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RÅDMANNENS INNLEDNING 
 
Kommunen er en politisk styrt institusjon med en kompleks oppgaveportefølje. Kommunen skal gi 
innbyggerne velferdstjenester, være en myndighetsforvalter, være en planleggings-/utviklingsaktør i 
samfunnsbyggingen og skal ivareta og utvikle lokaldemokratiet. Kommunen er også den største 
arbeidsgiveren. 
 
Kommunestyret har behandlet 87 saker, formannskapet har behandlet 104 saker og planutvalget har 
behandlet 92 saker.   
 
Av større sakene som har vært i kommunestyret kan vi nevne: 
 

• Samarbeidsavtale mellom Gausdal kommune og Sykehuset innlandet HF: avtaler knyttet til 
samhandlingsreformen 

• Rusmiddelpolitikk handlingsplan 
• Kommunal planstrategi 
• Delegasjonsreglementet 
• Skolestruktur 
• Planlegging av legesenter 
• Etablering av interkommunal samhandlingsenhet (for Lillehammer, Øyer, Gausdal og 

Ringebu).  
 
Konsolidering  
De siste årene har Gausdal kommune vært svært offensive i forhold til samfunnsbyggerrollen, - med 
tilrettelegging av nytt nærings- og industriareal, nytt idrettsanlegg og Gausdal arena. Dette har medført 
store låneopptak. De siste årene har Gausdal kommune omstilt seg for å tilpasse seg endrede 
økonomiske rammebetingelser. Vi har tatt ned driften med nesten 10 %. I 2012 har vi hatt en “pause”, 
for å konsolidere stillingen, og forberede ansatte og innbyggere på nye omstillingstiltak. Det er ikke 
nok å ha fokus på effektiv utnyttelse av ressursene og et kontinuerlig forbedringsarbeid. I tillegg må vi 
inn med nedjustering av rammene til planområdene. Det er komplekse og sammensatte tjenester en 
kommune yter, så det å bruke tid på dette er nødvending.    
Noen resultater 
Vi har stor oppmerksomhet på arbeidsmiljø, trivsel og ledelse og har fortsatt et høyt nærvær: 94,35 % i 
2012.  Medarbeiderne er kommunens viktigste ressurs. 60 % av utgiftene går til lønn. Det er 
medarbeiderne som: 

- gir kvaliteten i tjenestene 
- gir kraft til utviklings- og forbedringsarbeidet 
- hver dag er viktige omdømmebyggere  

 
Mer om resultatene for tjenestene finner en i kapitlene om de ulike planområdene.  
 
Vi gleder oss over at Gausdal Arena ble ferdigstilt i 2012. Med dette bygget har vi fått en ny 
idrettshall, og her har vi fått samlet biblioteket, kulturskolen, ungdomsklubben og frivilligsentralen. 
Det blir spennende å følge utviklingen av denne møteplassen.  
 
Samhandlingsreformen. 
Samhandlingsreformen trådte i kraft 01.01.2012. I 2012 har vi hatt arbeidet vi mye med denne, - både 
i egen organisasjon og ikke minst sammen med de 3 andre kommunene som er med i TRUST-
prosjektet (Lillehammer, Øyer og Ringebu). Gjennom samhandlingsreformen har kommunene fått nye 
oppgaver. Målene i samhandlingsreformen er:  

• Økt livskvalitet for den enkelte 
Like god eller bedre kvalitet i kommunene 

• Mer helhetlige og koordinerte tjenester  
Forpliktende samarbeidsavtaler og avtalte behandlingsforløp 
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• Dempet vekst i bruk av sykehustjenester  
Redusert press på helsetjenestene gjennom satsing på helsefremmende og 
forebyggende arbeid 

 
Gausdal kommune har tatt ny Lov om folkehelse på alvor og opprettet en 90 % stilling som 
folkehelsekoordinator. Tidlig intervensjon, forebygging og helsefremmende tiltak er innsatsområder i 
Gausdal kommune. Vi klarer sakte, men sikkert å snu ressursbruken. Det er ikke så lett å måle 
konkrete resultat ennå, for «gevinstene» av dette kan kanskje sees om 5 – 10 – 30 år.  
 
Kommunens økonomiske situasjon.  
Gausdal kommunes regnskap for 2012 ble avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd i 
forhold til budsjett) på 7,4 mill. kr. Hovedårsaken til dette resultatet er merinntekter fra 
inntektsutjevningen/skatt samt mindre netto utgifter til renter og avdrag. Det siste knytter seg til lavt 
rentenivå og vesentlig høyere innskudd på bank enn det som det ble budsjettert med. 
 
Drift av kommunens tjenester gikk samlet sett tilnærmet i balanse. Det er imidlertid innbyrdes 
forskjeller der enkelte planområder har overskudd og andre underskudd. Dette vil bli nærmere omtalt 
og analysert i denne årsmeldingen.  
 
 
 
OVERORDNET STYRINGSKORT  
 

STYRINGSINDIKATORER  

SAMFUNNSPERSPEKTIVET MÅL STATUS 

Gausdal: kultur- og fritidskommunen: 
Opplevelse av kultur- og fritidstilbud.            * 

4 

Undersøkelsen ikke 
gjennomført – felles 

regionalt tiltak ble ikke 
gjennomført 

Miljøfokus:  
Antall kommunale byggenheter som er sertifisert som 
“Miljøfyrtårn”. 

5 
 5 bygg/enheter er 

miljøsertifisert 

Medvirkning  
Hver enhet gjennomfører minst ett tiltak som stimulerer til 
frivillig innsats. 

55 % 
Tiltaket gjennomført 
med godt resultat og 
videreføres i 2013 

Tilgjengelighet 
Gode internettsider                                          ** 

5 
Undersøkelse i regi av 

DIFI er ikke 
gjennomført 

TJENESTEPERSPEKTIVET MÅL STATUS 
Resultatmålene går fram av de ulike planområdene. -  
Gode tjenester med fokus på kvalitet. 
Hver virksomhet gjennomfører minst en Lean-prosess 100 % 

Det er gjennomført 
prosesser som planlagt 

i enhetene 

ØKONOMIPERSPEKTIVET MÅL STATUS 
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter    8,6 % 
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 106 78,5 
 
MERKNADER:  
*   Innbyggerundersøkelse i 2012 med kultur og fritid som hovedtema.  
**  Måles årlig av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT)  
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STYRINGSINDIKATORER  

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET MÅL STATUS 
Seniorpolitikk:  
Gjennomsnittsalder ved pensjonering (AFP/alderspensjon) 

Lærer  64 
Andre 65 

Lærer 63 år 10 mnd. 
Andre 64 år 11 mnd. 

 
Nærvær  

 
95 

 
94,5 

I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,0 5,1 
I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger 
som stilles til deg? 

5,0 5,2 

I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om 
kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 

4,5 4,6 

Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din 
enhet? 

4,8 5,0 

Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? 

4,8 5,0 

 
Svarprosent i 2010:  62,7 
Svarprosent i 2011:  78,1  
Svarprosent i 2012:  82,8 
 
Når det gjelder gjennomsnittsalder ved pensjonering er denne tett nær de oppsatte mål. Det innebærer 
at flere ansatte velger er å stå i arbeid framfor å gå av med AFP. Det er en gledelig utvikling. 
 
Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført som planlagt i mars/april inneværende år. Til sammen 17 
områder/spørsmålsstillinger har vært undersøkt.  Vi har i rapporteringsmessig sammenheng sett det 
hensiktsmessig å gjøre et utplukk av 5 sentrale måleparametere i forhold til medarbeidertilfredshet, 
slik tabellen ovenfor viser.  
 
Det er grunn til å være fornøyd med resultatet av undersøkelsen totalt sett; vi har en betydelig økt 
svarprosent, og gjennomgående bedre resultater enn målsettingene. Undersøkelsen bekrefter i tillegg 
en positiv utvikling og trend over tid. For de som ønsker å gå nærmere inn i undersøkelsen er den å 
finne på kommunens hjemmeside. 
 
 
LIKESTILLING, DISKRIMINERING, TILGJENGELIGHET, INTE RNKONTROLL 
OG ETIKK 
 
I Kommunelovens § 48 pkt. 5 heter det: 

«I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller 
fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av 
årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. 
Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en 
høy etisk standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder 
likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og 
tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid 
med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven.» 

 
Følgende lovendring med virkning for årsmeldingen for 2013 er vedtatt i § 48 pkt. 5, 2. setning 
(endringen er understreket): 
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Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre 
betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. 
 
Tilgjengelighet 
Tilgjengelighet er et moment i alle planer, - både reguleringsplaner og for nybygg/utbedring av 
eksisterende bygg. At ikke alle kommunale bygg er universelt utformet er en utfordring vi har fått 
dokumentert gjennom skolestruktursaken. 
  
Hjemmesiden til kommunen er ny og er tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonshemming. Ett 
forhold er imidlertid ikke helt på plass, det er i forhold til å få tekst opplest. 
 
Diskriminering 
I ansettelsesreglementet til kommunen står det: 
«Andel ansatte med innvandrerbakgrunn bør øke, og dersom det på søkerlisten er kvalifiserte søkere 
med innvandrerbakgrunn bør disse intervjues.»  
Dette har kommunen fokus på og det blir vurdert ved hver søkerliste. 
 
Vi driver heller ikke med «aldersdiskriminering». De best kvalifiserte søkerne ansettes, uansett alder. 
Det legges for øvrig til rette for eldre arbeidstakere. 
 
Likestilling  
Tallmaterialet tar utgangspunkt i fastlønnede, og deres årslønn pr. 31.12.2012.  Tillegg som for 
eksempel kontaktlærer-, pedagogisk leder- og kvelds- og helgetillegg er ikke med. 
 

Ansatte fordelt på kjønn 
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Kvinner 79,4 % 77,4 % 78,8 % 78 % 78,1 % 79,3 % 79,9 % 81 % 
Menn 20,6 % 22,6 % 21,2 % 22 % 21,9 % 20,7 % 20,1 % 19 % 

 
Kjønnsfordelinga i arbeidsstokken har en 80/20 fordeling, med litt variasjon fra år til år. 
Innen pleie og omsorg, renhold og barnehage er andelen menn under 1 %, mens menn er i stort flertall 
innen teknisk område.  Undervisningspersonalet fordeler seg med 75 % kvinner og 25 % menn. 
 
Ansattes gjennomsnittslønn 
Vi har skilt på ulike utdanningsnivå, og tatt ut noen grupper særskilt.  Arbeidsledere finner vi blant 
ufaglærte og faglærte.  Rådgivere en hentet ut av høgskolegruppa og viser de i kap.5 som ikke arbeider 
i en direkte fagstilling.   Undervisning omfatter lærere med godkjent utdanning.  Mellomledere er for 
eksempel styrere i barnehage og avdelingssykepleiere. 
 

Gjennomsnittslønn fordelt på kjønn og ulike stillingskategorier  

 Kvinner Menn 
 2008 2009 2011 2012 2008 2009 2011 2012 
Ufaglærte 286.587 294.196 322.728 342.397 283.663 293.570 324.368 344.740 
Faglærte 306.063 317.621 344.323 369.554 309.263 322.895 341.300 365.521 
Arbeidsledere 316.216 328.567 360.367 384.040 337.600 348.440 372.400 397.500 

Høgskole 343.058 363.990 405.857 434.474 354.800 360.983 
408.478 
445.710* 

465.376 
479.511* 

Rådgivere 397.115 394.855 438.843 485.494 407.583 408.586 464.893 493.200 
Undervisning 383.445 405.944 438.893 459.872 383.800 399.616 435.160 451.950 
Mellomledere    488.750     
Enhetsledere    592.138    574.050 
Det ble ikke utarbeidet tall for 2010 på grunn av brudd i lokale forhandlinger.      * Med ingeniørene 
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Hvem som har høyest gjennomsnittslønn fordeler seg forholdsvis jevnt mellom kvinner og menn.   Fra 
2011 til 2012 har det ikke skjedd noen endringer mellom kjønnene, men det har vært noen endringer i 
differansene. 
 
Gjennomsnittlig stillingsprosent 
Det er stort fokus på deltidsproblematikk og uønsket deltid i offentlig sektor, og da særlig innen 
helsesektoren og turnusstillinger.  Vi presenterer derfor gjennomsnittlig stillingsprosent for de ulike 
stillingskategoriene. 
 

Gjennomsnittlig stillingsprosent fordelt på kjønn og ulike stillingskategorier  

 Kvinner Menn 
 2011 2012 2011 2012 

Ufaglærte 64,4 % 64,5 % 69,9 % 73,0 % 
Faglærte 64,2 % 70,0 % 84,6 % 84,1 % 
Arbeidsledere  100,0 %  90,0 % 
Høgskole  83,0 %  86,3 % 
Rådgivere  91,7 %  84,7 % 
Undervisning  84,9 %  90,2 % 
Mellomledere  98,3 %   
Enhetsledere  100,0 %  100,0 % 
 
Den gjennomsnittlige stillingsprosenten blir ikke helt nøyaktig da vi har noen ansatte med to stillinger 
plassert i ulike stillingskategorier, og selv om de til sammen kan ha 100 % tilsetting så fremstår de 
som deltidstilsatt. 
 
I problematikken rundt deltid må vi gå dypere ned for å finne ut omfanget. I grunnlag ligger for 
eksempel pensjonister som ønsker en mindre helgestilling og yngre mennesker med en deltidsstilling i 
kulturskolen.  Vi ser at selv blant rådgivere og innen undervisning hvor det vanlige er 100 % stilling 
finner vi mange med deltidsstillinger.   
 
Internkontroll 
Fra årsmeldingen i 2013 blir kommunene gjennom Kommuneloven pålagt å redegjøre for tiltak som er 
satt i verk og tiltak som er planlagt. For Gausdal kommune er det naturlig å skrive noen ord om 
internkontroll i årsmeldingen for 2012. I 2012 var vi med i KS effektiviseringsnettverk for 
internkontroll «Orden i eget hus», - rådmannens internkontroll. Vi fikk god hjelp i dette nettverket for 
å finne ut hva en må ha på plass. For en ganske liten kommune med en ganske liten administrasjon er 
det gull verdt å få slik drahjelp; fra dyktige KS folk og gjennom samarbeid med andre kommuner i 
nettverket.  
 
Vi arbeider etter mottoet godt nok, ikke ideelt sett. Internkontroll er et utrolig stort tema, og vi prøver 
å forenkle og forbedre. Vi er opptatt av å finne en god måte å knytte sammen de forskjellige systemene 
på – for å få en mer helhetlig virksomhetsstyring  
Tradisjonell internkontroll har fokus på:   kontroll – risiko – avvik 
Kvalitets-tenkningen har fokus på:  prosesser og rutiner  
Styringssystemet, BMS, har fokus på:  mål og måloppnåelse  
 
Kvalitet og internkontroll er forankret i politiske styringsdokument: både strategisk og som tiltak det 
rapporteres på i tertialrapporten og årsmeldingen. Vi klarer ikke å gjøre alt på en gang, - internkontroll 
er et stort felt. Vi har på plass mye i den sektorovergripende internkontrollen, her definert som  
 

• Delegeringsreglement fra kommunestyret 
til rådmannen 

• Administrative fullmakter fra rådmannen 

• HMS internkontroll 
• Krise og beredskap 
• Rutiner for systematisk 



 8

• Økonomireglement/-håndbok  
• Finansreglement  
• Anskaffelsesreglement 
• Personalreglementer 
• Etiske retningslinjer 
• Lederavtaler  

avvikshåndtering 
• Strategisk kompetansestyring 
• Oversikt over avtaler 
• Arkivplan 
• Datasikkerhet og personalopplysninger 

 
 
Vi må i 2013 arbeider mer her, og i tillegg se på om vi får på plass et system for internvurdering.  
Vi har ikke prioritert å risiko og sårbarhets-vurdere alle viktige prosesser / tjenester. Vi har arbeidet 
mer med dokumentasjon og ikke minst bedriftskulturen Å følge felles rutiner og dokumentere det en 
skal, er ikke en del av kulturen i alle enheter. Lean er et sentralt verktøy i dette forbedringsarbeidet.  
 
Planområdene skole og omsorg var prioriterte områder i internkontrollarbeidet i 2012.   
 
Rådmannen informerte i 2012 kontrollutvalget i Gausdal om arbeidet med internkontroll.  
 
Etikk 
Gausdal kommune har etiske retningslinjer som gjelder for både ansatte og folkevalgte. 
Retningslinjene omfatter blant annet disse punktene: 

• Myndighetsmisbruk 
• Gaver og andre fordeler 
• Integritet/interessekonflikter/habilitet 
• Bruk av utstyr/biler/etc. 
• Ledelse 
• Innkjøp 
• Taushetsplikt 
• Rutiner ved brudd på retningslinjene 
• Varsling 
• Opplæring 

 
Ved introduksjon av nyansatte gås retningslinjene gjennom. 
 
 
NÆRVÆR 
 
Nærværet til Gausdal kommune har i svært mange år ligget høyere enn landsgjennomsnittet. Nærværet 
for kommunene i landet gikk ned med 0,5 %-poeng fra sist år, mens nedgangen i Gausdal var på snaue 
0,1 %-poeng. Selv om nærværet i Gausdal også gikk ned fra 2011 er det gledelig å registrere at det 
ikke er så mye ned som for resten av landet. 
 
Gausdal kommune er en IA-bedrift og har i tillegg gjennom styringssystemet fokus på arbeidsmiljø og 
trivsel. Dette gir seg utslag i en høy nærværsprosent. 
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*) For å få sammenlignbare tall mellom kommune og landsgjennomsnitt er det her brukt tall for siste 
kvartal året før og de tre første kvartalene i regnskapsåret. I årsmeldingen for øvrig er det nærværstall 
for perioden januar-desember. 
**) Nasjonale tall for kommunesektoren er hentet fra KS sin hjemmeside. 
 
 
SENIORPOLITIKK 
 
Gausdal kommune har et kontinuerlig fokus på godt arbeidsmiljø, gjennom arbeid med: 

• Positiv organisasjonskultur. 
• Livsfasebasert arbeidsiverstrategi. 
• Tydelig ledelse. 
• Seniorpolitiske retningslinjer med tiltak fra 55 år og oppover. 

 
Vi har ulike tilbud og tiltak som kan stimulere eldre arbeidstakere til å forlenge arbeidskarrieren. Vi 
legger blant annet til rette for å kombinere AFP/alderspensjon/arbeid. Fra 2011 ble seniorpolitikken 
lagt noe om, de økonomiske insitamentene gjelder ansatte mellom 62 og 64 år, mot tidligere 62-66 år. 
 
Som det framgår av diagrammet som følger er det 40 ansatte som en eller annen gang i løpet av 2012 
har vært inne på en av seniorordningene. Dette er en nedgang på 4 personer i forhold til 2011.   
 

Bruk av seniortiltak 2012 2011 2010 2009 2008 
  DNB KLP  SPK DNB KLP  SPK KLP  SPK KLP  SPK KLP  SPK 
Redusert arbeidsplikt 20 % 23 0 1 21 0 3 23 4 20 3 15 3 
Redusert  
arbeidsplikt 30 % *) 0 0 0 1 0 0 2 2 1 2 1 2 
Bonusavlønning 4 0 0 7 0 2 7 2 4 2 6 2 
AFP 62-64 11 0 1 7 0 1 6 8 4 6 3 5 
Sum antall ansatte med 
seniortiltak i løpet av året 38 0 2 36 0 6 38 16 29 13 25 12 
*) Ordningen ble avviklet i løpet av 2011. 
**) SPK gjelder lærere. KLP gjelder sykepleierne. DNB gjelder øvrige ansatte. 
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OVERTIDSBRUK 
 

Bruk av overtid 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Planområde   - alle tall i hele tusen kr - 
1 - Administrative fellestjenester 0 28 21 26 8 41 
2 - Næring og miljø 0 0 0 0 5 3 
3 - Skole 13 127 106 157 207 120 
4 - Barnehage 90 107 122 149 143 133 
5 - Kultur og fritid 0 0 1 0 7 10 
6 - Teknisk drift 261 519 201 191 208 210 
7 - Bygg/eiendom/areal 47 91 96 104 95 87 
8 - Interkommunale samarbeid 0 0 0 17 36 0 
9- Barn og familie 9 2 26 4 5 14 
10 - Sosiale tjenester og 
sysselsetting 0 0 3 4 11 0 
11 - Helse 227 200 322 390 97 90 
12 - Omsorg 1 726 1 232 998 1 697 751 735 
Sum overtid  2 373 2 306 1 897 2 739 1 575 1 442 
Det presiseres at det her er snakk om utbetalt overtid i kr og ikke antall timer overtid. 
 
Det er en samlet økning i bruk av overtid fra 2011 til 2012 på 2,9 %. Hensyntatt lønnsveksten er 
utbetalt overtid på omtrent samme nivå som for 2011. 
 
Det har vært en betydelig økning i overtidsbruken innen pleie- og omsorgstjenesten. Økningen har 
dels sin forklaring i lav grunnbemanning kombinert med økte pleiebehov og økt kompleksitet i 
sykdomsbildet. Et annet forhold som også påvirker overtidsbruken er nærværstallene som er noe 
lavere i 2012 enn tidligere år.  Vi følger utviklingen i nærværstall og bruk av overtid løpende. 
 
 
ANTALL ÅRSVERK 
 

  Gjelder ansatte i faste stillinger  Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk 
Planområde: 2012 2011 2010 2009 

1 Administrative fellestjenester *) 15,6 15,8             16,4  16 
2 Næring og miljø 0,5 0,5               0,5  2 
3 Skole 98,3 100,6             98,9  115,1 
4 Barnehage 43,1 39,8             42,6  44 
5 Kultur og fritid 8,4 8,2               8,1  8,5 
6 Teknisk drift 17,3 15,9             18,6  14,2 
7 Bygg/eiendom/areal 39,6 40,2             38,4  34 
8 Interkommunale samarbeid 9,2 8,6             10,2  9,7 
9 Barn og familie 11,3 14,6             14,2  9,2 

10 Sosiale tjenester og sysselsetting 10,8 14,0             15,9  15,6 
11 Helse 41,3 37,6             40,8  39,6 
12 Omsorg 96,5 91,9             96,9  102,4 

  Sum 391,9 387,6 401,4            410,3  

  

Sum ansatte i Gausdal 
kommune 502 506 532 538 

*) Her inngår de hovedtillitsvalgte. 
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Tabellen viser kun fast ansatte. Det er en økning på 4,3 årsverk fra 2011 til 2012. Antall fast ansatte 
er redusert med 4 personer. Dette har sin årsak i at kommunen har klart å øke stillingsandelen for noen 
av fast ansatte med reduserte stillinger. 
 
Det presiseres at det vil kunne være noe usikkerhet knyttet til tallene knyttet til midlertidig ledighet i 
stillinger i påvente av ansettelse. 
 

 
INVESTERINGER 
 
Kommunen skal i årsmeldingen rapportere på eventuelle avvik mellom regnskap og budsjett dersom 
dette ikke er inntatt i note til regnskapet. For driftsregnskapet framgår dette av planområdene 1-13. 
Når det gjelder investeringsregnskapet vil dette bli tatt opp under kapitlet investeringer. 
 
I forbindelse med regnskapet for 2011 fikk kommunen tilbakemelding knyttet til manglende 
korrigering av investeringsbudsjettet i tråd med endret framdrift. For å bøte på dette ble det lagt fram 
en sak for kommunestyret i desember 2012 der investeringsbudsjettet ble bedre periodisert mellom år. 
Det vil si at der det var kjent at utgifter / inntekter vil påløpe i 2013 i stedet for 2012 ble det foretatt en 
korreksjon av budsjettet for 2012. Der utgifter / inntekter ble periodisert mellom år på denne måten vil 
midlene bli lagt inn igjen i budsjettet for 2013 i forbindelse med sak til kommunestyret. 
 
Til tross for at denne korrigeringen ble foretatt av investeringsbudsjettet i 2012 er det et par avvik i 
investeringsregnskapet som er av en slik størrelse at de bør forklares. Dette gjelder følgende forhold: 
 
1) Prosjekt 95700 Ny idrettsplass. 
Det er her en budsjettert utgift på 6,4 mill. kr i 2012, mens regnskapsførte utgifter er litt under 
0,1 mill. kr. Årsaken til denne differansen knytter seg til avtalt erstatning for lysløype til Gausdal 
Idrettslag vedrørende etableringen av Steinsmoen industriområde. I forbindelse med utbetaling av 
erstatning er det fra kommunestyrets side tatt forbehold om at avtalen skal godkjennes av årsmøtet i 
Gausdal Idrettslag. Manglende årsmøtebehandling er årsaken til at beløpet ikke er utbetalt i 2012 
 
2) Prosjekt 99101 Utlån av husbankmidler. 
Dette knytter seg til utlån av startlån. Det var budsjettert med 27,2 mill. kr i utlån av startlån i 2012, 
faktisk utlån ble 18,8 mill. kr. Det vil alltid være en periodisering mellom år knyttet til denne typen 
lån, og det vil gå noe i «rykk og napp» i løpet av året.. Det ble imidlertid ikke så stort press på disse 
midlene på slutten av året som først antatt, og dette framkommer derfor som et avvik. Ettersom 
kommunen også hadde fått innvilget fullt startlån fra Husbanken i 2012 ville det også derfor være noe 
ulogisk å justere ned denne posten på den bakgrunn.   
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01 ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER 

 
OM PLANOMRÅDET  

Planområdet inneholder alle utgifter knyttet til den politiske og administrative styringen av 
kommunen. I planområdet inngår, servicetorg, politisk sekretariat, post- og arkiv, personalarbeid, 
informasjon, økonomistyring, kvalitetssystem, internkontroll og utviklingsoppgaver for enhetene, 
eldreråd, overformynderi, kontrollutvalget, inkl. utgifter til revisjon, tilskudd til 3-1 samarbeid 
vedrørende skatt/innfordring og lønn/regnskap og innkjøpssamarbeidet, store fellesposter som AFP og 
forsikringer, frikjøp hovedtillitsvalgte, felles IKT-utgifter 
 
 

 
 
STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRA-TALL / STATISTIKK 2012 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Lønn, administrasjon og styring i % av totale lønnsutgifter  4,9 6,9 6,8 7,0 
Netto driftsutgifter pr innb. til administrasjon og styring  4 246 4 329 4 206 3 975 
Brutto driftsutgifter pr innb. til administrasjon og styring 4 490 4 803 4 589 4 332 
Brutto driftsutgifter til funksjon 100, Politisk styring, i kr. pr. 
innb. 

415 479 420 374 

  
Kommentar 
Kommunen ligger som tidligere år under eller på samme nivå som kommuner vi sammenligner oss 
med. Dette stemmer med tidligere undersøkelser som viser at vi bruker mindre ressurser på 
administrativ ledelse. 
 

UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID  2009 2010 2011 2012 
Lønn, administrasjon og styring i % av totale lønnsutgifter  4,6 5,2 5,6 4,9 
Netto driftsutgifter pr innb. til administrasjon og styring  5 168 4 192  4 289 4 246 
Brutto driftsutgifter pr innb. til administrasjon og styring 5 299 4 406  4 487 4 490 
Brutto driftsutgifter til funksjon 100, Politisk styring, i kr. pr. 
innbygger 

417 329  483 415 

  

I 2012 fikk kommunen i samarbeid 
med Gausdal Næringstorg  og 
HR Data laget seks videoer under 
navnet «Kom til Gausdal».  
 
Videoene er tilgjengelige på 
kommunens nettside samt You Tube 
og har per nå hatt 17.600 visninger.  
 
Kommunen har fått mye positiv 
respons på denne måten å 
markedsføre Gausdal på. 
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Kommentar: 
Kommunens nettoutgifter til administrasjon og styring er redusert med 0,7 % fra 2011, i rene kroner, 
43 kroner pr innbygger. Dette betyr ikke at vi nødvendigvis har brukt mindre ressurser, men at 
fellesutgiftene er fordelt ut på de respektive planområder hvor utgiftene hører hjemme. 
  

BEFOLKNINGSUTVIKLING 2009 2010 2011 2012 
Antall innbyggere 6 142 6 141 6 160 6 141 

MEDARBEIDERTILFREDSHET 2009 2010 2011 2012 
Medarbeidertilfredshet samlet for kommunen (skala 1-6) 4,9 4,8 4,8 5,1 
  
Kommentar:                                                                                                                                        
Folketallet viser en mindre reduksjon fra 2011. Reduksjonen skyldes et fødeselsunderskudd på 12 
personer, samt en differanse vedrørende inn- og utflytting på 7 personer. 
 

STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2012  
“Papirløse” politikere    
I hvilken grad er du fornøyd med å være papirløs politiker. 

4 4,9 

 
Innhold i ny portal, vurdering Norge.no 

5 stjerner 

Undersøkelse i 
regi av DIFI 
gjennomføres 
ikke i 2012 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012  
Nærvær  96 96,8 
I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,4 4,6 
I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger 
som stilles til deg? 

5,1 5,1 

I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om 
kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 

5,0 4,9 

Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din 
enhet? 

5,1 5,1 

Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen 
din? 

5,2 4,9 

 
KOMMENTARER: 
 
Når det gjelder medarbeiderperspektivet er resultatene i hovedsak tilfredsstillende, selv om vi på noen 
områder ligger litt lavere enn målene som er satt. Avvikene er så små at det er vanskelig og feil å 
trekke bastante konklusjoner. Avvikene vil det bli jobbet videre med. 
 
STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012  

Fokusområder  Status 
Alle saksbehandlere over på elektronisk 
saksbehandling 

Alle saksbehandlere på rådhuset er nå over på 
elektronisk plattform. Det vil fortsatt ta litt tid før 
alle enheter er over på sammme plattform. 
Erfaringene med elektronisk saksbehandling er 
entydig positive.  
 

Kvalitetsarbeid og forbedring, med Lean som et 
viktig verktøy. 
 

Går som planlagt. 
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Fokusområder  Status 
Videreutvikle lederstøtten og samhandlingen med 
arbeidstakerorganisasjonene. 

Opplever god samhandling med 
arbeidstakerorganisasjonene 
Opplever god samhandling med de folkevalgte 
Opplever at vi klarer å gi god lederstøtte 

Ferdigstille prosjektet ”papirløse politikere”. Prosjektet gjennomført. Brukerundersøkelse 
gjennomført november 2012 med en snittskår på 
4,9. 

Videreutvikle kommunens internettportal, med 
tjenester på nett 

Kommunens nettportal er utviklet videre i 2012 
bl.a. gjennom aktiv bruk av sosiale medier. Ved 
utgangen av året er det tilgjengelig over 200 
tjenestebeskrivelser og 8 fullelektroniske 
skjemaer. Innebærer bedret tjenesteyting for 
kommunens innbyggere.  

Kommunal planstrategi utarbeides og vedtas, 
gjennom en god prosess med de andre 
kommunene i Lillehammerregionen og de 
statlige / regionale aktørene. 

Kommunal planstrategi ble vedtatt i 
kommunestyret i juni. 

Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel 
igangsettes. 

I gang.  

  
ØKONOMI: 
 
 
1 Administrative fellestjenester 

Regnskap 
2012 

Justert budsjett 
2012 

Avvik 
2012 

Regnskap 
2011 

Fra skjema 1B 24,80 25,33 0,53 23,68 
 
Planområdet fikk et mindre forbruk ved årets slutt tilsvarende 0,5 mill. AFP-budsjettet ble ikke 
korrigert mellom planområdene som forutsatt, dette innebærer at planområdet er 0,5 mill. kr for godt i 
forhold til realitetene. Korrekt resultat på planområdet er dermed et resultat i balanse. Dette tilsvarer 
prognosen ved rapporteringen for 2. tertial. Til tross for et resultat i balanse er det noen forhold som 
må kommenteres. 
 
Det er inngått avtale med Svatsum Vel i tilknytning til at de overtok tidligere Svatsum skole. Det er 
vedtatt at salgssummen for rektorboligen skal utbetales til Svatsum Vel over en periode 
(Jmf. formannskapssak 70/10). Dette punktet har ikke blitt tatt inn i budsjettet for 2012 og det er 
således et negativt avvik på denne posten tilsvarende 0,256 mill. kr.  
 
Det ble i forbindelse med rapporteringen per 2. tertial bemerket at det er et merforbruk knyttet til drift 
av politiske råd og utvalg. Ved årets slutt viser det seg at det ble et merforbruk på 0,2 mill. kr. 
 
Dette merforbruket er oppveid av besparelser på øvrige funksjoner.   
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02 NÆRING OG MILJØ  

 
OM PLANOMRÅDET  

Planområdet omfatter næringsarbeid, miljøvern og utmarksforvaltning. I dette inngår personell innen 
næringsutvikling, landbruksforvaltning, utmarksforvaltning, turistinformasjon, støtte til næringslivet, 
og tiltak innen miljøvern, vilt, fisk og friluftsliv. 
 
 
 

 
 
 
STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2012 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Netto driftsutgifter fysisk planlegging, kulturminner, natur og 
nærmiljø pr. innbygger i kroner  

 
800 

 
601 

 
548 

 
564 

Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder, per innbygger i 
kroner  

28 79 93 158 

Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for 
næringslivet i kroner pr. innbygger 

 
414 

 
106 

 
161 

 
62 

 
UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2009 2010 2011 2012 

Netto driftsutgifter fysisk planlegging, kulturminner, natur og 
nærmiljø per innbygger i kroner  

 
804 

 
408 

 
435 

 
800 

Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder, per innbygger i 
kroner  

35 42 29 28 

Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for 
næringslivet i kroner pr. innbygger 

 
560 

 
653 

 
637 

 
414 

 
Kommentar: 
Kommunen har svært varierende utgifter knyttet til fysisk planlegging, kulturminner, natur og miljø. 
Årsaken til det er at kommunens utgifter til planarbeid byggesaksarbeid har økt fra 2011 til 2012 
samtidig som inntektene på disse områdene er redusert. Se for øvrig planområde 7 for nærmere 
forklaring her. Når det gjelder de øvrige utgiftselementene her er det tilnærmet uendret i forhold til 
tidligere år. 
 

Statsråd Vedum på besøk i 
Gausdal høsten 2012. Her i 
samtale med tre generasjoner på 
gården Hage. 
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Rekreasjon i tettsted har tidligere vært en forholdsvis lav utgift i Gausdal sammenlignet med andre, det 
er også tilfellet i 2012.  
 
Tilrettelegging for næringslivet er en post som har vært høy i Gausdal i forhold til de vi sammenligner 
oss med. Dette henger sammen med bevisst satsing på næringsutvikling. Kommunen har gjennom 
årene hatt store svingninger i netto utgifter på dette feltet som følge av utbetaling av tilskudd fra 
næringsfondet samt øvrige tilskudd, eksempelvis til Q-meieriet AS, Pretre AS, etc. I 2012 var 
utgiftene mer på «det jevne» og således lavere enn de to foregående år.  
 
STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS 

SAMFUNNSPERSPEKTIVET 2012  
Areal omdisponert dyrket mark 
(KOSTRA) 

0 82 

Jordbruksareal i drift (daa) 
 

68 000 
(135 000)* 

66 150 
(129 837) 

Antall søkere (produksjonstilskudd) 340  
(680) 

320 
(655) 

Planting (foryngelse) (antall planter)  380 000 
(1,1 mill.) 

270 855 
(0,78 mill.) 

Ungskogpleie (daa)  
(Mekanisk etterarbeid og avstandsregulering) 

1 400 
(4 000) 

1 336 
(3 105) 

Næringslokaler tilgjengelig for etablering av nye virksomheter 
(antall kontor)  

2 6 

Næringsarealer tilgjengelig til enhver tid, daa 60 55 
Gjennomføring av energi- og klimaplan  Evaluering 0 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2012  
Andel søknader levert elektronisk (PT) (%)  43 (48) 45 (49) 
Antall klager i forbindelse med PT/RMT 8(15) 6 (9) 
Brukerne opplever at de får god service (1-6)  4,5 4,4 
Brukerne opplever at rådgivningen / saksbehandlingen er god (1-
6)  

4,5 4,0 

Brukerne opplever at de får god informasjon  5 4,1 
 

*Tall i parentes angir tall for regionen 
PT  = Produksjonstillegg 
RMT = Regionale miljøtiltak 

 
KOMMENTARER: 
Nedgangen i antall søkere på produksjonstilskudd viser en fortsatt nedgang i antall gardsbruk i drift, 
selv om aktiviteten samlet er rimelig bra.  
 
Brukerundersøkelsen utført i februar ble besvart av 186 brukere i hele regionen. Den gir bra 
tilbakemelding på service, rådgiving/saksbehandling og informasjon, men viser også et 
forbedringspotensiale. Tilbakemeldingen har stor spredning som viser at det er variasjon i hvordan 
brukerne er fornøyd. Særlig er det en tilbakemelding på at informasjonen på hjemmesida bør 
forbedres.   
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STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012  

Fokusområder  Status 
Gjennomføre siste prosjektår av Mer GLØd i 
henhold til plan, evaluere og utarbeide strategi 
for videre arbeid med landbruksbasert 
næringsutvikling. 

Arbeidet i Mer GLØd er avsluttet og 
sluttrapportert. Det er utarbeidet og bevilget 
midler til prosjekt Vekst og kunnskapsutvikling i 
landbruket.    

Bistå til etablering av bioenergianlegg i Gausdal. Arbeidet stanset grunnet manglende 
varmeleveransekapasitet ved Gausdal Bruvoll.  

Gjennomføre kompetansehevende tiltak retta mot 
bønder/gardbrukere. 

Er gjennomført som planlagt med skogdager, 
markdager, elektronisk søknadsopplæring.  

Drive kontinuerlig kvalitetsforbedrende tiltak ved 
bruk av LEAN-metodikk innen ordningene med 
rettighetsbaserte tilskudd. 

Rutinene fungerer tilfredsstillende. Bedring etter 
overgang til elektronisk utsending av 
søknadsskjema til brukerne  

Fortsatt fokus på å redusere belastningen rovvilt 
påfører beitebruken i kommunene. 

Kontinuerlig arbeid. Marginal belastning denne 
beitesesongen Eget forebyggende prosjekt i 
kommunene og beredskap av rovviltfellingslag. 

Markedsføring av muligheter for 
næringsetablering i kommunen. 

Informasjon og kart lagt ut på kommunens 
nettside. Flere henvendelser i det siste.  

 
ØKONOMI: 
 

 
 

2 Næring og miljø 

Regnskap 
2012 

Justert 
budsjett 

2012 

Avvik 
2012 

Regnskap 
2011 

Fra skjema 1B 7,35 7,00 -0,36 6,85 
Andre direkte eller indirekte skatter -1,68 -1,30 0,38 -1,68 
Korrigert sum for planområdet 5,67 5,70 0,03 5,17 
 
Driftsbudsjettet viser bare mindre avvik og samsvarer med det som er rapportert på planområdet 
gjennom året. Driften av Dikterportalen ble i 2012 kr 0,1 mill. høyere enn budsjettert. Ved oppstart av 
driftssesongen i 2013 vil det bli vurdert om det må gjøres noe med åpningstid/lengde på sesongen. Det 
er ikke benyttet midler til rovviltjaktlaget i 20012 som forklarer at planområdet har gått i balanse.  
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03 SKOLE 
 

OM PLANOMRÅDET  

Planområdet omfatter undervisning ved skolene i Forset, Fjerdum, Engjom, Follebu, ungdomsskolen, 
voksenopplæringen, samt skolefritidsordningen ved Forset, Engjom, Fjerdum og Follebu. 
 

 
 
 
STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2012 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor pr. innbygger 
 6 – 15 år 

 
110 975 

 
104 665 

 
103 092 

 
96 319 

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud pr. innbygger 6 – 9 år 5 709 4 370 4 592 4 030 
Netto driftsutgifter til skolelokaler pr. innbygger 6-15 år 18 509 16 801 15 461 15 725 
Netto driftutgifter til skoleskyss pr. innbygger 6-15 år 4 262 3 141 2 544 1 901 
 

UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2009 2010 2011 2012 
 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor pr. innbygger  
6 – 15 år 

 
91 203 

 
98 390 

 
96 660 

 
110 975 

Netto driftsutgifter til skolefritidsordning pr. innbygger 6 – 9 år 6 093 5 419 3 615 5 709 
Netto driftsutgifter til skolelokaler pr. innbygger 6-15 år 14 368 16 012 14 689 18 509 
Netto driftutgifter til skoleskyss pr. innbygger 6-15 år 3 423 3 851 4 064 4 262 
  

MEDARBEIDERTILFREDSHET 2009 2010 2011 2012 
Medarbeidertilfredshet skolene (skala 1-6) 5,0 5,0 5.0 5,1 
 
KOSTRA-kommentarer : 
Kostra-tallene viser at vi ligger over både land, fylke og sammenlignbare kommuner på alle punkter. 
Den store økningen på driftsutgifter grunnskolesektor pr innbygger 6-15 år, dreier seg i hovedsak om 
3 millioner ekstra til spesialundervisning(1:1-elever). 
 
Elevtallet har også sunket i enkelte skolekretser, noe som ikke vil medføre besparelser så lenge 
grupper/klasser ikke slåes sammen. Fra 2010 til 2012 har elevtallet falt med 42.  Samme totalutgift 

«Bestemorklubben» ved Engjom 
skule viser ungene hvordan de 
lager mjølgamp. 
 
Bestemorklubben» stiller opp på 
skolen hver onsdag i 2 
skoletimer og lager ulike 
oppgaver innen kunst&håndverk 
og mat&helse med elevene på 
4.trinn. Det er allsidige 
oppgaver som elevene er med 
på. De får blant annet bake, 
snekre, male, strikke og danse - 
så her er det noe for alle og 
enhver.  
 
«Bestemorklubben» er ukas 
høydepunkt, og det forstår vi 
godt. 
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fordelt på færre elever utgjør høyere tall pr. elev. I tillegg vil vår desentraliserte skolestruktur drive 
kostnadene opp også på skolefritidsordning og skolelokaler. Kommunens rammetilskudd vil reduseres 
som følge av færre elever. 
 
STYRINGSKORT  

STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2012  
Læringsresultat 5. trinn (Skala 1 – 3 der 3 er best)   
• Leseferdighet 2,0 1,9 
• Regneferdighet 2,0 2,0 
• Engelskferdighet 2,0 2,0 
Læringsresultat 8. trinn (Skala 1 – 5 der 5 er best)   
• Leseferdighet 3,2 2,9 
• Regneferdighet 3,2 2,7 
• Engelskferdighet 2,8 2,5 
Læringsresultat 9. trinn (Skala 1 – 5 der 5 er best)   
• Leseferdighet 3,2 3,3 
• Regneferdighet 3,2 3,3 
Eksamensresultat 10. trinn (Skala 1-6 der 6 er best)   
• Norsk hovedmål skriftlig 3,8 4,0 
• Matematikk skriftlig 3,3 3,2 
• Engelsk skriftlig 3,8 4,1 
Læringsmiljø7. trinn    
• Mobbing på skolen (skala 1-5, der 1 er best) 1,1 1,3 
• Motivasjon for læring (skala 1-5 der 5 er best) 4,4 3,9 
• Elevdemokrati (skala 1-5 der 5 er best) 4,2 3,4 
• Faglig veiledning fra lærer til elev (skala 1-5 der 5 er best) 3,7 3,1 
 

Læringsmiljø 10. trinn    
• Mobbing på skolen (skala 1-5, der 1 er best) 1,1 1,2 
• Motivasjon for læring (skala 1-5 der 5 er best) 3,9 3,8 
• Elevdemokrati (skala 1-5 der 5 er best)  3,4 3,4 
• Faglig veiledning fra lærer til elev (skala 1-5 der 5 er best) 3,5 3,2 
Voksenopplæringa   
• Andel deltakere bestått muntlig prøve %  100 100 
• Andel deltakere bestått skriftlig prøve (%) 60 40 

   
MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012  

Nærvær  96 96,7 
I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,5 5,1 
I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger 
som stilles til deg? 

5,2 5,1 

I hvilken grad opplever du åpenhet til å til å varsle om 
kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 

4,8 4,7 

Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din 
enhet? 

5,3 5,2 

Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen 
din? 

5,2 5,1 
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KOMMENTARER: 
Læringsresultater:  
Resultatet på Nasjonale prøver for 5.trinn viser en god framgang der vi stort sett når målene som er 
satt. Vi ligger nå på landsgjennomsnitt. Resultatene for 8.trinn viser en nedgang, men resultatene er 
betraktelig bedre på 9.trinn. 
 
Eksamensresultat for 10.klasse viser et resultat langt over målet som var satt i norsk og engelsk, men 
litt under i matematikk. I norsk og engelsk er dette det beste resultat skolen har oppnådd etter ny 
læreplan ble innført. Matematikk-resultatet er en forbedring på en halv karakter fra året før. At vi får et 
såpass godt eksamensresultat kan være resultat av satsingen på basisfag og fokus på læringsresultater, 
men det er for tidlig å si om dette er en trend.  
 
Læringsmiljø:  
Resultatene her er målt gjennom elevundersøkelsen for 7. og 10.trinn. Vi har ikke nådd målene som 
var satt, men ligger ikke dårlig an samlet sett sammenlignet med fylkes- og landsgjennomsnitt. 
 
Når det gjelder mobbing ligger Gausdal ungdomsskole 0,2 bedre enn snittet for Oppland og landet for 
øvrig, og barneskolene 0,1. Alle barneskolene har gjennomført Olweusundersøkelsen for 4.-7.klasse. 
Ser vi på utviklingen over tid, er antall elever som blir mobbet i perioden 2003-2012 redusert med 
35,5 %. Dette viser oss at systematisk arbeid over tid gir resultater. 
 
Vi har en utfordring i forhold til faglig veiledning 
 
Medarbeiderundersøkelsen: 
Nærværet er høyt og resultatene fra medarbeiderundersøkelsen viser god score. Ambisjonene er høye, 
så det er fortsatt noe å forbedre. 
 

STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012   

Fokusområder  Status 
Videreutvikle systematikk rundt vurdering for 
læring (individuell elevvurdering).  

Retningslinjer for skriftlig halvårsvurdering for 
barnetrinnet er utarbeidet. 

Økt samhandling mellom skolene og pedagogisk 
psykologisk tjeneste vedrørende tilpasset 
opplæring og spesialundervisning.  
 

Oppstart av Lean-prosess medførte at en så 
behovet for en bredere prosess, og med ekstern 
veiledning / prosessveileder. Dette arbeidet vil 
inkludere alle skoler og lærere i løpet av 2013. 

Hovedfokus på elevenes læringsutbytte i 
basisfagene og grunnleggende ferdigheter i alle 
fag. 

Veileda lesing (leseopplæringsmetode) er tatt i 
bruk ved barneskolene, og det er kurset og 
tilrettelagt for mer bruk av konkreter i 
matematikkundervisningen. Lærerne på 
barnetrinnet har deltatt på to pedagogiske forum 
høsten 2012 der vi har hatt erfaringsutveksling på 
lese- og regneundervisningen. 

Implementering av programmet ”Det er mitt 
valg”. 
 

Alle skolene har tatt programmet «Det er mitt 
valg» i bruk, og det blir knyttet til Olweus/Zero 
og antimobbeopplegget som skolene jevnlig 
gjennomfører.  

Jobbe systematisk med elevenes psykososiale 
miljø jamfør opplæringslovens § 9 a. (Olweus, 
Zero og Pals er metodikk som anvendes i forhold 
til dette.)  

Barneskolene er i gang med grunnlaget for 
sertifisering som Olweus-skoler. 
Kvalitetsdokument med prosessbeskrivelse 
knyttet til Opplæringslovens § 9 a er utarbeidet. 

Øke bruken av læringsplattformen It’s Learning. 
 

Det er gjennomført opplæring i 
læringsplattformen It’s Learning høsten 2012, og 
skolene utarbeider standarder for bruk på den 
enkelte skole. 
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ØKONOMI: 
 

 
3 Skole 

Regnskap 
2012 

Justert 
budsjett 2012 

Avvik 
2012 

Regnskap 
2011 

Fra skjema 1B 65,43 66,29 0,86 61,09 

 
Planområdet fikk et mindreforbruk på 0,9 mill. kr ved årets slutt.  
 
Voksenopplæringen fikk et positivt avvik på 0,4 mill. kr som skyldes større tilskudd enn budsjettert.  
 
Undervisning i/fra andre kommuner varierer en god del fra år til år. I 2012 ble kommunens netto 
utgifter knyttet til dette lavere enn antatt med ca. 0,75 mill. kr. Skoleskyssen gikk også i pluss med 
0,1 mill. kr 
 
Skolene fikk et samlet resultat på -0,3 mill. kr ved årets slutt.  En skole benyttet overskuddsmidler 
tilsvarende 0,3 mill. kr fra tidligere år for å komme i balanse. Høsten 2012 ble det en stor økning i 
antall barn som trenger 1:1-oppfølging. Dette har utfordret drifta av skolene. I budsjettet for 2013 
foretok kommunestyret en styrking av budsjettet med 3 mill. kr for å kompensere for denne 
utfordringen. 
 
Som omtalt i rapporteringen for 2 tertial ble det tilført 390.000 kr til grunnskole fra midler tidligere 
avsatt som en buffer knyttet til voksenopplæring. 
 
 

04 BARNEHAGE  

 
OM PLANOMRÅDET  

Planområdet omfatter Kornhaug/Forset og Myra/Fjerdum barnehager samt tilskudd til private 
barnehager. 
 

 

 

 

 

Den skal tidlig 
krøkes….. 
 
Gausdalsprosjektet 
har etter hvert blitt 
kjent og anerkjent 
over det ganske land.  
 
Bevisst stimulering 
av barns motoriske 
ferdigheter i 
barnehagen har som 
mål at ungene skal ha 
en god utvikling som 
base for videre liv og 
læring. 
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STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2012 Gausda
l 

Opplan
d Gr. 11 Norge 

Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år i kroner, barnehage 109 384 111 810 112 533 114 949 
Andel barn 1-5 år med barnehageplass 90,2 91,1 90,6 90,8 
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager pr. 
korrigert oppholdstime 

 
53 

 
55 

 
51 

 
52 

Korrigerte brutto driftsutgifter f201 pr. korrigert oppholdstime 
i kommunal barnehage i kroner 

 
46 

 
47 

 
42 

 
43 

Antall barn korrigert for alder pr. årsverk til basisvirksomhet i 
kommunale barnehager 

 
5,9 

 
6,4 

 
6,4 

 
6,5 

 
UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2009 2010 2011 2012 

Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år i kroner, barnehage 22 177 15 812 99 359 109 384 
Andel barn 1-5 år med barnehageplass 95,7 89,2 92,3 90,2 
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager pr. 
korrigert oppholdstime 

 
51 

 
49 

 
49 

 
53 

Korrigerte brutto driftsutgifter f201 pr. korrigert oppholdstime 
i kommunal barnehage i kroner 

 
42 

 
40 

 
41 

 
46 

Antall barn korrigert for alder pr. årsverk til basisvirksomhet i 
kommunale barnehager 

 
6,4 

 
6,6 

 
6,9 

 
5,9 

 
Kommentar KOSTRA: 
 
Det har vært en økning i netto driftsutgifter som bla har  sammen med  økning i pensjonsutgiftene og 
økning i styrerressursen i alle barnehagene. Men kommunen ligger fortsatt under Oppland, Gruppe 11 
og landet for øvrig. 
 
Når vi ser på antall barn korrigert for alder pr årsverk har dette gått fra 6,9 barn pr årsverk til 5,9 barn 
pr. årsverk. Kommunen har den samme bemanningsnormen som tidligere på 3 barn under 3 år pr. 
ansatt og 6 barn over 3 år pr. ansatt. Her slår økningen i styrerressursen inn samt at deler av stillingen 
til enhetsleder er tatt med. Det er imidlertid registrert feil i innrapportering av årsverk slik at antall 
barn pr årsverk blir noe høyere enn angitt i tabellen.  
 
Kommunen tilbyr deltidsplasser og barnehagene prøver å tilby foreldrene de plassene de ønsker. Dette 
medfører at vi ikke får utnyttet maks kapasitet i hver barnehage hver dag, da enkeltdager kan være 
ledige og ikke lar seg fylle opp. Denne problemstillingen vil vi jobbe videre med i 2013 med tanke på 
omstillingsprosessen fra 2014.  
  

STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2012  
Antall kommunale barnehager som har gjennomført risiko- og 
sårbarhetsanalyse, og utarbeidet tiltaksplaner.  

4 4  

Brukerne av de kommunale barnehagene opplever at de får god 
informasjon 

5,2 4,8 

Brukerne av de kommunale barnehagene opplever medinnflytelse / 
medvirkning 

5,0 4,7 

Brukerne av de kommunale barnehagene opplever at familien får 
de tjenestene de har behov for *) 

5,3 5,2 

*) Når det gjelder det siste tjenesteperspektivet har vi ikke noe identisk spørsmål i undersøkelsen, Vi 
har lagt inn tallet fra spørsmål 9.1 « i hvilken grad er du/dere fornøyd med barnehagen barnet går i, 
totalt sett». Det sier noe om den totale opplevelsen av tjenestene barnehagen gir til familiene. 
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KOMMENTARER 
ROS (risiko og sårbarhetsanalyse): Planområde har utarbeidet ROS analyse. Alle barnehagene har 
kjøpt inn krisepermen, der det finnes tiltaksplaner, klare til bruk. Alle de kommunale barnehagene har 
blitt godkjent og er nå miljøsertifisert. 
 
Brukerundersøkelsen hadde en svarprosent på 73 %. Resultatene fra brukerundersøkelsen gjennomgås 
i hver barnehage og det arbeides med å få innspill på funn og resultater som bør bedres. 
Brukertilfredsheten er god, selv om ikke målene er nådd.  Det er satt ambisiøse mål, så vi må fortsette 
å ha fokus på brukertilfredsheten.  
 

   MEDARBEIDERPERSPEKTIVET MÅL STATUS 
Nærvær *) 95,3 93,2 
I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,4 5,7 
I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som 
stilles til deg? 

5,3 5,4 

I hvilken grad opplever du åpenhet til å til å varsle om 
kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 

 5,0 5,0 

Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 5,1 5,3 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen 
din? 

5,3 5,5 

 
KOMMENTARER: 
Det var en svarprosent på 97,9 % i medarbeiderundersøkelsen, noe som er meget bra.  
Nærværet er høyt, selv om målet ikke helt er oppnådd. Det jobbes kontinuerlig med å ha et godt 
arbeidsmiljø og en høy grad av trivsel. Medarbeidertilfredsheten er svært god i barnehagene. Status 
ligger i noen grad over måltallene. 
 
 
STATUS VEDR FOKUS 2012 
 
Fokusområder  Status 
Implementere rutiner knytta til overgangene 
barnehage – barnetrinn  
 

Rutinene er gjennomgått og evaluert. Det er satt 
i gang et utviklingsarbeid når det gjelder 
samarbeid/rutiner rundt spesialundervisning i 
skolen. Dette arbeidet vil få konsekvenser for 
rutiner i overgangene mellom barnehage og 
skole mht konkrete rutiner rundt enkeltbarn og 
derfor er ikke arbeidet sluttført. 

Videreføre og implementere Gausdalsprosjektet 
(Motorikk, læring og helse) i alle barnehager. 

Denne modellen er tatt i bruk i alle barnehagene 
for 4 og 5 åringer. 

Prosjekt ”Ro i egen kropp ” v/Fjerdum barnehage 
for barn 0-3 år 
 

«Ro i egen kropp» Fjerdum. Dette småbarns- 
prosjektet er under utvikling. Det vil bli 
videreført i barnehagen i et samarbeid med 
barnefysioterapeuten. 

Utvikle og ta i bruk ny samarbeidsmodell knyttet 
til helsestasjonens rutiner ved 4 års kontroll i 
barnehagene.  
 

4 års konsultasjon i barnehagen. Dette ble startet 
opp i mars i Forset barnehage. Det er videreført i 
Fjerdum og Kornhaug barnehager. Det vil bli 
innført i Myra i 2013. Dette samarbeidet 
oppleves positivt og gir en bedre tverrfaglig 
samhandling til barns beste. 

Implementering av programmet ”Det er mitt 
valg». Programmet gjelder utvikling av sosiale 
ferdigheter hos barn i alderen 3 – 6 år.  

Programmet er systematisk tatt i bruk i alle 
barnehager.  
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ØKONOMI: 
 
 
4 Barnehage 

Regnskap 
2012 

Justert 
budsjett 

2012 

Avvik 
2012 

Regnskap 
2011 

Fra skjema 1B 31,78 31,48 -0,29 28,41 
 
Det negative avviket på 0,3 mill. kr ved årets slutt ble i hovedsak som rapportert per 2. tertial. 
Tilskuddet til de private barnehagene økte med 0,6 mill. kr i forhold til budsjett, mens driften av de 
kommunale barnehagene ble ca. 0,2 mill. kr i pluss. Overskuddet på drifta skyldes vakanser bl.a. i 
nyopprettede styrerstillinger i deler av året. 
 
 

05 KULTUR OG FRITID   

 
OM PLANOMRÅDET  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Åpningen av Gausdal Arena 
ble en stor begivenhet!.  
 
I hallen var det håndball- 
kamper, turnoppvisning, dans 
m.m. Frivilligsentralen og 
biblioteket hadde åpent hus 
med mye besøk. 
 
Kulturskolen hadde konsert 
med mange deltakere og enda 
flere publikummere. 
 
Morten Jostad i Hans Aanrud 
sin skikkelse bidro med 
opplesing og omvisning. 

  



 25

STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2012 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Netto driftsutgifter for kultursektoren pr. innbygger i kroner 1 259 1 964 1 699 1 884 
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, pr. 
innbygger 6-15 år (kr.) 

 
3 466 

 
2 494 

 
2 698 

 
2 159 

Utlån alle medier fra folkebibliotek pr. innbygger i alt 3,4 5,0 4,5 4,9 
Netto driftsutgifter til idrett pr. innbygger 139 303 163 217 
 

UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2009 2010 2011 2012 
Netto driftsutgifter for kultursektoren pr. innbygger i kroner 895 1 270 1 129 1 259 
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler,  
pr. innbygger 6-15 år (kr.)  

 
2 643 

 
3 012 

 
2 811 

 
3 466 

Utlån alle medier fra folkebibliotek pr. innbygger i alt 2,9 2,5 3,2 3,4 
Netto driftsutgifter til idrett pr. innbygger 236 254 280 139 
 
Kommentar: 
Over tid viser tabellen en oppgang i driftsutgifter for hele sektoren. Dette skyldes dels investeringer, 
økte avskrivinger og ekstraordinære økte inntekter i perioden. Driftsutgifter i kultursektoren viser en 
nedgang fra overgang 2010 - 2011. Årsaken er gjennomføring av jubileumsåret Bjørnson i 2010.  
 
Tabellen viser en økning i driftsutgifter knyttet til idrett pr innbygger. Årsaken er økte utgifter som 
følge av investeringer og økte avskrivninger knyttet til investeringer på Linflåa og Gausdal arena. 
 
Gausdal ligger over snittet når det gjelder utgifter knyttet til kommunale musikk og kulturskoler per 
innbygger 6 – 15 år. Kulturskolen i Gausdal har et høyt aktivitetsnivå, flere brukere enn 
sammenlignbare kommuner samt at den også tilbyr undervisning til elever over 15 år. Tabellen viser 
en nedgang i kostnader fra 2010 til 2011. Årsaken er prosjekt knyttet til Bjørnsonjubiléet i 2010. 
Oppgang siste år skyldes investeringer knyttet til lokaler på Gausdal Arena.    
 
STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2012  
Antall elever på talentskolen i dans 15 9 
Antall besøkende på ungdomsklubben 1 650 700 
Antall møter i ungdomsrådet knyttet opp mot møter med 
folkevalgte i Gausdal.  

4 0 

Antall møter om tverrfaglig forebyggende ungdomsarbeid, rus- 
og mobbe-problematikk. ungdomskonsulent 

10 10 

Antall rusfrie fritidstilbud for ungdom i tillegg til 
idrettsaktiviteter. 

5 5 

Antall besøkende på bygdekinoen 1 000 1 000  
Antall bokutlån på biblioteket per innbygger 2,0 2,3 
Antall samarbeidsmøter med idrettsrådet og idrettslag   12 26 
Antall samarbeidsmøter med skolene vedr.  prosjektet ”Idrett i 
skole” 

5 1 

Antall frivillige tilknyttet Frivilligsentralen 80 88 

Antall årsverk utført av Frivilligsentralen 6 

Har ikke nok 
dokumentasjon 
til å gi eksakt 

tall, men antar at 
målet er oppfylt. 
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Antall besøksvenner tilknyttet Frivilligsentralen 12 8 
Antall ledsagere tilknyttet Frivilligsentralen 10 10 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2012  
Antall arrangementer i Den Kulturelle Spaserstokken 5 13 
Antall nye partnerskapsavtaler inngått av Frivilligsentralen  2 0 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012  
Nærvær  93,8 93,9 
I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,38 5,7 
I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som 
stilles til deg? 

5,50 5,5 

I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om kritikkverdige 
forhold på din arbeidsplass? 

5,33 5,3 

Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din 
enhet? 

5,43 5,4 

Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen 
din? 

5,38 5,4 

 
KOMMENTARER: 

• Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen gjelder kulturskole. 
• Antall elever i talentskole er stabil. Det ble ikke rekruttert nye elever i talentskolen for dans på 

høstsemesteret 2012. Det utsettes til høsten 2013 da eleven trenger bedre tid på å utvikle seg 
innen dans. Det er en økning av antall elever i dans og for øvrig i kulturskolen.  

• Aktiviteter for ungdomsklubben og ungdomskonsulent måles igjennom hele året. 
Ungdomshuset på «KAV»ble stengt etter vårsemesteret på grunn av planlegging av innflytting 
i Gausdal Arena. Rusforebyggende tiltak er stort sett rettet inn mot SLT (samordning av lokale 
rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak).  

• Det har ikke vært gjennomført møter for ungdomsrådet i samarbeid med de folkevalgte i 2012. 
Det har vært fokus på innflytting i nye lokaler.  

• Antall arrangement i DKSS (Den kulturelle spaserstokken) gjennomføres som planlagt.  
• Medarbeiderundersøkelsen viser gode resultater. På noen spørsmål er resultatet bedre/likt med 

målet mens det på andre spørsmål er tett nær.  
 
STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012 

Fokusområder  Status 
Videreføre tverrfaglig samarbeid om mobbe- rus 
problematikk blant ungdom i Gausdal.  

Ungdomskonsulent deltar i samarbeidsmøter med 
barn og familie og SLT-koordinator  

Arbeide for å synliggjøre og bevisstgjøre 
ungdomsrådet i kommunen.  

Ungdomsrådet er definert som referansegruppe 
for utredning av nytt mekkeverksted i 
kommunen, bestilling fra kommunestyre.  

Videreføre og utvikle talentskole for dans i 
Gausdal.  

Ny talentgruppe etableres høsten 2013.  

Planlegge og gjennomføre innflytting i nytt 
flerbruks hus. 

Gjennomført   

Tverrfaglig samarbeidsprosjekt vedrørende 
organisering av kulturtjenestene og innflytting i 
flerbrukshallen 

Det ble opprettet en tverrfaglig prosjektgruppe 
som arbeidet med organisering og innflytting i 
Gausdal Arena.  

Frivilligsentralen: Involvering og delaktighet ved 
innføringen av samhandlingsreformen 

Deltatt på møte i forbindelse med 
samhandlingsreformen.  

Frivilligsentralen: Øke antall frivillige i alle 
aldersgrupper. 

Deltatt på stands på butikker, Svatsumdågån og 
Gausdalsdagen. Sendt ut informasjon og hengt 
opp plakater. Personlig kontakt med deltagere på 
arrangement som Den Kulturelle Spaserstokken, 
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Fokusområder  Status 
og andre sammenkomster. 

Frivilligsentralen: Iverksette flerkulturelle tiltak. Har presentert Frivilligsentralen på Gausdal 
Voksenopplæring. Har hatt kontakt med 
Flyktningkonsulent på NAV for å knytte 
kontakter. Har formidlet informasjon om at 
Frivilligsentralen gjerne innleder et samarbeid 
med flyktningene for å lage aktiviteter, men at 
forutsetningen er at de ønsker å delta i 
planlegging og utførelse selv. 

Videreutvikle samarbeidet mellom kommunen og 
idrettslagene, både gjennom prosjekt, aktivitet og 
drift av idrettsanlegg. 

Løpende oppgave.  
 

50-årsmarkering for Gausdal kommune  
(2 kommuner til en kommune). 

Markert på kommunestyremøtet i september 
2012. 

Planlegge markering av forfatteren Hans 
Aanerud i 2013. 

Under arbeid. Kulturskolen planlegger 
forestilling. Flere lag / organisasjoner arbeider 
med ulike arrangement.   

Rekruttere lærerressurs og øke elevtallet på tre- 
og messinginstrumenter.   

Er gjennomført.  
 

Biblioteket: Forberedelser til etablering av 
kombinasjonsbibliotek. 

Planlagt åpning i des. 2012. Planlagt 
juleforestilling for barn i midten av desember. To 
arrangementer i jan. 
Åpningsforestilling for hele Gausdal Arena 25. 
og 26. jan 

 
ØKONOMI: 
 

 
5 Kultur og fritid 

Regnskap 
2012 

Justert 
budsjett 

2012 

Avvik 
2012 

Regnskap 
2011 

Fra skjema 1B 10,88 10,88 0 9,83 
 
Resultatet ved årets slutt er i balanse. Ikke benyttet tilskudd Aulestadspillet medførte, som tidligere 
nevnt, et positivt avvik på 0,2 mill. kr. Biblioteket har hatt økte utgifter som følge av flytting til nye 
lokaler i Gausdal Arena, og fikk en minus på nær 0,1 mill. kr. Lovpålagt tilskudd til livssynssamfunn 
ble nær 0,1 mill. kr høyere enn budsjettert. For øvrig er det kun mindre avvik. 
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06 TEKNISK DRIFT   

 
OM PLANOMRÅDET  

Planområdet omfatter prosjektering, veger, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, brannvern og feiing, 
vann- og avløpsanlegg, renovasjon, septik og idrettsforvaltning. 
 
 

 
Bygging av kommunaltekniske anlegg. Nærmest kontinuerlig bygges det og utbedres 
kommunaltekniske anlegg. I 2012 startet blant annet arbeidet med gangvei ned til Follebu 
Omsorgssenter, dette som en del av trafikksikkerhetstiltak. Samtidig startet også byggingen av ny 
hovedavløpsledning fra Vonheim til Bø for å øke kapasiteten og fjerne driftsproblemer på denne 
strekningen. 
 

STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2012 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger kommunale veger og 
gater i alt 

951 857 1 071 824 

Netto driftsutgifter til brannberedskap og utrykning i kr pr innb.  778 695 687 624 
Årsgebyr for vannforsyning 3 875 3 223 2 684 - 
Årsgebyr for avløpstjenesten 3 550 4288 3 246 - 
Årsgebyr for avfallstjenesten 1 944 2 037 2 396 2 464 
 

UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2009 2010 2011 2012 
Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger kommunale veger og 
gater i alt 

632 675 1 163 951 

Netto driftsutgifter til brannberedskap og utrykning i kr pr innb.  445 478 528 778 
Årsgebyr for vannforsyning 3 500 3 750 3 875 3 875 
Årsgebyr for avløpstjenesten 3 262 3 388 3 550 3 550 
Årsgebyr for avfallstjenesten 1 840 1 892 1 944 1 944 

MEDARBEIDERTILFREDSHET  2009 2010 2011 2012 
Medarbeidertilfredshet (skala 1-6) 5,2 4,8 4,9 5,1 
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Kommentarer: 
Utgifter til drift av kommunale veger har gått ned med over 200 kr. pr. innbygger i forhold til 2011, 
men 2011 var et spesielt år med mye kjøving og flom. Gausdal ligger fortsatt over landsgjennomsnittet 
og snittet for Oppland, men under gr. 11. Vi gjennomførte i 2012 litt ekstra vedlikehold av veger 
(grøfterensking, fjerning av vegetasjon etc.), samt at det ble inngått nye brøytekontrakter som 
medførte en kostnadsøkning på brøyting på ca. 15 %. Til sammen bidrar dette til at vi ligger noe 
høyere enn årene før «flomåret 2011». 
 
Når det gjelder brannberedskap og utrykning har vi hatt en markant økning i forhold til tidligere år. 
Dette skyldes i tillegg til generell prisstigning bortfall av sambruk av VA – vakter (0,9 mill. kr). Dette 
hadde også betydning for regnskapet i 2011, men fikk fullt utslag i 2012 – regnskapet. Utgifter til 
generell beredskap som også inngår i disse tallene har økt med 0,2 mill. kr. Disse utgiftene har 
tidligere blitt ført på øvrige funksjoner. 
 

STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 2012 
Avvik på levering av vann i tilfredsstillende mengde og kvalitet 
i henhold til gjeldende lover og forskrifter. (Serviceerklæring.) 

2 0 

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

5 4 

Avvik på brøyting av skiløyper i henhold til standard fastsatt i 
avtale med skiklubbene. 

0 0 

Avvik på utrykningstid brannvesenet. 0 0 
Avvik på feiertjenestene i henhold til standard fast satt i lover og 
forskrifter. (Serviceerklæring) 

5 0 

Avvik på vedlikehold av kommunale veger i henhold til avtalt 
standard. (Serviceerklæring) 

8 5 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 2012 
Nærvær *) 96 95,9 
I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 4,8 4,7 
I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som 
stilles til deg? 

5,3 5,0 

I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om kritikkverdige 
forhold på din arbeidsplass? 

4,3 4,3 

Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din 
enhet? 

4,8 4,6 

Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen 
din? 

5,0 5,1 

 
KOMMENTARER:  
For 2012 er de sentrale målene knyttet til tjenesteperspektivet nådd. Når det gjelder 
merarbeiderperspektivet viser tallene en viss forbedring når det gjelder ledelse og trivsel. Dette anses 
som viktig i forhold til hva den enkelte yter på arbeidsplassen. Høyt nærvær antas også å være en 
indikator på at medarbeiderne trives på jobb.  
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STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012 
Fokusområder  Status 
Få satt i drift det nye vanninntaket ved 
Skeiselva/Nisjua til vinterferien og påske. 

Dette vart fullført og satt i drift til påsken 2012. 
Resultatet viste seg å være svært positivt da vi 
var avhengig av en vannproduksjon fra dette 
anlegget på ca. 400 – 500 m³. 

Ferdigstille prosjektet fra container til 
kildesortering i hele kommunen. 

Dette arbeidet er blitt noe forsinket på grunn av 
kapasitetsproblemer i GLØR. I 2012 har vi fått 
med to nye områder: Grønlandsvegen og 
Auggedalen.  

Få satt i gang forsøk med renovasjonsbrønner i 
Skeiområdet. 

Dette arbeidet har blitt forsinket fordi det har 
vært problemer med å få avklart plasseringen av 
brønnene. Det jobbes med dette i forbindelse med 
reguleringsprosesser for området. 

Nytt brann- og feiersamarbeid iverksettes 
01.01.2012.   

Dette vart igangsatt 1. januar som forutsatt og har 
så langt fungert veldig godt både på 
forebyggende arbeid (tilsyn), feiing og 
brannberedskap. 

 
ØKONOMI: 
 

 
 

6 Teknisk drift 

Regnskap 
2012 

Justert 
budsjett 

2012 

Avvik 
2012 

Regnskap 
2011 

Fra skjema 1B 9,42 6,40 -3,02 8,85 
Generelt statstilskudd ført på skjema 1A 0 0 - -0,27 
Korrigert sum for planområdet 9,42 6,40 -3,02 8,58 
 
Det er ved årets slutt et negativt avvik på planområde 6 med hele 3 mill. kr, et betydelig større avvik 
enn rapportert ved 2. tertial.  
 
Hovedårsaken til dette knytter seg til selvkostområdene vann og avløp. Rentesatsen som benyttes til å 
beregne renteutgiftene på vann- og avløpsinvesteringene ble lavere enn det som var lagt inn i 
budsjettet. Lavere renter medfører reduserte renteutgifter (i regnskapet framkommer dette på 
planområde 13). Dette igjen medfører at det ikke er nødvendig å bruke så mye av fond som 
budsjettert. En kan dermed si at den delen av det negative avviket som knytter seg til endrede 
renteforutsetninger er oppveid av lavere renteutgifter enn budsjettert på planområde 13. Dette 
elementet utgjør alene 2,3 mill. kr 
 
Det ble i forbindelse med 2. tertialrapport varslet at merforbruket på veg/gatelys da så ut til å bli ca. 
0,5 mill. kr. Ved årets slutt viste dette seg å bli et merforbruk på 1,4 mill. kr. Det knytter seg til høyere 
priser etter gjennomførte anbudsrunder senhøsten 2011 (for sent til å få inn i budsjettet for 2012), 
utføring av etterslep knyttet til grøfterensking og ekstraordinært vegvedlikehold. I tillegg er utgiftene 
knyttet til ny avtale vedrørende drift av gatelysene høyere enn tidligere. 
 
For øvrig er det som varslet i 2. tertial et positivt avvik på 0,2 mill. kr knyttet til KID-prosjektet 
(kollektivsatsing innlandet). I Ksak 57/12 ble det lagt inn en utgift i budsjettet på 265.000 kr som 
tilskudd til Oppland fylke knyttet til forlengelse av fortau i forbindelse med kryssutbedringen på 
Linflåa. Prosjektet ble ikke igangsatt i 2012 og midlene står derfor som ubrukt ved årets slutt. Arbeidet 
blir utført i 2013. 
 
For øvrig er det kun mindre avvik. 
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I forbindelse med tidligere års budsjettprosesser har dette planområdet (som alle andre) fått nedjustert 
driftsrammene. Ikke alle tiltak som ble satt i verk har hatt varig effekt. Dette medfører at det fortsatt er 
utfordringer knyttet til å få effektuert disse vedtakene fullt ut. Planområdet omfatter i all hovedsak 
selvkostområdene, det er kun utgifter knyttet til brann, beredskap og veg som disse kutt-vedtakene kan 
hentes inn på. Når det gjelder brann og beredskap er dette knyttet til den beredskapen vi er pålagt å ha, 
det er derfor ikke mulig å kunne hente inn noe særlig på disse to områdene. Det vil si at det kun er 
veg/gatelys som nedtaket kan knyttes til. 
 
Ut fra dette kan en si at vegvedlikeholdet i 2012 har vært for bra i forhold til det budsjettet som 
planområdet har. Dette er noe som det er satt fullt fokus på i 2013. Det vil innebære at standarden på 
en del kommunale veger etter hvert vil bli dårligere enn det vi har hatt til nå. Svingninger i forhold til 
naturgitte forhold vil også påvirke utgiftene. 
 
 
 

07 BYGG/EIENDOM/AREAL 

 
OM PLANOMRÅDET  

Planområdet omfatter omsorgsboliger, sosiale boliger, støtteordninger, utleievirksomhet, byggesak, 
oppmåling, arealplanlegging, egen næringsvirksomhet og utbyggingsområder for boliger. Hele 
kommunens bygningsmasse er nå samlet på dette planområdet. 
 

 
Ferdigstillelse av Gausdal Arena. Bygging av ny flerbrukshall, kulturskole, frivilligsentral, 
ungdomshus og bibliotek ble ferdigstilt og delvis tatt i bruk på slutten av 2012. Kun rehabilitering av 
eksisterende idrettshall, og noe utomhusarbeid gjenstår før hele prosjektet er ferdigstilt. 
 
Gausdal Arena ble formelt åpnet av statsråd Kristin Halvorsen. Med på åpningen var også 
fylkesmann, fylkesordfører og ordførerne i Gausdal og Lillehammer. 
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STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2012 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 12 ukers 
frist (kalenderdager) 

 
22 

 
29 

 
38 

 
42 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 3 ukers 
frist (kalenderdager) 

 
14 

 
16 

 
20 

 
20 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, oppmålingsforretning 
(kalenderdager) 

 
29 

 
54 

 
74 

 
66 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner 
(kalenderdager) 

 
291 

 
- 

 
- 

 
- 

Netto driftsutgifter til bygge- delesaksbehandling og 
seksjonering, per innbygger i kroner  

 
206 

 
75 

 
45 

 
21 

Netto driftsutgifter til kart og oppmåling, per innbygger i kroner 231 155 107 100 
Netto driftsutgifter fysisk planlegging, kulturminner, natur og 
nærmiljø per innbygger i kroner  

 
800 

 
601 

 
548 

 
564 

 
UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2009 2010 2011 2012 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager) 39 38 47  
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 12 ukers 
frist (kalenderdager) 

    
22 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 3 ukers frist 
(kalenderdager) 

    
14 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning 
(kalenderdager) 

134 36 47 29 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner 
(kalenderdager) 

 
238 

 
505 

 
… 

 
291 

Netto driftsutgifter til bygge- delesaksbehandling og 
seksjonering, per innbygger i kroner  

 
-15 

 
-90 

 
8 

 
206 

Netto driftsutgifter til kart og oppmåling, per innbygger i kroner   
338 

 
210 

 
194 

 
231 

Netto driftsutgifter fysisk planlegging, kulturminner, natur og 
nærmiljø per innbygger i kroner  

 
804 

 
408 

 
435 

 
800 

 
Kommentar: 
Tallene viser at vi har en klar nedgang i saksbehandlingstid på byggesaker, og at vi ligger godt an i 
forhold til sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnitt. Dette skyldes at vi har økt kapasiteten på 
byggesaksbehandling, samtidig som det har vært en liten nedgang i antall saker. 
 
Økte kostnader til bygge- delesaksbehandling og seksjonering har sammenheng med økt bemanning 
på denne avdelingen. En liten nedgang i antall saker og redusert inntekt fra byggsaksbehandling er 
også en medvirkende årsak. I tillegg er en del av arkivressursen flyttet fra arkiv til byggesak. Dette er 
en «ryddejobb» som er gjort i 2012 slik at kostnader til arkivtjeneste for byggesak blir belastet rett 
funksjon. 
 
Saksbehandlingstiden for kartforretninger viser en nedgang, og at vi ligger lavt i forhold til 
sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnitt. Dette kan skyldes endringer i måten å beregne 
behandlingstiden på i forhold til tidligere. Etter en avklaring med, og presisering fra Statistisk 
sentralbyrå (SSB) regnes nå også saker med status «utsatt oppmålingsforretning» med ved utregning 
av saksbehandlingstid. Dette har en positiv innvirkning på tallene.  
 
Økningen i netto driftsutgifter til kart og oppmåling  skyldes at vi har hatt mindre gebyrinntekter 
som følge av færre saker. 
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Netto driftsutgifter fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø varierer mye fra år til år. 
Her inngår blant annet utgifter/inntekter til arealplanlegging, som kan variere stort avhengig av hvilke 
type planer som er til behandling, hvor mye innleie av konsulenter som trengs osv. Planprosesser tar 
også lang tid slik at inntektene kan komme noe ujevnt. Utgifter til byggesak og kart/oppmåling inngår 
også i disse Kostra – tallene, slik at når de utgiftene øker vil også utgiftene her øke.  
 
STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2012  
Andel saker innenfor lovpålagt saksbehandlingstid (søknader, 
meldinger, planforslag) (%)  

50 95 

Hvor fornøyd er du med kvaliteten i saksbehandlingen  5,2 Det er ikke  
gjennomført 
brukerunder-
søkelse.  

Hvor fornøyd er du med servicen du får fra enheten  5,5 
Hvor fornøyd er du med saksbehandlingstiden  5,2 

Andel søknader som kan behandles uten 
tilleggsopplysninger/tilbakesending (%)  

65 63 

Tilstandsgrad kommunale bygg  1,36 
Ikke registrert, 

blir gjennomført 
i 1. halvår 2013 

 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012  
Nærvær (%) * 96 93,2 
*) Statuskarakterene gitt i medarbeiderundersøkelsen gjelder hele teknisk enhet. Se derfor under 
planområde 06 Teknisk drift. 
 

KOMMENTARER: 
Tjenesteperspektivet:  

• I 2012 har vi behandlet nesten alle byggesaker innenfor lovpålagt saksbehandlingstid. Dette er 
en positiv utvikling som henger sammen med økt bemanning og en noe lavere pågang av 
saker. 

• Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2012. Det ble gjennomført et bredt sammensatt 
dialogmøte 14.05.12 hvor det gjennomgående ble gitt positive tilbakemeldinger og tilfredshet 
med tjenestene på planområdet. 

• Tilstandsgradsvurderingen for kommunale bygg ble startet opp på slutten av 2012, og 
ferdigstilles første halvår 2013. 

Medarbeiderperspektivet: 
• Nærværet har gått ned fra året før. Dette skyldes langtidssykemeldinger, og vi har ikke påvist 

at denne trenden er relatert til arbeidsforholdene. 
 
STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012 
 
Fokusområder  Status 
Få politisk forankret standarden og målsettingen 
for kommunens bygningsmasse. 

Det arbeides med kvalitetssikringssystem og 
tilstandsanalyser på byggene. Dette vil være et 
godt grunnlag for denne forankringen. 

Opprettholde det gode samarbeidet med idretten. Det har skjedd mye på anleggssiden for idretten 
de siste årene, Linflåa idrettspark og Gausdal 
Arena. Det har vært mye samarbeid med idretten 
og dette oppleves som positivt.   

Få på plass permanent hjelpemiddellager for 
Gausdal, enten i egenregi eller i et regionalt 
samarbeid. 

Nytt hjelpemiddellager er etablert og tatt i bruk 
på driftsstasjonen ved Segalstad Bru. 
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ØKONOMI: 
 

 
7 Bygg / eiendom / areal 

Regnskap 
2012 

Justert 
budsjett 2012 

Avvik 
2012 

Regnskap 
2011 

Fra skjema 1B 33,21 31,13 -2,08 30,02 
 
Ved 2 tertial ble det rapportert at planområdet ville gå i balanse ved årets slutt. Imidlertid endte 
planområdet med et negativt avvik på hele 2 mill. kr.  
 
Ressurser som tidligere har blitt ført på investeringsprosjekter har i 2012 blitt benyttet til økte 
vedlikeholdsarbeider samt overlapp i forbindelse med lederskifte. Dette utgjør ca. 1 mill. kr. 
 
Som følge av betydelig nedgang i byggeaktiviteten 2. halvår har inntektsanslaget på byggesak ikke 
holdt. Inntektssvikten er ca. 0,3 mill. kr, mens det ved 2. tertial så ut til å kunne bli en pluss på 
0,3 mill. kr. Oppmåling har også tilsvarende inntektssvikt med 0,3 mill. kr. 
 
Øvrig negativt avvik på 0,2 mill. kr knytter seg til renhold av byggene. 
 
Som også nevnt på planområde 6 er det utfordringer knyttet til å kunne effektuere fullt ut tidligere års 
vedtak om reduserte driftsrammer.  Ikke alle tiltak har hatt varig effekt. Det er i 2013 fokus på å få 
tilpasset aktiviteten til de gjeldende rammer. Dette vil få betydning for eksempelvis vedlikehold av 
kommunens bygningsmasse og utomhus-områdene.  
 
 

08 INTERKOMMUNALT SAMARBEID  

 
OM PLANOMRÅDET  

Området omfatter utgifter knyttet til interkommunalt samarbeid. Dette innebærer i praksis utgifter og 
inntekter til Regionrådet, Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen og koordinator SD-anlegg i 
EIOFF-samarbeidet.  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 1 for både felles økonomikontor og 
felles innfordringskontor samt planområde 7 for tilskudd til EIOFF-stillingen. 
 

 
 

Landbrukskontoret i 
Lillehammerregionen er 
engasjert i arbeidet med  
«Setersykling», ett av flere 
tilretteleggingstiltak i  Mer 
GLØd-arbeidet. 
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STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET *) 2012  
Nærvær (%) * 97 99,0 
I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,3 5,1 
I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som 
stilles til deg? 

5,0 5,1 

I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om kritikkverdige 
forhold på din arbeidsplass? 

5,5 5,0 

Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din 
enhet? 

5,3 5,3 

Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen 
din? 

5,5 5,3 

*) Måltallet for 2012 har dessverre ikke blitt satt. Det er derfor satt opp måltallet tilsvarende resultatet 
for 2011. 
 
KOMMENTARER: 
Medarbeiderundersøkelsen gir et positivt bilde av situasjonen i enheten, med høye skår på de fleste 
områder og små variasjoner i måleindikatorene. Det synes som det er stor trivsel i arbeidssituasjonen, 
men det er det også høye målsettinger om.   
 
ØKONOMI: 
 

 
8 Interkommunale samarbeid 

Regnskap 
2012 

Justert 
budsjett 

2012 

Avvik 
2012 

Regnskap 
2011 

Fra skjema 1B - 0,02 0,02 0,06 
Generelt statstilskudd ført på skjema 1A - - - -0,27 
Korrigert sum for planområdet - 0,02 0,02 -0,22 
 
Som varslet ved 2. tertial går planområdet i balanse ved årets slutt. Det er imidlertid et forholdsmessig 
stort positivt overskudd på Landbrukskontoret for Lillehammer-regionen. Overskuddet på 1,2 mill. kr 
er avsatt til fond og det vil i 2013 bli vurdert av deltakerkommunene hvorvidt noe av dette blir 
tilbakeført eierne. Overskuddet knytter seg til vakanser samt inntektsføring av prosjektledelsesmidler 
Ny Glød. 
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09 BARN OG FAMILIE 

 
OM PLANOMRÅDET 

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

 
 
STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2012 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Barnevern:     
Andel undersøkelser m/behandlingstid over 3 mnd. i % 10,9 - - 24,3 
Brutto driftsutgifter pr. barn 54 136 - - 41 671 
Brutto driftsutgifter pr. barn i opprinnelig familie 18 275 - - 31 626 
Brutto driftsutgifter pr. barn utenfor opprinnelig familie 187 400 - - 322 847 
Netto driftsutgifter pr. innb. til sammen, 
barnevernstjenesten 

1 297 1 437 1 478 1 541 

Andel barn med barneverntiltak ift. Innbyggere 0-17 år 6,7 - - 4,8 
Helsestasjon-/skolehelsetjeneste:     
Årsverk i alt pr. 10.000 innbyggere 0-5 år * 9,7 11,2 11,1 11,2 
UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2009 2010 2011 2012 
Barnevern:     
Andel undersøkelser m/behandlingstid over 3 mnd. i % 28,6 10,8 26,5 10,9 
Brutto driftsutgifter pr. barn 34 338 47 838 36 608 54136 
Brutto driftsutgifter pr. barn i opprinnelig familie 19 522 19 292 30 070 18  275 
Brutto driftsutgifter pr. barn utenfor opprinnelig familie 229 000 292 818 292 313 187 400 
Netto driftsutgifter pr. innb. tilsammen, 
barnevernstjenesten 

801 1 144 1 409 1 297 

Andel barn med barneverntiltak ift. Innbyggere 0-17 år 4,2 4,6 4,7 6,7 
Helsestasjon-/skolehelsetjeneste:     
Årsverk i alt pr. 10.000 innbyggere 0-5 år * 95,5 114,5 116,8 9,7 
*) Denne indikatoren er forandret fra 2011 til 2012, tallene er derfor ikke sammenlignbare med 
tidligere år. 

Kommunen jobbet i 2012 mye med 
problemstillinger knyttet til ungdom og bruk 
av hasj. Oppslag i GD om beslag av 
rusmidler og bekymringer for ungdom helt 
ned i 13-års alder og hasjbruk, førte til 
drøftinger innad om hvilket omfang og 
problemer dette egentlig handler om. 
 
En tverrfaglig arbeidsgruppe har intervjuet 
både ungdom, brukere, foreldre, ansatte og 
frivillige om temaet. Resultatet er en rapport 
som belyser ulike tall både på i forhold til 
omfang, alder og andre spørsmål som har 
vært stilt.  
 
Rapporten ligger på 
www.gausdal.kommune.no 
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KOMMENTAR:  
Kostra-tallene viser at barneverntjenesten i Gausdal ligger over landsgjennomsnittet i andel barn som 
har barneverntiltak. Prosentvis økning i antall saker er betydelig i perioden 2011-2012, fra 4,7 til 6,7 
prosent av barn fra 0-17 år. Samtidig som vi har noe høyere brutto utgifter per barn enn landet 
forøvrig, er netto driftsutgifter pr innbygger lavere enn både landet, kommunegruppa og Oppland. 
Dette kan tyde på at terskelen for å få tiltak i Gausdal er lavere enn generelt i Norge. Flere barn får 
tiltak til en relativt lav pris.  
 
Når det gjelder årsverk på helsestasjonen, inkluderer tallene ekstra årsverk knyttet til prosjektmidler og 
Gausdalsmodellen. 
 
STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2012  
Andel barn i tiltak under barnevernet som har tiltaksplan 95 % 92 % 
Andel barn som henvises til PPT, som får sakkyndig vurdering 90 % 90 % 
I hvor stor grad brukere opplever at de deltar i utarbeidelsen av 
egen tiltaksplan / IP 

5,2 5,2 

I hvor stor grad brukere opplever at barnevernet 
samarbeider/samordner seg med andre offentlige kontorer  

4,8 4,4 

I hvor stor grad foreldre opplever at barnevernets hjelp gjør det 
lettere å oppdra sitt/deres barn 

4,8 4,6 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012  
Nærvær  95 96,6 
I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,5 5,6 
I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger 
som stilles til deg? 

5,5 5,0 

I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om 
kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 

5,0 3,9 

Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din 
enhet? 

5,0 4,4 

Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen 
din? 

5,0 4,8 

 
KOMMENTARER: 
Planområdet jobber videre med samordning av tjenester, både internt, og ut mot brukere. 
Tverrfaglighet og tidlig innsats er i sentrum for utvikling av enhetens samlede kompetanse og 
tjenester.  
 
Medarbeiderundersøkelsen for 2012 gir et inntrykk av at de fleste er godt fornøyde, men at noen få er 
mindre fornøyde med enkelte prioriteringer på planområdet. Avstemming av forventninger og 
arbeidsområder har derfor vært et fokus også i 2012.  
 
STATUS FOKUSOMRÅDER 2012 
 
Fokusområder  Status 
Videreføre arbeid med prosjektene ”Tidlig 
intervensjon”, ”Motorikk, læring og helse” 
og ”Familieråd 12 K” 
 

Arbeidet med prosjektene har gått videre i 2012.  
Gausdalsprosjektet Motorikk, læring og helse – 
heretter kalt Gausdalsmodellen– er i løpet av 2012 
implementert som en del av ukentlig aktivitet i alle de 
kommunale barnehagene. De siste barnehagene fikk 
motorikkdelen av prosjektet implementert høsten 
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Fokusområder  Status 
2012. Den andre delen av Gausdalsmodellen, pr i dag, 
er etablering av en helsesøster i barnehagen, kalt 
barnehagehelsetjeneste. Dette er godt i gang. 
Helsesøster i prosjektet har gjennomført de første 4-
årskontrollene i barnehage og responsen fra foreldre 
og ansatte i barnehagene er positiv.  
 
«Tidlig Intervensjon 0-16 år» er et prosjekt med 
fokus på hvordan vi kan bedre tidlig tverrfaglig 
innsats i kommunen. Prosjektleder har i løpet av 2012 
intervjuet de fleste ansatte i Gausdal som jobber med 
barn og unge om deres forhold til og erfaring med 
tverrfaglig samarbeid. Resultat og analyse av 
samtalene vil danne grunnlag for hvordan vi jobber 
videre med utviklingen av det tverrfaglige arbeidet i 
Gausdal.  

Videreutvikle en tverretatlig 
samhandlingsmodell på SLT-området 
(Samordning av lokale 
kriminalitetsforebyggende tiltak) i samråd 
med KRAD (Kriminalitetsforebyggende råd)  
 

SLT er «samordning av lokale kriminalitets-
forebyggende tiltak». SLT er styrt av kommunenes 
Politiråd (lensmann, rådmann og ordfører) sammen 
med SLT-koordinator.  I løpet av 2012 ble det 
etablert en koordineringsgruppe for SLT med ansatte 
fra skolene, videregående skole, kultur/ungdom, 
NAV, politi, barn/familie og flere. I samarbeid med 
Sykehuset Innlandets kompetansesenter for Rus, 
region Øst, ble det også gjennomført en Ungdata-
undersøkelse for alle mellom 13-18 år. Målet er å få 
en bedre oversikt over helsesituasjonen i 
ungdomsgruppa av befolkningen. Høsten 2012 ble det 
også påbegynt en kartlegging av utbredelsen av 
cannabis/hasj i ungdomsgruppa 13-25 år, som 
grunnlag for en videre tiltaksplan under SLT. 

Følge opp kvalitetsarbeid med 
videreutvikling av gode rutinebeskrivelser 
for tjenestene  
 

I 2012 har både PPT, helsestasjonen og 
barneverntjenesten gjennomgått og kvalitetsforbedret 
sine interne rutiner og beskrivelser for tjenestene som 
tilbys.  

Samarbeid med barnehagene knyttet til 
videreutvikling av 4-års kontroll 

(se beskrivelse Gausdalsmodellen) 

Samhandling mellom pedagogisk 
psykologisk tjeneste og skolene om tilpasset 
opplæring og spesialundervisning 

Det er påbegynt en prosess som videreføres inn i 
2013.  

Implementering av familieråd som modell 
 

Prosjektet «Familieråd 12 K» er et interkommunalt 
prosjekt med deltakelse fra alle kommunene i 
Gudbrandsdalen, KoRus, Buf-etat og Fylkesmannen. 
Det er et mål at alle barneverntjenestene skal kunne 
tilby familieråd som tiltak etter deltakelse i prosjektet. 
Gausdal er vertskommune og prosjektet avsluttes i 
2013.  
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ØKONOMI: 
 

 
9 Barn og familie 

Regnskap 
2012 

Justert 
budsjett 2012 

Avvik 
2012 

Regnskap 
2011 

Fra skjema 1B 14,06 13,63 -0,43 13,96 
Generelt statstilskudd ført på skjema 1A -0,55 0 0,55 -1,07 
Korrigert sum for planområdet 13,51 13,63 0,12 12,89 
 
Ved andre tertial ble det gitt uttrykk for at det kunne bli krevende å komme i balanse ved årets slutt. 
Resultatet ble likevel en pluss på 0,1 mill. kr.  Dette knytter seg til en vakanse i stilling del av året 
samt avslutning av en svært krevende barnevernssak. 
 
Planområdet ble for øvrig tilført 2 mill. kr i budsjettet for 2012 grunnet stort press på disse tjenestene. 
 
 
 

10 NAV GAUSDAL 

 
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 GAVO. 
 

 

Bilde fra dobbeltside i Aftenpostens A-magasin. 

 

NAV Gausdal sitt 
eventyr om Askeladden 
som skulle finne arbeid 
har i 2012 satt Gausdal 
på "NAV-kartet"  - helt 
inn til Arbeids- og 
velferdsdirektoratet og 
Aftenpostens A-magasin.  
 
I eventyret formidles 
NAV sitt samfunns-
oppdrag på en 
tankevekkende, men 
humoristisk og enkel 
måte og viser 
medarbeidere som har 
det gøy på jobb. 
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STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2012 Gausda
l 

Opplan
d Gr. 11 Norge 

Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. innb 20-66 år 
i kr. 

587 1 048 1 129 1 242 

Andel sosialhjelpstilfeller 20-66 år i forhold til innb. 20-66 år i 
kr. 

3,1 - - 3,6 

Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned 4 661 - - - 
Andel personer med stønad i 6 mnd. eller mer 22,5 - - 32,8 
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker 39 400 - - 39 330 
 

UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2009 2010 2011 2012 
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. innb 20-66 år 
i kr. 

523 533 1 568 587 

Andel sosialhjelpstilfeller 20-66 år i forhold til innb. 20-66 år i 
kr. 

2,2 2,5 2,9 3,1 

Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned 5 285 4 226 4 745 4 661 
Andel personer med stønad i 6 mnd. eller mer 33 37 29 22,5 
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker 64 049 52 516 37 857 39 400 
 
Kommentar: 
Gausdal har lav andel langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp sett i forhold til landet for øvrig. 
Dette henger sammen med at vi har et arbeidsrettet fokus og starter oppfølging mot arbeid 
umiddelbart. Det foretas en behovsvurdering av alle som henvender seg til NAV Gausdal og som står 
helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Hensikten med dette er å avklare den enkeltes behov for bistand 
til å skaffe eller beholde arbeid. Arbeidsrettede tiltak brukes der dette anses nødvendig og 
hensiktsmessig. Disse tiltakene genererer rettigheter til økonomiske ytelser som igjen bidrar til å holde 
sosialhjelpsutgiftene nede.  
 
Gausdal har lav gjennomsnittlig utbetaling pr måned og dette skyldes at de fleste som mottar 
sosialhjelp får dette som et supplement til trygdeytelse eller arbeidsinntekt der dette er nødvendig for 
et forsvarlig livsopphold.  
 

STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2012  
Brukerne opplever at det er lett å komme i kontakt med 
tjenesten.  

5 5,1 

Brukerne opplever å bli behandlet med respekt  5 5,2 
Brukerne opplever å bli tatt på alvor.  5 5,4 
Brukere med rett til Individuell plan skal tilbys dette 100 % 100 % 
Kvalifiseringsprogrammet:  
Kvalifiseringsprogram med overgang til enten utdanning, 
arbeid eller aktivitet for den enkelte (antall).   

2 ** 1 

Ungdomsgarantien:  
Ungdom under 20 år som er uten skoleplass eller arbeid, skal få 
tilbud om arbeidsrettede tiltak gjennom den eksisterende 
ungdomsgarantien, i samarbeid med Oppfølgingstjenesten 

100 % 100 % 

Tiltaksgaranti for 20-24 åringer: 
Det innføres en garanti med tilbud om tiltak til langtidsledige 
20-24 åringer.  Personer som omfattes av garantien skal følges 

100 %  100 % 
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STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS 

opp og tilbys hensiktsmessige tiltak for å øke overgang til 
arbeid eller utdanning. 
Flyktninger: 
Introduksjonsprogram med overgang til enten videre utdanning, 
arbeid eller aktivitet for den enkelte. 

100 % 100 % 

Bosette antall flyktninger i henhold til gjeldene 
kommunestyrevedtak. 

100 % 100 % 

Søknader om økonomisk sosialhjelp behandles innen 3 uker 95 % 85 % 
 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012  
Nærvær * 95,7 97,9 
I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 6 5,7 
I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger 
som stilles til deg? 

5 5,1 

I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om 
kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 

6 5,2 

Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din 
enhet? 

5,5 5,6 

Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen 
din? 

5,5 5,2 

*) Det ble ved en feil ikke lagt inn noe måltall for denne indikatoren for 2012. Det er derfor tatt 
utgangspunkt faktisk nærværstall for 2011. 
**) Vi ser i ettertid at det er vanskelig å måle prosentandel på denne indikatoren. Dette fordi antall 
deltakere i programmet vil kunne endre seg fra måned til måned. 1 person har hittil i år gått over i 
lønnet arbeid etter deltakelse i KVP. 
 
KOMMENTARER: 
Brukerundersøkelse: Brukerundersøkelsen viser at brukerne er svært godt fornøyd med NAV, både i 
forhold til tjenesteutøvelse og i forhold til hvordan de ble mottatt og behandlet. Mange opplevde å få 
hjelp til å se nye muligheter. I kommentarene for hva man kunne ønske at ble endret, oppga flere at det 
var ønskelig med noe mer avskjerming i mottaket.  
 
Ungdom: Manglende måloppnåelse for gruppen 20 – 24 år skyldes i all hovedsak frafall fra oppsatte 
samtaler. All ungdom vurderes til «situasjonsbestemt innsats» etter senest tre måneders ledighet og får 
dermed tilbud om en utvidet del av NAV sin virkemiddelpakke.  
 
Flyktninger : NAV bosatte 5 flyktninger i 2012 hvorav 1 enslig og en familie på 4 personer. Dette er i 
henhold til kommunens vedtak. 
 
Saksbehandlingstid: Søknader behandles i all hovedsak til rett tid. Det sendes forvaltningsmelding 
hvis saksbehandlingstiden går utover 3 uker. For sen behandling skyldes som oftest manglende 
dokumentasjon fra bruker. 
 
Medarbeiderperspektiv: Vi har satt høye mål for medarbeidertilfredsheten og scorer høyt på alle 
indikatorer. Nærværsprosenten er svært tilfredsstillende. 
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STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012 

 
Fokusområder  Status 
Ungdomsgarantien og 
tiltaksgarantien for ungdom skal 
prioriteres og ivaretas gjennom 
hensiktsmessige tiltak 
 

Ungdom er prioritert i alt arbeid som gjøres i NAV kontoret. 
Ungdom mellom 18 og 20 år som dropper ut av videregående 
følges tett opp av OT-tjenesten og NAV. Disse motiveres for 
gjenopptak av skolegang og alle tilbys aktivitet. Ungdom opp 
til 24 år som har blitt arbeidsledig, følges spesielt tett. Disse 
tilbys NAV sine virkemidler der dette anses hensiktsmessig. 
Dette kan for eksempel være arbeidspraksis eller 
lønnstilskudd. 

Ferdigstille og implementere 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan ble behandlet politisk i juni-
12.  

Tett oppfølging av unge 
rusmisbrukere 
 

NAV jobber aktivt med ca. 30 brukere med erkjent 
rusmisbruk. Av disse er unge rusmisbrukere prioritert. Dette 
arbeidet er omfattende og omhandler koordinering av 
ansvarsgrupper, IP, motivasjon for behandling, prøvetaking, 
samhandling med familie, hjelpeapparat, politi m.m. og 
arbeid/aktivitet. 

Utarbeide gode systemer og rutiner 
for håndtering av gjeldssaker. 
Regionalt samarbeid. 

Dette er under arbeid. «Øko råd» i Socio er tatt i bruk og 
sikrer registrering av alle saker. Det er videre utarbeidet mal 
for kreditoroversikt og løpende registrering av saker med 
hensyn til utfall for å sikre rapportering. 

Forebyggende arbeid i forhold til 
økonomi med spesielt fokus på 
ungdom og privatøkonomi 
 

Vi har i løpet av våren-12 hatt to samarbeidsmøter med 
ungdomskolen der vi har diskutert et mulig samarbeid for å få 
mer fokus på privat økonomi i undervisningen. Det er en 
økende trend at ungdom tidlig stifter forbruksgjeld og vi 
ønsker å prøve å påvirke denne trenden.  

Opprettholde ”arbeidsfokus” i alle 
deler av oppfølgingsarbeidet 
 

«Arbeid først» har vært hovedfokus i NAV i hele 2012. Dette 
er et kontinuerlig arbeid som må følges tett. Standard for 
arbeidsrettet brukeroppfølging er tatt i bruk i kontoret. 
Kontoret har startet med daglig «markedskaffe» for å øke 
markedskompetansen og sikre arbeidsrettingen.  

Regionalt samarbeid i forhold til å få 
kommunale måleparametere i 
styringskort og målekort til å 
samsvare med kommunebarometeret 

Regionen har innført noen felles indikatorer.  

Ivaretakelse av de ansatte gjennom 
målrettet og systematisk HMS arbeid 
 

Kontoret har utarbeidet IA-HMS plan for 2012 – 2013 som er 
vedtatt i MBA (medbestemmelsesapparatet) i februar-12. 
Planen gjennomgås i regelmessige MBA-møter 4 ganger pr. 
år. 

Gjennomføre brukerundersøkelse Gjennomført i perioden 08.mai – 30.juni 2012.  
 
ØKONOMI: 
 

 
 

10 Sosiale tjenester og sysselsetting 

Regnskap 
2012 

Justert 
budsjett 

2012 

Avvik 
2012 

Regnskap 
2011 

Fra skjema 1B 13,34 13,68 0,33 12,80 
Generelt statstilskudd ført på skjema 1A 0 0 - -0,06 
Korrigert sum for planområdet 13,34 13,68 0,33 12,74 
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Planområdet fikk 0,3 mill. kr i overskudd, prognosen ved rapporteringen for 2. tertial var et resultat i 
balanse. Årsaken til det positive avviket er at sysselsettingsaktivitetene gikk med et overskudd på 
0,3 mill. kr.  
 
Når det gjelder de øvrige tjenestene gikk de i balanse etter å ha inntektsført 0,5 mill. kr av 
overskuddsfond fra tidligere år. Dette innebærer at det i realiteten var et merforbruk på tilsvarende 
beløp knyttet til de sosiale tjenestene på planområdet. 
 
Som varslet ved rapporteringen per 2. tertial var det utfordringer knyttet økonomisk sosialhjelp. Det lå 
an til et merforbruk i størrelsesorden 0,3-0,4 mill. kr. Det viser seg nå at merforbruket på denne posten 
i stedet ble 0,2 mill. kr.  Det er imidlertid noe større utgifter til kvalifiseringsprogram og 
introduksjonsordningen i forhold til tidligere år. Kommunen har også hatt utgifter utover budsjett 
knyttet til kjøp av tjenester innen rusomsorgen. 
 
 

 
 

Samlet sett har disse 
utgiftene økt med vel 
0,4 mill. kr fra 2011 
til 2012. Det har 
samlet sett vært en 
jevn økning i 
utgiftene fra 2009 til 
2012. Dette henger 
sammen med 
innføringen av 
kvalifiserings-
programmet. Det er 
likevel gledelig at 
utgiftene til 
økonomisk sosial-
hjelp holder seg på et 
forholdsvis lavt nivå.  
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11  HELSE 

 
OM PLANOMRÅDET  

Planområdet omfatter bosentrene Flatland og Bjørkvin, GAVO,  Kulturkafeen, vernepleietjeneste, 
psykisk helsearbeid (psykiatritjeneste og dagsenter), fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, dagsenter 
rehabilitering, frisklivsentral (folkehelse),  utgifter knyttet til kommunelegetjenesten, legevakt, 
miljørettet helsevern, teknisk hygiene, smittevern og forebyggende edruskapsarbeid, inklusiv 
inntekter/utgifter knyttet til skjenkebevillinger. 
 

 
 
STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2012 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Fysioterapiårsverk pr. 10.000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten 

8,6 10,9 9,0 8,6 

Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger 115 181 160 139 
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester pr. innb. over 
18 år, (f. 234) 

 
1 809 

 
1 156 

 
1 023 

 
1 026 

Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering 
pr. innb. 

1 935 1 792 1 617 1 467 

Legeårsverk pr. 10.000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 8,1 11,1 10,6 9,9 
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 
kommunehelsetjenesten 

2 555 2 452 2 261 2 094 

UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2009 2010 2011 2012 
Fysioterapiårsverk pr. 10.000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten 

9,3 8,6       8,6 8,6 

Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger 8 63 68 115 
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester pr. innb. over 
18 år  (f. 234) 

 
… 

 
1348 

 
1 559 

 
1 809 

Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering 
pr. innb. 

1 648 1 814 1 668 1 935 

Legeårsverk pr. 10.000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 6,5 6,5 6,5 8,1 
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 
kommunehelsetjenesten 

2 054 2 343 2 229 2 555 

De siste årene har det vært en 
prosess for å få flytta lokalt 
hjelpemiddellager til et mer egnet 
lokale i driftsstasjonen.  
 
Hjelpemiddelmarkedet er endret 
og kommunen har ansvar for å 
tilpasse boliger midlertidig slik at 
personer i kommunen kan hjelpe 
seg selv i størst mulig grad, også 
etter skade eller sykdom. Den 
formelle åpningen ble foretatt av 
ordfører med påfølgende kaffe og 
kaker til de frammøtte. 
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MEDARBEIDERTILFREDSHET  2009 2010 2011 2012 
Medarbeidertilfredshet (skala 1- 6) 4,7 4,4 4,6 5,0 
 
Kommentar:  
Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere ligger på gjennomsnittet for Norge, men godt under 
gjennomsnittet for Oppland. Kommunen ligger også lavt på legeårsverk sammenlignet med måletall 
både for Norge og Oppland.  
 
Driftsutgifter til forebyggende helsearbeid er kraftig styrket de siste årene. I 2012 ligger vi over 
landsgjennomsnitt på dette parameteret. Kommunen ligger også godt an i forhold til driftsutgifter til 
aktivisering / støttetjenester per innbyggere over 18 år. Kommunen har mange tiltaksplasser / 
aktivitetsplasser for denne målgruppen. 
 

STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2012  
Brukerne av tjenesten opplever medinnflytelse / medvirkning  3,6 3,4 

Brukerne av tjenesten opplever at de får hjelp og støtte til å 
mestre hverdagen  

3,3 3,5 

Brukertilfredshet i forhold til koordinering/samordning av 
tjenester  

3,6 3,9 

Fravær av omgjøring av påklagde vedtak hos Fylkesmannen  0 0 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012  
Nærvær * 94,0 94,0 
I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,2 5,2 
I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger 
som stilles til deg? 

5,3 5,3 

I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om 
kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 

4,8 4,4 

Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din 
enhet? 

4,6 5,0 

Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen 
din? 

5,0 5,0 

 
KOMMENTARER: 

• Brukerundersøkelse knyttet til psykisk helse 2012 viser at brukerne er fornøyd med tjenestene 
de får. 

• Planområdet har bra nærværstall.  
 
STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012 

Fokusområder  Status 
Implementere ny enhetsmodell i forbindelse med 
omstilling 2010- 2011 
 

Det er ett år siden samlingen av habiliterings- og 
rehabiliteringstjenestene i en enhet. Dette 
fungerer etter forholdene bra.  

Sikre gode tverrfaglige samarbeidsrutiner / 
internkontroll på plass /  mellom PLO og 
rehabilitering i forhold til brukere med 
rehabiliteringsbehov (oppfølging av tidligere 
tilsyn) 
 

Avviket er lukket: 
Rehabilitering ved ergo- og fysioterapeuter har 
deltatt i prosessen med å lukke avvik (etter tilsyn) 
i forhold til rehabilitering i sykehjem. Det er 
opprettet prosedyrer for internkontroll ved 
utskriving ukentlig, samt interne revisjoner årlig.  
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Fokusområder  Status 
Videreutvikle Frisklivssentralen i tråd med 
sentralt Partnerskap i Folkehelse 
 

Arbeid og innsats mot folkehelse: Det er ansatt i 
90 % nyopprettet folkehelsekoordinator stilling 
(40 % av stillingen er knyttet til drift av 
frisklivssentral). Stillingen ble tiltrådt 01.11.12. 

Videreføre arbeidet med samordning og 
oppfølging av kommunale tiltaks- og 
sysselsettingsplasser 

Går som planlagt. 

Følge opp arbeidet med ny regional modell / 
lager for tekniske hjelpemidler  

Tiltaket er foreløpig lagt på is. 

Lokalt lager for tekniske hjelpemidler: 
- starte arbeidet med å få til bedre logistikk 
-Tiltak som sikrere bedre system / bedre logistikk  
 

Nytt lager for tekniske hjelpemidler er ferdig, og 
ble tatt i bruk høsten 2012. 
Logistikk: Prosess med forbedring av 
dokumentasjon /logistikk er påbegynt 

Habilitering:  
-Utarbeide plan for tiltak og tjenester rundt 
brukere med koordinerte bistandsbehov 
habilitering >18 år: En plan for dette arbeidet 
skal inneholde: 
-Status og oversikt over utfordringer og på kort 
og lang sikt 
- Mål for arbeidet, - og en oversikt over hvilken 
grep som kreves for å nå mål/ene (hvordan får til 
nye tiltak mot nye målgrupper med eksisterende 
rammer) 
- Kompetanseplan om tjenesten 

Prosess med RO (Resurs senter for Omstilling i 
kommunene) er gjennomført. Videre oppfølging 
(omstilling av habiliteringstjenesten) er planlagt. 
 

Oppdatere kvalitetsprosedyrer  Fortløpende 
I samarbeid med kommunene i regionen og 
kommunene Ringebu og Ringsaker arbeides det 
med en ”restrukturering” av legevaktsamarbeidet. 
Det er samarbeidet og grensesnittet opp mot 
sykehuset med sambruk av personell og 
lokalisering av legevakta som er 
problemstillingene. I løpet av januar regner vi 
med å kunne legge fram et forslag til framtidig 
organisering, lokalisering og finansiering av 
legevakttjenesten. Det vil måtte påregnes noe 
økte kostnader på kommunenes hånd og som 
ikke er hensyntatt i budsjettinnstilling som 
fremmes. 
 

Lokalisering av regional legevakt er fortsatt 
under vurdering.  

 
ØKONOMI: 
 
 

11 Helse 
Regnskap 

2012 
Justert budsjett 

2012 
Avvik 
2012 

Regnskap 
2011 

Fra skjema 1B             34,61                  35,76        1,16         31,05 
Generelt statstilskudd ført på skjema 1A              -4,85 -3,4        1,45          -3,67  
Korrigert sum for planområdet 29,75 32,36 2,61 27,38 
 
Planområdet fikk et overskudd på 2,6 mill. kr. Hovedforklaringen til overskuddet er at tilskuddet til 
ressurskrevende tjenester ble 1,5 mill. kr høyere enn budsjettert. I tillegg har det vært vakanse i en 
vernepleierstilling det meste av året samt folkehelsestilling, dette genererer en pluss på 0,8 mill. kr.  
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Det ser ut til å være en feilbudsjettering på 0,6 mill. kr, skulle i stedet ha vært ført på planområde 12. 
Tilsvarende er det brukt 0,6 mill. kr på planområde 12 som må ses i forhold til økt inntekt på 
planområde 11. Disse to forholdene oppveier dermed hverandre.  
 
For øvrig er det kun mindre avvik. 
 
Når det gjelder budsjettering av utgifter og inntekter knyttet til de ressurskrevende tjenestene ser en at 
dette i 2013 må være mer opptatt av å få dette noe bedre strukturert. Tjenestene ytes nå både på 
planområde 11 og 12 og inntektsføringen av tilskuddet må dermed bli fordelt tilsvarende.   
 
Ved rapportering for 2. tertial ble det anslått et mindreforbruk ved årets slutt i størrelsesorden 
0,7 mill. kr som følge av større tilskudd til ressurskrevende tjenester enn antatt. Resultatet ved årets 
slutt ble dermed 1,9 mill. kr bedre enn tidligere varslet. Hovedårsaken til dette knytter seg til at 
inntektsøkningen knyttet til ressurskrevende tjenester kom på planområde 11, mens utgiftsøkningen 
ble ført på planområde 12. Dette utgjør dermed totalt sett en differanse på 1,5 mill. kr på planområde 
11 i forhold til rapportering per 2. tertial.  
 
For øvrig ble det et større mindreforbruk knyttet til drift av boligene samt vakanser. 
 
 
 
 
 

12 OMSORG 

 
OM PLANOMRÅDET   

Planområdet omfatter kommunens pleie- og omsorgstilbud, og inneholder sykehjemsdrift, 
hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgsboliger, bofellesskap, omsorgslønn, trygghetsalarm, samt 
kjøkkendrift i institusjon og matlevering til hjemmeboende. 
 
 

 
Bildene: Den kulturelle spaserstokken: Bjørn Midtlien, Bjarne Aanerudhaugen og de andre beboerne 
koste seg sammen med barnehagebarn under framsyninga av "Vesleblakken" med Teater Grimsborken 
på Follebu omsorgssenter. (Bilder fra departementets Distrikts- og regionalmelding 2013.)  
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STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2012 Gausdal Opplan
d Gr. 11 Norge 

Netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenesten per innb. 
(kr)  

17 398 18 046 17 498 15 289 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, per innb. over 80 år (kr)  270 486 323 735 321 668 339 698 
Institusjoner – andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg 
(%)  

60 45 45 45 

Tjenester til hjemmeboende – andel av netto driftsutgifter til 
plo i %  

32 50 50 49 

Korrigerte brutto driftsutgifter per plass i kommunal 
institusjon (kr)  

988 806 985 380 916 166 959 213 

Plasser i institusjon i % av mottakere av pleie- og 
omsorgstjenester  

18 17,1 17,3 17,9 

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning (%)  73 77 73 74 
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning fra 
høgskole/universitet (%)  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens (%)  37,5 24,1 27,2 23,2 
 

UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2009 2010 2011 2012 
Netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenesten per 
innbygger (kr)  

14 885 14 885 15 680 17 398 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, per innbygger over 80 år 
(kr)  

232 041 226 370 240 269 270 486 

Institusjoner – andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg 
(%)  

61 59 59 60 

Tjenester til hjemmeboende – andel av netto driftsutgifter til 
plo i % 

32 34 33 32 

Korrigerte brutto driftsutgifter per plass i kommunal 
institusjon (kr)  

879 961 829 461 891 486 988 806 

Plasser i institusjon i % av mottakere av pleie- og 
omsorgstjenester  

18,9 19,0 17,8 18 

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning (%)  72 78 76 73 
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning fra 
høgskole/universitet (%)  

 
20 

 
21 

 
- 

 
- 

Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens (%)  - - 48,6 37,5 
 
Kommentar: 
Kostnads- og aktivitetsbildet i pleie og omsorg viser en stabil utvikling i forhold til kommuner vi 
sammenligner oss med og landsgjennomsnittet. Tallene viser imidlertid at vi fortsatt ligger betydelig 
under landsgjennomsnittet. Sett i forhold til sammenlignbare kommuner kan vi slutte at vi driver 
effektivt med fortsatt lave kostnader. 
 
Dersom vi ser på utviklingen i kostnadsnivået vårt over tid viser det en økning. Økningen kan 
forklares med utgangspunkt i følgende forhold: 
 

• 2012 er det første året med helårsvirkning med regionale samhandlingstiltak. Samlet for året 
utgjør utgifter til intermediære plasser og ø-hjelpssenger 3 mill. kroner. Tiltaket representerer 
også økt volum, men som rapporteres av vertskommunen.  

• 2012 var også startåret for samhandlingsreformen og samarbeidet med sykehuset. Kommunen 
har ansvar for medfinansiering og utskrivningsklare pasienter. Reformen har betydning for 
kostnadsnivået på planområdet. Utgiftsøkning utgjør 7,5 mill. kr. 
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• Et annet forhold som også påvirker kostnadsbildet er at pasienter fra sykehuset i dag skrives ut 
vesentlig raskere. Pasienter som kommunen nå må ta ansvar for er pleiemessig langt mer 
krevende og krever mer komplisert og dyrere behandling enn tidligere.   

 
STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS 

TJENESTEPERSPEKTIVET 
 (toppscore 4,0) 2012  

Brukerne opplever at de får god informasjon  3,4 

Brukerunder-
søkelse ble ikke 
gjennomført i 
2012.*). 

Brukerne opplever medinnflytelse / medvirkning  3,7 
Brukerne opplever at de får de tjenestene de har behov for  3,8 
Brukerne opplever at de helhetlig er fornøyd med 
hjemmetjenesten 

3,8 

Brukerne opplever at de helhetlig er fornøyd med 
sykehjemmene 

3,7 

Brukerne opplever muligheten for å snakke med legen. 3,3 
Hjemmeboende opplever at de tilbys en variert meny 
(toppscore 6,0)  

5,0 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012  
Nærvær   94 90,6 
I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 4,5 4,9 
I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger 
som stilles til deg? 

5,0 5,2 

I hvilken grad opplever du åpenhet til å til å varsle om 
kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 

5,0 4,4 

Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din 
enhet? 

5,0 4,8 

Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen 
din? 

4,7 4,9 

 
KOMMENTARER: 
 *) I forbindelse med utarbeidelse av tjenesteanalysen og deltakelsen i effektiviseringsnettverket i 2011 
ble det gjennomført en stor og omfattende brukerundersøkelse i pleie- og omsorg. Kommunestyret er 
orientert særskilt om tjenesteanalysen og resultatet av brukerundersøkelsen. Det er ikke 
hensiktsmessig å gjennomføre en ny undersøkelse så tett opp til forrige undersøkelse og det er derfor 
besluttet å avvente gjennomføring til 2013. 
 
Medarbeiderundersøkelsen viser en gjennomsnittlig fremgang på 0,5 poeng pr spørsmål sammenlignet 
med resultatet fra 2011. Svarprosenten har økt med 7 % fra forrige undersøkelse. Ut fra dette er vi 
fornøyd selv om ikke alle resultatene nådde ønsket mål. 
 
 
STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012 
 
Fokusområder  Status 
Dokumentasjonsarbeid 
- Ta i bruk informasjon som IPLOS gir 
- Pleieplaner og individuelle planer  
- Pasientrettighetsloven § 4 A vedrørende bruk av 
tvang 
- Internkontroll 

Dokumentasjonsarbeidet, tiltaksplaner og 
prosedyrer er utarbeidet og tatt i bruk. Her er det 
kontinuerlig oppfølging. Internundervisningen 
angående Pasientrettighetslovens § 4A er utført 
som planlagt. Tiltak i forbindelse med avviket fra 
Helsetilsynet er gjennomført som planlagt. ROS 
er utarbeidet på beredskapsområdet. 
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Fokusområder  Status 
Videreutvikling av det interkommunale 
samhandlingsprosjektet til også å omfatte flere 
sider av samhandlingsreformen og arbeidet med 
folkehelse. 

TRUST prosjektet er avsluttet. Samhandlingen 
med kommunene fortsetter som Helseregion Sør 
Gudbrandsdalen. Arbeidet med 
fastlegesykepleierordningen, kvalitetsutvalg, 
medisinsk fagteam, fall- og ernærings screening 
og forebyggende arbeid er systematisert og 
iverksatt. 

Ta et aktivt og godt grep om Gausdal kommunes 
rolle som regional hovedaktør innen demens. 

Hele rollen er overført til samhandlingsenheten i 
Helseregion Sør-Gudbrandsdal. 

Følge opp ny helse- og sosiallovgivning i 
forbindelse med Samhandlingsreformen. 

Det har vært gjennomført intern og ekstern 
opplæring. 

 
ØKONOMI: 
 

 
12 Omsorg 

 
Regnskap 

2012 

Justert budsjett 
2012 

Avvik 
2012 

Regnskap 
2011 

Fra skjema 1B 82,52 83,39 0,87 68,78 

 
Planområdet gikk med et overskudd på 0,9 mill. kr i 2012. Hovedforklaringen på dette er lavere 
utgifter til medfinansiering av sykehustjenester med 0,2 mill. kr og 0,6 mill. kr lavere utgifter knyttet 
til utskrivningsklare pasienter.  
 
For øvrig går drifta totalt sett i balanse. Det vises dog til planområde 11 der det kommenteres 
utfordringer knyttet til føring av utgifter og inntekter knyttet til ressurskrevende tjenester mellom 
planområdene 11 og 12. 
 
Ved 2. tertial ble det anslått at driften ville holde seg innen de gitte rammene. Ser en bort fra avviket 
knyttet til medfinansiering og utskrivningsklare pasienter ble dette som prognosert. Innen de 
budsjettrammer som planområdet har er det økt med 1,8 sykepleierstillinger for å øke 
grunnbemanningen på natt. Dette fordi det er et vedvarende behov for å foreta en slik styrking. 
 
 
 

13  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 OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2012 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 2,4 1,2 2,3 2,1 
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 8,6 3,3 2,0 2,6 
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 78,5 55,5 68,9 65,3 
Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekter 38,8 28,7 17,2 21,3 

UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2009 2010 2011 2012 
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Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter -0,9 2,1 2,6 2,4 
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 0,5 3,3 2,6 8,6 
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 81,0 100,9  85,9 78,5 
Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekter 26,7 36,9  36,4 38,8 
 
KOMMENTARER: 
Brutto driftsresultat er på 2,4 %. Dette er noe bedre enn de vi sammenligner oss med, men noe lavere 
enn det var i 2011. Likevel er det en positiv trend de siste tre årene sammenlignet med 2009. En årsak 
til dette er økt nivå eiendomsskatt i perioden. 
 
Netto driftsresultat ble på hele 8,6 % i 2012. Hovedårsaken til dette gode resultatet er det store utbyttet 
som ble utbetalt fra LGE Holding as.  
 
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter ligger over landssnittet og de andre vi sammenligner oss 
med. Årsaken til dette er de store investeringene som er foretatt de senere år. Denne indikatoren ble fra 
og med 2011 noe redusert som følge av at deler av egenkapitalen i Eidsiva Energi as ble gjort om til 
ansvarlig lån. Det innebærer at kommunen får utbetalt mer i renter og mindre i utbytte i årene 
framover. Netto lånegjeld er dermed redusert uten at det tilføres noen varig økt 
inntekt/utgiftsreduksjon i drifta. 
 
Arbeidskapitalen er høyere enn hos de vi sammenligner oss med, og er på et noe høyere nivå enn i 
2011.  
 
Det vises til mer utdypende kommentarer til utviklingen i Gausdal over tid under kapitlet «Finansiell 
analyse». 
 
 
ØKONOMI  
 
Skatteinngangen ble 2,1 mill. kr lavere enn budsjettert. Ettersom skatteinngangen på landsbasis ble 
svært god innebar det at kommunen fikk overført mer fra inntektsutjevningsordningen, det ble et 
positivt avvik på hele 5,2 mill. kr på denne posten Netto ble det dermed en pluss på 3,1 mill. kr knyttet 
til skatt og inntektsutjevningen for 2012. 
 
Lønnsoppgjøret ble 0,8 mill. kr dyrere enn den avsatte potten til dette. Det henger sammen med et 
«godt» oppgjør med høye generelle tillegg. Det ble også foretatt minstelønnsjusteringer og en økning 
av helgetillegget. 
 
Som følge av at kommunen har en økning i antall ansatte som kan ta ut seniortiltak ble budsjettet for 
2012 økt. Ved andre tertial så det ut til at det kunne bli igjen 0,4 mill. kr av denne budsjettposten, men 
ved årets slutt viste resultatet en manko på 0,1 mill. kr.  
 
Ved rapporteringen for andre tertial så det ut til å kunne bli en negativ differanse på pensjon 
tilsvarende 1 mill. kr Det viser seg at det ble en manko på 0,3 mill. kr.  
 
Kommunens rente- og avdragsutgifter ble 2,9 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette henger sammen 
med et noe lavere rentenivå enn det som ble budsjettert. I tillegg ble det endret framdrift på 
investeringsprosjekter slik at det ikke ble nødvendig å ta opp så mye lån som opprinnelig budsjettert. 
 
Renteinntektene ble 1,2 mill. kr over budsjett. Hovedårsaken til dette er at kommunen hadde høyere 
innskuddsvolum enn det som var lagt inn i budsjettet. Kommunen budsjetterer også med avsetning av 
renter til bundne fond. Dette viste seg å bli lavere enn antatt, og differansen på 0,7 mill. kr framstår 
derfor som et positivt avvik i regnskapet. 
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Kommunen fikk følgende inntekter fra kraftsektoren i 2012: 
 

Beløp i hele tusen kr Regnskap 
2012 

Ordinært utbytte 7.824 
Ekstraordinært utbytte 28.720 
Rente lån Eidsiva as 3.966 
Rente lån LGE H as 899 
Sum 41.409 
 
I 2012 har kommunen i tillegg mottatt utbytte fra øvrige selskaper som det framgår her: 
 Litra Eiendom AS 12.000 kr 
 Litra Invest AS  12.000 kr 
 Litra AS  42.000 kr 
 Skei Seterlag  13.496 kr 
 Mjøsen Skog BA      750 kr 
 
  
 
 
 
FINANSIELL ANALYSE AV KOMMUNENS REGNSKAP  
 
 

 
 
Øvrige driftsinntekter har økt med 12 mill. kr. Følgende inntektsarter forklarer denne endringen: 

Eiendomsskatt (økt promillesats fra 3 til 5) og noe volum 9,0 mill. kr  
Momskompensasjon investeringer    1,0 mill. kr 
Økte øremerkede tilskudd     3,9 mill. kr 
Redusert refusjon sykelønn     -1,1 mill. kr 
Reduserte inntekter fra VAR-sektoren    -0,5 mill. kr 

  
 

Driftsinntektene 
har økt med 
31 mill. kr fra 
2011 til 2012. 
Dette er en 
økning på 7,3 %.  
 
Skatt og ramme-
tilskudd har økte 
med hele 
19 mill.kr, av 
denne økningen 
utgjør 8 mill. kr 
kompensasjon 
for innføring av 
samhandlings-
reformen. 
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Øknningen i lønnsutgiftene er i all hovedsak knyttet til lønnsopggjøret, jmf også kommentarene over. 
Ettersom alle lønnsutgiftene knyttet til brann- og feiervesenet nå er overført til felles brannsamarbeid 
med Lillehammer og Øyer, har dette redusert lønnsutgiftene i forhold til 2011 med 4,1 mill. kr. 
Utgiftene er i stedet økt under posten Andre driftsutgifter.  
 
Pensjon har totalt sett kun økt med 0,2 mill. kr fra 2011 til 2012. Dette skyldes i stor grad at 
kommunen må føre kostnaden knyttet til pensjon i regnskapet og ikke utelukkende det som 
kommunen faktisk betaler i pensjon. Dette kan illustreres slik: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunen betalte i 2012 inn mye mer pensjon enn det som ble den beregnede pensjonskostnaden. 
Kommunen måtte dermed inntektsføre et premieavvik i kommunens regnskap på hele 10,5 mill. kr.  
 
Dette beløpet på 10,5 mill. kr må deretter utgiftsføres i kommunens regnskap de 10 påfølgende år med 
1/10 hvert år (premiavvik oppstått før 2011 avregnes over 15 år). Dette kalles amortisering av tidligere 
års premieavvik. 
 
Akkumulert premieavvik for alle tre pensjonsordningen utgjør per 31.12.2012 18,7 mill. kr. 
Arbeidsgiveravgift av beløpet utgjør 2,6 mill. kr.  
 

Driftsutgiftene har økt 
like mye som drifts-
inntektene, det vil si 
med 31 mill. kr. Dette 
utgjør en økning på 
7,6 % fra 2011.    
 
Lønn og pensjon har 
netto økt med 4,6 %, det 
vil si 11,4 mill. kr. 
 
Andre driftsutgifter har 
økt med 12,5 %, hvilket 
utgjør 20 mill. kr. 

 

Beregnet netto 
pensjonskostnad 

 
23,3 mill. kr 

Innbetalt pensjon 

35,3 mill. kr 

 

Adm. av 
pensjonsordn. 

1,5 mill. kr  

 
Premieavvik 

 
10,5 mill. kr 
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Andre driftsutgifter  har økt med 20 mill. kr, det vil si hele 12,5 %. Utgifter til samhandlingsreformen 
(medfinansiering og kjøp av liggedøgn) har generert 7,5 mill. kr av denne utgiftsveksten.  
Samhandlingsenhetene (jmf. TRUST-prosjektet) medførte økte utgifter i drifta med 1,2 mill. kr i 
forhold til 2011. Kommunens utgifter til brann- og feiervesen framkommer nå fullt ut som tilskudd i 
stedet for lønn, etc. Denne differansen utgjør 4,5 mill. kr. 
 
Økt tilskudd likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager har økt med 1,4 mill. kr fra 
2011. 
 
Lønn i andel av driftsutgiftene har gått ned fra 2011 til 2012. Noe henger sammen med inntreden i 
felles brann- og feiervesen i Lillehammerregionen. Vi betaler ikke lenger ut lønn for disse tjenestene, 
men betaler i stedet tilskudd til samarbeidet. 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Andel lønn/sos.utg 
av sum driftsutgifter 66,5 % 66,2 % 66,0 % 64,4 % 62,9 % 63,1 % 62,8 % 61,9 % 60,1 % 
 
 
Hvordan brutto driftsutgifter (uten avskrivninger) fordeler seg på de ulike planområdene framgår av 
figuren nedenfor: 
 
 

Siden ordningen med 
premieavvik ble innført i 
2002 har kommunen 
inntektsført nær 25 mill. kr 
som premieavvik. Fra og med 
2003 er det amortisert 
premieavvik tilsvarende 
6 mill. kr. 
 
Økt nivå amortisert 
premieavvik er lagt inn i 
budsjett 2013 samt 
økonomiplanen 2013-2016.  
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I økonomiplanen for 2013-2016 er det forutsatt at det skal foretas innstramminger i driftsbudsjettet 
tilsvarende 10 mill. kr med virkning fra og med 2014. Driftsrammene for 2013 er også i høyeste laget, 

Brutto driftsresultat er 
i 2012 positivt med 
10,7 mill. kr. Det 
viser at kommunen 
har større drifts-
inntekter enn drifts-
utgifter. Dette er 
viktig ettersom 
kommunens rente- og 
avdragsutgifter stadig 
øker. 
 
Nivået de siste tre år 
har vært ganske 
stabilt. 
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men kommunestyret besluttet å bruke 6,9 mill. kr av fond for å saldere budsjettet. I 2013 arbeider 
administrasjonen med planleggingen av nedjustering av driftsrammer, noe må allerede iverksettes i 
løpet av høsten 2013 for å kunne få helårseffekt i 2014. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Kommunestyret har valgt å styrke disposisjonsfondene de senere årene. Sum disposisjonsfond er nå 
kommet opp i 85,8 mill. kr, herav er ca. 24 mill. kr disponert / knyttet opp til føringer og/eller vedtak 
av kommunestyret.  
 
 

Kommunens netto 
driftsresultat i 2012 ble 
hele 38,2 mill. kr. Det 
utgjør 8,6 % av drifts-
inntektene.  
 
Hovedårsaken til det 
gode resultatet er 
ekstra utbytte fra kraft-
sektoren samt et 
forholdsvis stort 
premieavvik til inntekt. 
Hensyntatt disse to 
forholdene ville netto 
driftsresultat kun ha 
vært 0,1 mill. kr. 

Fondsbeholdningen har 
totalt sett blitt styrket med 
36,3 mill. kr i 2012. 
Hovedårsaken til dette er 
ekstra utbytte fra LGE 
Holding as der 
kommunestyret vedtok å 
avsette 29,7 mill. kr til 
fond.  
 
2,1 mill. kr ble avsatt til 
ubundet investerings-fond 
etter oppløsning av KUF-
fondet.  
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Arbeidskapitalen har økt de siste årene. Deler av arbeidskapitalen er bundet opp i bundne fond, 
ubrukte lånemidler, premieavvik, kommunestyrevedtak, etc. Den delen av arbeidskapitalen som en 
sitter igjen med etter å ha hensyntatt for disse midlene (arbeidskapitalens driftsdel), er omtrent på 
samme nivå som i 2011. Dette til tross for at kommunen styrket disposisjonsfondet betydelig i 2012.  
Årsaken til dette er at premieavviket også har økt med 12 mill. kr inkl. arbeidsgiveravgift. Det er også 
netto større føringer knyttet til disposisjonsfondet enn tilsvarende for 2011. 
 
 

 
 
 
Kommunens lån kan deles i tre hovedkomponenter.  

1. Lån til kommunens investeringer i bygg og anlegg. 
2. Lån til investeringer innen vann- og avløpssektoren (VAR). 
3. Lån til startlån som lånes ut videre. 

 
Lån til vann- og avløpsinvesteringer vil bli betjent av inntekter/bruk av selvkostfond så lenge 
kommunen ikke subsidierer disse områdene over drifta. Det vil kunne være noe avvik da det ikke er 
fullt samsvar med avdragstid på lån og avskrivningstidene på anleggene. 
 

Kommunens lånegjeld 
har for første gang 
passert 0,5 mrd. kr. 
Samlet lånegjeld i % av 
driftsinntektene er på 
hele 113 %. Kommunen 
betjener denne 
lånegjelden, men det 
fordrer at det er et 
fortsatt sterkt fokus på 
kontroll med 
driftsutgiftene.  
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Lån til startlån vil også i all hovedsak bli dekket opp av inntekter fra låntakerne. Det vil dog også her 
være noe avvik da kommunen først må låne opp pengene før de kan lånes ut. Det vil derfor alltid være 
en viss «halting» på dette området. 
 
Det er dermed lån til kommunens egne investeringer i bygg og anlegg som vil gi størst utslag i 
driftsregnskapet knyttet til renter og avdrag. Til deler av denne lånegjelden mottar kommunen 
rentekompensasjon fra staten. 
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