert budsjett 2021 Avvik i kr 

26 977 27 367 390 
 

  

Planområdet har et positivt avvik på 0,4 mill. kr. I rapporteringen per 2. tertial ble det anslått et resultat i 
balanse, det endelige resultatet ble noe bedre enn varslet.   

Det er ulike elementer som forklarer  avviket ved årets slutt. Utgifter til kontroll og tilsyn ble 0,4 mill. kr 
lavere enn budsjettert, utgifter til valg og politiske utvalg ble 0,1 mill .kr lavere enn budsjettert og 
merutgift knyttet til retaksering av eiendomsskatt med 0,2 mill. kr. Det er øvrige mindre avvik både i 
pluss og minus i tjenesten for øvrig. 

I forbindelse med retaksering av eiendomsskattegrunnlaget, ble det i 2020 avsatt ubrukte midler til 
dette formålet til disposisjonsfond. I 2021 skulle det ha blitt brukt 0,2 mill. kr av dette fondet for å dekke 
opp utgifter i 2021. Som følge av nye økonomibestemmelser måtte kommunen stryke denne 
inntektsposten som følge av at kommunen totalt sett fikk med et positivt regnskapsresultat. Det 
merforbruket som framgår på planområdet som følge av dette er derfor regnskapsteknisk og ikke som 
følge av  et reelt merforbruk i tjenesten. 
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Tekstlige mål 
 

Oppdrag Statusbeskrivelse 

Videreføre det omfattende og helhetlige 
omstillingsarbeidet. 

I all hovedsak er kommunestyrets vedtak om omstillingstiltak i 
tjenestene effektuert. Det pågår fortsatt enkelte prosesser i helse- 
og omsorgstjenestene knyttet til blant annet etablering av 
heldøgns omsorgstjenester (HDO) ved Follebutunet, pilot 
velferdsteknologi og nye arbeidstidsordninger. I henhold til 
kommunestyrets vedtak, har formannskapet fått jevnlige 
oppdateringer om status for arbeidet. 

Utredning av interkommunale samarbeid, i 
tråd med vedtatt handlingsplan. 

Felles barneverntjeneste for Øyer og Gausdal ble etablert 1.1.2021. 
Utredningsarbeid knyttet til felles arkivtjenester for kommunene 
Lillehammer, Øyer og Gausdal førte ikke til et resultat i 2021. Det 
igangsettes en utredning om felles arkivtjeneste for Lillehammer og 
Gausdal som er forventet ferdigstilt i 2022. 

Følge opp og konkretisere mål og 
satsingsområder i kommuneplanens 
samfunnsdel. 

Det er oppfølging på mange områder, - både gjennom planarbeid, 
utredninger , tjenesteutvikling, og digitalisering. Her kan nevnes 
arbeid med aldersvennlig samfunn, kommunedelplaner, 
naturmangfoldsplan, frivillighetens år, arbeid med 
arbeidsgiverplattformen og digitaliseringsstrategi, med videre. 

Revidering og oppfølging av ny 
digitaliseringsstrategi for kommunene i 
Lillehammer-regionen. 

Revidert digitaliseringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret i 
juni 2021. 

Gjennomføring av stortingsvalget. 
Stortingsvalget ble gjennomført i henhold til planen. Også ved 
dette valget var det et tellesamarbeid med Lillehammer og Øyer. 

 

 
KOSTRA Nøkkeltall 
 

Kostra-analyse 
 Gausdal 

2020 
Gausdal 

2021 
Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 

01 
Prioritet        
Netto driftsutgifter per innbygger 
(100) politisk styring (B) *) **) 

481 559 675 852 587 432 510 

Netto driftsutgifter per innbygger 
(110) kontroll og revisjon (B) *) **) 

202 134 169 87 139 96 151 

Netto driftsutgifter per innbygger 
(120) administrasjon (B) *) **) 

3 836 3 631 4 728 4 000 4 162 4 091 3 888 

Netto driftsutgifter til administrasjon 
og styring i kr. pr. innb (B) *) **) 

5 093 5 033 6 506 5 703 5 697 5 282 5 301 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 

 

  



Årsmelding 2021 
 

Side 20 av 58 

Sykefravær 
    

Fravær Korttid Langtid Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2017 0,92 % 6,32 % 7,25 % 
Årlig sykefravær 2018 0,88 % 4,56 % 5,44 % 
Årlig sykefravær 2019 0,50 % 2,84 % 3,34 % 
Årlig sykefravær 2020 0,17 % 5,61 % 5,78 % 
Årlig sykefravær 2021 0,19 % 2,73 % 2,92 % 

 
Planområdet hadde i 2021 et samlet nærvær på 97%. 

 

2 Næring og miljø 

 
Om planområdet 
Planområdet omfatter næring, landbruk og miljø. I dette inngår de interkommunale samarbeidene (3:1) 
Lillehammer-regionen Vekst (næringsutvikling) og Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 
(landbruksforvaltning). 

Kommentar til status økonomi 
 

Tall i hele 1000 kr   

Regnskap 2021 Justert budsjett 2021 Avvik i kr 

5 971 6 052 81 
 

 

Det framgår et positivt avvik på 0,1 mill. kr, det vil si et resultat tilnærmet i balanse. Det interkommunale 
landbrukssamarbeidet i Lillehammerregionen har tilbakebetalt fra overskuddsfondet, for Gausdal utgjør 
dette 62.250 kr i 2021. For øvrig er det kun mindre avvik. 

Ved rapporteringen per 2 tertial ble det anslått et resultat i balanse.  
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Status måltabell 
 
Hovedmål  Statusbeskrivelse delmål 
   

Gausdal er en viktig aktør i det grønne 
skiftet. 

Vi bidrar til en bærekraftig 
samfunnsutvikling gjennom å redusere 
klimautslipp, forebygge skader forårsaket 
av klimaendringer og følge opp miljøhensyn 
i planarbeidet. 

Innen landbruket har det i 2021 vært stort 
fokus på klima og miljø; med åpne møter og 
prosjekt for å fremme tiltak på gårdsnivå. 

 

Kommunen som organisasjon inviterer til 
og tilrettelegger for god samskaping og 
bred deltakelse i utviklingen av 
Gausdalssamfunnet. 

Vi tilrettelegger for og bidrar til en 
bærekraftig nyskapning og utvikling i 
næringslivet 

Det er rekruttert inn kompetanse som har 
et særlig ansvar for bærekraftige 
forretningsmodeller. 

 

Vårt areal skal forvaltes på en balansert 
og bærekraftig måte. 

Vi bidrar til et bærekraftig landbruk med et 
aktivt produksjonsmiljø som utnytter 
landbrukets ressurser, tar i bruk nye 
metoder og initierer nyskapning og 
nytenkning. 

Landbruksplan for Lillehammer-regionen 
ble vedtatt høsten 2021 og har fokus på 
bærekraftig bruk av arealressursene og at 
landbruket skal være klimanøytralt. 
Landbrukskontoret skal følge opp dette i 
sitt arbeid. I 2021 ble det arrangert en 
møteserie “Bonden i det grønne skifte”, 
med landbruksnæringen som målgruppe og 
kompetanseheving innen klima og miljø 
som formål. I tillegg ble det arrangert et 
prosjekt for utprøving av verktøyet 
klimakalkulator i mjølkeproduksjon, med en 
pilotgård per kommune. Landbrukskontoret 
har også vært med i et større regionalt 
prosjekt om utvikling av nye 
gjødselprodukter. 

Tekstlige mål 
 

Oppdrag Statusbeskrivelse 

Ferdigstille, følge opp og konkretisere mål og 
strategier i regional landbruksplan. 

Landbruksplan for Lillehammer-regionen ble ferdigstilt 
og vedtatt høsten 2021 og arbeidet med å følge opp mål 
og strategier er igangsatt.  

Landbrukskontoret vil stimulere til best mulig 
bruk av nye skogbruksplaner gjennom å 
arrangere opplæringskurs, samt disponere 
tilskuddsmidler som kan brukes til å oppfylle 
tiltak hos den enkelte skogeier. 

Nye skogbruksplaner ble utarbeidet for Øyer og Gausdal 
i 2021 og det ble avholdt informasjonsmøte om disse. 
Arbeidet med oppfølging av disse planene fortsetter i 
2022. 

Følge opp og konkretisere mål og 
satsingsområder i kommuneplanens 
samfunnsdel. 

Landbruksplan for Lillehammer-regionen ble vedtatt 
høsten 2021 og har mål og strategier om bærekraftig 
bruk av arealressursene. 

Naturmangfoldsplan for Gausdal kommune ble initiert i 
2021, og skal ferdigstilles i 2023. 

Lillehammer region vekst skal gjennomføre et 
kommunikasjonsprosjekt for å synliggjøre 
fordeler og muligheter i Lillehammer-
regionen med formål å trekke til seg bedrifter 
og innbyggere. 

Kommunikasjonsprosjektet er ferdigstilt og rulles ut for 
fullt i andre kvartal 2022. 
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Landbrukskontoret viderefører møteserie om 
klimatiltak i landbruket med formål om å 
redusere utslipp. 

Det ble arrangert en møteserie for gårdbrukere kalt 
“Bonden i det grønne skifte”, hvorav 5 møter i 2021 med 
tema forankret i nasjonale målsetninger om redusert 
klimautslipp. 

Prosjektet Klimakalkulator i mjølkeproduksjon ble 
arrangert i 2021, der en mjølkeprodusent per kommune 
deltok. Formålet med prosjektet var å prøve ut dette nye 
verktøyet for å finne mulige tiltak på gårdsnivå, og for å 
spre kompetanse om dette til andre i landbruket. 

Ferdigstille, følge opp og konkretisere mål og 
strategier i regional næringsplan. 

Strategisk næringsplan med tiltaksplan for 2021, ble 
vedtatt mai 2021. Denne danner grunnlaget for arbeidet 
i Lillehammerregionen Vekst (LRV) frem til og med 2024. 

Arrangere avløserkurs for ungdom, samt 
etablere møteplass for nye bønder, med 
mål om rekruttering. 

Landbrukskontoret arrangerte avløserkurs for ungdom 
i mars 2021, med 12 deltakere i alderen 15-19 år. 
Målet er både å rekruttere flere yngre til avløseryrket, 
og øke kunnskapen om landbruk generelt. 

Iverksette nye rutiner for oppfølging av de 
som ber om etableringsveiledning, med 
sikte på å følge dem opp til prosjektet er 
gjennomført. 

Alle som ber om etablererveiledning følges opp 
individuelt fra LRV, avhengig av behov. 

 

  

KOSTRA Nøkkeltall 

Kostra-analyse 
 Gausdal 

2020 
Gausdal 

2021 
Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 

01 
Prioritet        
Landbruksforvaltning og 
landbruksbasert næringsutvikl. 
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) 
*) **) 

580 500 391 559 464 83 239 

Tilrettelegging og bistand for 
næringslivet nettodriftsutgifterbeløp 
pr innb (kr) *) 

251 602 735 209 280 -235 220 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 
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3 Skole 
 

Om planområdet 
Planområdet omfatter undervisning ved barneskolene i Forset, Fjerdum og Follebu, samt Gausdal 
ungdomsskole, voksenopplæringen og skolefritidsordningene ved Forset, Fjerdum og Follebu skoler. 

Kommentar til status økonomi 
 

Tall i hele 1000 kr   

Regnskap 2021 Justert budsjett 2021 Avvik i kr 

73 996 74 241 245 
 

 

Planområdet har et positivt avvik på 0,2 mill. kr ved årets slutt. Avviket er i realiteten 1,4 mill. kr høyere 
ettersom det ble foretatt pliktig strykning av regnskapsført bruk av disposisjonsfond som følge av at 
kommunen samlet sett fikk et positivt regnskapsresultat. Strykningen er i tråd med de nye 
økonomibestemmelsene hjemlet i kommuneloven. 

I rapporteringen per 2. tertial ble det anslått et avvik på 1 mill. kr. Det reelle resultatet ble dermed 0,4 
mill. kr høyere enn det. 

Årsakene til avvik er sammensatte og nevnes punktvis: 

• Netto høyere inntekter enn budsjettert knyttet til fakturering mellom kommuner for 
undervisning av barn, dette utgjør 0,3 mill. kr i positivt avvik. 

• Lavere utgifter til skoleskyss 0,9 mill. kr. 

• Merforbruk utgifter til undervisning i skolene med 0,5 mill. kr. Andel elever med vedtak om 
spesialundervisning, samt organisering og omfang av denne påvirker skolenes oppfyllelse av 
lærernormen. Dette kan medføre noe merforbruk til drift ved enkelte skoler for at det skal 
drives forsvarlig og i tråd med regelverk. 

• Øvrige fellesposter bidrar positivt med 0,5 mill. kr. 

Status måltabell 
 
Hovedmål  Indikator Ønsket 

resultat 
2021 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

      

Vi er et 
lokalsamfunn 
med glade, 
trygge, robuste 
barn og unge – 
som har tro og 
håp for framtida, 
og er klare for et 
liv med opp- og 
nedturer. 

Elevene er motiverte for å 
lære, og tilegner seg 
grunnleggende 
ferdigheter og kunnskap 
som de kan bruke i 
praksis. 

Andel elever i 
grunnskolen 
som får 
spesialunder-
visning 

8,0 % 11,2 % Vi ser en økning i andel elever 
som mottar 
spesialundervisning, og ligger 
nå over måltall. 
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Hovedmål  Indikator Ønsket 
resultat 

2021 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

      

  Elevunders. 10. 
trinn - 
Motivasjon 

Nasjonalt 
gjennomsnitt 

3,6 0,2 bedre enn nasjonalt 
gjennomsnitt. 

 

  Elevunders. 7. 
trinn - 
Motivasjon 

Nasjonalt 
gjennomsnitt 

3,6 Som nasjonalt nivå. 

 

  Gjennomsnittlig 
grunnskolepoen
g (antall) 

41,0 42,7 Godt resultat! 

 

 Vi har glade, trygge, 
robuste barn og unge, 
med tro og håp for 
fremtiden, som mestrer et 
liv med opp- og nedturer. 

Andel elever 
som opplever 
mobbing 2-3 
ganger i 
måneden eller 
oftere. 

0,0 % 10,4 % Andel elever som opplever 
mobbing er noe lavere enn i 
fjor, men likevel alarmerende 
høyt. Den enkelte skole 
gjennomgår sine resultater og 
setter inn tiltak, i tillegg til at 
det arbeides med å skape 
inkluderende skolemiljø på 
systemnivå. Skolene jobber 
også forebyggende gjennom 
ulike  former for positive 
elevtiltak, felles skolemiljøtiltak, 
samt gjennom det 
styrkebaserte arbeidet. 

  Klagesaker til 
fylkesmannen 
knyttet til 
opplæringslova 
kap. 9A 

0 2  

  KVALITET: 
Trivsel elever 
10.trinn 
gjennomsnitt 

Nasjonalt 
gjennomsnitt 

4,3 Litt bedre enn nasjonalt 
gjennomsnitt. 

 

  KVALITET: 
Trivsel elever 7. 
trinn 
gjennomsnitt 

Nasjonalt 
gjennomsnitt 

4,2 Litt bedre enn nasjonalt 
gjennomsnitt. 

 

  Oppvekst og 
levekår - Tror på 
et lykkelig liv  

100,0 % 72,0 % Dette er noe lavere enn tallene 
for 2020, men litt høyere enn 
prosentandelen som svarte det 
samme i 2013. 

 

 
Skoleeier rapporterer årlig på kvaliteten i gausdalsskolen gjennom kvalitetsmeldingen. Der blir alle 
indikatorer grundig drøftet og forklart, og det vises til utvikling over tid. For nærmere forklaringer vises 
det derfor til kvalitetmelding for gausdalsskolen for skoleåret 2020/2021 som er behandlet i 
kommunestyret, samt til kvalitetmelding for skoleåret 2021/2022 som vil bli lagt frem for politisk 
behandling høsten 2022. 

Elevundersøkelsen viser at elevene, som tidligere, har høy grad av trivsel. Likevel svarer altfor mange at 
de opplever å bli mobbet på skolen. Dersom et barn, eller foreldrene opplever at et barn ikke har det 
trygt og godt skolemiljø, og de mener at skolen ikke gjør nok for å sikre barnet dette, kan 
eleven/foreldrene klage til Statsforvalteren etter Opplæringslova kapittel 9A. Selv om det arbeides 
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kontinuerlig med å møte elevens og foreldrenes opplevelser av skolemiljøet på en god måte, har 
Gausdal hatt to 9A-saker meldt til Statsforvalteren i 2021. 

Vi har fortsatt stabilt høye grunnskolepoeng, noe som er positivt med tanke på denne elevgruppas 
potensiale for gjennomføring av videregående skole. 

I arbeidet med å utvikle kvaliteten i skolene deltar skolens ledergrupper i nettverk sammen med 
ledergrupper fra skolene fra Lillehammer og Øyer. Høgskolen i Innlandet er samarbeidspartner og legger 
til rette for kompetanseheving for rektorer, inspektører og teamledere. Videre gjennomføres det 
skolebaserte utviklingsprosesser med de ansatte i skolene for å utvikle kompetansen til alle som 
arbeider med og for elevene, og slik videreutvikle profesjonsfellesskapene ved skolene. Skolene får også 
oppfølging fra en veileder fra høgskolen. Fokus i kompetansehevingen har det siste året vært 
fagfornyelsen, herunder fellessakapende didaktikk og inkluderende skolemiljø. 

2021 har i stor grad blitt preget av covid-19 også i skolene, både når det gjelder smittevernhensyn og 
restriksjoner, fravær av elever og ansatte, i tillegg til både barn og voksnes bekymringer rundt 
pandemien. Skolene har stort sett greid å drive så normalt som mulig, med unntak av noen få klasser 
som har fått hjemmeundervisning ved et par anledninger. 

Tekstlige mål 

 
  

  

Oppdrag Statusbeskrivelse 

Ledergruppene deltar i nettverk sammen med 
Lillehammer og Øyer. 

Alle skolene har deltatt på nettverkssamlingene, både digitale 
og fysiske. På grunn av bemanningsutfordringer som følge av 
pandemien har ikke alle skolene stilt med hele ledergruppen 
hver gang. 

Deltakelse i kompetansehevingstiltak innen digital 
undervisning knyttet til fagfornyelsen i regionen, samt 
for å sikre fjernundervisning av god kvalitet ved behov. 

Prosjekt «Programmering» er startet opp i regionen, og alle 
skolene vil ha med lærere på dette fra høst 2022. I 
prosjektgruppa for dette sitter representanter fra alle tre 
kommunene. 

Skolene gjennomfører kompetanseutvikling i henhold 
til plan for inkluderende barnehage- og skolemiljø. 

Rektorene deltar på samlinger med utdanningsdirektoratet 
i  «Inkluderende barnehage- og skolemiljø». 
Skolene jobber med de ulike delpliktene innenfor 
aktivitetsplikten, samt med å skape inkluderende miljøer som 
forebygger utenforskap. 

Det gjennomføres styrkebaserte læringsaksjoner i 
forbindelse med implementering av fagfornyelsen. 

Alt utviklingsarbeid i skolene har et styrkebasert fokus, og 
personalet ved skolene gjennomfører mellomarbeid 
(aksjonslæring) gitt i ledernettverkene. I tillegg har skolene 
tilgang til oppfølging fra veiledere fra Høgskolen i Innlandet. 
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KOSTRA Nøkkeltall 

Kostra-analyse 
 Gausdal 

2020 
Gausdal 

2021 
Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 

01 
Prioritet        
Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Grunnskole (B) *) **) 

16 409 16 645 18 399 15 860 15 727 17 554 15 880 

Netto driftsutgifter til grunnskole 
(202), per innbygger *) **) 

12 829 12 768 13 367 12 161 12 081 13 801 12 195 

Dekningsgrad        
Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning 

8,2 % 11,2 % 9,6 % 7,5 % 8,1 % 10,1 % 8,8 % 

Andel timer spesialundervisning av 
antall lærertimer totalt (B) 

19,3 % 24,9 % 17,8 % 18,9 % 16,8 % 25,2 % 19,7 % 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 

 

Sykefravær 
    

Fravær Korttid Langtid Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2017 1,20 % 4,34 % 5,54 % 
Årlig sykefravær 2018 1,19 % 2,72 % 3,91 % 
Årlig sykefravær 2019 1,07 % 3,82 % 4,90 % 
Årlig sykefravær 2020 1,27 % 3,86 % 5,14 % 
Årlig sykefravær 2021 2,18 % 6,04 % 8,23 % 

 
Det er i 2021 et nærvær på 91,8%. Planområdet har noe økning i sykefravær, både korttids- og 
langtidsfravær, og når ikke målsetningen om 95% nærvær for 2021. 
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4 Barnehage 

 
Om planområdet 
Planområdet omfatter Kornhaug, Forset og Fjerdum barnehager, samt tilskudd til private barnehager. 
Ordningene knyttet til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for lavinntekts-familier inngår også 
her. 

Kommentar til status økonomi 
 

Tall i hele 1000 kr   

Regnskap 2021 Justert budsjett 2021 Avvik i kr 

40 635 43 031 2 396 
 

 

Planområdet har et positivt avvik ved årets utgang på 2,4 mill. kr. Avviket er i realiteten 0,5 mill. kr 
høyere ettersom det ble foretatt pliktig strykning av regnskapsført bruk av disposisjonsfond som følge av 
at kommunen samlet sett fikk et positivt regnskapsresultat. Strykningen er i tråd med de nye 
økonomibestemmelsene hjemlet i kommuneloven.  

I rapporteringen per 2. tertial ble det anslått et positivt avvik i størrelsesorden 2-2,4 mill. kr. Resultatet 
ble dermed noe bedre enn anslått. 

Avviket på 2,9 mill. kr er som følge av lavere utgifter til kjøp av plasser i private barnehager med 1,5 mill. 
kr, lavere utgifter knyttet til drift av kommunens barnehager utgjør 1,4 mill. kr. Årsak til lavere utgifter 
er at barnetallet går ned og barnesammensetningen endrer seg.  

Disse forholdene er tatt hensyn til i budsjettet for 2022. Ved rapporteringene gjennom året må det 
vurderes om de er tilstrekkelig korrigert for. 

 Status måltabell 

Hovedmål  Statusbeskrivelse delmål 
   

Vi er et lokalsamfunn 
med glade, trygge, 
robuste barn og unge – 
som har tro og håp for 
framtida, og er klare for 
et liv med opp- og 
nedturer. 

Alle barn har noen å leke med i 
barnehagen. 

I følge gjennomførte barnesamtaler uttrykker barna at 
de har noen og leke med i barnehagen. 

  

 

 Barna og de voksne utvikler et språk 
og en forståelse for følelser og styrker 
og bruker dette i praksis. 

 Barnehagene følger sine årshjul for Ung Styrke, og har 
søkelys på styrker i hverdagen/rutinesituasjoner. De 
voksne forsøker å fange opp non-verbale uttrykk for 
følelser hos de minste barna og møte dem med 
anerkjennelse og forståelse. Jo eldre barna blir, jo mer 
verbalt blir dette samspillet. Barnehageansatte 
hjelper/støtter barna i å sette ord på følelsene sine, og 
lærer dem hvordan de kan håndtere ulike følelser. Dette 
dokumenteres gjennom bilder og tekst dagbok på Visma, 
samt i månedsbrev som sendes ut til foreldrene. 
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Hovedmål  Statusbeskrivelse delmål 
   

 Barna ønsker å delta i aktiviteter, ut 
fra egne forutsetninger. 

Barnehagene legger til rette for aktiviteter hvor alle barn 
skal få oppleve mestring, og tilbyr aktiviteter med økte 
utfordringer for å legge til rette for utvikling hos det 
enkelte barn. 

 Barnehagemiljøet er inkluderende og 
barna erfarer å være en del av et 
mangfoldig fellesskap. 

Alle barnehagene har  fokus på mangfold og inkludering, 
både i det daglige arbeidet med barna (lek, ulike 
kulturer, vennskap) og gjennom styrkebaserte 
utviklingsprosesser blant personalene. 

 Barnehagens praksis fremmer glede 
og allsidig utvikling hos barna. 

Barnehagene legger til rette for allsidige og varierte 
lekemiljøer med utgangspunkt i det barna er engasjerte i 
og fatter interesse for. 

Lekemiljø/materiell/verktøy varieres ofte for å treffe alle 
barna sine interesser. 

Voksne byr på seg selv og deltar aktivt i leken på barnas 
premisser. 

 Dette dokumenteres gjennom bilder og tekst i dagboka 
på Visma og i  månedsbrev som også sendes ut til 
foreldrene. 

 
Trivsel, tilhørighet, fellesskap og glede er forutsetninger for gode utviklingsmuligheter for det enkelte 
barn og for et godt og inkluderende barnehagemiljø. I arbeidet mot målet om glade, trygge og robuste 
barn bruker barnehagene styrkebaserte begreper og fokus i møte med barn og foresatte. 

Barnehagene følger årshjulet for Gausdalsmodellen. Her ivaretas arbeidet med å utvikle barns motoriske 
ferdigheter. Gjennom variasjon i lek og læring møter barnehagene barnas ulike forutsetninger og legger 
til rette for at mestring og allsidig utvikling. 

I arbeidet med å utvikle barnehagene som lærende organisasjoner deltar styrerne i nettverk sammen 
med styrere fra Lillehammer og Øyer. Høgskolen i Innlandet er samarbeidspartner og legger til rette for 
kompetanseheving for barnehagestyrere. Videre gjennomføres det barnehagebaserte 
utviklingsprosesser med de ansatte i barnehagene for å utvikle kompetansen til alle som arbeider med 
og for barna. Her får også barnehagene oppfølging fra en veileder fra høgskolen. 

Det arbeides kontinuerlig mot mål og kjennetegn ved målene. i barnehagene. Som dokumentasjon 
bruker barnehagene månedsbrev, observasjoner, samt informasjon fra barnesamtaler. 

Selv om Covid-19 har har preget livet i barnehagene i 2021, har de ansatte arbeidet målrettet og 
strukturert med å videreutvikle gode og inkluderende barnehagemiljø for å sikre god kvalitet på 
barnehagetilbudet i kommunen. 



Tekstlige mål 
 

Oppdrag Statusbeskrivelse  

Barna er glade, aktive og engasjerte. Barnehagene legger til rette for allsidige og varierte 
lekemiljøer med utgangspunkt i det barna er engasjerte i og 
fatter interesse for. 

 

Barnehagene gjennomfører kompetanseutvikling 
i henhold til plan for inkluderende barnehage og 
skolemiljø. 

Barnehagestyrerne deltar på samlinger med 
utdanningsdirektoratet i  «Inkluderende barnehage- og 
skolemiljø». 
Barnehagene jobber med de ulike delpliktene innenfor 
aktivitetsplikten, samt med å skape inkluderende miljøer som 
forebygger utenforskap. 

 

Barnehagestyrerne deltar i nettverk sammen med 
Lillehammer og Øyer. 

Barnehagestyrerne har deltatt på alle nettverkssamlingene, 
både fysiske og digitale. 

 

Barnehagene driver styrkebaserte 
utviklingsprosesser i tråd med lokale planer for 
barnehagebasert kompetanseutvikling. 

Alt utviklingsarbeid i barnehagene har styrkebasert fokus, og 
barnehagestyrere og stedfortredere deltar i regionalt 
nettverk, hvor det mellom samlingene drives 
barnehagebaserte utviklingsprosesser i barnehagene. 

 

De voksne anerkjenner barnas innspill og 
interesser. 

Barna blir tatt med i planlegging og vurdering av aktiviteter via 
barnesamtaler, observasjoner og dialog gjennom barnehage-
hverdagen 

 

Barna og de voksne utvikler et språk og en 
forståelse for følelser og styrker og bruker dette i 
praksis. 

Barnehagene følger sine årshjul for Ung Styrke, og har søkelys 
på styrker i hverdagen/rutinesituasjoner. De voksne forsøker å 
fange opp non-verbale uttrykk for følelser hos de minste 
barna og møte dem med anerkjennelse og forståelse. Jo eldre 
barna blir, jo mer verbalt blir dette samspillet. 
Barnehageansatte hjelper/støtter barna i å sette ord på 
følelsene sine, og lærer dem hvordan de kan håndtere ulike 
følelser. Dette dokumenteres gjennom bilder og tekst dagbok 
på Visma, samt i månedsbrev som sendes ut til foreldrene. 

 

Alle barn mestrer grunnleggende motoriske 
ferdigheter. 

Barnehagene følger årshjulet for Gausdalsmodellen. Her 
ivaretas arbeidet med å utvikle barns motoriske ferdigheter. 
Gjennom variasjon i lek og læring møter barnehagene barnas 
ulike forutsetninger og legger til rette for at mestring og 
allsidig utvikling. 

 

Følge opp revisjonsrapport om meldinger til 
barnevernet. 

Det skal avholdes en felles kompetansehevingsøkt sammen 
med barnevernet hvert år. Planlagt møte i januar 2022 måtte 
utsettes på pandemi-situasjonen. Møtet er nå datofestet i 
april 2022. 

 

Barna mestrer lek i samspill med andre, ut fra 
egne forutsetninger. 

Voksne veileder barna inn i leken og hjelper til å drive den 
fremover. De hjelper til med å skape felles forståelse for 
lekens innhold og begreper. 
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Barnehagemiljøet er inkluderende og barna 
erfarer å være en del av et mangfoldig fellesskap. 

Alle barnehagene har fokus på mangfold og inkludering i det 
daglige arbeidet med barna. Gjennom ulike opplegg og lek 
inkluderes alle, og barna opplever å være en del av 
fellesskapet. 

 

Alle barn har noen å leke med i barnehagen.       I følge gjennomførte barnesamtaler uttrykker barna at de har 
noen og leke med i barnehagen. 

 

Det gjennomføres workshops i bruk av ulike 
apper til bruk i det pedagogiske arbeidet, samt 
for kommunikasjon mellom hjem og barnehage. 

Apper til bruk i kommunikasjon mellom barnehage og hjem er 
tatt i bruk.  
Workshop i bruk av pedagogiske apper er det foreløpig ikke 
prioritert tid til å gjennomføre. 

 

Barna ønsker å delta i aktiviteter, ut fra egne 
forutsetninger. 

Barnehagene legger til rette for aktiviteter hvor alle barn skal 
få oppleve mestring, og tilbyr aktiviteter med økte 
utfordringer for å legge til rette for utvikling hos det enkelte 
barn. 

 

 

 
KOSTRA Nøkkeltall 
Kostra-analyse 
 Gausdal 

2020 
Gausdal 

2021 
Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 

01 
Prioritet        
Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Barnehage (B) *) **) 

9 011 9 674 11 027 10 879 9 975 8 523 9 672 

Produktivitet        
Antall barn korrigert for alder per 
årsverk til basisvirksomhet i 
kommunale barnehager (B) 

5,7 5,8 5,7 4,8 5,6 5,8 5,6 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
kommunale barnehager per 
korrigert oppholdstime (kr) (B) *) 

84,5 88,1 96,0 88,7 80,2 81,3 83,2 

Dekningsgrad        
Andel barn i kommunale barnehager 
i forhold til alle barn i barnehage (B) 

61,2 % 64,3 % 52,2 % 74,3 % 44,2 % 80,1 % 56,5 % 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 

 

 
Sykefravær 
    

Fravær Korttid Langtid Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2017 2,08 % 2,37 % 4,45 % 
Årlig sykefravær 2018 1,67 % 6,93 % 8,59 % 
Årlig sykefravær 2019 1,64 % 4,14 % 5,78 % 
Årlig sykefravær 2020 1,63 % 3,16 % 4,79 % 
Årlig sykefravær 2021 1,91 % 3,53 % 5,44 % 

 
Planområdet har i 2021 et samlet nærvær på 94,6 %, og når dermed ikke måltall om 95 % nærvær. 
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5 Kultur og fritid 

 
Om planområdet 
Planområdet omfatter kulturskole, allmennkultur, frivilligsentral, bibliotek, idrett og ungdomsarbeid. 

Kommentar til status økonomi 
 

Tall i hele 1000 kr   

Regnskap 2021 Justert budsjett 2021 Avvik i kr 

11 064 11 113 49 
 

 

Planområdet fikk et avvik tilnærmet i balanse ved årets slutt. Dersom en korrigerer for strykning av  bruk 
disposisjonsfond som følge av nye økonomibestemmelser hjemlet i kommuneloven, er resultatet 0,3 
mill. kr bedre.   

Mindreforbruket knytter seg til de fleste tjenester innen planområdet, det største avviket knytter seg til 
Frivilligsentralen der det er en pluss på 0,15 mill. kr.  

Ved rapporteringen per 2. tertial ble rapportert at kommunen ikke var kjent med forhold som skulle tilsi 
vesentlige avvik. Det ble også informert om at det i forbindelse med økonomiplan 2021-2024 var lagt inn 
et tiltak med reduksjon av driftsstøtte til Stiftelsen Reidevoll. Dette planlagte nedtaket på 32.000 kr årlig 
lot seg ikke gjennomføre da det ble funnet dokumenter som tilsa at kommunen likevel har en 
forpliktelse her. Dette er innarbeidet i budsjettet for 2022 og økonomiplanen for 2022-2025. 

Status måltabell 
 
Hovedmål  Indikator Oppnådd 

resultat 
Beskrivelse mål 

     

I Gausdal lever vi aktivt og 
deltar i lokalsamfunnet 
gjennom hele livet. 

Biblioteket er en viktig 
kulturinstitusjon som 
legger til rette for ulike 
typer arrangementer, 
møteplasser og 
utstillinger, i tillegg til 
litteraturformidling. 
Gjennom det meråpne 
biblioteket er det satset 
på økt grad av 
tilgjengelighet de siste 
årene. 

   

 Gausdal kommune skaper 
og legger til rette for gode 
og varierte kulturtilbud, 
for og sammen med 
innbyggerne. 
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Hovedmål  Indikator Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

     

Kommunen som 
organisasjon inviterer til og 
tilrettelegger for god 
samskaping og bred 
deltakelse i utviklingen av 
Gausdalssamfunnet. 

Det legges til rette for 
frivillig arbeid, til det beste 
både for de frivillige og de 
som mottar tjenester. 

Brukerne av 
frivillige tjenester 
er fornøyd med 
tjenestene de 
mottar. 

 Det ble i 2021 ikke gjennomført 
brukerundersøkelser for frivillige 
tilknyttet frivilligsentralen. Dette på 
grunn av at tilbudet og aktivitetene ikke 
har vært gjennomført som normalt 
gjennom hele året grunnet pandemien.  

  De frivillige 
opplever å bli sett 
og anerkjent for 
sine bidrag. 

 Det ble i 2021 ikke gjennomført 
brukerundersøkelser for brukere av 
frivillige tjenester tilknyttet 
frivilligsentralen. Dette på grunn av at 
tilbudet og aktivitetene ikke har vært 
gjennomført som normalt gjennom hele 
året grunnet pandemien.  

 Kulturenheten skal legge 
til rette for og invitere til 
god samhandling med 
foresatte i alle 
kommunale aktiviteter for 
barn og unge. 

   

Vi er et lokalsamfunn med 
glade, trygge, robuste barn 
og unge – som har tro og 
håp for framtida, og er 
klare for et liv med opp- og 
nedturer. 

Vi har glade, trygge, 
robuste barn og unge, 
med tro og håp for 
fremtiden, som mestrer et 
liv med opp- og nedturer. 

Elever i 
kulturskolen 
opplever trygghet. 

 Det er i 2021 ikke gjennomført større 
brukerundersøkelser i kulturskolen. Det 
er gjennomført samtaler om trygghet 
med et utvalg elever. Samtlige i utvalget 
opplyser at de føler seg trygge på 
kulturskolen.  

  Ungdom opplever 
klubben som et 
trygt sted å være. 

 Det ble i 2021 ikke gjennomført 
brukerundersøkelser på 
ungdomsklubben. Dette på grunn av at 
tilbudet og aktivitetene har vært 
redusert grunnet pandemien.  

  Ungdom ved 
Gausdal 
ungdomsskole 
bruker ikke 
ulovlige rusmidler. 

100% Tall er hentet fra Ungdata-
undersøkelsen, der spørsmålet var om 
man har brukt hasj eller marihuana det 
siste året. 
 
I 2021 svarte alle elevene ved Gausdal 
ungdomsskole som deltok i 
undersøkelsen at de ikke har prøvd hasj 
og marihuana i løpet av det siste året. 
Det ble også gjennomført UngData-
undersøkelse i 2020. Tidligere har 
undersøkelsen vært gjennomført i 2013 
og 2016. Vi ser at resultat knyttet til bruk 
av ulovlige rusmidler (hasj og marihuana) 
har ligget på mellom 0-3 % ved alle de 
gjennomførte undersøkelsene. 
 
Det forebyggende og helsefremmende 
ungdomsarbeidet er et samarbeid 
mellom flere tjenester rettet mot 
målgruppen. Ettersom sentrale stillinger 
knyttet til arbeidet er organisert under 
planområde 5, omtales mål og status for 
det forebyggende og helsefremmende 
ungdomsarbeidet her. 
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Hovedmål  Indikator Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

     

  Ungdom ved 
Gausdal 
ungdomsskole 
drikker ikke 
alkohol. 

86% Når det gjelder det å drikke alkohol/vært 
beruset det siste året så var det i 2013 
14% som svarte bekreftende på det, i 
2016 var tallet gått ned til 9%, mens det i 
2020 gikk opp til 16 %. I 2021 svarte 14 % 
av ungdomsskoleelevene at de hadde 
vært beruset på alkohol. 

  Ungdom ved 
Gausdal 
ungdomsskole får 
ikke lov av 
foresatte til å 
drikke alkohol. 

68 I 2021 oppgir 68% at de ikke får lov av 
foresatte å drikke alkohol, mens i 2020 
svarte 73 % at de ikke fikk lov. Dette viser 
en liten økning av ungdom som får lov av 
sine foresatte og å drikke alkohol. I 2013 
og 2016 lå svarene på; 67 % og 72 %. 

 
Når det gjelder bruk av alkohol så ser vi at Gausdalsungdom ligger litt over landsgjennomsnittet i både 
undersøkelsen som ble gjort i 2020 og i 2021. Dette gjelder også det å få lov å drikke alkohol av sine 
foresatte. Bruk av hasj/marihuana ligger ungdommen i Gausdal under landsgjennomsnittet, som er på 
4% 
For å forebygge rus og utsette alkoholdebuten for ungdom er det i ungdomsskolen gjennomført ulike 
forebyggende tiltak; tiltak som er rettet både mot elevene og deres foresatte.  
FAU, ungdomskontakten og Gausdal ungdomsskole har i samarbeid planlagt hvilke temaer som skal tas 
opp på hvilke foreldremøter og hvem som har ansvar for de ulike temaene. Her inngår mange ulike 
temaer, blant annet rus og alkohol. 
 
På de ulike trinnene jobbes det med temaer som det å ta valg og de konsekvensene det får, de har på 
9.trinn et tverrfaglig prosjekt; ANT (alkohol, narkotika og tobakk). 10. trinn har Annerledesdagen, med 
blant annet tema om rus. De har også et tverrfaglig prosjekt i livsmestring og folkehelse 
(rusforebygging). Foresatte orienteres om temaene som tas opp.  
 
Storforeldremøte med tema rus har ikke kunne gjennomføres på grunn av pandemien.  
 
 



Tekstlige mål 
 

Oppdrag Statusbeskrivelse 

I tråd med målsettingen om at vi har glade, 
trygge, robuste barn og unge, med tro og håp for 
fremtiden, som mestrer et liv med opp- og 
nedturer, skal kulturskolen motivere og trygge 
elevene til å delta på en eller flere opptredener i 
løpet av skoleåret. Det kan være på 
elevforestilling i forbindelse med 
semesteravslutning, huskonsert eller opptreden 
for beboere på institusjon. 

Det har på grunn av pandemien ikke vært mulig å 
gjennomføre større opptredener. Alle elever har likevel hatt 
tilbud om å delta på mindre konserter og danseforestillinger 
for foresatte. I tillegg er elever invitert til å delta i digitale 
prosjekter.  

Det lokale ungdomsarbeidet styrkes gjennom en 
omprioritering av midler fra det regionale 
ungdomsarbeidet (UFO). 

I samarbeid med ungdommer er det besluttet at deler av 
beløpet (kr 30.000) skal gå til aktiviteter og arrangement 
gjennom ungdomsklubben. De resterende midlene (kr 
25.000) skal ungdomsrådet dele ut til aktiviteter og 
arrangement etter søknad.  

Det etableres miniklubb for mellomtrinnet en 
ettermiddag per uke. 

Miniklubben ble etablert etter intensjonen skoleåret 
2021/2022. Noe mindre aktivitet enn planlagt på grunn av 
pandemien.  

Som følge av prosjektet fornying og omstilling 
2020 har bibliotekets bemanning blitt redusert. 
For at våre innbyggere fortsatt skal oppleve 
biblioteket som åpent og tilgjengelig, skal det 
mer-åpne tilbudet videreutvikles, og det skal 
være fokus på å bruke lokalet som en kulturarena 
for bygda. 

Det Mer-åpne tilbudet var nedstengt på grunn av smittevern 
første delen av 2021. Etter det åpnet igjen i april har det ikke 
blitt utvidet.   

Fokuset på å skulle bruke biblioteket mer som en 
kulturarena i bygda har ikke blitt prioritert i bibliotekets 
arbeid i 2021. Dette fordi 2021 har vært et usikkert år med 
tanke på arrangement og det å samle større folkemengder.  

 

 

KOSTRA Nøkkeltall 

Kostra-analyse 
 Gausdal 

2020 
Gausdal 

2021 
Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 

01 
Prioritet        
Netto driftsutgifter for 
kultursektoren per innbygger i 
kroner *) 

1 732 1 752 2 003 2 449 3 528 1 855 1 995 

Netto driftsutgifter til folkebibliotek 
per innbygger (B) *) 

179 174 363 385 258 380 298 

Netto driftsutgifter til idrett per 
innbygger (B) *) **) 

90 46 277 241 166 403 98 

Netto driftsutgifter til kommunale 
musikk- og kulturskoler, per 
innbygger 6-15 år (B) *) 

3 399 3 661 6 273 2 983 4 226 3 414 3 130 

Dekningsgrad        
Andel elever (brukere) i 
grunnskolealder i  kommunens 
musikk- og kulturskole, av antall 
barn i al (B) 

28,3 % 25,0 % 30,5 % 26,0 % 31,5 % 14,2 % 16,7 % 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 
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Sykefravær 
    

Fravær Korttid Langtid Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2017 0,32 % 0,98 % 1,31 % 
Årlig sykefravær 2018 0,93 % 0,66 % 1,59 % 
Årlig sykefravær 2019 1,22 % 0,78 % 2,00 % 
Årlig sykefravær 2020 1,48 % 3,77 % 5,25 % 
Årlig sykefravær 2021 1,96 % 6,12 % 8,08 % 

 
Planområdet hadde i 2021 et samlet nærvær på 91,9%. Nærværet var høyere i 3. tertial enn i 1. og 2. 
tertial. Kortidsfraværet i 2021 skyldes i hovedsak pandemien.  

 

6 Teknisk drift 

 
Om planområdet 
Dette planområdet omfatter prosjektering, veger, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, vann- og 
avløpsanlegg, renovasjon, septikk-tømming, brannvern og feiing. 

Kommentar til status økonomi 
 

Tall i hele 1000 kr   

Regnskap 2021 Justert budsjett 2021 Avvik i kr 

-4 685 -153 4 532 
 

 

Planområdet har et positivt avvik ved årets slutt på 4,5 mill. kr. Ved rapporteringen per 2. tertial ble det 
anslått et mindreforbruk på 1 mill. kr. Resultatet et betydelig bedre enn anslått, dette er i hovedsak som 
følge av forhold knyttet til selvkostberegninger innen planområdet samt lavere utgifter til 
vegvedlikehold. 

Det er 0,3 mill. kr i lavere utgifter til vegvedlikehold, dette er som følge av lite nedbør på førjulsvinteren. 
Dette har gjort til at utgiftene til brøyting og strøing ble lavere enn det som var budsjettert. 

Det er avvik knyttet til selvkosttjenestene på 4,4 mill. kr. Årsakene til avvik innen vann- og 
avløpstjenestene utgjør 4 mill. kr og skyldes i hovedsak dette: 

• Høyere rentenivå vann- og avløp (VA) utgjør 1,2 mill. kr. 

• Høyere investeringsnivå VA utgjør 0,5 mill. kr. 

• Høyere avskrivninger VA utgjør 1 mill. kr. 

• Høyere inngangsverdi VA avskrivningsgrunnlag for året utgjør 0,6 mill. kr 

Høyere utgifter innebærer at en større del av inntektene må dekke de kalkulatoriske (beregnede) 
utgiftene til renter og avskrivninger, Dette medfører da lavere netto avsetning til selvkostfond enn 
budsjettert og genererer slik sett et positivt avvik på planområdet. Når det gjelder økte utgifter til for 
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eksempel rente, vil det hos kommunen framkomme på bevilgningsoversikt drift (generell utgift som ikke 
føres på planområdene). 

Innen selvkostområdene vann og avløp har det vært vesentlig høyere inntekter fra tilknytningsavgifter 
enn budsjettert. Dette er som følge av stor byggeaktivitet, særlig når det gjelder hytter. 

Øvrige avvik innen selvkosttjenestene utgjør 0,35 mill. kr og knytter seg til feiing, renovasjon og septik. 

For øvrig informeres det om at utgiftene til strøm innen planområdet viser et merforbruk på over 0,6 
mill. kr sett opp mot budsjett. Dette er som følge av høye strømpriser. Det er i budsjettet for 2022 tatt 
høyde for en økning i strømprisene, men det antas at økningen ikke er tilstrekkelig dersom strømprisene 
vil holde seg på dette høye nivået hele året 2022. 

Status måltabell 
Hovedmål  Statusbeskrivels

e delmål 
Indikator Ønsket 

resultat 
2021 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

       

Vi tar vare 
på naturen, 
planlegger 
helhetlig, tar 
bærekraftige 
valg og 
handler 
klimavennlig. 

Det er ingen 
hendelser der 
overvann gjør skade 
på mennesker og 
dyr, og nye 
flomsikringstiltak 
skal motstå flom 
med det 
gjentaksintervall de 
er dimensjonert for. 

Ingen avvik i 2021. 
 

Antall avvik 
på beskrevet 
mål 

 0 Ingen avvik. 
 

   Avvik på 
bortledning 
og rensing av 
avløpsvann i 
henhold til 
standard 
fastsatt i 
service-
erklæring. 

3 7 Det har vært noen 
situasjoner der avløp har 
gått i overløp pga. 
strømbrudd. I forbindelse 
med orkanen Gyda ble det 
strømbrudd som førte til at 
avløp gikk i overløp, og 
vannforsyning stanset der 
de er avhengig av 
pumpetrykk. 

 Vi forsyner 
kommunens 
innbyggere med nok 
drikkevann av god 
kvalitet, og vi sørger 
for bortledning og 
rensing av 
avløpsvann på en 
miljømessig god 
måte. 

 Avvik på 
levering av 
vann i 
tilfredsstillen
de mengde 
og kvalitet i 
henhold til 
gjeldende 
lover og 
forskrifter 
(Serviceerklæ
ring). 

0 1 Det har vært noen 
situasjoner der avløp har 
gått i overløp pga. 
strømbrudd. I forbindelse 
med orkanen Gyda ble det 
strømbrudd som førte til at 
avløp gikk i overløp, og 
vannforsyning stanset der 
de er avhengig av 
pumpetrykk. 
 

 



Tekstlige mål 
 

Oppdrag Statusbeskrivelse 

Fullføre nye VA-ledninger Skei – Vold. 
VA-nettet ble ferdigstilt til jul, men det gjenstår noe arbeid 
med pumpestasjoner for vann før vi har mulighet for å pumpe 
vann til Skei. Avløpsledningen er satt i drift. 

Gjennomføre ny anbudsrunde på septikk-
tømming. 

Det har vært arbeidet med anbudsgrunnlaget gjennom året 
med målsetting om å få lagt det ut helt i starten på 2022. 
Arbeidet har blitt noe forsinket blant annet på grunn 
kapasiteten ved felles innkjøpsavdeling. 

Avklare drikkevannskilde på Skei 

Som tidligere varslet er ferdigstilling av denne utredningen 
utsatt til sommeren for å få vurdert kapasitet og kvalitet på 
vann på Kråbølsøya i Forset. Det må prøvepumpes gjennom 
vinteren for å få svar på dette, og dette har avgjørende 
betydning for valg av løsninger for fremtidige vannkilder. 

Flomsikringstiltak 
Det arbeides med flomsikring av Finna i Follebu. 
Gjennomføringen er i henhold til fremdriftsplan for 
ferdigstilling høsten 2022. 

 

 

KOSTRA Nøkkeltall 
Kostra-analyse 
 Gausdal 

2020 
Gausdal 

2021 
Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 

01 
Produktivitet        
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten 
(gjelder rapporteringsåret+1) *) 

3 543 3 450 4 072 9 614 2 638 4 147 4 761 

Netto driftsutgifter ekskl. 
avskrivninger i kr pr. km kommunal 
vei og gate (B) *) 

70 160 63 759 80 714 87 688 131 838 125 303 80 428 

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. 
mva. (gjelder rapporteringsåret+1) 
(kr) *) 

2 840 2 765 3 491 4 638 2 348 2 927 3 814 

Grunnlagsdata (Nivå 3)        
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. 
mva. (kr) *) 

2 719 2 724 2 724 2 855 3 308 3 016 3 001 

Årsgebyr for septiktømming - ekskl. 
mva. (gjelder rapporteringsåret+1) 
(kr) *) 

1 715 1 270 906 1 826 2 500 2 929 1 701 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 

 
En del gebyrer i Gausdal sammenlignes med andre kommuner for å se hvordan vi ligger an i forhold til 
de. Det er i den forbindelse viktig å være klar over at det som står i kolonnen for året 2021 er gebyret for 
året 2022. Oppgitt gebyr i kolonnen for 2020 gjelder vedtatt gebyr for 2021. Dette er måten 
rapporteringen i KOSTRA er rigget på. 

Som det framgår av de enkelte sammenligningene, er gebyrene i Gausdal stort sett lavere enn de vi 
sammenligner oss med. 

Når det gjelder gebyrer omfattet av selvkost, må kommunen redusere gebyret dersom kommunen over 
tid har mottatt høyere gebyrinntekter enn utgiftet til tjenesten. I Gausdal har flere gebyrer over flere år 
blitt redusert eller holdt uendret som følge av dette. 
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Sykefravær 
    

Fravær Korttid Langtid Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2017 0,80 % 1,77 % 2,57 % 
Årlig sykefravær 2018 0,57 % 0,60 % 1,17 % 
Årlig sykefravær 2019 0,81 % 2,93 % 3,74 % 
Årlig sykefravær 2020 0,30 % 0,35 % 0,65 % 
Årlig sykefravær 2021 1,15 % 0,59 % 1,74 % 

 
Planområdet hadde et samlet nærvær i 2021 på 98,3%. Det er et høyt nærvær. Korttidsfraværet økte litt 
mot slutten av 2021. Dette kan nok ha sammenheng med stigende korona-smitte i samfunnet. 

 

7 Bygg/eiendom/areal 

 
Om planområdet 
Planområdet omfatter omsorgsboliger, sosiale boliger, utleievirksomhet, byggesak, kart/oppmåling, 
arealplanlegging og utbyggingsområder for boliger. Hele kommunens bygningsmasse er samlet på dette 
planområdet. 

Kommentar til status økonomi 
 

Tall i hele 1000 kr   

Regnskap 2021 Justert budsjett 2021 Avvik i kr 

30 745 29 520 -1 225 
 

 

Planområdet framstår med et merforbruk på 1,2 mill. kr. Ved rapporteringen per 2. tertial ble det anslått 
et avvik i størrelsesorden 1,3-1,5 mill. kr samtidig som det ble understreket at det var usikre anslag som 
følge av blant annet nivået på strømprisen. Avviket er dermed omtrent som anslått. 

Dette er årsakene til avviket ved årets slutt: 

Strømprisene har vært gjennomgående høye i 2021, og merkostnader til strøm i forhold til budsjett er 
på 3,2 mill. kr. Som nevnt på planområde 6 Teknisk drift er det lagt inn økte utgifter til strøm i budsjettet 
for 2022. Dersom strømprisen fortsetter å være like høy, er økningen som ble lagt inn ikke tilstrekkelig. 

Når det gjelder utgifter til brøyting og strøing kom det lite nedbør på førjulsvinteren slik at vi her havnet 
på et mindreforbruk på 0,5 mill. kr.  

Det er mindreforbruk knyttet til planarbeid med 0,9 mill. kr. Det er som følge av at det er brukt mindre 
til konsulentbistand enn budsjettert og arbeidet er i stedet utført i egenregi. Det kan ikke påregnes at 
det vil være mulig med tilsvarende mindreforbruk i 2022, dette fordi det er et stort press på denne 
tjenesten. 
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Byggesak gikk i pluss med 0,1 mill. kr etter å ha avsatt henholdsvis 1,8 mill. kr til selvkostfond. Årsaken 
til dette er større gebyrinntekter enn budsjettert på grunn av veldig høy byggeaktivitet, spesielt på 
hytter.  

Kart/oppmåling  gikk også i pluss med 0,1 mill. kr etter at det ble brukt 0,4 mill. kr av selvkostfondet. 

Øvrige poster utgjør netto 0,2 mill. kr. 

Omstilling renholdstjenesten. Renholdstjenesten i kommunen (med unntak av sykehjemmene) ble fra 
1. august samlet i en ny renholdsavdeling under Teknisk enhet. Det arbeides med å revidere 
renholdsplaner og effektivisere driften med tanke på å kunne redusere driftsutgiftene ytterligere, 
samtidig som kvaliteten i tjenesten holdes på et godt nivå. 

Status måltabell 
 
Hovedmål  Statusbeskrivelse 

delmål 
Indikator Ønsket 

resulta
t 2021 

Oppnåd
d 

resultat 

Beskrivelse mål 

       

Gausdal er en viktig 
aktør i det grønne 
skiftet. 

Vi bidrar til en 
bærekraftig 
samfunnsutvikling 
gjennom å redusere 
klimautslipp, 
forebygge skader 
forårsaket av 
klimaendringer og 
følge opp miljøhensyn i 
planarbeidet. 

• Ved alle kommunale 
formålsbygg er det nå 
etablert ladestruktur 
for lading av 
kommunale 
tjenestebiler som går 
på el. Det er også 
etablert el-billadere 
som er åpne for alle 
ved Segalstad Bru.  
• Det arbeides 
kontinuerlig med å 
redusere 
energiforbruket på 
alle kommunale bygg. 
• 
Eiendomsforvaltninge
n er i gang med å 
bytte ut sine 
fossildrevne 
tjenestebiler, og har 
så langt anskaffet to 
el-biler. Flere skal 
anskaffes fremover. 
• Klima og miljø er 
viktige faktorer som 
det er stort fokus på i 
forbindelse med all 
arealplanlegging. 
Bevaring av myrer, 
prioriterte arter, 
naturtyper og 
uberørte og sårbare 
fjellområder er viktig, 
samt legge til rette for 
en arealbruk som 
krever minst mulig 
transportbehov. 
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Hovedmål  Statusbeskrivelse 
delmål 

Indikator Ønsket 
resulta
t 2021 

Oppnåd
d 

resultat 

Beskrivelse mål 

       

Kommunen som 
organisasjon 
inviterer til og 
tilrettelegger for 
god samskaping og 
bred deltakelse i 
utviklingen av 
Gausdalssamfunnet
. 

Innbyggerne har god 
tilgang på 
selvbetjeningsløsninge
r, og får rask 
behandling av sine 
bygge- og plansaker. 

 Antall avvik i 
forhold til frist 
på 8 dager 
vedrørende 
utlegging av 
vedtatte 
arealplaner i 
planarkiv 

0 0 Alle vedtatte planer er 
lagt ut innen fristen.  

 

   Antall 
byggesaker 
behandlet 
innen fastsatt 
frist i Plan- og 
bygningsloven
. 

100,0 % 84,0 % Når det gjelder 
behandling av 
byggesaker innen 
fastsatte frister 
skyldes avviket meget 
stor byggeaktivitet og 
stort press på 
avdelingen i 
kombinasjon med 
innføring av nytt 
saksbehandlingssyste
m som også har skapt 
noen utfordringer. 

 

 

Tekstlige mål 

Oppdrag Statusbeskrivelse 

Samle renholdstjenesten i avdeling 
under Teknisk enhet. 

Renholdstjenesten i kommunen, med unntak av sykehjemmene, 
ble fra 1. august samlet i en ny avdeling under Teknisk enhet. Det 
er en målsetting at renholderne også ved sykehjemmene 
innlemmes i avdelingen i 2022. 

Rehabiliteringsprosjekter kommunale 
bygg. 

Det meste av planlagte prosjekter er gjennomført, men enkelte 
ting måtte utsettes på grunn av korona-pandemien. 

Etablere aktivitetsområde i Heggen 4. 

Det har vært jobbet sammen beboerne med å se på aktuelle 
elementer å ta inn i aktivitetsområdet. Kommunen tar initiativ til 
å få etablert velforening i boligfeltet 1. tertial 2022 slik at vi har en 
formell part å forholde oss til i utviklingen av området videre 
fremover. 

Etablere infrastruktur til nye 
næringsområder. 

Det har vært gjennomført anbudskonkurranse for å bygging av 
adkomstveg til nytt næringsområde i Steinslia. Prisene viste at det 
ble dyrere enn budsjettert slik at gjennomføringen ble avlyst. Det 
ble i budsjettet for 2022 bevilget mer penger til grunnerverv og 
bygging av infrastruktur til feltet i 2022, slik at arbeidet fortsetter 
da. 
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KOSTRA Nøkkeltall 

Kostra-analyse 
 Gausdal 

2020 
Gausdal 

2021 
Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 

01 
Prioritet        
Netto driftsutgifter per innbygger 
(261) institusjonslokaler (B) *) **) 

1 145 1 343 1 994 700 1 199 1 144 1 059 

Netto driftsutgifter til skolelokaler 
(222), per innbygger *) **) 

2 845 3 003 4 069 2 206 2 051 2 195 2 364 

Grunnlagsdata (Nivå 3)        
Eiendomsforvaltning, kommune 
nettodriftsutgifterbeløp (1000 kr) *) 

35 417 39 725 44 524 34 532 44 346 38 149 1 524 059 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 

 

Sykefravær 
    

Fravær Korttid Langtid Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2017 1,76 % 2,99 % 4,75 % 
Årlig sykefravær 2018 1,35 % 3,74 % 5,08 % 
Årlig sykefravær 2019 1,48 % 3,87 % 5,35 % 
Årlig sykefravær 2020 1,17 % 6,62 % 7,80 % 
Årlig sykefravær 2021 1,22 % 3,85 % 5,08 % 

 
Planområdet hadde i 2021 et samlet nærvær på 94,9%. Det var gjennomgående lite fravær i 1. og 2. 
tertial, men vi ser at det er stigende fra 3. tertial. Dette kan nok ha sammenheng med økende korona-
smitte i samfunnet, og derav en del personer også i karantene.  

 

8 Interkommunale samarbeid 

 
Om planområdet 
Området omfatter utgifter og inntekter knyttet til de interkommunale samarbeidene der Gausdal har et 
vertskommuneansvar. Dette innebærer i praksis utgifter og inntekter til felles Landbrukskontor for 
Lillehammer-regionen, Regional Frisklivssentral og Øyer og Gausdal barneverntjeneste. Utgiftene og 
inntektene her skal både i budsjettet og regnskapet balansere. Kommunens tilskudd til deltakelse i 
fellesskapene føres på de respektive planområdene, det vil si planområde 2 Næring og miljø for 
Landbrukskontoret, planområde 9 Barn og familie for Øyer og Gausdal barneverntjeneste og 
planområde 11 Helse for tilskudd til Regional Frisklivssentral. 

Mer om interkommunale samarbeid. 

I kommunal sektor er det stor frihet til å organisere virksomheten. Rettsgrunnlag er kommuneloven og 
særlover som aksjeloven. 
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Siden 2003 har interkommunalt samarbeid (basert på felles IKT-løsninger) vært et strategisk valg for 
kommunene i Lillehammer-regionen. Gjennom disse samarbeidene er det et mål å sikre: 

• Gevinstrealisering 

• Større fagmiljø for å løse samfunnsoppgaver 

• Større fagmiljø for å redusere sårbarhet 

• Større fagmiljø for rekruttering 

• At sentrale føringer håndteres, -for eksempel samhandlingsreformen 

Noen av samarbeidene omfatter flere kommuner også, og noen samarbeid omfatter bare Gausdal og 
Lillehammer kommuner, eller Gausdal og Øyer kommuner (barnevernsamarbeid fra og med 2021). 

Kommentar til status økonomi 
 
Dette planområdet går i balanse ved årets utgang. Det er som følge av at utgiftene til de 
interkommunale samarbeidene dekkes av overføringer fra vertskommunene.  

I note til årsregnskapet er det inntatt en oversikt som viser økonomien i de interkommunale samarbeid 
som Gausdal er ansvarlig for. For å se dette, trykk her.  

Gausdal kommune deltar i mange interkommunale samarbeid/selskap og kjøper tjenester fra andre 
kommuner. Her er en oversikt som viser omfanget av kommunens utgifter til dette for 2021 og 
tilsvarende for 2020. 

Navn på samarbeidet og 
organisering 

Verts-kommune Omfatter 
Plan-
omr. 

Utgift i 
regnskap 

2021 

Utgift i 
regnskap 

2020 

Interkommunale samarbeid 
§ 28 i kommuneloven: 

     Tall i hele 
1000 kr 

Fellesenhet Økonomi Lillehammer 
Regnskap, lønn, 
fakturering, skanning. 

1 2 660 2 823 

Fellesenhet 
skatt/innfordring 

Øyer 
Skatt, 
arbeidsgiverkontroll 
og innfordring. 

1 346 1 146 

Lillehammer regionen Vekst Lillehammer Næringsrådgivning 2 955 978 

Felles Landbrukskontor i 
Lillehammer-regionen 

Gausdal 
Saksbehandling og 
rådgivning innen skog 
og landbruk 

2 3 186 3 285 

DIG3 samarbeid Lillehammer 
Drift av felles IT-
løsning innen skole. 
Utgift anslått for 2021 

3 216 201 

Eioff SD-anlegg Gausdal 

Sentral 
driftsstyringsanlegg 
bygninger. Avsluttet i 
2020. 

7 - 143 

https://pub.framsikt.net/2021/gausdal/mr-202112-aarsregn_2021/#/generic/summary/49e9ee80-4854-4672-8c8c-23c805be50b0-cn?scrollTo=t-79
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GIS-samarbeid Lillehammer 
Samarbeid innen 
geografiske 
informasjonssystem 

7 563 568 

Interkommunal 
barnevernvakt 

Ringsaker 
Lovpålagt 
vaktberedskap for 
barneverntjenesten 

9 324 338 

Øyer-Gausdal 
barneverntjeneste 

Gausdal 
Barneverntjeneste. 
Etablert 01.01.2021 

9 5 553  

NAV Lillehammer - Gausdal Lillehammer NAV 10 4 668 4 813 

Regional Frisklivssentral Gausdal 
Veiledning fysisk 
aktivitet, ernæring, 
livsstil 

11 575 510 

Legevakt Lillehammer 
Interkommunal 
legevakt 

11 3 413 2 792 

Regional testlinje og 
luftveispoliklinikk 

Lillehammer 
Tiltak i forbindelse 
med korona-
pandemien 

11 1 092 534 

Miljørettet helsevern Ringebu Miljørettet helsevern 11 138 130 

Gerica Øyer/Lillehammer 
Felles elektronisk 
pasientjournal 

11, 
12 

300 139 

Fellesutgifter, helseregion 
Lillehammer/ 
Øyer 

Sykehjemslege og 
sekretær for styret i 
Helseregion Sør-
Gudbrandsdal 

11, 
12 

112 365 

FACT-team, psykisk 
helse/rus 

Lillehammer  11 124 147 

Fagstilling psykisk helse og 
rus 

Lillehammer  11 132 144 

Regionale beredskapssenger Ringsaker 
Beredskapstiltak 
korona-pandemien 

12 - 258 

Regionale beredskapssenger Lillehammer 
Beredskapstiltak 
korona-pandemien 

12 460 115 

Intermediærplasser Lillehammer 
Intermediærplasser 
på Lillehammer 
Helsehus 

12 1 555 1 521 

KAD-plasser Lillehammer 
5 KAD-plasser i det 
nye legevaktbygget. 

12 408 826 

Kjøp av tjenester:       
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Innkjøp Lillehammer Innkjøpstjenester 1 395 384 

Borgerlige vigsler Lillehammer 
Administrasjon og 
vigselslokale, 
oppstart 2018 

1 5 3 

Personvernombud Lillehammer Lovpålagt funksjon 1 200 200 

Regionrådskoordinator Lillehammer 
Sekretærfunksjon for 
regionrådet i 
Lillehammer-regionen 

2 113 113 

Voksenopplæring Lillehammer Voksenopplæring 3 722 894 

Rensing av avløpsvann Lillehammer 
Kjøp av renseanleggs-
tjenester for 
avløpsvann og septik 

6 8 714 8 500 

Alarmsentral 
Midt-Hedmark 
brann- og 
redningsvesen 

Drift av 110-sentralen 6 486 351 

Reisevaksingering Lillehammer Reisevaksinering 11 25 44 

Interkommunalt samarbeid 
§ 27 i kommuneloven: 

      

IKA Opplandene 
Innlandet fylkes-
kommune 

Arkivsamarbeid 1 - - 

Kontrollutvalgssekretariatet 
Innlandet 

Innlandet fylkes-
kommune 

Sekretariat for 
kontrollutvalg 

1 120 174 

INNOFF  Innkjøpssamarbeid. 
Avtalen er sagt opp. 

1 - 0 

Lillehammer Regionen 
Brannvesen 

Lillehammer Brann- og feiervesen 6 6 897 7 035 

Partnerskapsavtale:       

Regionrådet i Lillehammer-
regionen 

 Utviklingsarbeid i 
regionen 

2 333 333 

Interkommunale selskap 
(IKS): 

      

Innlandet revisjon IKS  Revisjonstjenester 1 688 1 043 

GLØR IKS  Renovasjonstjenester 6 12 277 11 625 
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Gudbrandsdalen Krisesenter 
IKS 

 Krisesenter 9 447 436 

Sum utgifter 
interkommunale samarbeid 

   58 202 52 911 

Tilbakeført midler fra 
overskuddsfond fra 
tidligere år: 

     

Fellesenhet 
skatt/innfordring 

Øyer 
Skatt, 
arbeidsgiverkontroll 
og innfordring. 

1 -490 -130 

Felles Landbrukskontor i 
Lillehammer-regionen 

Gausdal 
Saksbehandling og 
rådgivning innen skog 
og landbruk 

2 -62  

Sum tilbakeførte midler    -552 -130 
 

 

Sykefravær 
    

Fravær Korttid Langtid Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2017 0,83 % 0,55 % 1,38 % 
Årlig sykefravær 2018 1,08 % 0,00 % 1,08 % 
Årlig sykefravær 2019 1,45 % 1,27 % 2,72 % 
Årlig sykefravær 2020 0,40 % 2,76 % 3,16 % 
Årlig sykefravær 2021 0,59 % 6,36 % 6,94 % 

 
Planområdet har et i 2021 et samlet nærvær på 93 %, som er noe lavere enn i 2020.  Dette grunnet 
perioder med langtidsfravær gjennom året. 
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9 Barn og familie 

 
Om planområdet 
Planområdet består av pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjons- og skolehelsetjeneste, 
familieteam, svangerskapsomsorg, barnefysioterapi og barneverntjeneste. 

Kommentar til status økonomi 
 

Tall i hele 1000 kr   

Regnskap 2021 Justert budsjett 2021 Avvik i kr 

25 0900 28 233 3 143 
 

 

Planområdet framstår med et mindreforbruk på 3,1 mill. kr. Ved rapporteringen per 2. tertial ble det 
skissert et mindreforbruk i størrelsesorden 2 mill. kr. Resultatet ved årets slutt ble dermed mer positivt 
enn varslet. 

Som varslet ved rapporteringen per 2. tertial, er hovedårsaken til mindreforbruket lavere utgifter til 
tiltaksdelen av barneverntjenesten. Det har i tillegg vært noe vakanser knyttet til drift av det 
interkommunale barnevernsamarbeidet samt lavere utgifter til juridisk rådgivning og 
sakkyndigvurderinger. Samlet for utgifter til barneverntjenesten er mindreforbruket 3 mill. kr. 

Det er kun mindre avvik knyttet til øvrige deler av tjenesten, deler av det knytter seg til lavere utgifter 
ved helsestasjon-/skolehelsetjenesten som følge av vakanse i stilling deler av året.  

Status hovedmål 
  

Målsetting Status måloppnåelse 
Vi er et lokalsamfunn med glade, 
trygge, robuste barn og unge – som 
har tro og håp for framtida, og er 
klare for et liv med opp- og nedturer. 

For oppvekstsektoren har fokuset hele året vært å skåne barn og unge for negative 
effekter av pandemien. Tallene fra Ung Data- undersøkelsen gjennomført i mars 2020 
sammenlignet med 2021 gir et bilde av de unges egenvurdering og opplevelse av en 
annerledes tid. 

De aller fleste er tilfredse med livet, men gutter (97%) i større grad enn jenter (87%). 
Guttene har også et bedre selvbilde, mens jenter i større grad uttrykker at de kan føle 
skuffelse over seg selv.  Når det gjelder livskvalitet er de unge fornøyde med foreldrene 
sine, med skolen og med nærmiljøet, men er i mindre grad fornøyde med helsa si og med 
sitt eget utseende.  

Ungdata-undersøkelsen viste også en nedgang i fysisk aktivitet blant ungdomsskole-
elevene i 2021 sammenlignet med 2020. Det er flere som trener på egenhånd enn før 
pandemien, mens det kan se ut som det er større sprik mellom de som er aktive og den 
gruppen som er blitt mer passive.            Tid på skjerm har økt betraktelig der 48% brukte 
mer enn fire timer foran skjerm pr dag, og tiden brukt på sosiale medier øker mest.   Når 
det gjelder framtidstro er det en vesensforskjell mellom jenter og gutter der 80% av 
guttene tror de vil få et godt og lykkelig liv, mens bare 63% av jentene svarer det 
samme.  
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Status måltabell 
 
Hovedmål  Statusbeskrivelse 

delmål 
Indikator Ønsket 

resultat 
2021 

Oppnådd 
resultat 

      

I Gausdal lever vi 
aktivt og deltar i 
lokalsamfunnet 
gjennom hele livet. 

Foreldre er stabile og 
trygge omsorgspersoner 

Dette målet ble satt med 
tanke på at det skulle 
gjennomføres en 
brukerundersøkelse 
rettet mot foreldre. I 
løpet av de to siste årene 
har dette blitt skrinlagt, 
både grunnet korona og 
etter en vurdering på hva 
som er hensiktsmessig 
bruk av ressurser.   

   

Vi er et 
lokalsamfunn med 
glade, trygge, 
robuste barn og 
unge – som har tro 
og håp for framtida, 
og er klare for et liv 
med opp- og 
nedturer. 

Vi har glade, trygge og 
robuste barn med tro og 
håp for fremtiden. 

 Andel elever i 
grunnskolen som får 
spesialundervisning (B) 

8,0 % 8,2 % 

   Andel unge som er 
fornøyde med livet sitt. 

100,0 % 86,0 % 

   Andel unge som er så 
fysisk aktive at de blir 
andpustne eller svette 
minst 1-2 ganger i uka. 

100,0 % 88,0 % 

   Andel unge som mener 
de mestrer utfordringer i 
livet. 

100,0 % 89,0 % 

 

KOSTRA Nøkkeltall 

Kostra-analyse 
 Gausdal 

2020 
Gausdal 

2021 
Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 

01 
Prioritet        
Netto driftsutg til forebygging, 
helsestasjons- og skolehelsetj. pr. 
innb 0-20 år (B) *) **) 

3 727 4 280 6 131 3 992 3 777 2 998 3 510 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Barnevern (B) *) **) 

3 057 2 790 2 335 1 404 1 554 1 838 2 253 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 

 

Sykefravær 
    

Fravær Korttid Langtid Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2017 2,33 % 1,78 % 4,11 % 
Årlig sykefravær 2018 1,70 % 8,41 % 10,11 % 
Årlig sykefravær 2019 1,40 % 16,24 % 17,64 % 
Årlig sykefravær 2020 1,35 % 5,24 % 6,58 % 
Årlig sykefravær 2021 2,10 % 1,86 % 3,96 % 
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Planområdet hadde i 2021 et samlet nærvær på 96%. Sykefraværet på planområdet 9 har vært stabilt 
lavt i 2021,  både korttidsfravær og langtidsfravær. 

 

10 Sosiale tjenester og sysselsetting 

 
Om planområdet 
Planområdet består av gjeldsrådgivning, bostøtte, saksbehandling av Husbankens låne- og 
tilskuddsordninger, sosial rådgivning, økonomisk sosialhjelp, tilbud til rusmisbrukere, flyktningetjeneste, 
sysselsetting, aktivitets og arbeidstilbud for funksjonshemmede, oppfølgingstjeneste for ungdom, samt 
aktivitetssenter i Forset. 

Kommentar til status økonomi 
 

Tall i hele 1000 kr   

Regnskap 2021 Justert budsjett 2021 Avvik i kr 

15 382 17 033 1 651 
 

 

Planområdet har et positivt avvik på 1,7 mill. kr ved årets slutt og det er litt bedre enn det som ble 
anslått per 2. tertial. Da ble det anslått et mindreforbruk på 1,3 mill. kr.  

Årsaken til det positive resultatet er lavere utgifter enn budsjettert til kvalifiseringsordningen og 
økonomisk sosialhjelp. I budsjettet for 2022 er økonomisk sosialhjelp redusert med 1 mill. kr som følge 
av at det de siste årene har vært lavere utgifter enn budsjettert på den posten.  

Introduksjonsordningen har et merforbruk på 0,8 mill. kr, men skulle egentlig vært i balanse. Årsaken er 
at kommunen måtte stryke bruk av disposisjonsfond som følge av at  kommunen som helhet fikk et 
regnskapsmessige mindreforbruk. 

Det er et netto positivt avvik på 0,4 mill. kr knyttet til dag-aktivitetstilbud og sysselsettingstilbud, og 
øvrige poster utgjør samlet 0,4 mill. kr. 

Tekstlige mål 
 

Oppdrag Statusbeskrivelse 

Kommunestyrets vedtak knyttet til dagsenter for 
eldre planlegges og iverksettes, slik at tilbudet 
differensieres mellom brukergrupper. Det utarbeides 
tildelingskriterier for tilbudet. Dialogen med 
frivilligheten og NAV om å bidra inn i tilbudet 
videreføres. 

Dagsenteret tar inn brukere med større hjelpebehov 
enn det som har vært vanlig tidligere. Arbeidet med å 
lage mest mulig objektive kriterier er ferdig. 

Noen faste frivillige hjelper til i driften. En person er 
tatt inn gjennom NAV.  
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 NAV har følgende status knyttet til utfordringene som var satt opp for 2021: 

Andel sykmeldte med gradert sykemelding ved passering 12 uker lå i 2021 på 47 %. Dette er litt over 
fjorårets (45 %) og vurderes som et hensiktsmessig nivå. Hensikten med indikatoren er troen på at 
sykmeldte bør være delvis i jobb/aktivitet. En gradert sykmelding understøtter dette. 

Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid lå i 2021 på 85 %. Dette er over fjorårets nivå (80 %) og 
skyldes i stor grad at et høyt antall permitterte kommer tilbake i jobb. Når disse fortsatt er i arbeid 6 
måneder etter indikerer dette at personene er permanent tilbake i jobb. Denne målingen indikerer i 
hvilken grad vi lykkes med å koble arbeidssøkere tilbake til arbeidslivet. 

Andel personer med nedsatt arbeidsevne lå i 2021 på 47 %. Dette er høyere enn fjoråret (41 %). 
Indikatoren er veldig interessant (og kanskje den viktigste) da den måler i hvilken grad personer med 
nedsatt arbeidsevne permanent kommer tilbake i jobb. 
Vedrørende antall formidlinger til jobb der NAV er formidlings-aktøren, har NAV Lillehammer-Gausdal 
høyest score i Innlandet. Dette indikerer at vi i stor grad er i kontakt med arbeidsgivere med tanke på 
koble arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne til arbeidsgivere. 

Indikatorene viser at vi evner å lykkes med oppdraget om å få folk i jobb. Dette har vi gjort til tross for 
korona-pandemien og smittervern-tiltakene, men også nå når situasjonen mer og mer normaliseres. 
Dette er et viktig og prioritert område for NAV-kontoret. 

Antall sosialhjelpsmottakere var i desember måned var 20 personer hvorav 4 er langtidsmottakere, 3 er 
mellom 18-24 år, og 4 har forsørgeransvar. Dette er fortsatt et lavt antall. Ser vi dette i sammenheng 
med indikatorene over kan man anta at den arbeidsrettede oppfølgingen i kontoret gir positive 
effekter.  

KOSTRA Nøkkeltall 
Kostra-analyse 
 Gausdal 

2020 
Gausdal 

2021 
Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 

01 
Prioritet        
Netto driftsutgifter per innbygger 
(281) økonomisk sosialhjelp (B) *) 
**) 

333 283 1 354 1 107 437 1 069 878 

Netto driftsutgifter til 
sosialtjenesten pr. innbygger (B) *) 
**) 

2 503 2 835 4 039 3 494 3 865 2 195 3 100 

Dekningsgrad        
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-
24 år, av innbyggerne (19)-24 år (B) 

2,0 % 1,3 % 7,0 % 4,8 % 3,7 % 2,3 % 4,2 % 

Andelen sosialhjelpsmottakere i 
forhold til innbyggere i alderen 20-
66 år (B) **) 

1,7 % 1,4 % 0,0 % 4,6 % 3,4 % 3,9 % 4,4 % 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 
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Sykefravær 
    

Fravær Korttid Langtid Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2017 1,36 % 3,31 % 4,68 % 
Årlig sykefravær 2018 1,34 % 4,28 % 5,61 % 
Årlig sykefravær 2019 1,99 % 1,53 % 3,52 % 
Årlig sykefravær 2020 0,34 % 5,07 % 5,41 % 
Årlig sykefravær 2021 1,26 % 3,75 % 5,02 % 

 
Planområdet hadde i 2021 et samlet nærvær på 95%. 

 

11 Helse 

 
Om planområdet 
Planområdet omfatter bofellesskapene Flatland, Bjørkvin, Heggelia og Flatavegen 2, vernepleietjeneste, 
støttekontakt- og avlastningstjeneste for yngre, kommunale tiltaksplasser, psykisk helse- og rustjeneste, 
fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, dagsenter for eldre, aktivitetssenteret i Forset, frisklivsentral 
(folkehelse), utgifter knyttet til kommunelegetjenesten, legevakt, miljørettet helsevern, teknisk hygiene, 
smittevern og forebyggende edruskapsarbeid, inklusiv inntekter/utgifter knyttet til skjenkebevillinger. 

Kommentar til status økonomi 
 

Tall i hele 1000 kr   

Regnskap 2021 Justert budsjett 2021 Avvik i kr 

73 978 70 424 -3 554 
 

 

Planområdet har et merforbruk ved årets slutt på 3,6 mill. kr. Ved rapporteringen per 2. tertial ble det 
anslått et merforbruk i størrelsesorden 5,2 mill. kr. 

I tertialrapportene har det blitt varslet om at det har vært store endringer knyttet til de ressurskrevende 
tjenestene gjennom året.  Selv om det har vært reduserte utgifter innen enkelte deler av tjenesten, 
medfører dette også reduserte tilskudd. Samtidig er det kommet til nye tjenester i løpet av året som har 
medført netto økte utgifter. Dette har resultert i et netto merforbruk på dette planområdet med 3,3 
mill. kr. 

Det er også et merforbruk innen rehabiliteringstjenesten med 1,1 mill. kr. Budsjettet for 2022 er 
korrigert slik at det skal harmonere bedre med de tjenestene som gis. Når det gjelder dag-
aktivitetstilbud har dette et samlet mindreforbruk på 0,2 mill. kr.  

Tilskuddsmidler dekker opp lønnsutgifter med 0,6 mill. kr, legetjenesten har et merforbruk på 0,2 mill. kr 
knyttet til kommunens andel av den regionale legevakten, det er et mindreforbruk knyttet til 
koronautgifter/-vaksinering på 0,2 mill. kr, ellers er det kun mindre avvik. 
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Status måltabell 
 
Hovedmål  Statusbeskrivelse 

delmål 
Indikator Ønsket 

resultat 
2021 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

       

I Gausdal lever 
vi aktivt og 
deltar i 
lokalsamfunnet 
gjennom hele 
livet. 

Innbyggerne lever 
aktive liv og mestrer 
hverdagen og egen 
helse 

Viser til status på 
oppdragene. 

 

    

 
 

 
Tekstlige mål 
 

Oppdrag Statusbeskrivelse 

For legetjenesten igangsettes prosess der 
oppgavefordeling, roller og funksjoner i tjenesten 
gjennomgås for å sikre en hensiktsmessig og 
effektiv organisering, samt best mulig 
ressursutnyttelse og brukeropplevelse. Videre 
skal tiltak vedtatt av kommunestyret følges opp, 
herunder optimalisering av takstpraksis og plan 
for spesialisering av fastlegene. 

Pandemien har vært utfordrende for legetjenesten, 
og det har ikke vært rom for å drive ulike prosesser i 
tillegg til vanlig drift. Det vi imidlertid har fått på 
plass er ny organisering av lederressursen der 
avdelingsleder vil ha større mulighet til nærværende 
og effektiv styring  av tjenesten. 

Psykisk helse- og familieteam skal ha et spesielt 
fokus på forebyggende arbeid og lavterskeltilbud, 
samtidig som tjenesten skal følge opp pasienter 
med behov for behandling. Dette krever et tett 
samarbeid mellom alle helsetjenester i 
kommunen. 

Det nye psykisk helse- og familieteamet har hatt en 
stor økning i antall henviste saker i  2021, og vi ser 
behovet for en økning i kapasitet både i behandling 
og forebygging. Vi har ved bruk av tilskuddsmidler 
opprettet et nytt ambulerende tilbud til ungdom og 
unge voksne som så langt ser ut til å ha god effekt. 
Med en dobling av antall saker fra august 2020 til 
desember 2021 er det viktig med god planlegging og 
prioritering for framtidige behov. 

Alle tjenester har et forebyggende, 
helsefremmende og rehabiliterende fokus, og 
samhandler på tvers for at våre innbyggere skal 
mestre eget liv og helse. 

Det jobbes kontinuerlig med et forebyggende og 
helsefremmende perspektiv, og vi har som mål å 
utvikle gode systemer og arenaer for tverrfaglig 
samhandling og tidlig innsats. 

Den interkommunale arbeidsgruppa som på 
bestilling fra kommunestyret ser på mulighet for 
interkommunalt samarbeid knyttet til boliger 
med bemanning skal sluttføre sitt arbeid. Med 
bakgrunn i arbeidsgruppas konklusjon, utredes 
muligheten for å utvide kapasiteten i botilbudet 
for personer med utfordringer knyttet til psykiske 
helse og rus. 

Ikke startet. Dette fordi det ikke lenger vurderes 
som aktuelt. 
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Utarbeide kompetanseplaner for enhet for 
habilitering og psykiske helse- og familieteam, for 
å sikre tilstrekkelig grad av faglighet til å løse 
dagens og fremtidens oppgaver. Ved ledighet i 
stillinger vurderes om andelen ansatte med fag- 
og spesialutdanning skal økes. 

Alle enheter er i ferd med å utarbeide oversikter 
over fremtidig kompetansebehov i tjenestene. 
Arbeidet ferdigstilles i 2022. 
Kompetanseplan ble i 2021 utarbeidet for 
bofellesskapet i Flatavegen 2, og andel med 
høyskoleutdanning er økt i hht beboernes behov for 
bistand. 

Psykisk helse- og familieteam skal videreutvikle 
sitt tjenestetilbud ved å se ressursene og 
kompetansen i psykisk helsetjeneste og 
familieteam, bofellesskap og dagsenter under ett, 
til beste for brukerne og deres behov. 

Det ble høsten 2021 gjennomført en 
brukerundersøkelse i hele tjenesten som gir svært 
verdifulle tilbakemeldinger og et solid grunnlag for 
videre utvikling.  Det er etablert tett samarbeid og 
faglige møtepunkter for avdelingslederne i 
tjenesten, og det er satt i gang tiltak som bruker 
ressurser og kompetanse  på tvers. 

Satsing på tverrfaglig samarbeid. I større grad 
benytte kompetanse på tvers av tjenester, 
enheter og planområder. 

Det er etablert faste samarbeidsmøter mellom 
samarbeidende tjenester. 
Avdelingslederne og fagansvarlige i samarbeidende 
tjenester  samordner og koordinerer saker, og 
samordner i denne forbindelse også 
kompetansebehovet.   

Prosess i enhet for habilitering gjennomføres, der 
det vurderes hvordan ressurser og kompetanse i 
enda større grad kan benyttes på tvers av 
tjenestestedene, for å sikre gode tjenester til 
beboerne, samt mest mulig effektive tjenester 
innenfor lavere økonomiske rammer. 

Kommunen anvender ressurser innen ulike deler av 
tjenestene for å kunne tilby spesifikke tjenester til 
brukerne. Samarbeid på tvers skjer både knyttet til 
veiledning og konkrete arbeidsoppgaver. 

 

 

KOSTRA Nøkkeltall 
Kostra-analyse 
 Gausdal 

2020 
Gausdal 

2021 
Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 

01 
Prioritet        
Netto driftsutg til diagnose, 
behandling og rehabilitering pr. 
innbygger (B) *) **) 

3 132 3 602 4 834 5 085 2 586 2 325 2 402 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Kommunehelse (B) *) **) 

4 395 5 164 6 492 6 266 4 636 3 727 3 719 

Netto driftsutgifter til forebyggende 
arbeid, helse pr. innbygger (B) *) **) 

522 723 369 259 1 195 649 491 

Dekningsgrad        
Årsverk av leger pr. 10 000 
innbyggere. Funksjon 241 

12,0 12,0 9,3 0,2 11,0 9,5 9,8 

Kvalitet        
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 
000 innbyggere (årsverk) 

10,3 10,2 11,2 0,4 9,3 8,7 9,7 

Andre nøkkeltall        
Gjennomsnittlig listelengde (B) 737,6 735,9 921,8 933,0 900,0 1 096,0 932,5 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 
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Sykefravær 
    

Fravær Korttid Langtid Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2017 1,79 % 6,51 % 8,31 % 
Årlig sykefravær 2018 2,08 % 6,83 % 8,92 % 
Årlig sykefravær 2019 1,55 % 7,29 % 8,83 % 
Årlig sykefravær 2020 1,84 % 5,33 % 7,17 % 
Årlig sykefravær 2021 1,61 % 8,16 % 9,78 % 

 
Planområdet har et samlet nærvær i 2021 på 90,2 %. Planområdet består av små avdelinger med få 
ansatte, fraværsstatistikken blir unaturlig høy ved fravær i store stillinger. Sykefraværet var særlig høyt 
første halvdel av 2021, og stabiliserte seg på et lavere nivå i siste halvår. Korttidsfraværet på 
planområdet er lavt. 

Som tiltak følger stedlige ledere opp sykefravær, og jobber proaktivt med nærvær.  

  

12 Omsorg 

 
Om planområdet 
Planområdet omfatter kommunens pleie- og omsorgstilbud, og inneholder sykehjemsdrift, 
helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie), praktisk bistand (hjemmehjelp), omsorgsboliger, 
bofellesskap, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistanse, trygghetsalarm, tildelingskontor, 
kjøkkendrift i institusjon og matlevering til hjemmeboende. 

Kommentar til status økonomi 

 Tall i hele 1000 kr   

Regnskap 2021 Justert budsjett 2021 Avvik i kr 

90 569 93 000 2 431 
 

 

Det er et positivt avvik på planområdet med 2,4 mill. kr ved årets slutt. Ved rapporteringen per 2. tertial 
ble det anslått et merforbruk i størrelsesorden 3-4 mill. kr. Resultatet ble dermed langt bedre enn 
varslet. 

Den største årsaken til det positive resultatet er at kommunen inngikk forlik med staten i en 
erstatningssak. Det medførte at kommunen kunne regnskapsføre 3,35 mill. kr som inntekt i 
2021.  Forholdet var omtalt i rapporteringen per 2. tertial, men ettersom det ikke var kommet til noe 
forlik på det tidspunktet, ble det ikke estimert noen inntekt knyttet til dette da. 

De ressurskrevende tjenesten hadde noe netto lavere utgifter enn antatt, det blir et mindreforbruk på 
0,8 mill. kr som følge av dette. 

Det er lavere utgifter til enkelte fellestjenester/interkommunale tjenester innen planområdet. Dette 
utgjør 0,5 mill. kr i pluss. Det var også en pluss på 0,7 mill. kr knyttet til utskrivningsklare pasienter, men 
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denne restbevilgningen ble overført til institusjonstjenesten da tjenesten har tatt imot de som er 
utskrevet fra sykehus. 

Som varslet gjennom året er det et merforbruk innen drift av tjenesten for øvrig, avviket ved årets slutt 
ble netto 2,2 mill. kr i merforbruk. Dette knytter seg blant annet til følgende forhold:  

• Ikke igangsatte tiltak; nedtak kjøkken var forutsatt med effekt fra januar og ble igangsatt fra 
medio april, overgang til kjøp av personaltøy og reduksjon i vaskeridrift er ikke igangsatt på 
grunn av Covid-19.  

• Det har ikke vært mulig å gjøre så store endringer som først tenkt som følge av stort press på 
tjenesten blant annet som følge av korona-pandemien og omstillingsprosessene som har vært 
kjørt også i 2021. 

• Reduserte inntekter for langtidsopphold på sykehjem. Kommunen har flere korttids -og 
avlastningsopphold enn tidligere, samt at det  har vært ledige senger i forbindelse med 
overgang til HDO- plasser (HDO betyr heldøgns omsorg). 

• Lavere utgifter enn budsjettert til sykehjemslegetjenesten. 

 

Status måltabell 
 
Hovedmål  Statusbeskrivelse delmål 
   

I Gausdal lever vi aktivt og deltar i 
lokalsamfunnet gjennom hele livet. 

Innbyggere lever aktive liv og mestrer 
hverdagen og egen helse 

Viser til status på oppdragene.  

 

Vi er attraktiv arbeidsgiver som legger 
til rette for å tiltrekke og utvikle 
kompetente og initiativrike 
medarbeidere og ledere. Vi samhandler 
og samskaper for å finne løsninger og 
utvikle tjenestene, og bidrar til at 
innbyggerne har tillit til kommunen. 

Medarbeiderne samhandler og bruker 
sin kompetanse aktivt for å skape gode 
og effektive tjenester, i samarbeid med 
innbyggeren. 

Viser til status på oppdragene.  
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Tekstlige mål 

Oppdrag Statusbeskrivelse 

Gjennomføre en pilot for å teste ut 
velferdsteknologiske løsninger i et 
kontrollert miljø. 

Forberedelsene til testing av velferdsteknologisk utstyr er 
satt på vent på grunn av det forestående anbudet på alt 
velferdsteknologisk utstyr. Kommunene i 4:1-samarbeidet 
har byttet leverandør av responssenter (alarmsentral) fra 
Responssenteret i Kristiansand til Helsevakta i Fredrikstad. I 
den forbindelse samarbeider 4:1-kommunene med 
Fredrikstad om anbudet på ny teknologi. Bestillinger ble 
gjort høsten 2021, men det var store forsinkelser i 
leveranser fra fabrikken på grunn av koronapandemien. 

Revidere tildelingskriterier for 
hjemmetjenesten for å vri ressursbruken 
mer mot pasienter med et større behov for 
tjenester. 

Tjenestekriteriene er revidert/oppdatert i henhold til 
lovverk og nasjonale anbefalinger. Dette sammen med 
effektivisering av rutinene, bidrar til at hjemmetjenesten 
settes i stand til å yte tjenester til pasienter med økt behov 
for behandling, pleie og omsorg som bor i eget 
hjem. Omstilling av en så stor og kompleks tjeneste tar tid, 
men vi er i kontinuerlig prosess.  

Videreføre prosess med å innarbeide 
hverdagsrehabilitering og utvikling av 
tankesett som bidrar til egenmestring hos 
tjenestemottakerne. 

I tillegg til å tilby hverdagsrehabilitering til pasienter som 
har nytte av det, er det et generelt fokus på rehabilitering 
og egenmestring i tjenestene. 
Det rapporteres at det har blitt et økt fokus på å arbeide på 
en rehabiliterende måte. Det vil si, i størst mulig grad, å 
legge til rette for at pasienten utfører oppgaven selv, 
framfor å gjøre oppgaven for pasienten.  

Tilby forebyggende hjemmebesøk/samtaler 
for alle innbyggere over 80 år. 

Ordningen med forebyggende hjemmebesøk/forebyggende 
samtaler er satt i drift. 

Tverrfaglige tavlemøter utvikles med tydelig 
og felles målsetning for pasientens 
rehabilitering, aktivitet og helse. 

Tavlemøtene er blitt arena for drøfting og planlegging av 
det tverrfaglige samarbeidet. Her besluttes videre tiltak og 
hvem som skal utføre dem.  

Vurdere alternative turnusordninger. Dette 
skal skje i samarbeid mellom ledere og 
tillitsvalgte. 

Det arbeides med å vurdere og prøve ut alternative 
turnusordninger, og dette arbeidet videreføres i 2022. 
Tjenesten er med i et KS-nettverk - Rusta for framtiden, 
innovativ bemanningsledelse , der både ledere og 
tillitsvalgte er med i nettverksgruppa. Dette arbeidet vil 
foregå fra høsten 2021 og gjennom hele 2022.  

Satsing på tverrfaglig samarbeid. I større 
grad benytte kompetanse på tvers av 
tjenester, enheter og planområder. 

Dette arbeidet har pågått siden høsten 2020. Alle 
seksjonene i helse og mestring har etablert tavlemøter som 
arena for tverrfaglige drøftinger av problemstillinger rundt 
pasienter og rutiner.  

Gjennomføre tiltak vedtatt i kommunestyret, 
herunder effektivisering av kjøkkendriften 
ved sykehjemmene, samt anbudsprosess 
knyttet til arbeidstøy for personalet i 
tjenestene. 

Effektivisering av kjøkkendriften er gjennomført med 
oppstart av nye rutiner 12.4.2021. 
Tilbakemeldingene så langt er at dette fungerer greit. 
Pasientene får den samme maten servert på den samme 
måten som før.  
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Felles anbudsprosess for kommunene Lillehammer, Øyer og 
Gausdal knyttet til  arbeidstøy ble forsinket, men kom i gang 
høsten 2021.  

Øke andelen ansatte med fag- og 
spesialutdanning. 

Kommunen gir stipend til utdanning og tilrettelegger for at 
de som skal ta fagprøve får gjennomført praksis. Fire 
praksiskandidater har gjennomført fagprøve i 2021.  

Gjennomføre prosess knyttet til effektiv bruk 
av hjemmetjenestens ressurser, for å sikre 
mest mulig direkte brukerrettet tid innenfor 
rammene. Prosessen gjennomføres i 
samarbeid mellom ledere, tillitsvalgte, 
verneombud og ansatte. 

Hjemmetjenesten gjennomførte i 2020 en omfattende 
kartlegging av alle sine arbeidsoppgaver. På bakgrunn av 
dette arbeides det med å effektivisere arbeidsprosessene 
slik at en større del av arbeidstida brukes hos pasienten. 
Det jobbes også med å forbedre oppgavefordelingen 
mellom yrkesgruppene og mellom kjørerutene. Det 
arbeides også med å effektivisere legemiddelhåndteringen.  

Øke andelen pasienter som blir kartlagt og 
vurdert spesielt med tanke på å ta i bruk 
digital helse- og trygghetsteknologi. Dette 
gjelder pasienter med både somatisk og 
kognitiv funksjonsnedsettelse. 

Gjennom arbeidet med effektivisering av hjemmetjenesten 
har det også blitt økt fokus på bruk av velferdsteknologi. 
Det informeres om velferdsteknologi både ved 
førstegangsbesøk/kartleggingsbesøk og ved forebyggende 
hjemmebesøk / forebyggende samtaler. Bruken av digitale 
hjelpemidler har økt.  

Om kommunestyret vedtar å opprette nytt 
tjenestetilbud – HDO i sykehjemsavdeling – 
vil tjenesten arbeide med forankring, samt 
god og tilpasset informasjon til 
medarbeidere og innbyggere, pasienter og 
pårørende. Kriterier for tildeling revideres 
for å sikre forutsigbarhet og optimal 
saksbehandling. 

Sykehjemsavdelingen er avhjemlet og HDO-avdelingen er 
etablert. Det vil ta tid før alle HDO-plassene er i bruk . Når 
det er ledige plasser tildeles de til HDO-pasienter. 
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KOSTRA Nøkkeltall 
 
Kostra-analyse 
 Gausdal 

2020 
Gausdal 

2021 
Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 

01 
Prioritet        
Institusjoner (f253+261) - andel av 
netto driftsutgifter til plo (B) 

47,0 % 47,8 % 46,9 % 40,6 % 35,4 % 43,8 % 39,0 % 

Netto driftsutgifter per innbygger 
(253) helse- og omsorgstjenester i 
institusjon (B) *) **) 

8 604 8 416 8 130 7 524 6 559 8 198 7 222 

Netto driftsutgifter per innbygger 
(254) helse- og omsorgstj. til 
hjemmeboende (B) *) **) 

9 863 9 363 10 198 5 197 13 045 10 659 11 931 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Pleie og omsorg (B) *) **) 

20 738 20 424 21 607 20 235 21 947 21 331 21 229 

Tjenester til hjemmeboende (f254) - 
andel av netto driftsutgifter til plo 
(B) 

47,6 % 45,8 % 47,2 % 25,7 % 59,4 % 50,0 % 56,2 % 

Produktivitet        
Netto utgift per plass i institusjon, 
korrigert for utleie 

1 105 571 1 225 034 939 662 1 203 020 1 027 797 1 487 857 1 181 481 

Kvalitet        
Andel brukerrettede årsverk i 
omsorgstjenesten m/ 
helsefagutdanning (prosent) 

75,1 % 78,7 % 82,1 % 77,2 % 81,0 % 80,0 % 79,4 % 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 

 

Sykefravær 
    

Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2017 2,29 % 6,42 % 8,72 % 
Årlig sykefravær 2018 2,10 % 5,23 % 7,33 % 
Årlig sykefravær 2019 2,43 % 5,84 % 8,28 % 
Årlig sykefravær 2020 2,26 % 6,60 % 8,85 % 
Årlig sykefravær 2021 2,43 % 5,86 % 8,30 % 

 
Planområdet har i 2021 et samlet nærvær på 91,7 %. Det er langtidsfraværet som utgjør den største 
andelen. 

Både korttids- og langtidsfraværet svinger gjennom året. Særlig korttidsfraværet er påvirket av Covid-19. 
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13 Generelle utgifter og inntekter 

 
Om planområdet 
Planområdet omfatter inntekter fra skatt og rammetilskudd samt andre generelle statstilskudd.  Her 
føres også rente- og avdragsutgifter, samt renteinntekter fra likviditet og avkastning fra 
kraftsektoren.  Generell bruk og avsetning til fond, driftsfinansiering av investeringer og bruk av tidligere 
års regnskapsmessige overskudd/inndekking av underskudd hører også hjemme her.  Premieavvik 
pensjon føres her.  Budsjettreserver som ikke er fordelt ut på de øvrige planområdene plasseres også 
her. 

Kommentar til status økonomi 
 
Planområdet har et positivt avvik på 4 mill. kr. 

Pensjon har en mindreutgift på 4,5 mill. kr, mens årets lønnsoppgjør ble 5,1 mill. kr høyere enn det som 
var avsatt i budsjettet. Deler av det knyttes til for lavt budsjett både som følge av nivå fra 2020 og som 
følge av et dyrere lønnsoppgjør enn det som lå til grunn for statsbudsjettet for 2021. Ved 
rapporteringen per 2. tertial ble dette anslått ut utgjør et negativt avvik i størrelsesorden 3,5 mill. kr. 

Ubrukte koronamidler mottatt fra statlig hold utgjør 0,7 mill. kr mens det ikke ble brukt av den lokalt 
avsatte korona-reserven på 4,3 mill. kr. Dette er ikke så langt unna det som ble anslått ved 
rapporteringen per 2. tertial 

Det er 0,5 mill. kr i høyere utgifter til avsetning til flyktningefond knyttet til høyere integreringstilskudd 
enn budsjettert. I tråd med kommunens delegeringsreglement avsettes differansen til flyktningefond for 
å dekke opp kommunens utgifter til formålet. 

 

 KOSTRA Nøkkeltall 
Kostra-analyse 
 Gausdal 

2020 
Gausdal 

2021 
Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 

01 
Prioritet        
Disposisjonsfond i prosent av brutto 
driftsinntekter (B) 

8,8 % 15,6 % 14,3 % 11,1 % 17,6 % 14,8 % 11,3 % 

Økonomi        
Arbeidskapital ex. premieavvik i 
prosent av brutto driftsinntekter (B) 

22,5 % 27,7 % 15,6 % 31,0 % 44,6 % 14,2 % 20,1 % 

Brutto driftsresultat i prosent av 
brutto driftsinntekter 

-2,3 % 5,0 % -1,5 % 3,3 % 3,1 % 1,7 % 3,0 % 

Netto driftsresultat i prosent av 
brutto driftsinntekter (B) 

-0,4 % 9,1 % 3,1 % 2,5 % 5,3 % 2,8 % 3,6 % 

Netto lånegjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter (B) 

116,3 % 110,1 % 94,1 % 68,4 % 42,2 % 59,2 % 96,4 % 

 
 
 


