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Status rapportering tiltaksplanen

• Kommunestyret har gjort ulike vedtak i 2020:
• Redusert investeringsbudsjettet (gir lavere renteutgifter og på sikt lavere 

avdragsutgifter)

• Inndekning på mye av det som kommunestyret vedtok knyttet til nedjustering 
av driftsbudsjettet i 2020 og årene framover.

• Etter at vedtak er fattet gjennom året, gjenstår det ca. 7-8 mill. kr for 
å få inneværende økonomiplan (2020-2023) i balanse.

• De følgende lysbildene viser dette.



Møtedato Saks-
nummer

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 regnskapsmessig 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 budsjettjusteringer knyttet til 
koronapandemi og øvrige forhold.

18.06 46/20
Fornying og omstilling 2020 – Framtidens helse-
og omsorgstjenester samt tiltak for 
planområdene 11 og 12.



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



Hovedtrekk status økonomi per 2. tertial 2020

• Korona

• Vintervedlikehold av kommunale veger

• Ressurskrevende tjenester

• Øvrige forhold

• Økt inntekt eiendomsskatt



Vintervedlikehold kommunale veier

• Ekstremt utgiftskrevende vintre de siste to årene som følge av svært 
mange snøfall påfulgt av mildvær. 
• Mer utgiftskrevende med mange snøfall enn noen får der det kommer mye på 

en gang.

• Anslår merutgift inneværende år i størrelsesorden 1,5 mill. kr.

• Hva er den nye normalen?

➢Legger inn økt utgift til vintervedlikehold av veier og kommunale 
plasser i budsjettet for 2021.



Ressurskrevende tjenester

• Nye tjenester har kommet til/økt gjennom året.

• Noen tjenester har blitt redusert gjennom året.

• Enkelte av tjenestene endrer volum svært fort. Slår ut økonomisk i 
begge retninger.

• Økning i tjenester innen områder som faller utenfor tilskuddsordning.
• Innbyggere 67 år og eldre. Hjemmebaserte tjenester og i institusjon.

• Tjenester som er under innslagspunktet (per nå på 1.430.000 kr)

• Delvis kompensert av kommunestyret i juni.

Netto ytterligere merutgift kommunen som helhet ca. 3 mill. kr.



Øvrige forhold

• Ikke mottatt skjønnsmidler til omstillingstiltak i 2020. 1,1 mill. kr

• Tilskuddsordninger private barnehager/redusert foreldrebetaling og 
gratis kjernetid. Færre barn. Besparelse ca. 0,9 mill. kr.
• Ikke avgjort klagesak fra privat barnehage. Omtvistet beløp utgjør 

• Undervisning av barn fra Gausdal i andre kommuner og vice versa, 
merutgift ca. 0,8 mill. kr.

• Økte utgifter knyttet til bilhold hjemmetjenesten.
• Bilene kjøres svært mye på alle døgnets tider året gjennom. Utsatt for slitasje 

og uhell. Mange av bilene begynner å bli gamle.
➢Genererer økte utgifter til vedlikehold og reparasjoner.

➢Det er lagt inn en utskiftingsplan i budsjett 2022/øk.plan 2021-2024 knyttet til 
utkjøp av biler på leasingavtaler samt kjøp av nye biler (fortrinnsvis elbiler)



Forts. øvrige forhold

• Skoleskyss
• betalt fylkeskommunen for tjenester vi ikke har fått.

• Bussrutene gikk ikke i vår – koronakonsekvens

• Kommunene har forlangt k-nota fra fylkeskommunen på dette. Får vi det? 

• ny betalingsordning fra 2021 som avviker fra hovedprinsippet i 
opplæringslova. Gausdal ga tydelig tilsvar i høring. Ble likevel vedtatt av 
fylkeskommunen. Overgangsordning – innfases gradvis.

• Lillehammer fronter denne saken på vegne av også Øyer og Gausdal.

• Økonomisk sosialhjelp. Besparelse ca. 0,5-0,8 mill. kr
• OBS! Må følge nøye med utviklingen i arbeidsledigheten.





Eiendomsskatt

• Inntekt i 2020 blir ca. 1,5 mill. kr høyere enn anslått i budsjettet

• Større volumøkning enn forutsatt

• Er disponert av kommunestyret i juni for blant annet å dekke opp 
økte utgifter til ressurskrevende tjenester

• Fra 2021 nytt «regime» – må gjøre anslag for å få rett nivå på budsjett 
2021.
• Lokal takst ikke endelig klar

• Skatteetatens formuesverdier er ikke klare



Fra skjema 1A - sentrale poster
Anslag avvik 

ved årets slutt 
1)

Justert av 
KST i juni 2)

Budsjett-
avvik ved 
årets slutt

Redusert skatt/inntekts-utjevning. Anslår totalt 10 
mill. kr. Komp. 4 mill. kr i juni.

-10,0 4,0 -6,0 

Økt rammetilskudd (korona) 6,2 -6,0 0,2 

Økt tilskudd skjønnsmidler (korona) 0,3 -0,3 -

Anslag sparte renteutgifter som følge av lavere 
rentenivå

3,0 3,0 

For lite avsatt minimumsavdrag -0,2 -0,2 

Økt tilskudd integreringstilskudd flyktninger 0,8 0,8 

Økt avsetning flyktningefond -0,8 -0,8 

Sum sentrale poster -0,8 -2,2 -3,0 



Fra skjema 1B - planområdene
Anslag avvik 

ved årets slutt 
1)

Justert av KST i 
juni 2)

Budsjett-avvik 
ved årets slutt

Planområde 1 Administrative fellestjenester. -1,6 0,5 -1,1 
Planområde 3 Skole. -0,8 0,5 -0,3 

Planområde 4 Barnehage. 0,4 0,8 1,2 

Planområde 5 Kultur og fritid. -0,1 -0,1 
Planområde 6 Teknisk drift. -2,5 -2,5 
Planområde 7 Bygg/eiendom/areal. -0,5 -0,5 
Planområde 9 Barn og familie. -0,5 0,2 -0,3 

Planområde 10 Arbeid og sysselsetting. 0,8 0,8 

Planområde 11 Helse. -2,7 0,5 -2,2 
Planområde 12 Omsorg. -6,0 1,0 -5,0 

Anslag besparelse lavere lønnsoppgjør enn budsjettert 5,0 5,0 

Anslag lavere arbeidsgiveravgift i to måneder utover 1.168.000 kr 
som ble kompensert 1. tertial. Korona-tiltak. Kommentert på 
planområde 1.

2,2 -1,2 1,0 

Sum poster fra planområdene -6,3 2,2 -4,1 

Sum totalt -7,0 -0,0 -7,1 



Koronautgifter 2020

Økte utgifter/lavere inntekter:
Beløp i 
mill. kr 

Plan-
område 

Utgifter drift av tjenestene -7,0 Alle 
Inntektsbortfall brukerbetalinger SFO, barnehage, 
kulturskole, etc. -1,5 

3, 4 og 
5 

Ikke gjennomførte effektiviseringstiltak -1,5 7 og 12 
Skatt/inntektsutjevning -10,0 13
Sum økte utgifter og inntektsbortfall -20,0 



Lavere utgifter/kompensert fra Stortinget
Beløp i mill. 

kr 
Plan-

område 
Lavere renteutgifter 1,4 13
Refusjon sykelønn - koronatiltak 0,2 Alle 
Lavere arbeidsgiveravgift termin 3/2020 2,2 1
Lavere lønnsoppgjør 5,0 13
Økt rammetilskudd generelt 4,4 13
Økt rammetilskudd kompensasjon inntekter SFO 
og barnehage 1,0 13
Skjønnsmidler 0,2 13
Sum kompensert fra Stortinget 14,4 
Kommunens nettoutgift etter 
kompensasjonsordninger m.m.

-5,6 



Vil kommunen dra med seg merforbruk fra 
regnskap 2020 inn i 2021?
• Kommunelovens nye regler knyttet til strykningsbestemmelsene er avklart.

• Alle disposisjonsfond skal brukes til å dekke opp et eventuelt merforbruk før 
kommunen kan avlegge et regnskap med merforbruk

• Unntak - når kommunestyret har vedtatt bruk av disposisjonsfond for å 
saldere kommende års driftsbudsjett.

Kommunen vil ha mulighet for å dekke opp et merforbruk som anslått ved å bruke 
av disposisjonsfond som utgangspunktet var gitt et bestemt formål.

➢Vil dermed IKKE dra med seg et merforbruk inn i 2021.

OBS! Dersom det blir en ekstrem økning i utgifter til korona-pandemien.



Utgift knyttet til riving/gjerning infrastruktur 
ved fjerning av byggene i Flatavegen 25 og 27
• Forutsetter at byggene «selges på rot» og at kommunen ikke må 

forestå riving.

• Utgifter kommunen må dekke:
• Pigging, graving og bortkjøring av betong.

• Frakobling VA og oppgraving av disse.

• Frakobling elektrisitet

• Gebyr rivningssøknad

➢Anslått utgift ca. 100.000-125.000 kr inkl. mva.
➢Utgiften dekkes av rammebevilgning rehabilitering bygg


