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INNLEDNING 
 
Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til strategiplan med kommuneplanens handlingsdel og 
økonomiplan for 2014-2017, med årsbudsjett for 2014.  
 

 
 
Videre prosess:  

Rådmannen legger fram sitt forslag  7. november 
Politisk prosess:  
Strategi- og budsjettkonferanse for kommunestyret  7. november 
Arbeid i partigruppene.  
Administrasjonen er tilgjengelig for deltakelse i gruppemøter mv. 

 
Hele perioden. 

Formannskapets budsjettbehandling og innstilling 19. november 
Budsjettet er ute til offentlig ettersyn – minst 2 uker   Fra 20. november 
Arbeidsmiljøutvalget  3. desember 
Kommunestyrets behandling 12. desember 

 

Omstillingen fortsetter. 
De fleste kommunene opplever et økende press på tjenestene, blant annet på grunn av innbyggernes 
økte rettigheter og forventninger om kvalitet. Hverdagen i norske kommuner er endring og omstilling. 

Så også i Gausdal. I 2013 har vi hatt et særlig fokus på omstillingstiltak. Dette fordi vi hele tiden må ta 
inn nye oppgaver og fordi vi vet at gjeldsoppbyggingen de senere årene vil tynge kommuneøkonomien 
framover. Renter og avdrag legger beslag på en vesentlig del av driftsinntektene.   

I 2013 brukte vi noe av disposisjonsfondet for å få budsjettet i balanse. Gausdal har disposisjonsfond 
på et rimelig nivå, men vi må ikke sette oss i en situasjon der fondet blir redusert ytterligere. 
Økonomiske buffere er nødvendige for å kunne takle uforutsette hendelser uten at det går på 
bekostning av kommunens generelle tjenestetilbud.  Men det er viktig at det ikke tæres på fondet for å 
dekke opp for ordinære, løpende driftskostnader. Det ideelle hadde vært at deler av fondet kunne 
brukes til egenfinansiering av investeringer, slik at behovet for nye låneopptak reduseres. Dette ville 
ha bidratt positivt til å øke handlefriheten framover.  

Det er komplekse og sammensatte tjenester en kommune yter, så det å bruke tid på 
omstillingsprosesser er nødvending, ikke minst for å vurdere hvilke konsekvenser de ulike 
alternativene kan gi. Lovpålagte tjenester kan ikke skjermes fordi loven sjelden gir anvisning på 
lovbestemt kvalitet og volum på tjenestene. Hvem som har rett til ytelser og hvor mye, avgjøres av den 
lokalt vedtatte standarden på tjenesten og de ansattes faglige skjønn som danner grunnlag for 
enkeltvedtak.  

 
Gjennom strategiplanen skal 
Gausdal kommunestyre vedta 
de resultatmål kommunen skal 
arbeide med inn mot neste 
fireårsperiode, de økonomiske 
rammene for drift og 
investeringer i 2014 og 
økonomiplanen for de tre 
påfølgende år.  
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Gjennom en bred prosess basert på medvirkning fra ansatte har vi forberedt oss på omstilling og 
endringer i tjenestetilbudet fra 2014.  De ansatte har vært med på å se på hvordan vi kan redusere 
utgifter og øke inntekter. Vi har sett på nivå på tjenestene:  

- er det noe vi kan slutte med? 
- er det noe vi kan gjøre annerledes? 
- hva skal være nivået på lovpålagte oppgaver? 

Å redusere tjenestenivået ytterligere er en krevende prosess. 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, som igjen medfører konsekvenser for tjenestetilbudet.  
 
Den brede involveringen er med bakgrunn i at de ansatte kan se de gode løsningene, fordi de kjenner 
faget, brukerne og rutinene. 

Endringer skaper motstand. Å gjennomføre omstilling krever derfor mot, tydelighet og handlekraft – 
særlig i de folkevalgte organer og den administrative ledelse (rådmann og enhetsledere). Utfordringen 
ligger nå i evnen til å formidle begrunnelser og sikre forståelse blant innbyggere.   
 
Ytterligere nedjustering av driften skal uansett sikre at vi har forsvarlige tjenester til våre innbyggere, 
men trolig med lavere standard/kvalitet.  

Selv om det er noen vanskelige valg og prioriteringer, må vi også ha perspektiv på at her ligger det 
interessante utviklings- og omstillingsprosesser. Vi skal tross alt bruke nesten 440 mill. kroner til beste 
for innbyggerne i Gausdal kommune.  

Gausdal kommune er en middels stor kommune med middels inntekter (kilde: KOSTRA) 

Ut fra sammenlignbare kommuner bruker Gausdal kommune mer penger på både samfunnsoppdraget 
og ulike deler av tjenesteproduksjonen. Disse kommunene har også et forsvarlig tilbud, er det viktig i 
den videre prosessen å være nysgjerrige på hva andre gjør.  

I tillegg til omfattende omstillingstiltak legger rådmannen opp til at investeringsnivået framover er et 
minimum, med unntak for den nye skolen.  

Det er lagt inn en økning i eiendomsskatten for å takle investeringen knyttet til bygging av ny skole, 
og at de skolene som legges ned blir solgt eller revet. Vi trenger det for å redusere driftsutgiftene (det 
vi senere i dokumentet har omtalt som å effektivisere bygningsmassen).  

Ved god styring og bevisste prioriteringer kan vi, både på kort og lang sikt, levere gode tjenester, være 
en troverdig samfunnsaktør og en arbeidsgiver som rekrutterer og beholder dyktige medarbeidere.   

---- 
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ORGANISERING 

Politisk struktur.  

I denne kommunestyreperioden har vi følgende politisk struktur:  

 
 
Administrativ struktur. 
Gausdal kommune er administrativt organisert i en 2-nivåmodell, med 2 formelle beslutningsnivå: 
rådmannen og enhetslederne.   
 

 
 
Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon. Rådmannen har ansvar for at de 
tjenestene som ytes til befolkningen er i tråd med den vedtatte kvaliteten på tjenestene og innenfor de 
økonomiske rammene. Det er rådmannens ansvar at sakene til folkevalgte organer er forsvarlig 
utredet, og rådmannen skal effektuere politiske vedtak, samt legge til rette for at politikerne kan utøve 
sitt virke på best mulig måte. Enhetslederne i Gausdal kommune er sammen med rådmannen, 
ansvarlige for kommunens totale resultat.  
 
Moderne kommunedrift stiller store krav til koordinering, styring, kompetanse og kapasitet, også på 
det administrative området, herunder lederoppgavene. 
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• Det er mange lovpålagte oppgaver og standarder, krav til dokumentasjon, rapportering mv.  
- i forhold til brukerne 
- i forhold til de ansatte  
- i forhold til internkontroll 

 
Dyktige og resultatorienterte ledere og god kapasitet i administrasjonen for å ivareta saksbehandlings- 
og utredningsoppgavene, internkontrollkravene, plan- og utviklingsarbeidet og lederstøtten er 
avgjørende for styringsevnen i kommunen. 
 
Det er en nær sammenheng mellom de forskjellige 
systemer og delsystemer som brukes for:  

• styring 
• kvalitetsutvikling   
• internkontroll i kommunen  

 
 
 

STYRINGSSYSTEMET 
 
Gausdal kommune har siden 2003 brukt balansert resultatmåling som styringsverktøy. Det betyr at vi 
har fokus på og styrer på mer enn økonomi. Styringsverktøyet omhandler mål og resultatoppnåelse 
innen fire perspektiv:  

• Samfunnet 
• Tjenestene 
• Medarbeiderne 
• Økonomien 

 
Ved å fastsette måltall innen fokusområdene og styre etter disse, oppnår kommunen en balansert 
måling av resultater.  
 
Arbeidsfordelingen er slik:  
De folkevalgte:   
Har visjonene og strategiene  
Fastsetter målene  
Gir rammene 

De ansatte: 
Finner de rette tiltakene  
Gjennomfører dem  
Rapporterer på resultatene 

 
Det er i planområdenes styringskort at mål for tjenesteproduksjonen blir satt. I tillegg er 
medarbeiderperspektivet gjennomgående. I styringskortene er målene formulert slik at det skal gå fram 
hva som ønskes oppnådd, heller enn at det fokuseres på hva som skal gjøres (tiltakene). Å finne rett 
presisjonsnivå på dette er utfordrende, og er grunnlag for stadig forbedring. 
 
Resultatoppnåelsen rapporteres til kommunestyret i henholdsvis tertialrapportene og årsmeldingen.  
 
Når strategiplanen er vedtatt i desember har kommunestyret vedtatt målene og gitt rammene, og 
rådmannen har fått sitt oppdrag. Deretter vil den enkelte resultatenhet sitt styringskort bli utarbeidet. 
Enhetenes styringskort er en del av den interne kontrakten mellom rådmannen og den enkelte enhet 
om tjenesteleveransene jfr. kommunestyrets vedtatte netto budsjettramme for året. Styringskortene til 
enhetene er en del av lederavtalene til enhetslederne.  
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SAMFUNNET 

 
Gausdal kommune skal i 2014 vedta kommuneplanens samfunnsdel. Denne er i Plan- og 
bygningsloven definert som kommunens viktigste styringsdokument. Samfunnsdelen skal ta stilling til 
langsiktige utfordringer, mål og strategier (politikkutforming) for:  

• Kommunen som samfunn  
• Kommunen som organisasjonen  

Samfunnsdelen gir grunnlag for prioriteringer i arealdelen f.eks. knyttet til arealbehov for ulike 
funksjoner, valg av infrastruktur, boligpolitikk og næringsarealer mv.  
 
Det har i 2013 vært en bred kommuneplanprosess med mange møteplasser og stort engasjement. 
Utkast til kommuneplanens samfunnsdel blir behandlet i formannskapet, som kommuneplanutvalg, i 
desember 2013. Deretter går den ut på høring. For arealdelen er arbeidet med å utarbeide planprogram 
i gang.   
 
Av andre større innsatsområder nå kan nevnes:  
 
Interkommunal landbruksplan 
Kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal samarbeider om denne planen, som snart går ut på 
høring. Viktige elementer i planen er rekruttering, produksjon, foredling og miljø.  
 
Regional næringsplan. 
Kommunene i Lillehammer-regionene har vedtatt å utarbeide en regional næringsplan. Arbeidet er 
bredt anlagt, og det er lagt stor vekt på næringslivets og høgskolenes rolle i arbeidet.  
 
Folkehelse 
Folkehelseloven utfordrer oss på systematikk. Kommunen skal ha oversikt over befolkningens 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Dette skal danne grunnlag for beslutninger i folkehelsearbeidet 
på kort og lang sikt. Det skal utvikles et oversiktsdokument hvert 4.år som skal bidra til en politisk 
forankring, på tvers av sektorer og som en langsiktig satsing. Arbeidet ble påbegynt i 2013 nærmer seg 
sluttføring.  
 
Det løpende oversiktsarbeidet skal være en del av den ordinære virksomheten, jfr. veilederen til 
Folkehelseloven; «Skal folkehelsearbeidet være treffsikkert både med henhold til problemforståelse og 
med henhold til valg av løsninger, må arbeidet være kontinuerlig og oppdatert.» 
 
Skal kommunen lykkes, må alle ta ansvar på sine fagområder, enten det gjelder smittevern, 
forurensning, boligsosiale ordninger og så videre.   
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Det brukes mye ressurser, i samarbeid med NVE, for å rydde opp etter flommene i 2011 og 2013. 
Dette arbeidet vil være viktig også for å forebygge mot omfattende skader ved eventuelle nye 
flommer.  
 
 

 
 

Innen samfunnsperspektivet vil oppmerksomheten rettes inn mot: 

• Invitere til dialog med innbyggere, hytteeiere, næringsliv, nabokommuner og eksterne 
fagmiljø i de store kommunale og regionale planprosessene. 

• Samfunnssikkerhet og beredskap 
• Folkehelse og helsefremmende arbeid. 
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TJENESTENE 
Gausdal kommune har et vedtatt overordnet mål for tjenestene:  
 

”Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet, med utgangspunkt i innbyggernes behov.”  
 
Mål for tjenestene går fram av de enkelte planområdene.  
 
Kommunens tjenester har ulike utfordringer, men det er noen utfordringer som gjelder alle.  
 

Kvalitet  

Fokus på kvalitet fortsetter, og Lean er et sentralt 
verktøy. Gjennom Lean tar man i bruk anerkjente 
teknikker for å effektivisere arbeidsprosessene ved å 
fjerne tidstyver (sløsing) og skape bedre flyt i de 
enkelte prosessene og mellom prosessene.  Ved å 
"jobbe smartere" får man gjort mer uten å fly fortere - 
altså jobbe mer effektivt. Lean legger vekt på å skape 
en kultur i organisasjonen hvor man lærer av feil og er 
åpne for å lære av hverandre. Det viktigste er å ha et 
kontinuerlig fokus på å bli bedre: Gjør heller mange 
små forbedringer ofte, enn store endringer sjeldent. 
I Gausdal er det allerede, og med godt resultat, kjørt 
flere prosesser. Og flere er i gang eller planlegges 
oppstart for. 

Lederne må fortsette å utvikle en omstillingsberedskap som setter ansatte, og dermed organisasjonen, i 
stand til å møte de utfordringer som kreves av et samfunn i rask omstilling.  

Omstilling   
Arbeidsgiverpolitikk er verdier, holdninger og handlinger kommunen som arbeidsgiver praktiserer og 
står for i forhold til de ansatte. I omstillingsprosesser er det særlig viktig å holde denne fanen høyt. De 
ansatte skal inviteres med for å finne tiltak og løsninger.  
 
I 2014 fortsetter vi med realistiske og konstruktive endringsprosesser. I arbeidet videre vil vi se på 
tjenestekvaliteten utfra:  

MÅ:  Myndighetskrav – lov 
BØR:  Interne krav – faglig / etisk standard 
KAN:  Samfunnskrav / brukerkrav - tilleggstjenester 

Helt sentralt blir arbeidet med å avstemme forventningene mellom folkevalgte, innbyggere, brukere og 
ansatte.  

Tidlig innsats og forebygging 
Vi har klart å vri ressursinnsatsen og fokus de siste årene. Det må fortsatt arbeides målrettet med 
forebyggende arbeid og tidlig innsats. Det er behov for økt samhandling på tvers av fag- og 
tjenesteområder, slik at brukerne i størst mulig grad opplever kommunen som en helhetlig 
organisasjon.  
 
Tema vi arbeider og vil fortsette arbeidet med er:  

-  
- Tidlig innsats overfor barn slik at læringsresultatene i skolen bedres.  
- Øke kvaliteten på tilpasset opplæring slik at behovet for spesialpedagogisk undervisning 

reduseres  
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- Vridning i omsorgstjenesten fra mange dyre sykehjemsplasser til hjemmetjeneste som gjør at 
flere kan bo lenger hjemme.  

 
Samhandlingsreformen legger vekt på at kommunen skal jobbe systematisk forebyggende og 
helsefremmende. I samhandlingsreformen er det ikke lagt inn midler til kommunene til forebyggende 
arbeid. Her må ressursbruken søkes vridd for å hente ut gevinster ved å beholde og styrke 
befolkningens helse, og på den måten søke å redusere antall sykehusinnleggelser.  
  
Kommunens samfunnsrettede folkehelsearbeid skal ha oppmerksomhet på hvordan helsen fordeler seg 
i befolkningen og mot risikofaktorer for å kunne ta gode strategiske valg. Gjennom god planlegging og 
prioritering, skal kommunens innsats være rettet mot å utvikle det som skaper og fremmer helse i 
befolkningen, sånn at befolkningen både har mulighet og lyst til å ta gode helsevalg. 
  
For Gausdal kommune blir det utfordrende å vri ressursinnsatsen samtidig som vi skal ta ned rammene 
fra 2014. Det krever helhetlig arbeid, styring og koordinering samt god planlegging. 

 
 

MEDARBEIDERNE 
Medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Kommunen bygger sin arbeidsiverstrategi på følgende 
verdigrunnlag: 

• Lojalitet  
o Vi er lojale overfor organisasjonens mål og de beslutninger som tas  

• Respekt og omsorg  
o Vi viser respekt og omsorg for hverandre og for brukerne av våre tjenester 

• Trivsel og medvirkning  
o Vi skaper trivsel på arbeidsplassen ved at alle medarbeiderne tar ansvaret for helheten 

og bidrar med sine evner og kunnskaper  
 
MEDARBEIDERPERSPEKTIVET  
 

 2012 2013 2014 2017 
Seniorpolitikk:  
Gjennomsnittsalder ved pensjonering 
(AFP/alderspensjon) 

Lærer 64 
Andre 65 

Måles ved 
årets slutt 

Lærer 64 
Andre 65 

Lærer 65 
Andre 65 

Nærvær  94,5 94,8* 94,5 94,5 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? ** 

5,0 5,0 5,0 5,0 

*) Nærværstallet er basert på siste tertial 2012 og de to første tertial i 2013. Dette er gjennomgående under alle 
planområdene. 
**) Medarbeiderundersøkelsen 
Svarprosent i 2011: 78,1 
Svarprosent i 2012: 82,8  
Svarprosent i 2013: 74,4 

 

Innen tjenesteperspektivet vil oppmerksomheten rettes inn mot: 
• Fokus på tidlig innsats og den enkeltes mestringsevne og mulighet for å ivareta egen helse, 

trivsel og livskvalitet.  
• Kvalitet og internkontroll. 
• Omstilling: vi har tydelige prioriteringer og god styring av ressursbruken. 
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Nærvær er viktig.  
Kommunen har et høyt nærvær blant ansatte. Å opprettholde det høye nærværet med tydelig ledelse, 
godt arbeidsmiljø og trivsel er et viktig resultatmål. Høyt sykefravær koster penger. Noen % opp i 
sykefravær betyr mange hundre tusener ut, som da må spares inn. Kommunen betaler for de første 
16 dager ved sykefravær (arbeidsgiverperioden). Andre omkostninger ved sykefravær: 

- arbeid med å få inn vikarer 
- mer arbeid med opplæring 
- større trøkk på de som er igjen 
- dårligere tilbud/oppfølging av brukeren/pasienten/eleven 

Kompetanse 
Den jobbrelaterte trivselen de ansatte opplever er viktig. Kjernen her er at ansatte har oppgaver, roller 
og ansvar som står i forhold til kompetansen deres. Derfor er det – og særlig i omstillingsarbeidet - 
sentralt at vi som organisasjon også har fokus på mobilisering av den kompetansen vi har. Kompetanse 
er å ha kunnskaper og ferdigheter og evner og holdninger som passer til oppgavene som skal løses, 
kravene som settes og målene som skal oppnås. Og ikke minst å ha evne og vilje til å lykkes sammen 
med andre.  

 
 

 
 
 
  

Innen medarbeiderperspektivet vil oppmerksomheten rettes 
inn mot: 

• Samhandling på tvers av fag- og tjenesteområder, slik at brukerne i størst mulig grad 
opplever kommunen som en helhetlig organisasjon. 

• Positiv bedriftskultur – godt arbeidsmiljø- høyt nærvær 
• Arbeidsgiverstrategi, lederutvikling og kompetansemobilisering 
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OMSTILLINGSTILTAK 2014-2017 
 
Planområdene får reduserte rammer i 2014 og for resten av planperioden. Økonomiske innretninger 
går fram i en tabell under hvert planområde.  
 
Omstillingstiltakene for å komme ned på rammene på kort og lengre sikt er ulike. Noen tiltak er 
kurante og kan settes i verk fra 01.01.2014. Noen vil ha halvårsvirkning i 2014 og full virkning fra 
2015. Andre tiltak ligger lengre fram i tid fordi de krever større utredninger og / eller folkevalgte 
vedtak.  
 
Omstillingstiltak som endring av nivå på tjenestene, brukerbetaling, struktur og interkommunalt 
samarbeid, skal i all hovedsak vedtas i folkevalgte organ.  
 
Her er en oversikt over de større omstillingstiltak i de ulike planområdene. Flere mindre, mer 
administrative og kurante, er ikke omtalt her.  
 
Planområde 1. Administrative fellestjenester 
 
Redusere kostnader til fellesannonser.  

• Dette medfører at det i fellesannonseringen kun blir formidlet kunngjøringer med henvisning 
til nettsidene våre. Stillingsannonsering gjøres også via NAV sine sider. Møter og tilstelninger 
meldes inn til GD på siden «Det skjer», samt på hjemmesiden til Gausdal kommune og 
Facebook. Fordelen her er at hjemmesiden til Gausdal kommune kan bli vitalisert.  

Reduksjon i stillinger.   

• Her blir noe tatt i 2014 og noe vurdert fra 2015. Utfordringen er i hovedsak at planområdet 
allerede er svært sårbart ved fravær, i og med at det er ikke er kapasitet til å ha overlapping i 
flere nøkkelfunksjoner. En må samarbeide med de andre planområdene i vurderingen av om 
oppgaver som i dag blir utført for fellesskapet skal flyttes ut (ikke ønskelig og realistisk) eller 
ikke utføres i det hele tatt. Her må en også se på hva som vil være konsekvenser for 
tjenestetilbudet til folkevalgte og publikum.   

Forbrukerbasert lagring hos IKOMM.  
 

• Enhetene lagrer store mengde data uten å slette dokumenter som kan ut. Kostnadene på 
planområde 1 kuttes, og kostnader utover ordinær og avtalt lagring oversendes den enkelte 
enhet som må sørge på å «slanke» dokumentmengden på eget område til riktig nivå for å 
unngå disse kostnadene. 

 
Planområde 2 / 8 – Næring og miljø og Interkommunale samarbeid 
 
Det regionale landbrukskontoret har fått redusert rammen med 4 %. 
 

• De 3 rådmennene i Lillehammer-regionen foreslår å redusere rammene fra 01.01.2014. 
Konsekvensene kan bli at landbrukskontoret kan arbeide mindre med planer, prosjekt og 
utviklingstiltak. Kontoret trenger noe tid på å omstille seg, og det er lagt opp til at det bruker 
noe av sitt eget fond i 2014 for å avhjelpe dette.  

 
Redusert tilskudd til fellestiltak på Skei fra 2015.  
 

• Avtaleperioden går ut 2014. Når det direkte tilskuddet stopper utfordrer dette kommunen til å 
se på andre måter å arbeide med tilrettelegging på, til beste for Skei-miljøet. 
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Planområde 3 - Skole 
 
Redusert skoleskyss 
 

• Færre barn får rett til fri skoleskyss, jfr. trafikksikkerhetsplanen for Gausdal. Virkning fra 
01.08.2014. Vurdering: Positivt effekt er at flere elever går til skolen.  

Ikke tilby leirskole – opplegg 
 

• Konsekvensen er at elevene vi miste en lærerik skoleuke ute ved kysten, både faglig, sosialt og 
for opplevelser (oppleve et annet klima, og raske værskifter).  

• Som kompenserende tiltak kan skolen arrangere fjelltur i nærområdet, med eventuell 
overnatting i telt. 

• Virkning fra 01.08.2014 
 
Kjøpe voksenopplæringstjenester av Lillehammer kommune 
 

• Jfr. egen sak i kommunestyret i 24. oktober 2013. 
 
Fjerne brakkeriggen på Fjerdum  
 

• Undervisning som i dag foregår i brakka kan løses innenfor skolens areal. Gir særlig 
utfordringer i å finne løsning på dataundervisning og øving korps i skole. Innsparingen er 
særlig på renhold og leiekostnader. En må påregne noen utgifter for å rigge ned brakka.  
Innsparing gjelder også planområde 7 Bygg/ eiendom/areal.  

 
Felles skole for Fjerdum og Engjom.  
 

• Jfr. egen sak om ny skole på Linflåa. 
• Beregnet innsparing personalet er lagt inn fra 01.08.2016.   

 
Bedre tilpasset opplæring 
 

• Det pågår et omfattende prosjekt i Gausdal skolen med sikte på å øke kvaliteten på den 
tilpassede opplæringen, slik at behovet for spesial pedagogiske vedtak blir redusert. Dette er et 
stort omstillingstiltak selv om det ikke fører til direkte innsparing. Effekten vil i hovedsak 
være å styrke grunnbemanningen.   

 
Planområde 4 - Barnehage. 
 
Tilby barnehageplasser på 40-60-100 % plass 
   

• Med dette kan da få fylt opp alle plasser alle dager maksimalt, og det fører til en mer rasjonell 
drift. For foreldrene kan dette opplevelse som mindre fleksibelt, men det er mange kommuner 
som har denne ordningen. Vi ser at ved 80 % plass kan det være vanskelig å få fylt opp den 
ene dagen. Dette vil også kunne redusere tilskudd til private barnehager, jfr. regelverket rundt 
tilskudd. 
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Planområde 5 – Kultur og fritid  
 
Fjerne kulturmidlene   

• Konsekvensen blir mindre kommunal støtte til drift og prosjekt for lag og organisasjoner. 
• For å kompensere for bortfall av kulturmidler er det lagt inn 70.000 kr til anskaffelse og drift 

av tilskuddsportal, samt økt ramme for arrangementsstøtte med 25.000 kr. 
• Tilskuddsportalen er et verktøy for å søke finansiering fra andre aktører. 

 
Ta bort utgifter til regionalt ungdomsarbeid med kr. 50.000.  

• Konsekvensen er mindre samarbeid om ungdomstiltak i regionen, og at vi mister et lavterskel 
tilbud for ungdom.  

 
Redusere rammen til kirkelig fellesråd. 
 
Redusere stillingen for idrettskonsulent:  

• Den kommunale delen var opprinnelig 50 %. Nå blir den redusert til 40 %. Denne 
stillingsprosenten vil kunne dekke saker om spillemidler, planarbeid knyttet til idrett og 
friluftsliv og å holde tak i samarbeidet med Gausdal Arena og idrettsparken.  

 
Planområde 6 Teknisk drift og 7 Bygg / eiendom og areal  
 
Teknisk drift 
 

• Dette planområdet inneholder i hovedsak selvkosttjenester. Mulig innsparingstiltak kunne 
være løypebrøyting og kommunale veger. Vi foreslår ikke endringer på nivå her. 
Løypebrøyting er et viktig tiltak i et folkehelseperspektiv. Endringer i politikken knyttet til 
kommunale veger må basere seg på mer omfattende og prinsipielle vurderinger. Det er 
kanskje naturlig å se på saksområdet i forlengelse av arbeidet med rehabilitering og 
forvaltning av boligmassen kommunen eier. Dette fremmes eventuelt som en bestilling til 
rådmannen.  

 
Bygg/eiendom og areal 
 

• Redusere bemanning vurderes fortløpende ved ledighet. Det må vurderes opp mot fare for 
lengre saksbehandlingstid og behov for nødvendig kompetanse knyttet til kjerneoppgaver 
innenfor planarbeid og byggforvaltning. Et spørsmål i denne vurderingen vil være om vi skal 
ha en del kompetanse selv eller kjøpe flere og flere tjenester?  
 

• Arealeffektivisering av bygningsmassen. Dette er snakk om å selge / rive bygninger som ikke 
er en del av kjernetjenestene til kommunen. Med dette vil en spare vedlikehold, strøm osv.  
Egen sak blir fremmet til budsjettbehandlingen.  

 
• Vurdere renholdstjenesten med hensyn til nivå og organisering.  

 
Planområde 9 - Barn og familie 
 

• For 2014 er det en generell innsparing. For videre omstilling vil en vurdere høyere terskel for 
barnevernstiltak. Vi skiller oss ut fra mange kommuner med mange tiltak tidlig. Det er 
åpenbare fordeler med det, og noen ulemper. Det er vanskelig å beregne eventuell økonomisk 
effekt, fordi det kan være fare for at utgiftene flyttes til andre instanser. For eksempel NAV. 
Som kompenserende tiltak vil satsingen vår på forebygging og tidlig innsats spille inn.  
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Planområde 10 – NAV 
 

• Rentepåslag på startlån (0,25 %). Øker inntekten, samtidig som det er minimale konsekvenser 
for brukere. 
 

• Overføre saker vedrørende frivillig økonomisk forvaltning til vergemålsordningen. 7 saker pr. 
i dag som bør vurderes overført. Dette vil frigjøre ressurser til å inngå nye avtaler som igjen 
vil kunne virke positivt inn på stønadsbudsjett. Ingen negative konsekvenser for brukere. 

 
Planområde 11 - Helse 
 
Skyssordning alle dagsentra – legge denne ut til private 
 

• Vi bruker per dato Gausdal Taxi til skyssordning til andre dagsentre i rehabilitering. GAVO 
har hatt egen skyssordning (egen bil – egen sjåfør).  Vi har relativt store utgifter til 
bilvedlikehold, og organisering og planlegging av tjenesten.  Et forslag er å kjøpe denne 
tjenesten – også for GAVO. Dette vil nok lønne seg rent økonomisk – en ulempe kan være at 
en mister noe av fleksibiliteten det noen ganger kan være å ha bil selv.  

 
Felles nattvakt på Flatland og Flataveien 2 (mot to i dag) 
 

• Dagsens praksis et at det er to nattvakter på Flataveien og Flatland (hvilende og våken). 
Husene ligger tett ved hverandre, og det vurderes som forsvarlig å ha kun en nattvakt. 
Nattvakten får et større ansvarsområde.  Som kompenserende tiltak forutsettes vurdert 
anskaffet velferdsteknologi (omgivelseskontroll osv.). 

 
Legge ned VTA – plasser i regi av LIPRO 
 

• Kommunen har 6 VTA- plasser (varig tilrettelagt arbeidsplass) som vi kjøper av Lipro 
(attføringsbedrift). Plassene er oppsigelige. Det er mulig å tilby brukerne dagplasser i våre 
eksisterende ilbud.  

 
Redusere drift og kommunalt engasjement ved kulturkafeen til å begrense seg til en ren kantinedrift 
for ansatte 
 

• Kommunen har i dag driftsansvaret for kulturkafeen ved Segalstad Bru. Kafeen dekker 
kommunens behov for kantine og servering ved andre kommunale arrangementer, herunder 
arrangementer i kulturhuset. I tillegg er kafeen et åpent tilbud til innbyggerne i Gausdal 5 
dager i uken (hverdager).   

• Som et alternativ kan kafedrifta, helt eller delvis legges ut til privat drift. Privat næringsliv 
overtar tilbudet.  

 
 
Nedlegging av bofellesskap ved Forsettunet 
 

• 0,8 hjemmel overføres som styrking av hjemmetjenesten. Ved beregning av effekten 
økonomisk sett av tiltaket er det forutsatt helt bortfall av leieinntekter. Det vil bli vurdert 
alternativ bruk, enten til brukere som ikke har behov for kontinuerlig tilsyn og bistand eller 
andre grupper leietakere. Kommunestyret orienteres særskilt om dette.  
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Planområde 12 - Omsorg 
 
Det foreslås betydelig endringer i tjenestens volumer (antall plasser) og struktur (grensesnittet 
institusjon og hjemmetjenester) Omstillingene er et ytterligere skritt i retning av å vri ressurser fra 
institusjonstjenester til hjemmetjenester.  Reduksjon av sykehjemsplasser kompenseres med en mindre 
styrking av hjemmetjenesten, 0,2 årsverk per plass. Mer konkret vil utfordringene være blant annet 
heving av terskel for tildeling av tjenester og behov for økt kompetanse i hjemmetjenesten – økt 
sykepleierdekning/andre fagressurser for kunne handtere nye og mer komplekse pasienter. Mer om 
tiltakene:  
 
Demensomsorg 

• Endre fokus i demensomsorgen ved å flytte ressurser fra plan - og utvikling innen demens til 
operativt nivå. Tiltaket betyr noe innsparing, men også styrking av kapasitet og kompetanse i 
hjemmetjenesten.  

 
Praktisk bistand i hjemmet – betaling 

 
• Endre praktisering av eksisterende regelverk slik at kommunen kan ta betalt for vedtak om 

praktisk bistand som hjemmesykepleien utfører ved oppdrag i hjemmene. 
• Dette har ingen driftsmessige konsekvenser.  

 
Praktisk bistand i hjemmet – vedtak  

 
• Endre praktisering av eksisterende regelverk slik at kommunen tildeler praktisk bistand bare til 

brukere som får tildelt helsetjenester i hjemmet.  
• En konsekvens er at dette kan bidra til noe mindre fokus på forebyggende arbeid.  De brukere 

som i dag kun får bistand til praktisk hjelp må skaffe seg hjelp på annen måte. Per i dag gjelder 
dette ca. 35 brukere av totalt 131 brukere, eller vel 26 % av brukerne. 

• Den enkelte kan ta i bruk sitt nettverk (familie/venner) for praktisk hjelp, eller bruke småjobb-
sentralen og eventuelt andre aktører som kan utføre oppdrag etter behov. 

 
Vaskeri 
 

• Flere alternativ har vært vurdert. Følgende løsning foreslås: Samle all vask av pasienttøy til 
Follebu omsorgssenter og å kjøpe vask av alt personaltøy eksternt. Etablering av ett vaskeri i 
Follebu vil kreve noe ombyggingsarbeider og suppleringskjøp av vaskeutstyr.. Nye 
hygieneforskrifter på området vil også kreve ombygginger/nye maskiner. Ved å samle 
aktiviteten til ett sykehjem slipper en med investeringer på ett sted. Valg av ekstern leverandør 
av vaskeritjenester for personaltøy er avklart. Som følge av at investeringsbehovet er usikkert 
legges det i utgangspunktet ikke inn innsparing de første årene. På sikt er imidlertid dette et 
«rentabelt» prosjekt – på kort sikt kostnadsdempende prosjekt. Prosjektet gjennomføres først 
etter ytterligere økonomiske konsekvensvurderinger. 

 
Kjøkkendrift 
 

• Økte inntekter som følge økt stykkpris på middag til dekning av pakkeutgifter. 
• Det foreslås igangsatt et utredningsarbeid med sikte på å avklare framtidig kjøkkendrift. I 

første rekke utredes konsekvenser ved å kjøpe varm mat eksternt som et alternativ til dagens 
egenproduksjon. Tilsvarende gjøres i forhold til tørrmatproduksjon.  
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Nedlegging av 5 plasser ved Follebu omsorgssenter  
 

• Plassene er lokalisert til førsteetasje og representerer en mellomting mellom en 
sykehjemsplass og omsorgsbolig. Bemanningsfaktor for tilbudet er satt til 0,15 pr 
bruker/pasient Plassene ligger utenfor avdeling og representerer derfor driftsmessig en 
utfordring. Tiltaket tas over tid, og antatt omstillingsperiode er ca. et halvt år. 
 

Nedlegging av 4 sykehjemsplasser ved Follebu omsorgssenter  
 

• Plassene tas enkeltvis i avdeling, uten at avdelingen legges ned. Det vil fortsatt være igjen 6-7 
plasser i avdelingen som representerer en rasjonell og solid driftsenhet.  

 
 
Legge ned plasser ved Forset omsorgssenter 
 

• Dette er 6 plasser lokalisert til 2 etg. Gjennomføring vil måtte ta noe tid – som et utgangspunkt 
er det beregnet halvårsvirkning av tiltaket første driftsår – dette gjelder både i forhold til 
brukere hvor vi må skaffe tilsvarende gode tjenestetilbud og i forhold til ansatte som må tilbys 
alternative stillinger.  

• Ved reduksjon av 6 plasser er hjemmetjenesten planlagt kompensert med 0,72 stilling. 
Korreksjonsfaktoren ligger trolig i det lavere sjikt i forhold til nye behov. 

 
 
Planområde 13 – Generelle utgifter og inntekter 
 
Eiendomsskatt 
 

• Det er mulig å øke eiendomsskatten fra nåværende 5 promille opp til 7 promille. Dette foreslås 
fra 2016/2017. 

 
Avdragstid på lån. 
 

• Kommunen avdrar i dag sine over 25 år. Ettersom kommunens investeringer i snitt har en god 
del lengre avskrivningstid enn dette innebærer det at kommunen kan øke sin avdragstid på lån. 
Dette innebærer lavere årlige avdrag, men de samlede renteutgiftene på lånene vil bli høyere. 

 
 
 

---- 
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ØKONOMI 
 
Handlingsplanen inkludert styringskort er retningsgivende for hva som fremmes av nye tiltak i 
perioden. De forutsetninger som framkommer i regjeringen Stoltenberg sitt forslag til statsbudsjett for 
2014 er lagt til grunn for rådmannens budsjettforslag. Regjeringen Solberg vil legge fram sitt forslag 
til statsbudsjett 8. november. Dersom dette innebærer endringer av betydning for kommunen, vil det 
utarbeides et notat i tilknytning til dette. Notatet vil bli oversendt formannskap og kommunestyre til 
informasjon.  
 
For beregning av skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd er det tatt utgangspunkt i KS sin 
prognosemodell. 
 
Budsjettforslaget er uten buffere, og det er viktig at kommunens disposisjonsfond i minst mulig grad 
trekkes inn i budsjettet for å finansiere manglende inndekning. 
 
Budsjettet bygger på opprinnelig vedtatt budsjett for 2013. Det vil si at alle tall i viser endringer i 
forhold til 2013-nivået. Det har vært en nøye gjennomgang av de innkomne innspill til endringer i 
budsjettet.  
 
Rådmannen sitt budsjettforslag innebærer følgende endringer i forhold til kommunestyrets 
budsjettvedtak for 2013: 
 

Konsekvensjusteringer 2014 2015 2016 2017 
Lønnsvekst og pensjon 10,53 12,30 13,61 14,90 

Prisvekst inkl. avtaler 2,03 2,03 2,03 2,03 

Rammetilskudd, skatt/inntektsutjevning -8,99 -8,99 -8,99 -8,99 

Renter og avdrag (25 års avdragstid) 1,20 6,20 10,50 13,60 

Reversering av tiltak  -1,39 -1,39 -1,84 -1,50 

Økt dekning natt, planområde 12 Omsorg 1,37 1,37 1,37 1,37 

Økte FDV-utgifter samt avtaler veg 0,35 0,80 0,80 0,80 
Erstatningskjøp PC'er på grunn av gamle 
versjoner operativsystem samt økt antall 
Officelisenser 0,36 0,08 0,08 0,08 
Ny skole Linflåa, FDV, skyss, SFO, 
undervisning -1,57 -1,83 

Korreksjoner på selvkostområdene -1,25 -1,26 -1,25 -1,25 

Reversering bruk fond - saldering 2013 6,92 6,92 6,92 6,92 

Nye utgifter til barn/yngre brukere 0,95 1,25 4,15 4,15 

Tilskudd til nødnett og 110-sentral 0,35 0,35 0,35 0,35 

Idrett i skole, kommunens tilskudd 0,20 0,20 0,20 0,20 

Tilskudd til samhandling- og 
utviklingsenheten samt intermediære 
plasser 0,71 0,71 0,71 0,71 

Korps i skole 0,18 0,18 0,18 0,18 

Økt faglighet omsorgssektoren  0,18 0,18 0,18 0,18 

Psykologstilling 0,05 0,41 

Øvrige konsekvensjusteringer 0,96 0,98 0,88 0,75 

Sum konsekvensjusteringer 14,64 21,89 28,34 33,04 
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I tråd med føringene i statsbudsjettet er følgende tiltak lagt inn i budsjettet / økonomiplanen: 

Statsbudsjettet 2014 2015 2016 2017 
Statliggjøring av overformynderiene -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

Valgfag 9. trinn, helårsvirkning 0,11 0,11 0,11 0,11 

Valgfag 10. trinn, fra høsten 2014 0,09 0,21 0,21 0,21 
Kulturskole 1 t/uke i SFO-tida, 
helårsvirkning 0,12 0,12 0,12 0,12 

Økt rett barnehageplass, barn født i 
september og oktober omfattes også 0,35 0,84 0,84 0,84 

Styrking helsestasjon-/ skolehelsetjenesten, 
Gausdalsmodellen 0,40 0,40 0,40 0,40 

Sum tiltak fra statsbudsjettet 0,97 1,59 1,59 1,59 
 
Det er lagt inn nye tiltak som følger: 

Nye tiltak 2014 2015 2016 2017 
Legesituasjonen, inkl. tilsynslege sykehjem 3,20 3,20 3,20 3,20 

Tilskuddsportal 0,07 0,05 0,05 0,05 

Øke arrangementsstøtte 0,03 0,03 0,03 0,03 

Logopeditjenester, skole/barnehage og 
voksne/eldre 0,18 0,18 0,18 0,18 

Kulturminneregistrering, Skei skistadion 0,10 

Radonkartlegging kommunens egne bygg 0,15 

Plansaker 0,70 

Sum nye tiltak 4,43 3,46 3,46 3,46 
 
Etter å ha hensyntatt konsekvensjusteringer, tiltak fra statsbudsjettet samt nye tiltak, har kommunen 
følgende budsjettutfordring; 

  2014 2015 2016 2017 
Sum finansieringsbehov i driftsbudsjettet 20,04 26,94 33,39 38,09 
 
 
Budsjettet og økonomiplanen er saldert på følgende måte: 
 
Finansiering 2014 2015 2016 2017 
Saldering planområdene: 
1 Administrative fellestjenester -0,94 -1,40 -1,40 -1,40 

2 Næring og miljø -0,01 -0,64 -0,64 -0,64 

3 Skole -2,80 -3,58 -3,58 -3,58 

4 Barnehage -0,58 -0,92 -0,92 -0,92 

5 Kultur og fritid -0,92 -1,01 -1,01 -1,01 

6 Teknisk drift -0,05 -0,10 -0,10 -0,10 

7 Bygg / eiendom / areal -0,75 -2,11 -2,58 -2,59 

9 Barn og familie -0,14 -0,35 -0,35 -0,35 

10 Sosiale tjenester og sysselsetting -0,41 -0,84 -0,84 -0,84 

11 Helse -0,71 -1,58 -1,58 -1,58 

12 Omsorg -2,40 -5,50 -5,50 -5,50 
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Finansiering 2014 2015 2016 2017 
Øvrig saldering: 
Innføre rentepåslag 0,25 % startlån -0,16 -0,19 -0,20 -0,21 

Maks avdragstid på lån, innføre 
minimums-avdrag  -6,34 -8,74 -11,11 -12,51 

Øke eiendomsskatt opp til 6 og 7 ‰ -4,40 -8,80 

Bruk av reservefond -3,84 

Avsetning fond 0,80 1,93 

Sum finansiering -20,05 -26,95 -33,40 -38,09 
 
Det blir i tilknytning til det enkelte planområde gitt mer detaljert informasjon i forhold til de endringer 
som er hensyntatt.  
 
Lønn og pris 
Det er i statsbudsjettet lagt inn en deflator på 3 %. Dette fordeler seg med 3,5 % lønnsvekst og 
prisvekst tilsvarende 1,9 %. 
 
Eiendomsskatt 
Som det framgår av tabellen nedenfor er eiendomsskatten foreslått økt med 1 promille fra 2016 ‰ og 
ytterligere 1 ‰ fra 2017. Denne økningen er etter rådmannens oppfatning en helt nødvendig 
forutsetning og premiss for å kunne realisere ny skole ved Linflåa.  
 
Utviklingen av eiendomsskatt er som følger: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Promillesats 2 3 3 5 5 5 5 6 7 
Mill. kr 8,0 12,3 12,8 21,3 21,9 22,0 22,0 26,4 30,8 

 
Renter og avdrag 
Følgende rentesatser er lagt inn i budsjettet for 2014 og økonomiplanen 2014-2017: 
 

 2014 2015 2016 2017 
Rentesats 2,4 % 2,9 % 3,4 % 3,8 % 

 
Inntekter fra kraftsektoren 
Det er budsjettert med utbytte fra Lillehammer og Gausdal Energi Holding as (LGE Holding as). I 
tillegg har kommunen budsjettert med rente på lån til LGE Holding as pålydende 23 mill. kr samt lån 
til Eidsiva Energi as på 54,7 mill. kr.  
 
Følgende inntekter inngår i budsjettet og økonomiplanen: 
Inntekter fra kraftsektoren  
(tall i hele tusen kr) 

 
2011 

 
2012  2013 2014 2015 2016 

 
2017 

Renter ansvarlig lån til LGE Holding as 917 973 748 679 794 909 1 001 
Utbytte LGE Holding as 11 031 24 039 6 739 6 739 6 739 6 739  6 739 
Renter ansvarlig lån til Eidsiva as 187 3 906 4 021 4 021 4 021 4 021 4 021 
Sum budsjetterte inntekter fra 
kraftsektoren 

 
12 135 

 
28 918 11 507 11 438 11 553 11 668 

 
11 760 

Avsatt til fond - 17 300 -  
Brukt til å finansiere drift 12 135 11 618 11 507 11 438 11 553 11 668 11 760 
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Kommunale avgifter, gebyrer og priser 
Alle avgifter og gebyrer er i utgangspunktet oppjustert med den samlede prisstigningen på 3 %. 
Unntaket er der det legges fram egen saker for kommunestyret.  
 
I statsbudsjettet er det vedtatt å øke maksprisen for en heltids barnehageplass fra 2.330 kr til 2.360 kr 
per måned. Dette følger rådmannen opp i sitt forslag til satser for 2014. 

 
For nærmere informasjon vises det til vedlegg 2 inntatt i Strategiplanen. 

 
Veiledende satser økonomisk sosialhjelp. 
Disse satsene foreslås økt med 3 % i tråd med kommunal deflator. 

 
Pensjon 
Kommunens kostnader til pensjon vil øke betydelig i årene framover. Et lavt rentenivå innebærer at 
avkastningen på kommunens pensjonsmidler blir lavere enn i en situasjon med høyere rentenivå. En 
større del av sparingen må derfor dekkes av innbetalinger fra arbeidsgiver. I tillegg er det en betydelig 
økning knyttet til utgifter vedrørende amortisert premieavvik. 
 
Kommunenes årsresultat har siden ordningen ble innført i 2002 blitt betydelig «sminket» da det 
framkommer at resultatet som regel er bedre enn det som kommunen reelt sett har i utgifter. I 
årsmeldingen for 2012 er følgende figur inntatt vedrørende premieavvik pensjon: 
 

 
 
Seniortiltak  
Gausdal kommune har vedtatt seniorpolitiske retningslinjer for ansatte mellom 62 og 65 år. Ordningen 
forsøker å få flest mulig av kommunens ansatte i denne aldersgruppen til å velge å benytte seg av de 
seniorpolitiske ordningene framfor å gå av med AFP. AFP er en svært dyr ordning for kommunene og 
de seniorpolitiske tiltakene er for kommunen langt mer økonomisk gunstig i tillegg til at viktig 
kompetanse beholdes. 

 
Kommunen vil i årene framover få stadig flere ansatte i denne aldersgruppen og utgiftene vil av den 
grunn øke uansett. Rådmannen håper derfor at de gode seniortiltakene som kommunen har vil bidra til 
at flest mulig velger disse framfor AFP. 
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Ettersom premieavviket det 
enkelte år (som regel) blir 
inntektsført, vil avviket bli 
amortisert (utgiftsført) de 
kommende år.  I starten var 
amortiseringstiden 15 år, 
deretter ble den redusert til 
10 år. Det foreligger nå et 
forslag om at denne 
ytterligere reduseres til 7 
eller 5 år. I rådmannens 
forslag er det per nå lagt 
inn 7 års amortisering. 
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INVESTERINGER 
 
Samlet lånegjeld ved inngangen av 2014 utgjør ca. 520 mill. kr, eller kr 84.416 per innbygger. Dette er 
en betydelig lånegjeld. Per innbygger er det av de høyeste i Oppland.  Gjeldsbelastningen gjør oss 
spesielt sårbare i forhold til rentesituasjonen, renter og avdrag gjør betydelig inngrep i kommunens 
økonomiske handlefrihet. 
 
Investeringsnivået for 2014 og videre i planperioden er fortsatt betydelig; i snitt foreslås investert vel 
90 mill. kr årlig i planperioden. Dette investeringsnivået er kun mulig å opprettholde dersom det er 
vilje og evne til å gjennomføre kutt og omstilling i tjenesteapparatet og benytte inntektspotensialet 
som ligger i eiendomsskatten.   
 
Følgende investeringer er prioritert i 2014 og videre i perioden: 
 

o Investeringer som kommunen gjennomfører i samarbeid med andre parter 
(kommuner) – 3:1 prosjekter 

o Igangsatte prosjekter gjennomføres i tråd med forutsetningene 
o Rammebevilgninger vann og avløp 
o Bygging av ny skole ved Lindflåa 
o Utbyggingsområder  
o Opptrapping av vedlikehold av bygg og anlegg – realisering av 

vedlikeholdsplan 
o Realisere botilbud til yngre beboere med behov for tilrettelagte botilbud 

 
Prioriteringen har sin bakgrunn i dokumenterte behov, tidligere vedtak og prioriteringer og ikke minst 
sluttføring av igangværende prosjekter. I rådmannens forslag til investeringsprogram for 2014 er det 
tatt inn to store nye prosjekter; Ny skole ved Linflåa og rehabilitering av kommunens bygningsmasse.  
 

• Budsjettopplegget innebærer byggestart for ny skole ved Lindflåa med vel 2 års byggetid med 
ferdigstillelse til skolestart 2016.  

 
• Kommunestyret vil bli forelagt en egen sak om en egen rehabiliterings- og vedlikeholdsplan. 

Kommunens bygningsmasse representerer, i tillegg til humankapitalen, kommunens viktigste 
kapitalbase. Vedlikehold og utvikling av kommunens bygningsmasse er en viktig utgifts-
forebyggende aktivitet.  
 

En har valgt å ha fokus på 2014 i investeringssammenheng. Flere av forslagene som er fremmet om 
behov for investeringer utover i planperioden er usikre anslag og må behandles der etter. 
 
Kommentarer til noen av investeringsprosjektene i 2014: 
 
Planområde 1 
 
IKT .  
Dette er IKT satsinger med basis i IKT strategi og avtaler mellom de 3 kommunene i Lillehammer-
regionen (3:1 samarbeid), i tillegg skal bevilgningen dekke utgifter kommunen har til IKT-utvikling 
som gjennomføres i egen regi.  Kommunens utgifter ligger på planområde 1, men skal dekke IKT 
utvikling i alle tjenesteområdene.  
 

• Bevilgningen er forutsatt å dekke utgifter til sluttføring av prosjektet med digitalisering av 
saksbehandling og arkiv. Fase I av prosjektet, digitalisering av saksbehandling, er sluttført 
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med et vellykket resultat. Fase II som nå settes i verk innebærer at også det fysiske arkivet blir 
digitalt – papirutgaven av dokumenter/saker forsvinner. 

 
• I tillegg er det planlagt gjennomført et E-handleprosjekt som innebærer elektronisk fakturaflyt.  

Ved innføring av e-handel vil vi trolig redusere antall faktura med 2/3 som vil bety en viktig 
automatisering av rutiner.  I tillegg vil faktura fra leverandør gå direkte til attestant. Det vil 
også ha innvirkning på regnskap og redusere manuelle arbeidsoperasjoner. Totalt anslag på 
effektivisering i form av mer elektronisk håndtering av faktura og bedre og enklere flyt i 
arbeidsprosessene i flere ledd er 1,5 årsverk etter 2 år. For Gausdal sin del vil dette kunne 
innebære reduserte årlige kostander i størrelsesorden 250.000,-. Anslagene er så vidt usikre 
enda at de ikke er lagt inn som forutsetninger i det økonomiske opplegget.   

 
Planområde 5: 
 
Det er avsatt 0,7 mill. kr til investering i tåkeanlegg i kirkebyggene, fordelt over 2 år, med 350.000 kr 
hvert år. I tillegg er det bevilget 0,5 mill. kr til nye ovner i Follebu kirke.  
 
I handlingsplanperioden 2012 – 2016 ble avsatt 8,24 mill. kr til utvidelse av kirkegården ved Follebu 
kirke, 5,2 mill. kr i 2012 og resterende 3,04 mill. kr i 2013. Det er sikret grunn til gjennomføring av 
planene og anleggsentreprisen er startet opp.  Anlegget er planlagt ferdigstilt i løpet av sommeren 
2014, og det er per dato ingen indikasjoner på at kostnadsramme eller framdrift ikke holder  
  
Planområde 6: 
 
Rammebevilgning for vann og avløp, veg og flomsikring 
  
Bevilgning til vann og avløp budsjetteres på rammenivå og er i tråd med gjeldende rammer i 
handlingsplanperioden. Det er imidlertid gjort noen endringer i forhold til tidligere planer, nye tiltak 
har kommet til etc. Det forutsettes at planutvalget, som tidligere, tar stilling til endelig 
investeringsprogram som grunnlag for oppstart.  Rammeplanen for vann og avløp vil bli revidert i 
2014 og lagt til grunn ved prioritering av nye vann- og avløpsanlegg.  
 
Investeringene i 2014 fordeler seg henholdsvis med 3,9 mill. kr på vann og 4,2 mill. kr på avløp. Av 
større oppgaver i 2014 nevnes utvidelse av Forset vannverk med 2 mill. kr og utbedring av 
flaskehalser i avløpssystemet i Follebu med 2 mill. kr. 
 
Det er foreslått bevilget 2,9 mill. kr til veger og flomsikring hvorav ca. 2,5 mill. kr til kommunale 
veger og 0,4 mill. kr til flomsikringstiltak.  
 
Inneværende år er flomskader på kommunal infrastruktur brutto beregnet til 6 mill. kr. Den foreslåtte 
bevilgingen er et anslag som fort kan vise seg å bli for liten.    
 
Planområde 7: 
 
Rammebevilgning utbyggingsområder 
 
Kommunens overordnede mål for bolig-/og tomtepolitikken er at det til enhver tid skal være ledig 
byggeklare tomter i tettstedene (Follebu, Forset, Segalstad Bru og Svingvoll). Overtid er det lagt til 
rette for en utbygging som sikrer utbygging i alle boligfeltene kommunen har. Det er imidlertid ikke 
enkelt å styre dette på en effektiv måte, lokale forhold og etterspørsel etter tomter generelt styrer 
etterspørselen. Etterspørselen er klart størst i Follebu / Segalstad Bru og mindre i Svingvoll og Forset.   
 
Ved Segalstad Bru og Svingvoll har vi i alt 20 tilgjengelige byggeklare tomter. Med dagens 
byggeaktivitet og utsiktene fremover antas dette å være en akseptabel tomtereserve. I Forset er det 
praktisk talt ikke ledige tomter.  



 

Side 23 av 81 
 

  
Det foreslås avsatt midler til ferdigstillelse av tomter i Veisten i 2014 og videre utbygging i 
Heggenfeltet (etappe 3).  De foreslås avsatt 1 mill. kr til Heggenfeltet, 0,5 mill. kr til Veistenfeltet som 
samlet klargjøring for 12-15 boligtomter i 2014/2015. Videre er det bevilget 3 mill. kr til kjøp av 
grunn til etappe 4 i Heggenfeltet. Tomteervervet vil bidra til en sikker og stabil tilgang på tomter i 
årene framover.  
 
Utbygging av etappe 2 i Steinsmoen industriområde er foreslått gjennomført i 2014. Det er avsatt 
1,5 mill. kr til prosjektet. Det foreligger ikke konkrete avtaler eller interessenter på de aktuelle 
områdene. Rådmannen er av den oppfatning at det i gitte situasjoner er en ubetinget konkurransefordel 
å disponere klargjorte industriområder; selv om dette kan gi kapitalbinding over tid.   
 
Uspesifiserte investeringsrammer 
 
Barnehage og pleie- og omsorgssektoren har fått videreført sine investeringsrammer med respektive 
0,2 og 0,7 mill. kr. Dette er i utgangspunktet uspesifiserte rammer som disponeres av enhetsleder i 
samarbeid med teknisk enhet. 
 
Rehabilitering av kommunale bygg 
 
Det vises til innledende kommentarer til investeringsbudsjettet. Teknisk enhet har gjennom 
nyrekruttering og løft i kompetansen fått økt innsikt og erfaring på området. I november fremmes en 
egen sak for kommunestyret med forslag til kriterier og standarder for rehabilitering av kommunens 
bygningsmasse. Videre fremmes et forslag og en plan for gjennomføring av rehabiliteringstiltak i det 
omfang som foreslås.  
 
Det er foreslått en årlig bevilgning på 15 mill. kr i perioden – 10 mill. kr i 2015. Bevilgningen er en 
god start på et langt rehabiliteringsløp – å sørge for at bygningsmassen holder tilfredsstillende tekniske 
og funksjonelle krav. Imidlertid er bevilgingen ikke stor nok til å fange opp det vedlikeholdsetterslep 
som er skapt gjennom flere år. Rådmannen forutsetter at man i tilknytning til behandling av selve 
saken kan ta en mer omfattende diskusjon som naturlig reiser seg i tilknytning til en slik sak 
 
Skoler 
 
Finansielt er det tatt høyde for å realisere bygging av ny skole på Linflåa. Den nye skolen skal gi et 
undervisningstilbud til elever fra Fjerdum og Engjom skoler som legges ned. Prosjektet er inne i en 
forprosjekteringsfase med utredning av trafikale forhold, lokalisering på tomteområde og pedagogiske 
forhold, med frist for behandling i kommunestyret i juni 2014. Kostnadsoverslagene bygger så langt 
på erfaringstall og har en foreløpig ramme på 126 mill. kr, og fordeler seg på ulike år i planperioden 
slik: 
 
 2014 2015 2016 
Beløp i mill. kr 20 70 36 
 
Delvis som en konsekvens av realisering av skoleprosjektet er det grunn til å se på innløsning av tomta 
til skolen og idrettsparken. Arealet leies i dag med opsjon for kommunen til å løse inn arealet ved 
behov. Formelt setter ikke leieavtalen restriksjoner for kommunens handlefrihet på arealet, men  i et 
lengre perspektiv vil det  lønne seg å eie arealet.  
 
Boliger til unge boligsøkere med særskilte behov 
 
Det er flere ungdommer som etter hvert trenger bistand til å kunne realisere behovet for egen bolig. 
Kommunestyret ble orientert om arbeidet med dette i september-møtet. Prosjektet er etter drøftinger 
med pårørende skjøvet noe ut i tid i forhold til opprinnelige planer. Realisering ser nå ut til å bli i 
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2015/2016. Videre er det i driftsbudsjettet tatt høyde for økte driftsutgifter. Boligene og fellesarealer er 
tenkt lokalisert til boligfeltet i Heggen, i det området som nå skal bygges ut i etappe 3. 
 
Budsjettet inneholder videre forslag på leasing av 4 biler, 2 i hjemmetjenesten og 2 biler i barne- og 
familietjenesten.  
 
I samarbeid med de øvrige kommunene i helseregionen er det under utredning spørsmålet om kjøp og 
installering av nytt system for trygghetsalarmer. Dagens alarmer og utstyr er ikke oppdaterte og 
hensiktsmessige. Det er utviklet nye systemer som både er enklere å bruke for pasienten og som kan 
brukes til bistand på flere områder. Det er satt av 0,5 mill. kr til tiltaket – beløpet bygger på 
erfaringstall og det må tas forbehold om kostnadene. Pengene er ment å dekke kommunens andel av 
utgifter til utredninger, anbud etc. og noe innkjøp av teknisk utstyr 
 
 
 
 

PLANOMRÅDENE 

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 
 
BUDSJETT 
 

 2013 2014 
Netto budsjettramme 29,1 mill. kr 27,3 mill. kr 
 
Budsjettrammen på planområde 1 er netto redusert med 1,8 mill. kr. Endringen er sammensatt av 
følgende forhold; lønn- og prisvekst er lagt inn med 1,1 mill. kr. Som følge av at svært mange av 
kommunens PCer har gamle operativsystem, er det lagt inn en post i 2014 på 250.000 kr for å 
delfinansiere erstatning med nye PCer/operativsystem,  i tillegg er det lagt inn 80.000 kr  knyttet til 
økning i antall Office-lisenser. 
 
Det er foretatt korrigeringer til andre planområder med -1,4 mill. kr, og AFP-posten er redusert med 
146.000 kr. I 2013-budsjettet var det lagt inn 335.000 kr til gjennomføring av valg og det var lagt inn 
275.000 kr til overlapp ved politisk sekretariat, begge disse postene reverseres i 2014. 
Overformynderiet ble 1. juli 2013 statliggjort, 0,1 mill. kr tas derfor ut av budsjettet. 
  
Følgende salderingstiltak er lagt inn på planområdet: 
 Virkning 2014 Virkning 2015 
Ikke kompensere for prisvekst -0,2 mill. kr -0,2 mill. kr 
Stillingsreduksjon 40 % -0,2 mill. kr -0,2 mill. kr 
Besparelser drift -0,3 mill. kr -0,3 mill. kr 
Generelt nedtak -0,2 mill. kr -0,7 mill. kr 
Sum -0,9 mill. kr -1,4 mill. kr 
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STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRA-TALL / STATISTIKK 2012 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Lønn, adm. styring, fellesutgifter i % av totale lønnsutgifter 
 (hensyntatt fordelte utgifter) 

 
4,9 

 
6,7 

 
6,9 

 
6,9 

Netto driftsutgifter pr innb. til administrasjon og styring  4 246 4 255 4 209 3 955 
Brutto driftsutgifter til funksjon 100, Politisk styring i kr. pr. 
innbygger 

 
415 

 
479 

 
422 

 
372 

UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID  2009 2010 2011 2012 
Lønn, administrativ styring, fellesutgifter i % av totale 
lønnsutgifter (hensyntatt fordelte utgifter) 

 
8,1 

 
7,1 

 
5,6 

 
4,9 

Netto driftsutgifter pr innb. til administrativ styring og 
fellesutgifter 

 
5 168 

 
3 957 

 
4 289 

 
4 246 

Brutto driftsutgifter til funksjon 100, Politisk styring i kr. pr. 
innbygger 

 
417 

 
326 

 
483 

 
415 

 

Kommentarer til nøkkeltallene: 

Kommunens andel av samlede lønnsutgifter til administrativ styring og fellesutgifter ligger en del 
lavere enn både landsgjennomsnittet, Oppland og kommunegruppe 11. Vi ligger nå på omtrent samme 
nivå vedrørende netto driftsutgifter pr. innbygger på det samme området, sammenlignet med Oppland 
og kommunegruppa. Årsaken er at vi i større grad har fordelt felles utgifter som servicetorg, telefoni 
og IKT-kostnader ut på den enkelte enhet, der det hører hjemme. Vi får da en mer korrekt 
rapportering, selv om det tar en del tid å gjøre det. Vi er ikke helt i mål her enda. Tallene på denne 
KOSTRA- funksjonen er derfor noe høyere enn de kommunene som har fordelt dette fullt ut.  
 
I følge Kommunebarometeret 2012 ligger vi som nr. 172 av landets kommuner vedrørende netto 
driftsutgifter til administrativ styring. Det understrekes at det er vanskelig å sammenligne utgiftsnivået 
mellom kommuner, fordi det er ulik organisering av tjenestene. 

Kommunens bruttoutgifter til politisk styring ligger på landsnivået, under kommunegruppe 11, men en 
god del over Opplandsnivået.  
 

UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2014 – 2017 

• Bedre tilgjengeligheten og servicen for publikum på internett, - www.gausdal.kommune.no, slik at 
mer informasjon og flere tjenester ligger der. Dette er et stort arbeid, som krever ressurser. Det har 
vi problemer med å komme på offensiven på, så vi må ta det over noe tid.  

• Oppdatere og videreutvikle IKT systemene våre. Dette på områder som økonomi, saksbehandling 
og elektronisk handel. Elektronisk handel har vi stor tro på, i og med at det kan føre til innsparing 
på sikt. Både når det gjelder fakturabehandling og ved valg av de billigste produktene i 
varekatalogene.   

• Ressurser og oppgaver som skal løses står ikke i forhold til hverandre. Derfor må vi ha et sterkt 
fokus på effektivisering, forbedring og standardisering i Gausdal kommune. Rådmannsteam og 
strategigruppe har et særskilt ansvar for å lede og koordinere disse prosessene, - for å støtte de 
andre planområdene i dette arbeidet.  I tillegg må vi ha kapasitet og kompetanse til å følge opp 
strategiske satsningsområder som samhandlingsreformen, tidlig innsats og tverrfaglig 
samhandling, samfunnsplanlegging, eierstyring, internkontroll, IKT, 3:1 samarbeid, informasjon 
og service og arbeidsgiverstrategien. 



 

Side 26 av 81 
 

• Folkehelsearbeidet i Gausdal kommune skal være tverrfaglig og sektorovergripende, og omfatte 
alle virksomheter. De strategiske målene rettes mot utjevning av sosiale helseforskjeller, levekår, 
oppvekst- og bomiljøer, læring, mestring, utdanning og levevaner. Planområde 1 har et særlig 
ansvar for å være pådriver og tilrettelegger for dette.  

• Kommunen har ansvar for å fremme folkehelse gjennom sine virkemidler. Folkehelseperspektivet 
skal inngå i planlegging og lokal samfunnsutvikling. 

• Tildelingskontoret må bidra til å sikre at innbyggerne i Gausdal i størst mulig grad opplever 
helhetlige bruker – og pasientforløp. Jfr. også planområde 12. 

FOKUS 2014 

• Fortsette arbeidet med fullelektronisk saksbehandling og arkiv. Dette er sentralt for å effektivisere 
og tilrettelegge for flere tjenester på internett.  

• Flere skjema på hjemmesiden (for selvbetjening).  
• Etablere og organisere nytt legesenter med fokus på kvalitetssikring og god drift. 
• Være pådriver for etablering av god internkontroll i alle enheter.  
• Være prosessledere for omstilling og effektiviseringstiltak. 
• Videreutvikle arbeidsgiverstrategien, herunder etiske retningslinjer. 
• Strategiskkompetansestyring ved å bistå planområdene med å utarbeide sine planer. 
• Være en pådriver for forbedringsarbeid knyttet til informasjon og service. 
• Tidlig innsats og samhandling; ved å bistå enhetene med systemrette arbeid 
• Videreutvikle oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer på befolkningsnivå, som grunnlag 

for beslutninger om folkehelsesatsinger på kort sikt og i langtidsplanlegging. 
• Etablere interkommunal frisklivssentral.  
 

STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 2013 2014 2017 
Folkevalgte 
Alt i alt, hvor fornøyd er dere med kvaliteten på 
saksdokumentene? 

- - 4,2 5 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012  2014 2017 
Nærvær  97,5 97,6 97 97 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? 

 
4,9 

 
4,9 

 
5 

 
5 

 
 
 

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. 
 
BUDSJETT 
 

 2013 2014 
Netto budsjettramme 6,4 mill. kr 6,5 mill. kr 
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Det er en økning i budsjettrammen fra 2013 til 2014 med 30.000 kr. Dette er som følge av endringer i 
lønn/pensjon samt øvrige korreksjoner. 
 
I forbindelse med salderingen av budsjettet er det lagt inn følgende tiltak: 
 Virkning 2014 Virkning 2015 
Endring partnerskapsavtale Skeikampen Plus BA 0 -0,60 mill. kr 
Generell rammereduksjon 0 -0,04 mill. kr 
 
 
STATUS OG NØKKELTALL  

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

 
800 

 
601 

 
557 

 
558 

Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder, per innbygger i 
kroner  

 
28 

 
79 

 
90 

 
156 

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

 
414 

 
106 

 
150 

 
64 

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 

 
Kommentarer til nøkkeltallene: 

Kommunen har forholdsvis store utgifter til tilrettelegging for næringslivet sett i forhold til andre 
kommuner. Dette henger sammen med bevisst satsing på næringsutvikling. I 2011 og 2012 ble de 
bevilgede midlene til Q-Meieriene AS utbetalt og året før var det tilsvarende beløp til Pretre AS, og 
dette gir stort utslag. For netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder ligger vi fortsatt lågt i forhold til 
sammenligningsgruppene.  
 
UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2014 – 2017 

• Øke næringsvirksomheten i kommunen som grunnlag for økt bosetting. 
• Etablere næringsvekst i kommunen ved å bruke nye muligheter knytta til Langsua 

verneområde. 
• Videreutvikle engasjement og optimisme i landbruket.   
• Bidra lokalt til å nå målet om redusert global oppvarming. 
• Redusert tilskudd til destinasjon Skei i 2015 utfordrer kommunen på andre 

samarbeidsformer for å skape næringsutvikling på Skei  
 

FOKUS 2014  

• Markedsføre mulighetene for næringsetablering i kommunen, herunder å tiltrekke seg nye 
(store) næringsaktører til Steinsmoen industriområde. 

• Medvirke til næringsutvikling knytta til Langsua verneområde for å skape flere arbeidsplasser, 
mellom anna gjennom prosjektet The Moose Highway. 

• Bidra aktivt i utarbeidelsen av forvaltningsplan for Langsua, slik at den blir til beste for 
kommunen og brukerne av området. 

• Bidra aktivt i arbeidet med forvaltningsplan for Lågen med sideelver, med sikte på 
forebyggende tiltak mot flomskader.  
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• Fullføre regional kommunedelplan landbruk og bidra til en offensiv næringsutvikling av 
landbruket i kommunen. 

• Bidra til økt utnyttelse av skogen som virkes- og energiressurs, herunder oppbygging av 
framtidige skogressurser gjennom tilfredsstillende foryngelse.   

• Holde belastningen rovvilt påfører beitebruken i kommunen på et lavt nivå. 
 

STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

SAMFUNNSPERSPEKTIVET 2012 2013 2014 2017 
Areal omdisponert dyrket mark 
(KOSTRA) 

29 (29) 
Måles 

kalenderår 
0 0 

Jordbruksareal i drift (daa) 
 

66 150 
(129 837) 

Måles 
kalenderår 

  

Antall søkere 320 (655) 316 (643) 315 (640) 315 (640) 
Planting (foryngelse) (antall planter)  270 855 

(774805) 
Måles 

kalenderår 
380 000 
(1,1 mill.) 

380 000  
(1,1 mill.) 

Ungskogpleie (daa)  
(Mekanisk etterarbeid og avstandsregulering) 

1336 
(3352) 

Måles 
kalenderår 

1 400  
(4 000) 

1 400  
(4 000) 

Næringslokaler tilgjengelig for etablering av 
nye virksomheter (antall kontor)  

6 0 0 0 

Næringsarealer tilgjengelig til enhver tid, daa 55 55 30 50 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2012  2014 2017 
Andel søknader levert elektronisk (PT) (%)  45 (49) 89 (90) 95 (95) 98 (98) 

Antall klager i forbindelse med PT/RMT 6 (9) 
Måles 

kalenderår 
3 (6) 3 (6) 

Brukerne opplever at de får god service (1-6)  4,4  
Positiv 
melding 

dialogmøte 
 

Brukerne opplever at rådgivningen / 
saksbehandlingen er god (1-6)  

4,0  =  

Brukerne opplever at de får god informasjon  4,1  =  
*) Tall i parentes er tall for regionen. 
 
Kommunen har ikke lenger næringslokaler tilgjengelig etter at Gausdal Eiendom ble solgt.   
Det blir ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2013 og 2014. Som et alternativ til spørreundersøkelse 
gjennomføres dialogmøte med faglag og politikere som arena for tilbakemeldinger. 
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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. 
 
BUDSJETT 
 

 2013 2014 
Netto budsjettramme 71,5 mill. kr 70,3 mill. kr 

 
Budsjettrammen er redusert med 1,2 mill. kr fra 2013 til 2014. Det er justert for følgende forhold; 
lønn- og prisvekst utgjør 1,1 mill. kr, videreføring av innfasing valgfag på ungdomstrinnet (i henhold 
til Statsbudsjettet) 0,2 mill. kr, samarbeidsprosjektet Idrett i skole er lagt inn med 0,2 mill. kr, øvrige 
korreksjoner utgjør 0,16 mill. kr. 
 
Følgende tiltak er lagt inn for å saldere budsjettet:       
 Virkning 2014 Virkning 2015 
Voksenopplæring kjøpes fra Lillehammer -1,0 mill. kr -1,1 mill. kr 

Ikke kompensasjon for prisvekst -0,2 mill. kr -0,2 mill. kr 
Avslutte leirskoletilbudet  -0,3 mill. kr -0,3 mill. kr 
Slå sammen undervisning på trinn -0,4 mill. kr -0,6 mill. kr 
Øvrig rammekutt -0,9 mill. kr -1,4 mill. kr 
Sum saldering -2,8 mill. kr -3,6 mill. kr 
   
 
STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2012 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor pr. innbygger 6 – 15 år 110  975 104 801 102 937 96 202 
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud pr. innbygger 6 – 9 år 5 709 4 428 5 198 4 073 
Netto driftsutgifter til skolelokaler pr. innbygger 6-15 år 18 509 16 832 15 673 15 759 
Netto driftutgifter til skoleskyss pr. innbygger 6-15 år 4 264 3 141 2 611 1 911 
 

UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2009 2010 2011 2012 
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor pr. innbygger 6 – 15 år 98 390 96 660 98 441 110 975 
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning pr. innbygger 6 – 9 år 5 419 3 615 4 946 5 709 
Netto driftsutgifter til skolelokaler pr. innbygger 6-15 år 16 012 14 689 16 377 18 509 
Netto driftutgifter til skoleskyss pr. innbygger 6-15 år 3 851 4 064 4 001 4 264 
  
Kommentarer til nøkkeltallene: 

I netto driftsutgifter til grunnskolesektoren ligger vi over snittet for Oppland og gruppe 11. Dette viser 
at vi bruker relativt mer på skole i Gausdal enn de vi sammenligner oss med. Noe skyldes at vi på tross 
av et synkende elevtall ikke har innsparing i form av nedlegging av klasser/grupper, men også om 
tilleggsbevilgning for 1:1-elever. 
 
Tallene for SFO viser at vi bruker betydelig mer på skolefritidsordningen i Gausdal enn i 
sammenlignbare kommuner. Dette handler også om en desentralisert struktur, samt en god 
grunnbemanning. Tallene for skoleskyss er også høye, og dette skyldes i hovedsak geografi. 
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UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2014 – 2017 

Læringsresultater og kvalitetsutvikling 
 
Læring: 
Skolens hovedoppgave er oppdragelse og undervisning, jfr. skolens formålsparagraf. At våre 
læringsresultater ligger under landsgjennomsnittet er noe vi vil gjøre noe med. Det er mange faktorer 
som spiller inn på elevresultatet, og det er ikke et entydig svar på hva som vil gi bedring. 
Gausdalsskolen skal ha stort fokus på læringsfremmende tiltak i grunnleggende ferdigheter i denne 
perioden. Gausdal kommune deltar i et forskningsprosjekt «Lærende regioner» i regi av fylkesmannen. 
Dette vil i løpet av en 3-årsperiode forhåpentligvis gi noen svar på hvilke faktorer som bidrar til økt 
læringsresultat.  
 
Kompetanse: 
Lærernes kompetanse er en viktig faktor i å bedre elevenes læringsresultater. Dette handler ikke bare 
om kompetanse i undervisningsfag, men om relasjons- og klasseledelseskompetanse. Fokuset på 
klasseledelsesferdigheter må bli en viktig del av skoleledernes veiledning og oppfølging av den 
enkelte lærer  
 
Kvalitetsutvikling: 
Tilsynet fylkesmannen gjennomførte i 2012 viste at vi i større grad må drive skolebasert vurdering, og 
det må utvikles system for dette internt på skolene og mellom skoler og skoleeier. Dette er et 
systematisk arbeid som er startet opp, og som vil gi både skoleeier og skolelederne bedre mulighet til å 
følge opp resultatene, og iverksette refleksjon rundt kvaliteten på undervisningen.  
Gausdalsskolen og PPT er også i gang med et kvalitets- og utviklingsarbeid rundt spesialundervisning, 
og med målsetting om at økt grad av tilpasset opplæring vil resultere i færre elever med vedtak om 
spesialundervisning.  
 

Tidlig innsats og samhandling på tvers  
Det er allment akseptert at det er bedre å forebygge enn å reparere, og derfor er tidlig innsats i et barns 
liv avgjørende. Vi ønsker universelle tiltak for alle barn, både innenfor og utenfor klasserommet, og 
tiltakene må settes inn tidlig i skoleløpet. 

 
• Gausdalsmodellen videreføres ifra barnehage til skole. 
• Idrett i skole må føre til økt kvalitet og tilpasset opplæring i kroppsøvingsfaget. 
• Skolenes samhandling med hjelpetjenestene må settes i et system som er tilpasset brukernes 

behov. 
• Elevenes rett til tilpasset opplæring må være førende for hvordan undervisning organiseres, og 

vedtak om spesialundervisning må derfor kun fattes der annen tilpasning ikke er mulig. 

 

FOKUS 2014 

• Videreføre Gausdalsmodellen i skolene. Opprette en pilotskole. 
• Bedre leseferdighetene i Gausdalsskolen ved opplæring og innføring av 

leseopplæringsverktøyet SOL. 
• Utvikle system for skolebasert vurdering for skoleeier, skoleledere og lærere.  
• Øke tilpasset opplæring og redusere behovet for spesialundervisning i samhandling med PP-

tjenesten. 
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STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 
TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 2013 2014 2017 

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

Læringsmiljø 10. trinn (Skala 1-5) 2012 2013 Mål 2014 Mål 2017 
• Mobbing på skolen 1,2 Ikke klart 1,2 1,0 
• Motivasjon for læring 3,8 Ikke klart 4,0 4,2 
• Elevdemokrati 3,4 Ikke klart 4,0 4,2 
• Faglig veiledning fra lærer til elev 3,2 Ikke klart 3,5 4,0 
• Gausdalsmodellen implementert i 

barneskolene  
 

Høsten, 
 1 skole 

4 skoler 

• Opplæring i bruk av SOL på barneskolene 
innen 31.12.2014. 

 100 % 100 % 

• SOL tatt i bruk i hele grunnskolen  -- 100 % 
• System for skolebasert vurdering i bruk i 

Gausdalsskolen innen 01.09.2014.  
 

 
100 %  

 
100 % 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 2013 2014 2017 

Nærvær  96,5 98,4 97,0 97,0 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? 

5,1 5,1 5,2 5,3 
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04 BARNEHAGE 
 
OM PLANOMRÅDET  

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

 2013 2014 
Netto budsjettramme 33,1 mill. kr 34,1 mill. kr 
 
Det er en økning i budsjettrammen fra 2013 til 2014 på 1 mill. kr. Dette er som følge av lønn- og 
prisvekst med 0,9 mill. kr, helårsvirkning av å omgjøre assisttentstillinger til førskolelærerstilling med 
0,2 mill. kr, økt tilskudd private barnehager med 0,3 mill. kr, diverse korreksjoner -0,1 mill. kr.  
 
Forslag i statsbudsjettet om å øke makspris i barnehage fra 2.330 kr/mnd. til 2.360 kr/måned utgjør på 
årsbasis ca. 55.000 kr. Som følge av at det er foreslått å gi rett til plass for alle barn som er født i 
september og oktober, er det lagt inn til sammen 6 nye småbarnsplasser i Myra og Forset, dette utgjør 
for 2014 0,35 mill. kr. 
 
For å saldere budsjettet er følgende tiltak lagt inn: 

 Virkning 2014 Virkning 2015 
Ikke kompensasjon for prisvekst -0,3 mill. kr -0,3 mill. kr 
Nedtak i drift -0,3 mill. kr -0,6 mill. kr 
 
 
STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2012 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år i kr, barnehage 109 384 111 883 111 967 114 925 
Andel barn 1 – 5 år med barnehageplass 90,2 91,1 90,6 90,8 
Andel ansatte med førskolelærerutdanning.  28,4 33,6 33,2 33,7 
Andel styrere og pedagogiske ledere m godkjent 
førskolelærerutdanning. 

 
86,7 

 
87,2 

 
88,2 

 
87,1 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. korrigert oppholdstime i 
kommunale barnehager i kroner. 

 
53 

 
56 

 
53 

 
52 

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

 
6,6 

 
6,3 

 
6,3 

 
6,2 

 
UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2009 2010 2011 2012 

Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år i kr, barnehage 22 177 15 812 99 359 109 384 
Andel barn 1 – 5 år med barnehageplass 95,7 89,2 92,3 90,2 
Andel ansatte med førskolelærerutdanning.(NY)    28,4 
Andel styrere og pedagogiske ledere m godkjent 
førskolelærerutdanning.(NY) 

    
86,7 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. korrigert oppholdstime i 
kommunale barnehager i kroner 

 
42 

 
40 

 
41 

 
53 

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

 
6,4 

 
6,6 

 
6,9 

 
6,6 

 
BRUKERTILFREDSHET  2010 2011 2012 2013 

Brukerundersøkelsen gjennomføres hvert andre år.  5,2 --- 5,2 ---- 
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Kommentarer til nøkkeltallene: 

Netto driftsutgifter til barnehage ligger under snittet for Oppland, Gruppe 11 og Norge. Dette viser at 
det er god ressursutnyttelse og nøktern drift i barnehagene. Andel barn i barnehage ligger stabilt og er 
på snitt med de vi sammenligner oss med. Når vi ser på antall barn pr årsverk har Gausdal flere barn pr 
voksen enn Oppland, gruppe 11 og Norge. Gausdal har pr d.d. en bemanningsnorm på 1 pedagog og to 
assistenter pr 9/18 barn. Voksentettheten er målt i antall barn totalt, pr voksen. Gausdal tilbyr 
deltidsplasser for å imøtekomme foreldrenes ønsker og behov. Dette gjør da at vi samlet sett har flere 
barn pr barnehage og får dermed en lavere voksentetthet enn Oppland, gruppe 11 og Norge. 
 
 
UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2014 – 2017 

Tilby barnehageplass løpende til de som søker plass utenom hovedopptaket. 

Ved å øke antall plasser i eksisterende barnehager fra 01.01.14, vil kommunen kunne innfri lovfestet 
rett til barnehageplass for de som søker plass ved hovedopptaket. Utfordringen er løpende å tilby plass 
til de som søker barnehageplass utenom hovedopptaket, og for de som søker innen fristen for 
hovedopptaket men som ønsker senere oppstart enn 15. august.  
 
Innfri lovkrav om pedagogtetthet. 

Dagens lovkrav er 9 barn pr pedagog for barn under 3 år og 18 barn pr pedagog for barn 3-6 år. 
Gausdal tilbyr deltidsplasser. Dette gjør at de kommunale barnehagene har mer enn 9/18 barn pr 
pedagog. 
Dette kan løses ved at ledige assistentstillinger blir omgjort til pedagogstillinger for å imøtekomme 
lovkravet. Det vil bety økte lønnsutgifter. 
 

Tidlig innsats og samhandling på tvers. 

Det er ønskelig å etablere et system der hjelpetjenestene er jevnlig tilstede i barnehagene. Dette for å 
kunne sette inn forebyggende og relevante tiltak for enkeltbarn og grupper på et tidlig tidspunkt. Det 
antas at dette vil bidra til redusert behov for spesialundervisning når barnet begynner på skolen. 
 
Barns trivsel i barnehagen. 
I samarbeid med Fylkesmannen er dette en felles satsing for kommuner i Oppland. Gausdal har 
sammen med 7 andre kommuner i Oppland deltatt i et forskningsprosjekt i samarbeid med SePU 
Hamar (Senter for praksisrettet utdanningsforskning) i 2012/2013. Kommunen viderefører dette 
arbeidet i planperioden med særlig fokus på barnas trivsel i henhold til funn i undersøkelsen og annen 
forskning. 
 
 
FOKUS 2014  
    
Tidlig innsats - Gausdalsmodellen     
• Implementeringen av Gausdalsmodellen fortsetter planmessig i alle barnehagene og i nært 

samarbeid med barnefysioterapeut og helsesøster.  
• Det opprettes en pilot (barnehage) som skal ha fokus på barns psykososiale miljø, i samarbeid med 

PP-tjenesten. 
 
Barns trivsel i barnehagen 
• Barnehagene arbeider systematisk med ulike utviklingsarbeider i egen barnehage knyttet til dette.  
• Felles kompetanseheving for alle ansatte på tema mobbing i 2014.  
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Interkontroll  
• Bruke dataverktøy mer aktivt som årshjul for arbeidet.   
• Utvikle og legge inn nye prosedyrer / rutinebeskrivelser i systemet. 
 

STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 2013 2014 2017 
Alle 4 og 5 åringer skal ha en venn i barnehagen 
(mai/juni) 

 Nytt 100 % 100 % 

Lage nye prosedyrer/rutinebeskrivelser knyttet 
til internkontroll. 

- - 3 12 

Brukerne av de kommunale barnehagene 
opplever at de får god informasjon 

4,9 - 4,9 5,0 

Brukerne av de kommunale barnehagene 
opplever medinnflytelse / medvirkning 

4,7 - 4,7 4,8 

I hvilken grad er brukerne fornøyd med 
barnehagen barnet går i, totalt sett. 5,2 - 5,2 5,2 

Prosedyrebeskrivelse vedrørende antimobbing 
innen 01.09.2014. 

-- -- 100 % 100 % 

Barnehagene jobber i henhold til prosedyrer for 
Gausdalsmodellen. 

-- --  100 % 100 % 

 
MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 2013 2014 2017 

Nærvær  92,9 92,5 93 94 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? 

5,4 5,3 5,4 5,4 

 
 
 
 
 
 

05 KULTUR OG FRITID 
 
OM PLANOMRÅDET  

Planområdet omfatter: Kulturskole, allmennkultur, frivilligsentral, bibliotek, idrett og ungdomsarbeid, 
tilskudd kirkelig fellesråd. 
 
BUDSJETT 
 

 2013 2014 
Netto budsjettramme 11,2 mill. kr 10,9 mill. kr 
 
Budsjettrammen for planområdet er redusert med 0,3 mill. kr fra 2013 til 2014. Det er lagt inn lønn- 
og prisvekst med totalt 0,4 mill. kr, i tråd med statsbudsjettet er det lagt inn 0,1 mill. kr knyttet til 
kulturskoletilbud i SFO-tida. Korps i skole er økt med 0,18 mill. kr, det er foretatt korreksjoner 
mellom planområdene med -0,1 mill. kr. For å kompensere for bortfall av kulturmidler (se nedenfor) 
er det lagt inn 70.000 kr til anskaffelse og drift av tilskuddsportal samt økt ramme for 
arrangementsstøtte med 25.000 kr. 
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For å saldere budsjettet er det lagt inn følgende tiltak: 

Tall i hele tusen kr Virkning 2014 Virkning 2015 
Ikke kompensasjon for prisvekst -28 -28 

Redusere idrettskonsulent til 40 % stilling -216 -216 

Redusert ramme kirkelig fellesråd -182 -182 

Kulturmidlene fjernes -395 -395 

Øvrig rammekutt -100 -185 

Sum -921 -1 006 
 
STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2012 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Nettodriftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens 
totale netto driftsutgifter 

 
2,5 

 
3,9 

 
3,3 

 
3,8 

Netto driftsutgifter for kultursektoren, kr. pr. innbygger 1 259 1 977 1 707 1 840 
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler,  
kr. pr. innbygger 6-15 år  

 
3 466 

 
2 502 

 
2 706 

 
2 158 

Utlån alle medier fra folkebibliotek antall pr. innbygger 3,4 5,0 4,5 5,0 
Netto driftsutgift idrett, kr. pr. innbygger 139 316 169 208 

UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2009 2010 2011 2012 
Nettodriftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens 
totale netto driftsutgifter 

 
2,1 

 
3,1 

 
2,4 

 
2,5 

Netto driftsutgifter for kultursektoren, kr. pr. innbygger 895 1 270 1 129 1 259 
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler,  
kr. pr. innbygger 6-15 år  

 
2 643 

 
3 012 

 
2 811 

 
3 466 

UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2009 2010 2011 2012 
Utlån alle medier fra folkebibliotek antall pr. innbygger 2,9 2,5 3,2 3,4 
Netto driftsutgift idrett, kr. pr. innbygger 236 254 280 139 
 
Kommentarer til nøkkeltallene: 

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 
oppgang fra 2011 - 2012. Årsaken er økte avskrivninger knyttet til investeringer på Gausdal Arena.  
 
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. 

Driftsutgifter idrett viser en nedgang fra 2011 – 2012. Årsak er at idrettshallen fra og med 2012 ble 
omklassifisert fra rent idrettsbygg til kultur- og idrettsbygg på grunn av ferdigstillelsen av Gausdal 
Arena. Dette er også årsaken til at driftsutgifter til kultur og kulturskole har gått opp.  
 
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 Bjørnson jubileet i 2010. 
Oppgang siste år skyldes investeringer knyttet til lokaler på Gausdal Arena samt omklassifisering av 
Gausdal Arena som idrett og kulturhus.  
 
Biblioteket hadde i fjor en økning i utlån alle medier pr innbygger på 0,2 fra 2011. Det vil si at det har 
vært en jevn økning siden 2009. Tallet på 2,5 fra 2010 er trolig misvisende ettersom det antageligvis 
kun måler bokutlån og ikke utlån alle medier. I 2013 har vi tatt i bruk nye lokaler, noe som har 
medført en sterk økning både i aktiviteter og åpningstid. Dette vil trolig også gjenspeile seg i 
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utlånstallene for inneværende år. 
UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2014 – 2017 

 
1. Gausdal Arena har mange arenaer som er lagt til rette for et høyt aktivitetsnivå. Det vil være en 

utfordring å fylle disse med gode og varierte aktiviteter og prosjekter, også aktiviteter for 
uorganisert ungdom. Gausdal videregående skole er en viktig samarbeidspart i forhold til dette. En 
annen viktig utfordring er sikring av vakthold både i og utenfor huset på kveldstid når huset er 
åpent.  
 
Kulturskolen gir tilbud i musikk, sang, dans, visuell kunst og scenekunst. Det er en utfordring å 
opprettholde aktivitetene på dagens nivå rent kvalitetsmessig også med tanke på nivået på 
skolepengesatsene slik at flest mulig av innbyggerne vil kunne benytte seg av tilbudet. Oppstart av 
juniorkorps, høsten 2013 har vært vellykket. Utfordringen for videre drift, er om aktiviteten skal 
organiseres i tilknytning til frivillige eller om aktiviteten i fremtiden skal være en kommunal 
oppgave.   
   

2. Videreutvikle en utadrettet og fleksibel bibliotektjeneste for ulike aldersgrupper. Bibliotekrommet 
skal ha ulike funksjoner, både som informasjonssenter, møteplass og kulturarena. Det jobbes 
videre med leselyst-stimulerende tiltak. Videre samarbeid og samordning av ressurser innen 
planområdet er en viktig arbeidsbetingelse for videreutvikling av de tjenestene som tilbys. Den 
regionale bibliotekplanen er revidert og klar til politisk behandling.  
 

3. Offentlig og frivillig sektor har ulike, men komplementære roller i samfunnet. Ved samarbeid 
mellom Frivilligsentralen og organisasjonene kan flere oppgaver samordnes og utføres, men for å 
benytte ressursene i det frivillige arbeidet er det viktig å få en samlet oversikt over 
organisasjonslivet i kommunen.   
 
Ønsket om økt frivillig innsats fordrer en bedre samordning mellom sektorene, og en strategi for 
det frivillige arbeidet i kommunen må utarbeides. En strategi i form av en frivilligmelding vil gi 
oversiktlighet, forutsigbarhet og danne grunnlag for økt samarbeid mellom kommune og 
organisasjoner. Det setter fokus på frivillighet som en viktig ressurs. 
  

4. Være samarbeidspart i forhold til jubileer, arrangementer og festivaler. 
 

5. Vedlikehold av anlegg. 
 

FOKUS 2014  
1. Gausdal Arena og kulturskolen 

• Opprettholde og utvikle eksisterende og nye aktiviteter for ko…. på Gausdal Arena. 
• Videreutvikle samarbeidet mellom kulturskole og frivilligsentralen gjennom aktiviteter knyttet 

til musikk for eldre og demente på institusjon.  
• Gjennomføre Ungdommens kulturmønstring i samarbeid med Lillehammer-regionen. 

2. Bibliotektjenesten 
• Stimulere og tilrettelegge for fortsatt økt bruk av bibliotekrommet med ulike aktiviteter for 

ulike brukergrupper. 
• Utarbeide en frivilligmelding for samhandling med det frivillige. 

3. Frivillig sektor 
• Utarbeide en frivilligmelding med strategi for samhandling mellom kommunal og frivillig 

sektor. 
4. Samarbeidspart arrangementer 

• Markere 200-årsjubileet for grunnloven 2014 
5. Vedlikehold anlegg 

• Utvidelse av Follebu gravplass. 
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STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 2013 2014 2017 
Antall medlemmer i juniorkorps (skolekorps)  Ny  30 40 40 
Antall nye aktiviteter/prosjekter for barn og unge 
i Gausdal arena. 

 Ny 6 4 4 

Antall kulturaktiviteter i samarbeid med GVS   NY 4 4  
Antall aktiviteter for UKM, -et regionsamarbeid  NY 1  1 
Antall sangstunder, musikk for eldre og demente   NY 20 20 

Antall utlån alle medier, biblioteket per 
innbygger 

3,4 
Tall klart i 

2014 
4,0 5,0 

Antall arrangementer i biblioteket for voksne  10 12 16 
Antall arrangementer i biblioteket for barn  10 12 16 
Antall samarbeidsmøter med idrettsrådet og 
idrettslag  

12 12 12 7 

Antall samarbeidsmøter med skolene om «Idrett 
i skole» 

5 5 5 5 

Antall frivillige tilknyttet Frivilligsentralen 75 85 95 100 
Antall besøksvenner tilknyttet Frivilligsentralen 8 15 15 15 
Antall arrangementer i regi av Den Kulturelle 
Spaserstokken 

14 15 16 18 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 2013 2014 2017 
Nærvær 93,5 95,7 93,5 94 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? 

5,5 5,4 5,4 5,4 

 
 
 
 
 

06 TEKNISK DRIFT 
 
OM PLANOMRÅDET  

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

 2013 2014 
Netto budsjettramme 7,7 mill. kr 7,3 mill. kr 
 
Det er en reduksjon i budsjettrammen fra 2013 til 2014 med 0,4 mill. kr. Lønn- og prisvekst utgjør 
0,6 mill. kr, økte utgifter til veg og gatelys med 0,35 mill. kr. Som følge av endringer på 
selvkostområdene (vann, avløp, feiing, septik og renovasjon) er det lagt inn en netto inntekt på 
1,25 mill. kr. Tilskudd til ulykkesmarkering (engangsforeteelse i 2013) er trukket ut med 50.000 kr, 
tilskuddet til KID er nå også tatt ut av budsjettet med samme beløp.  
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Knyttet til saldering av budsjettet er det lagt inn følgende tiltak: 
Tall i hele tusen kr Virkning 2014 Virkning 2015 

Ikke priskompensasjon -49 -49 
Generell saldering 0 -45 
 

STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2012 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Netto driftsutgifter i kr pr. innb. kommunale veger og gater i alt 951 858 1 066 858 
Netto driftsutgifter til brannberedskap og utrykning i kr pr innb.  798 718 744 668 
Årsgebyr for vannforsyning 3 875 3 445 2 945 3 112 
Årsgebyr for avløpstjenesten 3 550 4 655 3 391 3 437 
Årsgebyr for avfallstjenesten 1 944 2 103 2 445 2 438 

     
UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2009 2010 2011 2012 

Netto driftsutgifter i kr pr. innb. kommunale veger og gater i alt 632 675 1 163 951 
Netto driftsutgifter til brannberedskap og utrykning i kr pr innb.  445 478 574 798 
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  2010 2011 2012 2013 
Medarbeidertilfredshet (skala 1- 6) 4,8 4,9 5,1 5,2 
 

Kommentarer til nøkkeltallene: 

Utgifter til drift av kommunale veger ligger noenlunde stabilt. Gausdal ligger fortsatt over 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». 2013 vil nok også ende opp som et litt spesielt år med høyere kostnader på grunn 
av flommen i mai. 
 
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. 
 
UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2014 – 2017.  

• Kostnadseffektiv drift og forvaltning av VAR-tjenesten for å unngå for store økninger i årlige 
gebyrene 

• Opprettholde standarden på kommunale veger  
• Opprettholde standard og kvalitet på VA nettet 
• Handtering av avfall som sikrer gjenbruk og miljøhensyn i nærmiljøet  
• Hindre forurensning fra private avløpsanlegg  

 



 

Side 39 av 81 
 

FOKUS 2014  

• Revidere hovedplan vann og avløp for å sikre gode og framtidsretta tekniske og økonomiske 
løsninger på VAR-området 

• God kvalitet på ledningsnettet for å redusere lekkasjer inn/ut på ledningsnettet. 
• Øke fleksibilitet i vannforsyning til hytteområdene Sør-Skei og Austlid 
• Øke kapasiteten i Forset vannverk for å sikre leveranser av vann til abonnenter som forsynes 

fra vannverket i Forset  
• Sikre vann – og avløpsløsninger mellom Skei renseanlegg og Nersetra 
• Fullføre kildesortering i østre dalføre   
• Ny avtale på septiktømming   
• Utvidelse Follebu gravplass - prosjektet ligger finansielt på planområde 5, men teknisk har 

ansvar for gjennomføring  
• Effektivisere rutiner ved avlesning av vannmålere. 
• Følge opp private avløpsanlegg som ikke tilfredsstiller gjeldende forskriftskrav 

 
 

STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 
TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 2013 2014 2017 

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

0 3 0 0 

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

3 3 <4 <4 

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

3 4 <6 <6 

MEDARBEIDERTILFREDSHET  2010 2011 2012 2013 
Nærvær  93,6 95,2 95 95,3 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? * 

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

* Svarene gjelder hele Teknisk enhet, også ansatte som sorterer under planområde 7 
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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. 
 
BUDSJETT 
 

 2013 2014 
Netto budsjettramme 35,1 mill. kr 36,6 mill. kr 
 
Det er en økning i budsjettrammen fra 2013 til 2014 med 1,5 mill. kr. Av dette utgjør lønn- og 
prisvekst 1,1 mill. kr, korreksjoner mellom planområdene 0,6 mill. kr, reverserte planutgifter budsjett 
2013 utgjør -0,4 mill. kr. Det er lagt inn 150.000 kr til radonkartlegging av kommunens egne bygg, 
0,1 mill. kr til kulturminneregistrering Skei Skistadion og nye plansaker med 0,7 mill. kr. 
 
For å saldere budsjettet er det lagt inn følgende tiltak; 

Tall i hele tusen kr  Virkning 2014   Virkning 2015  
Ikke kompensasjon for prisvekst -378 -377 
Redusert bemanning                    -130                    -130 
Arealeffektivisering bygningsmassen                    -100                    -770 
Redusere antall biler og bedre oppfølging kontrakter                    -140                    -100 
Generelt nedtak                         -                      -546 
Sum -748 -1 923 
 
Når det gjelder å legge inn rentepåslag på 0,25 % på alle startlån, framkommer dette som økt 
renteinntekt på budsjettskjema 1A. 
 
STATUS OG NØKKELTALL  

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

 
22 

 
27 

 
36 

 
38 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 3 ukers 
frist (kalenderdager) 

 
14 

 
16 

 
19 

 
19 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, oppmålingsforretning 
(kalenderdager) 

 
29 

 
57 

 
72 

 
66 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner 
(kalenderdager) 

 
291 

 
- 

 
- 

 
- 

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

 
206 

 
76 

 
46 

 
20 

Netto driftsutgifter til kart og oppmåling, per innbygger i kroner 231 155 108 99 
Netto driftsutgifter fysisk planlegging, kulturminner, natur og 
nærmiljø per innbygger i kroner  

 
800 

 
601 

 
557 

 
558 

 

UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2009 2010 2011 2012 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager)  

39 
 

38 
 

47 
 

22 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 12 ukers 
frist (kalenderdager) 

    
14 
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UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2009 2010 2011 2012 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 3 ukers frist 
(kalenderdager) 

    
29 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning 
(kalenderdager) 

 
134 

 
36 

 
47 

 
291 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner 
(kalenderdager) 

 
238 

 
505 

 
… 

 
206 

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

 
-15 

 
-90 

 
8 

 
231 

Netto driftsutgifter til kart og oppmåling, per innbygger i kroner  338 210 194 800 
Netto driftsutgifter fysisk planlegging, kulturminner, natur og 
nærmiljø per innbygger i kroner  

 
804 

 
408 

 
435 

 
800 

 

Kommentarer til nøkkeltallene: 

Tallene viser at vi har en relativt kort 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 byggesaksbehandling 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 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. 
 
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. 
 

UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2014 – 2017 

• Sikre fulladressering av kommunen i løpet av 2 – 3 år. 
• Best mulig kvalitet på opplysninger og data vedrørende eiendommer som finnes i matrikkelen. 
• Gi innbyggere/turister orientering om muligheter for friluftsliv gjennom kart og løypenett i 

kommunen 
• Sikre at forskriftsbestemte krav og vilkår oppfylles i byggeprosjekter. 
• God og kostnadseffektiv drift av kommunal bygningsmasse. 
• Bedre systemer, rutiner og internkontroll på ulike nivå. 
• Sikre innbyggere og næringsliv rask og god service ved behandling av planer og søknader   
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FOKUS 2014  

• Gjennomføre forvaltnings- og rehabiliteringsplan for kommunens eiendomsmasse 
• Gjennom nye internkontrollrutiner hensynta de formelle krav til saksbehandling og 

dokumentasjon som matrikkelloven stiller. 
• Etablere interkommunalt byggetilsyn. 
• Gjennomføre forprosjekt ny skole Linflåa for å sikre et godt beslutningsunderlag for 

kommunestyrets behandling av prosjektet. 
• Yte bistand i forbindelse med utarbeidelse av Boligsosial handlingsplan. Kriterier/rutiner for 

tildeling av kommunale boliger. 
• Vurdere omorganisering av renholdstjenesten. 
• Revisjon av kommuneplanens arealdel 2014 – 2025 i henhold til strategiplanen. 
• Prioritering og igangsetting av andre planoppgaver i henhold til kommuneplanens handlingsdel. 
 
STYRINGSKORT **) 

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 
TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 2013 2014 2017 

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

50 97 100 100 

Antall samarbeidsmøter med idrettsrådet og 
idrettslagene 

18 5 8 8 

Hvor fornøyd er du med kvaliteten i 
saksbehandlingen  

- - 5 5,2 

Hvor fornøyd er du med servicen du får fra 
enheten  

- - 5 5,2 

Hvor fornøyd er du med saksbehandlingstiden  - - 5 5,2 
Tilstandsgrad kommunale bygg * 1,37 1,9 1,8 1,5 
*)Tilstandsgrad måles fra 0 – 3, der 0 = som nytt og 3 = omfattende mangler. 2008 var første gang alle 
byggene ble registrert. Det er derfor noe usikkert om tilstandsgraden er eksakt den samme i dag. 
**) Medarbeiderperspektivet er rapportert under planområde 6 
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08 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 
 
OM PLANOMRÅDET  

Området omfatter poster knyttet til interkommunalt samarbeid der kommunen har regnskapsansvaret. 
Dette innebærer i praksis utgifter og inntekter til Regionrådet og felles Landbrukskontor for 
Lillehammer-regionen. 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, og planområde 1 for både felles økonomikontor 
og felles innfordringskontor.  
 
BUDSJETT 
 

 2013 2014 
Netto budsjettramme - - 
 
Dette planområde kjennetegnes ved at både budsjett og regnskapstall skal være like store, 
nettorammen blir dermed 0. Dette som følge av at deltakerkommunene fullt ut skal dekke utgiftene til 
samarbeidene. 
 
UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2014 – 2017 

Se under planområde 2 

FOKUS 2014  

Se under planområde 2 
 
STYRINGSKORT 
 

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET * 2012 2013 2014 2017 
Nærvær (%)  98,8 99,6 99 99 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? 

5,3 5,2 5,2 5,2 

 
*)Dette gjelder regionalt landbrukskontor. 
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09 BARN OG FAMILIE 
 
OM PLANOMRÅDET 

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

 2013 2014 
Netto budsjettramme 13,9 mill. kr 14,9 mill. kr 

 
Budsjettrammen er økt med 1 mill. kr kr fra 2013 til 2014. Av dette utgjør lønn- og prisvekst 
0,6 mill. kr, nye utgifter til plassering av barn med 0,65 mill. kr, og det er foretatt korreksjoner mellom 
planområder med -0,5 mill. kr. Det er lagt inn 0,4 mill. kr knyttet til videreføring av Gausdalsmodellen 
som følge av at kommunen kompensert med 0,2 mill. kr som følge av satsing på helsestasjon-
/skolehelsetjenesten (jfr. statsbudsjettet). Disse midlene brukes dermed som delfinansiering på dette 
tiltaket. 
  
I 2014 er det lagt inn utgifter knyttet til SLT (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende 
tiltak) med 350.000 kr. Dette er forutsatt finansiert med å bruke av de midlene som ble prioritert av 
disposisjonsfond som følge av at oppgjøret fra Gausdal A-senter skulle avsettes til rusforebyggende 
tiltak.  
 
Knyttet til salderingen av budsjettet er det lagt inn følgende tiltak: 

Tall i hele tusen kr Virkning 2014 Virkning 2015 
Ikke kompensasjon prisvekst -35 -35 
Generell rammereduksjon -100 -314 
 

STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2012 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Andel undersøkelser m/behandlingstid over 3 mnd. 10,9 … … 24,3 
Brutto driftsutgifter pr. barn 54 136 … … 41 212 
Brutto driftsutgifter pr. barn i opprinnelig familie 18 275 … … 31 110 
Brutto driftsutgifter pr. barn utenfor opprinnelig familie 187 400 … … 320 580 
Netto driftsutgifter pr. innbygger til sammen, barnevernstj. 1 297 1438 1498 1 537 
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0 – 17 år 6,7 ... ... 4,8 
Helsestasjon/skolehelsetjeneste:     
Årsverk i alt pr. 10.000 innbyggere 0 – 5 år 137,7 135,5 131,2 118,5 

UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2009 2010 2011 2012 
Andel undersøkelser m/behandlingstid over 3 mnd. 35,7 10,8 26,7 10,9 
Brutto driftsutgifter pr. barn 34 338 47 838 47 011 54 136 
Brutto driftsutgifter pr. barn i opprinnelig familie 19 522 19 292 23 172 18 275 
Brutto driftsutgifter pr. barn utenfor opprinnelig familie 229 000 292 818 272 538 187 400 
Netto driftsutgifter pr. innbygger til sammen, barnevernstj. 801 1 144 1 179 1297 
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0 – 17 år 4,2 4,6 5,5 6,7 
Helsestasjon/skolehelsetjeneste:     
Årsverk i alt pr. 10.000 innbyggere 0 – 5 år 108,8 100,9 126,5 137,7 
HELSEUTVIKLING 
 

     Hele landet   
2008          2010 

  Helse Sør-Øst 
2008        2010 

Overvekt og fedme (barn i 3. klasse) 16 % 18% 14% 18% 
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Kommentarer til nøkkeltallene: 

KOSTRA tallene for planområdet viser at vi har hatt en jevn økning i antall barn som mottar 
barneverntiltak de siste årene. Gausdal har flere barn i tiltak som resultat av en satsning til tidlig 
innsats og forebyggende tiltak. Vi ligger derfor litt over landsgjennomsnittet på brutto driftsutgifter pr. 
barn, men godt under snitt både i utgifter pr. barn som bor utenfor sin opprinnelige familie og pr. barn 
som får tiltak mens det bor hjemme. Totalt sett har Gausdal mange barn i barneverntiltak, men få barn 
som bor utenfor sin opprinnelige familie sammenligna med snittet for Norge.  
 
På årsverk til helsestasjon/skolehelsetjeneste har vi hatt en økning pga. satsningen på 
Gausdalsmodellen og drift av psykisk helsetjeneste for barn/unge i form av familieteam.    
 
UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2014 – 2017 

1) Gausdal har brukere med behov for sammensatte tjenester. Vi må bli bedre på å lage 
sammenheng mellom og samordning av kommunale tjenester og tilbud. 

2) Ungdoms bruk av rusmidler, skolefravær og prosent av ungdom fra Gausdal som 
gjennomfører videregående skole. 

3) Andel fattige familier og barn øker mer i Gausdal enn i sammenlignbare kommuner. 
4) For mange barn og ungdom er for lite fysisk aktive.  
5) Andelen barn/unge med psykiske helseplager øker. 
6) Foreldre med rusvansker, psykiske plager, vold i nære relasjoner og foreldre som strever med 

å sette grenser for sine barn utfordrer hjelpeapparatet i forhold til oppfølging. 
 

FOKUS 2014 

1) Tverrfaglig arbeid med utvikling av helhetlig modell for samordning. 
2) Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) 
3) Samarbeid med NAV i forhold til forebygging av barnefattigdom 
4) Gausdalsmodellen – videreutvikling  
5) Utvikling av lavterskeltilbud på psykisk helse barn/unge  
6)    Familieråd som modell i flere tjenester. 
7)   Hvordan avdekke vold i nære relasjoner og andre forhold som påvirker barns levekår negativt. 

Planarbeid blir vurdert startet opp. 
  

 
STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 2013 2014 2017 
Andel barn i tiltak under barnevernet som har 
tiltaksplan 

93,7 % 97 % 100 % 100 % 

Andel barn som henvises til PPT, som får 
sakkyndig vurdering 

95 % 98 % 100 % 100 % 

I hvor stor grad brukere opplever at de deltar i 
utarbeidelsen av egen tiltaksplan / IP 

5,2 ** 5,2 5,2 

Andel foreldre som opplever at de får 
veiledning på egne barns utvikling 

** ** 5,0 5,0 

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

4,8 ** 4,8 4,8 

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

4,8 ** 4,8 4,8 
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MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 2013 2014 2017 
Nærvær  96,0 95,4 96 96 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? 

4,79 5,1 5 5 

*)  Ny brukerundersøkelse utføres høsten 2013 for helsestasjon og vinter 2014 for barnevern. 
 
 
 

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. 
 
BUDSJETT 
 

 2013 2014 
Netto budsjettramme 14,2 mill. kr 14,2 mill. kr 
 
Budsjettrammen er uendret fra 2013 til 2014. Lønn- og prisvekst er lagt inn med 0,4 mill. kr.  
 
Knyttet til salderingen av budsjettet/økonomiplanen er det lagt inn følgende tiltak 

Tall i hele tusen kr Virkning 2014 Virkning 2015 
Ikke kompensert prisvekst -22 -22 
Endret skyssordning GAVO -60 -80 
Endret drift Kulturkafeen -230 -460 
Generelt rammekutt -100 -308 
 -412 -870 
 
 

STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2012 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Netto driftsutg. til økonomisk sosialhjelp pr. innb 20-66 år i kr. 587 1048 1152 1245 
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned 4 661 ... ... ... 
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 mnd. eller mer 22,5 ... ... 32,9 
Andelen sosialhjelpsmottakere  i alderen 20-66 år i prosent av 
innbyggere 20-66 år 

 
3,1 

 
... 

 
... 

 
3,6 

Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker 39 400 ... ... 39 258 
UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2009 2010 2011 2012 

Netto driftsutg. til økonomisk sosialhjelp pr. innb 20-66 år i kr. 523 533 630 587 
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned 5 285 4 226 4 745 4 661 
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 mnd. eller mer 33 37 32 22,5 
Andelen sosialhjelpsmottakere  i alderen 20-66 år i prosent av 
innbyggere 20-66 år 

 
2,0 

 
2,5 

 
2,9 

 
3,1 

Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker 64 049 52 516 37 857 39 400 
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Kommentarer til nøkkeltallene: 

Gausdal har en vesentlig lavere andel langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp enn landet for øvrig. 
Gausdal har få personer som har økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde. De fleste 
langtidsmottakere mottar en form for trygdeytelse eller er delvis i arbeid og mottar supplerende 
sosialhjelp. NAV Gausdal har fokus på «arbeidslinja» og jobber målrettet for at alle arbeidsføre skal 
utnytte sin arbeidsevne i størst mulig grad. Vi har over tid hatt fokus på utvikling av 
veiledningskompetanse og god samhandling med arbeidsmarkedet. Vi ligger under 
landsgjennomsnittet i forhold til andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, men trenden er jevnt 
stigende.  
 

UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2014 – 2017 
 

1. Økning i utgifter til økonomisk sosialhjelp 
2. Gausdal har brukere med behov for sammensatte tjenester. Det er behov for å øke kunnskap 

om tverrfaglig samarbeid og å samordne tjenestetilbudet bedre. 
3. Andel «fattige» familier og barn øker mer i Gausdal enn i sammenlignbare kommuner 
4. Anskaffelse av bolig til bosetting av flyktninger og andre med boligbehov 
5. Interne rutiner på de kommunale tjenesteområdene i NAV 

 

FOKUS 2014  
 

1) Økning i sosialhjelp til boligformål (husleie) i 2013. Ha fokus på utvikling og trender i 
forhold til denne økningen. 

2) Tverrfaglig arbeid med utvikling av helhetlig modell for samordning. Ferdigstille 
samhandlingsanalysen og utarbeide handlingsplan. 

3) Samarbeid med andre kommunale enheter i forbindelse med barnefattigdoms prosjekt. 
4) Samarbeid med teknisk enhet i forhold til rutiner for tildeling av kommunale boliger samt 

gjennomstrømning. 
5) Tilsyn på kvalifiseringsprogrammet i 2013 avdekket noen forbedringsområder i forhold til 

skriftliggjøring av rutiner. Dette vil også bli utarbeidet og implementert på flere 
tjenesteområder. 

 
STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 2013 2014 2017 
Brukerne opplever at det er lett å komme i 
kontakt med tjenesten.  

5,1 ** 5,0 5,0 

Brukerne opplever å bli behandlet med respekt  5,2 ** 5,5 5,5 
Brukerne opplever å bli tatt på alvor.  5,4 ** 5,5 5,5 
     
Flyktninger 
I henhold til kommunestyrevedtak skal det 
bosettes 5 flykninger i kommunen hvert år   

NY    

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 % 100 % 100 % 

Tiltaksgaranti for 20-24 åringer: 
Andel arbeidssøkere mellom 20-24 år med 
oppfølging siste 3 måneder. 

87 % 92 % 85 % 85 % 
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MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 2013 2014 2017 

Nærvær  98,8 94,9 95 96 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? 

5,2 5,0 5,0 5,0 

* Tjenesteperspektivet: Det gjennomføres brukerundersøkelser 2.hvert år. Neste undersøkelse blir 
foretatt i 2014. 
** Brukerundersøkelse avsluttet uke 44 i 2013 og resultatene er ikke kjent ennå.  
 
 
 
 
 
 

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. 
 
BUDSJETT 
 

 2013 2014 
Netto budsjettramme 35,7 mill. kr 38,6 mill. kr 
 
Rammen på planområdet er økt med 2,9 mill. kr fra 2013 til 2014. Lønn- og prisvekst utgjør 
0,8 mill. kr, ny organisering av legetjenesten 2,2 mill. kr, økt bemanning knyttet til nye brukere 
0,3 mill. kr, korr 
eksjon mellom planområdene utgjør 0,4 mill. kr. Det er trukket ut 0,1 mill. kr knytet til midler lagt inn 
i 2013-budsjettet vedrørende kvalitetsundersøkelse habilitering, og det er lagt inn 0,1 mill. kr til kjøp 
av logopeditjenester for voksne/eldre. 
 
For å saldere budsjettet er det lagt inn følgende tiltak: 

  Virkning 2014 Virkning 2015 
Ikke kompensasjon prisvekst -115 -115 

Omorganisering av tjenestene  -165 -490 

Nedlegging av plasser for bofellesskap ved Forset omsorgssenter -115 -220 

Kutt i rammen for øvrig -315 -752 

Sum -710 -1 577 
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STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2012 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Legeårsverk pr. 10.000 innbyggere, kommunehelsetjenesten  8,1 11,1 10,7 10,0 
Fysioterapiårsverk pr. 10.000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten 

 
8,6 

 
10,9 

 
9,3 

 
8,8 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 
kommunehelsetjenesten 

 
2 555 

 
2 404 

 
2 287 

 
2 089 

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

 
1 935 

 
1 741 

 
1 638 

 
1 462 

Netto driftsutgifter til forbyggende arbeid, helse pr. innb. 115 182 160 139 
UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2009 2010 2011 2012 

Legeårsverk pr. 10000 innbyggere, kommunehelsetjenesten  7,2 7,2 8,6 8,1 
Fysioterapiårsverk pr. 10000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten 

 
10,1 

 
8,6 

 
8,6 

 
8,6 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 
kommunehelsetjenesten 

 
2 054 

 
2 343 

 
2 229 

 
2 555 

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

 
1 648 

 
1 814 

 
1 668 

 
1 935 

Netto driftsutgifter til forbyggende arbeid, helse pr. innb. 8 63 68 115 
 

Kommentarer til nøkkeltallene: 

1. Netto driftsutgifter pr innbygger i kroner, kommune helsetjenesten: 

Ut fra tabellen ser vi at vi bruker mer enn landsgjennomsnittet (i kroner per innbygger) på 
kommunehelsetjenesten. Under kommunehelse ligger også funksjon 232, Forebygging, skole og 
helsestasjonstjenesten.  Siden vi har relativt gode måletall på denne funksjonen, drar dette opp i 
forhold til andre parametere som vi er mindre gode på (som for eksempel funksjon 233, Forbyggende 
arbeid, helse). Vi ser også at vi i løpet av de siste fire årene har hatt en relativt jevn og markant økning 
på innsats ift. kommunehelsetjenesten. 
 

2. Fysioterapi årsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten: 

Fysioterapiårsverk (8,6 pr 10 000 innbyggere) i Gausdal ligger under landsgjennomsnittet, og godt 
under et gjennomsnitt for Oppland (som er 10,9). Vi ser at vi i 2009 lå omtrent på det som er 
gjennomsnittet for Oppland i dag. Årsak til reduserte måletall på dette området er økonomiske nedtak i 
perioden, samt omdisponering av stilling. Reduksjon i dekning /fysioterapi har kun tatt på den 
kommunale fysioterapitjenesten (fastlønns fysioterapeuter). Driftshjemlene (kommunale fysioterapi 
hjemler) er uendret. 
 

3. Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten: 

Tall for legeårsverk (8,6 per 10 000 innbygger) i kommunen er lavt sammenlignet med 
landsgjennomsnitt (10,0) og gjennomsnitt for Oppland (11,1). Nøkkeltall for legetjenesten har vært 
stabile i perioden 2009 – 2010 (7,2), men vi ser en økning i dekning i 2011 og 2012. En tilsvarende 
økning vil sees i det videre, da antall leder øker fra 4 til 6 fastlegehjemler. I tillegg kommer en stilling 
som tilsynslege ved sykehjemmene (fra og med 2014). 
 

4. Netto driftsutgifter til forbyggende helsearbeid, helse pr innbygger 

Måletall her reflekterer blant annet kommunens innsats i forhold til miljørettet helsevern, 
bedriftshelsetjeneste og annet forebyggende helsearbeid. Ut fra måletall ser vi at kommunen ligger noe 
lavere (115) enn landsgjennomsnitt (139) og gjennomsnitt for Oppland (182). Dette til tross har det 
skjedd en styrking av dette området, noe en ser klart på måletall over tid (fra 8 i 2011 til 115 i 2012). 
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UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2014 – 2017 

1. Flere leveår med god helse for alle innbyggere:  
I framtiden vil ikke helseutfordringer kunne løses ved tiltak i spesialisthelsetjenesten.  For å 
møte helseutfordringene med de ressurser vi har til rådighet, vil det være sentralt å forebygge 
mer og reparere mindre.  

 
2. Ressurstilpasset  /godt tilrettelagt legetjeneste:  

Legetjenesten bør tilrettelegges på en slik måte at den sikrer rekruttering, faglig samarbeid, 
kvalitet og god tilgjengelighet for brukerne. 

 
3. Samhandlingsreformen: 

Flere spesialiserte helsetjenester flyttes fra 2.linjetjenesten til kommunehelsetjenesten. 
Pasientene skrives samtidig raskere ut fra sykehus til kommunen. Dette stiller større krav til 
kapasitet og faglighet i kommunens rehabiliteringstjeneste. Det stiller også krav til oss til 
helhetstenkning (tverrfaglig samarbeid og samhandling) på tvers av sektorer, - å tenke nytt 
(omstilling), løse oppgaver på en mer rasjonell måte (utviklingslæring). 

 
4. Nye målgrupper: 

Nye og mer komplekse / sammensatte målgrupper utfordrer oss og krever større innsats i 
forhold til koordinerte tjenester. Dette gjelder flere målgrupper, men særskilt yngre voksne 
(habilitering.). 
 

5. Kvalitet og internkontroll (egenkontroll): 
Fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid i den daglige/løpende tjenesteyting. Dette sikrer at vi 
yter tjenester til innbyggerne iht. Lov og Forskrift.  
 

6. Nye oppgaver fører til behov for ny / økt kompetanse:  
Nye oppgaver og nye målgrupper stiller krav til oss om økt innsikt og kompetansebygging.  

 

FOKUS 2014  

1. Flere leveår med god helse for alle innbyggere: 

• Delta i prosjekt / «Røykfri kommune» 
• Alle tjenester arbeider med forebyggende helsetiltak 

 
2. Ressurstilpasset /godt tilrettelagt legetjeneste: 

• Oppstart og ferdigføring av nytt legesenter 
• Rekruttere Kommunelege I / Helsesjef  
• Regionalt samarbeid rundt legevakt og ø-hjelps plasser 

 
3. Samhandlingsreformen / rehabilitering 

• Delta i prosess / vurdering av behov (og etablering) / av regionale rehabiliteringsplasser 
• Forprosjekt hverdagsrehabilitering; planlegge regional fagdag våren 2014 

 
4. Nye målgrupper / omstilling og utvikling av habiliteringstjenesten 

• Følge opp omstillingsarbeidet i habiliteringstjenesten i tråd med føringer i rapport fra RO 
 

5. Kvalitet og internkontroll (egenkontroll): 
• Forbedre og oppdatere prosedyrer og rutiner innen alle tjenester 

 
6. Nye oppgaver / behov for ny kompetanse 

• Utarbeide strategisk kompetanseplan rehabilitering – habilitering (som del av en helhetlig 
plan) 
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STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 2013 2014 2017 
Brukerne av tjenesten opplever medinnflytelse / 
medvirkning  

* - * - 

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

* - * - 

Brukertilfredshet i forhold til 
koordinering/samordning av tjenester  

* - * - 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 2013 2014 2017 
Nærvær * 92,9 92,3 92,9 93.0 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? 

5,0 4,9 5,0 5,1 

*) Det har ikke vært gjort brukerundersøkelse i 2013, denne gjennomføres i løpet av 2014. 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
BUDSJETT 
 

 2013 2014 
Netto budsjettramme 87,1 mill. kr 90,3 mill. kr 
 
Det er en økning i budsjettramma fra 2013 til 2014 på 3,2 mill. kr. Av dette utgjør tilsynslege ved 
sykehjemmene 1 mill. kr. Dette er nye midler samt noen midler som tidligere var ført på planområde 
11 Helse. Det er lagt inn lønn- og prisvekst med 1,2 mill. kr, økte nattevaktstillinger er lagt inn med 
1,4 mill. kr. Det er lagt inn 175.000 kr til økt faglighet i tjenesten, dette er fortsettelsen av en 
opptrapping som ble påstartet i 2013. Det er også foretatt korreksjoner mellom planområdene 
tilsvarende 1 mill. kr. 
 
Bevilgningen til samhandlingsenheten var for lavt budsjettert i 2013. Bevilgningen er foreslått økt med 
0,7 mill. kr, som foruten å dekke tilskuddet til intermediærenheten også dekker kommunens andel ved 
å etablerer en regional frisklivssentral. Beløpet utgjør 0,05 mill. kr og forelegges som egen sak.  
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Følgende tiltak er lagt inn for å saldere budsjettet: 

Tall i hele tusen kr Virkning 2014 Virkning 2015 
Ikke kompensasjon for prisvekst -277 -277 
Demenskoordinator flyttes til drift -300 -300 
Nedlegging av 5 plasser i kjelleren (1. etg.) ved Follebutunet 
omsorgssenter 

-240 -480 

Nedlegging av 4 sykehjemsplasser ved Follebu omsorgssenter – plassene 
tas i avdeling uten at avdelingen legges ned 

-365 -730 

Nedlegging av 6 plasser ved Forset omsorgssenter -800 -1 590 
Samling av vaskeriressursene – kjøp av vaskeritjenester av ekstern 
leverandør 

-160 -320 

Økte inntekter, økt stykkpris på middag til dekning av pakkeutgifter -250 -250 
Generelt rammekutt - -1 560 
Sum -2 392 -5 507 

 
 
STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2012 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Netto driftsutgifter til pleie- og omsorg pr. innbygger over 80 
år (kr.) 

 
270 486 

 
324 705 

 
323 034 

 
339 835 

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

 
60 

 
45 

 
45 

 
45 

Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til 
pleie- og omsorg (%) 

 
32 

 
50 

 
51 

 
49 

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

 
20 

 
30 

 
30 

 
33 

Andel plasser i kommunen i skjermet enhet for aldersdemente 
(%) 

 
37,5 

 
26 

 
27 

 
23,3 

UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2009 2010 2011 2012 
Netto driftsutgifter til pleie- og omsorg pr. 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 
pleie- og omsorg (%) 

 
32 

 
34 

 
33 

 
32 

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

 
20 

 
21 

 
21 

 
20 

Andel plasser i kommunen i skjermet enhet for aldersdemente 
(%) 

 
7,9 

 
7,9 

 
48,6 

 
37,5 

 

Kommentarer til nøkkeltallene: 

Nøkkeltall som presenteres relaterer seg til følgende utfordringer som vi ser tjenesten: 

• Total ressursbruk i tjenesten 
• Vridning av ressursbruk fra institusjon til hjemmebaserte tjenester 
• Faglighet i tjenesten 
• Spesialisering av tjenesten 
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Kommunens nettoutgifter til pleie -og omsorg er betydelig lavere enn sammenlignbare kommuner. Vi 
bruker ca. kr 50.000,- mindre per innbygger over 80 år. Sammenhengen er påfallende sett i forhold til 
at vi driver 2 sykehjem med relativt sett mange sykehjemsplasser. På sikt er det grunn til å regne med 
at vi må øke ressurstilgangen til tjenesten for å kunne gi tilstrekkelige tjenester med en tilfredsstillende 
kvalitet. 
 
Videre viser tabellen ovenfor at profilen på tjenesten vår er institusjonsbasert. Sammenlignet med 
andre kommuner bruker vi ca. 15 % mer av ressursene våre i institusjoner og tilsvarende mindre i den 
hjemmebaserte tjenesten. Dette er en utvikling som vi over tid har forsøkt å endre, men så langt ikke 
har lykkes med. Det er helt sentralt at vi lykkes – det er blant annet gjennom en styrket hjemmebasert 
tjeneste at vi evner å redusere presset og etterspørselen på institusjonsplasser. Pr dato er 
hjemmetjenesten ganske enkelt ikke tilstrekkelig rigget eller dimensjonert for å kunne yte tilstrekkelig 
hjelp til tjenestemottakere med omfattende hjelpebehov. 
 
En annen betydelig utfordring i tjenesten er fagligheten, i denne sammenheng ansatte med utdanning 
på universitets-/og høyskolenivå. Som det fremgår av tabellen har vi betydelig færre ansatte i tjenesten 
med høyere utdanning i forhold til andre kommuner, og vi har heller ikke klart å øke andelen i 
vesentlig grad de siste årene. Pasientene skrives tidligere ut fra 2. linja med mer sammensatte lidelser 
og komplekse og krevende behandlingsforløp som konsekvens – beskrevet som: Fra sykehjem til 
minisykehus - For tjenesten medfører dette behov for økt kompetanse generelt sett – større andel 
sykepleiere i grunnbemanning og behov for spesialisering av sykepleierkompetansen.   
 
Andelen av skjerma og tilpassa plasser for demente fra ca. 49 til 38 prosent, skyldes omgjøring til 
korttidsplasser, dette til tross ligger vi ca. 10 % høyere enn sammenliknbare kommuner. 
   

UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2014 – 2017 

• Aktivitet og miljøbehandling på sykehjemmene: tilbakemeldinger fra pasienter og 
pårørende er at de savner mer aktivitet, sosiale arrangement, samtaler, muligheter for å få dekt 
individuelle behov og mer tilstedeværelse av personalet.   
 

• Komplekse og sammensatte pasientbehov: i forbindelse med samhandlingsreformen har vi 
fått enda større faglige utfordringer. Pasientene skrives raskt ut fra sykehuset med komplekse 
behandlingsbehov. 
 

• Pasientrettigheter - og sikkerhet: etter tilsyn fra fylkesmannen i 2010 har vi hatt fokus på 
dokumentasjon og interkontroll, og vi trenger fortsatt innsats på dette området. 
 

• Innbyggerne får tjenester på rett omsorgsnivå: Pleie- og omsorgstjenestene må utvikles i 
takt med de behov brukerne til en hver tid har, ressurstilgang og endringer i samfunnsbehovet. 
 

• Omstilling i perioden 
Det foreslås betydelig endringer i tjenestens volumer (antall plasser) og struktur (grensesnittet 
institusjon og hjemmetjenester) I innhold og omfang er dette en stor endring. 
Omstillingstiltakene som nå foreslås vil utfordre organisasjonen på flere områder. Det er grunn 
til å understreke at omstillingene er et ytterligere skritt i retning av å vri ressurser fra 
institusjonstjenester til hjemmetjenester.  Det er en ønsket utvikling, jfr. omsorgsplanen. 
Reduksjon av sykehjemsplasser kompenseres med en mindre styrking av hjemmetjenesten, 0,2 
årsverk per plass. Mer konkret vil utfordringene være bla.: 

• Heving av terskel for tildeling av tjenester 
• Økt kompetanse i hjemmetjenesten – økt sykepleierdekning/andre fagressurser for 

kunne handtere nye og mer komplekse pasienter 
• Bygge kultur som understøtter og sikrer sømløse behandlingsløp for pasienter/brukere 
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• Ytterligere tilføring av ressurser til hjemmetjenesten – ved omprioritering innen egne 
rammer eller ved friske midler. 

 
FOKUS 2014  

1. Aktivitet og miljøbehandling på sykehjemmene  
• Kompetanseheving: ABC – miljøbehandling samt målretta arbeid med kultur 

 
2. Komplekse og sammensatte pasientbehov 

• Fagkompetanse – høgskoleutdanning generelt 
• Spisskompetanse – rehabilitering/diabetes/kreft etc. 
• Samarbeid i Sør- Gudbrandsdal helseregion (Gausdal, Øyer, Lillehammer, Ringebu og 

sykehuset) 
• Velferdsteknologi 
• Hjemme rehabilitering 

 
3. Pasientrettigheter- og sikkerhet 

• Dokumentasjon  
• Internkontroll 

 
4. Innbyggerne får tjenester på rett omsorgsnivå 

• Evaluere og redigere omsorgsplan 2020 
o Vri tjenester ressurser fra institusjon til hjemmesykepleie – heldøgns pleie og 

omsorg. Øke grunnbemanning i hjemmesykepleien 
o Bruk av regionale tjenestetilbud 

 
5. Omstilling – aktivitetsnedtak 2014 

• Tids- og aktivitetsplan for gjennomføring av nødvendige omstillingstiltak.  Samordnes 
med andre involverte planområder. 

• Organisatoriske utfordringer som følge av omstillingstiltak 
• Oppstart av arbeidet med revisjon av omsorgsplanen 
• Opprettholde fokus på et godt inkluderende faglig og sosialt arbeidsmiljø  
• God samhandling og kommunikasjon med pårørende/pasienter  

 
STYRINGSKORT 
 

 TJENESTEPERSPEKTIVET 2013 2014 2015 2017 

Alt i alt hvor fornøyd er du med tjenesten du får *  4,0 Gjennom-
føres ikke 

Gjennom-
føres ikke   4,5 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2013 2014 2015 2017 
Nærvær (%)  90,9 92 92 93 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? 

4,8 4,9 5,0 5,0 

Brukerundersøkelse Ja  Nei  Nei Ja 
*)Både som følge av arbeidsmengden og forholdet til pasienter/brukere tenkes brukerundersøkelsene 
gjennomført hvert tredje år. Brukerundersøkelsen var sist i 2013, og neste undersøkelse vil bli 
gjennomført i 2016. Tallene ovenfor er ambisjoner og måltall og 2013-tallene vil bli korrigert opp når 
de foreligger. 
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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 2,1 2,1 
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 8,6 3,3 2,0 2,6 
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 78,5 55,4 69,0 65,7 
Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekter 38,8 28,7 18,5 21,3 

UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2009 2010 2011 2012 
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 90,0 78,8 78,5 
Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekter 26,7 36,9 36,4 38,8 
 
Gausdal kommune har hatt en forbedring i brutto driftsresultat de senere år. Dette har sammenheng 
med økt eiendomsskatt samtidig som det er tatt ned drift på tjenestene. Tilsvarende er også i grove 
trekk forklaringen på forbedring i netto driftsresultat, men her kommer også ekstraordinære inntekter 
fra kraftsektoren i 2012 inn i bildet. 
 
Kommunens netto lånegjeld er imidlertid langt høyere enn landsgjennomsnittet. I 2012 var Gausdal på 
53. plass når det gjelder kommuner med høyest netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter. Det må 
antas at kommunens investeringsnivå framover vil medføre et visst avansement i denne rangeringen.  
 
Arbeidskapitalen er høyere enn de vi sammenligner oss med. Det kommer i hovedsak av at kommunen 
har klart å bygge fond til tross for at det er gjort vesentlige endringer i drift. Arbeidskapitalen er dog 
kunstig høy, da premieavviket inngår her. Ettersom dette er tilfellet for alle kommunene, viser det 
likevel at Gausdal ligger bra an her. For å ha et mer realistisk bilde av kommunens likviditetssituasjon, 
er det derfor brukt begrepet «arbeidskapitalens driftsdel» i årsmeldingene. For 2012 var status slik: 
 

 
 

Arbeidskapitalens driftsdel er 
betydelig lavere enn det rene 
arbeidskapitalbegrepet. Dette 
er fordi det er hensyntatt alle 
midler som på en eller annen 
måte ikke fritt kan nyttes til 
driftsformål.  
 
Kommunen har et akseptabelt 
nivå på likviditeten og har 
ingen betalingsproblemer 
gjennom året. 
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Utfordringer 2014-2017 
 
Gausdal kommune har gjennomført store investeringer de siste år. Dette medfører at lånegjelden har 
økt vesentlig og kommunens utgifter til renter og avdrag har således økt. Samtidig er det planlagt nye 
investeringer som ytterligere vil utfordre kommunen. Ettersom kommunen allerede nå er blant de 60 
kommuner i Norge med høyest netto lånegjeld sier dette noe om nivået på gjeldssituasjonen. 
 
Et annet forhold som også påvirker kommunens økonomi i vesentlig grad er pensjon. Som følge av at 
kommunene i hovedsak har betalt mer enn det som er den beregnede pensjonskostnaden, er det 
inntektsført store beløp i kommunenes regnskap. Disse inntektene skal reverseres de påfølgende år, 
hvilket innebærer at kommunens utgifter til pensjon vil øke betydelig de kommende år. I tillegg er det 
foreslått å redusere antall år som denne amortiseringen skal foretas over fra 10 til enten 7 eller 5 år.  
 
Gausdal kommune var en av flere kommuner som fikk økt arbeidsgiveravgift som følge av flytting 
til ny avgiftssone (Ia). Bedrifter i Gausdal betaler lav sats (10,6 %) opp til et nivå på 530.000 kr, 
deretter betales det høy sats (14,1 %). Denne endringen innebar at kommunen fikk en betydelig økning 
i de sosiale utgiftene. Kommunen har fått kompensert mye av dette via skjønnsmidler fra 
Fylkesmannen i Oppland. I 2014 ser det imidlertid ut til at denne kompensasjonsordningen er i ferd 
med å nedtrappes og kommunen vil i 2014 få 1 mill. kr mindre i kompensasjon for dette. Dette er en 
betydelig nedtrapping av tilskudd og vil få betydning for tjenestene om nivået reduseres i samme 
tempo framover. Det vil være svært krevende tatt i betraktning de utfordringer kommunen allerede 
har. 
 
Følgende kan gjøres for å saldere budsjettet: 
 
• Øke avdragstid på lån. 

Så langt har kommunens lånegjeld blitt nedbetalt over 25 år. Samtidig er gjennomsnittlig levetid 
på kommunens investeringer høyere enn dette. Det innebærer at kommunen kan velge å øke 
avdragstiden, rådmannens forslag er å øke den slik at kommunen kun utgiftsfører 
minimumsavdrag i henhold til Kommuneloven. Dette er en praksis som allerede mange kommuner 
benytter og vil medføre lavere utgifter det enkelte år. Samtidig vil nedbetalingen gå over en lenger 
periode og dermed vil de samlede renteutgifter øke.  
 

• Øke eiendomsskatten. 
Eiendomsskatten i Gausdal er per nå på 5 ‰ og kan økes til 7 ‰. Rådmannen har lagt inn en 
økning i eiendomsskatten fra 2016 og 2017. 

 
Følgende salderingsforslag er lagt inn på planområde 13 i rådmannens forslag til budsjett: 
 
 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 
Øke avdragstid lån – kun utgiftsføre 
minimumsavdrag 

-6,3 mill. kr -9,0 mill. kr - 11,1 mill. kr -12,5 mill. kr 

Øke eiendomsskatten - - -4,4 mill. kr -8,8 mill. kr 
Bruk av reservefond -3,8 mill. kr    
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Utviklingstrekk i handlingsplanperioden:  
 
 

 
 
 
I oppsettet nedenfor knyttet til fond er det hensyntatt den bruk/avsetning til fond som er lagt inn i 
kommunens budsjett for 2013 og 2014 samt øvrige år i økonomiplanperioden. 
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Utvikling i netto driftsresultat

Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter
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Sammensetning fond
Som det framgår av 
figuren har kommunen 
solide fondsmidler. Som 
følge av at verken 
budsjettet eller 
økonomiplanen har 
reserver er det svært 
viktig at størrelsen på de 
frie fondene i størst 
mulig grad opprett-
holdes. De vil være 
kommunens sikkerhet for 
ikke-planlagte hendelser 
som inntreffer.  

Netto driftsresultat bør 
ligge på 3 % av 
driftsinntektene for å 
kunne bygge fond. 
Med den økonomisk 
utfordrende situasjonen 
som kommunen er i, er 
budsjettet lagt fram 
med et netto drifts-
resultat i minus. Det 
ligger an til en liten 
forbedring i perioden, 
men det er langt fram 
til ønsket om 3 %. 
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STYRINGSKORT  
 

ØKONOMIPERSPEKTIVET 2012 Status 2013 2014 2017 
Netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter 

8,6 % 
Måles ved 
årets slutt  

-1,1 % 0,3 % 

Netto lånegjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter  

78,5 % 
Måles ved 
årets slutt 

101 % 103 % 
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Sammensetting av lånegjelden

Startlån Dekkes av VAR Egne investeringer

Lånegjelden er høy, og 
kommunen vil være 
eksponert for 
rentesvingninger. 
Dette håndteres ved å 
ha en andel av lån med 
fast rente for å kunne 
ha den nødvendige 
forutsigbarheten. 

Lånegjelden er sammensatt 
av lån knyttet til 
investeringer på 
selvkostområdene og lån 
opptatt til videreutlån 
(startlån). Lån til 
selvkostområdene blir 
dekket inn av gebyrene og 
startlån vil bli lånt ut og 
dermed ikke ha vesentlig 
effekt på 
kommuneøkonomien. Det 
som belaster driftsnivået er 
lån til kommunens egne 
investeringer.  
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OBLIGATORISKE BUDSJETTSKJEMA. 
 

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET 

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2012 
Budsjett 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER             
Skatt på inntekt og formue -112 162 -116 339 -121 014 -121 014 -121 014 -121 014 
Ordinært rammetilskudd -181 958 -192 110 -196 429 -196 429 -196 429 -196 429 

Skatt på eiendom -21 875 -21 877 -22 047 -22 047 -26 447 -30 847 
Andre direkte eller indirekte skatter -1 684 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 

Andre generelle statstilskudd -9 879 -9 989 -10 058 -10 201 -10 317 -10 218 

Sum frie disponible inntekter -327 558 -341 615 -350 848 -350 991 -355 507 -359 808 
FINANSINNTEKTER/-
UTGIFTER             

Renteinntekter og utbytte -46 160 -16 322 -16 570 -17 055 -17 575 -17 853 

Gevinst finansielle instrument             
Renteutgifter, provisjoner og andre 
finansutgifter 14 687 14 121 15 189 18 253 20 663 22 222 
Tap finansielle instrument             

Avdrag på lån 23 424 26 100 20 120 20 143 20 174 20 348 

Netto finansinntekter/-utgifter -8 049 23 899 18 739 21 341 23 262 24 717 
AVSETNINGER OG BRUK AV 
AVSETNINGER             
Til dekning av tidligere års 
regnskapsmessige merforbruk             
Til ubundne avsetninger *) 39 495       801 1 929 
Til bundne avsetninger *) 2 131           
Bruk av tidligere års 
regnskapsmessige mindreforbruk -8 795           
Bruk av ubundne avsetninger *) -3 355 -6 917 -3 825       

Bruk av bundne avsetninger *)             

Netto avsetninger 29 476 -6 917 -3 825 0 801 1 929 

FORDELING             
Overført til investeringsregnskapet 3 195 2 182         

Til fordeling drift -302 936 -322 451 -335 934 -329 650 -331 444 -333 162 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 295 555 322 451 335 934 329 650 331 444 333 162 

Regnskapsmessig 
merforbruk/mindreforbruk -7 381 0 0 0 0 0 
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BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET 

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2012 
Budsjett 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 
Til fordeling på planområdene:             
1- Administrative fellestjenester 24 800 29 091 27 342 27 086 26 636 26 971 
2- Næring og miljø 5 668 6 436 6 466 5 822 5 822 5 822 
3- Skole 65 429 71 485 70 321 69 685 68 115 67 855 
4- Barnehage 31 778 33 064 34 101 34 273 34 273 34 273 
5- Kultur og fritid 10 879 11 202 10 918 10 812 10 812 10 812 
6- Teknisk drift 9 421 7 744 7 333 7 277 7 287 7 287 
7- Bygg/eiendom/areal 33 214 35 118 36 617 34 444 33 984 33 984 
8- Interkommunalt samarbeid 0 2 0 0 0 0 
9- Barn og familie 14 064 13 864 14 897 14 682 14 733 15 092 
10- Sosiale tjenester og 
sysselsetting 13 341 14 221 14 179 13 721 13 721 13 721 
11- Helse 34 607 35 697 38 617 38 049 40 949 40 949 
12- Omsorg 82 519 87 121 90 253 87 138 87 138 87 138 
13- Generelle utgifter og inntekter -30 165 -22 594 -15 110 -13 339 -12 026 -10 742 
Sum fordelt til drift 295 555 322 451 335 934 329 650 331 444 333 162 
 

OBLIGATORISKE NOTER TIL DRIFTSBUDSJETTET 2013. 
 

1. Grunnlaget for skatteanslaget og anslått beløp for inntektsutjevning. 
Budsjettet bygger på de forutsetninger som ligger til grunn for regjeringen Stoltenberg sitt forslag 
til statsbudsjett for 2014. Kommunen benytter seg av KS sin prognosemodell for beregning av 
skatt, inntektsutjevning samt rammetilskudd. Postene er budsjettert slik i 2014: 
 
 Skatt på formue og inntekt 121,0 mill. kr 

Inntektsutjevningstilskudd   28,8 mill. kr 
Rammetilskudd   167,6 mill. kr 

 
2. Andre forventede fiskale inntekter. 
Gausdal kommune mottar årlig konsesjonsavgifter som avsettes til næringsfondet.  Dette er 
budsjettert med 1,3 mill. kr. 
 
3. Forventede generelle statstilskudd. 
Det er budsjettert med følgende generelle statstilskudd: 
 Momskompensasjonsinntekt drift  4,2 mill. kr 
 Kompensasjon renter og avdrag   2,1 mill. kr 
 Integreringstilskudd flyktninger   3,0 mill. kr 
 
Tidligere har det også blitt opplyst om momskompensasjonsinntekt fra investeringer her. Dette 
skal fra og med 2014 fullt ut inntektsføres i investeringsregnskapet og blir derfor ikke lener tatt 
med her. 
 

  



 

Side 61 av 81 
 

4. Forventet avkastning fra kommunalt eide selskaper. 
Det er budsjettert med slik avkastning fra kraftsektoren: 
 

Renter ansvarlig lån til LGE Holding as                  679  
Utbytte LGE Holding as                6 739  
Renter ansvarlig lån til Eidsiva as                4 021  
Sum budsjetterte inntekter fra kraftsektoren              11 438  

 
5. Bundne avsetninger og bruk av slike avsetninger. 

 
Det er forutsatt følgende bruk og avsetning av bundne midler i driftsregnskapet: 
Avsetning bundne fond   
Konsesjonsavgift 1 300 
Selvkostfond vann 457 
Selvkostfond avløp  
Selvkostfond septik 16 
Selvkostfond feiing 70 
Tilskudd fiske, friluftsliv, vilt 37 
Renter av bundne fond 804 
Sum avsetning bundne fond 2 684 
 
Bruk av bundne fond   
Det er budsjettert med følgende bruk av 
næringsfond:   
Turistinformasjon 346 
Gausdal Næringstorg as/ Gausdal Næringsforum             410  
Sommerjobb for ungdom             130  
Tilskudd investeringer løypenett vestre dalføre 100 
Tilskudd Skeikampen pluss             200  
Tiltakskonto 50 
Sum bruk av næringsfond 1 236 
  
Selvkostfond renovasjon 973 
Selvkostfond avløp 881 
Tilskudd fiske, friluftsliv, vilt                 2  
Sum bruk bundne fond 3 092 

 
Det er forutsatt følgende bruk og avsetning av frie midler  i driftsbudsjettet: 
Avsetning frie fond   
Forsikringsfond             150  
Sum avsetning frie fond         150 
 
Bruk av frie fond   
Bruk av avsatt fond - vann/avløp Strand-Espedalen             146  
Bruk av tidligere avsatt overskuddsfond barnehage til inventar / utstyr 200 
Bruk av disposisjonsfond – saldering budsjett 2014 3 825 
Bruk av disposisjonsfond- bruk av midler øremerket rus til å finansiere 
SLT i 2014 350 
Sum bruk av frie fond 4 521 
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Øvrige noteopplysninger 
 

6. Budsjettreserver. 
Budsjettet inneholder følgende budsjettreserver og inntekter/utgifter som ikke er fordelt ut på 
planområdene (beløp i hele tusen kr): 
 
 Beløp 
Formannskapets tilleggsbevilgningspost  310 
Lønnsreserve vedrørende lønnsforhandling 2014  5 569 
Seniortiltak 2 392 
Egenandel lærlinger 425 
Pensjon, fordeles på planområdene senere 2 064 
Avsetning til tap på fordringer 135 
 
 
 

BUDSJETTSKJEMA  2A  -  INVESTERINGSBUDSJETTET 
 

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2012 

Oppr. 
budsjett 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 

INVESTERINGSBEHOV 
Investeringer i anleggsmidler 64 305 38 955 64 340 110 650 82 400 29 610 
Utlån og forskutteringer 18 178 13 082 13 800 13 800 13 800 13 800 
Avdrag på lån 5 176 3 100 3 100 3 600 4 000 4 000 
Avsetninger 4 265 680 - - - - 

Årets finansieringsbehov 91 923 55 817 81 240 128 050 100 200 47 410 

FINANSIERT SLIK: 
Bruk av lånemidler -66 597 -34 279 -60 136 -96 736 -78 058 -37 544 
Inntekter fra salg av anleggsmidler -6 825 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Tilskudd til investeringer -2 109 - -7 804 -16 964 -12 042 -3 366 
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -8 749 -15 776 -9 900 -4 600 -5 000 -5 500 
Andre inntekter -6 - - - - - 

Sum ekstern finansiering -84 286 -51 055 -78 840 -119 300 -96 100 -47 410 

Overføring fra driftsbudsjettet -3 195 -2 182 - - - - 
Bruk av avsetninger -4 442 -2 580 -2 400 -8 750 -4 100 - 

Sum finansiering -91 923 -55 817 -81 240 -128 050 -100 200 -47 410 

Udekket / Udisponert - - - - - - 
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BUDSJETTSKJEMA  2B - INVESTERINGSBUDSJETTET 
 

Investeringer i anleggsmidler                           
(fra skjema 2A) 

Tidl 
bevilg. År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 

Planområde 1:           

Investering i IKT - fellesprosjekter i 3:1-regi 2 500 1 800 1 500 700 

Oppgradering av nettverksutstyr. 400 
Sum planområde 1 Administrative fellestjenester 2 900 1 800 1 500 700 

Planområde 2: 
Fjerdumsetra, riving. Egen sak forelegges 
kommunestyret 200 
Erverv grunn industriområde ved Segalstad bru 1 200 
Sum planområde 2 Næring og miljø - - - - 

Planområde 4: 
Nødvendig utskifting av lekestativ i barnehagene 130 - 250 - 
Sum planområde 4 Barnehage - 250 - - 

Planområde 5: 
Investeringstilskudd kirkelig fellesråd 2 900 - - - 
Investeringstilskudd kirkelig fellesråd, tåkeanlegg 
kirker 350 350 - 
Investeringstilskudd kirkelig fellesråd, nye ovner 
Follebu kirke 500 - 
Investeringstilskudd kirkelig fellesråd, utvidelse av 
gravplass ved Follebu kirke  5 200 3 040 - - - 
Sum planområde 5 Kultur og fritid 3 890 350 - - 

Planområde 6: 
Rammebevilgning vann og avløp 8 100 16 400 14 000 10 310 
Rammebevilgning veg og flomsikring 2 900 3 400 2 600 2 200 
Sum planområde 6. Teknisk drift 11 000 19 800 16 600 12 510 

Planområde 7 Bygg / Eiendom / Areal 
Rammebevilgning - Utbyggingsområder: 6 350 500 - 600 
Rammebevilgning - planområdet øvrig.  1 250 - 
  - - - - 
Forskjønning Forset etp 2, Forset skole og barnehage 1 100 
Forskjønning Forset etp 2, Ungdomsskolen 2 500 

Investeringer - kommunale bygg: 
Rehabilitering av kommunale bygg, jmf plan. Planen 
fremmes som egen sak for kommunestyret 15 000 10 000 15 000 15 000 
  

Barnehagebygg, rammebevilgning 200 150 100 100 

Skoler: 
Ungdomsskolen, rehabilitering gymsal og 
musikkfløy. Ventilasjonsanlegg, avfuktingsanlegg, 
SD-anlegg.   500 
Utbedring garderobeanlegg ungdomsskolen. 1 450 - 
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Investeringer i anleggsmidler                           
(fra skjema 2A) 

Tidl 
bevilg. År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 

Ungdomsskolen, utskifting av oljetank. 100 
Ny skole Linflåa 20 000 70 000 36 000 
Fjerne to gamle brakker ved ungdomsskolen, 
tidligere kulturskolelokaler 200 - 
Follebu skole, støtputer under lekeapparater, fjerne 
sand 600 - 

Kultur og idrett: 
Utkjøp grunn Linflåa  3 000 
Flerbrukshall inkl. ungdomshus, kulturskole, 
frivilligsentral, bibliotek og oppgradering 
eksisterende hall.  62 200 - - - - 

Rehabilitering/habilitering 
Bygging av ungdomsboliger - anslagsbevilgning. 
Forprosjekt i 2013. 500 400 6 000 10 000 
Ombygging av boliger i tilknytning til Flatland 400 

Omsorg: 
Omsorg, rammebudsjett 700 700 700 700 
Sum planområde 7. Bygg/eiendom/areal 45 650 88 450 64 300 16 400 
  
PLANOMRÅDE 9 
Anskaffelse av to leasingbiler til Barn og familie 200 
Sum planområde 9 Barn og familie 200 - - - 
  
PLANOMRÅDE 12 
Nytt system for trygghetsalarmer 500 
Leasing / kjøp av biler hjemmetjenesten  1 500 200 
Sum planområde 12 Omsorg 700 - - - 

Sum investering i anleggsmidler 65 140 111 450 83 200 30 410 
            
Øvrige investeringer i budsjettskjema 2A som 
ikke inngår i posten Investering i anleggsmidler: 

Tidl 
bevilg. År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 

Planområde 7 Bygg / eiendom / areal   
Utlån startlån   13 000 13 000 13 000 13 000 
Avdragsutgifter startlån   3 100 3 600 4 000 4 000 
Egenkapitaltilskudd KLP  800 800 800 800 
Sum øvrige investeringer som ikke inngår i 
posten Investering i anleggsmidler   16 900 17 400 17 800 17 800 

Sum investeringer totalt   81 240 128 050 100 200 47 410 

Herav investeringer vedr VA-anlegg   8 100 16 400 14 000 10 310 
Herav utgifter knyttet til startlån   16 100 16 600 17 000 17 000 

Sum investeringer  utenom VA og startlån   57 040 95 050 69 200 20 100 
 
 
 

 



 

Side 65 av 81 
 

Finansiering av investeringer 
Tidl 

bevilg. År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 
Salg av tomt/grunn   -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Refusjoner fra private   -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 
Bruk av tidligere avsatte bundne midler til 
barnehageformål   0 -250 0 0 

Spillemidler idrettshall/flerbrukshus   -5 600 0 0 0 
Momskompensasjon investeringer - fra 2014 skal 
inntekten i sin helhet føres i investeringsregnskapet. 
Ny skole Linflåa er holdt utenom   -4 104 -4 014 -5 382 -3 366 
Momskompensasjon inv. - Ny skole Linflåa   -3 700 -12 950 -6 660   
Bruk av disposisjonsfond - Ny skole Linflåa   -2 400 -8 500 -4 100   
Avdragsinntekter formidlings-lån.   -2 300 -2 600 -3 000 -3 500 
Bruk av lånemidler - formidlingslån   -13 000 -13 000 -13 000 -13 000 
Bruk av lånemidler - egne investeringer   -47 136 -83 736 -65 058 -24 544 
Sum finansiering   -81 240 -128 050 -100 200 -47 410 
            
Bruk av lån til egne investeringer:   -47 136 -83 736 -65 058 -24 544 
 - herav til VA-investeringer   -8 100 -16 400 -14 000 -10 310 
Bruk av lån utenom VA   -39 036 -67 336 -51 058 -14 234 
Kontrollsum                -                  -                -             -  
 

BUDSJETTSKJEMA  3  - ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT            
 

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2012 

Oppr. 
budsjett 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 

DRIFTSINNTEKTER             
Brukerbetalinger -17 941 -17 123 -17 162 -17 273 -17 273 -17 273 
Andre salgs- og leieinntekter -49 484 -50 805 -53 497 -53 507 -53 507 -53 507 
Overføringer med krav til motytelse -48 209 -19 539 -17 868 -17 868 -17 868 -17 868 
Rammetilskudd -181 958 -192 110 -196 429 -196 429 -196 429 -196 429 
Andre statlige overføringer -9 879 -9 989 -10 058 -10 201 -10 317 -10 218 
Andre overføringer -453 -164 -164 -164 -164 -164 
Inntekts- og formuesskatt -112 162 -116 339 -121 014 -121 014 -121 014 -121 014 
Eiendomsskatt -21 875 -21 877 -22 047 -22 047 -26 447 -30 847 
Andre direkte og indirekte skatter -1 684 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 

Sum driftsinntekter -443 645 -429 246 -439 539 -439 803 -444 319 -448 620 
DRIFTSUTGIFTER             
Lønnsutgifter 207 709 222 914 229 439 223 625 224 196 224 595 
Sosiale utgifter 52 514 54 445 58 410 60 181 61 494 62 778 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunens tjenesteproduksjon 61 340 52 181 52 830 51 603 51 513 51 548 
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens 
tjenesteproduksjon 65 016 63 894 69 277 67 835 67 835 67 835 
Overføringer 33 404 22 974 23 148 23 148 23 148 23 148 
Avskrivninger 19 433 18 639 18 639 18 639 18 639 18 639 
Fordelte utgifter -6 499 -7 518 -7 554 -7 554 -7 554 -7 554 

Sum driftsutgifter 432 917 427 529 444 189 437 477 439 271 440 989 
Brutto driftsresultat -10 728 -1 717 4 650 -2 326 -5 048 -7 631 
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Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2012 

Oppr. 
budsjett 

2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 
EKSTERNE FINANSINNTEKTER             
Renteinntekter og utbytte -46 160 -16 322 -16 570 -17 055 -17 575 -17 853 
Gevinst på finansielle instrument 
(omløpsmidler)             
Mottatte avdrag på lån -26 -85 -85 -85 -85 -85 

Sum eksterne finansinntekter -46 186 -16 407 -16 655 -17 140 -17 660 -17 938 
EKSTERNE FINANSUTGIFTER             
Renteutgifter og låneomkostninger 14 687 14 123 15 190 18 252 20 662 22 221 
Tap på finansielle instrument 
(omløpsmidler)             
Avdrag på lån 23 424 26 100 20 121 20 143 20 174 20 348 
Utlån 8 112 112 112 112 112 

Sum eksterne finansutgifter 38 119 40 335 35 423 38 507 40 948 42 681 
Resultat eksterne finanstransaksjoner -8 067 23 928 18 768 21 367 23 288 24 743 
Motpost avskrivninger -19 433 -18 639 -18 639 -18 639 -18 639 -18 639 

Netto driftsresultat -38 228 3 572 4 779 402 -399 -1 527 
BRUK AV AVSETNINGER             
Bruk av tidligere års regnskapsmessige 
mindreforbruk -8 795           
Bruk av disposisjonsfond -5 405 -7 252 -4 521 -146 -146 -146 
Bruk av bundne fond -9 368 -1 902 -3 092 -3 092 -3 092 -3 092 
Bruk av likviditetsreserven             

Sum bruk av avsetninger -23 568 -9 154 -7 613 -3 238 -3 238 -3 238 
AVSETNINGER             
Overført til investeringsregnskapet 3 195 2 182         
Avsatt til dekning av tidligere års 
regnskapsmessige merforbruk             
Avsatt til disposisjonsfond 40 756 150 150 152 953 2 081 
Avsatt til bundne fond 10 463 3 250 2 684 2 684 2 684 2 684 
Avsatt til likviditetsreserven             

Sum avsetninger 54 414 5 582 2 834 2 836 3 637 4 765 
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -7 382 0 0 0 0 0 
Netto driftsresultat i % av sum 
driftsinntekter 8,6 % -0,8 % -1,1 % -0,1 % 0,1 % 0,3 % 
 

BUDSJETTSKJEMA  4  - ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING 
 

Tall i 1000 kroner Regnskap 
2012 

Oppr. 
budsjett 

2013 

Budsjett 
2014 

Budsjett 
2015 

Budsjett 
2016 

Budsjett 
2017 

INNTEKTER       
Salg driftsmidler og fast 
eiendom 

-4 283 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Andre salgsinntekter -3 - -    
Overføringer med krav til 
motytelse 

-5 887 -13 476 -7 600 -2 000 -2 000 -2 000 

Statlige overføringer - - -7 804 -16 964 -12 042 -3 366 
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Tall i 1000 kroner Regnskap 
2012 

Oppr. 
budsjett 

2013 

Budsjett 
2014 

Budsjett 
2015 

Budsjett 
2016 

Budsjett 
2017 

Andre overføringer -2 109 - -    
Renteinntekter, utbytte og 
eieruttak 

-3 - -    

Sum inntekter -12 284 -14 476 -16 404 -19 964 -15 042 -6 366 
UTGIFTER       
Lønnsutgifter 2 707 - -    
Sosiale utgifter - - -    
Kjøp varer og tjenester som 
inngår i kommunens 
tjenesteproduksjon 

56 045 34 405 60 990 108 500 80 900 28 910 

Kjøp av tjenester som erstatter 
kommunens tjenesteproduksjon 

1 563 950 2 500 1 800 1 500 700 

Overføringer 3 990 3 600 850 350   
Renteutgifter og omkostninger - - -    
Fordelte utgifter - - -    
Sum utgifter 64 305 38 955 64 340 110 650 82 400 29 610 
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER     
Avdrag på lån 5 176 3 100 3 100 3 600 4 000 4 000 
Utlån 18 104 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 
Kjøp av aksjer og andeler 74 82 800 800 800 800 
Dekning av tidligere års 
udekkede merforbruk 

- - -    

Avsatt til ubundne 
investeringsfond 

3 149 680 -    

Avsatt til bundne fond 1 116 - -    
Avsatt til likviditetsreserven - - -    
Sum finansierings-
transaksjoner 

27 618 16 862 16 900 17 400 17 800 17 800 

Finansieringsbehov 79 639 41 341 64 836 108 086 85 158 41 044 
       

FINANSIERING       
Bruk av lån -66 597 -34 279 -60 136 -96 736 -78 058 -37 544 
Salg av aksjer og andeler -2 542 - -    
Bruk av tidligere års 
udisponerte mindreforbruk 

- - -    

Mottatte avdrag på utlån -2 862 -2 300 -2 300 -2 600 -3 000 -3 500 
Overført fra driftsregnskapet -3 195 -2 182 -    
Bruk av disposisjonsfond -1 690 - -2 400 -8 500 -4 100  
Bruk av ubundne 
investeringsfond 

-65 -2 450 -    

Bruk av bundne fond -2 687 -130 - -250   
Bruk av likviditetsreserven - - -    
Sum finansiering -79 639 -41 341 -64 836 -108 086 -85 158 -41 044 

       
Udekket / Udisponert - - - 0 0 0 
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VEDLEGG 1 - PLANARBEID I PERIODEN 2014-2017 

PLANSTATUS GAUSDAL 
 – til strategiplan 2014-2017 

Kommunalt 
planarbeid 

TEMA PLANER PLANTYPE Vedtatt/ 
Revidert 

MERKNAD 2014 2015 2016 2017 

Arkivplan  2013      
Informasjonsplan  2006  X    
Energi og klimaplan Kommunedelplan 2009     X 
Næringsplan  2000 Behov vurderes 

etter 
interkommunal 
plan 

    

Plan for hjortevilt Kommunedelplan 2013  X    
Plan for idrett og fysisk 
aktivitet 

Kommunedelplan 2011 Handlingsplan 
rulleres årlig, 
revisjon 2015 

 x   

Strategiplan for læring i 
barnehage og skole 

  Til vurdering før 
eventuelt oppstart 

    

Frivilligmelding – 
samhandling frivillig sektor 

  En ny plan. 
Oppstart 2015 

 X   

Løypeplan    Påbegynnes 2014  X   
Hovedplan vann og avløp  2009  X    
Trafikksikkerhetsplan for 
Gausdal 

 2011 Handlingsplan 
rulleres årlig, 
revisjon 2013 

X X X X 

Beredskapsplan VA    X    
Saneringsplan VA    X    
Eiendomsplan    En ny plan X X   
Smittevernplan  2004 Behov for 

rullering vurderes 
 X   

Kulturminneplan   En ny plan. 
Oppstart 2014. 

  X  

Boligsosial handlingsplan  2003/2008 I arbeid X    
Plan for psykisk helse 
2006-08 

 2008      

Strategiplan for folkehelse 
2009-12 

 2009      

Omsorg 2020. Strategisk 
plan for omsorgstjenestene 

 2009 Oppstart i løpet av 
2014. Kan også 
inkludere plan for 
rehabilitering 

 X   

Demensplan  2007 Behov for 
rullering vurderes 

 X   

Helhetlig plan for tjenester 
til voksne 

  En ny plan X X   

Strategisk 
kompetansestyring – 
kommunenivå 

  En ny plan   X   

Plan om vold i nære 
relasjoner 

Temaplan  En ny plan. 
Oppstart 2014 

  
X 

  

Reguleringsplaner   Prioriteres årlig i 
planutvalget 

X X X X 
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PLANSTATUS GAUSDAL 
 – til strategiplan 2014-2017 

Kommunalt  
planarbeid 

OVERORDNEDE 
PLANER 

PLANTYPE VEDTATT/ 
REVIDERT  

MERKNAD 2014 2015 2016 2017 

Kommuneplanens 
samfunnsdel 

Kommuneplan 2002 Jfr. kommunal 
planstrategi, 
kommunestyret 
21.06.12. I 
arbeid.  

 
X 

   

Kommuneplanens arealdel  
Med delplan for  

- Forset 
- Svingvoll 
- Follebu  
- Segalstad Bru 

Kommunedelplan spredt 
boligbygging 

Kommuneplan 2006 
 
2006 
2006 
2002 
2009  
2002 

Jfr. kommunal 
planstrategi, 
kommunestyret 
21.06.12. 
Planprogram 
under 
forberedelse  

 
 
 
 
 

X 
 

X 
X 
X 
X 
 

  

Delplan Veslesetra Kommunedelplan 2004  X    
Delplan Skei Kommunedelplan 2010      
Delplan 
Nyseterkjølen/Kjølen i 
Svatsum 

Kommunedelplan 2011      

Strategiplan med 
handlingsdel og 
økonomiplan  

 2011 Rulleres årlig, 
jfr. plan- og 
bygningsloven 
og 
kommuneloven  

X X X X 

Beredskapsplan for 
Gausdal 

 2000/2010 Rulleres årlig X X X X 

 

Interkommunale planer 2014 2015 2016 2017 

 
Interkommunal 
bibliotekplan 

  
2007 

 
Rullering igangsatt 

 
X 

   

Vassdragsplan for 
Gausavassdraget 

Kommunedel-
plan (Gausdal 
og 
Lillehammer) 

1995      

Landbruksplan for 
Lillehammer-
regionen 

 2006 Jfr. kommunal planstrategi, 
interkommunal del, 3:1. 

X    

Interkommunal 
beredskapsplanlegg
ing 

  Jfr. kommunal planstrategi, 
interkommunal del, 3:1.  

    

Interkommunal 
næringsplan 

  Jfr. kommunal planstrategi, 
interkommunal del, 3:1. 
Forstudie er igangsatt. 

X    
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ØKNING AVGIFTER OG GEBYRER 2014.
Økning sosialhjelp 2014   : 3,00 %

 Generell prisøkning 2014 : 3,00 %
Reguleringsplaner 2014   : 3,00 %

Arealplanlegging, byggesak, kart og oppmålingsarbei der

32 007      32 967       960         
1 604        1 652         48           

802           826           24           
32 077      33 039       962         
16 037      16 518       481         

32 077      33 039       962         
7 290        7 509         219         
7 290        7 509         219         
1 448        1 491         43           

 
Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 1 KL. 2 Kl. 3

Areal       0 – 50m2                     3 048        5 029         8 019 3 139     5 180      8 260         91         151        241         

Areal   51 – 100m2                     7 045        9 087       12 074 7 256     9 360      12 436       211       273        362         

Areal 101 – 200m2                   10 086      13 385       14 792 10 389   13 787    15 236       303       402        444         

Tillegg pr. påbegynt 100 m2 utover 200 m2                       994           994            994 1 024     1 024      1 024         30         30         30           

  
  

 

 

Økning i kroner

Varige konstruksjoner og anlegg, grøfter, terrenginngrep, veg, avkjøring og andre søknader som ikke 

relateres til areal fastsettes etter tabell 1, under areal 0 m2

C.    Bruksendring/omdisponering
D.    Enkle tiltak, PBL § 95b (1. trinns behandling)
E.     Rammetillatelse (1. trinns behandling)
F.     Igangsettelsestillatelse (2. trinns behandling)
G.    Dersom et arbeid begynner før igangsettelsestillatelse er gitt gis et 
H.     Ufullstendige søknader gis et tilleggsgebyr på 0,25 av behandlingsgebyr

Tjeneste Satser 2013 
Reguleringsplaner fritidsbebyggelse

B.     Kaldtlager, garasjer m.v.

Byggesaksbehandling
Søknad om ttillatelse i tiltaksklasse 1,2 og 3 etter PBL §93 for oppføring, tilbygg og vesentlig reparasjon av 

0,5A.     Melding etter PBL § 81, 85 og 86a

Tillegg for areal over 125 daa

Planendring som krever offentlig ettersyn

Fastgebyr planareal under 75daa

Fast gebyr for plan, inntil 10 tomter
Tillegg pr. tomt fra 11 - 20
Tillegg pr. tomt > 20

0,5

Tillegg for areal mellom 75 daa og 125 daa

Planendring som ikke krever offentlig ettersyn
Reguleringsplan utenom fritidsbebyggelse

Gebyr for opplysning til eiendomsmegler

Satser 2014 

1
0,25

0,5
0,75
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Kl. 1 Kl. 3 Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 1 KL. 2 Kl. 3
Tekniske installasjoner, ovn, pipe, sanitær, ventilasjon m.v. 495 1 915       3 927        510 1 972      4 045         15 57 118

1 002         29
1 002         29
1 002         29
3 090         90

497           14
2 116         62
1 024         30

628            18
1 006         29
4 036         118
1 002         29
6 180         180
1 965         57
1 563          46

20 172       588

421           12
421           12
209           6
842           25

3 295         96
5 471         159

 

973 1002 29

Behandling etter eierseksjonsloven, med befaring                          5 312 

Forlengelse av utgått tillatelse der plangrunnlaget ikke er endret

                            409 
                            409 
                            203 
                            817 

a.     Første behandling pr. funksjon og pr. faglig leder
b.    Senere behandling av identisk søknad

d.    Søknad om personlig godkjenning  pr. funksjon

Dersom gebyret blir urimelig i forhold til det arbeidet bygningsmyndigheten har, kan enhetsleder for teknisk 
For avslåtte saker regnes 75% av fullt gebyr. Gebyret skal ikke overstige Kr. 4.956,-

Ferdigattest når brukstillatelse er gittt

Behandling etter eierseksjonsloven, uten befaring

Behandling av forurensningsskader etter saksbehandl. forskrift                         19 584 
Behandling av lokal godkjenning av foretak:

Innhegning mot veg

Grunnundersøkelse

Brukstillatelse/ferdigattest                             994 
                            610 

Tillegg for behandling av dispensasjon, enkle dispensasjoner
Tillegg for behandling av dispensasjon                          3 918 

Økning i kroner

c.     Søknad om ansvarsrett pr. foretak

Skilt                             973 

Kl. 2

                            483 

Utslippstillatelse                          1 517 

Tillegg for oversendelse til andre myndigheter, gebyr pr.oversendelse                             977 

Satser 2013 Tjeneste

Fasadeendring                             973 
Riving                             973 

Satser 2014 

                         1 908 

                         3 199 

                            973 

Skilt i strid med vedtektene og som krever behandling i planutvalget                          3 000 

Tillegg for behandling av dispensasjon, tyngre dispensasjoner                          6 000 

Delingstillatelse                          2 054 
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6.1.1       Oppretting av grunneiendom og festegrunn
areal fra 0 – 500 m² 9 772       10 065    293
areal fra 501 – 2000 m² 11 944     12 302    358
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 1 086       pr. da. 1 119      pr. da. 33
(areal ut over 5000 m² faktureres etter medgått tid,
d.v.s. kr.15.156 ,- + timesats etter medgått tid)
punktfeste med oppmålingsforretning 4 343       4 473      130
Grunneiendom og festegrunn uten oppmålingsforretning gjelder hvis vilkår i matrikkellovens § 10 fjerde ledd er oppfylt. Hvis deler av grense likevel må 
måles/merkes, faktureres evt. oppmåling av disse grensene etter medgått tid, dvs. 3.248 + timesats etter medgått tid
punktfeste uten oppmålingsforretning 2 171       2 236      65

6.1.2       Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
areal fra 0 – 500 m² 2 171       2 236      65
areal fra 501 – 2000 m² 3 257       3 355      98
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. -          -          0

6.1.3       Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon
areal fra 0 – 50 m² 7 057       7 269      212
areal fra 51 – 250 m² 8 143       8 387      244
areal fra 251 – 2000 m² 11 400     11 742    342
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 1 086       pr. da 1 119      33

6.1.4       Oppretting av anleggseiendom
Gebyr som for oppretting av grunneiendom.
Volum fra 0 -2000m3 13 029     13 420    391
Volum fra 2001 m3 -økning påbegynt 1000m3 1 086       pr. 1000m3 1 119      pr. 1000m3 33

6.1.5       Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
Minstegebyr 3 257       3 355      98

Økning i kronerTjeneste Satser 2013 Satser 2014 
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6.2        Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålin gsforretning
Viser til 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 og 6.1.5.  Tillegg for oppretting av matrikkelenhet på grunn av at oppmålingsforretning må utsettes. 
På grunn av klimatiske forhold, opparbeidelse av veger m.m.
Matrikkelloven §6 andre ledd kr. 0 0 0

6.2.1       Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering 
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold   
eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 6.1 og 6.2

6.3        Grensejustering
6.3.1       Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal.
(Maksimalgrensen er satt til 500m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 
20%av eiendommens areal før justeringen, For grensejustering til veg eller jerbaneformål
kan andre arealklasser gjelde.
areal fra 0 -250 m2 4 343       4 473      130
areal fra 251 - 500 m2 6 515       6 710      195

6.3.2       Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³
volum fra 0 -250m3 4 343       4 473      130
volum fra 251 - 500m3 6 515       6 710      195
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6.4        Arealoverføring
6.4.1       Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  Arealoverføring utløser dokumentavgift som kommer i tillegg.  
Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- eller jernbaneformål
areal fra 0 -250 m2 9 772       10 065    293
areal fra 251 - 500 m2 11 944     12 302    358
arealoverføring pr. nytt påbegynt da. medfører en gebyrøkning på kr 1 086       pr. da 1 119      pr. da 33
Areal utover 5000 m2 faktureres etter medgått tid, dvs. kr. 15.657 + timesats etter medgått tid

6.4.2       Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  
Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er tilstede.
Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum
volum fra 0 -250m3 5 436       5 599      163
volum fra 251 - 500m3 7 601       7 829      228
volumoverføring pr. nytt påbegynt 1000 m³ medfører en økning av gebyret på kr. 1 086       pr. 1000m3 1 119      pr. 1000m3 33

                         
6.5        Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidl igere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkter 2 171       2 236      65           
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 218          225         7             

6.6        Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke  tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
Gebyr for klarlegging av eksisterende grenser faktureres etter medgått tid. 
Minstegebyr er 2 102       2 165      63           

6.7        Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 1 629       1 678      49           
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde -          -          -          
Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.
 
6.8        Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan 
administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr

6.9        Betalingstidspunkt
Kommunen vedtar at gebyret skal kreves etterskuddsvis.

6.10    Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av sa ken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.
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6.11    Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider 187          193         6
Matrikkelbrev over 10 sider 373           384         11
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

Timesatser
Timesats oppmålingsingeniør 707          728         21
Timesats for et målelag 1 249        1 286      37
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Barnehage
Tjeneste Satser 2013 (pr. 

mnd.)
Barnehage full tid, 5 dager pr. uke                     2 330 2 400         70           
Barnehage deltid, 4 dager pr. uke                     2 050 2 112         62           
Barnehage deltid, 3 dager pr. uke                     1 538 1 584         46           
Barnehage deltid, 2 dager pr. uke                     1 025 1 056         31           
Søskenmod. barnehage, uansett antall
Kost barnehage, pr. mnd.                       379 390           11           

Skolefritidsordningen
Tjeneste Satser 2013 (pr. 

mnd.)
Skolefritidsordning 4 - 5 dager pr. uke                     1 920 1 978         58           
Skolefritidsordning 1 - 3 dager pr. uke                     1 386 1 428         42           
Skolefritidsordning timesats                         65 67             2             
Blir barna hentet etter stengetid 16.30, faktureres pr. påbegynt 
halvtime 320                      330           10           
Søskenmoderasjon skolefritidsordning, uansett antall 50 % 50 %
Kost skolefritidsordning, 4 - 5 dager pr. uke                       253 261           8             
Kost skolefritidsordning, 1 - 3 dager pr. uke                       152 157           5             

Bibliotek
Tjeneste Satser 2013
Purregebyr, 1. gangs purring 10 10 0
Purregebyr, 2. gangs purring 27 28 1
Purregebyr, 3. gangs purring 51 53 2

Idrettshallene/Linflåa idrettspark, satser inkl. mv a.
Tjeneste Satser 2013
GAUSDALHALLEN
Leie av hallen hverdager, pr. time, innenbygds 380 391 11
Leie av hallen lørdag/søndag, pr. time, innenbygds 595 613 18

170/255  178/264 8/11

225/310  233/321 8/11
GAUSDAL ARENA
Flerbrukshallen hverdager,  hel hall pr. time, innenbygds                       380 391           11           
Flerbrukshallen lør/søn, hel pr. time, innenbygds                       595 613           18           
Flerbrukshallen hverdager 1/2 hall, pr. time, innenbygds                       190 196           6             

Endring i kroner

Økning i kroner

Satser 2014

Satser 2014 pr. mnd.

Leie pr. enhet i salen (1/3 – 2/3). Gjelder bare når begge 
enheter er i bruk. Pr. time lørdag/søndag 

Økning i kroner

Endring i kroner

Moderasjon på 30% for første barn, 50% for  de neste

Økning i kroner

Satser 2013 

Satser 2014 

Satser 2014

Leie pr. enhet i salen (1/3 – 2/3). Gjelder bare når begge 
enheter er i bruk. Pr. time hverdager

Satser 2014 pr. mnd.
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Flerbrukshallen lør/søn, 1/2 hall pr. time, innenbygds                       300 309           9             
Leie av styrkerom, månedskort enkeltpersoner                       250 258           8             
Leie av styrkerom, månedskort grupper over 5 personer                     1 250 1 288         38           
Spinningrom hverdager gruppe time 190                      196           6             
Spinningrom lør/søn gruppe time 300                      309           9             
Skumgrop, i tillegg til hall, hverdager 190                      196           6             
Skumgrop, i tillegg til hall, lør/søn 300                      309           9             
Dansesal, hverdager 190                      196           6             
Dansesal, lør/søn 300                      309           9             
Klubbrom, hverdager 190                      196           6             
Klubbrom, lør/søn 300                      309           9             
Møterom m/kjøkken, C102, hverdager 190                      196           6             
Møterom m/kjøkken, C102, lør/søn 300                      309           9             
Øvingsrom Akustikk 1 - 5, C106 - 110, hverdager 190                      196           6             
Øvingsrom Akustikk 1 - 5, C106 - 110, lør/søn 300                      309           9             
Ungdomshus, hverdager 380                      391           11           
Ungdomshus, lør/søn 595                      613           18           

Tjeneste

 Kamp kunstgress, pr. økt                     1 500 1 545         45           
 Barn og unge pr. time                       415 427           12           
 Senior, pr. time                       690 711           21           
 Vinter, pr. time                     1 070 1 102         32           

 Kamp gress, pr. økt 1 250                    1 288         38           
 Barn og unge gress pr. time 275                      283           8             
 Barn og unge friidrettsbane pr. time 140                      144           4             
 Senior, gress pr. time 565                      582           17           
 Senior, friidrettsbane pr. time 280                      288           8             
 Arrangement, friidrettsbane pr. time 625                      644           19           
Kulturskole
Tjeneste
Dans                     1 342 1 382         40           
Gruppeundervisning/rockeverksted                     1 775 1 828         53           
Individuell undervisning                     2 469 2 543         74           
Søskenmoderasjon individuell undervisning 25%, uansett antall

Satser 2013 

Satser 2013 

Bruk av kiosken er innbakt i leieprisene. Ved samti dige arragementer må bruk av kiosk avtales særskilt

Økning i kronerSatser 2014

Skytebanen leies ut til Ø. Gausdal skytterlag. Evt.  utleie til andre må avtales med skytterlaget og Ga usdal kommune

Husleien for utenbygds økes med 50% av vedtatte sat ser
Husleie for større arrangementer, slik som fester, messer, utstillinger, kulturarrangementer, m.v. avt ales for hvert enkelt tilfelle
Husleien for barne- og ungdomsaktiviteter reduseres  med 50% av vedtatte satser (gjelder kun innenbygds  barn/ungdom)

Satser 2014 Økning i kroner
Utleie Linflåa kunstgressbane, lag utenfor Gausdal kommune og private

 Utleie Linflåa stadion m/gressbane, lag utenfor Ga usdal kommune og private: 
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Jord- og skogbruk  
Tjeneste
Jordprøvetakning pr. uttatt prøve                         76 85             9             
Gjødselplan, pr. plan med bruk av husdyrgjødsel (eks. mva)                     1 028 1 200         172         
Gjødselplan, pr. plan uten bruk av husdyrgjødsel (eks. mva)                       727 850           123         
Gjødselplan, pr. plan tillegg pr. skifte utover 10 (eks. mva)                         64 75             11           
Vegplanlegging, pr. time                       385 450           65           
Økonomisk planlegging, pr. time                       385 450           65           
Individuell rådgivning, pr. t. utover 2 timer                       385 450           65           

 
Pleie- og omsorg
Tjeneste
Trygghetsalarm, pr. måned                         97 100           3
Trygghetsalarm, leiepris pr. år, kommunale alarmer                       321 331           10
Frokost/kveldsmat, pr. porsjon                         22 23             1
Middagsporsjoner til hjemmeboende, pr. porsjon                         57 59             2
Full kost, bofelleskap m.v., pr. måned                     2 647 2 726         79
Hjemmehjelp for brukere med inntekt under 2G 175                      170           Fastsettes sentralt
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 2G – 3G 578                      595           17
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 3G – 4G 983                      1 012         29
Hjemmehjelp for brukere med inntekt under 4G – 5 G 1 525                    1 571         46
Hjemmehjelp for brukere med inntekt >5 G                     1 901 1 958         57
Timesats hjemmehjelp                       129 133           4
Langtidsopphold sykehjem. Satsen er avhengig av den 
enkeltes inntekt/utgift. Beregning hjemlet i Lov og forskrift  
Korttidsopphold sykehjem (satser fastsatt av stortinget) Fastsettes sentralt
Dag/nattopphold sykehjem (satser fastsatt av stortinget) Fastsettes sentralt

Rehabilitering
Tjeneste
Skyss dagsenter tur/retur 46 47 1

Skjenkebevilling
Tjeneste
Behandlingsgebyr ambulerende bevilling 200 Kan ikke endres
Skjenkebev. mindre arr. (pub m.v.) 500 Kan ikke endres
Skjenkebevilling større off. arrangement 2000 Kan ikke endres

Kr. 133,- pr. døgn

Økning i kroner

Satser 2014

Satser 2014

Økning i kroner

Økning i kroner

Kr. 70,- pr. dag/natt Kr. 70,- pr. dag/natt

Satser 2014

Satser 2014 Økning i kroner

Satser 2013 

Kr. 133,- pr. døgn

Satser 2013 

Satser 2013 

Satser 2013 
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Skoleanlegg
Tjeneste
Leie av skolelokaler, pr. semester 644 19
Leie av skolelokaler, pr. kveld 257 8
Barn- og ungdom leier gratis 0 0 0

Vann- avløp- renovasjon og feiing
Tjeneste
Vann, satser eksklusive mva
Abonnementsgebyr bolig/næring pr. år, pr. abonnement. 1 550                      1 596         46
Abonnementsgebyr hytter 2 325                    2 394         69
Forbruksgebyr, all bebyggelse 15,5                     16,3          0,8
Tilknytningsgebyr hytter pr, m2 450                      450           0
Tilknytningsgebyr låg sats 105                      105           0
Tilknytningsgebyr høg sats 310                      310           0
Avløp, satser eksklusive mva
Abonnementsgebyr bolig/næring pr. år, pr. abonnement 1 225                      1 305         80
Abonnementsgebyr hytter 1 838                    1 957         119
Forbruksgebyr, all bebyggelse 15,5                     16,5          1
Tilknytningsgebyr hytter pr, m2 370                      370           0
Tilknytningsgebyr låg sats 135                      135           0
Tilknytningsgebyr høg sats 400                      400           0
Slam, satser eksklusive mva
Tømming av septikslam, pr m³. 621,6                     621,6         0

Økning i kroner

265

Satser 2014
663

Satser 2014

Økning i kroner

Satser 2013 

Satser 2013 
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Tjeneste
Renovasjon, satser eksklusive mva
3-beholdersystem med restbeholder 140 liter 1 560                    1 640         80
3-beholdersystem med restbeholder 240 liter 1 944                    2 056         112
3-beholdersystem med restbeholder 360 liter 2 700                    2 856         156
Sambruk (360l/2 ab.) 1 752                    1 848         96
Container,abonnement, pr. år, 1 944                    1 944         0
Hytter, kategori 1, pr. år og og setrer per ab., eks. mva 560                      588           28
Hytter, kategori 2, pr. år, eks. mva 1 480                    1 560         80
Papp/papir, økning med 100 l. til 240 l. beholder 192                      200           8
Papp/papir, økning med 220 l. til 360 l. beholder 352                      360           8
Matavfall, økning med 100 l. til 240 l. beholder 192                      200           8
Økt henteavsatnd inntil 10 m. 256                      264           8
Økt henteavstand over 10 m 516           
Feiing, satser eksklusive mva
Feieavgift, pr. pipe 290                      390 100
Gassfyringsanlegg 305                       305 0
Øvrige tjenester utført av feiervesenet betales etter 
medgått tid og følgende timepris 505                      

Økonomitjenester
Tjeneste
Purregebyr 1. gang Fastsettes sentralt Fastsettes sentralt
Purregebyr 2. gang Fastsettes sentralt Fastsettes sentralt
Forsinkelsesrente Fastsettes sentralt Fastsettes sentralt

Sosialhjelp - veiledende satser.
Tjeneste
Enslig med egen husholdning                     5 495 5 660         165         
Hjemmeboende ungdom                     3 677 3 787         110         
Ektepar/samboende                     8 839 9 104         265         
Samboende - en person                     4 420 4 553         133         
Barn 0 - 5 år                     2 032 2 093         61           
Barn 6 - 10 år                     2 681 2 761         80           
Barn 11 - 17 år                     3 385 3 487         102         
Nødhjelp pr. dag pr. person                         80 82             2             
Nødhjelp pr. ekstra familiemedlem                         27 28             1             

Økning i kronerSatser 2014

Økning i kroner

Satser 2014

Satser 2014Satser 2013 

Satser 2013 

Satser 2013 


