
VEDLEGG – KOSTRA-ANALYSE 
 

Planområde 1 ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER 

 

 Gausdal 

2019 

Gausdal 

2020 

Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 

01 

Prioritet        

Netto driftsutgifter per 

innbygger (100) politisk 

styring (B) *) **) 

629 468 592 772 509 397 443 

Netto driftsutgifter per 

innbygger (110) kontroll og 

revisjon (B) *) **) 

193 196 184 122 142 62 148 

Netto driftsutgifter per 

innbygger (120) 

administrasjon (B) *) **) 

3 927 3 732 3 980 3 065 3 973 3 827 3 789 

Netto driftsutgifter til 

administrasjon og styring i kr. 

pr. innb (B) *) **) 

5 334 4 955 5 406 4 815 5 369 5 044 5 111 

*) Inflasjonsjustert med deflator**) Justert for utgiftsbehov 



 

Kommunens utgifter til politisk styring er litt høyere enn KOSTRA-gruppen, men lavere enn tre av de 
fire kommunene vi sammenligner oss med. 

Kommunens utgifter i 2020 er lavere enn nivået i 2019. Det er naturlig etter som det i 2019 ble 
gjennomført kommunevalg.  



 

Gausdal kommune har høyere utgifter til kontroll og revisjon per innbygger enn de kommunene og 
KOSTRA-gruppa som vi sammenligner oss med. 

Utgiftsnivået i Gausdal har vært relativt stabilt de tre siste årene. 



 

Gausdal kommunes utgifter til administrasjon per innbygger er lavere enn de vi sammenligner oss 

med, med unntak for Tynset. Utgiftene i Gausdal har hatt en nedadgående trend fra 2017 til 2020. 



 

Denne indikatoren inneholder utgifter til politisk styring, kontroll og revisjon, administrasjon, 
administrasjonslokaler og eiendomsforvaltning. Gausdal kommune har lave utgifter i 2020 
sammenholdt med de vi sammenligner oss med, med unntak av Tynset. 

Utgiftene i 2020 i Gausdal er lavere enn de foregående år. I 2020 ble det gjennomført retaksering av 
grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt, og dette har økt utgiftene. Årsaken til at utgiftene likevel 
er netto lavere skyldes flere forhold. Det var ikke valgår i 2020, og det genererer lavere utgifter. 
Hovedårsaken er likevel den pågående omstillingsprosessen der utgifter innen også de administrative 
tjenestene er reduserte.  

 

  



Planområde 2 NÆRING OG MILJØ 

 Gausdal 

2019 

Gausdal 

2020 

Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 

01 

Prioritet        

Landbruksforvaltning og 

landbruksbasert 

næringsutvikl. 

nettodriftsutgifterbeløp pr 

innb (kr) *) **) 

597 565 405 485 405 120 232 

Tilrettelegging og bistand for 

næringslivet 

nettodriftsutgifterbeløp pr 

innb (kr) *) 

426 244 48 316 246 -193 99 

*) Inflasjonsjustert med deflator, **) Justert for utgiftsbehov 

 

 



På dette området er det ført kommunens andel av regionalt landbrukskontor, samt netto utgifter til 

veterinærvakt. Gausdal kommune har høyere utgifter til landbruksbasert næringsutvikling enn de 

kommuner vi sammenligner oss med. En relativt sett stor landbruksnæring, og et ønske om økt fokus 

på utviklingsarbeid i landbruket fra både politikere og næringen, kan være årsaker til at Gausdal 

ligger høyere enn de vi sammenligner oss med. 

 

Gausdal har høyere utgifter enn de fleste av de vi sammenligner oss med når det gjelder 

tilrettelegging og bistand for næringslivet per innbygger. Utgiften er i 2020 lavere enn i 2019. 

Hovedårsaken til det er mottatt tilskudd fra staten i 2020 som skulle gå til tilskudd til næringslivet i 

forbindelse med korona-pandemien. Gausdal mottok 1,4 mill. kr til dette, og 150.000 kr ble utbetalt. 

Resterende beløp utbetales i 2021. 

 

 

  



PLANOMRÅDE 3 SKOLE 

 Gausdal 

2019 

Gausdal 

2020 

Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 

01 

Prioritet        

Netto driftsutgifter pr. 

innbygger til Grunnskole (B) *) 

**) 

15 835 15 669 17 488 15 498 14 814 15 389 14 981 

Netto driftsutgifter til 

grunnskole (202), per 

innbygger *) **) 

12 155,0 12 250,9 12 401,9 11 767,9 11 270,3 12 217,3 11 557,2 

*) Inflasjonsjustert med deflator, **) Justert for utgiftsbehov 

 

 

Denne indikatoren viser alle utgifter som kommunen har til grunnskole. Det vil si undervisning på 
barne- og ungdomstrinnet, voksenopplæring, skolefritidsordning, skolelokaler og skoleskyss. Kostra-
tallene viser at Gausdal har noe høyere utgifter enn enkelte av de vi sammenligner oss med, mens vi 
ligger godt under Øyer. Det er imidlertid en samlet reduksjon i utgiftene fra 2017 til 2020.  



Årsaken til at det er høye utgifter i 2018 for Gausdal, er at det da var økte utgifter som følge av 
midlertidig drift i forbindelse med bygging av Fjerdum skole, samt oppstart av nye Fjerdum skole. 

 

Det har vært en stor reduksjon i Gausdal kommunes utgifter til denne KOSTRA-funksjonen i perioden. 
Dette har sammenheng med endringene i skolestrukturen, samt rammereduksjon på planområdet i 
siste års budsjetter. 2018 var et år med midlertidig drift i forbindelse med samling 
av Engjom og Fjerdum skoler. 2019 var første fulle driftsår med nye Fjerdum skole. 

Nivået i Gausdal er nå omtrent som for sammenligningskommunene og KOSTRA-gruppa. Årsaken til 
at det vises en økning i utgiftene fra 2019 til 2020 for Gausdal, er at det har blitt færre barn i 
kommunen. Utgiften samlet sett er tilnærmet uendret. 

 

  



PLANOMRÅDE 4 BARNEHAGE 

 

 

Gausdal 

2019 

Gausdal 

2020 

Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 

01 

Prioritet        

Netto driftsutgifter pr. 

innbygger til Barnehage (B) 

*) **) 

9 167 9 424 10 383 10 577 9 250 8 094 9 106 

Produktivitet        

Korrigerte brutto 

driftsutgifter til kommunale 

barnehager per korrigert 

oppholdstime (kr) *) 

78,6 82,3 82,2 82,9 73,0 70,3 75,7 

Dekningsgrad        

Andel barn i kommunale 

barnehager i forhold til alle 

barn i barnehage  

61,8 61,2 52,6 77,4 46,0 83,0 55,7 

Andre nøkkeltall        

Antall barn korrigert for 

alder per årsverk til 

basisvirksomhet, alle 

barnehager 

5,7 5,7 5,7 5,0 5,5 5,8 5,6 

*) Inflasjonsjustert med deflator, **) Justert for utgiftsbehov 

 



 

Netto driftsutgifter per innbygger til førskole er relativt stabilt. Nivået er på linje med 

sammenligningskommunene. 

 



 

Utgifter per oppholdstime har økt noe fra 2019, og ligger nå noe over gjennomsnittet i KOSTRA-

gruppa. 

 



 

I Gausdal går ca. 60 % av barna i en kommunal barnehage. Det er noe høyere enn gjennomsnittet i 

KOSTRA-gruppen. 



 

Kommunen har en bemanningsnorm der en ansatt kan ha maksimalt 3 barn under 3 år eller 6 barn 

over 3 år. Denne normen følges og variasjoner mellom år skyldes fordelingen mellom små og store 

barn. 

PLANOMRÅDE 5 KULTUR OG FRITID 

 Gausdal 

2019 

Gausdal 

2020 

Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 

01 

Prioritet        

Netto driftsutgifter for 

kultursektoren per 

innbygger i kroner *) 

2 082 1 686 1 900 2 209 3 645 2 137 1 930 

Netto driftsutgifter til 

folkebibliotek per innbygger 

(B) *) 

203 174 330 386 251 352 291 

Netto driftsutgifter til idrett 

per innbygger (B) *) **) 

261 88 293 71 155 282 83 

Netto driftsutgifter til 

kommunale musikk- og 

3 605 3 310 3 806 2 772 3 972 3 445 2 846 



 Gausdal 

2019 

Gausdal 

2020 

Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 

01 

kulturskoler, per innbygger 

6-15 år (B) *) 

Dekningsgrad        

Andel elever (brukere) i 

grunnskolealder i 

kommunens musikk- og 

kulturskole, av antall barn i 

al (B) 

24,8 % 28,3 % 32,8 % 27,5 % 33,1 % 14,5 % 17,3 % 

*) Inflasjonsjustert med deflator, **) Justert for utgiftsbehov 

 

Gausdal kommune bruker en mindre andel av sine samlede driftsutgifter til kultur enn de vi 

sammenligner oss med. Utgiftene er litt lavere enn i 2019. 



 

Netto driftsutgift til biblioteket per innbygger er lavere enn de vi sammenligner oss med. Årsaken til 

dette er samdrift av kommunens folkebibliotek og skolebiblioteket til Gausdal videregående skole. 

Målt opp mot åpningstider og aktivitetsnivå er det mye bibliotektilbud per krone. Utgiftsnivået er 

noe lavere i 2020 enn i 2019. Dette på grunn av omstilling og nedbemanning. Korona-pandemien 

medførte også lavere aktivitet enn ellers. 



 

Gausdal kommunes utgifter er litt høyere enn KOSTRA-gruppa, men noe lavere enn enkelte av de vi 
sammenligner oss med. I 2019 utbetalte kommunen et tilskudd til kunstgressbane i Follebu med 1 
mill. kr. Nedgangen i netto driftsutgifter til idrett per innbygger fra 2019 til 2020 er som følge av 
dette. 

Kommunens øvrige utgifter til idrett består av driftsutgifter/tilskudd til løypebrøyting, noe 
idrettsutstyr samt lønnsmidler til håndtering av spillemiddelsøknader.  

Kommunens satsing på idrettsområdet vises gjennom tilrettelegging av bygg og anlegg (Gausdal 
Arena og Linflåa stadion), dette framgår på KOSTRA-funksjon 381. I tillegg kommer kommunestyret 
sin beslutning om lave brukerbetalinger for lån av disse anleggene. På dette området er kommunens 
utgifter mer på gjennomsnittet av de vi sammenligner oss med. Dette er som følge av at det blir ført 
avskrivninger for Gausdal Arena og Linflåa stadion. Kommunens utgifter til idrettsbygg framgår ikke 
av tabellen foran. 



 

Driftsutgiftene til kulturskolen er noe lavere for 2020 enn foregående år. Netto driftsutgifter til 
kommunale musikk- og kulturskoler er tilnærmet likt med sammenlignings-
kommunene. Driftsutgiftene er lavere enn tidligere år som følge av rammenedtak på planområdet.  



 

Gausdal har hatt en økning i andel elever i grunnskolealder som er i kulturskolen fra 2019 til 
2020. Det er god oppslutning i alle fag i kulturskolen, og det er venteliste i flere av fagene. Det er en 
økning i noen av kulturskolens gruppeaktiviteter. Kulturskolen har flere elever som både er yngre og 
eldre enn grunnskolealder.   

 

PLANOMRÅDE 6 TEKNISK DRIFT 

 Gausdal 

2019 

Gausdal 

2020 

Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 

01 

Produktivitet        

Avløp - Årsgebyr for 

avløpstjenesten (gjelder 

rapporteringsåret+1) *) 

3 920 3 450 4 076 7 695 2 300 4 339 4 576 

Netto driftsutgifter ekskl. 

avskrivninger i kr pr. km 

kommunal vei og gate (B) *) 

71 673 68 316 85 892 82 966 95 493 116 364 71 301 



 Gausdal 

2019 

Gausdal 

2020 

Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 

01 

Årsgebyr for vannforsyning - 

ekskl. mva. (gjelder 

rapporteringsåret+1) (kr) *) 

3 044 2 765 3 491 3 880 2 333 2 971 3 645 

Grunnlagsdata (Nivå 3)        

Årsgebyr for avfallstjenesten 

- ekskl. mva. (kr) *) 

2 564 2 648 2 648 2 625 2 806 3 016 2 887 

Årsgebyr for septiktømming 

- ekskl. mva. (gjelder 

rapporteringsåret+1) (kr) * 

1 290 1 670 898 1 826 1 799 1 037  634 

*) Inflasjonsjustert med deflator 

 

 

 

Gausdal har felles renovasjonsselskap sammen med Øyer og Lillehammer (GLØR). Dette drives 

effektivt og rasjonelt, og gebyrene er i det nedre sjiktet av de vi sammenligner oss med. 



  

Årsgebyret for 2020 har på grunn av en tastefeil blitt rapportert feil, gebyret er det samme som i 

2019. Gausdal har sammen med Øyer og Lillehammer felles rammeavtale med eksternt firma når det 

gjelder tømming av septiktanker. Det har de siste årene bygget seg opp fond på dette 

selvkostområdet slik at gebyrene ikke har blitt økt. Gausdal er omtrent midt på treet i forhold til 

sammenlignbare kommuner, og noe under KOSTRA-gruppa. 



 

Stor aktivitet i byggebransjen over flere år, spesielt i hyttemarkedet, har gitt store inntekter i form av 

tilknytningsavgifter på nye bygg. De siste 5 årene er årsgebyrene for avløp redusert med over 30 %. 

Avløpsgebyrene i Gausdal er lavere enn de fleste vi sammenligner oss med. 



 

Det er stort fokus på forebyggende arbeid for å redusere skader ved for eksempel flom. At 

stikkrenner og veggrøfter er åpne, og vegetasjon holdes unna, er viktig for å unngå kostbare 

vedlikeholdsarbeider. I tillegg er det gode rammeavtaler på både sommer- og vintervedlikehold. 

Dette til sammen er nok forklaringen på at Gausdal kommer best ut i forhold til de kommunene vi 

sammenligner oss med. 

 



 

Stor aktivitet i byggebransjen over flere år, spesielt i hyttemarkedet, har gitt store inntekter i form av 

tilknytningsavgifter på nye bygg. De siste 5 årene er årsgebyrene for vann blitt redusert med over 20 

%, og vi ligger i nedre sjikt i forhold til kommuner vi sammenligner oss med. 

 

PLANOMRÅDE 7 BYGG/EIENDOM/AREAL 

 

 Gausdal 

2019 

Gausdal 

2020 

Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 

01 

Prioritet        

Netto driftsutgifter per 

innbygger (261) 

institusjonslokaler (B) *) **) 

1 276 1 134 1 866 700 1 094 957 961 

Netto driftsutgifter til 

skolelokaler (222), per 

innbygger *) **) 

2 967,1 2 716,4 3 948,6 2 245,9 2 141,5 1 845,4 2 160,0 

        



 Gausdal 

2019 

Gausdal 

2020 

Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 

01 

Produktivitet 

Netto utgift per kvm,  

formålsbygg samlet (B) 

1 045 953 1 165 702 959 1 116 966 

*) Inflasjonsjustert med deflator, **) Justert for utgiftsbehov 

 

Gausdal bruker mer enn sammenligningskommunene (med unntak av Øyer) på institusjonslokaler. 

Det kan være flere årsaker til dette: Vi har flere institusjonsplasser enn de andre kommunene, og 

plassene er fordelt på to lokasjoner. 



 

Gausdal har noe høyere utgifter til skolelokaler enn de fleste av de vi sammenligner oss med. Selv om 
det er gjort grep knyttet til skolestruktur, har vi fortsatt igjen fire skoler som er i drift. I tillegg er ikke 
tidligere Engjom skole avhendet ennå, og kommunen har fortsatt noen utgifter på bygget selv om det 
ikke lenger er i bruk.  

I byggeperioden til nye Fjerdum skole hadde vi ekstra utgifter til midlertidige lokaler. Når den nye 
skolen ble tatt i bruk fra høsten 2018, fikk kommunen et mer kostnadseffektivt bygg å drifte. 
Samtidig er avskrivningene høyere enn de var tidligere. Samlet sett er utgiftene reduserte de senere 
år. 



 

Driftskostnadene varierer litt fra år til år, men vi ligger noenlunde midt på treet i forhold til andre 
kommuner vi sammenligner oss med. Variasjonene kan skyldes store forskjeller på strømpris, utgifter 
til brøyting og nivå på utgifter til avskrivninger. 

I Gausdal er det investert mye i bygg de siste årene som øker avskrivningene en del, samtidig har vi 
mer kostnadseffektive bygg å drifte. 

 

PLANOMRÅDE 9 BARN OG FAMILIE 

 Gausdal 

2019 

Gausdal 

2020 

Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 

01 

Prioritet        

Netto driftsutg til 

forebygging, helsestasjons- 

og skolehelsetj. pr. innb 0-20 

år (B) *) **) 

3 904 3 627 4 183 2 357 3 624 3 258 2 965 

Netto driftsutgifter pr. 

innbygger til Barnevern (B) 

*) **) 

2 829 2 935 2 057 1 186 1 608 1 758 2 162 

*) Inflasjonsjustert med deflator, **) Justert for utgiftsbehov 



 

 

Vi har hatt en liten nedgang fra 2019 til 2020 som skyldes vakanse i stilling deler av året. 

Bemanningen og satsingen på  helsestasjons- og skolehelsetjenesten har vært rimelig stabil de siste 

årene. Sammenlignet med andre kommuner er vi helt gjennomsnittlige.  



 

Utgiftene til barnevernstjenester har vært relativt uendret de siste årene. Utgiftsnivået i Gausdal er 

noe høyere enn de vi sammenligner oss med. Dette skyldes at vi har noen kostnadskrevende tiltak 

der barneverntjenesten har tatt over omsorgen for barn. 

 

PLANOMRÅDE 10 SOSIALE TJENESTER OG SYSSELSETTING 

 

 Gausdal 

2019 

Gausdal 

2020 

Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 

01 

Prioritet        

Netto driftsutgifter per 

innbygger (281) økonomisk 

sosialhjelp (B) *) **) 

492 318 1 466 1 216 384 853 907 

Netto driftsutgifter til 

sosialtjenesten pr. innbygger 

(B) *) **) 

3 017 2 391 4 266 3 120 3 581 1 903 2 963 

        



 Gausdal 

2019 

Gausdal 

2020 

Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 

01 

Dekningsgrad 

Andelen 

sosialhjelpsmottakere 18-24 

år, av innbyggerne (19)-24 år 

(B) 

2,2 % 2,0 % 9,7 % 6,0 % 3,8 % 4,6 % 5,2 % 

Andelen 

sosialhjelpsmottakere i 

forhold til innbyggere i 

alderen 20-66 år (B) **) 

2,4 % 1,7 % 5,7 % 0,0 % 4,0 % 4,2 % 4,4 % 

*) Inflasjonsjustert med deflator, **) Justert for utgiftsbehov 

 

 

Gausdal har lavere netto driftsutgifter enn de vi sammenligner oss med. Det gjøres er godt arbeid 
hos NAV Lillehammer-Gausdal for å bruke de ordninger som er best egnet for de innbyggere som har 
en utfordrende økonomisk situasjon. Dette er med på å holde utgiftsnivået til sosialhjelp nede.  



Kommunen har ikke merket noe økt behov for økonomisk sosialhjelp som følge av korona-
pandemien. De ordninger som har vært etablert fra statlig hold knyttet til permitterings-regler etc. 
har sannsynligvis forebygget dette. Gausdal kommune har opplevd høyere arbeidsledighet 
(helt/delvis) under korona-pandemien, men vi har likevel vært mer heldig stilt enn en del andre 
kommuner.  

 

I denne indikatoren inngår kommunens andel av det interkommunale NAV-samarbeidet med 
Lillehammer samt utgifter til flyktningetjenesten. 

Det er i hovedsak reduserte utgifter til flyktningetjenesten som er årsaken til nedgangen i utgifter fra 
2018 til 2020 i Gausdal. Som følge av at kommunen ikke lenger skal bosette flyktninger, har 
flyktningetjenesten blitt gradvis redusert. 



 

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år av innbyggerne i aldersgruppen i Gausdal, er lavere 

enn de vi sammenligner oss med. Dette er et satsingsområde hos NAV Lillehammer-Gausdal, og det 

er positivt at vi har lave tall her. 



 

Gausdal har en lavere andel av sine innbyggere som mottar sosialhjelp enn de vi sammenligner oss 

med.  

 

PLANOMRÅDE 11 HELSE 

 

 Gausdal 

2019 

Gausdal 

2020 

Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 

01 

Prioritet        

Netto driftsutg til diagnose, 

behandling og rehabilitering 

pr. innbygger (B) *) **) 

3 137 3 065 3 488 3 115 2 528 2 017 2 144 

Netto driftsutgifter pr. 

innbygger til Kommunehelse 

(B) *) **) 

4 286 4 302 4 495 3 872 3 865 3 111 3 043 



 Gausdal 

2019 

Gausdal 

2020 

Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 

01 

Netto driftsutgifter til 

forebyggende arbeid, helse 

pr. innbygger (B) *) **) 

358 510 104 210 510 274 264 

Dekningsgrad        

Årsverk av leger pr. 10 000 

innbyggere. Funksjon 241 

11,8 12,0 10,4 11,2 9,7 9,5   

Kvalitet        

Avtalte fysioterapeutårsverk 

per 10 000 innbyggere 

(årsverk) 

10,2 10,3 11,2 10,8 9,5 9,0   

Andre nøkkeltall        

Gjennomsnittlig listelengde 

(B) 

745,1 737,6 906,4 924,6 885,3 1 075,7 953,0 

*) Inflasjonsjustert med deflator, **) Justert for utgiftsbehov 

 



Denne indikatoren omfatter kommunens legetjeneste, psykisk helsetjeneste og fysio-
/ergoterapitjeneste. Gausdal har høyere utgifter enn alle de vi sammenligner oss med. Utgiftene er 
noe lavere i 2020 enn i 2019. En av årsakene til dette er at det ble mottatt et tilskudd på slutten av 
året 2020. Ettersom kommunen ikke rakk å iverksette noen tiltak før årsslutt, ble hele tilskuddet 
avsatt til bundet fond. Dette tilskuddet trekker ned utgiften i 2020 ettersom bruk og avsetning til 
fond ikke inngår i indikatoren. 

I 2020 hadde kommunen utgifter til korona-pandemien, korrigert for dette er det likevel en liten 
nedgang i utgiftene fra 2019 til 2020. 

Det er utgifter til kommunens legetjeneste som er hovedårsaken til at kommunen ligger høyt på 
denne indikatoren. Her inngår blant annet avskrivninger knyttet til legesenteret, og det bidrar til å 
holde et høyt utgiftsnivå. I tillegg har kommunen lavere gjennomsnittlig listelengde for fastlegene 
enn de vi sammenligner oss med. 

 

Utgiftene til kommunehelse er sammensatt av flere selvstendige KOSTRA-indikatorer. Det gjelder 
utgifter til helsestasjon- og skolehelsetjeneste, forebyggende tiltak, legetjeneste, fysio-
/ergoterapitjeneste samt psykisk helsetjeneste. 

Gausdal kommune har relativt høye netto utgifter sett opp mot de vi sammenligner oss med. Det 
framgår av egen KOSTRA-indikator at kommunen bruker mer på legetjeneste enn de vi sammenligner 
oss med. Videre har kommunen satset på folkehelsetiltak, blant annet ved å delta i den 
interkommunale frisklivssentralen på Jorekstad. 



Merutgifter til korona-pandemien bidrar til økte utgifter i 2020 enn det kommunen ellers ville ha 
hatt. 

 

Gausdal har høyere utgifter til forebygging enn de vi sammenligner oss med. Kommunen har satset 
på forebyggende tiltak, blant annet har vi familieteam, folkehelsearbeid og deltar i den 
interkommunale frisklivssentralen på Jorekstad. 

Kommunens utgifter har økt fra 2019 til 2020. Dette knytter seg i hovedsak til noe lavere 
tilskuddsmidler enn året før. I 2020 er tilskuddsmidler også brukt noe mer på andre tjenester, og 
tilskuddet er da fordelt ut på disse. Dette vil variere noe mellom år, og gjelder blant annet tilskudd til 
"Ung styrke". 

Kommunens utgifter til den interkommunale frisklivssentralen er også økt fra 2019 til 2020. 



 

Gausdal har en høyere andel av leger per innbygger enn de vi sammenligner oss med. Ved 
opprettelsen av Gausdal legesenter valgte legene å være fast ansatte framfor å drive privat. 
Erfaringene regionalt er at ved å tilby fast ansettelse øker sjansen for å rekruttere nye leger til 
kommune i distriktene.  



 

Gausdal er omtrent på gjennomsnittet av de kommunene vi sammenligner oss med. 

 



Gjennomsnittlig listelengde hos fastlegene i Gausdal er lavest blant de kommuner som vi 
sammenligner oss med. Vi ligger også under gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen.  

 

PLANOMRÅDE 12 OMSORG 

 Gausdal 

2019 

Gausdal 

2020 

Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 

01 

Prioritet        

Institusjoner (f253+261) - 

andel av netto driftsutgifter 

til plo (B) 

46,1 % 47,0 % 45,3 % 41,4 % 34,1 % 42,7 % 39,8 % 

Netto driftsutgifter per 

innbygger (253) helse- og 

omsorgstjenester i 

institusjon (B) *) **) 

8 795 8 521 7 058 7 393 5 738 7 695 6 600 

Netto driftsutgifter per 

innbygger (254) helse- og 

omsorgstj. til 

hjemmeboende (B) *) **) 

10 505 9 767 9 355 4 904 12 196 10 515 10 801 

Netto driftsutgifter pr. 

innbygger til Pleie og 

omsorg (B) *) **) 

21 829 20 537 19 692 19 561 20 062 20 240 19 442 

Tjenester til 

hjemmeboende (f254) - 

andel av netto driftsutgifter 

til plo (B) 

48,1 % 47,6 % 47,5 % 25,1 % 60,8 % 52,0 % 55,6 % 

Produktivitet        

Netto utgift per plass i 

institusjon, korrigert for 

utleie 

1 065 043 1 105 571 832 500 1 174 680 894 186 1 368 119 1 068 909 

Dekningsgrad        

Andel plasser i skjermet 

enhet for personer med 

demens (B) 

39,1 % 46,0 % 23,5 % 40,0 % 33,9 % 19,1 % 31,8 % 

 

 

       



 Gausdal 

2019 

Gausdal 

2020 

Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 

01 

Kvalitet 

Andel brukerrettede 

årsverk i omsorgstjenesten 

m/ helsefagutdanning 

(prosent) 

75,2 % 75,1 % 81,5 % 72,2 % 79,2 % 81,9 % 78,9 % 

*) Inflasjonsjustert med deflator, **) Justert for utgiftsbehov 

 

Gausdal har en høyere andel av utgiftene til pleie- og omsorgstjenester i institusjon enn de vi 
sammenligner oss med. Det er imidlertid en nedadgående trend i perioden. Dette henger sammen 
med vridning fra institusjonstjeneste til hjemmebaserte tjenester. 

I 2020 er andel av institusjonstjeneste noe høyere enn i 2019. Det henger sammen med at det i 2020 
har vært en relativt stor nedgang i ressurskrevende tjenester innen hjemmebaserte tjenester, 
samtidig som det har vært en økning i ressurskrevende tjenester innenfor institusjonstjenesten. 



 

Kommunens utgifter er fortsatt noe høyere enn de fleste vi sammenligner oss med. Differansen er 
imidlertid ikke så stor som tidligere. Flere av de vedtatte omstillingstiltakene vil først få 
helårsvirkning fra 2021, og det ventes derfor at dette vil gi ytterligere utslag i KOSTRA-tallene for 
2021. 

Kommunens utgifter til institusjonstjeneste per innbygger har en nedadgående trend fra 2017 til 
2020. Det har vært arbeidet med å vri tjenestene fra institusjonstjenester til hjemmetjenester. 
Kommunen har hatt en reduksjon i antall institusjonsplasser i perioden, fire plasser ble redusert i 
2017 og ytterligere seks plasser i 2020.  

Det har også blitt arbeidet med mye effektivisering og omstilling av institusjonstjenestene. Dette har 
redusert utgiftene i 2020. Samtidig er det økte utgifter som følge av koronapandemien 
og ressurskrevende tjenester. 



 

Indikatoren omfatter hjemmesykepleie og praktisk bistand, samt tjenester til innbyggere som bor 
i omsorgsboliger.  KOSTRA-tallene viser at kommunens utgifter er kraftig redusert fra 2019 til 2020, 
og kommunens utgifter er lavere enn KOSTRA-gruppen og noen av de vi sammenligner oss med. 

Kommunen har arbeidet med å vri tjenester fra institusjon til hjemmebaserte tjenester. I 2020 har 
kommunens utgifter til hjemmesykepleie/praktisk bistand gått opp. I andre deler av de 
hjemmebaserte tjenestene, er utviklingen imidlertid en annen. 

Netto utgifter til ressurskrevende tjenester er redusert betydelig i 2020. Noen tjenester har bortfalt, 
mens andre tjenester er endret. Dette er tjenester som kan endre seg mye fra ett år til et annet, og 
vil påvirke sammenligningen av indikatoren både i egen kommune over tid, og også når en 
sammenligner seg mot enkeltkommuner. 

Korona-pandemien har bidratt til å netto øke utgiftene sett opp mot hva resultatet ellers ville ha 
vært. 



 

Indikatoren viser hvilke utgifter den enkelte kommune har per innbygger til pleie- og 
omsorgstjenester. Dette omfatter både institusjonstjenester, hjemmesykepleie/praktisk bistand, 
tjenester i omsorgsboliger og dagaktivitets-tilbud. 

Kommunens utgifter er noe høyere enn de vi sammenligner oss med. Imidlertid har det vært en 
nedgang i utgiftene de senere år. 

Dette knytter seg blant annet til vridningen av tjenester fra institusjon til hjemmebaserte tjenester 
og effektivisering av tjenestene. 

I 2020 har det vært en samlet nedgang i kommunens netto utgifter til ressurskrevende 
tjenester.  Samtidig har det blitt gjennomført effektiviseringstiltak som har gitt reduserte utgifter 
isolert sett. I sum bidrar alt dette til at kommunens utgifter per innbygger nå er redusert 
sammenlignet med foregående år. 



 

Indikatoren ser tjenester til hjemmeboende opp mot kommunens samlede utgifter til pleie- og 
omsorgstjenester. Tjenester til hjemmeboende omfatter hjemmesykepleie/praktisk bistand og 
tjenester i alle typer omsorgsboliger. Dette vil si store deler av tjenestene på planområde 11 Helse og 
12 Omsorg i Gausdal. 

Gausdal ligger noe lavere enn KOSTRA-gruppa, men det har vært en utvikling der de hjemmebaserte 
tjenestene sin andel øker. Det passer med kommunens vridning fra institusjonstjenester til 
hjemmetjenester. 

I 2020 var det imidlertid er betydelig reduksjon i netto utgifter til ressurskrevende tjenester, dette 
gjør at andelen av utgifter til hjemmeboende framstår med et lavere beløp i 2020 enn i 2019. 



 

Utgiftene per plass i institusjon i Gausdal er høyere enn de fleste vi sammenligner oss med. Imidlertid 
er utgiften på vei ned og differansen er ikke så stor som tidligere.  

Trenden er at utgifter per plass i institusjon i Gausdal har blitt lavere fra 2017, det er imidlertid noen 
svingninger mellom år. I 2020 har korona-pandemien medført økte utgifter i form av beredskap og 
utgifter til smitteverntiltak, samt ekstra innleie av personell i forbindelse med at ansatte har måtte 
være i karantene. Det har også være en betydelig utgift i 2020 knyttet til ressurskrevende tjenester. 

Samtidig er det redusert med seks sykehjemsplasser i 2020. Ettersom kommunen fortsatt har den 
samme bygningsmassen, blir ikke utgiftene umiddelbart lavere i alle ledd, dette trekker i retning av 
høyere utgifter per plass. 

På sommeren 2020 var det en del ledighet i plasser, noe som medførte lavere inntekter i den 
perioden. 



 

Antall sykehjemsplasser totalt er redusert med 6 plasser til 62 plasser. Dette vil medføre at andel 
sykehjemsplasser til personer med demens vil øke. 

Hele Forsettunet med 29 plasser er nå rapportert inn som plasser for personer med demens. Det er 
en økning fra tidligere rapporteringer. 



 

Dette gjelder både institusjonstjenester, hjemmesykepleie/praktisk bistand, tjenester 
i omsorgsboliger og dagaktivitets-tilbud. 

Kommunens andel ansatte med helsefagutdanning er lavere enn de fleste av vi sammenligner oss 
med. Det arbeides kontinuerlig med å øke andelen årsverk med helsefagutdanning. Det oppleves 
som en utfordring å rekruttere i helsefagarbeider-stillinger. Årsaken til dette kan være sammensatt, 
men det nevnes nærhet til sykehus (flere ønsker å arbeide der) og generelt for lav interesse for 
utdanning innen helsefeltet. 

Det er fokus på å stimulere ansatte til å ta fagbrev og etterutdanning. 

 

 

  



PLANOMRÅDE 13 GENERELLE UTGIFTER OG INNTEKTER 

 

 Gausdal 

2019 

Gausdal 

2020 

Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 

01 

Prioritet        

Disposisjonsfond i prosent 

av brutto driftsinntekter (B) 

7,2 % 8,8 % 10,5 % 10,4 % 16,1 % 11,8 % 9,6 % 

Økonomi        

Arbeidskapital ex. 

premieavvik i prosent av 

brutto driftsinntekter (B) 

24,3 % 22,5 % 15,5 % 23,6 % 31,6 % 13,8 % 18,9 % 

Brutto driftsresultat i 

prosent av brutto 

driftsinntekter 

-1,3 % -2,3 % -1,9 % 4,7 % -0,4 % 3,6 % 0,5 % 

Netto driftsresultat i prosent 

av brutto driftsinntekter (B) 

-0,1 % -0,4 % 1,7 % 3,6 % 1,9 % 4,5 % 0,9 % 

Netto lånegjeld i prosent av 

brutto driftsinntekter (B) 

107,4 % 116,3 % 99,6 % 69,8 % 46,3 % 61,8 % 97,8 % 

 



 

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter i Gausdal ligger lavere enn de vi sammenligner oss 

med. Gausdal har brukt av disposisjonsfond for å saldere driften de senere år. Omfattende 

omstillingstiltak ble vedtatt i 2020 og flere av de ble satt i verk. Det er årsaken til den positive 

utviklingen fra 2019 til 2020. 



 

Gausdal kommune har en relativt god arbeidskapital sett opp mot flere av de som vi sammenligner 
oss med. Arbeidskapitalen har vært svakt nedadgående de senere år i takt med reduksjon i 
kommunens fondsbeholding. 

I årsberetninger er det en nærmere analyse av kommunens likviditet, og det vises derfor til den for 
ytterligere kommentarer. 



 

Brutto driftsresultat i Gausdal er dårligere enn de vi sammenligner oss med. Negativt brutto 
driftsresultat innebærer at kommunens driftsutgifter er høyere enn driftsinntektene. Den 
omstillingsprosessen som er igangsatt, der kommunestyret i 2020 gjennom året vedtok tiltak for å 
omstille tjenestene og å redusere utgiftene, er helt nødvendig for å få balanse mellom driftsutgiftene 
og driftsinntektene.  

Når tiltakene som er vedtatt får full effekt, vil dette bedre denne indikatoren. 



 

Gausdal har lavere netto driftsresultat enn de vi sammenligner oss med, og tallene har hatt en 
negativ utvikling de siste årene. Dette er et tegn på at økonomien er i ubalanse. Det viser også at den 
vedtatte omstillingen er nødvendig. En nærmere analyse av kommunens netto driftsresultat inngår i 
årsberetningen, og det vises derfor til den. 



 

Kommunens netto lånegjeld er høyere enn alle de vi sammenligner oss med. Dette er som følge av 
det høye investeringsnivået som kommunen har hatt tidligere år. Netto lånegjeld har økt også i 2020, 
noe som i all hovedsak skyldes investeringen innen vann- og avløpstjenesten. Vann- og 
avløpstjenesten er egne selvkostområder, og renter/avskrivninger (avdrag) her vil dekkes av 
gebyrene. 

Det vises til årsberetningen for ytterligere kommentarer til netto lånegjeld. 

 


