
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP SAMT 
ÅRSMELDING FOR 2019  
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 31/20 den 20.05.2020. 
 
Behandling: 
Orientering:  

 I forbindelse med saken om regnskap og årsberetning og årsmelding: 
- Orientering ved økonomisjef Marit B Homb 

 
Arbeidsøkt i formannskapet med denne oppgaven:  
«Innenfor samfunnsperspektivet/tjenesteperspektivet/medarbeiderperspektivet:  

 Hva lyktes vi med i 2019, hva kunne vært gjort bedre og hva er det viktig å ta med seg 
videre?» 
 

Innspill fra formannskapet i arbeidsøkten:  
 Kommunen må være oppmerskom på det som ligger i tilsynsrapportene, for å ivareta  
 Mindreforbruket er positivt. Driften er pluss/minus 0. Det er positivt. Får å nærme seg 

målene som er satt i handlingsregelene må en jobbe videre med omstillingsprosessene 
Vi må ned på kostandsnivået. 

 Positivt med nærværsutviklingen. Håper det fortsetter.  
 Kommunen ser ut til å jobbe godt med å få inn inntektene, og det må en fortsatt være 

opptatt av.  
 Å finne gode indikatorer for å vite om en lykkes med å oppnå målene er utfordrende, 

spesielt i samfunnutviklingsperspektivet. Her kan en med fordel jobbe mer konkret med 
det.   

 
2 spørsmål:  
 
Å flytte hjemmetjenesn og rehab av banklokalene ble dyrerer enn antatt? Kommunalsjef Harald 
Landheim svarte. 
 
Status i barnevernsprosessen med Øyer. Kommunedirektøren svarte. 
 
Innspill til tema som kan beslyses i kommunestyret? 
 

 Styrkebasert ledelse og arbeid i enhetene.  
 Flomforebyggende tiltak, framdrift og økonomi, henrunder Finna og Dørja 
 Fact- team orientering om det 

 
 
Vedtak/innstilling: 



 
 

 
 

 

 
1. Gausdal kommunes årsregnskap for 2019 godkjennes med et regnskapsmessig 

mindreforbruk på 11.705.667,39 kr. 
 

2. Gausdal kommunes årsberetning for 2019 godkjennes. 
 

3. Gausdal kommunes årsmelding for 2019 tas til etterretning. 
 

4. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2019 disponeres ved å avsette det i sin helhet til 
kommunens disposisjonsfond. Det gjøres følgende korreksjon i budsjettet: 
 
19300.9000.8991 pr 0   -11.705.667,39 K 
15400.9000.8802 pr 0     11.705.667,39 D 
 

5. I budsjettet for 2020 inntektsføres bruk av disposisjonsfond med 11.705.667,39 kr. 
Dette vil redusere ubalansen i budsjettet for 2020 fra 11.735.030 til 29.363 kr. 
 
Det legges inn følgende budsjettendring i budsjettet for 2020: 
19400.9000.8802 pr 0  -11.705.667,39 K 

 
6. Det omdisponeres 100.000 kr fra disposisjonsfond bufferfond enhetsresultat til 

bredbåndsfond. 
 
 


