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Forord 
Kommunedirektøren rapporterer til formannskap og kommunestyre to ganger i året, gjennom en 
tertialrapport,  - ved utgangen av april og august. Ved årets slutt rapporteres det i årsmeldingen. 

Tertialrapport til kommunestyret 

• Tar utgangspunkt i vedtatt strategiplan, med økonomiplan og årsbudsjett 

• Viser status i forhold til økonomiske rammer (drift og investeringer) 

• Viser status i oppnåelse av resultatmål/leveransemål, og hvordan det arbeides med 
fokusområdene 

• Viser eventuelle endrede forutsetninger som er kommet til 

• Viser eventuelle forslag til endringer i målsettinger og rammer 

Gjennomgående rapporteringstema, i tillegg til overnevnte, er: 

• Bruk av overtid 

• Nærvær/sykefravær 

• Internkontroll 

• Arbeidet i omstillingsutvalget 

Rannveig Mogren, kommunedirektør 

 

Oppsummering økonomi 
Det er flere forhold som utfordrer kommunens økonomi i 2020. Det mest alvorlige forholdet knytter seg 
til kommunens økte utgifter som følge av korona-pandemien. Regjeringen har tidligere uttalt at 
kommunene skal få dekket opp sine merutgifter. Etter framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett i mai 
2020 (ikke vedtatt av Stortinget når denne saken skrives), er det ulike vurderinger fra regjeringen og KS 
(Kommunenes interesseorganisasjon) på flere forhold. Det er en usikkerhet i kommunene knyttet til 
hvorvidt de økte utgiftene vil bli dekket opp fullt ut. Det vises til eget kapittel om koronasituasjonen. 

Som i 2019, er det også i 2020 store utfordringer knyttet til økte utgifter på vintervedlikeholdet. Svært 
mange snøfall etterfulgt av mildvær, innebærer høyere utgifter enn det som er budsjettert. Også i år er 
det økte utgifter innenfor omsorgstjenestene. Økningen knytter seg til tjenester for enkeltpersoner, 
utsatt effektivisering som følge av korona-situasjonen, ekstraordinære utgifter for øvrig, og et noe 
høyere sykefravær enn forutsatt.  

Det er svært mange usikkerhetsfaktorer som gjør det krevende å gi gode anslag på avvik ved årets slutt. 
Disse faktorene er beskrevet nærmere under økonomikommentarene på det enkelte planområdet.  

I saksframlegget til denne saken, vil administrasjonen foreslå at enkelte forhold blir budsjettjustert, 
mens andre forhold foreslås forskjøvet til rapporteringen per andre tertial. 

Følgende tabell gir en foreløpig oversikt knyttet til anslag på avvik ved årets utløp: 
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Fra skjema 1A - sentrale poster Positivt avvik Negativt avvik 

Redusert skatt/inntektsutjevning. Noe høyere enn anslagene fra regjeringen             -6 000 

Økt rammetilskudd korona           5 404   

Økte skjønnsmidler korona              252   

Økt rammetilskudd for øvrig              932   

Redusert minimumsavdrag              350   

Eiendomsskatt           1 500   

Sum            8 438         -6 000 

Sum sentrale poster           2 438   

Fra skjema 1B - planområdene Positivt avvik Negativt avvik 

Planområde 1. Administrative fellestjenester. Utsatt statliggjøring 
skatteoppkreving. Dekket av økt rammetilskudd. 

                -480 

Planområde 4 Barnehage. Tilskudds-ordninger              500   

Planområde 6 Teknisk drift. Snøbrøyting/strøing           -1 000 

Planområde 7 Bygg/eiendom/areal. Snøbrøyting/strøing               -500 

Planområde 11 Helse.Endringer fastlegeordningen. Dekket av økt 
rammetilskudd. 

  -355 

Planområde 12 Omsorg. Ressurskrevende tjenester og uforutsette utgifter.           -4 000 

Korona-utgifter i drifta. Ikke medtatt omdisponert personell           -8 100 

Anslag lavere arbeidsgiveravgift i to måneder. Korona-tiltak           1 168   

Sum           1 668      -14 435 

Sum poster fra planområdene         -12 767 

      

Sum totalt         -10 329 

 

Per nå er det en anslagsvis underdekning ved årsslutt i størrelsesorden 10 mill. kr. Dersom årets 
lønnsoppgjør faktisk blir et nulloppgjør, og Stortinget velger å bevilge mer midler til å dekke opp for 
koronautgiftene, vil situasjonen bedre seg. Det alene vil derimot ikke være tilstrekkelig til å dekke opp 
underdekningen slik det ser ut per nå. 
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Økonomi knyttet til korona-situasjonen 

Som tidligere omtalt, har kommunen hatt betydelig utgifter som følge av korona-situasjonen, og 
ytterligere utgifter vil påløpe. Det knytter seg til inntektsbortfall, økte lønnsutgifter som følge av 
karanteneregler ved sykdom, innkjøp av smittevernutstyr, desinfeksjonsmidler og annet nødvendig 
utstyr. I tillegg er det mange ansatte som må omdisponeres fra ordinære arbeidsoppgaver til oppgaver 
relatert til korona-arbeid. 

Nedenfor følger en oppstilling som viser kommunens regnskapsførte utgifter mer 26.05.2020. Det vises 
også anslag på utgifter for året som helhet. 

Økte utgifter/reduserte inntekter Regnskap per 26/5 Anslag for året 

Inntektsbortfall foreldrebetaling barnehage og SFO              1 242              1 242 

Inntektsbortfall kulturskolen                  106                  106 

Økte utgifter til helse- og omsorgstjenester              1 277              5 693 

Smittesporing/testing                  262                  924 

Regionale beredskapstiltak - kun husleie 211 464 

Omdisponering av ansatte/ ressursbruk til koronaarbeid.              3 161              7 661 

Bortfall av skatteinntekter*                  300              4 040 

Sum                6 399         19 971 

*) Dette er ut regjeringens anslag. KS anslår at kommunene vil ha et større inntektsbortfall enn det som 
regjeringen skisserer. 

I tallene over er det ikke lagt inn utgifter knyttet til gjennomføring av lokale eller regionale 
beredskapstiltak dersom det skulle oppstå en alvorlig utvikling i korona-situasjonen. Kommunens 
utgifter vil da bli høyere enn anslagene som vist over. I tillegg vil det kunne være noen utgifter som har 
påløpt i de interkommunale tiltakene der det per nå ikke er satt opp en foreløpig avregning av utgiftene. 

Stortinget har vedtatt noen tiltakspakker som også omhandler forhold som påvirker kommunene, og det 
er også lagt fram ytterligere forhold i revidert nasjonalbudsjett. Nedenfor vises en tabell med ulike 
elementer som skal kompensere for kommunens økte utgifter knyttet til korona-situasjonen. 

Kompensasjonsordninger korona-situasjonen Vedtatt + anslag  

Økt rammetilskudd               4 439 

Skjønnsmidler - runde 1                  252 

Bortfall foreldrebetaling barnehage og SFO                  965 

Effekt lavere sats arbeidsgiveravgift termin 2              1 168 

Refusjon sykelønn - ekstra pga Korona                     -    

Ingen lønnsvekst i 2020 **)              4 500 

Sum kompensasjon            11 324 

    

Anslag underdekning 2020            10 391 

**) Dette i henhold til regjeringens forutsetninger i revidert nasjonalbudsjett. Det er stor usikkerhet 
knyttet til om dette lar seg gjennomføre.  
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Regjeringen sier også i revidert nasjonalbudsjett at de vil komme tilbake med ytterligere tiltak dersom 
dette skulle vise seg nødvendig. Det er imidlertid en usikkerhet knyttet til hvor mye av de økte utgiftene 
som kommunen faktisk vil få kompensert.  

Tabellene over viser at det vil ligge en mulig underdekning i størrelsesorden 10 mill. kr her i Gausdal om 
de anslagene som vist over holder mål. Dette følges tett opp framover, og det er mange 
usikkerhetsfaktorer som det per nå er vanskelig å kunne gi gode anslag på. 

Rett før pinse kom regjeringen med forslag til Stortinget om en tiltakspakke også for kommunesektoren. 
Denne skal benyttes til vedlikeholds- eller rehabiliteringstiltak. Gausdal sin andel av denne tiltakspakken 
utgjør 2,8 mill. kr. I sak 27/2020 vedtok kommunestyret mulige tiltak som kan settes i verk dersom 
kommunen skulle motta midler i en tiltakspakke. 

Internkontroll 
Det er en ny ordlyd om internkontroll i ny kommunelov av 2019:   

 
«§ 25-2.Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn 

Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og om 
resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.» 
Vi legger denne rapporteringen inn i årsberetning og årsmelding. I tillegg fortsetter vi rapportering om 
internkontroll i tertialrapport 1 og 2, som også behandles i kommunestyret. 

Vi definerer internkontroll som systematiske tiltak som sikrer at virksomhetens aktiviteter  

• planlegges 

• organiseres 

• utføres 

• vedlikeholdes 

i samsvar med krav i lov eller forskrift.  

Vi arbeider etter mottoet godt nok, i og med at det må være en balanse mellom tjenesteyting og 
systemfokus/dokumentasjon (administrative oppgaver). Vi arbeider for å skape en kultur for fornying, 
forenkling og forbedring. Ledelse er viktig, og lederansvaret går også fram av lov og forskrift. Det 
handler om tilrettelegging, organisering, opplæring, gjennomføring og oppfølging. 

Internkontrollen har fire fokusområder:  

    

Tjenesteytingen / kjerneoppgavene og støtteprosessene  = brukerne 

Personalet, HMS (helse, miljø og sikkerhet) = medarbeiderne 

Samfunnssikkerhet og beredskap = verdiene i samfunnet 

Økonomi og finansforvaltning = økonomistyring 
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Dokumenter som må være på plass for å ha en sektorovergripende internkontroll: 

• Delegeringsreglementet fra kommunestyret 
til kommunedirektør 

• Administrative fullmakter fra kommunedirektør 

• Økonomireglementet/-håndboken 

• Finansreglementet 

• Anskaffelsesreglementet 

• Personalreglementer/personalhåndbok 

• Etiske retningslinjer 

• Lederavtaler 

• Helse, miljø og sikkerhet-internkontroll 

• Kriseplanlegging og beredskap 

• Rutiner for systematisk avvikshåndtering 

• Strategisk kompetansestyring 

• Arkivplan 

• Informasjonssikkerhet og personvern 

• Oversikt over avtaler 

Dokumentene er i hovedsak oppdatert. Delegeringsreglementet skal behandles første året i ny 
kommunestyreperiode. Denne saken kommer høsten 2020.  

Det er mange egenkontroll- og internkontrollaktiviteter i løpet av et år. De som gjelder tjenestene er 
omtalt under hvert enkelt planområde.   
 
Her er noen av de større - felles for Gausdal kommune – i tertialrapport 1 for 2020:  

• Oppdatering av beredskapsplanen. Dette gjøres minst en gang hvert år, og oftere ved behov. 
Referatsak i kommunestyret i møte 28. mai 2020.  

• I koronasituasjonen har enhetene i tillegg utarbeidet beredskapsplaner for stort fravær, med 
fokus på å holde i gang kritiske tjenester, samfunnskritiske funksjoner   

• Oppfølging av politiske vedtak – sak til kommunestyret 28. mai 2020.  

• Rapportering i henhold til finans- og gjeldsreglementet, i kommunestyret 30. april 2020.  

• Nytt informasjonssikkerhetstiltak iverksettes: Innføring av 2-faktor autentisering ved innlogging 
blir innført. Dette er en sikkerhetsmekanisme som en kjenner igjen fra f.eks. nettbanken. 

• I forbindelse med tiltaksplan i sakene om fornyelse og omstilling 2020 (kommunestyret 2. april 
2020 og sak til tjenesteutvalget 29. mai 2020) har enhetene gjennomført kartlegging av 
tjenestene og risikovurdering av mulige tiltak. Vurdering opp mot lov og forskrift har vært ett av 
parameterne. Det har også vært vurdert om det kan iverksettes risikoreduserende tiltak som 
påvirker vurderingen av forsvarlighet og gjennomførbarhet. 

• Arbeid i korona-situasjonen – møter.  
o møter i kommunal kriseledelse flere ganger i uken, etter hvert færre 
o ukentlige ledermøter 
o ukentlige møter med de hovedtillitsvalgte og verneombud 
o orienteringer om koronasituasjonen i kommunestyret og tjenesteutvalget  

• Arbeid i korona-situasjonen – organisering og omorganisering av arbeidet. 

• Tjenestene og oppgaveløsningen har hatt fokus på smitteverntiltak, og internkontroll – det vil si 
å rigge tilbud og tjenester innenfor lov, forskrift og vedtak. Det har vært et stort 
informasjonsarbeid til barn/foreldre/brukere/pasienter/pårørende/hytteeiere/innbyggere mm.  

• Annet arbeid i korona-situasjonen: veiledning og oppfølging, tolkning og informasjon til ansatte/ 
ledere/tillitsvalgte/verneombud om statlige føringer/nye forskrifter mv. innenfor 
personalområdet (arbeidstid, ferieavvikling, sykemelding, egenmelding, karantene, mm.)  

Statlige tilsyn:  

Vi har ikke hatt statlige tilsyn første tertial.  

Forvaltningsrevisjon: 

Det er ett pågående prosjekt som heter: Meldinger til barnevernet  
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Medarbeiderne 
Kapittelet beskriver nærvær og overtidsbruk samt kommunestyres bestilling om rapportering fra 
arbeidet i omstillingsutvalget. 

Nærvær 

Samlet nærvær per 1. tertial er 92,51%, jfr. figur 1. Det er noe høyere enn for samme periode i fjor. Med 
tanke på koronasituasjonen er dette positive tall. I det enkelte planområde viser vi fravær per mars. 
Apriltall var ikke klare da enhetslederne rapporterte. Les mer om nærværsarbeidet i denne 
presentasjonen fra kommunestyret 29. august 2019: Presentasjon - nærværsarbeid 

 

 

  

 

https://www.gausdal.kommune.no/ato/esaoff/document/presentasjon-nrvrsarbeid.600446.c3f04d25b6.pdf


Månedsrapport April-2020 
 

Side 9 av 30 

Overtid 

Kommunens utgifter til overtid per 30.04.2020 sammenholdt med samme periode i fjor viser en økning 
på ca. 0,1 mill. kr. Det har vært en økning på ca 0,15 mill. kr på planområde 12, og mindre endringer 
ellers. Det er per april små overtidsutgifter knyttet til koronasituasjonen, totalt ca. 40.000 kr. fordelt på 
planområde 11 og 12. Det lave beløpet har i hovedsak sammenheng med at overtidsarbeid utbetalt og 
regnskapsført i april er utført 16. februar til 15 mars.Foreløpige tall viser at utbetalt overtidsgodtgjørelse 
øker betydelig i mai.  

Denne tabellen gjelder utbetalt overtidsgodtgjøring i hele 1000 kr for det enkelte planområde. Tallene er 
per 30.04 for alle år i tabellen 

   Planområde 2016 2017 2018 2019 2020 

3 Skole 0 3 0 0 0 

4 Barnehage 0 0 2 1 0 

5 Kultur og fritid 0 8 0 0 0 

6 Teknisk drift 116 38 76 75 60 

7 Bygg/eiendom/areal 4 11 7 0 0 

9 Barn og familie 0 0 0 0 4 

11 Helse 193 209 320 324 297 

12 Omsorg 274 763 483 362 511 

  Sum 587 1 032 887 762 872 

 
Denne tabellen viser utbetalt overtidsgodtgjørelse per 30.04.2020 knyttet til koronasituasjonen: 

   Planområde 2020 

11 Helse 31 

12 Omsorg 10 

  Sum 42 

 

Omstillingsutvalget 

Rapportering fra omstillingsutvalget, jfr. kommunestyrevedtak.  
Vi har retningslinjer for omstilling og nedbemanning. Der går det fram at utlysing/ansettelse innen 
enhetene blir stoppet når det foregår nedbemanning i kommunen. Ledige stillinger skal meldes til 
kommunens omstillingsutvalg. Overtallige meldes inn til omstillingsutvalget. 

Omstillingsutvalget har omstillingsutvalget 5 medlemmer; 

• 3 arbeidstakerrepresentanter 

• 2 arbeidsgiverrepresentanter (rådmann og personalrådgiver)  

Omstillingsutvalget har innstillende myndighet overfor kommunedirektøren, som har tilsettings- og 
oppsigelsesmyndighet, jfr. delegeringsreglementet.   
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Enhetene skal ved ledighet i stilling, omstilling og nedbemanning – innenfor de økonomiske rammene – 
vurdere hvilke tjenester som skal gis, og hvilken kompetanse enheten/arbeidsområdet må ha for å 
kunne ha et forsvarlig nivå på disse tjenester.  

Når stilling er ledig, skal stillingen bli vurdert ut ifra følgende:  

• om det er mulig å inndra stillingen  

• om oppgavene kan bli utført av andre  

• om det er behov for omorganisering  

• om stillingen kan brukes i attføringstiltak  

• Vurderingene skal gjøres i samråd med tillitsvalgt, jfr. hovedavtalen.  

Etter denne vurderingen blir den ledige stillingen meldt til kommunens omstillingsutvalg. 

Konklusjoner fra behandling i omstillingsutvalget 01.01.2020 -05.05.2020 
Saksnr. Stilling Vurdering og konklusjon 

  1/20 Prosjektlederstilling vann og avløp Enhetsleder ved teknisk enhet orienterte om investeringer innen vann og 
avløp de kommende årene, noe som medfører behov for økt bemanning. 
Konklusjon: Utlysning blir aktuelt senere på året. 

  2/20 Retaksering eiendommer – besiktiger En rekke eiendommer skal besiktiges i forbindelse med retaksering. 
Spørsmål om en kan engasjere de som gjorde dette i 2017/18, da de er 
kjent med arbeidet?  Besiktigelsen må finne sted i sommerhalvåret. 
Konklusjon om å engasjere en person til å besiktige hyttene som ikke kan 
nås med bil. Før en går videre vurderes det om noen interne er aktuelle 
til det øvrige arbeidet. 

  3/20 Sykepleier 100% vikarstilling. Stillingen består av ulike ledige stillingshjemler, og utvalget ba om en 
nærmere avklaring av hvilke stillingsressurser som ligger i vikariatet. 

  4/20 Arkivar 100% stilling Det er et behov for å styrke fagkompetansen ved arkivet, for å kunne 
ivareta post- og arkivtjenesten, jfr. lov- og forskrift. Utvalget gav sin 
tilslutning til at stillingen kan lyses ut. 

  5/20 62,44% stilling som hvilende 
nattevakt og 51% stilling som 
assistent ved Heggelia. 

Heggelia har ledige stillinger som hvilende nattevakt. Stillingene kan bli 
aktuelle for bruk ved nedbemanning, samtidig som Heggelia må ha folk i 
stillingene rimelig raskt. Konklusjon: en stilling som hvilende nattevakt 
lyses ut fast.  51% stilling med krav om utdannelse som helsefagarbeider/ 
hjelpepleier lyses ut fast. Assistentstillingen lyses ut. Ansatte i Gausdal 
kommune kan også søke stillingen(e). 

  6/20 Hjelpepleierstilling 40,02% 
Follebutunet 

Fagforbundet opplyste om at det kommer krav om utvidelse av stilling fra 
fast ansatte. Konklusjon: stillingen stilles i bero. 

  7/20 Helsefagarbeiderstillinger 
Follebutunet 

42,40% og 40%, stillingene inneholder helg. Utvalget konkluderte med at 
stillingene kan lyses ut, hvis det ikke i nær fremtid blir klart at vi får 
overtallige med helsefaglig bakgrunn. 

  8/20 Barnehagelærer Forset barnehage -
vikariat 

100% stilling ledig til mars 2021. Stillingen kan sess i sammenheng med 
reduksjon av antall barn i barnehagen og behov for bemanning. Utvalget 
utsatte behandling av stillingen til etter barnehageopptak. 

  9/20 Assistentstilling 17,61% Stillingen egner seg dårlig til erstatningsstilling på grunn av størrelse. 
Stillingen kan lyses ut. 

10/20 Renholdsstilling 80% fast 
Follebutunet 

Vurderes egnet som erstatningsstilling, blir ikke lyst ut. 

11/20 Driftsoperatør vann og avløp 100% 
fast 

Risikovurdering viser at det ikke er forsvarlig å inndra stillingen pga. at en 
må ha kapasitet og kompetanse for å løse kommunens oppgaver innen 
VA. Det kreves spesifikk kompetanse i stillingen, og av den grunn 
vurderte utvalget den til å ikke være egnet som erstatningsstilling, og 
vedtok at den kan lyses ut. 

12/20 Vaktmester 100% fast To vaktmestre har sagt opp. Etter at teknisk har tatt inn 
innsparingskravet på 1,8 stilling innen vaktmestertjenesten er det fortsatt 
ledig en hel fast vaktmesterstilling. Risikovurdering viser at ytterligere 
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kutt i vaktmestertjenesten ikke er forsvarlig. Kompetansekravet til 
stillingen gjør at den ikke egner seg som erstatningsstilling, og det ble 
konkludert med at stillingen lyses ut. 

13/20 Sommervikar innen 
eiendomsforvaltningen 

På grunn av reduksjon i vaktmestertjenesten er det behov for en 
sommervikar til plenklipping og annet forefallende arbeid.  Vikariatet 
vurderes ikke som særlig egnet som erstatningsstilling. Det vurderes som 
positivt at vi kan tilby ungdom sommerjobb slik arbeidsmarkedet for 
unge mennesker er nå. Konklusjon: Vikariatet kan lyses ut. 

14/20 Ledige renholdstillinger Follebu skole 100% fast, Fjerdum skole 45% fast og 55% midlertidig. 
Konklusjon at stillingene holdes i bero da de er aktuelle som 
erstatningsstillinger 

  

15/20 Overtallige Omstillingsutvalget ble forelagt overtallige ved kulturenheten, overtallig 
kommunalsjef og situasjonen ved barnehagene. De innmeldte overtallige 
er med i vurderingen opp mot ledige stillinger. Overtallige i barnehagene 
følger Fagforbundet og arbeidsgiver opp. 

16/20 Prosjektleder/rådgiver 100% fast ved 
teknisk enhet 

Teknisk enhet har sett på intern løsning for prosjektlederstilling vann og 
avløp (1/20), og denne er drøftet med tillitsvalgt. Med denne løsningen 
er det ledig en stilling som prosjektleder/rådgiver ved enheten. Ut fra 
stillingsbeskrivelsen konkluderte utvalget med at overtallig kommunalsjef 
er kvalifisert for stillingen, og at den derfor kan brukes som tilbud om 
erstatningsstilling. 

17/21 Aktivitetssenteret 30% fast stilling. Vurderes stillingen opp mot ansatt som er på arbeidsutprøving ved 
aktivitetssenteret. 
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Kommunens planområder 

Administrative fellestjenester 

Om planområdet 

Planområde 1 inneholder alle utgifter knyttet til den politiske og administrative styringen av kommunen. 
I planområdet inngår servicetorg, politisk sekretariat, post- og arkiv, personalarbeid, informasjon, 
økonomistyring, arbeid med eiendomsskatt, kvalitetssystem, internkontroll og utviklingsoppgaver for 
enhetene, råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, ungdomsrådet, kontrollutvalget 
inkludert utgifter til revisjon, tilskudd til 3:1 samarbeid 
(vedrørende skatt/innfordring, lønn/regnskap, innkjøpssamarbeidet, personvernombud, og borgerlige 
vigsler), store fellesposter som forsikringer, frikjøp hovedtillitsvalgte og felles IKT-utgifter. 

Status økonomi 
Beløp i mill. kr    
Tjenesteområder Regnskap hiå. 2020 Rev. bud. 2020 Avvik prognose 

i kr 
Sum 9,8 27,8 0,0 

 

Kommentar til status økonomi 
Det er ikke forhold per nå som skulle tilsi vesentlig avvik ved årets slutt. En usikkerhetsfaktor kan være 
en ny eskalering av koronasituasjonen. 

Arbeidet med retaksering av eiendomsskattegrunnlaget for fritidseiendommer og våningshus på 
gardsbruk er igangsatt. Kommunestyret avsatte ei ramme på 2 mill. kr til dette arbeidet. Budsjettet er 
fordelt på 1,5 mill. kr i 2020 og 0,5 mill. kr i 2021. 

Som følge av koronasituasjonen, ble statliggjøringen av de kommunale skatteoppkreveroppgavene 
utsatt fra 1/6 til 1/11. De merutgiftene som kommunen har knyttet til dette vil bli dekt opp av økt 
rammetilskudd.Kommunen mottar 572.000 kr i økt rammetilskudd til dette. Fellesenhet 
skatt/innfordring anslår at de skal kunne klare seg med et noe lavere budsjett enn det som overføres i 
rammetilskuddet. Gausdal sin andel av økte utgifter utgjør 480.000 kr for perioden 1/6-1/11. 

Status mål 

 
     
Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering måloppnåelse 

Høyt nærvær Nærvær 97,5 %   

Folkevalgte får hjelp og støtte til 
bruk av sine verktøy.   

Folkevalgte er fornøyde med hjelpen 
de får fra politisk sekretariat 

5,0   

Språket i saksframlegg er enkelt og 
forståelig, slik at folkevalgte får et 
godt grunnlag for å ta beslutninger 

Folkevalgte opplever språket i 
saksfremlegg til folkevalgte organer 
som enkelt og forståelig 

4,5   

 
Det skal gjennomføres spørreundersøkelser rettet mot folkevalgte i løpet av høsten. Det vil bli 
rapportert på dette i årsmeldingen. 

 



 

 

Sykefravær 

 
Sykefravær  Fravær korttid Fravær langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 0,92 % 6,32 % 7,25 % 
Årlig sykefravær 2018 0,88 % 4,56 % 5,44 % 
Årlig sykefravær 2019 0,50 % 2,84 % 3,34 % 
Årlig sykefravær 2020 0,00 % 10,19 % 10,19 % 

Sykefravær 1. kvartal 2019 0,23 % 2,28 % 2,51 % 
Sykefravær 1. kvartal 2020 0,00 % 10,19 % 10,19 % 

 
Sykefraværet knytter seg til langtidsfravær for noen få ansatte. 

Næring og miljø 

Om planområdet 

Planområdet omfatter næringsarbeid, miljøvern og utmarksforvaltning. I dette inngår 3:1 samarbeid 
innen næringsutvikling (Lillehammer-regionen Vekst), 3:1 samarbeid innen landbruksforvaltning, 
utmarksforvaltning, turistinformasjon, støtte til næringslivet, og tiltak innen miljøvern, vilt, fisk og 
friluftsliv. 

Status økonomi 

 
Beløp i mill. kr    
Tjenesteområder Regnskap hiå. 2020 Rev. bud. 2020 Avvik prognose 

i kr 
Sum 1,0 6,0 0,0 

 

Kommentar til status økonomi 
Det er noen uavklarte forhold vedrørende utgifter og inntekter knyttet til drift av Dikterportalen. 
Kommunestyret vedtok i april at drifta ved Dikterportalen skal legges ned med umiddelbar virkning. Det 
vil likevel måtte påløpe noen utgifter i 2020. Det er avtaler som må sies opp, og det må også kjøres 
prosesser knyttet til de ansatte som blir omfattet av nedleggingen. Det er videre noen faste utgifter som 
vil måtte dekkes i en periode. Derfor vil det i 2020 være behov for å tilpasse bruken av næringsfondet 
(budsjettert med 346.000 kr) til de faktiske utgiftene som kommunen vil ha i 2020. Det påregnes at disse 
forholdene er avklart til rapporteringen per andre tertial.  

Det er ikke øvrige forhold som per nå tilsier vesentlige avvik ved årets slutt. 

Status mål 

 
     
Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering måloppnåelse 

Innvilgede søknader til NVE 01: Innvilget søknad til NVE  1 0 Søknad om gjennomføring av 
tiltak i Finna ble avslått av 
NVE i 2019 på grunn av for lite 
tilskuddsmidler tilgjengelig. Vi 
sender ny søknad i juni 2020. 
 

Flere virksomheter kan etableres. 02: Antall unike etablerere som er 
fulgt opp. 

6 2  



Månedsrapport April-2020 
 

Side 14 av 30 

Sykefravær 
 
Sykefravær  Fravær korttid Fravær langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2018 0,44 % 0,00 % 0,44 % 
Årlig sykefravær 2020 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Sykefravær 1. kvartal 2020 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

 

Skole 
 

Om planområdet 
Planområdet omfatter undervisning ved barneskolene i Forset, Fjerdum og Follebu, samt Gausdal 
ungdomsskole, voksenopplæring og skolefritidsordningene ved Forset, Fjerdum og Follebu skoler. 

Status økonomi 

 
Beløp i mill. kr    
Tjenesteområder Regnskap hiå. 2020 Rev. bud. 2020 Avvik prognose 

i kr 
Sum 23,7 73,0 0,0 

 

Kommentar til status økonomi 
Per nå går drifta innen tildelte budsjettrammer. Det knytter seg imidlertid utfordringer til noen forhold. 
Det er per nå noe usikre anslag vedrørende hvilke utgifter og inntekter kommunen vil få knyttet til barn 
fra andre kommuner som får undervisning i Gausdal og vise versa. Inntektsbudsjettet ble økt noe fra 
2019 til 2020, da det var en merinntekt her i regnskapet for 2019. 

Skolene ble som følge av koronasituasjonen stengt og hadde i stedet hjemmeundervisning av elevene. I 
denne perioden ble det ikke kjørt skoleruter. Kommunen har, på anmodning fra fylkeskommunen, betalt 
for skyssutgiftene mens skolene var stengt. Tilgodehavende som følge av redusert skyss i mars og april 
vil bli kompensert i desember. Hvilke besparelser det her vil være snakk om, kommer en tilbake til i 
forbindelse med rapporteringen per andre tertial. 

Status mål 

     
Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering måloppnåelse 

Elevene er motiverte for å lære, og 
tilegner seg grunnleggende 
ferdigheter og kunnskap som de 
kan bruke i praksis. 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning 

8,0 %  Gjelder skoleåret 2019/2020 
 

Vi har medarbeidere og ledere 
med høy kompetanse som 
sammen sikrer god kvalitet på 
undervisningen ved skolene. 

Leveransemål er beskrevet i 
tekstdel 

Gjennomføres 
i tråd med 

leveransemål 

 Følger oppsatt regional plan 
for kompetanseheving 
gjennom desentralisert 
kompetanseutvikling i 
skolen. Innføring av 
fagfornyelsen vil være tema 
også skoleåret 2020/2021 
 

Vi har glade, trygge, robuste barn 
og unge, med tro og håp for 
fremtiden, som mestrer et liv med 
opp- og nedturer. 

05: Klagesaker til fylkesmannen 
knyttet til opplæringslova kapittel 
9A 

0 0 Vi har ingen saker etter 
oppl.lovens kap. 9A til 
behandling hos 
fylkesmannen. 
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• Elevundersøkelsen og nasjonale prøver gjennomføres høsten 2020, og resultatene rapporteres i 
årsmeldingen. 

• Andel spesialundervisning for inneværende skoleår rapporteres også i årsmeldingen. 

• For øvrig vises det til kvalitetsmelding for gausdalsskolen som skal behandles politisk i løpet av 
høsten 2020. 

Sykefravær 

 
Sykefravær  Fravær korttid Fravær langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,20 % 4,34 % 5,54 % 
Årlig sykefravær 2018 1,19 % 2,72 % 3,91 % 
Årlig sykefravær 2019 1,07 % 3,82 % 4,90 % 
Årlig sykefravær 2020 1,69 % 3,14 % 4,82 % 

Sykefravær 1. kvartal 2019 1,76 % 4,99 % 6,75 % 
Sykefravær 1. kvartal 2020 1,69 % 3,14 % 4,82 % 

 
Sykefraværet er noe redusert i forhold til tilsvarende periode forrige år, og er samlet for planområdet 
4,86 hittil i år. Målet er satt til 5 %. 

Barnehage 

Om planområdet 

Planområdet omfatter Kornhaug, Forset og Fjerdum barnehager, samt tilskudd til private barnehager. 
Ordningene knyttet til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for lavinntekts-familier inngår også 
her. 

Status økonomi 

 
Beløp i mill. kr    
Tjenesteområder Regnskap hiå. 2020 Rev. bud. 2020 Avvik prognose 

i kr 
Sum 16,3 42,9 0,2 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Per nå ser drifta av de kommunale barnehagene ut til å gå i balanse. 

Tilskuddsordningene til private barnehager ser per nå ut til å kunne gi et mindreforbruk på ca. 0,5 mill. 
kr. Dersom det kommer flere barn i de private barnehagene utover høsten, vil det kunne medføre et 
annet anslag. 

Det vil være økte utgifter knyttet til Korona-pandemien.Blant annet er det påløpt nær 1,3 mill. kr i 
bortfall av foreldrebetaling i de kommunale og de private barnehagene. Dette er delvis dekket opp av 
tilskudd som kommunen har fått fra Stortinget, underdekningen utgjør tett på 0,3 mill. kr. 

Samlet anslag for resultat ved utgangen av året utgjør dermed et positivt avvik på 0,2 mill. kr. 
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Status mål 

 
     
Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering måloppnåelse 

Barnehagens praksis fremmer glede 
og allsidig utvikling hos barna 

Alle barn mestrer grunnleggende 
motoriske ferdigheter 

  Barnehagene følger årshjulet 
for Gausdalsmodellen. Det er 
mye utetid der alle utfordres 
til å delta/leke i ulike miljøer, 
med ulik bruk av ferdigheter. 
 

Vi har glade, trygge, robuste barn og 
unge, med tro og håp for fremtiden, 
som mestrer et liv med opp- og 
nedturer. 

Barna utvikler et språk for følelser 
og styrker og bruker dette i praksis 

  Alle avdelinger jobber 
systematisk med begreper fra 
ung styrke. Barna er flinke til å 
relatere situasjoner fra 
hverdagen til de ulike 
begrepene. 
 

 

Sykefravær 
 
Sykefravær  Fravær korttid Fravær langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 2,08 % 2,37 % 4,45 % 
Årlig sykefravær 2018 1,67 % 6,93 % 8,59 % 
Årlig sykefravær 2019 1,64 % 4,14 % 5,78 % 
Årlig sykefravær 2020 1,89 % 3,83 % 5,72 % 

Sykefravær 1. kvartal 2019 3,61 % 4,70 % 8,31 % 
Sykefravær 1. kvartal 2020 1,89 % 3,83 % 5,72 % 

 
Sykefraværet på planområdet er betydelig redusert i forhold til tilsvarende periode forrige år, og er hittil 
i år på 5,72%. 

 

Kultur og fritid 

Om planområdet 

Planområdet omfatter: Kulturskole, allmennkultur, frivilligsentral, bibliotek, idrett og ungdomsarbeid. 

Status økonomi 

 
Beløp i mill. kr    
Tjenesteområder Regnskap hiå. 2020 Rev. bud. 2020 Avvik prognose 

i kr 
Sum 5,1 13,0 0,0 

 

Kommentar til status økonomi 
Per nå ser drifta ut til å gå innen tildelte budsjettrammer. Det er et inntektsbortfall vedrørende 
foreldrebetaling i kultuskolen som følge av korona-stening av tilbudet i 8 uker i perioden mars-mai. 
Dette utgjør et inntektsbortfall på ca. 0,1 mill. kr i perioden. 
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Status mål 

     
Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering måloppnåelse 

Høyt nærvær Nærvær 98,0 %   

Det legges til rette for frivillig arbeid, 
til det beste både for de frivillige og 
de som mottar tjenester. 

01: De frivillige opplever å bli sett og 
anerkjent for sine bidrag 
(Spørreundersøkelse. Skala 1-6) 

5,00  Planlagt undersøkelse for de 
frivillige er ikke gjennomført 
1. tertial da de frivillige ikke 
har kunnet utføre 
oppdrag eller/og fått den 
oppfølgingen se vanligvis får 
pga koronasituasjonen. Hvis 
situasjonen normaliserer seg 
planlegges det undersøkelse 
til høsten.  
 

 02: Brukerne av frivillige tjenester er 
fornøyd med tjenestene de mottar 

4,5  Planlagt undersøkelse for 
brukere av frivillige tjenester 
er ikke gjennomført 1. tertial 
da de frivillige ikke har kunnet 
utføre oppdrag pga 
koronasituasjonen. Hvis 
situasjonen normaliserer seg 
vil undersøkelsen 
gjennomføres til høsten.   
 

Gausdal kommune skaper og legger 
til rette for gode og varierte 
kulturtilbud, for og sammen med 
innbyggerne 

03: Brukere av biblioteket opplever 
høy grad av brukertilfredshet. 

5,00  Det er ikke gjennomført 
brukerundersøkelse på 
biblioteket. Hvis situasjonen 
normaliserer seg vil det bli 
utført undersøkelse på 
høsten. 
 

Vi har glade, trygge, robuste barn og 
unge, med tro og håp for fremtiden, 
som mestrer et liv med opp- og 
nedturer. 

01: Ungdom opplever klubben som 
et trygt sted å være 

100,0 %  Det er ikke gjennomført 
brukerundersøkelse på 
ungdomsklubben pga 
koronasituasjonen. Hvis 
klubben åpner og hverdagen 
normaliserer seg igjen på 
høsten vil det bli gjennomført 
brukerundersøkelse da.  
 

 02: Elever i kulturskolen opplever 
trygghet 

100,0  Pga koronasituasjonen er det 
denne våren ikke gjennomført 
brukerundersøkelser ved 
kulturskolen. Hvis situasjonen 
normaliserer seg til høsten, vil 
undersøkelsen bli 
gjennomført da.  
 

 03: Foreldre opplever høy grad av 
brukertilfredshet i kulturskolen. 

5,00  Pga koronasituasjonen er det 
denne våren ikke gjennomført 
brukerundersøkelser ved 
kulturskolen. Hvis situasjonen 
normaliserer seg til høsten, vil 
undersøkelsen bli 
gjennomført da.  
 

Resultatene fra årets ungdataundersøkelse foreligger ikke ennå. Resultatene knyttet til rusbruk blant 
ungdomsskoleelever kommer derfor i neste tertialrapportering.  



 

 

Sykefravær 

 
Sykefravær  Fravær korttid Fravær langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 0,32 % 0,98 % 1,31 % 
Årlig sykefravær 2018 0,93 % 0,66 % 1,59 % 
Årlig sykefravær 2019 1,22 % 0,78 % 2,00 % 
Årlig sykefravær 2020 0,64 % 6,04 % 6,68 % 

Sykefravær 1. kvartal 2019 1,35 % 0,91 % 2,26 % 
Sykefravær 1. kvartal 2020 0,64 % 6,04 % 6,68 % 

 
Sykefraværet er noe høyere enn det har vært de siste årene og høyere enn målet. Dette er 
langtidsfravær, som følges opp individuelt.  

 

Teknisk drift 

Om planområdet 

Dette planområdet omfatter prosjektering, veger, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, vann- og 
avløpsanlegg, renovasjon, septikktømming, brannvern og feiing.  

Både renovasjon og brann/feiing utføres av interkommunale selskaper. Septikktømming gjennomføres 
av ekstern entreprenør etter en felles anbudskonkurranse for Lillehammer, Øyer og Gausdal. Innenfor 
planområdet utføres derfor bare mindre forvaltningsoppgaver innen disse tjenestene. 

Status økonomi 

 
Beløp i mill. kr    
Tjenesteområder Regnskap hiå. 2020 Rev. bud. 2020 Avvik prognose 

i kr 
Sum 1,9 8,5 -1,0 

 

Kommentar til status økonomi 
 
I 2019 var det et betydelig merforbruk knyttet til vintervedlikeholdet. I budsjettet for 2020 ble det lagt 
inn en utgiftsøkning som følge av gjennomført anbudsrunde på brøyting og strøing. Det var imidlertid 
ikke lagt inn midler for å håndtere det som tidligere har vært å anse som "unormal" vinterdrift. Vinteren 
2020 ble dessverre like krevende som året før.  Det har vært en vinter med ekstremt mange 
snøfall, samt mye mildvær som har medført unormalt mange runder med strøing. Per nå vil det kunne 
være snakk om et merforbruk i størrelsesorden 1 mill. kr ved årets slutt.  

Det er en merutgift knyttet til løypebrøyting på kr 325 000,-. Dette skyldes i hovedsak et uhell med 
maskina der den ble kjørt ned i en myr. Dette er en forsikringssak der en venter på forsikringsoppgjøret. 

I tilknytning til rapporteringen per andre tertial vil det ble vurdert om det er forhold knyttet til 
selvkostområdene som vil gi økonomiske utslag ved årets slutt. 
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Status mål 

 
     
Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering måloppnåelse 

Nye flomsikringstiltak skal motstå 
flom med det gjentaksintervall de er 
dimensjonert for. Ingen hendelser 
der overvann gjør skade på 
mennesker og dyr. 

01: Antall avvik på beskrevet mål 0 0 Ingen avvik 
 

Vi forsyner kommunens innbyggere 
med nok drikkevann av god kvalitet, 
og vi sørger for bortledning og 
rensing av avløpsvann på en 
miljømessig god måte. 

01: Avvik på levering av vann i 
tilfredsstillende mengde og kvalitet i 
henhold til gjeldende lover og 
forskrifter (Serviceerklæring). 

0 0 Ingen avvik 
 

 02: Avvik på bortledning og rensing 
av avløpsvann i henhold til standard 
fastsatt i serviceerklæring. 

3 0 Ingen avvik. 
 

Vi skal opprettholde god kvalitet på 
de kommunale vegene, slik den er 
beskrevet i serviceerklæringen 

01: Avvik på vedlikehold av 
kommunale veger i henhold til 
beskrivelse i serviceerklæringen 

5 1 Ujevn veg pga. teleløsning. 
 

 
Det har vært en god start på året med veldig få avvik. 

Sykefravær 

 
Sykefravær  Fravær korttid Fravær langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 0,80 % 1,77 % 2,57 % 
Årlig sykefravær 2018 0,57 % 0,60 % 1,17 % 
Årlig sykefravær 2019 0,81 % 2,93 % 3,74 % 
Årlig sykefravær 2020 0,68 % 0,00 % 0,68 % 

Sykefravær 1. kvartal 2019 1,31 % 7,66 % 8,97 % 
Sykefravær 1. kvartal 2020 0,68 % 0,00 % 0,68 % 

 
Sykefraværet ligger på dette planområdet godt under målet, og vi må ha fokus på å fortsatt holde det 
lavt. 

 

Bygg/eiendom/areal 

Om planområdet 

Planområdet omfatter omsorgsboliger, sosiale boliger, utleievirksomhet, byggesak, kart/oppmåling, 
arealplanlegging og utbyggingsområder for boliger. Hele kommunens bygningsmasse er samlet på dette 
planområdet. 

Status økonomi 
Beløp i mill. kr    
Tjenesteområder Regnskap hiå. 2020 Rev. bud. 2020 Avvik prognose 

i kr 
Sum 9,2 33,6 -0,5 
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Kommentar til status økonomi 
 
Per nå ser det ut til å kunne bli et merforbruk på planområdet i størrelsesorden 0,5 mill. kr. Dette 
knytter seg til en vinter med mange snøfall og påfølgende mildvær med behov for strøing. Øvrige 
forhold, som for eksempel utviklingen i strømprisen, rapporteres nærmere i tilknytning til andre tertial. 

Status mål 

 
     
Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering måloppnåelse 

Høyt nærvær Nærvær 96,5 %   

Vi har en bærekraftig bygningsmasse 
med godt inneklima og gode fysiske 
arbeids-, lærings- og boforhold som 
driftes og vedlikeholdes på en 
effektiv og verdiøkende måte, og slik 
at de bruker minst mulig energi, og 
skaper minst mulig forurensning. 

01: Årlig korrigert energiforbruk i 
mill. kWh reduseres 

2,1  Det foreligger tall for 1. 
kvartal. Innsparing i forhold til 
mål på årsbasis er ca. 25 %, 
men i forhold til planlagt 
innsparing 1. kvartal har vi 
oppnådd 67 % av 
målsettingen. 
 

 02: Gjennomførte rehabiliterings- og 
vedlikeholdstiltak. 

100,0 %  45 Teknisk driftNoen tiltak 
som var planlagt gjennomført 
er blitt utsatt på grunn av 
korona situasjonen. 
 

Innbyggerne har god tilgang på 
selvbetjeningsløsninger, og får rask 
behandling av sine bygge- og 
plansaker. 

01: Antall byggesaker behandlet 
innen fastsatt frist i Plan- og 
bygningsloven. 

100,0 %  Det er fortsatt stor aktivitet i 
byggebransjen, og mange 
saker å behandle. 
 

 02: Antall avvik i forhold til frist på 8 
dager vedr. utlegging av vedtatte 
arealplaner i planarkiv. 

0  45 Teknisk driftIngen avvik. 
 

 03: Ta i bruk digital løsning for 
byggesaksbehandlingen. 

100 % 0 Implementering av 
saksbehandlingsystemet 
pågår nå, og forventes klar til 
bruk i oktober i år. 
 

Sykefravær 
 
Sykefravær  Fravær korttid Fravær langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,76 % 2,99 % 4,75 % 
Årlig sykefravær 2018 1,35 % 3,74 % 5,08 % 
Årlig sykefravær 2019 1,48 % 3,87 % 5,35 % 
Årlig sykefravær 2020 2,14 % 6,91 % 9,05 % 

Sykefravær 1. kvartal 2019 3,08 % 2,88 % 5,96 % 
Sykefravær 1. kvartal 2020 2,14 % 6,91 % 9,05 % 

 
Sykefraværet er relativt høyt, og skyldes i all hovedsak langtidsfravær. Noe av dette er relatert til 
korona-situasjonen. 
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Interkommunale samarbeid 

Om planområdet 

Området omfatter utgifter og inntekter knyttet til de interkommunale samarbeidene der Gausdal har et 
vertskommuneansvar. Dette innebærer i praksis utgifter og inntekter til felles Landbrukskontor for 
Lillehammer-regionen, EIOFF-samarbeid i tilknytning til SD-anlegg og Regional Frisklivssentral. Utgiftene 
og inntektene her skal både i budsjettet og regnskapet balansere. Kommunens tilskudd til deltakelse i 
fellesskapene føres på de respektive planområdene, det vil si planområde 2 Næring og miljø for 
Landbrukskontoret, planområde 7 Bygg/eiendom/areal for samarbeidet i tilknytning til SD-anlegg og 
planområde 11 Helse for tilskudd til Regional Frisklivssentral. 

Status økonomi 

 
Beløp i mill. kr    
Tjenesteområder Regnskap hiå. 2020 Rev. bud. 2020 Avvik prognose 

i kr 
Sum 5,1 0,0 0,0 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Alle utgifter til drift av tjenester på dette planområdet knytter seg til de interkommunale samarbeidene 
der Gausdal er vertskommune. Deltakerkommunenes bidrag inn i samarbeidet dekker alle utgifter, og 
planområdet skal derfor alltid balansere ved årets slutt. 

Sykefravær 

 
Sykefravær  Fravær korttid Fravær langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 0,87 % 0,00 % 0,87 % 
Årlig sykefravær 2018 1,08 % 0,00 % 1,08 % 
Årlig sykefravær 2019 1,45 % 1,27 % 2,72 % 
Årlig sykefravær 2020 0,95 % 2,28 % 3,23 % 

Sykefravær 1. kvartal 2019 3,18 % 0,00 % 3,18 % 
Sykefravær 1. kvartal 2020 0,95 % 2,28 % 3,23 % 

 
Det er et lavt fravær i de interkommunale samarbeidene der Gausdal er vertskommune. 

Barn og familie 

Om planområdet 

Planområdet består av pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjons- og skolehelsetjeneste, 
familieteam, svangerskapsomsorg, barnefysioterapi og barneverntjeneste. 

Status økonomi 

 
Beløp i mill. kr    
Tjenesteområder Regnskap hiå. 2020 Rev. bud. 2020 Avvik prognose 

i kr 
Sum 9,0 24,5 -0,5 
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Kommentar til status økonomi 
Det ligger an til et merforbruk på 0,45 mill. kr. Innenfor planområdet har en av forutsetningene knyttet 
til helsestasjonen blitt endret i etterkant av kommunestyrets behandling (møte 2. april 2020). Gausdal 
kommune søkte om 1 mill. kr i tilskudd fra Helsedirektoratet til finansiering av helsesykepleierstilling, 
men mottok 550.000 kr. Planområdets mulighet til å bidra til saldering av økonomiplanen har som følge 
av dette blitt tilsvarende redusert. Differansen på 450.000 kr framkommer derfor som et merforbruk i 
denne rapporteringen. Dersom det skulle bli en økning i barnevernssaker utover året, vil dette kunne 
medføre merforbruk. 

Det er også en usikkerhetsfaktor knyttet til utviklingen i korona-situasjonen i Gausdal. De ansatte ved 
skolehelsetjenesten har vært sentrale i arbeidet med smittesporing, og har nedlagt en formidabel 
innsats her. Det er i mai utbetalt snaue 0,2 mill. kr i overtid, og dersom det blir en ny oppblomstring, kan 
dette medføre ytterligere utgifter. Det forutsettes at dette kan dekkes opp av de 
kompensasjonsordninger som kommunen får fra staten. Det vil ellers medføre merforbruk i tjenesten. 

Status mål 

     
Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering måloppnåelse 

Høyt nærvær Nærvær 90,0 %   

Foreldre er stabile og trygge 
omsorgspersoner. 

01: Andel foreldre som opplever at 
veiledning og tiltak fra de ulike 
tjenestene er nyttige for dem i deres 
situasjon 

100,0 %  Det er gjennomført ulike 
brukerundersøkelser i 
tjenestene som gir verdifull 
informasjon om tiltak og 
opplevd effekt. Det er 
imidlertid utfordrende å 
tallfeste disse 
tilbakemeldingene i prosent, 
men tilbakemeldingene 
benyttes aktivt til 
forbedringsarbeid i 
tjenestene. 

 02: Andel unge som føler at 
foreldrene aksepterer dem slik de er 

100,0 %  Måles gjennom Ung data-
undersøkelsen. Tall foreligger 
ikke før i mai. 

 03: Andel unge som sjelden 
opplever krangling mellom de 
voksne i familien 

100,0 %  Måles gjennom Ung data-
undersøkelsen. Tall foreligger 
ikke før i mai. 
 

Vi har glade, trygge og robuste barn 
og unge, med tro og håp for 
fremtiden. 

01: Andel elever i grunnskolen som 
får spesialundervisning(B) 

8,0 % 9,3 % Andel elever med 
spesialundervisning er noe 
høyere enn ønsket, men det 
arbeides systematisk med å 
holde tallet så lavt som mulig.  

 02: Andel unge som er fornøyde 
med livet sitt 

100,0 %   

 03: Andel unge som mener de 
mestrer utfordringer i livet 

100,0 %   

 04: Andel unge som sier de har noen 
å snakke med når de føler seg triste 
eller utafor  

100,0 %   

 05: Andel unge som er så fysisk 
aktive at de blir andpustne eller 
svette minst 1-2 ganger i uka  

100,0 %   

 
Mange av målene er knyttet til Ung data-undersøkelsen. Tall fra denne foreligger ikke per første tertial. 



 

 

Sykefravær 

 
Sykefravær  Fravær korttid Fravær langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 2,33 % 1,78 % 4,11 % 
Årlig sykefravær 2018 1,70 % 8,41 % 10,11 % 
Årlig sykefravær 2019 1,40 % 16,24 % 17,64 % 
Årlig sykefravær 2020 2,20 % 11,98 % 14,19 % 

Sykefravær 1. kvartal 2019 1,69 % 12,66 % 14,36 % 
Sykefravær 1. kvartal 2020 2,20 % 11,98 % 14,19 % 

 
Både korttids- og langtidsfraværet er litt lavere enn i fjor på samme tid. Langtidsfraværene skyldes 
forhold som ikke kan knyttes til arbeidsmiljø eller arbeidsoppgaver. 

Sosiale tjenester og sysselsetting 

Om planområdet 

Planområdet består av gjeldsrådgivning, bostøtte, saksbehandling av Husbankens låne- og 
tilskuddsordninger, sosial rådgivning, økonomisk sosialhjelp, tilbud til rusmisbrukere, flyktningetjeneste, 
sysselsetting, aktivitets og arbeidstilbud for funksjonshemmede, oppfølgingstjeneste for ungdom, samt 
aktivitetssenter i Forset. 

Status økonomi 
Beløp i mill. kr    
Tjenesteområder Regnskap hiå. 2020 Rev. bud. 2020 Avvik prognose 

i kr 
Sum 4,3 16,2 0,0 

 

Kommentar til status økonomi 
Drifta av tjenesten er per nå innenfor tildelt budsjettramme. Det knytter seg en viss usikkerhet til 
utgiftene til økonomisk sosialhjelp. Som følge av korona-situasjonen har det blitt en stor økning  i antall 
helt/delvis arbeidsledige/permitterte. Det har hittil ikke medført noen særlig økning i antall søknader 
om økonomisk sosialhjelp. Dersom det tar lang tid før arbeidsledigheten kommer tilbake på et mer 
normalt nivå, vil det imidlertid kunne medføre at flere av kommunens innbyggere helt eller delvis må ha 
økonomisk bistand. 

 

Status mål 

     
Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering måloppnåelse 

Innbyggere som er i jobb står i 
jobben gjennom 
sykefraværsoppfølging. Innbyggere 
utenfor arbeidslivet som ønsker og 
kan arbeide får en jobb. 

Andel arbeidssøkere med overgang 
til arbeid skal i snitt være 69% 

69,0 % 69,0 %  

 Andel med gradert sykemelding ved 
passering 12 uker skal i snitt være 
50% 

50,0 % 46,0 %  

 Andel personer med nedsatt 
arbeidsevne med overgang til arbeid 
skal i snitt være 45% 

45,0 % 45,0 %  
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Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering måloppnåelse 

 Andel personer med 
situasjonsbestemt innsatsbehov som 
har hatt dialog, møte eller samtale 
siste 30 dager, 50% 

50,0 % 69,0 %  

 Andel personer med spesielt 
tilpasset innsatsbehov som har hatt 
dialog, møte eller samtale siste 30 
dager, 45% 

45,0 % 59,0 %  

 Andel personer som har 
situasjonsbestemt innsatsbehov 
med arbeidsrettet aktivitet, 65% 

65,0 % 78,0 %  

 Andel personer som har spesielt 
tilpasset innsatsbehov med 
arbeidsrettet aktivitet, 50% 

50,0 % 61,0 %  

 Antall formidlinger og fått jobben 
skal være minimum 6 personer i 
måneden 

6 19  

 For brukere med manglende 
kvalifikasjoner er det viktig å kunne 
tilby kompetansehevende tiltak, 
eller sikre overgang til utdanning. 

   

 Innsatsen overfor brukere under 30 
år, langtidsledige og innvandrere fra 
land utenfor EØS skal styrkes. 

   

 
Vi jobber etter de samme prioriteringene som vedtatt i strategiplanen. I tillegg danner utviklingen i 
arbeidsmarkedet som følge av korona-pandemien grunnlag for midlertidige prioriteringer ut over dette. 
Hovedprioriteten framover vil være å håndtere den kraftige økningen i ledighet, samtidig som vi ivaretar 
hovedprioriteringene for 2020. 

Sykefravær 

 
Sykefravær  Fravær korttid Fravær langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,36 % 3,31 % 4,68 % 
Årlig sykefravær 2018 1,34 % 4,28 % 5,61 % 
Årlig sykefravær 2019 1,99 % 1,53 % 3,52 % 
Årlig sykefravær 2020 0,46 % 4,61 % 5,07 % 

Sykefravær 1. kvartal 2019 2,65 % 2,00 % 4,65 % 
Sykefravær 1. kvartal 2020 0,46 % 4,61 % 5,07 % 

 
Korttids- og langtidssykefraværet har gått ned sammenlignet med samme periode i 2019. Korttids-
sykefraværet i mars var merkbart høyere enn i januar og februar. Dette skyldes retningslinjer og 
restriksjoner knyttet til Covid-19. 

Helse 

Om planområdet 

Planområdet omfatter bofellesskapene Flatland, Bjørkvin, Heggelia og Flatavegen 2, vernepleietjeneste, 
støttekontakt- og avlastningstjeneste for yngre, kommunale tiltaksplasser, psykisk helse- og rustjeneste, 
fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, dagsenter for eldre, aktivitetssenteret i Forset, frisklivsentral 
(folkehelse), utgifter knyttet til kommunelegetjenesten, legevakt, miljørettet helsevern, teknisk hygiene, 
smittevern og forebyggende edruskapsarbeid, inklusiv inntekter/utgifter knyttet til skjenkebevillinger. 
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Status økonomi 

 
Beløp i mill. kr    
Tjenesteområder Regnskap hiå. 2020 Rev. bud. 2020 Avvik prognose 

i kr 
Sum 24,3 70,3 -0,4 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Per nå ser det ut til at det kan bli balanse ved årets slutt. Det forutsetter imidlertid at det blir 
kompensert for merutgifter som følge av korona-situasjonen. Per utgangen av april var det bokført 
utgifter tilsvarende 175.000 kr, per 26.05 er det påløpt 454.000 kr. Dette knytter seg i hovedsak til 
lønnsutgifter, men det er også utgifter til medisinske forbruksvarer, desinfiserende middel og lignende. 

I revidert nasjonalbudsjett er det lagt inn økte utgifter til kommunene knyttet til tiltak i 
fastlegeordningen. Konsekvensen av endringen er ikke helt klar, det foreslås derfor at det økte 
rammetilskuddet til dette i sin helhet tilføres planområdet. Dette kan eventuelt justeres ved 
rapporteringen per andre tertial. Beløpet utgjør 355.000 kr. 

Status mål 

 
     
Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering måloppnåelse 

Rehabiliteringstjenesten og 
Frisklivssentralen: Tjenestene skal 
preges av mer forebygging og 
mindre reparasjon. 

Leveransemål er beskrevet i 
tekstdel. 

Gjennomføres 
i tråd med 

leveransemål. 

 Fokus på tidlig innsats, og 
utvikling av tilbud i 
interkommunal 
frisklivssentral 
 

Habiliteringstjenesten: 
Tjenesteyting i samsvar med 
gjeldende rutiner, lover og 
regelverk for fagområdet. 

Leveransemål er beskrevet i 
tekstdel. 

Gjennomføres 
i tråd med 

leveransemål. 

 Det er økt kompetanse i 
tjenesten på bruk av tvang 
og makt. Alle ansatte har 
fått tilbud om kurs i regi av 
Fylkesmannen på temaet, i 
tillegg har mange 
gjennomført nettkurs på 
samme tema. 
 
Etter tilsyn av Fylkesmannen 
i oktober 2019 blir 
det jobbet systematisk med 
å lukke avdekkede lovbrudd, 
med frist september 2020. 
 

Psykisk helse- og rustjeneste: 
Tjenesten har effektive 
arbeidsmetoder og god 
kompetanse til å møte framtidas 
utfordringer. 

Leveransemål er beskrevet i 
tekstdel. 

Gjennomføres 
i tråd med 

leveransemål. 

 Det arbeides med hovedmål 
for tjenesten, effektive 
arbeids-metoder og verktøy 
 

Legetjenesten: Innbyggerne har 
tilgang på legetjenester av god 
kvalitet. 

Leveransemål er beskrevet i 
tekstdel. 

Gjennomføres 
i tråd med 

leveransemål. 

 Status: Forutsigbar og stabil 
legetjeneste 
 

 



 

 

Sykefravær 
 
Sykefravær  Fravær korttid Fravær langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,79 % 6,51 % 8,31 % 
Årlig sykefravær 2018 2,08 % 6,83 % 8,92 % 
Årlig sykefravær 2019 1,55 % 7,29 % 8,83 % 
Årlig sykefravær 2020 3,05 % 3,96 % 7,02 % 

Sykefravær 1. kvartal 2019 2,76 % 9,11 % 11,87 % 
Sykefravær 1. kvartal 2020 3,05 % 3,96 % 7,02 % 

 
Sykefraværet på planområdet er lavere enn på samme tid i fjor. Dette til tross for at deler av 
sykefraværet kan henføres til retningslinjer og restriksjoner knyttet til Covid-19.Flere har måttet holde 
seg hjemme når de har hatt en luftveisinfeksjon, og noen har også vært i karantene. 

Dette innebærer at korttidsfraværet har økt sett opp mot samme periode i fjor, mens langtidsfraværet 
er betydelig lavere. 

Omsorg 

Om planområdet 

Planområdet omfatter kommunens pleie- og omsorgstilbud, og inneholder sykehjemsdrift, 
helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie), praktisk bistand (hjemmehjelp), omsorgsboliger, 
bofellesskap, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistanse, trygghetsalarm, tildelingskontor, 
kjøkkendrift i institusjon og matlevering til hjemmeboende. 

Status økonomi 

 
Beløp i mill. kr    
Tjenesteområder Regnskap hiå. 2020 Rev. bud. 2020 Avvik prognose 

i kr 
Sum 38,3 88,0 -4,5 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Det er store utfordringer knyttet til å holde budsjettrammen for 2020 på planområdet. 

Det var et merforbruk i 2019 i størrelsesorden 3 mill. kr (før bruk av overskuddsfond). Etter at det ble 
lagt ned 6 sykehjemsplasser fra 2020, ble denne for høye inngangsfarten dekket opp. Det har imidlertid 
oppstått nye utfordringer i 2020. Per nå er det utfordringer i størrelsesorden 3-6 mill. kr, alt ettersom 
hvordan tjenestebehov utvikler seg resten av året. Dette knytter seg til flere forhold: 

Ressurskrevende tjenester: Det har vært nødvendig å sette inn svært omfattende tiltak knyttet til 
enkelte mottakere av tjenester innen planområdet. Det knytter seg både til institusjonstjenester og 
tjenester til hjemmeboende. Da deler av dette tjenestebehovet vil kunne endre seg mye gjennom året, 
er det per nå vanskelig å anslå hvilket merforbruk dette samlet sett vil utgjøre i 2020. Om nivået 
fortsetter som dette ut året, vil det kunne være snakk om ekstrautgifter i størrelsesorden 4-4,5 mill. kr i 
2020 på disse forholdene alene.  

Kommunen har en klagesak hos Helsedirektoratet fra 2019 som det ennå ikke har kommet svar på, og 
det er en ny klagesak på vei til fylkesmannen. Begge klagene knytter seg til hvilke tjenester kommunen 
skal gi. Dette gjelder tjenester til innbygger under 67 år. Når det gjelder fylkesmannens vedtak som 
kommunen har klaget inn til Helsedirektoratet, gjelder dette prinsipielle problemstillinger som 
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kommunen mener det er viktig blir avklart. Så lenge det ikke er mottatt noe svar her, knytter det seg 
ekstra stor usikkerhet til utgiftsnivået.  

Uforutsette forhold: Det har i løpet av året oppstått en del uforutsette forhold som det ikke var tatt 
høyde for i budsjettet for 2020. I sum utgjør dette anslagsvis 0,4 mill. kr. Det ble blant annet nødvendig å 
skifte ut en del gammelt IKT-utstyr ettersom dette ikke lenger kunne brukes i kommunens dataløsning. I 
tillegg til anskaffelsen av utstyr, tilkommer også økte driftsutgifter. Det har vært utført nødvendige 
reparasjoner på eldre utstyr på kjøkkenet og institusjonene, for eksempel bekkenspylere etc. 

Det er videre en vesentlig økning i utgiftene til medisinsk forbruksmateriell sett opp mot det nivået som 
har vært tidligere. Dette knytter seg både til økte priser og økt volum (korona). 

Fravær: Det har også vært et noe høyere fravær enn normalt knyttet ved deler av tjenesten. Det 
innebærer en netto økning i utgiftssiden sett opp mot det som er budsjettert knyttet til 
vikarbruk/refusjon sykelønn. 

Utskrivningsklare pasienter. Det er per nå kun mottatt faktura for fem døgn i februar måned. Dette vil 
naturlig variere gjennom året, men dersom det blir fortsatt lav bruk gjennom året, vil dette bidra til å 
dekke opp for deler av merforbruket på planområdet. 

Korona-situasjonen: I budsjettet for 2020 var det forutsatt effektivisering av vaskeritjenesten. Det 
innebar blant annet at det skulle kjøpes inn tjenester knyttet til leie av personaltøy og vask av disse. Som 
følge av koronapandemien lar det seg ikke gjøre å få kjøpt denne tjenesten på nåværende tidspunkt. På 
hvilket tidspunkt dette igjen vil være mulig, er det per nå ikke mulig å si noe om. Dette innebærer en 
utsettelse av nedtak på 370.000 kr sett opp mot det som var budsjettert. 

Det må også påpekes at tjenestene har hatt økte utgifter knyttet til korona-situasjonen. Dette knytter 
seg til medisinsk forbruksmateriell, desinfiseringsmidler og lønn. Per utgangen av april hadde det påløpt 
utgifter tilsvarende 416.000 kr, og per 26/5 var det utgiftsført 642.000 kr. I tillegg kommer utgifter som 
enda ikke er belastet regnskapet.  Hvor mye som vil påløpe her utover året er uvisst, alt avhenger av 
hvordan pandemien vil utvikle seg. 

Etter sterk oppfordring fra fylkesmannen, er det satt i verk regionale beredskapstiltak. Dette knytter seg 
til regional sengekapasitet for å ta unna pasienter fra sykehusene dersom pandemisituasjonen blomstrer 
opp. Videre er kapasiteten knyttet til intermediære senger på Lillehammer helsehus økt, og Gausdal og 
Øyer kommuner har klargjort for mottak av sykehjemspasienter fra Lillehammer dersom det skulle bli 
behov for det. 

Per nå påløper det kun utgifter til husleie for den regionale sengekapasiteten. Dette utgjør for Gausdal 
sin del i underkant av 0,5 mill. kr for en periode på 4,5 måneder. De øvrige tiltakene settes først i verk 
dersom behovet oppstår. Det er derfor per nå umulig å si noe om hva som eventuelt kan komme av 
utgifter her. 

Det er også per nå noe uklart hvorvidt staten vil dekke alle kommunens merutgifter knyttet til 
pandemien. 

Kommunedirektøren har foreslått innsparingstiltak på planområdene 11 og 12. Disse er ikke behandlet 
av kommunestyret ennå, og er derfor heller ikke lagt inn i budsjettet eller effektuert. 
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Status mål 

 
     
Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering måloppnåelse 

02: GODT 
MEDARBEIDERSKAP   

01: Heltidskultur  70,0 % 60,8 % Vi har en  langsiktig målsetting om at alle 
fast ansatte minimum  skal ha 70 % 
stilling. Dette 
samarbeider  arbeidstakerorganisasjonene 
og arbeidgiver  aktivt  sammen om. I dag 
er det variasjoner i de 
ulike  yrkesgruppene på hvor store 
stillingstørrelser de har, 60 ,8% er 
gjennomsnittlig  stillingsstørrelse. 
 
  
 

 02: Arbeidsmiljøet  Leveranse i 
tråd med 

leveransemål.  

 Lederene følger systematisk opp 
medarbeiderene , tilrettelegger arbeidet 
,  samarbeider med fastlege og NAV. 
 

 03: Kompetanse  Leveranse i 
tråd med 

leveransemål.  

 Vi jobber aktivt for å utvikle og beholde 
medarbeidere og rekruttere kompetanse. 
Det gjennomføres opplæring med interne 
og eksterne ressurser. Mye  av den 
interne opplæringen gjøres med E-læring. 
 
  
 

 04: Ledelse  Leveranse i 
tråd med 

leveransemål.  

 Det arbeides med verdibasert og 
styrkebasert ledelse. Styrkebasert ledelse 
og tankesett innføres som metode og 
tankesett i arbeidsdagen. 
 

01: KVALITETSFORBEDRING  01: Systematisk arbeid med 
kvalitets- og 
internkontrollrutiner 

Leveranse i 
tråd med 

leveransemål.  

 Det arbeides systematisk med kvalitets- 
og internkontrollrutiner i samarbeid med 
tillitsvalgte og verneombud. 
 

 02: Øke andelen ansatte 
med fag- og 
spesialutdanning 

75 75,9 Indikatoren viser andel i prosent. 
Arbeidsgiver samarbeider  sammen med 
fagforeningene for sørge for at fag- og 
spesialkompetanse økes og er tilstede der 
det er behov.Det jobbes aktivt for å 
mottivere  medarbeidere uten formell 
fagkompetanse til å starte på 
utdanning.Tilrettelgging og støtte  gis 
både i form av stipend , mulighet for 
praksisplass og veiledning. 
 

 03: Øke andelen pasienter 
som blir kartlagt og vurdert 
spesielt med tanke på å ta i 
bruk digital 
velferdsteknologi 

Leveranse i 
tråd med 

leveransemål.  

 Vi har fokus på å øke andelen av 
innbyggerne som kartlagt og vurdert for å 
ta i bruk digital velferdsteknologi.Det 
jobbes i regionen og i samarbeid med 
flere andre kommuner i fylket for å heve 
kompetansen og i fellesskap innføre ny 
teknologi. 
 

02: EFFEKTIVE 
PASIENTFORLØP  
 

01: Satsing på 
hverdagsrehabilitering og 
tverrfaglig samarbeid  

Leveranse i 
tråd med 

leveransemål.  

 Hverdagsrehabilitering kan igangsettes i 
tverrfaglige samarbeid.I praksis er det 
pleiepersonalet som gjennomfører 



Månedsrapport April-2020 
 

Side 29 av 30 

     
Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering måloppnåelse 

treningen når de likevel er hos pasienten 
flere ganger i døgnet. 
 

 02: Tilby forebyggende 
hjemmebesøk / samtaler til 
alle innbyggere over 80 år. 

25  Forebyggende besøk/samtaler 
gjennomføres som oftest i forbindlese 
med nye henvendelser om tjenester. Et 
planlagt informasjonsmøte om forbygging 
og tilrettelegging i eget hjem ble utsatt 
pga. koronapandemien.I stedet er det lagt 
ut informasjon på kommunens 
hjemmeside. 
 

 

Sykefravær 
 
Sykefravær  Fravær korttid Fravær langtid Samlet fravær 
Årlig sykefravær 2017 2,29 % 6,42 % 8,72 % 
Årlig sykefravær 2018 2,10 % 5,23 % 7,33 % 
Årlig sykefravær 2019 2,43 % 5,84 % 8,28 % 
Årlig sykefravær 2020 3,31 % 9,23 % 12,54 % 

Sykefravær 1. kvartal 2019 3,31 % 5,74 % 9,05 % 
Sykefravær 1. kvartal 2020 3,31 % 9,23 % 12,54 % 

 
Sykefraværet på planområde 12 har økt en god del siden samme tid i fjor. Det er i hovedsak 
langtidsfraværet som er økt. Økningen i korttidsfraværet har nok gitt seg utslag i den marginale 
økningen i korttidsfraværet. Det må påregnes høyere korttidsfravær utover året som følge av 
restriksjonene og retningslinjene knyttet til Covid-19 situasjonen. 

 

Generelle utgifter og inntekter 

Om planområdet 

Planområdet omfatter inntekter fra skatt og rammetilskudd samt andre generelle statstilskudd.  Her 
føres også rente- og avdragsutgifter, samt renteinntekter fra likviditet og avkastning fra 
kraftsektoren. Generell bruk og avsetning til fond, driftsfinansiering av investeringer og bruk av tidligere 
års regnskapsmessige overskudd/inndekking av underskudd hører også hjemme her.  Premieavvik 
pensjon føres her.  Budsjettreserver som ikke er fordelt ut på de øvrige planområdene plasseres også 
her. 

Status økonomi 

 
Beløp i mill. kr    
Tjenesteområder Regnskap hiå. 2020 Rev. bud. 2020 Avvik prognose 

i kr 
Sum 0,2 -21,0 2,8 

 

Kommentar til status økonomi 
I revidert nasjonalbudsjett er det anslått at den kommunale deflatoren justeres ned fra 3,1 % til 1,4 %. 
Anslag på lønnsveksten er da redusert fra 3,6 % til 1,5 %. Overhenget fra lønnsoppgjøret i 2019 til 2020 
utgjør alene 1,5 %, og det kan derfor tyde på at regjeringen antar at det kan bli et nulloppgjør dette 



Månedsrapport April-2020 
 

Side 30 av 30 

året. Dersom det blir et nulloppgjør for alle i 2020, vil det kunne medføre en mulig besparelse for 
Gausdal på ca. 4,5 mill. kr knyttet til ubenyttet lønnsreservepost.. 

Regjeringen har ut fra dette anslått at kommunesektoren her vil kunne få store besparelser som blant 
annet skal kunne gå til å dekke opp de økte utgiftene som følge av korona-pandemien. Hvordan dette 
faktisk kommer til å bli, er per nå svært usikkert.  

Når det gjelder pensjon, var dette for lavt budsjettert i 2019 sett opp mot faktisk kostnad. Per nå ser det 
ut til å være en manko i størrelsesorden 1,7 mill. kr. Dette følges nærmere opp utover året. 

Kommentarer til sentrale inntektsposter på skjema 1A: 

Skatteinntektene ventes å bli sterkt svekket grunnet følgene av korona-pandemien. Hvordan dette 
faktisk vil slå ut er per nå usikkert, men beregninger fra KS kan tyde på en inntektssvikt i størrelsesorden 
5-7 mill. kr. Anslagene fra Regjeringen innebærer en inntektsreduksjon på ca. 4 mill. kr. Vi anslår per nå 
en utfordring i størrelsesorden 6 mill. kr knyttet til skatteinntekter og inntektsutjevningstilskuddet for 
2020. 

Kommunens rammetilskudd er økt som følge av kompensasjon knyttet til korona-pandemien. 
Kommunen har foreløpig mottatt økt rammetilskudd med 4,4 mill. kr og økte skjønnsmidler med 0,25 
mill. kr. 

Kommunene skal kompenseres for inntektsbortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. I revidert 
nasjonalbudsjett er dette angitt som en økning i rammetilskudd, dette utgjør for Gausdal i underkant av 
1 mill. kr. 

Som følge av at statliggjøringen av skatteinnkrevingen ble utsatt til 1. november, er kommunen 
kompensert med 572.000 kr knyttet til dette. 

For å støtte alle arbeidsgivere, er det vedtatt at arbeidsgiveravgiften skal reduseres med 4 %-poeng i mai 
og juni. Dette vil medføre reduserte utgifter på kommunens planområder. 

Kommunen har videre fått kompensert 355.000 kr som følge av endringer i fastlegeordningen og 5.000 
kr knyttet til innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll i barnehagene. 

Renter og avdrag. Som følge av korona-pandemien, har Norges Bank gradvis redusert styringsrenten 
ned til 0. Dette innebærer lavere renteutgifter (og renteinntekter) for kommunen. Helt i starten korona-
pandemien her i Norge, oppsto det en likviditetskrise i markedet. Dette medførte at kommunen så vidt 
fikk refinansiert sitt sertifikatlån. Da det ble forventet utfordringer med likviditetssituasjonen også 
framover, ble det gjennomført låneopptak for 2020 i april. Lånet utbetales 1. juli. Det er noe tidligere 
enn det som var forutsatt i budsjettet. 

Administrasjonen har videre vurdert at sertifikatlånet refinansieres til et ordinært gjeldsbrevlån. Dette 
vil tilnærmet fjerne kommunens refinansieringsrisiko. Baksiden er at det nok vil måtte påregnes noe 
høyere renteutgifter på sikt. 

Minimumsavdrag er beregnet for 2020. Det viser at kommunen har budsjettert tilstrekkelig med 
låneavdrag. Det er en positiv differanse på 0,4 mill. kr her. 

Eiendomsskatten ser ut til å kunne bli 1,5 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette henger nok delvis 
sammen med at det var en større volumøkning i 2019 enn tatt høyde for i budsjettgrunnlaget.  


