
 

 

 

 
 

 

 

SAKSPROTOKOLL - INTERPELLASJON - KOMMUNEØKONOMIEN 

 

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 18/18 den 21.06.2018. 

 

Behandling: 

Ordfører svarte på interpellasjon fra Bygdalista, om «Kommuneøkonomien». 

 

Bygdalista har mange og store spørsmål. Det blir for mye å svare inngående på alle her, men 

ordfører vil vise til både strategiplan, med økonomiplan og årsbudsjett, og årsmelding. Der er 

det mye informasjon om ulike tema som er berørt i interpellasjonen.    

 

Arbeidet i omstillingsutvalget i Gausdal kommune er omfattende beskrevet i svar på  

interpellasjon fra Bygdelista, i kommunestyrets møte 23. februar 2017. Svaret kan en også 

finne på hjemmesiden til Gausdal kommune.   

 

Nedbemanning vil komme som følge av effektivisering, endrede arbeidsformer og 

teknologibruk.  Arbeidet i omstillingsutvalget er kun virkemiddelet som sikrer at arbeidet med 

de ansatte skjer i henhold til lov/forskrift/hovedtariffavtale/lokale vedtak og retningslinjer.  

 

Når det gjelder rapportering så er det opp til kommunestyret selv å vedta hva det skal 

rapporteres på i tertialrapporter og årsmelding.  

Antall stillinger i kommunen er rapportert i årsmeldingen hvert år. Variasjon i antall stillinger 

kan skyldes vakanser på telletidspunktet, valg som er gjort i Gausdal kommune, endringer i 

statlig politikk, og nye oppgaver til kommunesektoren. Konkret for 2017 kan en vise til side 9 

og 10 i årsmeldingen for 2017. Der fremgår antall årsverk på planområdene med en skriftlig 

redegjørelse for hvert planområde.  

Eksempel på økte stillinger i Gausdal kommune siste årene er: nytt legesenter, Heggelia 

bofellesskap, styrking av hjemmetjenestene. Eksempel fra statlig politikk er: 

kommunepsykolog og styrking av småskoletrinnet i grunnskolen.  

Nye stillinger i strategigruppen er for eksempel kontroller og skolerådgiver: Dette er stillinger 

enhetene finansierer. Istedenfor at alle skoler/enheter har en liten del av en fagstilling som gjør 

oppgavene, så samles ressursene slik at det er en sentral stilling som gjør oppgavene for 

enhetene. Hovedoppgavene til strategigruppen er for eksempel å bistå ledere og fagpersoner i 

enhetene med internkontroll, fagutvikling, saksbehandling, økonomistyring, personalarbeid 

osv. Det er utfra en erkjennelse av at det er mer ressurseffektivt å ha en sentralisert 



  

 

organisering på denne typen oppgaven enn en desentralisert en. Slik får fagfolk i enhetene mer 

tid til nettopp faget, og ikke de administrative oppgavene.  

I 2018 har vi flere statlige vedtak som får konsekvenser for utgiftene våre: borgerlig vigsel, 

personvernombud, barnevernsvakt. Vi løser dette ved interkommunalt samarbeid, som både er 

mindre sårbart og mer ressurseffektivt enn å løse dem selv.  

I 2018 innføres det personalnorm i barnehagen og i skolene. Statlige reformer som gjelder 

kommunesektoren er ikke fullfinansiert. Det viser beregningene fra KS. Vi som 

lokalpolitikere har alle et ansvar her med å jobbe inn mot våre respektive partier for at slike 

reformer blir fullfinansiert. Det er en stor utfordring for kommune-Norge at staten stadig vekk 

har satsingsområder som vi skal gjennomføre uten at det følger med penger til 

gjennomføringen.  

Det er også en kjensgjerning at kommunene, gjennom sentrale føringer, får stadig flere 

administrative oppgaver som skal løses. Det skapes noen ganger et inntrykk av at det er 

mange ansatte i kommunen, og spesielt i «administrasjonen», som egentlig er overflødige og 

enkelt kan rasjonaliseres bort. Ordføreren vil tilbakevise den type antydninger. Som ordfører 

opplever jeg at både vi som politikere og ansatte kan være frustrerte noen ganger over alle 

krav og forventinger statlige myndigheter stiller til oss. Selv om vi fjerner disse ressursene så 

forsvinner ikke oppgavene.  

Ordfører vil også minne om at kommunestyret i forrige møte behandlet årsregnskap for 2017, 

og at enhetslederne i den forbindelse fikk ros for god økonomistyring og for å ha holdt seg 

innenfor de vedtatte rammene. 

 

Gausdal kommune har rammestyring. Det vil si at kommunestyret vedtar budsjettrammer for 

hvert enkelt planområde i forbindelse med budsjettbehandlingen. Det er delegert til 

rådmannen og videre til den enkelte enhetsleder hvordan rammen skal disponeres, herunder 

hvor mange stillinger enheten kan ha innenfor rammen. Enhetsleder er den som best kjenner 

tjenestene, lovverket som styrer dem og tjenestemottakernes behov.  

 

Med strammere økonomiske rammer er det nødvendig å legge om tjenestetilbudet på mange 

områder de nærmeste årene, men Gausdal kommune skal fremdeles yte forsvarlige tjenester til 

sine innbyggere på alle områder.  

 

En kommune yter komplekse og sammensatte tjenester. Det å bruke tid på omstillings-

prosesser er nødvending, ikke minst for å vurdere hvilke konsekvenser de ulike alternativene 

kan gi, vurdere kompenserende tiltak, og ikke minst for å forberede og involvere innbyggere, 

folkevalgte og ansatte. Endringer skaper motstand. Og noen endringer er det heller ikke 

politisk flertall for.  

Ordfører er enig i at en omstillingsprosess også innbefatter å se kritisk på stillinger, men det er 

ikke rasjonelt å vedta kutt i et visst antall stillinger på et planområde uten at det blir sett på i 

en større sammenheng.  Da blir det tilfeldig hvilke oppgaver/tjenester som rammes. Hvilke 

tjenester som skal ha et annet nivå, eller hvilke tjenester som skal tas bort, må planlegges og 

vedtas.  

Som et tenkt eksempel på at nedbemanning må komme som følge av vedtatt endring er et 

område som gjelder oss selv:  



  

 

Om kommunestyret vedtar endringer i politisk organisering, - for eksempel med færre utvalg 

og møter, så kan en ta ned på ressursbruken i politisk sekretariat. Det kan ikke være omvendt, 

- at om en ansatt i politisk sekretariat slutter, så reduseres den politiske aktiviteten.   

Den 11. juni i år ble ny kommunelov vedtatt. Her er rådmannens myndighet og oppgaver inn 

mot personalansvar styrket. Ellers skal delegeringsreglementet rulleres av det nye 

kommunestyret – etter kommunevalget – og i løpet av deres første virkeår. 

Til slutt kort om pensjon: Ja, det er fokus på det. Det blir arbeidet med forebygging og 

tilrettelegging slik at så få ansatte som mulig går ut med uførepensjon eller tar ut AFP. I 

hovedsak går ansatte av ved oppnådd pensjonsalder. 

 

Vedtak/innstilling: 

Det ble ikke gjort vedtak i forbindelse med interpellasjonen.  

 


