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STATUS ARBEID MED TILTAKSPLAN.  

 
Som følge av at Gausdal kommune i 2020 ble ført inn i ROBEK-registeret, skal kommunen 
sende inn en tiltaksplan til fylkesmannen. Tiltaksplanen skal vise hva kommunen skal 
gjennomføre for å oppnå budsjettbalanse på kort og lang sikt. 
 
Kommunestyret i Gausdal har behandlet flere saker som knytter seg konkret til tiltaksplanen, i 
tillegg er det også noen andre saker som har direkte innvirkning.  Her følger en oversikt som 
viser disse sakene (saker markert med fet skrift gjelder konkret tiltaksplanen for drift): 
 
Møtedato Saksnummer Sakstittel Kommentar 

20.02 8/20 
Vurdering av mulighet for å 
inndra investeringsmidler i 
budsjettet for 2020 

Det ble inndratt 
investeringsmidler tilsvarende 
3,17 mill. kr 

02.04 13/20 
Fornying og omstilling 
2020 – tiltak for 
planområdene 

 

28.05 33/20 Årsberetning og årsregnskap 
samt årsmelding for 2019 

Disponering av regnskaps-
messig mindreforbruk regnskap 
2019, 11,7 mill. kr benyttes til å 
dekke opp det meste av 
manglende budsjettbalanse i 
2020.  

28.05 34/20 
Overføring av ubenyttede 
investeringsmidler fra 2019 
til 2020, budsjettendring. 

Investeringsmidler tilsvarende 
6,591 mill. kr inndras, midler 
tilsvarende 4 mill. kr skyves på 
til 2021. 

18.06 41/20 
Økonomi- og 
aktivitetsrapport for 1. 
tertial 2020. 

Noen innsparinger ved 
interkommunale samarbeid samt 
budsjett-justeringer knyttet til 
korona-pandemi og øvrige 
forhold. 



   

18.06 46/20 

Fornying og omstilling 
2020 – Framtidens helse- 
og omsorgstjenester samt 
tiltak for planområdene 11 
og 12. 

 

 
I disse sakene har kommunestyret vedtatt vesentlige nedjusteringer av kommunens driftsnivå 
innen de aller fleste av kommunens tjenester. I arbeidet ble det tatt utgangspunkt i 
kommunestyrets vedtak om saldering i 2020 per planområde, ufordelt salderingsbehov som 
kommunestyret har forutsatt skal dekkes opp av nedtak i tjenestene, samt for høy inngangsfart 
fra 2019 til 2020.  
 
Det er gjennomført ROS-analyser for å sikre at tiltakene er forsvarlige å gjennomføre.  
 
I tillegg er det foretatt gjennomgang av investeringsbudsjettet. Investeringer er strøket, utsatt 
eller nedjustert med nær 13,8 mill. kr i 2020.  Dette for å holde investeringsbudsjettet og 
dermed rente- og avdragsutgiftene på et så lavt nivå som mulig. 
 
Det er laget en samlet framstilling av alle tiltakene som kommunestyret har vedtatt knyttet til 
driftsbudsjettet. Denne detaljerte oversikten følger som vedlegg til brevet. Når en 
oppsummerer alle tiltakene, vises følgende tall: 
 
Oppsummeringstabell drift - nedtakskrav B 2020 B 2021 B 2022 B 2023 
Fordelt nedtak på planområdene / for høy 
inngangsfart 7 930 9 449 13 330 13 330 
Nedtakskrav i budsjettet som ikke er fordelt på 
planområdene 3 000 13 815 15 295 15 295 
Sum nedtakskrav 10 930 23 264 28 625 28 625 
Salderingstiltak i de to omstillingssakene samt 
tertialrapport -11 014 -18 118 -21 394 -21 754 
Netto sum - manglende inndekning av vedtatt 
innsparingskrav -84 5 146 7 231 6 871 

 
 
I 2020 er budsjettet tilnærmet i balanse ut fra vedtatt budsjett, mens det ut fra gjeldende 
vedtak mangler ca. 7-8 mill. kr for å komme i mål. 
 
Strykningsbestemmelser – disposisjonsfond. 
Da kommunen la budsjettet for 2020, var det noe usikkerhet knyttet til hvordan de nye 
strykningsbestemmelsene i kommuneloven skulle tolkes når det gjaldt bindinger på 
disposisjonsfond. Det var derfor ikke tatt med inn i salderingen de fond som kommunestyret 
tidligere hadde gjort øremerkinger av. Det er klart at også denne typen disposisjonsfond skal 
brukes for å dekke opp et eventuelt regnskapsmessig merforbruk i 2020.  
 
Kommunen fikk i 2019 et regnskapsmessig mindreforbruk på 11,7 mill. kr. Dette bidrar også i 
positiv retning når det gjelder budsjettbalansen i 2020.  
 
Disse forholdene bidrar til at kommunen ser ut til å unngå å avlegge et negativt 
regnskapsresultat i 2020. Dette vil i så fall bedre den økonomiske situasjonen for årene 2021-
2023 som følge av at kommunen da ikke trenger å trekke med seg merforbruk fra 2020 som 



   

må dekkes opp de to påfølgende budsjettår. Det gjenstår imidlertid ca. 7-8 mill. kr av 
nedtakskravet som må dekkes inn. 
 
Det knytter seg selvsagt et stort forbehold til hvordan økonomien knyttet til koronapandemien 
vil utvikle seg samt øvrige forhold – se egne avsnitt nedenfor. 
 
Dersom regnskapet for 2020 skulle komme i balanse og det ikke blir nødvendig å trekke med 
overskudd fra 2020 til de to kommende år, vil dette gi følgende tall på bakgrunn av vedtatt 
tiltaksplan så langt: 
 
Tall i hele 1000 kr. 
Oppsummeringstabell drift - nedtakskrav samt 
manglende saldering av årene 2020 og 2021 

B 2020 B 2021 B 2022 B 2023 

Fordelt nedtak på planområdene / for høy inngangsfart 7 930 9 449 13 330 13 330 
Nedtakskrav i budsjettet som ikke er fordelt på planområdene 3 000 13 815 15 295 15 295 
Usaldert budsjett/økonomiplan 11 735 5 716 - - 
Sum nedtakskrav / manglende inndekning 22 665 28 980 28 625 28 625 
Salderingstiltak i de to omstillingssakene samt tertialrapport -11 014 -18 118 -21 394 -21 754 
Tilføring saldering 2020 - regnskap -11 705 - - - 
Bruk av fond på "resten" - jmf saldering underbalanse 2020 -30 - - - 
Konsekvens ved å ikke trekke med seg merforbruk fra 2020 
de påfølgende år - -5 867 -5 868 - 
Reversere opprinnelig inndekning av merforbruk 2021 - - -4 639 -1 077 
Ny inndekning merforbruk 2021 - - 3 276 1 719 
BUNNLINJA: Netto sum - manglende inndekning av 
vedtatte innsparingskrav samt manglende saldering av 
budsjett/økonomiplan 

-84 4 995 - 7 513 

(Negativt tall = positiv budsjettbalanse, positivt tall – manglende budsjettbalanse.) 
 
Det mangler fortsatt 7-8 mill. kr for å oppnå balanse, jamfør kommunestyrets vedtak. I 2022 
er det balanse. I 2023 er det avsatt ca. 8 mill. kr netto til disposisjonsfond. Dersom en ser bort 
fra denne avsetningen, ville det ha vært budsjettbalanse også i 2023.   
 
Dersom en finner innsparing på ytterligere 8 mill. kr fra 2021, vil kommunens vedtak om 
innsparing i drifta per nå være oppfylt. Det vil da også være mulig å begynne å bygge opp 
igjen disposisjonsfond. Dette er selvsagt under forutsetning av at det ikke dukker opp øvrige 
uforutsette/nye forhold. Se avsnitt nedenfor knyttet til usikkerhetsfaktorer. 
 
 
Usikkerhetsfaktorer. 
 
Korona-pandemien har medført stor grad av usikkerhet knyttet til kommunens økonomi i 
2020. Det er store uklarheter til hvordan dette vil slå ut på kommunens skatteinngang og netto 
inntektsutjevning. De kompensasjonsordninger som per nå er vedtatt av Stortinget ser 
foreløpig ikke ut til å kunne dekke opp kommunens utgifter fullt ut. Det er selvsagt også en 
utfordring knyttet til at det ikke er noen som vet hvordan pandemien vil utvikle seg videre, det 
være seg nasjonalt og lokalt. 
 



   

Korona-pandemien har så langt medført at planlagt effektivisering av 
vaskeritjenesten/personaltøy ikke har vært mulig å sette i verk. Dette fordi kapasiteten ikke er 
til stede samt at det per nå er svært vanskelig å både leie og kjøpe personaltøy. Dette utgjør 
ca. 0,3 mill. kr. 
 
Det er også forutsatt en del effektivisering av omsorgstjenestene i kommunen. Arbeidet med 
å berede grunnen er startet opp, men det er vanskelig per nå å se om vi klarer å få full effekt 
av dette arbeidet fra høsten 2020 som følge av at oppgaver knyttet til korona-pandemien og 
forhøyet «beredskap» må ivaretas. Per nå knytter det seg usikkerhet til planlagt effektivisering 
tilsvarende 1,5 mill. kr i 2020 (forutsatt helårseffekt i 2021 med 5 mill. kr). 
 
Som fylkesmannen er kjent med, har korona-pandemien medført at mange ansatte i privat 
næringsliv har blitt permitterte. Mange næringsdrivende har mistet store deler av sitt 
inntektsgrunnlag, som igjen har medført større arbeidsledighet. Dette vil medføre lavere 
skatteinngang for kommunene i 2020.  Kommunen har foreløpig nedjustert inntektsanslaget i 
budsjettet med beløp tilsvarende det som er lagt til grunn av Stortinget i forbindelse med 
krisepakke til kommunene. Frykten hos de fleste kommuner er at inntektstapet vil kunne bli 
betydelig større enn dette. 
 
Så langt mener kommunen å ha ivaretatt innbyggere som trenger nødvendige tjenester. Dette 
knytter seg for eksempel til barnevern, barn med særskilte behov i barnehage og skole og 
psykisk helsetjeneste.  
 
Økonomisk sosialhjelp er en utgiftspost som ventes å øke etter hvert. Kommunen hadde 
svært få arbeidsledige før koronapandemien, på det meste hadde kommunen over 400 
innbyggere som var helt eller delvis arbeidsledig. Dette tallet er redusert til 148 personer per 
18. august, men er fortsatt på et høyere nivå enn «normalen». Dersom denne situasjonen 
vedvarer, må det påregnes at flere innbyggere vil få behov for økonomisk hjelp. Dette vil da 
ytterligere øke kommunens utgifter, og kanskje da i hovedsak fra 2021. 
 
Stortinget har uttalt at kommunene skal få sine utgifter dekket, men det hersker fortsatt 
usikkerhet knyttet til hvilke inntektsbortfall/økte utgifter som staten faktisk vil gå inn og 
dekke. Dette utfordrer samtlige kommuner, men slår selvsagt ekstra hardt inn for en 
kommune som i utgangspunktet må gjennomføre betydelige omstillinger for å få 
budsjettbalanse. 
 
Ressurskrevende tjenester. Det har i løpet av året vært nødvendig å sette i verk omfattende 
tiltak knyttet til enkeltpersoner. Det knytter seg til innbyggere både over og under 67 år, og 
utgiftene knytter seg til både hjemmeboende og institusjons-beboere. Per nå ser dette ut til å 
kunne bli en netto merutgift på 3-5 mill. kr i 2020, alt ettersom hvordan behovet utvikler seg. 
 
Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser. Forrige vinter var svært krevende med 
mange snøfall påfulgt av mildvær. Dette er svært utgiftskrevende værforhold. Dersom 
situasjonen fortsetter til kommende vinter, vil det kunne bli et merforbruk på dette i 
størrelsesorden 1-1,5 mill. kr i 2020.   
 
Eiendomsskatten vil inneværende år bli ca. 1,5 mill. kr høyere enn budsjettert. 
 
 
 
 



   

Oppsummering. 
Kommunene er kommet langt med tiltaksplanen for å oppnå budsjettbalanse. Det gjenstår 
tiltak i størrelsesorden 7-8 mill. kr for å komme i mål ved budsjettbalanse/kommunestyrets 
vedtak om nedjusterte driftsrammer. Kommunestyret vil arbeide videre med dette inn mot 
behandlingen av budsjettet for 2021 og økonomiplanen for 2021-2024. 
 
Det er stor grad av usikkerhet knyttet til kommunens resultat for 2020 samt 
langtidsvirkningene av koronasituasjonen og hvordan dette vil påvirke økonomien de 
kommende år. 
          
 
Med vennlig hilsen 
Gausdal kommune 
 
 
Rannveig Mogren 
Kommunedirektør 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent etter våre rutiner, og sendes uten signatur. 
 
 
Vedlegg: 
- Sammendrag av alle vedtatte tiltak i drift for å oppnå budsjettbalanse. 
- Kommunestyrets ulike vedtak. Fylkesmannen v/ Christen Ness har tidligere fått seg 

oversendt disse sakene, men vedlagt følger en link til sakliste og protokoll fra de aktuelle 
kommunestyremøtene: 

 
Dato Sak Sakstittel Link til saksframlegg og protokoll 

20.02 8/20 
Vurdering av mulighet for å 
inndra investeringsmidler i 
budsjettet for 2020 

https://www.gausdal.kommune.no/offentlig-
mote-kommunestyret-20-02-2020.6178016-
481822.html?moteid=31638.1b465355aa  

02.04 13/20 Fornying og omstilling 2020 – 
tiltak for planområdene 

https://www.gausdal.kommune.no/offentlig-
mote-kommunestyret-02-04-2020.6178016-
481822.html?moteid=32590.5c14f2a168  

28.05 33/20 Årsberetning og årsregnskap 
samt årsmelding for 2019 

28.05 34/20 
Overføring av ubenyttede 
investeringsmidler fra 2019 til 
2020, budsjettendring. 

https://www.gausdal.kommune.no/offentlig-
mote-kommunestyret-28-05-2020.6178016-
481822.html?moteid=31641.05be915473  
 

18.06 41/20 Økonomi- og aktivitetsrapport 
for 1. tertial 2020. 

18.06 46/20 

Fornying og omstilling 2020 – 
Framtidens helse- og 
omsorgstjenester samt tiltak for 
planområdene 11 og 12. 

https://www.gausdal.kommune.no/offentlig-
mote-kommunestyret-18-06-2020.6178016-
481822.html?moteid=31642.ddc6771923  

https://www.gausdal.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-20-02-2020.6178016-481822.html?moteid=31638.1b465355aa
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https://www.gausdal.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-02-04-2020.6178016-481822.html?moteid=32590.5c14f2a168
https://www.gausdal.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-02-04-2020.6178016-481822.html?moteid=32590.5c14f2a168
https://www.gausdal.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-02-04-2020.6178016-481822.html?moteid=32590.5c14f2a168
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https://www.gausdal.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-28-05-2020.6178016-481822.html?moteid=31641.05be915473
https://www.gausdal.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-18-06-2020.6178016-481822.html?moteid=31642.ddc6771923
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