
 

 
 
 

 

 

SAKSPROTOKOLL - INTERPELLASJON - ER DET BEHOV FOR NYE 

STILLINGER I ADMINISTRASJONEN?  
 

 

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 53/17 den 28.09.2017. 

 

Behandling: 

 

Rådmannen svarte slik på interpellasjonen:  

 
“Gausdal kommune har et utbredt samarbeid med nabokommunene på økonomiområdet. Det er 
etablert to interkommunale samarbeid: 

 Fellesenhet Økonomi, Lillehammer kommune er vertskommune. Der håndteres alt knyttet til 
kommunens fakturering, mottak og skanning av inngående fakturaer, regnskapsføring, 
lønnskjøring samt ivaretakelse av kommunens økonomisystem. 

 Fellesenhet Skatt/innfordring, Øyer kommune er vertskommune. Der håndteres alt knyttet til 
kommunens skatteregnskap, arbeidsgiverkontroll og innfordring. 

Det foreligger ikke noe etablert samarbeid på de områder som omfattes av arbeidsoppgavene som 
økonomisjefen i dag håndterer. 
Økonomisjefen har i dag blant annet dette som sine arbeidsområder: 

 Overordna økonomioppfølging og – rapportering 
 Budsjett- og økonomiplanarbeid 
 Bistå enhetene med årsoppgjørsarbeid 
 Årsmelding 
 Saksbehandling innen økonomiområdet  
 Finans 
 Saksbehandling knyttet til tilskuddsordning private barnehager 
 Økonomisk tilsyn private barnehager 
 Deltakelse i prosjekter 
 Opplæring innen økonomiområdet 
 Bistand rådmannsledelsen, enhetsledere og ansatte for øvrig 

 
Det er ikke mulig å bistå enhetene på en ønsket måte med den stillingsressursen som kommunen i 
dag har til rådighet. Det er behov for å styrke kapasitet og kompetanse når det gjelder bl.a. 
tilskuddsordninger, flyktningeøkonomi, selvkostområdene, ressurskrevende brukere, internkontroll, 
analyser og økonomioppfølging sammen med enhetslederne. Økonomisjefstillingen er en 
nøkkelstilling når det gjelder kommunens økonomiarbeid og er svært sårbar i tilfelle sykdom eller 
ved at den som i dag er ansatt i stillingen velger å slutte.  
 
Kommunen er i en krevende omstillingssituasjon, der det også er økende behov for økonomisk 
rådgivning og bistand i organisasjonen. En del av oppgavene som er tenkt lagt til controllerstillingen 
løses i dag ute i enhetene i organisasjonen, men blir fort for fragmentert i en hektisk hverdag. Etter 
samråd med kommunens enhetsledere, har rådmannen derfor besluttet å lyse ut en 
controllerstillingen i Gausdal. Dette vil gjøre organisasjonen i stand til å løse oppgavene på en 
kvalitativt bedre måte enn i dag, samtidig som sårbarheten i kommunens sentrale økonomifunksjon 
reduseres. 



 

 
 
 

 

 
Alle enheter bidrar i finansieringen av den nye stillingen, og opprettelsen av stillingen er således 
budsjettnøytral (det er et spleiselag).” 

 

Det var ikke forslag eller votering i forbindelse med saken. 

 

 

Vedtak/innstilling: 

 

Det var ikke forslag eller votering i forbindelse med saken. 
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