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ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP SAMT ÅRSMELDING FOR 2020  
 
Vedlegg:  

1. Årsregnskapet (kun pdf-versjon) 
2. Årsberetningen. Lenke til digital versjon: https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/mr-

202012-beretning2020/  
3. Årsmeldingen. Lenke til digital versjon: https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/mr-

202012-melding2020/  
4. Revisjonsberetning. 
5. Kontrollutvalgets uttalelse. 

 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen 
 
SAMMENDRAG: 
 
Det foreslås at årsregnskapet og årsberetningen for 2020 vedtas og at årsmeldingen for 
2020 tas til etterretning.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Årsregnskapet for 2020 ble avlagt i balanse etter at det var strøket bruk av disposisjonsfond 
med 20.880.480,40 kr. Det innebærer at regnskapet viste tilsvarende beløp bedre enn det 
som var forutsatt i budsjettet for 2020. I ny kommunelov skal et mindreforbruk enten 
medføre at regnskapsført bruk av disposisjonsfond reduseres(strykes) eller at det blir 
gjennomført en avsetning til disposisjonsfondet. Disponeringen av mindreforbruket i 2020 er 
i tråd med disse reglene. 
 
Det er viktig å være klar over at kommunen fortsatt har negativt netto driftsresultat. For å 
kunne gjenvinne økonomisk handlingsrom, er det derfor viktig at de omstillingsvedtak som 
kommunestyret har fattet blir gjennomført. 
 
Gausdal ble i 2020 meldt inn i register om betinget kontroll (ROBEK) som følge av at 
årsbudsjettet for 2020 og de to første årene i økonomiplanen for 2020-2023 ikke var 
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salderte. Kommunestyret har gjennom året gjort vedtak i flere saker og på den måten 
utarbeidet en tiltaksplan for å gjenvinne økonomisk balanse og handlingsrom. 
 
Kommunens tiltaksplan ble oversendt Statsforvalteren. Kommunens årsbudsjett for 2021 
samt økonomiplan for 2021-2024 ble vedtatt i balanse, og Statsforvalteren har signalisert at 
kommunen vil bli meldt ut av ROBEK-registeret etter at kommunestyret har vedtatt 
regnskapet for 2020. 
 
Korona-pandemien har vært utfordrende for kommunene, med økte utgifter til smittevern, 
testing, ekstra innleie av vikarer som følge av karantene- og isolasjonsreglene. Gausdal 
kommune var allerede meldt inn i ROBEK-registeret da pandemien brøt ut. Dette medførte 
en nøktern linje knyttet til hvilke utgifter kommunen skulle pådra seg i denne situasjonen. 
Samtidig har kommunen vært relativt heldig sammenlignet med mange andre når det 
gjelder omfang av smitteutbrudd. Dette gjør at Gausdal er av de kommunen som har klart 
seg relativt bra økonomisk under pandemien. 
 
I årsregnskapet framkommer de økonomiske oppstillingene som kommuneloven krever med 
tilhørende kommentarer og spesifikasjoner. 
 
I årsberetningen er det en overordnet analyse av kommunens økonomi i 2020 og utviklingen 
i økonomiske hovedtall. Her blir det også gjort vurderinger av oppnåelse av kommunens 
økonomiske handlingsregler og avstand til ønsket mål der det er aktuelt. 
 
I årsmeldingen rapporteres det på økonomi, nærvær, KOSTRA-tall samt de mål som 
kommunestyret har vedtatt for øvrig. 
 
Det vises til de vedlagte dokumenter (både digitale og i pdf-versjon) for nærmere 
opplysninger. 
 
Det blir fremmet egne saker knyttet til overføring av overskudd/underskudd enhetene samt 
overføring av ubenytta investeringsmidler fra 2020 til 2021.  
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
1. Årsregnskapet for 2020 vedtas i balanse ved at mindreforbruk på 20.880.480,40 kr 

medførte tilsvarende strykning i bruk av disposisjonsfond. 
2. Årsberetningen for 2020 vedtas. 
3. Årsmeldingen for 2020 tas til etterretning. 


