
KOSTRA og begrepsforklaringer 
 
I dette kapitlet kan du lese mer om blant annet KOSTRA, og hvordan man leser KOSTRA-analysen i 
årsmeldingen 

KOSTRA-tall per tjenesteområde 

Begrepet tjenesteområde i KOSTRA-sammenheng er sammenlignbart med Gausdal kommunes 
planområder. Planområdene er sammensatt av KOSTRA-funksjoner innen hovedområder. De har for 
eksempel samlet alle utgifter til pleie om omsorg i ett tjenesteområde. Her inngår alle utgifter til 
institusjoner, hjemmeboende, aktivisering, KAD-senger og institusjonslokaler. I Gausdal kommune er 
dette splittet i flere planområder. Tjenester til hjemmeboende er delt på planområde 11 Helse og 12 
Omsorg. Institusjonslokaler ligger i planområde 7 Bygg/eiendom/areal. Slik vil det være i de fleste av 
tjenesteområdene brukt i KOSTRA. 

For alle områder ser vi netto driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som blant 
annet øremerkede tilskudd og brukerbetalinger er trukket fra. Innbyggertall er per 31.12 i 
rapporteringsåret. Hvilke KOSTRA-funksjoner som er inkludert er beskrevet under hvert enkelt område. 
Vi bruker også mange tall som er korrigert med deflator (lønn- og prisvekst) og for utgiftsbehov. Du 
finner en nærmere forklaring av disse, og andre begreper, lenger ned på denne siden. 

Ikke alle KOSTRA-tallene er publisert så tidlig at kommunen rekker å få de med i årsmeldingen. Der dette 
er tilfelle i årsmeldingen for 2021, er KOSTRA-tallet ikke medtatt i dokumentet. 

Sammenligningskommuner 

Gausdal kommune har brukt Innlandet (tidligere Oppland) og kommunegruppe 1 (ny inndeling fra 2020 
hos SSB) som sammenligningsgrunnlag. Innenfor Innlandet er variasjonene store i størrelse og drift, og 
nytten av å sammenligne oss med disse områdene er begrenset. Kommunegruppe 1 (K01) er 
sammensatt av 39 kommuner som er sammenlignbare med Gausdal. I SSBs definisjon av K01 ser vi at 
gruppa består av "Kommuner med 2.000-9.999 innbyggere, lave bundne kostnader og lave korrigerte 
inntekter.". Vi benytter derfor K01 som sammenligningsgruppe. I tillegg har vi valgt ut fire andre 
kommuner som vi mener er relevante: 

• Øyer: God nabo i øst med tilsvarende utfordringer som Gausdal, og en kommune vi samarbeider 
mye med. Scorer godt i Kommunebarometeret. Kommunegruppe K02. 

• Oppdal: Reislivs- og hyttekommune i Trøndelag. Gir gode tjenester med lave utgifter ifølge 
KOSTRA og Kommunebarometeret. Kommunegruppe K02. 

• Tynset: Kommune i Hedmark med lave utgifter og gode tjenester ifølge KOSTRA og 
Kommunebarometeret. Kommunegruppe K02. 

• Hole: Tidligere Robek-kommune i Viken. En kommune som etter store økonomiske grep fortsatt 
er blant kommunene som gir best tjenester ifølge Kommunebarometeret. Hole er også i 
kommunegruppe K01. 



Noen begreper brukt i KOSTRA-analysene i planområdene 

Mange av tallene som beskriver økonomi er av typen "Netto driftsutgifter per innbygger justert med 
deflator og utgiftsbehov" I tillegg står det på enkelte indikatorer (B) bak slik som i bildet under 

 

Netto driftsutgifter: Driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, slik som øremerkede 
tilskudd og brukerbetalinger er trukket fra. 

Antall innbyggere: For hvert år er det innbyggertallet per 31.12 som er brukt. 

Deflator: Deflatoren for kommunesektoren er en sammenveiing av prisene på det kommunene kjøper; 
lønn, produktinnsats (driftskostnader) og investeringer.  

Utgiftsbehov: Dette sier noe om hvor mye en kommune, eller en tjeneste i en kommune, koster å drive 
sammenlignet med andre kommuner. I en kommune med stor tilflytting vil man naturlig ha større 
utgifter per innbygger til barnehage og skole enn i en kommune med fraflytting. For å beregne en 
kommunes frie midler fra staten brukes beregningen av utgiftsbehov. Når man skal sammenligne 
kommuner justerer man også for utgiftsbehov for å kunne sammenligne kommuner som har forskjellig 
demografi. 

(B): Dette betyr at tallet er beregnet av Framsikt. Tallene er beregnet ut fra kommunenes KOSTRA-tall 
hos SSB. 

Kommunegruppe 01 (K01): En sammensetning av 39 mellomstore kommuner med 2.000-9.999 
innbyggere, lave bundne kostnader og lave korrigerte inntekter. SSB definerer at en mellomstor 
kommune har mellom 5000 og 19.999 innbyggere. Du kan lese mer om gruppering av kommuner i 
denne rapporten: Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2020 

Hvordan man leser KOSTRA-tallene i årsmeldingen 

I bildet under ser vi et eksempel fra den digitale årsmeldingen. Framfor hver indikator er det en pil til 
høyre. Når man trykker på den så kommer det fram en graf som viser tallene for Gausdal og 
sammenligningskommunene de siste fire årene. Forklaring av indikatoren ligger nederst i bildet. For 
mange av indikatorene kan man velge forskjellig visning av grafene opp til venstre. I dette tilfellet kan 
man velge mellom "Historisk" og "Kommuner". I bildet ser vi historisk visning, der kommunene står 
sammen i blokker per år. Hvis man velger "Kommuner" vil hver kommune ha sin egen blokk med 
resultatene for siste fire år. 

https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/gruppering-av-kommuner-etter-folkemengde-og-okonomiske-rammebetingelser-2020


 

Planområder og enheter 

I Gausdal har kommunestyret vedtatt at det skal være en tjenestebasert inndeling når det gjelder 
budsjett og økonomiplan. Kommunestyret fordeler budsjettmidlene på 13 planområder. Planområdene 
er bygd opp av tjenester som ble sett som naturlig å samle på de enkelte områdene. På alle 
planområdene i strategiplanen er det en innledende beskrivelse av hvilke tjenester som inngår. Både 
gjennom året og ved årsslutt, rapporterer kommunedirektøren til kommunestyret på status og avvik 
knyttet til de mål som kommunestyret har satt for det enkelte planområde. Her er de planområdene 
som kommunen i dag har: 

 

Den nåværende inndelingen av planområder har vært uendret i mange år, og det har både 
administrativt og fra politisk hold blitt stilt spørsmål ved om denne inndelingen burde bli endret. Dette 
er imidlertid et omfattende arbeid og det vil rokke ved mange av de strukturene som kommunen i dag 
benytter til rapportering. Det må derfor være en nøye overveid handling når/dersom dette skal endres. 

Administrativt er den praktiske utøvelsen av tjenestene inndelt i enheter. En enhet kan ha tjenester som 
fordeler seg på flere planområder.  Enhetslederne rapporterer til kommunedirektøren. 



Organisasjonskartet slik det var ved utgangen av 2021 ser du her:

 

 

1 Administrative fellestjenester 

 
Utgiftene til politisk styring er høyere i 2021 enn året før. Det er naturlig ettersom det ble 
avviklet stortingsvalg høsten 2021. Utgiftene i Gausdal er likevel under nivået for de fleste som 
vi sammenligner oss med. 
 



 
 
Kommunens utgifter til kontroll og tilsyn er lavere i 2021 enn tidligere år. Årsaken til dette er lave 
utgifter til forvaltningsrevisjon i 2021. Utgiftene i Gausdal har de tre foregående år vært høyest sett opp 
mot de vi sammenligner oss med, men i 2021 var utgiftene lavere enn flere av de vi sammenligner oss 
med. 
 



 
 
Gausdal har over flere år ligget lavt når det gjelder utgifter til administrasjon. I 2020 og 2021 har 
kommunen hatt utgifter til gjennomføring av retaksering av eiendomsskattegrunnlaget. Det er med på å 
trekke opp utgiftsnivået. Til tross for dette har Gausdal lavest utgifter i 2021 blant de vi sammenligner 
oss med. 

 



 
 
Denne indikatoren har med seg utgifter til politisk og administrativ styring, eiendomsforvaltning samt 
utgifter til bygningsmessig drift av de administrative funksjonene. Gausdal ligger lavere enn de vi 
sammenligner med og har også lavere utgifter enn i 2020. 

 
 

  



2 Næring og miljø 
 

 
 
Gausdal ligger høyere på denne indikatoren enn de vi sammenligner oss med, men utgiftene har blitt 
lavere de senere år. 



 
 
Gausdal har høyere utgifter på denne indikatoren enn de fleste vi sammenligner med. En av årsakene til 
dette er at kommunen har et næringsfond der det årlig bevilges midler. Det er prioritert å bruke midler 
på dette området. I 2021 er tallene ekstra høye. Det er som følge av at korona-støtten i 2020 fra 
staten til næringslivet i all hovedsak ble utbetalt til næringsaktørene i 2021. 

 



3 Skole 

 
 
Gausdal har utgifter omtrent "midt på treet" sett opp mot de vi sammenligner oss med. Vi har imidlertid 
høyere utgifter enn kostra-gruppen. Indikatoren omfatter utgifter til undervisning, pedagogisk 
psykologisk tjeneste (PPT), skolefritidsordning (SFO), skoleskyss, voksenopplæring samt utgifter til 
skolelokaler. 

 



 
 
 
Denne indikatoren ser kun på utgifter til grunnskoleundervisning. Også her er vi "midt på treet" sett opp 
mot de vi sammenligner med, men er noe høyere enn kostra-gruppen. Utgiftene har hatt en 
nedadgående trend de senere årene. 
 



 
 
Andel elever med spesialundervisning er økt fra 2020 til 2021. Tidligere år har vi vært lavere enn 
kostragruppen, men i 2021 har vi en høyere andel elever med spesialundervisning. 
 



  
 
Andel timer spesialundervisning av antall læretimer er også økt fra 2020 til 2021, og nivået i Gausdal er 
nå relativt mye høyere enn kostragruppen. Det er bare Hole av kommunene vi sammenligner med som 
er på samme nivå. 
 



4 Barnehage 

 
 
Korrigert for justert utgiftsbehov, har kommunens netto driftsutgifter til barnehage økt fra 2020 til 2021. 
Kommunen er nå på omtrent samme nivå som kostra-gruppen. Indikatoren inkluderer styrket tilbud til 
førskolebarn og barnehagelokaler. 
 
 



 
 
Denne indikatoren sier noe om hvor mange barn det er per ansatt i barnehagen. Gausdal ligger i det 
øvre sjiktet av de vi sammenligner med. Kommunen overholder bemanningskravene. Kommunen har en 
effektiv drift av barnehagene. 



 
 
Indikatoren gir en indikasjon på driftsutgiftene per oppholdstime i de kommunale barnehagene. Det 
framgår at utgiftene i Gausdal har økt utover prisstigningen, nivået er i det øvre sjiktet av de vi 
sammenligner med. 
 



 
 
Det er i Gausdal en høyere andel av barn i kommunale barnehager enn det er i kostragruppen. Vi er 
omtrent i midtsjiktet av de øvrige vi sammenligner med. Ved utgangen av 2021 var det tre kommunale 
og to private barnehager i kommunen. 
 
 



5 Kultur og fritid 

 
 
Gausdal har lavest utgifter til kultur av de vi sammenligner med. Nivået er omtrent på samme nivå som i 
2020. I stedet for tilskudd til lag og foreninger, har kommunen lave priser på utlån av kommunale 
idretts- og kulturlokaler samt anlegg. 
 



 
 
Gausdal har lavere utgifter enn de vi sammenligner oss med når det gjelder folkebibliotek. Noe av 
årsaken til dette er at vi har et samarbeid med den videregående skolen slik at folkebiblioteket også 
fungerer som skolebibliotek. Det bidrar til et lavt netto utgiftsnivå. 
 



 
 
Gausdal har lavest utgifter per innbygger av de vi sammenligner med når det gjelder idrett. Kommunen 
gir ikke tilskudd til lag og organisasjoner, men bistår/gir tilskudd til løypebrøyting samt har en liten 
ressurs til håndtering av spillemiddelsøknader.  



.  
Gausdal har noe høyere utgifter enn kostra-gruppen når det gjelder kulturskole, men utgiften er lavere 
enn flere av de vi sammenligner med. Utgiftsnivået er noe høyere enn i 2020, men det er svingninger 
mellom år. 
 



 
 
Andel elever i kommunens kulturskole er høyere enn kostra-gruppen, men omtrent som flere av de vi 
sammenligner med. Det er et høyt aktivitetsnivå ved kulturskolen. Kommunen har flere elever som er 
yngre enn 6 år og eldre enn 15 år. 
 



6 Teknisk drift 

 
 
Gausdal har lavere avløpsgebyr enn med de fleste vi sammenligner med. Gebyret har blitt redusert flere 
år på rad som følge av høyt nivå på selvkostfondet for tjenesten.  
 



 
 
Som følge av høyt selvkostfond, er gebyret redusert over flere år. Gebyret er blant de laveste av de vi 
sammenligner oss med. 
 



 
 
Avfallsgebyret i Gausdal er lavere enn de vi sammenligner oss med. Slik har det også være de siste fire 
årene. 
 



 

Årsgebyret for septiktømming er lavt sett opp mot de vi sammenligner med. Det påpekes at gebyrer i 
2020 ble rapportert feil til KOSTRA, nivået i 2020 var som for 2019 og 2021, nemlig 1.270 kr. 

 



 
 
Gausdal har også i 2021 lavest utgifter til drift av det kommunale vegnettet sett opp mot de vi 
sammenligner oss med.  
 



7 Bygg/eiendom/areal 

 
 
Det er en økning i kommunens utgifter til institusjonslokaler fra 2020 til 2021. Hovedårsaken til dette er 
de økte strømprisene. Det er relativt store forskjeller i utgiftsnivå blant de vi sammenligner oss med. Vi 
ligger lavere enn Øyer, men høyere enn de øvrige. 
 



 
 
Tallene for Kostragruppen for 2020 og 2021 virker å være misvisende. Tallene for Gausdal viser at vi er 
omtrent gjennomsnittlige sett opp mot de øvrige kommunene vi sammenligner med. 
 



 
 
Utgiftene til skolelokaler har økt fra 2020 til 2021. Hovedårsaken til dette er økte strømpriser.  Gausdal 
har lavere utgifter enn Øyer, de øvrige vi sammenligner oss med har lavere utgifter til skolelokaler. 
 



9 Barn og familie 

 
 
Gausdal bruker mer på denne indikatoren enn de fleste vi sammenligner med. Økningen i utgifter fra 
2020 til 2021 knytter seg i hovedsak til håndtering av korona-pandemien. 
 



 
 
Barneverntjenesten i Gausdal har høyere utgifter til drift og tiltak enn de kommunene vi sammenligner 
oss med. Det er imidlertid en nedgang fra 2020 til 2021. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere utgifter til 
tiltak. 
 
 

  



10 Sosiale tjenester og sysselsetting 
 

 
 
Gausdal kommunes utgifter til økonomisk sosialhjelp har over tid være lavere en alle de vi sammenligner 
oss med. Kommunen har vært forskånet fra store ringvirkninger som følge av koronapandemien, og 
det har dermed ikke blitt noen økning i utgiftene fra 2019-nivået til 2021. Det må påregnes at økte 
strømpriser og prisvekst for øvrig vil medføre at flere trenger økonomisk stønad i årene framover. 
 



 
 
Kommunens utgifter til drift av sosialtjenesten er lavere enn de fleste vi sammenligner oss med. Lave 
utgifter til økonomisk sosialhjelp er en av årsakene til dette. En annen hovedforklaring er at kommunen 
har bygd ned det meste av flyktningtjenesten. Dette som følge av at kommunen ikke lenger fikk 
bosettingsanmodning fra IMDI (integrerings- og mangfoldsdirektoratet).  Kommunen har imidlertid hatt 
en økning av utgiftene innen rusområdet. 
 



 
 
Det er færre i aldersgruppen 18-24 år i Gausdal som får økonomisk sosialhjelp enn det som er tilfellet i 
de kommunene vi sammenligner oss med. Det har vært en reduksjon i denne andelen de siste fire 
årene. En av årsakene kan være at NAV arbeider målrettet med tiltak for denne aldersgruppen. 
 



 
 
Kommunen har en lavere andel som mottar sosialhjelp enn de vi sammenligner oss med også i denne 
aldersgruppen. Det er generelt en mindre andel av kommunens innbyggere som mottar sosialhjelp enn 
det vi sammenligner oss med. 
 

  



11 Helse 
 

 

Når vi sammenligner oss med andre kommuner, har Gausdal over tid større utgifter knyttet til diagnose, 
behandling og re/habilitering enn våre sammenligningskommuner. Lege og fysioterapiårsverk ligger 
også høyt i Gausdal. Særlig har økning av fastlegehjemler de siste årene bidratt til at vi ligger høyt her 
sett opp mot kommunene vi sammenligner oss med. 

Av resultatene ser vi at alle kommuner vi sammenligner oss med og kommunegruppen vi tilhører hadde 
en økning i utgiftene fra 2020 til 2021. Det antas at dette skyldes koronapandemien. 



 
 

Denne indikatoren viser at vi ligger relativt høyt på utgifter på helseområdet. Dette innbefatter blant 
annet psykisk helsetjeneste, legetjenesten og ergo-/fysioterapi. Kommunalt ansatte leger genererer 
høyere utgifter enn privatpraktiserende leger. Dette henger sammen med at ansatte leger har lavere 
listelengde enn de privatpraktiserende legene. Dette er et valg som er gjort for å skape stabilitet i 
legetjenesten i kommunen.  

Av resultatene ser vi at alle kommuner vi sammenligner oss med og kommunegruppen vi tilhører hadde 
en økning i utgiftene fra 2020 til 2021. Det antas at dette skyldes koronapandemien. 

 



 

Denne indikatoren omfatter ulike forebyggende innsatser, slik som prosjektet Ung styrke, 
ungdomskontakt, folkehelserådgiver, edruskapsarbeid, frisklivssentral og krisesenter. Prosjektet Ung 
styrke er finansiert av prosjektmidler 2017-2021. I 2021 inngår også kommunens utgifter og inntekter 
knyttet til covid-19 her. 

Av resultatene ser vi at alle kommuner vi sammenligner oss med og kommunegruppen vi tilhører hadde 
en økning i utgiftene fra 2020 til 2021. Det antas at dette skyldes koronapandemien. 



 
 
Denne indikatoren viser at vi har stabilt god legedekning over år i Gausdal. Gausdal har bedre 
legedekning pr 10.000 innbyggere enn alle de andre kommunene vi sammenligner oss med.  
 



 
 
Gausdal  ligger stabilt på denne indikatoren og er omtrent på gjennomsnittet av de kommunene vi 
sammenligner oss med. 
 



 
 
Indikatoren viser at den gjennomsnittlige listelengden i Gausdal er kort. Med unntak av en lege, er 
legene i Gausdal fast ansatte i kommunen. De har kortere pasientlister enn snittet i kommunegruppen 
og de andre kommunene vi sammenligner oss med.  
 

  



12 Omsorg 
 

 
 

Gausdal har en høyere andel av utgiftene til pleie- og omsorgstjenester i institusjon enn de vi 
sammenligner oss med.  Andelen av netto driftsutgifter i pleie og omsorg som går til institusjonsdrift 
fortsetter å øke fra 2020 til 2021. Vi ser at andelen her også øker for flere av våre 
sammenligningskommuner. 

I tråd med gjennomførte omstillings- og effektiviseringsprossesser i Gausdal i 2020 og 2021 skulle 
andelen netto driftsutgifter til institusjonstjenester gått noe ned. Årsaken til at vi ikke får denne effekten 
er i hovedsak koronapandemien. Vi har hatt økte utgifter til institusjonsdrift grunnet smitteverntiltak og 
vi har også hatt flere korona-utbrudd ved våre institusjoner i 2021 som har medført økte utgifter.  



 

Kommunens utgifter er fortsatt noe høyere enn de vi sammenligner oss med. Differansen er imidlertid 
ikke så stor som tidligere.  

Kommunens utgifter til institusjonstjeneste per innbygger har en nedadgående trend fra 2017 til 2021. 
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. I 2021 ble det etablert en HDO-avdeling ved Follebutunet. Avdelingen ble etablert 
ved at sykehjemsplasser ble avhjemlet og omgjort til HDO plasser. Tjenestene som ytes i den nye HDO-
avdelingen klassifiseres som tjenester til hjemmeboende. Det forventes i årene fremover at denne 
etableringen vil øke utgiftene til hjemmebaserte tjenester per innbygger og redusere utgiftene til 
institusjonstjenester per innbygger. 

Det har også blitt arbeidet mye med effektivisering og omstilling av institusjonstjenestene. Dette har 
redusert utgiftene i 2021. Samtidig er det økte utgifter som følge av koronapandemien og 
ressurskrevende tjenester. 

For våre sammenligningskommuner ser vi at alle økte sine netto driftsutgifter på denne indikatoren fra 
2020 til 2021. Dette skyldes trolig koronapandemien. Grunnen til at dette ikke øker tilsvarende for 
Gausdal er omstillingen som er beskrevet ovenfor. Reduksjonen som har kommet på dette området som 
følge av omstillingsarbeidet har vært større enn de økte utgiftene knyttet til koronapandemien i 2021.  

 



 

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. 

Kommunens utgifter har gått ned over år, og er i det lavere sjiktet blant kommunene vi sammenligner 
oss med. 

Dette knytter seg blant annet til den omfattende omstillingsprosessen kommunen igangsatte i 2020 og 
vridningen av tjenester fra institusjon til hjemmebaserte tjenester. Det har 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. 

I 2021 ble det etablert en HDO-avdeling ved Follebutunet. Avdelingen ble etablert ved at 
sykehjemsplasser ble avhjemlet og omgjort til HDO plasser. Tjenestene som ytes i den nye HDO-
avdelingen klassifiseres som tjenester til hjemmeboende. Det forventes i årene fremover at denne 
etableringen vil øke utgiftene til hjemmebaserte tjenester per innbygger og redusere utgiftene til 
institusjonstjenester per innbygger. 

 



 
 

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 har gått ned over år, og er i det lavere sjiktet blant kommunene vi sammenligner 
oss med. 

Dette knytter seg blant annet til den omfattende omstillingsprosessen kommunen igangsatte i 2020 og 
vridningen av tjenester fra institusjon til hjemmebaserte tjenester. Det har 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 har en lavere andel utgifter til pleie- og omsorgstjenester for hjemmeboende enn de vi 
sammenligner oss med.  Andelen går ytterligere ned fra 2020 til 2021. Vi ser at andelen her også synker 
for flere av våre sammenligningskommuner. 

I tråd med gjennomførte omstillings- og effektiviseringsprossesser i Gausdal i 2020 og 2021 skulle denne 
indikatoren gått noe opp. Årsaken til at vi ikke får denne effekten er i hovedsak koronapandemien. Vi 
har hatt økte utgifter til institusjonsdrift grunnet pandemien, samtidig som effektiviseringstiltak i pleie 
og omsorg har gitt lavere netto driftsutgifter til pleie og omsorg. Nettoutgiftene for tjenester til 
hjemmeboende er redusert mer enn nettoutgiftene for institusjonstjenester. Derfor blir denne 
indikatoren lavere. Vi forventer at denne indikatoren øker i de kommende årene, i takt med at 
kostnadene til koronapandemien forhåpentligvis avtar.  

 



 
 

Utgiftene per plass i institusjon i Gausdal er høyere enn de fleste vi sammenligner oss med og har økt 
i korona-årene 2020 og 2021. Koronapandemien har 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 og 2021 knyttet til ressurskrevende tjenester. 

Denne kostnadsøkningen er felles for alle kommunene vi sammenligner oss med og for gjennomsnittet 
av kommunegruppen vi tilhører. 



 
 

Tallene viser andelen ansatte med formell helsefaglig kompetanse. 

Gausdal har i 2021 en oppgang på denne indikatoren. Til tross for forbedringen, ligger vi fremdeles i det 
lavere sjiktet på denne indikatoren i forhold til kommunene vi sammenligner oss med.  

 



13 Generelle utgifter og inntekter 

 
 
Gausdal fikk et betydelig mindreforbruk i 2021, og mindreforbruket ble avsatt til kommunens 
disposisjonsfond. Som det framgår av tabellen, er kommunens nivå nå i det øvre sjiktet av de vi 
sammenligner med. 
 



 
 
Som følge av en økning kommunens fond, er arbeidskapitalen i andel av driftsinntektene høyere enn 
tidligere år samt at den er om trent på snittet av de vi sammenligner oss med. 
 



 
 
Etter flere år med negativt brutto driftsresultat, er det i 2021 positivt. De fleste kommuner har en 
bedring i resultatene fra 2020 til 2021, men økningen i Gausdal har vært relativt høyt. Utfordringen for 
kommunen vil nå være å opprettholde et positivt brutto driftsresultat i årene som kommer. 
 



 
 
Kommunens netto driftsresultat i 2021 er svært godt. Kommunen har gjennomført betydelige 
omstillingstiltak de siste årene, skatteinngangen ble høyere enn ventet samt at kommunen mottok et 
ekstra utbytte som følge av at Lillehammer og Gausdal Energiverk Holding as ble oppløst. Det er 
urealistisk å forvente et resultat på samme nivå i 2022. 
 



 
 
Kommunens netto lånegjeld er ved utgangen av 2021 lavere enn året før, men vi ligger høyere enn alle 
vi sammenligner med. Det er derfor viktig å fortsatt ha fokus på å holde et lavt investeringsnivå 
framover. 
 

 


