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ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2021  
 
Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial 2021. Digital versjon her: 
https://pub.framsikt.net/2021/gausdal/mr-202108-tertialrapport-2-2021/  
      
      
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen. 
 
SAMMENDRAG: 
Det foreslås at økonomi- og aktivitetsrapporten per 2. tertial 2021 tas til etterretning. Det 
foreslås videre å foreta budsjettjusteringer knyttet til kjøp av trygghetsalarmer/ 
velferdsteknologi samt utgifter til korona-pandemien. Ubrukte midler på disposisjonsfond 
øremerket plansaker anbefales overført til kommunens ordinære disposisjonsfond.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Administrasjonen rapporterer til kommunestyret tre ganger årlig på økonomi og 
fokusområder/mål. Det vises til vedlagt økonomi- og aktivitetsrapport for nærmere 
opplysninger. 
 
Det er enkelte forhold som det er ønskelig å gi særskilt informasjon om: 
 
Vedrørende investeringsprosjekt – velferdsteknologi og gjennomført anbudskonkurranse – 
velferdsteknologi 
 
Kommunen har i flere år samarbeidet med Lillehammer, Øyer og Ringebu (4:1-samareidet) 
om kjøp, leasing og utvikling av velferdsteknologiløsninger. Våren 2021 gikk avtalen med 
Telenor/Tellu ut. Kommunene var da forpliktet til å gå ut på anbud med dette. Anbudet her 
to deler: alarmsentral og velferdsteknologi, hovedsakelig trygghetsalarmer. Vurderingen av 
alarmsentral-tilknytning gjorde at de fire kommunene valgte å avslutte samarbeidet med 
Responssenteret i Kristiansand og inngå samarbeid med Helsevakten i Fredrikstad. Dette 
innebær samtidig at vi fikk Fredrikstad, med deres kompetanse, med på laget i 
anbudsprosessen på selve velferdsteknologien som i hovedsak består av trygghetsalarmer 
med noe tilbehør.  
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I løpet av sommeren ble det avgjort at Sensio AS vant anbudet. De samarbeider med Atea 
om levering av selve trygghetsalarmene. Atea har lokalkontor på Hamar.  
 
Den nye avtalen innebærer at vi går fra å lease alarmene fra Tellu, til å kjøpe de nye 
alarmene slik at vi eier dem selv. Dette vil være den beste løsningen økonomisk sett. Den 
globale krisen med mangel på datakomponenter har også rammet produksjonen av de nye 
trygghetsalarmene slik at Atea ikke kan levere dem som avtalt tidlig på høsten. Det er varslet 
minst et par måneders forsinkelse på de enkleste alarmene, mens de mer avanserte ikke kan 
leveres før godt ut på nyåret. Når leveransen faktisk vil skje er ennå ikke avklart.  
 
Når kommunen nå går fra å leie velferdsteknologi til å stedet å kjøpe utstyr, innebærer det 
en ekstra utgift for tjenesten på planområde 12 Omsorg i 2021. Merutgiften er anslått å 
utgjøre ca. 0,5 mill. kr, og administrasjonen foreslår at planområdet kompenseres for dette 
ved en budsjettendring. 
 
Utprøvingen av teknologi som skal skje i den nye HDO-avdelingen vil bli forsinket tilsvarende. 
Inntil vi får de nye alarmene bruker vi de vi har i samarbeid med Tellu og Responssenteret i 
Kristiansand. Tellu har gått med på å levere tjenester inntil vi kan gå over til ny leverandør. 
Men Tellu har varslet at de om ikke lenge må oppgradere sin tekniske løsning (API) og at 
dette kan medføre kostnader for oss. I skrivende stund har vi heller ikke oversikt over om og 
eventuelt når dette vil skje og hva kostnaden eventuelt kan bli.  
 
Om prosess aldersvennlig samfunn: 
 
I forbindelse med kommunestyrets behandling av handlings- og økonomiplanen i desember 2020 
ble dette vedtatt som punkt 12:  
«Ett av hovedsatsningsområdene i «Leve hele livet» er å skape et aldersvennlig Norge. Det legges 
i første halvår fram en sak til kommunestyret som behandler og vedtar en prosess for hvordan vi 
kan arbeide med det perspektivet i Gausdal kommune - ut fra lokale forhold og i samarbeid med 
frivillig sektor og andre aktører i lokalsamfunnet. (…)» 
 
I sak om aldersvennlig samfunn 17. juni 2021 vedtok kommunestyret dette:  
  

1. «Forslag til oppstart av og tidsrammen for prosessen vedtas slik det går fram av 
saksframlegget under overskriften vurdering, punktene 1 og 2.  
2. Den politiske arbeidsgruppen består av følgende 4 kommunestyremedlemmer : - Einar 
Einstad, Sp - Paul Kristian Lillelien, Sp - Helene Dypdal, Ap - Viggo Haugen, Bygdalista.» 

 
Punktene 1 og 2 det er referert til i vedtaket er følgende:  

1. Prosessperiode og politisk organisering av arbeidet:  
I møte i kommunestyret i juni 2021 blir det – blant kommunestyrets medlemmer – valgt 
4 som ønsker å dra den politiske prosessen (med arbeid i folkevalgte organ og i partiene), 
og ta ansvar for samskapingsarenaer med innbyggere. Prosessperiode: I løpet av januar 



  
 
 

  
 
 

 

2022 legger den politiske arbeidsgruppen fram en status for kommunestyret, som 
deretter tar stilling til veien videre.  

       2. Foreslåtte aktiviteter:  
 Innsiktsintervju planlegges og gjennomføres. (…).    

Innsiktsintervjuene vil bli et viktig grunnlag for prioritering av tema i den videre 
prosessen. I den forbindelse blir medvirkningsprosessen laget, som kan inkludere 
innbyggere/lag/organisasjoner, næringslivet og råds-organ (inkludert rådet for eldre og 
personer med funksjonsnedsettelse). Samskapingsverksted («bygdelab»). Informasjonen 
en har fått gjennom intervjuer og spørsmål benyttes som utgangspunkt for spørsmålet; 
«Hva betyr dette for det Gausdal kan trenge for å være et aldersvennlig lokalsamfunn? i 
et bredt sammensatt samskapingsverksted.  

 
Status: på grunn av kapasitetsutfordringer knyttet til sykemelding blir den beskrevne prosessen 
forsinket med noen måneder. 
 
Om søknad om å delta i lokaldemokratiprosjekt  
 
Prosjektet er i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

I formannskapet 09.06. 2021 var invitasjonen til prosjektet lagt fram som referatsak. Fra 
protokollen: «Behandling: Fra ordfører om referatsaken om lokaldemokratiprosjektet; om 
formannskapet er enige, så legges det fram en sak om søknad på dette prosjektet til 
kommunestyret i juni. Konklusjon: formannskapet sluttet seg til det.» 
 
Status: Først var søknadsfristen 1. juli 2021, men i juni ble den flyttet til 1. oktober 2021. I 
samråd med ordfører ble det ikke utarbeidet sak. Mye av grunnlaget for en evt. søknad falt 
vekk da kommunestyret i juni-møtet valgte å ikke organisere det politiske arbeidet på en ny 
måte gjennom samskaping og oppgaveutvalg. Et av hovedpunktene for 
lokaldemokratiprosjektet var nettopp det. 
 
Vannforsyning på Skei 
 
Kommunestyret har bedt om at det utredes andre alternativer til framtidig vannforsyning 
enn regulering av Nisjuvatnet/Sjøsetervatnet. I vinter vil det derfor foregå prøvepumping på 
Kråbølsvollan i Forset for å undersøke om det er nok vann med god kvalitet der.  
 
Utredningen av framtidig vannforsyning på Skei og reservevannforsyning for hele bygda var 
opprinnelig planlagt å bli ferdig inneværende år. Fordi resultatene av prøvepumpingen er 
veldig viktig informasjon i vurderingene av framtidig vannforsyning, mener administrasjonen 
derfor at det er riktig å utsette rapporten om vannkilder til våren/sommeren 2022 for å få 
best mulig grunnlag for beslutningene. 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Bygging av veg Steinslia næringsområde med tilhørende overvannsanlegg. 
 
Etter gjennomført konkurranse var det gunstigste tilbudet på kr. 3 586 903,- eks. mva. 
Bevilget ramme er på kr 2 500 000,- inkl. mva.  Det ble derfor besluttet å avlyse 
konkurransen for å gjennomgå konkurransegrunnlaget med tanke på å finne 
kostnadsreduserende tiltak før konkurransen lyses ut på nytt. Hvis beste tilbud etter ny 
konkurranse fortsatt er over bevilget ramme vil saken fremmes for politisk behandling. 
 
Eiendomsskatt 
I formannskapet/kommunestyret har det gjennom året vært noen orienteringer om 
eiendomsskatt. I forbindelse med en av disse orienteringene i formannskapet ble det satt 
fram ønske om å få belyst hvordan Gausdal kommune ligger an sammenliknet med andre 
kommuner.  
  
Dette oppdraget må politisk forankres gjennom et vedtak, og derfor blir spørsmålet lagt fram 
i tertialrapport 2 for 2021. Ordfører har gitt innspill til tekst, som her er formulert som et 
punkt under forslag til innstilling.  
 
Forslag om budsjettjusteringer per 2. tertial 
Ut fra saksframstillingen foreslås følgende budsjettjusteringer: 

- Kjøp velferdsteknologi 0,5 mill. kr. Dette foreslås dekket av økte inntekter fra 
eiendomsskatten. 

- Planområdene kompenseres for utgifter til koronapandemien inkludert vaksinering 
tilsvarende 1,675 mill. kr, dette dekkes av avsatte utgiftsposter til dette formålet. 

 
I rapporten framgår det at tidligere ubrukte planmidler tilsvarende 0,5 mill. kr kan avsluttes. 
Midlene er per nå på egne disposisjonsfond til gitt planformål. Ettersom det ikke lenger er 
behov for disse midlene, bør de trekkes inn. Det foreslås at midlene tilføres kommunens 
ordinære disposisjonsfond. 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
1. Økonomi- og aktivitetsrapporten per 2. tertial 2021 tas til etterretning. 
2. For 2. tertial kompenseres planområdene med 1,675 mill. kr til påløpte utgifter 

korona og vaksinering, dette finansieres av avsatte utgiftsposter til dette formålet. 
3. Det bevilges 0,5 mill. kr til planområde 12 Omsorg til kjøp av nye 

trygghetsalarmer/velferdsteknologi. Utgiften finansieres ved å øke inntektsbudsjettet 
på eiendomsskatt tilsvarende. 

4. Budsjettet for 2021 justeres i tråd med vedtakspunktene 2 og 3. 
5. Kommunedirektøren får myndighet til å kompensere planområdene for påløpte 

utgifter til korona-pandemien samt korona-vaksineringen i forbindelse med 
årsavslutningen for 2021. Dette skal dekkes av avsatte budsjettposter til formålene. 



  
 
 

  
 
 

 

6. Ubenytta planmidler på disposisjonsfond avsluttes og 504.000 kr tilføres kommunens 
disposisjonsfond. 

7. Kommunestyret ber om en oversikt over hva innbyggere (heltids og deltids) i 
gjennomsnitt betaler i eiendomsskatt, i Gausdal sammenliknet med 3 andre 
kommuner. Det er mer relevant å se på det enn på hvor høy taksten er på en gitt 
eiendom, siden noen kommuner bruker lokale takster mens andre bruker 
skatteetatens takster. Det er også ønskelig å få fram hva som er det totale 
avgiftsnivået i Gausdal kommune, sammenliknet med de 3 utvalgte 
kommunene.  Oversikten legges fram i løpet av 2021.    

 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 75/21 den 20.10.2021. 
 
Behandling: 
 
Stig Melbø, Tverrpolitisk liste, satte fram dette forslaget til nytt punkt 8:  
 
«Bygging av veg Steinslia næringsområde stilles i bero, og vurderes på nytt i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 2022». 
 
Votering:  

 Punkt 1-7 ble enstemmig tiltrådt.  
 Forslaget til nytt punkt 8 ble enstemmig tiltrådt. 

 
 
Innstilling: 
 

1. Økonomi- og aktivitetsrapporten per 2. tertial 2021 tas til etterretning. 
2. For 2. tertial kompenseres planområdene med 1,675 mill. kr til påløpte utgifter 

korona og vaksinering, dette finansieres av avsatte utgiftsposter til dette formålet. 
3. Det bevilges 0,5 mill. kr til planområde 12 Omsorg til kjøp av nye 

trygghetsalarmer/velferdsteknologi. Utgiften finansieres ved å øke inntektsbudsjettet 
på eiendomsskatt tilsvarende. 

4. Budsjettet for 2021 justeres i tråd med vedtakspunktene 2 og 3. 
5. Kommunedirektøren får myndighet til å kompensere planområdene for påløpte 

utgifter til korona-pandemien samt korona-vaksineringen i forbindelse med 
årsavslutningen for 2021. Dette skal dekkes av avsatte budsjettposter til formålene. 

6. Ubenytta planmidler på disposisjonsfond avsluttes og 504.000 kr tilføres kommunens 
disposisjonsfond. 

7. Kommunestyret ber om en oversikt over hva innbyggere (heltids og deltids) i 
gjennomsnitt betaler i eiendomsskatt, i Gausdal sammenliknet med 3 andre 
kommuner. Det er mer relevant å se på det enn på hvor høy taksten er på en gitt 
eiendom, siden noen kommuner bruker lokale takster mens andre bruker 



  
 
 

  
 
 

 

skatteetatens takster. Det er også ønskelig å få fram hva som er det totale 
avgiftsnivået i Gausdal kommune, sammenliknet med de 3 utvalgte 
kommunene.  Oversikten legges fram i løpet av 2021.    

8. Bygging av veg Steinslia næringsområde stilles i bero, og vurderes på nytt i 
forbindelse med budsjettbehandlingen for 2022. 
 

 


