
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

StrategiplanenStrategiplanenStrategiplanenStrategiplanen    
    

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL         

OG ØKONOMIPLAN 201OG ØKONOMIPLAN 201OG ØKONOMIPLAN 201OG ØKONOMIPLAN 2015555----2012012012018888    

    

BUDSJETT 201BUDSJETT 201BUDSJETT 201BUDSJETT 2015555    

Rådmannens forslag 



 

Side 2 av 74 
 

 

INNLEDNING ........................................................................................................................... 3 

ORGANISERING .................................................................................................................. 5 

STYRINGSSYSTEMET ........................................................................................................ 6 

Samfunnet ........................................................................................................................... 7 

Tjenestene ........................................................................................................................... 9 

Medarbeiderne .................................................................................................................. 10 

ØKONOMI ............................................................................................................................... 12 

INVESTERINGER .................................................................................................................. 17 

PLANOMRÅDENE ................................................................................................................. 20 

01 ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER .................................................................. 20 

02 NÆRING OG MILJØ ..................................................................................................... 22 

03 SKOLE ............................................................................................................................ 24 

04 BARNEHAGE ................................................................................................................ 27 

05 KULTUR OG FRITID .................................................................................................... 30 

06 TEKNISK DRIFT ........................................................................................................... 33 

07 BYGG/EIENDOM/AREAL ............................................................................................ 34 

08 INTERKOMMUNALT SAMARBEID .......................................................................... 37 

09 BARN OG FAMILIE ...................................................................................................... 38 

10 SOSIALETJENESTER OG SYSSELSETTING (INKL NAV) ..................................... 40 

11  HELSE ........................................................................................................................... 42 

12 OMSORG ........................................................................................................................ 45 

13 GENERELLE UTGIFTER OG INNTEKTER ............................................................... 49 

OBLIGATORISKE BUDSJETTSKJEMA. ............................................................................. 52 

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET .......................................................... 52 

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET .......................................................... 53 

OBLIGATORISKE NOTER TIL DRIFTSBUDSJETTET 2015. ....................................... 53 

BUDSJETTSKJEMA  2A  -  INVESTERINGSBUDSJETTET ......................................... 55 

BUDSJETTSKJEMA  2B - INVESTERINGSBUDSJETTET ............................................ 56 

BUDSJETTSKJEMA  3  - ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT ......................................... 58 

BUDSJETTSKJEMA  4  - ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING .......................... 60 

VEDLEGG 1 - PLANARBEID I PERIODEN 2015-2018 ...................................................... 61 

VEDLEGG 2 – GEBYR- OG PRISOVERSIKT ..................................................................... 63 

 



 

Side 3 av 74 
 

INNLEDNING 
 
Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til strategiplan med kommuneplanens handlingsdel og 
økonomiplan for 2015-2018, med årsbudsjett for 2015.  
 
«Sammen får vi det til». 
Dette er mottoet kommunestyret har valgt i kommuneplanens samfunnsdel. Se kommuneplanen på 
hjemmesiden: www.gausdal.kommune.no. Kommuneplanens samfunnsdel er det viktigste 
styringsdokumentet i kommunen. Planen utarbeides for en periode på 12 år. Det er her mål og 
strategier blir formulert for samfunns-, areal- og tjenesteutvikling. Den skal bidra til å gjøre gode 
framtidsrettede valg, og til å plassere det daglige arbeidet i en større sammenheng. og revideres som 
regel hvert 4. år. Strategiplanen er kommuneplanens handlingsdel, og vedtas årlig.  
 
 

 
 
Videre prosess:  

Rådmannen legger fram sitt forslag  11. november 
Politisk prosess:  
Strategi- og budsjettkonferanse for kommunestyret  11. november 
Arbeid i partigruppene.  
Administrasjonen er tilgjengelig for deltakelse i gruppemøter mv. 

 
Hele perioden. 

Formannskapets budsjettbehandling og innstilling 21. november 
Budsjettet er ute til offentlig ettersyn – minst 2 uker   Fra 22. november 
Arbeidsmiljøutvalget  2. desember 
Kommunestyrets behandling 11. desember 

 

Omstillingen fortsetter. 
Kommunene opplever et økende press på tjenestene, blant annet på grunn av innbyggernes økte 
rettigheter og forventninger om kvalitet. Det er økte statlige ambisjoner og føringer for kommunene. I 
kommunesektoren er kostnadsveksten og gjeldsbyrden større enn inntektsveksten. Statsbudsjettet gir 
også Gausdal kommune utfordringer, blant annen innen ressurskrevende tjenester, egenbetaling for 
institusjonsplasseringer innen barnevernet og differensiert arbeidsgiveravgift.  

I 2014 har vi hatt stor oppmerksomhet på å gjennomføre omstillingsvedtak som var vedtatt i 
kommunestyret desember 2013. I 2014 har vi også brukt noe av disposisjonsfondet for å få budsjettet i 
balanse.  
 

 
Gjennom strategiplanen skal 
Gausdal kommunestyre vedta 
de resultatmål kommunen skal 
arbeide med inn mot neste 
fireårsperiode, de økonomiske 
rammene for drift og 
investeringer i 2015 og 
økonomiplanen for de tre 
påfølgende år.  
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Kommunen har fortsatt et driftsnivå som er høyere enn det kommunen har økonomi til å håndtere. I 
forslag til økonomiplan 2015-2018 er det brukt av fond for å kunne planlegge og fase inn nødvendig 
nedjustering av driftsrammene. 
 
For å kunne få et resultat i balanse må det i løpet av de første år i planperioden planlegges ytterligere 
omstillingstiltak med sikte på å redusere/avvikle bruk av fond i planperioden.  
 
Kommunen har gjennom år bygd opp igjen disposisjonsfondene for å kunne ha buffere. Dette bidrar til 
at kommunen kan bruke noe tid på å planlegge og å gjennomføre omstillingstiltak med nødvendig 
involvering av brukere og ansatte. I gjeldende økonomiplanperiode vil kommunen måtte saldere med 
29 mill. kr for å få et budsjett i balanse.  
 
En kommune yter komplekse og sammensatte tjenester. Det å bruke tid på omstillingsprosesser er 
nødvending, ikke minst for å vurdere hvilke konsekvenser de ulike alternativene kan gi.  

Vi må se på:   

• Om det er noe vi kan slutte med?  
• Om det er vi kan gjøre annerledes?  
• Hvilket nivå det skal være på lovpålagte oppgaver? 
• Interkommunale løsninger for å effektivisere, redusere sårbarhet, sikre faglighet 

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.  

I tillegg til omfattende omstillingstiltak legger rådmannen opp til at eiendomsskatten økes noe og at 
investeringsnivået ikke er veldig offensivt. Et stort usikkerhetsmoment er «skolestruktursaken». 
Rådmannen har ikke lagt inn noe tiltak/sum i økonomiplanen. En egen sak blir lagt fram i henhold til 
kommunestyrets vedtak i juni 2014. Kommunestyrets veivalg der vil bestemme hva som legges inn i 
økonomiplanen,  

Kommunevalg 2015 
Det er valgår i 2015. Spesielt i et valgår er dialogen mellom de folkevalgte og innbyggere sentral, om 
viktige saker og ansvarlige veivalg som kan gjøres innenfor handlingsrommet kommunen har. En 
spesielt viktig oppgave er å få med ungdommen i debatten. Gausdal kommune er en av 20 kommuner i 
Norge som er med i forsøksordning med stemmerett for 16 og 17 åringer.   

Kommunereform 
Alle kommuner skal gå gjennom prosessen med å diskutere og vurdere sammenslåing. I dette arbeidet 
er det vesentlig å involvere ansatte, innbyggere, næringsliv og eventuelt andre interessentgrupper i 
kommunen.  

---- 
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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 
økonomisk vedtatte rammer. 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 serve de folkevalgte 
organene, 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  
 
«Sammen får vi det til» - kommuneplanens samfunnsdel 
Gausdal kommunestyret vedtok 22. mai 2014 kommuneplanens samfunnsdel. Denne er i Plan- og 
bygningsloven definert som kommunens viktigste styringsdokument. Samfunnsdelen tar 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. I 2015 blir det mye arbeid med 
arealdelen, der utvikling av Segalstad Bru er et sentralt satsingsområde. Føringene er lagt i 
samfunnsdelen, og planutvalget utarbeider en plan for prosessen (planprogram). 
 
Andre planer som skal følges opp gjennom innsats og tiltak i strategiplan med økonomiplan er:  
 
Interkommunal landbruksplan 
Kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal har samarbeidet om denne planen som ble vedtatt i 
kommunestyrene oktober 2014. Planen favner over mange områder og tema. Det er mye som kan tas 
tak i. For at kommunestyret skal få en påvirkning på hva som skal vektlegges mest de første årene, er 
det satt opp 3 tema som skal prioriteres i en treårsperiode: 

• Rekruttering 
• Synlighet (synliggjøre landbruket som en viktig næring for regionen) 
• Økt produksjon  

 
Regional næringsplan 
Kommunene i Lillehammer-regionene har vedtatt en regional næringsplan. Arbeidet har vært bredt 
anlagt, og det har vært lagt stor vekt på næringslivets, høgskolenes og kommunenes rolle i 
utviklingsarbeidet videre. Planen består av flere temaer, hvorav flertallet er bransjerettede, mens andre 
er mer overgripende for næringslivet generelt. Av tema kan nevnes:  

• Ytre rammebetingelser for næringsutvikling  
• Gründer- og vekstservice  
• Næringsarealer  
• Profilering av Lillehammer-regionen som bo-, studie- og arbeidsregion  
• Kreative og kulturbaserte næringer med fokus på film, TV og interaktive medier  
• Reiseliv og opplevelser  
• Idrettsbasert næringsliv  
• IKT  
• Foredlingsindustri  
• Varehandel  

 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
I de vedtatte planstrategiene til kommunene i Lillehammer-regionen har vi et felles kapittel om 
planbehov for Lillehammer-regionen. Der står følgende om beredskapsplanlegging/risiko- og 
sårbarhetsvurderinger:  
 
«Det bør utredes nærmere samarbeid om beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid.  Ressursbruk 
og kompetanse kan ses i sammenheng.  Det gjelder også bruk av elektroniske verktøy som kommunene 
disponerer.»  
 
Vi har ikke tatt tak i dette ennå, men ser at vi bør gjøre dette snart. Både flommene og 
fullskalaøvelsene i Øyer og nå sist i Gausdal 9. september 2014, viser at vi har mye å hente ved å 
samarbeide mer systematisk. Her kan nevnes arbeidet med hovedoppgavene kommunene har: 
psykososialt kriseteam, evakueringsarbeid, krisekommunikasjon og kommunal kriseledelse.  
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Vi har hver for oss mange ressurser, både utstyr, folk, samarbeid med frivillige organisasjoner og 
entreprenører med videre. Vi har stor nytte av å øve sammen. Å samarbeide mer systematisk med 
beredskapsplanlegging, krisehåndtering, kompetanseheving og opplæring bør forankres i en regional 
beredskapsplan.  
 
Folkehelse – kommunal planstrategi - oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 
 
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. 
 
Kommunen skal ha en skriftlig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 
faktorer som kan virke inn på denne. Plikten til å ha denne oversikten er forankret i folkehelseloven, 
smittevernloven, forskrift om oversikt over folkehelsen (folkehelseforskriften), forskrift om miljørettet 
helsevern og forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten.  
 
Oversikten skal identifisere folkehelseutfordringene i kommunen og vurdere årsaksforhold og 
konsekvenser. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller 
opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. Det skal utarbeides et 
samlet oversiktsdokument hvert fjerde år som skal ligge til grunn for det langsiktige systematiske 
folkehelsearbeidet. Dokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med planstrategien og danne 
grunnlag for fastsettelse av mål og strategier. Kommunen skal samarbeide og utveksle informasjon 
med fylkeskommunen i arbeidet med oversiktsdokumentet. 
 

Fra kommuneplanens samfunnsdel: 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
  

Innen samfunnsperspektivet vil oppmerksomheten rettes inn mot: 

• Utvikling av Segalstad Bru. 
• Kommunereform-prosess, med bred involvering. 
• Samfunnssikkerhet og beredskap. 
• Folkehelse og helsefremmende arbeid.  

God folkehelse er samfunnsbygging. 
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Tjenestene 
 
Innsatsområder vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel er blant annet dette:   
 

• Gausdal kommune har fokus på barn og unge. Alle skal ha mulighet til å ta vare på og fremme 
egen helse, trivsel og mestring. Vårt arbeid bygger på: Tilbud for alle og tiltak for de få.  

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

• Vi videreutvikler kommunens helhetlige tjenestetilbud innen forebyggende og 
helsefremmende arbeid.  

• Vi har fokus på tidlig innsats og den enkeltes mestringsevne og mulighet for å ivareta egen 
helse, trivsel og livskvalitet. Hverdagsrehabilitering er en naturlig og selvstendig del av all 
innsats og pleie. 

• Vi legger til rette for at innbyggere som mottar helse- og omsorgstjenester ikke bare skal ha 
mulighet til å bo lengst mulig hjemme, men også være lengst mulig aktive i eget liv. 

• Helse- og omsorgsplanlegging inn mot 2026. 
• Vi utnytter tilgjengelig teknologi når det fremmer kvaliteten i tjenesten og brukernes 

muligheter til aktivitet og hverdagsmestring. 
 
Gausdal kommune har et vedtatt overordnet mål for tjenestene:  
 

”Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet, med utgangspunkt i innbyggernes behov.”  
 
Mål for tjenestene for 2015-2018 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 løpe 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. 
 

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.  
 
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. 
I 2015 fortsetter vi med realistiske og konstruktive endringsprosesser. I arbeidet videre vil vi se på 
tjenestekvaliteten utfra:  
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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. Å redusere tjenestenivået er en krevende prosess. Det er ikke nok å ha fokus på effektiv 
utnyttelse av ressursene og et kontinuerlig forbedringsarbeid.  
 

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. Dette er nå forankret i kommuneplanens samfunnsdel.  
 
På kort sikt er det ressurskrevende, men på lengre sikt vil det også være mer bærekraftig, også 
økonomisk.  
 
 

 
 

Medarbeiderne 
 
Kommuneplanens vedtatte innsatsområder for organisasjonen Gausdal kommune er dette:  
 

• Kvalitetsutvikling skjer med brukeren i sentrum.  
• Vi samhandler på tvers av fag- og tjenesteområder, slik at brukerne i størst mulig grad 

opplever kommunen som en helhetlig organisasjon.  
• Vi arbeider for å videreutvikle kulturen for tverrfaglig samspill og informasjonsdeling.  
• Vi rekrutterer og videreutvikler handlekraftige og modige ledere. 
• Gausdal kommune skal være en utfordrende arbeidsplass med ansvarsbevisste og kompetente 

medarbeidere. 
 
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  
 

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.  

• Omsorgsplanlegging 
• Kvalitet og internkontroll. 
• Omstilling og effektivisering.  
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MEDARBEIDERPERSPEKTIVET  
 

 2013 2014 2015 2018 
Seniorpolitikk:  
Gjennomsnittsalder ved pensjonering 
(AFP/alderspensjon) 

Lærer 63 år 
Andre 65 år 5 mnd 

Måles ved 
årets slutt 

Lærer 64 
Andre 65+ 

Lærer 65 
Andre 66 

Nærvær  94,8 93,2 94 94 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet 
og arbeidssituasjonen din? * 

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

*) Medarbeiderundersøkelsen for 2014 gjennomføres om høsten.  
 
Nærvær er viktig.  
Kommunen har fortsatt et høyt nærvær blant ansatte. Det har vært en negativ tendens det siste året, så 
det er å opprettholde et høyt nærvær må være prioritert. Gjennomsnittsalderen for ansatte i Gausdal 
kommune blir stadig høyere. Der det er størst fravær er det i gang/igangsettes egne prosjekt der 
ansatte, ledere og tillitsvalgte i samarbeid med kompetansemiljø som Arbeidslivssenteret eller 
bedriftshelsetjenesten, og arbeider med temaer som holdninger og bevisstgjøring i alle ledd.  
 
Fraværet er sjelden knyttet til arbeidsmiljøet, men arbeidsgiver har likevel et ansvar for tilrettelegging 
og oppfølging. De ansatte har også et ansvar for å bidra til samarbeid om et godt arbeidsmiljø og 
kommunikasjon med arbeidsgiver om muligheter for tilrettelegging. 
 
Høyt sykefravær koster penger. Noen % opp i sykefravær betyr mange hundre tusener ut, som da må 
spares inn. Kommunen betaler blant annet for de første 16 dager ved sykefravær 
(arbeidsgiverperioden). For langtidsfravær kan arbeidsgiver betale over 30 % av de totale utgiftene. 
Mange er nok ikke oppmerksomme nok på det.   

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 trivselen ansatte opplever på jobb 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 
• Positiv bedriftskultur – godt arbeidsmiljø- høyt nærvær 
• Utvikling av ny arbeidsgiverstrategi  
• Strategisk kompetanseplan for hvert planområde og kommunen som helhet 
• Lederutvikling  
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ØKONOMI 
 
Strategiplanen er retningsgivende for hva som fremmes av nye tiltak i perioden. De forutsetninger som 
framkommer i regjeringen Solberg sitt forslag til statsbudsjett for 2015 er lagt til grunn for 
rådmannens budsjettforslag.  
 
Budsjettet bygger på opprinnelig vedtatt budsjett for 2014. Det vil si at alle tall viser endringer i 
forhold til 2014-nivået. Det har vært en nøye gjennomgang av de innkomne innspill til endringer i 
budsjettet. Til tross for dette inneholder budsjettforslaget en betydelig økning i kommunens utgifter. 
 
Budsjettforslaget er uten buffere og det har vært nødvendig å budsjettere med bruk av fond i hele 
økonomiplanperioden for å få budsjett og økonomiplan i balanse. Det er et absolutt krav i 
Kommuneloven §§ 44 og 46. I tillegg til de innsparinger som er anslått i dokumentet, må det 
ytterligere omstillingstiltak til for å redusere/avvikle bruk av fond i perioden. 
 
Som det framgår av dokumentet er det særlig to hovedfaktorer som utfordrer kommuneøkonomien; 
ytterligere vekst i omfang og antall brukere med omfattende hjelpebehov i alle aldersgrupper samt 
økte utgifter til pensjon, og da særlig amortisering av tidligere års premieavvik. Dette kommer i tillegg 
til det som allerede er lagt inn i tidligere års budsjettrammer.  
 
Det vil bli nødvendig å gjennomføre svært omfattende omstillingsprosesser i strategiplanperioden med 
mål om å utnytte de ressursene kommunen har på en måte som sikrer gode nok tjenester med lavere 
ressursinnsats eller nivå enn i dag. Disse prosessene er allerede oppstartet/er i startfasen. 
 
Rådmannen sitt budsjettforslag innebærer følgende endringer i forhold til kommunestyrets 
budsjettvedtak for 2014: 
 

Konsekvensjusteringer 2015 2016 2017 2018 
Lønn og pris  12 020 12 020 12 020 12 020 

Pensjon 4 133 5 127 6 691 7 780 

Interkommunale samarbeid -1 785 -1 138 -1 138 -1 138 

Ressurskrevende tjenester 6 800 7 800 10 333 10 100 

Selvkosttjenestene VAR -324 -1 702 -2 629 -3 994 

Renter og avdrag netto -438 1 420 3 339 5 507 

Plansaker, netto 500 200 - - 

Reversert saldering B 2014 5 275 5 275 5 275 5 275 

Legetjenesten 661 457 457 457 

Økt volum eiendomsskatt -674 -674 -674 -674 

Kraftsektoren -872 -12 -81 -196 

EPC - reduserte strømutgifter - -1 500 -1 720 -1 720 

Tiltak fra 2014 som kun var for året -1 696 -1 696 -1 696 -1 696 

Barnehage 1 696 1 696 1 696 1 696 

Ny partnerskapsavtale Skeikampen 125 125 125 -600 

Brøyting veg og kommunale plasser 850 850 850 850 

Valg inkl. iPad til politikere 561 -120 180 -120 

Øvrige konsekvensjusteringer 2 500 1 655 1 620 1 620 

  29 332 29 762 34 647 35 166 
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I tråd med føringene i statsbudsjettet er følgende tiltak lagt inn i budsjettet / økonomiplanen: 

Statsbudsjettet 2015 2016 2017 2018 
Økt makspris barnehage 2014 og 2015 -535 -535 -535 -535 

Uttrekk  av kulturskolet-tilbud i SFO-tida -214 -214 -214 -214 
Bortfall frukt/grønt ungdomstrinnet -185 -185 -185 -185 
BPA (brukerstyrt personlig assistent)- lavere terskel for 
bistand 100 300 300 300 

Elev-PC til elever med dysleksi overtas av stat -100 -100 -100 -100 

Avvikling kommunal medfinansiering av somatiske tjenester -7 354 -7 354 -7 354 -7 354 
Tilskudd rus/psykiatri ut av ramme og inn som eget 
øremerket tilskudd -268 -268 -268 -268 

Helårsvirkning valgfag ungdomstrinnet 122 122 122 122 

Rammetilskudd, skatt, inntekstutjevning -1 639 -851 249 1 347 

-10 073 -9 085 -7 985 -6 887 
 
Etter å ha hensyntatt konsekvensjusteringer og tiltak fra statsbudsjettet har kommunen følgende 
budsjettutfordring; 
 

  2015 2016 2017 2018 
Finansieringsbehov drift 19 259 20 697 26 662 28 279 
 
 
Budsjettet og økonomiplanen er saldert på følgende måte: 
 
Saldering 2015 2016 2017 2018 
Helårsvirkning tiltak fra 2014 -3 610 -4 070 -4 070 -4 070 

Ikke kompensert prisvekst 2015 -1 386 -1 386 -1 386 -1 386 

Opphør leirskoletilbud -158 -379 -379 -379 

Bruk av disposisjonsfond - tilskudd Skeikampen 
Plus -725 -725 -725 - 

Øke eiendomsskatt med 0,5 ‰ i 2016 og 0,5 ‰ i 
2017 - -2 250 -4 500 -4 500 

Nedjustering driftsramme planområde 3 Skole - -1 000 -4 000 -4 000 

Nedjustering driftsramme planområde 4 Barnehage - -1 000 -2 000 -2 000 
Nedjustering driftsramme planområde 5 Kultur - -200 -500 -500 

Nedjustering driftsramme planområde 10 Sosiale 
tjenester og sysselsetting.  - -1 000 -2 000 -2 000 

Nedjustering driftsramme planområde 11 Helse  - -1 000 -1 500 -1 500 

Nedjustering driftsramme planområde 12 Omsorg - -1 000 -3 000 -5 000 

Bruk av disposisjonsfond -13 380  -6 687 -2 752 -3 094 

Sum saldering -19 259 -20 697 -26 662 -28 279 
 
Det blir i tilknytning til det enkelte planområde gitt mer detaljert informasjon i forhold til de endringer 
som er hensyntatt for budsjettåret 2015.  
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Ordinære skjønnsmidler 
Etter at Gausdal kommune ble plassert i arbeidsgiveravgiftssone 1a har kommunen årlig mottatt 
millionbeløp i skjønnsmidler som kompensasjon for kommunens økte utgifter til arbeidsgiveravgift. I 
2013 utgjorde kommunens merutgift grunnet dette hele 7,5 mill. kr. De siste årene har denne 
kompensasjonen gradvis blitt lavere og er for budsjettåret 2015 nede i 4,4 mill. kr. Det er varslet at 
denne overgangsordningen vil bli trappet ytterligere ned i årene som kommer.  
 
I økonomiplanen er det derfor lagt inn en årlig reduksjon i de ordinære skjønnsmidlene med 
1,1 mill. kr som følge av dette. Det innebærer at kommunen må effektivisere med omtrent to årsverk 
årlig bare for å kompensere for dette inntektsbortfallet. 
 
Lønn og pris 
Det er i statsbudsjettet lagt inn en deflator på 3 %. Dette fordeler seg med 3,3 % lønnsvekst og 
prisvekst tilsvarende 2,1 %. I økonomiplanen for 2015-2018 har en ikke funnet rom for å kompensere 
prisveksten utover selvkostområdene knyttet til vann, avløp, renovasjon, feiing og septik (VAR-
sektoren). 
 
Eiendomsskatt 
Rådmannen tar til etterretning at det ikke er realistisk å fremme forslag om å øke eiendomsskatten 
ytterligere i denne kommunestyreperioden. Som følge av de økonomiske utfordringene kommunen har 
foreslås det å legge inn en økning i eiendomsskatten fra og med 2016 med 0,5 ‰ og ytterligere 0,5 ‰ 
fra 2017.  
 
Ettersom den framlagte strategiplanen ikke inneholder investeringer knyttet til rehabilitering av 
eksisterende skolebygg Fjerdum/Engjom eller investeringer knyttet til påbygg/ny skole, er rådmannen 
av den oppfatning at det per nå ikke er ønskelig eller forsvarlig å øke eiendomsskatten ytterligere. 
 
Utviklingen av eiendomsskatt er som følger: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Promille
sats 

2 3 3 5 5 5 5 5,5 6 6 

Mill. kr 8,0 12,3 12,8 21,3 21,9 22,0 * 22,7 25,0 27,2 27,2 
*) Opprinnelig budsjett 2014 
 
Renter og avdrag 
Følgende rentesatser er lagt inn i budsjettet for 2014 og økonomiplanen 2015-2018: 
 

 2015 2016 2017 2018 
Rentesats 2,3 2,5 2,8 3,0 

 
Det er fortsatt signaler om et fortsatt lavt rentenivå i årene som kommer. Som følge av kommunens 
høye lånegjeld vil dette på den ene siden bidra til å holde nede utgiftene til betjening av gjeld. På den 
andre siden får kommunen lav avkastning på innestående likvider og pensjonsmidler. For å ha en viss 
kontroll på denne usikkerheten benytter kommune seg av fastrenteavtaler på deler av låneporteføljen. 
Det vil innebære en noe høyere utgift «her og nå», men dersom renten øker, vil en del av porteføljen 
være sikret på et kjent nivå. En renteøkning vil dermed ikke umiddelbart ha stor innvirkning på 
kommunens tjenestetilbud. 
 
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.  
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Følgende inntekter inngår i budsjettet og økonomiplanen: 
 

  2012 2013 2014 * 2015 2016 2017 2018 
Renter utlån LGE H  
23 mill. kr        900          667  632 630 690 759 874 

Utbytte LGE H   36 544       7 994  11 420 7 659 6 739 6 739 6 739 

Renter utlån Eidsiva     3 966       4 021       4 021         4  021         4  021         4  021         4  021  

Sum   41 409     12 681     16 073       12 310       11 450       11 519       11  634  
*) Anslag bokført i regnskapet for 2014 
 
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 eller det er medtatt som eget punkt i 
budsjettvedtaket.  
 
I statsbudsjettet er det vedtatt å øke maksprisen for en heltids barnehageplass fra 2.400 kr til 2.580 kr 
per måned. Dette følger rådmannen opp i sitt forslag til satser for 2015. Det er i statsbudsjettet i tillegg 
foreslått å innføre differensiert foreldrebetaling med virkning fra 01.08.2015. Dette vil gjelde for 
familier med lavere inntekt enn 405.000 kr. Hvordan dette skal håndteres i praksis er foreløpig uklart, 
det samme er hvor mange som vil bli omfattet av denne ordningen i Gausdal. Kommunestyret vil bli 
nærmere orientert om dette når konsekvensene for kommunen blir kjent. 
 
Purregebyrene til biblioteket har stått uendret i en årrekke. En gebyrøkning kombinert med SMS-
varsling vil trolig føre til økt omløpshastighet i medieutlånet samt arbeidsbesparelse for personalet. 
Nåværende purregebyr og foreslått purregebyr er som følger: 
 

 
 
 
 
 

 
De enkelte priser/gebyrer framkommer av eget vedlegg til strategiplanen. 

 
Veiledende satser økonomisk sosialhjelp. 
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 stor sett er bedre enn det som kommunen reelt sett har i utgifter.  
 
Kommunens akkumulerte utgifter til amortisering av premieavvik antas å utvikles seg som følger: 
 

 2014 2015 
Gebyr 1. purring 10 kr 30 kr 
Gebyr 2. purring 20 kr 50 kr 
Gebyr 3. purring 30 kr 100 kr 
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Seniortiltak  
Kommunen har i flere år hatt en ordning med seniorpolitiske retningslinjer for ansatte mellom 62 og 
65 år. Ordningen har vært et incitament for 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 har vært en dyrere ordning og det har derfor vært god økonomi for kommunen å ha en slik 
seniorpolitikk.  
 
Kommunen får med årene flere arbeidstakere som omfattes av ordningen. Kommunens utgifter til 
seniorpolitikk/AFP vil derfor måtte påregnes å være på minimum dagens nivå. 
 
Det er nå noen år siden disse seniortiltakene sist ble revidert. Det foreslås derfor en gjennomgang av 
reglene i løpet av 2015 for å vurdere om det fortsatt er lønnsomt for kommunen å ha egne seniortiltak 
kontra AFP. Det er også et spørsmål om kommunen skal gå fra å ha 100 % selvrisiko på AFP 62-64 til 
en delvis eller full utjevningsordning. 
 
Kurdøgnpris sykehjem 
Som følge av gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til vederlagsbetaling, er kommunen av 
revisjonen anbefalt å ta med kurdøgnprisen for en sykehjemsplass i budsjettdokumentet. 
Kurdøgnprisen angir hvor mye en kommunal sykehjemsplass koster pr. døgn. Kommunen kan 
maksimalt kreve dette beløpet i vederlag fra beboere med vedtak om langtidsplass.  
 
Ingen av beboerne har eller har hatt så høye inntekter at de er i nærheten av å bli avkrevd en så høy 
vederlagsbetaling. For at det likevel ikke skal være tvil om dette, vil det bli beregnet og fastsatt 
kurdøgnpris i forbindelse med behandlingen av kommunens årsbudsjett.   
Kurdøgnprisen for 2015 er beregnet til å utgjøre 2.655 kr.  
 

.  
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INVESTERINGER  
 
Kommunens samlede lånegjeld ved utgangen av 2014 vil være ca. 715 mill. kr. Dette er en betydelig 
lånegjeld og gjør kommunen spesielt sårbar i forhold til svingninger i rentemarkedet. Renter og avdrag 
utgjør en stor del av driftsutgiftene til kommunen.  
  
I omstillingsprosessen som er varslet i 2015, vil en se på både tjenestetilbudet / strukturen og 
investeringsnivået i perioden med henblikk på å finne et bærekraftig og tilfredsstillende nivå.   
Investeringsnivået for 2015 og videre i planperioden er fortsatt betydelig; i snitt foreslås investert vel 
40 mill. kr årlig i planperioden. Dette er en reduksjon på vel 50 mill. kr i forhold til tidligere 
økonomiplan, og skyldes i hovedsak at den nye skolen ved Linflåa er tatt ut av investeringsplanen. 
 
Følgende investeringer er prioritert i 2015 og videre i perioden: 
• Investeringer som kommunen gjennomfører i samarbeid med andre parter (kommuner) – 

3:1 prosjekter 
• Igangsatte prosjekter gjennomføres i tråd med forutsetningene 
• Rammebevilgninger vann og avløp 
• Utbyggingsområder  
• Opptrapping av vedlikehold av bygg og anlegg – realisering av nødvendig rehabilitering av 

eiendomsmassen og EPC-investeringer 
• Prosjektering av botilbud til yngre beboere med behov for tilrettelagte botilbud 
 
Investeringsprosjekter som er forutsatt gjennomført i 2015 bygger i all hovedsak på kalkulasjoner på 
forprosjektnivå. Det legges til grunn at det ikke er nødvendig med egne oppstarts vedtak for prosjekter 
som er forutsatt gjennomført i 2015, dog med unntak for planområde 6 og EPC/rehabilitering av 
kommunale bygg i planområde 7.   
 
Planområde 1 Administrative fellestjenester 
Investeringer knyttet til IKT har sin faglige forankring i vedtatt IKT-strategi med tilhørende 
handlingsplan, vedtatt i kommunestyrene i regionen. Investeringene til IKT har en liten økning i 2015, 
og skyldes sluttføring av 2 store IKT-prosjekter 
 

• I løpet av 2015 gjøres de siste investeringer for å etablere et helelektronisk 
saksbehandlings- og arkivsystem. Prosjektet var planlagt gjennomført i 2014, men av 
praktiske årsaker utsatt til 2015. Det er satt av 1,2 mill.kr til siste fase.   

• Den andre store investeringen i 2015 i fellesregi er oppgradering av det felles 
økonomisystemet som kommunene i regionen benytter. Oppgraderingen omfatter både 
regnskap og lønn. Dette vil bety en betydelig driftsmessig forenkling. Samlet er det 
avsatt 1,5 mill. kr til oppgradering og kjøp av nye moduler. 

 
I tillegg ligger det bevilgninger til innkjøp av nytt legejournalsystem, e-handel og innbyggerrelaterte 
tjenester. 
 
Planområde 2 Næring og miljø 
Bevilgningen gjelder erverv av gjenstående tomtearealer i industriområdet ved Segalstad Bru.  
 
Planområde 3 Skole og 4 Barnehage 
Det foreslås avsatt 0,5 mill. kr til utskifting av lekestativer i skoler/barnehager, med 0,25 mill. kr på 
hver av planområdene. 
 
Skoler: I kommunestyre-sak 33/14 ble skolestrukturen behandlet. Vedtaket var som følger: 
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1. Gausdal kommunestyret går for Linflåa som det beste alternativet for en framtidig skole 
for Engjom og Fjerdum.  

2. Utfra den økonomiske situasjonen med allerede høy lånegjeld og betydelige kutt på 
tjenestetilbudene, samt at eiendomsskatten må økes utover dagens nivå for å få finansiert 
prosjektet, blir ny skoleutbygging lagt på is nå.  

3. Administrasjonen får i oppdrag å legge fram en sak i budsjettprosessen for 2015 som 
synliggjør hva som må til av lovpålagte investeringer for å opprettholde dagens skoler i 
nærmeste framtid.  

 
I framlagt budsjett er det per nå ikke lagt inn midler til verken ny skole eller «lovpålagte 
investeringer» I tråd med pkt. 3 i vedtaket ovenfor vil det bli lagt fram en oversikt som synliggjør 
nødvendig investeringsbehov i henhold til bestillingen. Kommunestyret må avgjøre veien videre og 
legge inn midler og finansiering i tråd med veivalget.  
 
Planområde 5 Kultur og fritid 
Det er i 2014-budsjettet lagt inn 350.000 kr til tåkeanlegg i kirkebyggene. I tråd med gjeldende 
økonomiplan legges tilsvarende beløp inn i rammen for 2016 og prosjektet anses dermed fullfinansiert 
og sluttført i løpet av 2016. 
 
Planområde 6 Teknisk drift 
 
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. Vi er i sluttfasen med utarbeidelse av ny hovedplan for vann og avløp. Planen er 
planlagt behandlet som egen sak i tilknytning til budsjettet. I investeringsforslaget som nå fremmes er 
det nye prosjekter som er forankret i den nye planen.  
 
Det foreslås avsatt 12 mill. kr til utvidelse av Skei vannverk, med 4 mill. kr i 2015. Dette anses helt 
nødvendig å utvide anlegget for å sikre tilfredsstillende vannforsyning på Skei Den andre store 
investeringen er å utarbeide planer for overflatevannet og midler til konkrete tiltak. Avsatt ramme 
utgjør 3 mill. kr.  
 
Investeringene i 2015 fordeler seg henholdsvis med 5,3 mill. kr på vann og 4,6 mill. kr på avløp 
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. I tillegg ligger det 0,3 mill. kr som kommunens andel av 
fellesinvesteringer brannmateriell.  
 
Det forutsettes at planutvalget, som tidligere, tar stilling til endelig investeringsprogram som grunnlag 
for oppstart.    
 
Planområde 7 Bygg/eiendom/areal 
 
Rammebevilgning utbyggingsområder 
Den økonomiske rammen for utbyggingsområder er foreslått fastsatt til 4 mill. kr. 
 
Det er lagt inn 1 mill. kr til fullføring av etappe 2 i Steinsmoen industriområde. Bevilgningen sikrer 
nye byggeklare industriarealer i Steinsmoen i løpet av 2015. 
 
Resterende 3 mill. kr er forutsatt benyttet til opparbeidelse av nye byggeklare boligarealer i Follebu og 
i Vestre Gausdal. 2 mill. kr foreslås bevilget til Heggeskogen boligfelt. Bevilgningen sikrer ca. 35 nye 
boligtomter/boenheter i Follebu. 
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Ferdigstillelse av Veisten boligfelt gir ca. 40 nye boenheter i Forset. Prosjektet trenger ytterligere 
1 mill. kr i 2015.  
 
Det er med dette sikret tilgang til boligtomter i alle tettstedene i kommunen, og kommunens 
overordnede mål med bolig- og tomtepolitikken er dermed ivaretatt. Tomtereserven inkl. tilvekst som 
følge av investeringer i 2015 vil da teoretisk være: 
 
Utbyggingsområde/ 

boligområde 
Total tomte- 
kapasitet: 

Antall tomter/ 
enheter solgt 

Tilgang nye 
tomer/enheter 

2015 

 Rest antall 
tomter/enheter 

Sollia 57 51 0  6 
Fjerdumsenga 53 37 0  16 
Heggen 34 32 30  32 
Svingvoll   22 14 0  8 
Veisten   40  40 
 
EPC / rehabilitering av kommunale bygg 
Kommunestyret ble i 2013 forelagt en oversikt som dokumenterer tilstanden på kommunens 
bygningsmasse. Det er klart at det må foretas rehabilitering av bygningsmassen i årene framover. 
Parallelt med behandlingen av strategiplanen for 2015-2018 vil kommunestyret få seg forelagt en sak 
vedrørende investeringer knyttet til EPC (Energy Performing Contracting). Det går i korte trekk ut på 
at kommunen foretar investeringer med tanke på å spare energi.  
 
Rådmannen har i økonomiplanperioden lagt inn 51,6 mill. kr til EPC/Rehabilitering av eksisterende 
bygg. For å kunne få gjennomført en del nødvendig rehabilitering som del av EPC-kontrakten for på 
den måten kunne hente ut energigevinsten også her, er det i rådmannens forslag lagt inn investeringer i 
størrelsesorden 24 mill. kr i 2015 og 11,6 mill. kr i 2016. Rådmannen tror denne samordningen av 
tiltakene er hensiktsmessig, både i forhold til økonomi men også i forhold til planlegging og praktisk 
gjennomføring.   
  
Planområde 11 Helse 
 
Boliger til unge boligsøkere med særskilte behov:  
Kommunestyret er i flere sammenhenger orientert om saken, med oversikt over behov, hvilke 
løsninger med henhold til fremtidig driftsmodeller som foreligger og hvordan det har vært arbeidet 
med pårørendegruppa. 
 
Det er flere ungdommer som etter hvert trenger bistand for å kunne realisere behovet for egen bolig. 
Investeringen var først tenkt realisert i 2015, men prosjektet planlegges nå i samarbeid med pårørende 
med byggestart i 2016 og at detaljprosjektering kan skje i 2015. Forprosjektet har tilstrekkelig midler 
fra tidligere bevilging og trenger ikke ytterlige midler i 2015.  
 
Planområde 12 Omsorg 
Pleie- og omsorgssektoren har fått videreført sine investeringsramme med 1 mill. kr (nødvendig 
medisinsk/pleieutstyr), nytt system for trygghetsalarmer 0,7 mill. kr og 0,3 mill.kr til nytt 
nøkkelkortsystem.   
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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, 
folkehelsekoordinator, tildelingskontoret, eldreråd, 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 og felles IKT-utgifter. 
 
BUDSJETT 
 

 2014 2015 
Netto budsjettramme 27,3 mill. kr 27,4 mill. kr 
 
Det er en økning i budsjettrammen på planområdet med 0,4 mill. kr fra 2014 til 2015. Lønn- og 
prisvekst er lagt inn med 0,4 mill. kr og valg utgjør 0,56 mill. kr (inkl. kjøp av nye iPader til nye 
politikere). Kommunens ansatte blir stadig eldre i snitt, noe som medfører økte utgifter på nær 
0,8 mill. kr til seniortiltak/AFP. Det er lagt inn øvrige konsekvensjusteringer med 0,1 mill. kr i 
reduserte utgifter.  
 
Salderingstiltak som er lagt inn på planområdet utgjør 0,5 mill. kr, og er: 

• Fra budsjett 2014, generell rammereduksjon 0,36 mill. kr 
• Ikke kompensert prisvekst   0,12 mill. kr 

 
  
STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRA-TALL / STATISTIKK 2013 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Lønn, adm. styring, fellesutgifter i % av totale lønnsutgifter 
 (hensyntatt fordelte utgifter) 

 
5,1 

 
6,3 

 
6,6 

 
6,7 

Netto driftsutgifter pr innb. til administrasjon og styring  4 335 4 269 4 254 4 036 
Brutto driftsutgifter til funksjon 100, Politisk styring i kr. pr. 
innbygger 

 
475 

 
483 

 
468 

 
400 

UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID  2010 2011 2012 2013 
Lønn, administrativ styring, fellesutgifter i % av totale 
lønnsutgifter (hensyntatt fordelte utgifter) 

 
7,1 

 
5,6 

 
4,9 

 
5,1 

Netto driftsutgifter pr innb. til administrativ styring og 
fellesutgifter 

 
3 957 

 
4 289 

 
4 246 

 
4 335 

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

 
326 

 
483 

 
415 

 
475 

 

Kommentarer til nøkkeltallene: 

Kommunen bruker en del mindre enn kommunegruppa og landet for øvrig vedrørende lønn, 
administrasjon og styring i % av totale lønnsutgifter. Utgifter per innbygger til administrasjon og 
styring vil være omtrent det samme som i 2012 hensyntatt lønns- og prisstigning. 
 
Brutto driftsutgifter til politisk styring ligger på omtrent samme nivå som kommunegruppa og snittet 
for kommunene i Oppland. Økningen fra 2012 til 2013 forklares med avvikling av Stortingsvalg samt 
overlapping i stilling i politisk sekretariat. 
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UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2015 – 2018 

• Kommunereformen blir en spennende og krevende prosess. Alle kommuner har et 
utredningsansvar om kommunereformen. Kommunene må selv utforme og ha en styrende 
hånd på selve prosessen, innenfor de rammer som er bestemt av Stortinget. KS bistår, og 
Fylkesmannen er veileder. 

• Omstilling i Gausdal kommune for å ta ned drift for å tilpasse utgiftene til inntektene, og 
unngå ytterligere finansiering ved bruk av fond. Deretter bygge opp fond for nye utfordringer 
og investeringer.    

• Videreutvikling av hjemmesiden og bruken av sosiale medier. For informasjon og 
kommunikasjon og selvbetjening. Forventningene er høye fra både innbyggere, 
næringsdrivende, folkevalgte og ansatte. Vi klarer ikke å innfri alle forventningene med den 
kapasiteten og kompetansen vi har, men må ha ambisjoner om å kontinuerlig forbedre og 
utvikle, steg for steg.    

• Folkehelse, tidlig innsats, forebyggende arbeid og tverrfaglig samhandling - følge opp 
strategier vedtatt i kommuneplanen. Dette er et langsiktig arbeid som handler om alt fra 
konkrete tiltak, informasjonsarbeid og folkehelse som et vesentlig element i alle planprosesser.  

 

FOKUS 2015 

• Kommunevalg, - valggjennomføring krever god kapasitet og kompetanse. 
• Konstituering av nye folkevalgte utvalg og folkevalgtopplæring. 
• Prosessledelse ny omstillingsprosess.  
• Kommunereform.  
• E-handel.  
• Skanning av byggesakarkivet (gård/bruksnummer) for å legge til rette for tjenester på nett / 

elektronisk saksbehandling.  
• Søknadsskjema på nett.  
• Utvikle ny arbeidsgiverstrategi, der et deltema er å utvikle kultur for innovasjon og forbedring.  

4 ansatte deltar på innovasjonsstudiet ved Høgskolen på Lillehammer (betalt av 
Fylkesmannen).  

• Segalstad Bru-prosjektet, jfr. kommuneplanens samfunnsdel. 
• Utviklingsprosjekt «Den gode skoleeier» i regi av KS og i samarbeid med 

Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen.  
 

STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2013 2014 2015 2018 
Folkevalgte:     
Alt i alt, hvor fornøyd er dere med kvaliteten på 
saksdokumentene? 4,9 Ingen us. 5,0 5,0 

Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med 
organiseringen av de politiske møtene, 
utsendelsen av og innholdet i saksdokumentene  

4,9 Ingen us. 5,0 5,0 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET   2015 2018 
Nærvær * 97,6 97,1 97 97 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? 

 
4,9 

 
** 

 
5 

 
5 

*  Nærværstallet er basert på siste tertial 2013 og 2 første tertial 2014. 
** Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen er ikke klar 
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02 NÆRING OG MILJØ 
 
OM PLANOMRÅDET  

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

 2014 2015 
Netto budsjettramme 6,5 mill. kr 6,7 mill. kr 
 
Det er en reduksjon i budsjettramma på planområde 2 med 0,3 mill.kr. Det er lagt inn en økt utgift 
vedrørende tilskudd Skeikampen Plus med 125.000 kr (egen sak til kommunestyret i budsjettmøtet), 
prisvekst med snaue 0,1 mill. kr samt redusert tilskudd med 0,4 mill. kr til Landbrukskontoret i 
Lillehammerregionen i 2015 som følge av tilbakeføring av fondsmidler.  
 
Som del av saldering budsjett 2015 er det lagt inn en generell nedjustering av rammen på 26.000 kr. 
 
STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2013 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Netto driftsutgifter fysisk planlegging, kulturminner, natur og 
nærmiljø per innbygger i kroner  

 
814 

 
594 

 
532 

 
542 

Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder, per innbygger i 
kroner  

 
34 

 
88 

 
94 

 
162 

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

 
447 

 
25 

 
218 

 
66 

UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2010 2011 2012 2013 
Netto driftsutgifter fysisk planlegging, kulturminner, natur og 
nærmiljø per innbygger i kroner  

 
408 

 
435 

 
800 

 
814 

Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder, per innbygger i 
kroner  

 
42 

 
29 

 
28 

 
34 

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

 
653 

 
637 

 
414 

 
447 

 
Kommentarer til nøkkeltallene: 

Kommunen har forholdsvis store utgifter til tilrettelegging for næringslivet sett i forhold til andre 
kommuner. Det henger sammen med bevisst satsing på næringslivsutvikling på samme måte som i 
tidligere år.  
 
UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2015 – 2018 

• Skape ny næringsvirksomhet som grunnlag for økt bosetting. 
• Stimulere til næringsvekst i kommunen og å bruke nye muligheter knytta til Langsua 

verneområde. 
• Videreutvikle engasjement og optimisme i landbruket.   
• Bidra lokalt til å nå målet om redusert global oppvarming. 
• Medvirke til å etablere et godt samspill mellom ny regional næringsenhet og kommunen.  

  
FOKUS 2015  

• Bidra til å utvikle destinasjon Skeikampen som et attraktivt reisemål som er godt kjent i 
markedet. 
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• Videreføre prosjekt "Elgland" innen naturbasert reiseliv til kommersiell drift.  
• Medvirke til næringsutvikling knytta til Langsua verneområde for å skape flere arbeidsplasser. 
• Markedsføre mulighetene for næringsetablering i kommunen, herunder å tiltrekke seg 

næringsaktører til Steinsmoen industriområde. 
• Aktiv medvirkning til etablering av ny regional næringsenhet og med gode 

samhandlingsrutiner med kommunen.  
• 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.  
• Iverksette tiltak i henhold til kommunedelplan landbruk for å bidra til en offensiv 

næringsutvikling av landbruket i kommunen.  
o Det fokuseres spesielt på økt produksjon i jordbruket 
o Medvirke til rekruttering av nye drivere i landbruket 
o Satse på å markedsføre landbruk som en offensiv næring 
o Stimulere til økt utnyttelse av skogressursene og oppbygging av den framtidige 

virkes-forsyningen  
• Videreføre prosjektarbeidet med "BondeGLØd" og satsing på lokal mat.   
• Holde belastningen rovvilt påfører beitebruken i kommunen på et lavt nivå. 

 

STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

SAMFUNNSPERSPEKTIVET 2013 2014 2015 2018 
Salg av næringsarealer i året (daa) 0 6 10 10 
Areal omdisponert dyrket mark(KOSTRA) 

11 
Måles ved 

utgangen av 
året 

0 0 

Jordbruksareal i drift (daa) 66 1501 
(129 837) 

71 429 
(143 994) 

71500 
(144 200) 

71 500 
(144 200) 

Antall søkere av produksjonstilskudd 316 (643) 305 (623) 305 (623) 305 (623) 
Hogst av tømmer (m3) 59 550 

(140 890) 
 70 000  

(170 000) 
70 000 

 (170 000) 
Planting (foryngelse) (antall planter)  203 335 

(604 485) 
 300 000 

(1 mill.) 
300 000 
(1 mill.) 

TJENESTEPERSPEKTIVET   2015 2018 

Andel søknader levert elektronisk (PT) (%)  
89 

 (90) 
93 

 (93) 
95 

 (95) 
98 

 (98) 
Antall klager i forbindelse med PT/RMT 3 (9)  2(5) 2(5) 

Brukerne opplever at de får god service    Bra 
Meget 

bra 
Meget bra 

Brukerne opplever at rådgivningen / 
saksbehandlingen er god   

 Bra 
Meget 

bra 
Meget bra 

Brukerne opplever at de får god informasjon   Meget bra 
Meget 

bra 
Meget bra 

*) Tall i parentes er tall for regionen. 
 
Målingen av tjenesteperspektivet for service, rådgivning og informasjon er målt ved tilbakemelding i 
dialogmøte. Landbrukskontoret får gode tilbakemeldinger, men det bemerkes også at kontoret kan 
være bedre tilgjengelig og drive mer faglig veiledning/rådgivning. Informasjonsarbeidet får gode 
skussmål med utsending av "gulhefte" og informasjonsmailer.  
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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 
 

 2014 2015 
Netto budsjettramme 70,3 mill. kr 70,6 mill. kr 

 
Det er en økning i budsjettramma fra 2014 til 2015 med snaue 0,3 mill. kr totalt sett. Det er lagt inn 
lønn- og priskompensasjon med 1,2 mill. kr. I tråd med statsbudsjettet er det lagt inn 0,1 mill. kr til 
styrking av valgfag på ungdomstrinnet, 0,2 mill. kr til frukt og grønt på ungdomstrinnet er trukket ut 
samt at det er trukket ut 0,1 mill. kr til kjøp av PC til dyslektikere da ordningen er tilbakeført Staten.  
 
Voksenopplæringsbudsjettet er tatt ned med 0,4 mill. kr grunnet lavere aktivitet. For øvrig er 
budsjettramma økt med 0,3 mill. kr til øvrige konsekvensjusteringer. 
 
Som saldering av budsjettet er det på planområdet lagt inn en samlet reduksjon i ramma på 
0,85 mill. kr. Følgende tiltak er lagt inn for 2015: 

• Fra 2014 – fellesundervisning flere klasser, helårsvirkning 0,2 mill. kr 
• Fra 2014 – generell nedtak budsjettramma   0,3 mill. kr 
• Ikke kompensert prisvekst     0,2 mill. kr 
• Avvikle leirskoletilbud på barnetrinnet    0,15 mill. kr 

 
Om leirskole: 

• Konsekvensen er at elevene vi miste en lærerik skoleuke ute ved kysten, både faglig, sosialt og 
for opplevelser.  

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

• Virkning fra 01.08.2015  
 
STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2013 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor pr. innbygger 6 – 15 år 120 155 108 880 106 189 98 916 
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud pr. innbygger 6 – 9 år 4 648 3 491 5 007 3 570 
Netto driftsutgifter til skolelokaler pr. innbygger 6-15 år 19 082 17 738 15 535 16 314 
Netto driftutgifter til skoleskyss pr. innbygger 6-15 år 4 188 3 235 2 700 1 975 
 

UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2010 2011 2012 2013 
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor pr. innbygger 6 – 15 år 96 660 98 441 110 975 120 155 
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning pr. innbygger 6 – 9 år 3 615 4 946 5 709 4 648 
Netto driftsutgifter til skolelokaler pr. innbygger 6-15 år 14 689 16 377 18 509 19 082 
Netto driftutgifter til skoleskyss pr. innbygger 6-15 år 4 064 4 001 4 264 4 188 
  
Kommentarer til nøkkeltallene: 

Kostra-tallene viser at vi har høyere utgifter på alle punkter enn de vi sammenligner oss med.  Det må 
likevel nevnes at det siste året er utgiftene redusert både til skolefritidsordning og til skoleskyss, mens 
driftsutgiftene til skolebygg fortsatt stiger. 
 
En viktig faktor for å forklare økningen i netto driftsutgifter, er at det samlede elevtall minket med 35 
elever fra 2012 til 2013. Selv om elevtallet synker, medfører det ikke besparelser så lenge 
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grupper/klasser ikke kan slåes sammen. Samme totalutgift fordelt på færre elever utgjør høyere tall per 
elev. I tillegg vil vår desentraliserte skolestruktur drive alle driftsutgifter opp. 
 
Det bør også nevnes at det ble lagt inn en økning i driftsutgifter i budsjettet for 2013 på 3 mill. kr 
knyttet til spesialundervisning. Det samme skjedde i forbindelse med budsjettet for 2012. Dette bidrar 
også i retning av høyere driftsutgifter per elev. 
 

UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2015 – 2018 

Læringsresultater og kvalitetsutvikling 
 
Læring: 
Skolens hovedoppgave er oppdragelse og undervisning, jfr. skolens formålsparagraf. At våre 
læringsresultater ligger under landsgjennomsnittet er noe vi skal 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. Det blir blant 
annet viktig å vurdere resultatene fra nasjonale prøver, tester og elevundersøkelsen med tanke på 
elevenes læringsresultater. Det vil også være sentralt å ha fokus på læringsfremmende tiltak i 
grunnleggende ferdigheter i denne perioden.  
 
Gausdalsskolen jobber systematisk med SOL (Systematisk Observasjon av Lesing) gjennom hele 
planperioden. Skolene skal ta i bruk verktøyet VOKAL som et hjelpemiddel for systematisk og god 
oppfølging av elevenes læringsutbytte. 
 
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: 
Skoleeiers system for kvalitetssikring i henhold til Opplæringsloven må videreutvikles, både internt på 
skolene og mellom skoler og skoleeier. Dette er et systematisk arbeid som er startet opp, og som på 
sikt vil gi både skoleeier og skolelederne bedre mulighet til å følge opp elevresultatene og utvikle 
kultur for refleksjon om hva som kan bedre elevenes læringsresultater.  
  
Gausdalsskolen og PP-tjenesten må ha fokus på det påbegynte kvalitets- og utviklingsarbeidet rundt 
spesialundervisning og tilpasset opplæring. Målsettingen er at økt grad av tilpasset opplæring skal 
resultere i færre elever med vedtak om spesialundervisning.  
 
Med utgangspunkt i resultatene fra ståstedsanalysen og veiledning fra et nasjonalt veilederkorps, skal 
det jobbes i hele planperioden med skolevise utviklingsplaner der fokus er klasseledelse, vurdering for 
læring, tilpasset opplæring og de grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet. Utvikling av felles 
kriterier for disse fokusområdene for Gausdalsskolen vil være sentralt. 
 
FOKUS 2015 

• SOL (Systematisk Observasjon av Lesing) tas i bruk på alle barneskoler.  
• Opplæring og utprøving av SOL på ungdomsskolen. 
• Utvikle system for skolebasert vurdering for skoleeiere, skoleledere og lærere, i 

Gausdalsskolen. Videreutvikle årshjul for Gausdalsskolen. 
• Gausdalsskolen følger skoleutviklingsplanen med veiledning fra Veilederkorpset. Fokus på 

klasseledelse, vurdering for læring, tilpasset opplæring og grunnleggende ferdigheter i norsk 
og regning. 

• Forberedende arbeid i forhold til ungdomsskolemeldinga. 
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STYRINGSKORT  

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 
TJENESTEPERSPEKTIVET 2013 2014 2015 2018 

Læringsresultat 5. trinn (Skala 1 – 3)     

• Leseferdighet 1,9 
Resultat 
desember 

2,0 2,2 

• Regneferdighet 1,7 
Resultat 
desember 

2,0 2,2 

• Engelskferdighet 1,8 
Resultat 
desember 

2,0 2,2 

Læringsresultat 8. trinn (Skala 1 – 5)  
Resultat 
desember 

  

• Leseferdighet 2,8 
Resultat 
desember 

3,0 3,2 

• Regneferdighet 2,9 
Resultat 
desember 

2,9 3,2 

• Engelskferdighet 2,2 
Resultat 
desember 

2,9 3,2 

Læringsresultat 9. trinn (Skala 1 – 5)       

• Leseferdighet 3,1 
Resultat 
desember 

3,3 3,4 

• Regneferdighet 3,0 
Resultat 
desember 

3,3 3,4 

Eksamensresultat 10. trinn (Skala 1-6)     
• Norsk hovedmål skriftlig 3,2 3,2 3,2 3,6 
• Matematikk skriftlig 2,7 2,9 3,1 3,2 
• Engelsk skriftlig 3,9 4,1 4,0 4,0 
Læringsmiljø7. trinn (Skala 1-5)     
• Mobbing på skolen 1,4 Uke 6/2015 1,2 1,2 
• Vurdering for læring 3,5 Uke 6/2015 3,7 3,8 
• Elevdemokrati og medvirkning 3,6 Uke 6/2015 3,8 3,9 
• Støtte fra lærer 4,0 Uke 6/2015 4,2 4,2 
• Læringskultur 3,7 Uke 6/2015 3,9 4,0 
• Mestring 3,9 Uke 6/2015 4,1 4,2 
 

Læringsmiljø 10. trinn (Skala 1-5) 2013 2014 2015 2018 
• Mobbing på skolen 1,2 Uke 6/2015 1,2 1,2 
• Vurdering for læring 3,3 Uke 6/2015 3,3 3,3 
• Elevdemokrati og medvirkning 3,3 Uke 6/2015 3,3 3,3 
• Støtte fra lærer 3,9 Uke 6/2015 3,9 3,9 
• Læringskultur 3,7 Uke 6/2015 3,7 3,7 
• Mestring 4,0 Uke 6/2015 4,0 4,0 
Skoleutvikling     
• SOL i bruk på barneskolene       NY 01.08. Aktivt i 

bruk alle 
trinn • SOL-opplæring ungdomsskolen startet       NY 01.05. 

• Årshjul 1310.no aktivt i bruk  
     NY 

01.01. 
Aktivt i 
bruk. 

• Felles kriterier for god klasseledelse  
 

01.06. 
Aktivt i 

bruk 
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MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2013 2014 2015 2018 

Nærvær *) 98,4 93,3 97,5 97,5 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? 

 
5,1 

 
** 

 
5,2 

 
5,3 

* Nærværstallet er basert på siste kvartal 2013og de tre første kvartalene i 2014. 
**Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen er ikke klar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 BARNEHAGE 
 
OM PLANOMRÅDET  

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

 2014 2015 
Netto budsjettramme 34,1 mill. kr 37,0 mill. kr 
 
Budsjettramma til planområdet er økt med 2,9 mill. kr. Lønn- og prisvekst er lagt inn med 0,5 mill. kr 
og økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager samt kjøp av plass i andre kommuner er økt med 
1,2 mill. kr. Helårsvirkning av tiltak fra 2014 for maksimalt å utnytte kapasiteten i kommunens 
barnehager er lagt inn med 0,5 mill. kr, mens økte inntekter som følge av forhøyet makspris på 
foreldrebetaling i barnehager er lagt inn med 0,5 mill. kr (for årene 2014 og 2015).  
 
Det er en markant økning i antall barn som trenger spesialpedagogiske tiltak i barnehagen. Det er 
nødvendig å øke budsjettrammen med 1,3 mill. kr til dette. Øvrige konsekvensjusteringer utgjør snaue 
0,1 mill. kr. 
 
Som saldering av budsjettet er det i 2015 lagt inn en rammereduksjon på planområdet med 0,2 mill. kr. 
Dette gjelder følgende tiltak: 

• Tiltak fra 2014 – generell saldering 0,16 mill. kr 
• Ikke kompensert prisvekst  0,03 mill. kr 

 
STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2013 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år i kr, barnehage 112 505 114 788 115 446 118 852 
Andel barn 1 – 5 år med barnehageplass 88,9 91,2 90,6 90,8 
Andel ansatte med førskolelærerutdanning.  25,3 34,0 33,3 34,1 
Andel styrere og pedagogiske ledere m godkjent 
førskolelærerutdanning. 

 
83,3 

 
89,0 

 
89,1 

 
88,4 

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

 
46 

 
47 

 
44 

 
44 

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

 
7,4 

 
6,3 

 
6,3 

 
6,3 
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UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2010 2011 2012 2013 
Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år i kr, barnehage 15 812 99 359 109 384 112 505 
Andel barn 1 – 5 år med barnehageplass 89,2 92,3 90,2 88,9 
Andel ansatte med førskolelærerutdanning.(NY)   28,4 25,3 
Andel styrere og pedagogiske ledere m godkjent 
førskolelærerutdanning.(NY) 

   
86,7 

 
83,3 

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

 
40 

 
41 

 
53 

 
46 

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

 
6,6 

 
6,9 

 
6,6 

 
7,4 

 
Kommentarer til nøkkeltallene: 
Det har vært en økning i driftsutgiftene, dette henger sammen med generell lønns- og prisvekst. Men 
kommunen ligger under gruppe 11, Oppland og landet for øvrig. 
  
Når det gjelder andel barn med barnehageplass har det gått litt ned. Dette sier noe om 
alderssammensetningen i barnehagene. Kommunen har mange barn under 3 år i barnehagene. Flere 
små barn under 3 år, gjør at kommunen gir tilbud til færre barn totalt sett. Alle med lovbestemt rett 
fikk barnehageplass, men kommunen hadde rundt 20 barn på venteliste høsten 2013. Dette viser at 
behovet for barnehageplasser i kommunen ikke har gått ned. Kommunen oppretter 6 nye 
barnehageplasser for barn under 3 år fra 01.08.2014. 
 
Kommunen har samme bemanningsnorm som tidligere; 3 barn under 3 år per ansatt og 6 barn over 3 
år per ansatt.   
 
UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2015 – 2018 

Innfri forskrift om pedagogisk bemanning  
Forskrift om pedagogisk bemanning sier det skal være minimum en pedagogisk leder per 14-18 barn 
over tre år og en pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid 
er over seks timer. 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 forskrift om pedagogisk bemanning. Det vil bety noe økte lønnsutgifter.  
 
Innfri behov for spesialpedagogisk hjelp til barn før opplæringspliktig alder. 
Gausdal kommune har fokus på tidlig innsats. For å imøtekomme dette er det et økende behov for 
ressurser til assistenter og til spesialpedagoger i barnehagene. 
  
Likeverdig behandling for ikke kommunale barnehager.  
Det er krevende i forhold til oppfølging og tolkning av stadige endringer i regelverket. Det er også 
uklart hvordan regelverket skal forstås og brukes.  
 
Det er et økende fokus på kommunens rolle og oppgaver som barnehagemyndighet.  
Utfordringen ligger i å ha administrative ressurser til oppbygging og oppfølging av et 
internkontrollsystem for å ivareta og følge opp kommunens oppgaver.   
 
 
FOKUS 2015  
 
Tidlig innsats- Gausdalsmodellen.  
• Videreføre arbeidet med Gausdalsmodellen i alle barnehagene. Det gjennomføres et personalmøte 

for alle ansatte med fokus på bakgrunn og intensjon for Gausdalsmodellen. 
• Videreutvikle system for samarbeid sammen med PPT.  
• En barnehage skal delta i prosjekt « Tidlig innsats- tverrfaglig samarbeid» i regi av Fylkesmannen. 
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Barns trivsel i barnehagen. 
• Det gjennomføres systematiske barnesamtaler for alle 4 og 5 åringer hver høst.  
• Programmet «Det er mitt valg brukes i alle barnehagene i arbeidet med utvikling av barns sosiale 

kompetanse.  
• Det gjennomføres et oppfriskningskurs i bruk av programmet for ansatte  
• Det utarbeides og tas i bruk et felles system/modell for utvikling av kvalitet i det pedagogiske 

arbeidet.   
• Lederutdanning for styrere og pedagogiske ledere.  Studiet er et samarbeid med kommunene 

Ringebu og Sør- Fron. Hver kommune får inntil 10 studieplasser hver. Studiet blir delfinansiert av 
fylkesmannen.  

 
Internkontroll: 
• Bruke dataverktøy mer aktivt som årshjul for arbeidet 
• Utvikle og legge inn nye prosedyrer/rutinebeskrivelser i systemet. 
 
STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2013 2014 2015 2018 
Alle 4 og 5 åringer skal ha en venn i barnehagen 
( Bruke veilederen for barnesamtaler) Nytt 

Måles 
november 

2014 

100 % 
Innen 

1.11.15 
100 % 

Lage nye prosedyrer/rutinebeskrivelser knyttet 
til internkontroll. 

- 3 3 3 

Brukerne av de kommunale barnehagene 
opplever at de får god informasjon 

- 4,84 * 5.0 

Brukerne av de kommunale barnehagene 
opplever medinnflytelse / medvirkning 

- 4,53 * 4,7 

I hvilken grad er brukerne fornøyd med 
barnehagen barnet går i, totalt sett. - 4,98 * 5,1 

Barnehagene jobber i henhold til prosedyrer for 
Gausdalsmodellen. 

-- 100 100 100 

*)Brukerundersøkelse gjennomføres 2016 og 2018 
 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2013 2014 2015 2018 
Nærvær *) 92,5 90,6 92,5 94,5 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? 

5,3 Nov. 2014 5,2 5,2 

* Nærværstallet er basert på siste kvartal 2013 og de tre første kvartalene i 2014. 
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05 KULTUR OG FRITID 
 
OM PLANOMRÅDET  

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

 2014 2015 
Netto budsjettramme 10,7 mill. kr 10,7 mill. kr 
 
Budsjettramma på planområdet er uendret fra 2014 til 2015. Lønn- og prisvekst er lagt inn med 0,2 
mill. kr, øvrige konsekvensjusteringer er lagt inn med 0,1 mill. kr og uttrekk av kulturskoletilbud i 
SFO-tida utgjør 0,2 mill. kr i redusert ramme. 
 
For å saldere budsjettet for 2015 er budsjettrammen redusert med 0,1 mill. kr, dette er prisvekst som 
ikke er kompensert og helårsvirkning av salderingstiltak fra 2014.  
 
STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2013 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Nettodriftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens 
totale netto driftsutgifter 

 
3,2 

 
3,7 

 
3,2 

 
3,8 

Netto driftsutgifter for kultursektoren, kr. pr. innbygger 1 798 1 977 1 743 1 906 
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler,  
kr. pr. innbygger 6-15 år  

 
4 562 

 
2 916 

 
2 883 

 
2 304 

Netto driftsutgift idrett, kr. pr. innbygger 103 394 190 215 
Netto driftsutgift til folkebibliotek, pr. innbygger  160 326 267 266 
Utlån alle medier fra folkebibliotek antall pr. innbygger 4,3 4,9 4,1 4,7 
UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2010 2011 2012 2013 

Nettodriftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens 
totale netto driftsutgifter 

 
3,1 

 
2,4 

 
2,5 

 
3,2 

Netto driftsutgifter for kultursektoren, kr. pr. innbygger 1 270 1 129 1 259 1 798 
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler,  
kr. pr. innbygger 6-15 år  

 
3 012 

 
2 811 

 
3 466 

 
4 562 

Netto driftsutgift idrett, kr. pr. innbygger 254 280 139 103 
Netto driftsutgift for folkebibliotek, pr. innbygger 149 171 181 160 
Utlån alle medier fra folkebibliotek antall pr. innbygger 2,5 3,2 3,4 4,3 
 
Kommentarer til nøkkeltallene: 

Statistikken viser en oppgang i driftsutgifter for hele sektoren. Dette skyldes i hovedsak økte 
avskrivninger og driftsutgifter som følge av oppføring og drift av Gausdal Arena. Gausdal Arena stod 
ferdig i årsskiftet 2012/2013. Biblioteklokalene leies av fylkeskommunen og bidrar også til økte 
utgifter. 
  
Tabellen viser en nedgang i driftsutgifter knyttet til idrett pr innbygger. Dette skyldes bortfall av 
idrettskonsulentstilling. I tillegg viser det seg at Gausdal Arena har blitt ført på KOSTRA-funksjon 
kulturhus i stedet for både kulturbygg og idrettsbygg. Dette blir rettet opp for rapporteringen per 2014.    
 
Gausdal kulturskole ligger over snittet når det gjelder utgifter knyttet til kommunale musikk – og 
kulturskoler per innbygger 6 til 15 år. Kulturskolen har et høyt aktivitetsnivå og har tilbud om 
undervisning for elever over 15 år samt at det er utgifter knyttet til korps i skole som høyner tallene i 
statistikken.  
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Netto driftsutgift til biblioteket per innbygger er svært lav. Årsaken er at det er inngått et spleiselag og 
samarbeidsavtale med Gausdal videregående skole om felles bibliotektjeneste. Målt opp mot 
åpningstider og aktivitetsnivå er det veldig mye bibliotektilbud per krone. Utlånstallene for 2013 
ligger høyere enn måltallet for 2014. 
 
UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2015 – 2018 

Biblioteket:  
Biblioteket tilrettelegges også som møteplass og debattarena. Dagens samarbeidspartnere i Gausdal 
Arena samt frivillige, lag og organisasjoner vil være viktig i dette arbeidet.  
 
Kulturskole og ungdom:  

• Bedre kompetansen i bruk av digitale verktøy for å høyne kvaliteten i undervisningen samt 
beholde og rekruttere elever.  

• Øke rekrutteringen til ungdomsklubben ved å gjøre tilbudet mer attraktiv innen eksisterende 
ramme. 

 
Frivilligsentralen : 
Det skal være attraktivt å være frivillig i Gausdal. Godt samarbeidet med frivillig sektor i 
folkehelsearbeidet, omsorgssektoren og kulturarbeidet, samt rekruttering av flere frivillige blir viktig 
for å samarbeide om oppgaver for ulike aldersgrupper.   
 
FOKUS 2015  
 
Allmenn kultur og idrett: 
Gjennomføre samlinger med opplæring og oppfølging i bruk av Tilskuddsportalen. 
 
Biblioteket: 
Biblioteket benyttes som arena for samfunnsdebatter og kultur.    
 
Kulturskole og ungdom:  

• Samarbeid med Gausdal videregående skole om prosjekter knyttet til media og 
kommunikasjon og Pierre de Coubertin-aktiviteter.  

• Barnehjemsturné for dansegruppe i Latvia.    
• Øke antall elever i kulturskolen, og opprettholde et godt nivå på skolens ulike aktiviteter og 

tjenester.    
• Evaluere Korps i skole, junior- og skolekorps, og vurdere om aktivitetene skal organiseres i 

tilknytning til frivillige eller om det skal være en kommunal oppgave. 
• Tilrettelegge for aktiviteter som bidrar til å beholde og rekrutterer nye deltagere til 

ungdomsklubben i samarbeid med ungdomsrådet og klubbstyre.  
    
Frivilligsentralen: 
Samarbeide og videreutvikle aktiviteter mellom kommunen og frivillig sektor.  
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STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2013 2014 2015 2018 
Antall brukere som benytter Tilskuddsportalen    NY  10  15  

Antall utlån alle medier, biblioteket per 
innbygger 

4,3 
Tall klart i 

2015 
4,6 5,0 

Antall arrangementer i biblioteket for voksne 10 12 12 12 
Antall arrangementer i biblioteket for barn 10 12 12 12 
Antall elever i dans   NY 80 100 
Antall nye aktiviteter/prosjekter for ungdom i 
Gausdal arena. 

6 4 4 4 

Antall aktiviteter i samarbeid med GVS  NY 4 5 6 
Antall kurs i digitale didaktikk, kulturskolen    NY 2 2  
Antall frivillige tilknyttet Frivilligsentralen 85  95 100 100 
Antall besøksvenner tilknyttet Frivilligsentralen 15 15 15 15 
Antall arrangementer i regi av Den Kulturelle 
Spaserstokken 

15 16 8 *** 

Antall lunsj- og sangstunder i samarbeid med 
psykiatritjenesten 

 NY 30 30  

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2013 2014 2015 2018 
Nærvær *) 95,7 95,3 95,5 95,7 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? 

5,4 ** 5,4 5,4 

*) Nærværstallet er basert på siste kvartal 2013 og de tre første kvartalene i 2014, og er et 
gjennomsnitt for hele planområdet. 
**)  Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen er ikke klar 
***) Ordningen er i statsbudsjettet foreslått avviklet fra 2015. Foreslått arrangement i 2015 må dekkes 
innen egen ramme/tidligere bevilgninger. 
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06 TEKNISK DRIFT 
OM PLANOMRÅDET  

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

 2014 2015 
Netto budsjettramme 7,3 mill. kr 7,6 mill. kr 
 
Det er en økning i budsjettramma på planområdet med 0,3 mill. kr. Lønn- og prisvekst utgjør snaue 
0,2 mill. kr, økte utgifter til brøyting av kommunale veger er lagt inn med 0,5 mill. kr, reduserte 
utgifter til brannsamarbeidet utgjør 0,3 mill. kr (inkl. tilbakeføring av fondsmidler tilsvarende 
0,2 mill. kr for Gausdal sin del). Innen VAR-sektoren er økningen i utgiftene tilsvarende økte 
inntekter.  
 
For å saldere budsjettet er det lagt inn en reduksjon i rammen på 0,1 mill. kr. Dette er prisvekst som 
ikke er kompensert samt generell reduksjon i budsjettramme på planområdet. 
 
STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2013 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Netto driftsutgifter i kr pr. innb. kommunale veger og gater  1 221 949 1 084 835 
Netto driftsutgifter til brannberedskap og utrykning i kr pr innb.  807 697 720 649 
Årsgebyr for vannforsyning 3 875 3 632 3 014 3 210 
Årsgebyr for avløpstjenesten 3 786 4 801 3 472 3 563 
Årsgebyr for avfallstjenesten 2 056 2 080 2 510 2 593 

     
UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2010 2011 2012 2013 

Netto driftsutgifter i kr pr. innb. kommunale veger og gater  675 1 163 951 1 221 
Netto driftsutgifter til brannberedskap og utrykning i kr pr innb.  478 574 798 807 
Årsgebyr for vannforsyning 3 750 3 875 3 875 3 875 
Årsgebyr for avløpstjenesten 3 388 3 550 3 550 3 786 
Årsgebyr for avfallstjenesten 1 892 1 944 1 944 2 056 
     
Kommentarer til nøkkeltallene: 

Tallene viser i Gausdal kommune hadde store netto driftsutgifter i kr per innbygger kommunale veger 
og gater. Dette skyldes store ekstrakostnader i forbindelse med flommen i 2013. Hvis en ser bort fra 
flommen ville netto driftsutgifter pr. innbygger vært ca. kr. 765.-. 
 
Når det gjelder netto driftsutgifter til brannberedskap og utrykning i kr per innbygger og årsgebyrer 
vann-, avløp- og avfallstjenesten er økningen i all hovedsak i henhold til prisstigningen siste året. 
 
UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2015 – 2018.  

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

• Opprettholde standarden på kommunale veger.  
• Opprettholde standard og kvalitet på VA nettet. 
• Sikre tilgang til byggeklare tomter i kommunens tettsteder. 
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FOKUS 2015  

• God kvalitet på ledningsnettet for å redusere lekkasjer inn/ut på ledningsnettet. 
• Øke råvanns - kapasiteten i Forset vannverk for å sikre leveranser av vann til abonnenter som 

forsynes fra vannverket i Forset. 
• Øke rensekapasiteten for å sikre vannforsyningen på Skei. 
• Etablering av styringssystemer i forbindelse med overtagelse av gatelys kommunale veger. 
• Utbygging av infrastruktur i nye boligfelt, Heggen og Veisten. 

 

STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 
TJENESTEPERSPEKTIVET 2013 2014 2015 2018 

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

3 
Telles ved 
årets slutt 

0 0 

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

3 
Telles ved 
årets slutt 

< 4 < 4 

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

4 
Telles ved 
årets slutt 

< 6 < 6 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2013 2014 2015 2018 
Nærvær *) 95,2 93,7 95 95,3 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? 

5,2 ** 5,2 5,3 

* Nærværstallet er basert på siste kvartal 2013 og de tre første kvartalene i 2014. 
** Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen er ikke klar 
 
 
 
 
 

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 
 

 2014 2015 
Netto budsjettramme 36,0 mill. kr 35,9 mill. kr 
 
Det er en reduksjon i budsjettramma på planområdet med 0,1 mill. kr fra 2014 til 2015. Det er lagt inn 
lønn- og prisvekst med 1,1 mill. kr. Videre er det reversert tiltak lagt inn i 2014-budsjettet som ikke 
skal videreføres med 1,4 mill. kr. FDV nytt helsehus utgjør 0,2 mill. kr, økte utgifter til brøyting er 
lagt inn med 0,35 mill. kr og plansaker i 2014 utgjør 0,5 mill. kr netto. Det er lagt inn 0,3 mill. kr for å 
få satt i stand innleide boliger der avtaleforholdet ønsker avsluttet. Konsekvensjusteringer for øvrig 
utgjør snaue 0,4 mill. kr. 
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For å saldere budsjettet er det lagt inn en reduksjon i driftsrammen med 1,5 mill. kr. Dette er følgende 
tiltak. 

• Ikke kompensert prisvekst    0,4 mill. kr 
• Fra 2014 – reduksjon i driftsramme  1,1 mill. kr 

 
 
STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2013 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 12 ukers 
frist (kalenderdager) 

 
12 

 
… 

 
… 

 
… 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 3 ukers 
frist (kalenderdager) 

 
11 

 
… 

 
… 

 
… 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, oppmålingsforretning 
(kalenderdager) 

 
55 

 
… 

 
… 

 
… 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner 
(kalenderdager) 

 
569 

 
… 

 
… 

 
… 

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

 
185 

 
40 

 
32 

 
9 

Netto driftsutgifter til kart og oppmåling, per innbygger i kroner 314 146 99 89 
Netto driftsutgifter fysisk planlegging, kulturminner, natur og 
nærmiljø per innbygger i kroner  

 
814 

 
594 

 
532 

 
542 

 

UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2010 2011 2012 2013 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 12 ukers 
frist (kalenderdager) 

   
14 

 
12 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 3 ukers frist 
(kalenderdager) 

   
29 

 
11 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning 
(kalenderdager) 

 
36 

 
47 

 
291 

 
55 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner 
(kalenderdager) 

 
505 

 
… 

 
206 

 
569 

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

 
-90 

 
8 

 
231 

 
185 

Netto driftsutgifter til kart og oppmåling, per innbygger i kroner  210 194 800 314 
Netto driftsutgifter fysisk planlegging, kulturminner, natur og 
nærmiljø per innbygger i kroner  

 
408 

 
435 

 
800 

 
814 

 

Kommentarer til nøkkeltallene: 

Tallene viser at vi har en liten nedgang i saksbehandlingstid på byggesaker. Dette skyldes at vi har 
god kapasitet på byggesaksbehandling, samtidig som det har vært en liten nedgang i antall saker. 
 
Det har vært en liten nedgang ang. kostnader til bygge- delesaksbehandling og seksjonering. Dette 
skyldes at deler av bemanningen har vært brukt, og er belastet på andre arbeidsområder. 
 
Saksbehandlingstiden for kartforretninger viser en økning fra 29 dager i 2012 til 55 dager i 2013. 
Dette skyldes økt saksmengde, kurs og sykdom. 
 
Økningen i netto driftsutgifter til kart og oppmåling  per innbygger fra kr.231 i 2012 til kr.314 i 
2013 skyldes bl.a. at alle utgifter til interkommunalt GIS-samarbeid er belastet her (kr.732.000), pluss 
AFP (kr.247.000), og en del kursutgifter. Dette til tross for at netto driftsinntekter for gebyrbelagte 
tjenester ga et overskudd på 52.000 i 2013. 
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Netto driftsutgifter fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø varierer mye fra år til år. 
Her inngår blant annet utgifter/inntekter til arealplanlegging, som kan variere stort avhengig av hvilke 
type planer som er til behandling, hvor mye innleie av konsulenter som trengs osv. Planprosesser tar 
også lang tid slik at inntektene kan komme noe ujevnt. Utgifter til byggesak og kart/oppmåling inngår 
også i disse Kostra – tallene. Økte utgifter fra 2012 til 2013 er i hovedsak som følge av GIS-samarbeid 
og AFP-pensjon. 
 
UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2015 – 2018 

• Best mulig kvalitet på opplysninger og data vedrørende eiendommer som finnes i matrikkelen. 
• God og kostnadseffektiv drift av kommunal bygningsmasse. 
• Bedre systemer, rutiner og internkontroll på ulike nivå. 
• Utarbeide planbestemmelser som samsvarer med dagens etterspørsel og behov i markedet. 

 
FOKUS 2015  

• Fullføre adresseringsprosjektet. 
• Gjennomføring av prosjekt for å bedre kvaliteten på opplysninger i matrikkelen Gausdal. 
• Utarbeide handlingsplan for vedlikehold av bygningsmassen som samhandler med 

gjennomføringen av EPC – kontrakten. 
• Ta i bruk bedre internkontrollsystem for drift av bygningsmassen. 
• Implementere nye kriterier for byggeskikk i kommuneplanens arealdel, delplaner og 

reguleringsplaner. 
 

 
STYRINGSKORT  

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 
TJENESTEPERSPEKTIVET 2013 2014 2015 2018 

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

97 96  100 100 

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 * 1,9 1,9 1,8 1,5 
 
Kommentarer: 
*)Tilstandsgrad måles fra 0 – 3, der 0 = som nytt og 3 = omfattende mangler.  
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08 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 
 
OM PLANOMRÅDET  

Området omfatter utgifter knyttet til interkommunalt samarbeid. Dette innebærer i praksis utgifter og 
inntekter til Regionrådet for Lillehammer-regionen, felles Landbrukskontor for Lillehammer-regionen 
og EIOFF-samarbeid i tilknytning til SD-anlegg. Utgiftene og inntektene her skal både i budsjettet og 
regnskapet balansere. Kommunens tilskudd til deltakelse i fellesskapene føres på de respektive 
planområdene, det vil si planområde 2 næring og miljø for landbrukskontoret, planområde 2 
kommunens tilskudd til Regionrådet og planområde 7 for samarbeidet i tilknytning til SD-anlegg. 
 
BUDSJETT 
 

 2014 2015 
Netto budsjettramme - - 
 
Vedrørende Landbrukskontoret i Lillehammer regionen. 

Samlet budsjettramme for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen i 2015 er på kr 6761 000. I 
tillegg til budsjettrammen har kontoret fått aksept for å dekke lønnskostnader tilsvarende 0,2 årsverk i 
2015 for å beholde en medarbeider fram til pensjonering. Dette finansieres ved å bruke av tidligere års 
overskudd som er avsatt bundet fond. I tillegg til å dekke denne kostnaden, tilbakeføres 1,0 mill. kr fra 
opparbeidet driftsfond til kommunene i 2015.  
 

 
STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET *1) 2013 2014 2015 2018 
Nærvær (%) * 99,6 98,3 99,0 99,0 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? 

5,2 ** 5,5 5,5 

 
* Dette gjelder regionalt landbrukskontor. Nærværstallet er basert på siste tertial 2013 og de to første 
tertial i 2014. 
**Resultat av medarbeiderundersøkelse 2014 ikke klart. 
 
 
 
  



 

Side 38 av 74 
 

09 BARN OG FAMILIE 
 
OM PLANOMRÅDET 

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

 2014 2015 
Netto budsjettramme 14,9 mill. kr 15,8 mill. kr 

 
Budsjettramme på planområdet er økt med 0,9 mill. kr fra 2014 til 2015. Av dette utgjør lønn- og 
prisvekst 0,2 mill. kr. Utgiftene til barnevern øker og det er lagt inn en økning på 1 mill. kr som følge 
av dette.  
  
Budsjettet for 2015 er saldert med 0,24 mill.kr. Dette gjelder: 

• Budsjett 2014, saldering 0,16 mill. kr 
• Ikke kompensert prisvekst 0,08 mill. kr 

 
 
STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2013 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Andel undersøkelser m/behandlingstid over 3 mnd. 14,8 26,6 31,3 27,3 
Brutto driftsutgifter pr. barn 71 188 42 751 … 41 182 
Brutto driftsutgifter pr. barn som ikke er plassert av 
barnevernet (f. 251) 

 
24 208 

 
43 970 

 
… 

 
36 851 

Brutto driftsutgifter pr. barn om er plassert av barnevernet    
(f. 252) 

 
317 154 

 
… 

 
… 

 
… 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til sammen, barnevernstj. 1 568 1 587 1 621 1 907 
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0 – 17 år 5,2 5,3 ... 4,8 
Helsestasjon/skolehelsetjeneste:     
Årsverk i alt pr. 10.000 innbyggere 0 – 5 år 130,9 143,4 141,1 116,3 

UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2010 2011 2012 2013 
Andel undersøkelser m/behandlingstid over 3 mnd. 10,8 26,7 10,9 14,8 
Brutto driftsutgifter pr. barn 47 838 47 011 54 136 71 188 
Brutto driftsutgifter pr. barn som ikke er plassert av 
barnevernet (f. 251) 

 
19 292 

 
23 172 

 
18 275 

 
24 208 

Brutto driftsutgifter pr. barn om er plassert av barnevernet  
(f. 252) 

 
292 818 

 
272 538 

 
187 400 

 
317 154 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til sammen, barnevernstj. 1 144 1 179 1 297 1 568 
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0 – 17 år 4,6 5,5 6,7 5,2 
Helsestasjon/skolehelsetjeneste:     
Årsverk i alt pr. 10.000 innbyggere 0 – 5 år 100,9 126,5 137,7 130,9 
STATISTIKK/NØKKELTALL HELSEUTVIKLING 
 

Hele landet   
2008          2010 

Helse Sør-Øst 
2008        2010 

Overvekt og fedme (barn i 3. klasse) 16 % 18% 14% 18% 
 
Kommentarer til nøkkeltallene:  
Område barnevern har en jevn stigning i utgifter pr barn som er plassert utenfor hjemmet. Dette er i 
tråd med utviklingen for landet, da tiltak til barnevern har hatt prisøkning med blant annet en dobling i 
egenandel fra stat til kommune for kjøp av statlige tiltak.  
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Gausdal satser på tidlig innsats og forebyggende tiltak, blant annet familieråd. Når det gjelder brutto 
driftsutgifter til barnevern, så ligger dette høyere for Gausdal ettersom utgifter til et interkommunalt 
prosjekt om bruk og implementering av Familieråd ligger her. Netto driftsutgifter pr innbygger på 
barnevern er derimot helt på gjennomsnitt med Oppland, kommunegruppe 11 og landet for øvrig. 
Gausdal har også relativt mange barn i barneverntiltak i forhold til snittet. Dette betyr at mange barn 
får tiltak hjemme og terskelen for å få barneverntiltak i kommunen er lav. Det kan bety tidlig innsats 
som kan forhindre videre problemutvikling.   

  
UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2015 – 2018 

1) Samtidighet og samordning av kommunale tjenester og tilbud til barn og unge. Bedre praksis. 
2) Ungdom: rusmidler, skolefravær og gjennomføring av videregående skole. 
3) Barn/ungdom og fysisk aktivitet.  
4) Barn/unge og psykiske helseplager. 
5) 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. 
6) Sosial ulikhet – levekårsutsatte barn og unge. 

 
FOKUS 2015 

1) Arbeid med utvikling av helhetlig modell for samordning. 
2) Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) 
 Veiledning/innsats på systemnivå med mål om å forebygge skolefravær og frafall. 
3) Gausdalsmodellen – videreutvikling  
4)  Videreutvikling av familieteam som lavterskeltilbud for unge med psykiske helseplager. 
5) Videreføre prosjekt FamInn med familieråd som arbeidsmodell for tidlig innsats. 
6)  Utarbeidelse av plan for håndtering av vold i nære relasjoner og andre forhold på påvirker 

barns oppvekst negativt.  
7)   Samarbeid med NAV i forhold til forebygging av barnefattigdom. 

 
STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2013 2014 2015 2018 
Andel barn i tiltak under barnevernet som har 
tiltaksplan 

97 % 99 % 100 % 100 % 

Andel barn som henvises til PPT, som får 
sakkyndig vurdering ihht rutinebeskrivelse 

98 % 100 % 100 % 100 % 

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

5,2 * 5,2 5,2 

I hvor stor grad opplever barn at barnevernet tar 
dem på alvor 

* * 4,8 4,8 

I hvor stor grad opplever barn at barnevernets 
hjelp gjør familiens hverdag bedre 

* * 4,0 4,0 

*) ny indikator) **) Brukerundersøkelse gjennomføres oktober/november 2014) 
 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2013 2014 2015 2018 
Nærvær ** 95,4 93,6 95 95 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? 

5,1 ** 5,0 5,0 

*) Nærværstallet er basert på siste kvartal 2013 og de tre første kvartalene 2014 
**) Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres høsten 2014. 
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10 SOSIALETJENESTER OG SYSSELSETTING (INKL NAV) 
 
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 

 2014 2015 
Netto budsjettramme 14,2 mill. kr 13,7 mill. kr 
 
Budsjettramma er redusert med 0,5 mill. kr fra 2014 til 2015. Lønn- og prisvekst utgjør 0,2 mill. kr og 
det er lagt inn nær 0,3 mill. kr i forventet statstilskudd knyttet til rus/psykiatri som følge av at 
ordningen ikke lenger finansieres via rammetilskuddet.  
 
For å saldere budsjettet er budsjettrammen redusert med 0,4 mill. kr. Dette gjelder helårsvirkning av 
salderingstiltak fra 2014 og ikke kompensert prisvekst. 
 
STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2013 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Netto driftsutg. til økonomisk sosialhjelp pr. innb 20-66 år i kr. 774 1 392 1 329 1 434 
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned 5 111 ... ... ... 
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 mnd. eller mer 42 ... ... 86 
Andelen sosialhjelpsmottakere  i alderen 20-66 år i prosent av 
innbyggere 20-66 år 

 
2,7 

 
... 

 
... 

 
3,8 

Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker 45 907 ... ... 37 605 
UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2010 2011 2012 2013 

Netto driftsutg. til økonomisk sosialhjelp pr. innb 20-66 år i kr. 533 630 587 774 
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned 4 226 4 745 4 661 5 111 
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 mnd. eller mer 37 32 22,5 42 
Andelen sosialhjelpsmottakere  i alderen 20-66 år i prosent av 
innbyggere 20-66 år 

 
2,5 

 
2,9 

 
3,1 

 
2,7 

Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker 52 516 37 857 39 400 45 907 
 
Kommentarer til nøkkeltallene: 

Gausdal kommune har en vesentlig lavere andel mottakere av økonomisk sosialhjelp enn Oppland og 
landet for øvrig. Dette er også en nedgang i forhold til 2012. Vi har imidlertid en sterk økning i andel 
langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp (6 måneder eller mer). I antall utgjør dette 9 personer. 
Økningen må også ses i sammenheng med den totale nedgang i andel sosialhjelpsmottakere. Vi ser 
ingen trend som tilsier at dette er en varig økning, men vi ser en utfordring i at noen bosatte 
flyktninger har så store helsemessige utfordringer at de ikke kan arbeide samtidig som de ikke fyller 
folketrygdens inngangsvilkår til uføretrygd på grunn av oppholds status. Dette medfører varig mottak 
av økonomisk sosialhjelp.  
 

UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2015 – 2018 
• Bosetting og integrering av flyktninger. Boligsituasjonen gjør at vi ikke klarer å ta i mot flere.  
• Økning i gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere mellom 18 og 24 år. 
• Lav andel av deltakere i introduksjonsprogram som er selvforsørget etter endt program 
• Få deltakere i kvalifiseringsprogrammet 
• Internkontroll 
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FOKUS 2015  
• Ungdom 

� Økning i andel unge mellom 18 og 29 år med godkjent aktivitetsplan 
� Reduksjon av gjennomsnittlig stønadslengde 
� Unge langtidsmottakere av sosialhjelp skal vurderes for KVP 

• Flyktninger 
� Initiere prosess for utarbeidelse av samhandlingsrutiner ved mottak og integrering av 

flyktninger i kommunen 
� Gjennomgang av arbeidsprosesser, mål og virkemidler for å øke overgang til arbeid 

etter endt introduksjonsprogram 
• Internkontroll 

� Utarbeide rutiner for håndtering av sosialtjenestelovens § 17. Gjennomføre intern 
opplæring. 

� Gjennomføre internkontroll på området «frivillig økonomisk forvaltning» 
 
 
STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2013 2014 2015 2018 
Ventetid for å få svar på henvendelse i 
publikumsmottaket  

5,1  5,0 5,0 

Jeg opplever å bli behandlet med respekt  5,0  5,0 5,0 
Veileder la vekt på det jeg hadde å si  5,3  5,5 5,5 
Bosette 5 flyktninger pr. år (jamfør 
kommunestyrevedtak)  

5 5 5 5 

Andel som er langtidsmottakere med økonomisk 
sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold 

 Ny 30  

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 
år 

 Ny 4,9 4,0 

Antall deltakere i KVP  Ny 5 8 
 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2013 2014 2015 2018 
Nærvær * 94,9 92,2 95 95 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? 

5,0 *** 5,0 5,0 

* Nærværstallet er basert på siste kvartal 2013 og de tre første kvartalene i 2014. 
**  Brukerundersøkelse gjennomføres i uke 42 og 43. Resultat for 2014 ikke kjent enda.  
***  Resultat av medarbeiderundersøkelse 2014 ikke kjent enda.  
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11  HELSE 
 
OM PLANOMRÅDET  

Planområdet omfatter bofellesskapene Flatland og Bjørkvin, GAVO, Kulturkafeen, vernepleietjeneste, 
kommunale tiltaksplasser, psykisk helsearbeid (psykisk helsetjeneste og dagsenter), 
fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, dagsenter for eldre, frisklivsentral (folkehelse), utgifter knyttet 
til kommunelegetjenesten, legevakt, miljørettet helsevern, teknisk hygiene, smittevern og 
forebyggende edruskapsarbeid, inklusiv inntekter/utgifter knyttet til skjenkebevillinger. 
 
BUDSJETT 
 

 2014 2015 
Netto budsjettramme 38,7 mill. kr 46,1 mill. kr 
 
Det er en økning i budsjettramma på planområdet med 7,4 mill. kr fra 2014 til 2015. Lønn- og 
prisvekst er lagt inn med 0,9 mill. kr. Økte utgifter knyttet til nye brukere utgjør 5,1 mill. kr. Deler av 
dette er finansiert med statlig tilskudd som framkommer på budsjettskjema 1A. Det er lagt inn 
0,15 mill. kr til kjøp av logopeditjenester til voksne, 0,1 mill. kr som økte utgifter til BPA (brukerstyrt 
personlig assistent) som følge av forslag til endring i statsbudsjettet.  
 
Legetjenesten økes med 0,6 mill. kr og det er lagt inn 0,1 mill. kr som kommunens andel i regional 
frisklivssentral. Korreksjoner mellom planområdene utgjør 0,8 mill. kr. For øvrig er det 
konsekvensjusteringer i størrelsesorden 0,1 mill. kr. 
 
For å saldere budsjettet for 2014 er budsjettramma redusert med 0,4 mill. kr. Dette gjelder 

• Fra 2014, felles leder boligene og GAVO  0,16 mill. kr 
• Fra 2014, generell saldering    0,12 mill. kr 
• Ikke kompensert prisvekst    0,10 mill. kr 
• Generell saldering på planområdet 2015  0,06 mill. kr 

 
STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2013 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Legeårsverk pr. 10.000 innbyggere, kommunehelsetjenesten  9,5 11,6 11,1 10,2 
Fysioterapiårsverk pr. 10.000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten 

 
9,1 

 
11,1 

 
9,4 

 
8,9 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 
kommunehelsetjenesten 

 
3 223 

 
2 483 

 
2 401 

 
2 160 

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

 
3 257 

 
1 778 

 
1 704 

 
1 511 

Netto driftsutgifter til forbyggende arbeid, helse pr. innb. 199 188 168 150 
UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2010 2011 2012 2013 

Legeårsverk pr. 10000 innbyggere, kommunehelsetjenesten  7,2 8,6 8,1 9,5 
Fysioterapiårsverk pr. 10000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten 

 
8,6 

 
8,6 

 
8,6 

 
9,1 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 
kommunehelsetjenesten 

 
2 343 

 
2 229 

 
2 555 

 
3 223 

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

 
1 814 

 
1 668 

 
1 935 

 
3 257 

Netto driftsutgifter til forbyggende arbeid, helse pr. innb. 63 68 115 199 
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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. Vi har relativt gode måletall på denne funksjonen. Vi ser også at vi i løpet av 
de siste fire årene har hatt en relativt jevn og markant økning på innsats i forhold til kommunehelse-
tjenesten. 
 
2. Fysioterapi årsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten: 
Fysioterapiårsverk (9,1 pr 10 000 innbyggere) i Gausdal ligger omtrent på landsgjennomsnittet, og 
godt under et gjennomsnitt for Oppland (som er 11,1). Når det gjelder fysioterapiårsverk har vi i 2010-
om 2013 ligget stabilt på 8,6 årsverk. Økning de to siste årene skyldes innleie av vikar utenom 
rammen. Dette har vært nødvendig i forhold til å løse oppgavene vi har på dette området på en 
forsvarlig måte.  
 
3. Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten: 
Tall for legeårsverk (9,5 per 10 000 innbygger) i kommunen ligger litt lavere / sammenlignet med 
landsgjennomsnitt (10,0) og gjennomsnitt for Oppland (11,6). Nøkkeltall for legetjenesten har vært 
økende i perioden 2010 (7,2) til 2013 (9,5). En tilsvarende økning vil sees i det videre, da antall leger 
øker fra til 6 fastlegehjemler, samt en stilling for kommunelege I. 
 
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 (199) 
ligger godt over landsgjennomsnitt (150) og gjennomsnitt for Oppland (188). Det har skjedd en 
styrking av dette området, noe en ser klart på måletall over tid (fra 63 i 2010 til 199 i 2013). 
 
UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2015–2017 

1. Ressurstilpasset  / godt tilrettelagt legetjeneste:  
Legetjenesten bør tilrettelegges på en slik måte at den sikrer rekruttering, faglig samarbeid, 
kvalitet og god tilgjengelighet for brukerne. 

2. Rehabilitering – ny opptrappingsplan 2015: 
I framtiden vil ikke helseutfordringer kunne løses ved tiltak i spesialisthelsetjenesten.  For å møte 
helseutfordringene (både knyttet til demografi og nye livsstilssykdommer) med de ressurser vi har 
til rådighet, vil det være nødvendig å arbeide mer målrettet med tidlig innsats, frisklivstiltak og 
rehabilitering. Ny opptrappingsplan for rehabiliteringsfeltet er meldt å komme i 2015. Dette legger 
noen føringer for at kommunen i større grad må sette rehabilitering på dagsorden. 
Rehabiliteringsinnsatsen (f. eks. hverdagsrehabilitering, gruppetrening, frisklivstiltak, intensiv 
rehabilitering, velferdsteknologi) vil da måtte intensiveres på tvers av tjenester og sektorer. 

3. Regionalt samarbeid / kommunereform: 
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 helsetjeneste. Med ny kommunereform i sikte, vil det være viktig å 
fortsette arbeidet i helseregionen (HR Sør-Gudbrandsdal), for å se på hvilke helsetjenester / 
oppgaver som det er hensiktsmessig å løse på regionalt nivå.  

4. Nye målgrupper: 
Nye og mer komplekse / sammensatte målgrupper utfordrer oss både i forhold til ressursinnsats, 
kompetanse og samhandling. Dette gjelder flere målgrupper, men særskilt yngre voksne 
(habilitering.). 

5. Kvalitetsutvikling og internkontroll: 
Sikre at vi kontrollerer egen praksis og har fokus på kontinuerlig forbedring og utvikling av 
tjenestene.  
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FOKUS 2015  

Alle tjenestene skal arbeidet med fokus på kvalitetsforbedring og internkontroll. 

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: 

• Ferdigføring av nytt legesenter samt etablere drift av nytt lege/helsesenter 
• Rekruttere Kommunelege I / Helsesjef  
• Regionalt samarbeid rundt legevakt og øyeblikkelig hjelp plasser 

 
3. Regionalt samarbeid (samhandlings- og utviklingsenheten): 

• Delta i regional arbeidsgruppe / fagteam rehabilitering og habilitering  
• Planlegge innsats / oppstart prosjekt knyttet til hverdagsrehabilitering (forankres i regionalt / 

arbeides med lokalt) 
• Delta i regional arbeidsgruppe psykisk helse og rus 

 
4. Nye målgrupper / omstilling og utvikling av habiliteringstjenesten 
Følge opp omstillingsarbeidet i habiliteringstjenesten i tråd med føringer i rapport fra RO: 

• Oppstart bygging av bofellesskap i Follebu for yngre brukere 
• Planlegge / etablering av drift i samme bofellesskap 
• Etablere ny skyssordning (anbud høst 2014) 
• Rekruttere felles leder habilitering  
• Lukke avvik fra Fylkesmannen gjennom fagutviklingsplan for tjenesten 
 

5. Utvikling / psykisk helsetjeneste for voksne 
Lean prosess gjennomføres med mål om: 

• Bedre / omforente rutiner for saksbehandling og oppfølging (knyttet til pasient forløp) 
• Etablere rutiner og prosedyrer der det er nødvendig 
• Felles ansvar for oppgavene / jobbe som et team 
• Tette avvik tilsyn / varsling til barnevern  
• Internkontroll rutiner for tjenesten 

 
6. Nye oppgaver / behov for ny kompetanse: 

• Starte opp arbeidet med å utarbeide helhetlig plan for habiliteringstjenesten; -herunder: 
Vurdere behov for ny kompetanse knyttet til nye / yngre målgrupper 

 

 

STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2013 2014 2015 2018 
Brukerne av tjenesten opplever medinnflytelse / 
medvirkning  

- ***  3,6 

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

- ***  3,4 

Brukertilfredshet i forhold til 
koordinering/samordning av tjenester  

- ***  3,6 
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STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2013 2014 2015 2018 
Nærvær * 92,3 93,1 92,0 92,5 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? 

4,9 ** 5,0 5,0 

*Nærværstallet er basert på siste tertial 2013 og de to første tertial i 2014. 
** Resultat av medarbeiderundersøkelse 2014 ikke kjent enda. 
*** Det gjennomføres brukerundersøkelse i 2014 og 2016 
 
 
 

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 
 

 2014 2015 
Netto budsjettramme 90,3 mill. kr 88,3 mill. kr 
 
Det er en reduksjon i budsjettramma på planområdet med 2 mill. kr fra 2014 til 2015. Dette har i all 
hovedsak sin årsak i at medfinansieringsplikten for kommuner knyttet til somatiske tjenester ved 
sykehus har blitt endret. Som følge av denne endringen er budsjettet redusert med 7,4 mill. kr. Lønn- 
og prisvekst er lagt inn med 3,5 mill. kr, mens utgifter til nye brukere netto er økt med 1,9 mill. kr. 
Kommunens utgifter akuttplasser (tidligere Ø-hjelp) er redusert med 0,6 mill. kr og utgiftene til de 
felles intermediærplassene og SU-enheten (Samhandlings- og utviklingsenheten) er redusert med 
0,6 mill. kr.  
 
Det er foretatt korreksjoner mellom planområdene tilsvarende en reduksjon på 0,6 mill. kr. Kjøp av 
alarmtjenester er lagt inn med 0,3 mill. kr og øvrige konsekvensjusteringer utgjør snaue 0,3 mill. kr. 
 
For å saldere budsjettet er det lagt inn en rammereduksjon i 2015 tilsvarende 1 mill. kr. Dette gjelder 
følgende: 

• Budsjett 2014 – helårsvirkning av vedtatte tiltak   0,8 mill. kr 
• Ikke kompensert prisvekst     0,2 mill. kr 

 
 
STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2013 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Netto driftsutgifter til pleie- og omsorg pr. innbygger 80 år og 
over (kr.) 

 
288 276 

 
326 766 

 
332 221 

 
350 178 

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

 
59 

 
45 

 
44 

 
45 

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

 
34 

 
50 

 
51 

 
50 

Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning fra 
videregående skole(%) 

 
53 

 
45 

 
43 

 
41 

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

 
22 

 
32 

 
31 

 
34 
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Andel plasser i kommunen i skjermet enhet for aldersdemente 
(%) 

 
37,5 

 
28,4 

 
28,1 

 
23,8 

UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2010 2011 2012 2013 
Netto driftsutgifter til pleie- og omsorg pr. innbygger 80 år og 
over (kr.) 

 
226 370 

 
240 269 

 
270 486 

 
288 276 

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

 
59 

 
59 

 
60 

 
59 

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

 
34 

 
33 

 
32 

 
34 

Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning fra 
videregående skole (%) 

 
77 

 
74 

 
73 

 
53 

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

 
21 

 
21 

 
20 

 
22 

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

 
7,9 

 
48,6 

 
37,5 

 
37,5 

 

Kommentarer til nøkkeltallene: 

Netto driftsutgifter til pleie- og omsorg viser gjennomgående en stigning i utgiftene på ca. 6 %, en 
langt høyere stigning enn for kommunal tjenesteproduksjon generelt. Bakgrunn for stigningen ligger 
blant annet i samordningsreformen og fellessatsing som har vært gjennomført i regionen, bl.a. 
intermediærsenger og kommunale akutte døgnplasser.  
 
Det knytter seg usikkerhet til KOSTRA-tallene når det gjelder andel årsverk med fagutdanning fra 
videregående skole. Andelen har gått radikalt ned fra 2012 til 2013 og er så stor at det må skyldes 
feilrapportering.   
 
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 krever det flere ansatte med høyere 
helsefagligkompetanse. 
 

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 og som nå peker i 
riktig retning. Det er gjennom en styrket hjemmetjeneste at vi evner å redusere presset og 
etterspørselen på institusjonsplasser. Per dato er hjemmetjenesten ikke tilstrekkelig rigget eller 
dimensjonert for å kunne yte tilstrekkelig hjelp til tjenestemottakere med omfattende hjelpebehov. 
 
 
UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2015 – 2018 

• Komplekse og sammensatte pasientbehov:  
I forbindelse med samhandlingsreformen har vi fått enda større faglige utfordringer. 
Pasientene skrives raskt ut fra sykehuset med komplekse behandlingsbehov. Nedbygging av 
spesialisthelsetjenesten psykiatriplasser medfører et økt behov i kommunen. Vi merker økt 
behov innen rus- og psykiatri i hjemmesykepleien. 

 
• Økt etterspørsel etter tjenester:  

Antall sykehusinnleggelser har økt i Gausdal, dette fører til økt behov for behandling og hjelp 
i hjemmet. Slik det er i dag er det ingen begrensninger for antall pasienter i hjemmesykepleien, 
denne volumøkningen er ikke i takt med ressursene. (grunnbemanning) 
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• Pasientrettigheter - og sikkerhet: 

Kommunen trenger fortsatt å ha fokus på dokumentasjon og interkontroll. Det er nødvendig 
med evaluering av internkontrollrutiner.  
 

• 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. Det er behov for mer konkrete og forutsigbare 
kriterier for tildeling av tjenester. Behovet for omsorgsboliger er endret, vi ser at innbyggere 
selv tar mer ansvar til å kjøpe seg tilrettelagte boliger i sentrale deler i kommunen. På sikt vil 
dette kunne bety økt trykk og utfordring for tjenesteapparatet. I «våre» omsorgsboliger 
kommer det beboere som har større hjelpebehov enn vi har ressurser til.  
 

• Ledelse:  
Pleie- og omsorg har svært lav ledertetthet. Dette utfordrer oss i forhold til oppfølging av 
personal, organisering, fagutvikling og administrative oppgaver. I snitt har hver 
avdelingssykepleier 35 ansatte hvor de har et direkte lederansvar og hvor definert tid til 
ledelse er 30 % stilling. Dette kombinert med at tjenesten har døgnkontinuerlig drift bidra 
ytterligere til å forsterker utfordringene med lav ledertetthet. 
 

• Omstilling i perioden 
I tråd med rådmannens budsjettopplegg vil en bruke 2015 til en grundig gjennomgang og 
vurdering av tjenester og standard. Med de foreslåtte rammer i årene framover må det foretas 
radikale endringer og tilpasninger. Dagens strukturer, kvalitet og omfang på tjenester blir 
utfordret. Dagens tilbud løse ikke morgendagens utfordringer.   
 
Mer konkret vil utfordringene blant annet være: 

• Heving av terskel for tildeling av tjenester 
• Lav grunnbemanning generelt i tjenesten, både i institusjon og i hjemmetjenesten 
• Økt kompetanse i tjenesten – økt sykepleierdekning/andre fagressurser for kunne 

handtere nye og mer komplekse pasienter 
• Bygge kultur som understøtter og sikrer sømløse behandlingsløp for pasienter/brukere 

 
 

FOKUS 2015  

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

sykehuset) 
• Velferdsteknologiprosjekt i helseregionen. 
• Hverdagsrehabilitering 

 
2. Pasientrettigheter- og sikkerhet 

• Dokumentasjon  
• Internkontroll 
• 20 % Gerica stilling er ført tilbake til PLO; økt fokus på kvalitet på dokumentasjon. 

 
3. Innbyggerne får tjenester på rett omsorgsnivå 

• Omsorgsplanlegging 
o Vri ressurser fra institusjon til hjemmesykepleie.  
o Økt grunnbemanning. 
o Bruk av regionale tjenestetilbud. 
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4. Omstilling 2015 

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

• Opprettholde fokus på et godt inkluderende faglig og sosialt arbeidsmiljø  
• God samhandling og kommunikasjon med pårørende/pasienter  
• Ledelse  

 
STYRINGSKORT 
 

 TJENESTEPERSPEKTIVET 2013 2014 2015 2018 

Alt i alt hvor fornøyd er du med tjenesten du får *  4,0 Gjennomføres 
ikke 

Gjennomføres i 
2016  

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2013 2014 2015 2018 
Nærvær (%) ** 90,9 92,8 92 92 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? 

4,8 *** 5,0 5,0 

*Både som følge av arbeidsmengden og forholdet til pasienter/brukere tenkes brukerundersøkelsene 
gjennomført tredje hvert år. Brukerundersøkelsen var sist i 2013, neste undersøkelse vil bli 
gjennomført i 2016 og 2019. Tallene ovenfor er måltall og 2013-tallene vil bli korrigert opp når de 
foreligger. 
**Nærværstallet er basert på siste tertial 2013 og de to første tertial i 2014. 
*** Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen er ikke klar 
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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 2013 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter -1,2 0,6 1,6 1,8 
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter -1,7 1,6 1,5 2,4 
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 76,0 57,3 68,2 66,9 
Arbeidskapital ex. Premieavvik i % av brutto driftsinntekter 30,7 24,1 13,3 14,7 

UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2010 2011 2012 2013 
Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 2,1 2,6 2,4 -1,2 
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 3,3 2,6 8,6 -1,7 
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 90,0 78,8 78,5 76,0 
Arbeidskapital ex. Premieavvik i % av brutto driftsinntekter 36,9 36,4 38,8 30,7 
 
Gausdal har hatt en negativ utvikling i brutto og netto driftsresultat. Dette henger sammen med økte 
driftsutgifter samt renter og avdrag til investeringer. Kommunens netto lånegjeld i % av 
driftsinntektene er redusert, dette i hovedsak som følge av foretatt omstrukturering på eiersiden i 
Eidsiva. Deler av egenkapitalen ble gjort om til ansvarlig lån, og kommunens utlån økte dermed 
betydelig. 
 
Arbeidskapital ex. Premieavvik i % av brutto driftsinntekter viser at kommunen har god likviditet. 
Selv om bundne midler blir hensyntatt er den på et akseptabelt nivå.  
 
Utfordringer 2015 - 2018 
Gausdal kommune var en av flere kommuner som fikk økt arbeidsgiveravgift som følge av flytting 
til annen avgiftssone (1a). Bedrifter i Gausdal betaler lav sats (10,6 %) opp til et nivå på 450.000 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 tidligere. Denne kompensasjonsordningen er i ferd med å nedtrappes og kommunen vil 
måtte påregne en årlig reduksjon i denne kompensasjonen i størrelsesorden 1-1,1 mill. kr. 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. 
 
Kommunens utgifter til pensjon vil øke betydelig de kommende år som følge av at det stadig blir 
større utgifter til amortisering av tidligere års premieavvik. Dette er kjente forhold og de økte utgiftene 
er lagt inn i økonomiplanen. En faktor er også at selve amortiseringsperioden er redusert fra 
opprinnelig 15 år til 10 år og fra 2014 skal avvikene amortiseres over 7 år. Det vil si at de årlige 
premieavvikene skal dekkes de kommende 7 år.  
 
Som det framgår av strategiplanen er det betydelig utfordringer med å få tilpasset utgiftsnivået til 
kommunens inntekter. 
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De grep kommunen kan velge å benytte seg av, i tillegg til å redusere driftsutgiftene, er å øke 
eiendomsskatten samt å bruke av kommunens disposisjonsfond. 
 
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 opp til henholdsvis 5,5 ‰ og 6 ‰. Det vil si at det i perioden er en 
ytterligere mulighet for økt inntekt fra eiendomsskatten tilsvarende 4,5 mill. kr. 
 
Følgende salderingsforslag er lagt inn på planområde 13 i rådmannens forslag til budsjett og 
økonomiplan: 
 
 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 
Øke eiendomsskatten  - -2,25 mill. kr -4,5 mill. kr -4,5 mill. kr 
Bruk av 
disposisjonsfond 

-14,1 mill. kr -7,4 mill. kr -3,5 mill. kr -3,1 mill. kr 

 
 
Utviklingstrekk i handlingsplanperioden: 
 

 
 
 
Kommunen har et driftsnivå som er høyere enn det kommunen har økonomi til å håndtere. I 
økonomiplanen er det brukt av fond for å kunne planlegge å fase inn nødvendig nedjustering av 
driftsrammene. For å kunne få et resultat i balanse må det i løpet av de første år i planperioden 
planlegges ytterligere omstillings-tiltak med sikte på å redusere/avvikle bruk av fond i planperioden 
 
Kommunen har gjennom år bygd opp igjen disposisjonsfondene for å kunne ha buffere. Dette bidrar til 
at kommunen kan bruke noe tid på å planlegge og å gjennomføre omstillingstiltak med nødvendig 
involvering av brukere og ansatte. I gjeldende økonomiplanperiode vil kommunen måtte saldere med 
35 mill. kr for å få et budsjett i balanse. Følgende nivå på disposisjonsfondet vil være gjeldende ved 
årets slutt de ulike år etter at ovennevnte bruk av fond er tatt hensyn til: 
 
 

Disposisjonsfond* 2014 2015 2016 2017 2018 
Ved utgangen av året,  
tall i hele mill.kr 60,9 47,0 39,7 36,2 33,1 
*) Det er trukket ut fond i størrelsesorden 15 mill. kr som det av kommunestyret er lagt føringer på. 
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Resultatmål økonomiperspektivet:  
 

ØKONOMIPERSPEKTIVET 2013 Status 2014 2015 2018 
Netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter 

-1,7 
Måles ved 
årets slutt  -3,5 0 

Netto lånegjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter  

81,2 
Måles ved 
årets slutt 91 89 
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Utvikling netto lånegjeld

 i kr  i % av netto driftsresultat

Lånegjelden omfatter også 
lån til investeringer på 
selvkostområdene og lån 
opptatt til videreutlån 
(startlån). Lån til 
selvkostområdene blir 
dekket inn av gebyrene og 
startlån finansieres ved 
videre utlån og vil dermed 
ikke ha vesentlig effekt på 
kommuneøkonomien. Det 
som belaster driftsnivået er 
lån til kommunens egne 
investeringer.  

Netto lånegjeld i % 
av driftsinntekter 
forteller noe om 
kommunes 
handlingsrom. 
Gausdal vil i 
økonomi-
planperioden få en 
utflating i netto 
lånegjeld i % av 
driftsinntektene. 
Dette fordi 
investeringsnivået nå 
flater ut. Investering i 
skolebygg er ikke 
medtatt. 
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OBLIGATORISKE BUDSJETTSKJEMA. 
 

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET 

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2013 

Oppr. 
budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 
Budsjett 

2018 
FRIE DISPONIBLE 
INNTEKTER             
Skatt på inntekt og formue -117 756 -121 014 -126 642 -126 642 -126 642 -126 642 
Ordinært rammetilskudd -192 771 -196 429 -192 440 -191 652 -190 552 -189 454 

Skatt på eiendom -22 414 -22 047 -22 721 -24 971 -27 221 -27 221 
Andre direkte eller indirekte 
skatter -1 684 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 

Andre generelle statstilskudd -11 974 -10 058 -13 044 -13 057 -12 985 -12 912 
Sum frie disponible 
inntekter -346 600 -350 848 -356 147 -357 622 -358 700 -357 529 
FINANSINNTEKTER/-
UTGIFTER 

Renteinntekter og utbytte -17 331 -16 570 -17 442 -16 582 -16 651 -16 766 
Gevinst finansielle 
instrumenter - - - - - - 
Renteutgifter, provisjoner og 
andre finansutgifter 14 880 15 160 16 168 16 824 17 515 18 514 

Tap finansielle instrumenter - - - - - - 

Avdrag på lån 24 920 20 060 18 500 19 715 20 871 21 967 
Netto finansinntekter/-
utgifter 22 468 18 650 17 226 19 957 21 735 23 715 
AVSETNINGER OG 
BRUK AV 
AVSETNINGER 
Til dekning av tidligere års 
regnskapsmessige 
merforbruk - - - - - - 
Til ubundne avsetninger 6 794 - - - - - 
Til bundne avsetninger 3 482 - - - - - 
Bruk av tidligere års 
regnskapsmessige 
mindreforbruk -7 383 - - - - - 
Bruk av ubundne avsetninger -6 917 -5 525 -14 105 -7 412 -3 477 -3 094 
Bruk av bundne avsetninger - - - - - - 

Netto avsetninger -4 023 -5 525 -14 105 -7 412 -3 477 -3 094 

FORDELING 
Overført til 
investeringsregnskapet 2 416 - - - - - 
Til fordeling drift -325 738 -337 723 -353 026 -345 077 -340 442 -336 908 
Sum fordelt til drift (fra 
skjema 1B) 325 738 337 723 353 026 345 077 340 442 336 908 

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

Regnskap 
2013 

Oppr. 
budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 
Budsjett 

2018 
Til fordeling på planområdene:             

1- Administrative fellestjenester 26 462 27 342 27 708 26 899 27 074 26 774 

2- Næring og miljø 5 848 6 465 6 218 6 638 6 638 5 913 

3- Skole 69 504 70 621 71 111 70 024 67 114 67 114 
4- Barnehage 34 490 34 101 36 964 35 964 34 964 34 964 

5- Kultur og fritid 10 961 10 743 10 727 10 578 10 278 10 278 

6- Teknisk drift 12 045 7 333 7 602 6 451 5 524 4 159 

7- Bygg/eiendom/areal 35 871 36 017 35 948 33 633 33 213 33 213 

8- Interkommunalt samarbeid 150 0 0 0 0 0 

9- Barn og familie 16 099 14 897 15 829 15 829 15 829 15 829 

10- Sosiale tjenester og sysselsetting 13 276 14 179 13 699 12 699 11 699 11 699 

11- Helse 40 932 38 717 46 059 45 173 47 723 47 723 

12- Omsorg 88 254 92 418 88 268 87 450 85 083 82 850 

13- Generelle utgifter og inntekter -28 154 -15 110 -7 109 -6 262 -4 698 -3 609 
Sum fordelt til drift 325 738 337 723 353 026 345 077 340 442 336 908 
 

OBLIGATORISKE NOTER TIL DRIFTSBUDSJETTET 2015. 
 

1. Grunnlaget for skatteanslaget og anslått beløp for inntektsutjevning. 
Budsjettet bygger på de forutsetninger som ligger til grunn for regjeringen Solberg sitt forslag til 
statsbudsjett for 2015. Kommunen benytter seg av KS sin prognosemodell for beregning av skatt, 
inntektsutjevning samt rammetilskudd. Postene er budsjettert slik i 2015: 
 
 Skatt på formue og inntekt 126,6 mill. kr 

Inntektsutjevningstilskudd   30,0 mill. kr 
Rammetilskudd   163,5 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   1,9 mill. kr 
 Integreringstilskudd flyktninger   3,0 mill. kr 
 
4. Forventet avkastning fra kommunalt eide selskaper. 
Det er budsjettert med slik avkastning fra kraftsektoren: 
 

Renter ansvarlig lån til LGE Holding as                  630 
Utbytte LGE Holding as                7 659  
Renter ansvarlig lån til Eidsiva as                4 021  
Sum budsjetterte inntekter fra kraftsektoren              12 310  
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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 436 
Tilskudd fiske, friluftsliv, vilt 37 
Renter av bundne fond 804 
Sum avsetning bundne fond 2 577 
 
Bruk av bundne fond   
Det er budsjettert med følgende bruk av 
næringsfond:   
Turistinformasjon 346 
Gausdal Næringstorg as/             0  
Gausdal Næringsforum 50 
Regional næringsenhet********** 360 
Sommerjobb for ungdom             130  
Tilskudd investeringer løypenett vestre dalføre 100 
Tilskudd Skeikampen pluss             200  
Tiltakskonto 50 
Sum bruk av næringsfond 1 236 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, 
utbetaling av tidligere års overskudd til eierne 1 000 
Koordinator familieråd 539 
Selvkostfond renovasjon 73 
Selvkostfond avløp 1 062 
Selvkostfond septik 51 
Tilskudd fiske, friluftsliv, vilt                 2  
Sum bruk bundne fond 3 963 

 
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 fond kommuneplan fra tidligere år – finansiere 
kommuneplanarbeid 2014 300 
Bruk av disposisjonsfond – finansiere tilskudd Skeikampen pluss 725 
Bruk av disposisjonsfond – saldering budsjett 2015 13 159 
Sum bruk av frie fond 14 184 

 
 
 
 
Øvrige noteopplysninger 
 

6. Budsjettreserver. 
Budsjettet inneholder følgende budsjettreserver og inntekter/utgifter som ikke er fordelt ut på 
planområdene (beløp i hele tusen kr): 
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 Beløp 
Formannskapets tilleggsbevilgningspost  310 
Lønnsreserve vedrørende lønnsforhandling 2015 (inkl. store deler av lønnsoppgjør 
2014 som ikke er fordelt ut på planområdene) 

 
9 674 

Seniortiltak 2 185 
Egenandel lærlinger 425 
Pensjon, fordeles på planområdene senere 1 912 
Avsetning til tap på fordringer 135 
 
 

BUDSJETTSKJEMA  2A  -  INVESTERINGSBUDSJETTET 
 

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2013 

Oppr. 
budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 
Budsjett 

2018 
INVESTERINGSBEHOV             
Investeringer i anleggsmidler 43 352 56 840 50 295 48 550 42 350 14 200 
Utlån og forskutteringer 9 675 13 800 11 000 11 000 11 000 11 000 
Avdrag på lån 6 054 3 100 3 600 4 000 4 000 4 000 

Avsetninger 2 365 - - - - - 

Årets finansieringsbehov 61 446 73 740 64 895 63 550 57 350 29 200 

  

FINANSIERT SLIK: 
Bruk av lånemidler -41 660 -53 986 -52 478 -49 346 -46 585 -21 695 
Inntekter fra salg av 
anleggsmidler -1 466 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Tilskudd til investeringer -114 -6 454 -8 567 -10 204 -6 265 -3 005 
Mottatte avdrag på utlån og 
refusjoner -11 193 -9 900 -2 600 -3 000 -3 500 -3 500 
Andre inntekter -115 - - - - - 

Sum ekstern finansiering -54 547 -71 340 -64 645 -63 550 -57 350 -29 200 

  
Overføring fra driftsbudsjettet -2 416 - - - - - 
Bruk av avsetninger -4 483 -2 400 -250 - - - 

Sum finansiering        -61 446        -73 740       -64 895       -63 550       -57 350       -29 200  
              

Udekket / Udisponert 
                        
-  

                     
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  
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BUDSJETTSKJEMA  2B - INVESTERINGSBUDSJETTET 
 

Oppr. 
Budsj. 
2014 År 2015 År 2016 

År 
2017 

År 
2018 

Investeringer i anleggsmidler                                   
(fra skjema 2A)      

Planområde 1:           

Investering i IKT - fellesprosjekter i 3-1-regi 2 500 3 390 1 000 800 800 

Oppgradering av nettverksutstyr. 400 
Egenkapitaltilskudd KLP  800 1 000 1 000 1 000 1 000 
Sum planområde 1 Administrative fellestjenester 3 700 4 390 2 000 1 800 1 800 

Planområde 2: 
Erverv grunn industriområde ved Segalstad bru 1 800 700 
Sum planområde 2 Næring og miljø - 1 800 - 700 - 
  
Planområde 3: 
Utskifting av lekestativ o.l. - 250 - 250 
Sum planområde 3 Skole - 250 - 250 - 
  

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

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

Planområde 6: 
Rammebevilgning vann og avløp 8 100 9 950 17 000 19 950 9 000 
Andel investering brannsamarbeid - mannskapsbil 305 
Rammebevilgning veg og flomsikring 2 900 2 900 3 000 3 300 500 
Sum planområde 6. Teknisk drift 11 000 13 155 20 000 23 250 9 500 

Planområde 7 Bygg / Eiendom / Areal 
Rammebevilgning - Utbyggingsområder: 6 350 4 000 2 500 200 - 
Rammebevilgning - planområdet øvrig.  - 

Investeringer - kommunale bygg: 
EPC / Rehabilitering av kommunale bygg 7 500 24 000 11 600 3 000 3 000 
  

Barnehagebygg, rammebevilgning 200 - - - - 

Skoler: 
Ny skole Linflåa 20 000 - - 
Forskjønning Forset etp 2, ungdomsskolen og Forset 
skole og barnehage 750 6 000 3 000 
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Oppr. 
Budsj. 
2014 År 2015 År 2016 

År 
2017 

År 
2018 

Kultur og idrett: 
Utkjøp grunn Linflåa  3 000 

Rehabilitering/habilitering: 
Bygging av ungdomsboliger - anslagsbevilgning. 
Forprosjekt i 2013. 400 - 6 000 10 000 
Bygging av bolig(er) langtidsplasser rus/psykiatri for 
eldre. Forprosjekt - 200 

Omsorg: 
Omsorg, rammebudsjett 700 700 700 700 700 

Sum planområde 7. Bygg/eiendom/areal 38 150 29 450 27 000 16 900 3 700 
  
PLANOMRÅDE 9 
Anskaffelse av to leasingbiler til Barn og familie 200 
Sum planområde 9 Barn og familie 200 - - - - 
  
PLANOMRÅDE 12 
Nytt system for trygghetsalarmer / velferdsteknologi 500 700 
Rammebudsjett omsorg - tiltak av ikke-bygningsmessig 
karakter 1 000 200 200 200 
Elektronisk nøkkelkortsystem 300 
Leasing / kjøp av biler hjemmetjenesten  200 
Sum planområde 12 Omsorg 700 2 000 200 200 200 

Sum investering i anleggsmidler 57 640 51 295 49 550 43 350 15 200 
  

Øvrige investeringer i budsjettskjema 2A som 
ikke inngår i posten Investering i anleggsmidler: 

År 
2014 År 2015 År 2016 

År 
2017 

År 
2018 

Planområde 7 Bygg / eiendom / areal 
Utlån startlån 13 000 10 000 10 000 10 000 10 000 
Avdragsutgifter startlån 3 100 3 600 4 000 4 000 4 000 
Sum øvrige investeringer som ikke inngår i posten 
Investering i anleggsmidler 16 100 13 600 14 000 14 000 14 000 

Sum investeringer totalt 73 740 64 895 63 550 57 350 29 200 

Herav investeringer vedr VA-anlegg 8 100 9 950 17 000 19 950 9 000 
Herav utgifter knyttet til Formidlingslån 16 100 13 600 14 000 14 000 14 000 

Sum investering utenom VA og formidlingslån 49 540 41 345 32 550 23 400 6 200 
  

Finansiering av investeringer År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 
Salg av tomt/grunn -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Refusjoner fra private -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 
Tilskudd fra ENOVA vedr EPC-kontrakt -2 600 
Bruk av tidligere avsatte bundne midler til 
barnehageformål 0 -250 0 0 0 

Spillemidler idrettshall/flerbrukshus -5 600 0 0 0 0 
Momskompensasjon investeringer - fra 2014 skal 
inntekten i sin helhet føres i investeringsregnskapet.  -2 754 -6 567 -5 604 -4 265 -1 005 
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Oppr. 
Budsj. 
2014 År 2015 År 2016 

År 
2017 

År 
2018 

Momskompensasjon inv. - Ny skole Linflåa -3 700 0 0 
Bruk av disposisjonsfond - Ny skole Linflåa -2 400 0 0 
Avdragsinntekter formidlings-lån. -2 300 -2 600 -3 000 -3 500 -3 500 
Bruk av lånemidler - formidlingslån -13 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 
Bruk av lånemidler - egne investeringer -40 986 -42 478 -39 346 -36 585 -11 695 
Sum finansiering -73 740 -64 895 -63 550 -57 350 -29 200 
  
Bruk av lån til egne investeringer: -40 986 -42 478 -39 346 -36 585 -11 695 
 - herav til VA-investeringer -8 100 -9 950 -17 000 -19 950 -9 000 
Bruk av lån utenom VA -32 886 -32 528 -22 346 -16 635 -2 695 
  
Kontrollsum - (0) (0) 0 0 
 
 

 

 

BUDSJETTSKJEMA  3  - ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT            
 

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2013 

Oppr. 
budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 
Budsjett 

2018 
DRIFTSINNTEKTER             
Brukerbetalinger -18 386 -17 252 -18 061 -18 061 -18 061 -18 061 
Andre salgs- og leieinntekter -52 937 -53 407 -57 559 -61 736 -62 698 -63 840 
Overføringer med krav til motytelse -48 644 -17 868 -19 303 -19 531 -19 531 -19 531 
Rammetilskudd -192 771 -196 429 -192 440 -191 652 -190 552 -189 454 
Andre statlige overføringer -11 974 -10 058 -13 044 -13 057 -12 985 -12 912 
Andre overføringer -1 381 -164 -164 -164 -164 -164 
Inntekts- og formuesskatt -117 756 -121 014 -126 642 -126 642 -126 642 -126 642 

Eiendomsskatt -22 414 -22 047 -22 721 -24 971 -27 221 -27 221 
Andre direkte og indirekte skatter -1 684 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 

Sum driftsinntekter -467 948 -439 539 -451 235 -457 115 -459 155 -459 126 
DRIFTSUTGIFTER 
Lønnsutgifter 222 365 223 821 244 243 242 189 238 689 236 689 
Sosiale utgifter 59 071 58 352 65 129 66 328 67 892 68 981 
Kjøp av varer og tjenester som 
inngår i kommunens 
tjenesteproduksjon 67 245 60 246 58 045 53 679 53 591 53 496 

Kjøp av tjenester som erstatter 
kommunens tjensteproduksjon 71 057 69 327 73 876 73 456 72 196 71 471 
Overføringer 40 788 23 148 16 111 16 162 16 162 16 162 
Avskrivninger 19 937 18 639 18 639 18 639 18 639 18 639 

Fordelte utgifter -7 064 -7 554 -7 780 -7 780 -7 780 -7 780 

Sum driftsutgifter 473 399 445 980 468 264 462 674 459 390 457 659 
Brutto driftsresultat 5 451 6 440 17 029 5 559 235 -1 467 
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EKSTERNE 
FINANSINNTEKTER 
Renteinntekter og utbytte -17 331 -16 570 -17 442 -16 582 -16 651 -16 766 
Gevinst finansielle instrumenter - - - - - - 
Mottatte avdrag på lån -32 -85 -85 -85 -85 -85 

Sum eksterne finansinntekter -17 363 -16 655 -17 527 -16 667 -16 736 -16 851 
EKSTERNE 
FINANSUTGIFTER 
Renteutgifter og låneomkostninger 14 880 15 160 16 168 16 824 17 515 18 514 
Gevinst finansielle instrumenter - - - - - - 
Avdrag på lån 24 920 20 060 18 500 19 715 20 871 21 967 
Utlån 73 112 112 112 112 112 

Sum eksterne finansutgifter 39 872 35 332 34 780 36 651 38 498 40 593 
Resultat eksterne 
finanstransaksjoner 22 509 18 677 17 253 19 984 21 762 23 742 
Motpost avskrivninger -19 937 -18 639 -18 639 -18 639 -18 639 -18 639 

Netto driftsresultat 8 023 6 479 15 643 6 904 3 358 3 636 
BRUK AV AVSETNINGER 
Bruk av tidligere års 
regnskapsmessige mindreforbruk -7 383 - - - - - 
Bruk av disposisjonsfond -9 869 -6 221 -14 405 -9 512 -3 477 -3 094 
Bruk av bundne fond -10 760 -3 092 -3 963 -1 901 -2 170 -2 831 
Bruk av likviditetsreserven - - - - - - 

Sum bruk av avsetninger -28 011 -9 313 -18 368 -11 413 -5 647 -5 925 
AVSETNINGER 
Overført til investeringsregnskapet 2 416 - - - - - 

Avsatt til dekning av tidligere års 
regnskapsmessige merforbruk - - - - - - 
Avsatt til disposisjonsfond 7 927 150 150 150 150 150 
Avsatt til bundne fond 9 645 2 684 2 575 2 259 2 139 2 139 
Avsatt til likviditetsreserven - - - - - - 

Sum avsetninger 19 988 2 834 2 725 2 409 2 289 2 289 
Regnskapsmessig mer-
/mindreforbruk -0 0 -0 -2 100 0 0 
Netto driftsresultat i % av 
driftsinntektene -1,7 % -1,5 % -3,5 % -1,5 % -0,7 % -0,8 % 
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BUDSJETTSKJEMA  4  - ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING 

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2013 

Oppr. 
budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 
Budsjett 

2018 

INNTEKTER             
Salg driftsmidler og fast eiendom -572 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Andre salgsinntekter -115 - - - - - 
Overføringer med krav til motytelse -5 209 -7 600 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 
Statlige overføringer -11 -6 454 -6 567 -8 204 -4 265 -1 005 
Andre overføringer -103 - - - - - 
Renteinntekter, utbytte og eieruttak - - - - - - 

Sum inntekter -6 009 -15 054 -9 567 -11 204 -7 265 -4 005 
UTGIFTER 
Lønnsutgifter 2 496 - - - - - 
Sosiale utgifter 11 - - - - - 

Kjøp varer og tjenester som inngår i 
kommunens tjenesteproduksjon 29 390 53 490 53 895 52 550 46 350 18 200 

Kjøp av tjenester som erstatter 
kommunens tjenesteproduksjon 3 534 2 500 - - - - 
Overføringer 7 921 850 - - - - 
Renteutgifter og omkostninger - - - - - - 
Fordelte utgifter - - - - - - 

Sum utgifter 43 352 56 840 53 895 52 550 46 350 18 200 
FINANSIERINGS-
TRANSAKSJONER 
Avdrag på lån 6 054 3 100 - - - - 
Utlån 9 590 13 000 10 000 10 000 10 000 10 000 
Kjøp av aksjer og andeler 85 800 1 000 1 000 1 000 1 000 
Dekning av tidligere års udekkede 
merforbruk - - - - - - 
Avsatt til ubundne investeringsfond 1 574 - - - - - 
Avsatt til bundne fond 791 - - - - - 
Avsatt til likviditetsreserven - - - - - - 

Sum finansieringstransaksjoner 18 094 16 900 11 000 11 000 11 000 11 000 
Finansieringsbehov 55 436 58 686 55 328 52 346 50 085 25 195 
FINANSIERING 
Bruk av lån -41 660 -53 986 -52 478 -49 346 -46 585 -21 695 
Salg av aksjer og andeler -894 - - - - - 
Bruk av tidligere års udisponerte 
mindreforbruk - - - - - - 
Mottatte avdrag på utlån -5 984 -2 300 -2 600 -3 000 -3 500 -3 500 
Overført fra driftsregnskapet -2 416 - - - - - 
Bruk av disposisjonsfond - -2 400 - - - - 
Bruk av ubundne investeringsfond -3 947 - - - - - 
Bruk av bundne fond -536 - -250 - - - 
Bruk av likviditetsreserven - - - - - - 

Sum finansiering -55 436 -58 686 -55 328 -52 346 -50 085 -25 195 
Udekket / Udisponert - - - - - - 
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VEDLEGG 1 - PLANARBEID I PERIODEN 2015-2018 
Årlig gjennomgang med utgangspunkt i kommunal planstrategi 2012-2015/16 

PLANARBEID - strategiplan 2015-2018 Kommunalt 
planarbeid 

TEMA PLANER PLANTYPE Vedtatt/ 
Revidert 

MERKNAD 2015 2016 2017 2018 

Arkivplan  2013    X  
Informasjonsplan  2014     X 
Energi og klimaplan Kommunedelplan 2009    X  
Næringsplan  2000 Erstattet av 

interkommunal plan 
    

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

Kommunedelplan 2011 Handlingsplan 
rulleres årlig, 
hovedrevisjon 2015  

 
X 

   

Frivilligmelding – 
samhandling frivillig sektor 

  En ny plan som 
vurderes  

 X   

Løypeplan    Påbegynt X    
Hovedplan vann og avløp  2009 Påbegynt X    
Trafikksikkerhetsplan for 
Gausdal 

 2011 Handlingsplan 
rulleres årlig, 
hovedrevisjon 2015 

 
X 

   

Rehabiliteringsplan 
eiendom 

 2013/ 
2014 

Sees i 2015-2018 i 
sammenheng med 
EPC 

    

Smittevernplan  2004  X    
Kulturminneplan   En ny plan X X   
Boligsosial handlingsplan  2003/08  X X   
Strategiplan for folkehelse 
2009-12 

 2009 Utgår: Mål og 
strategier ligger nå i 
kommuneplanen 
samfunnsdel 

    

Helse- og omsorgsplan, 
med delplaner:  
- Rehabilitering 
- Habilitering 
- Psykisk helsetjeneste 
- Somatisk omsorg 
- Demens omsorg 

 2009  X X   

Beredskapsplan for Gausdal  2014 Rulleres årlig X X X X 
Plan om vold i nære 
relasjoner 

  Ny plan X    

Reguleringsplaner   Prioriteres årlig i 
planutvalget 

X X X X 
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PLANARBEID - strategiplan 2015-2018 Kommunalt  
planarbeid 

OVERORDNEDE 
PLANER 

PLANTYPE VEDTATT/ 
REVIDERT  

MERKNAD 2015 2016 2017 2018 

Kommuneplanens 
samfunnsdel 

Kommuneplan 2014 Rullering 
bestemmes i 
kommunal 
planstrategi 
2016-2019 

 
 

   

Kommunal planstrategi Etter plan- og 
bygningsloven 

2012 Vedtas år 1 i 
ny kommune-
styreperiode 

  
X 

  

Kommuneplanens arealdel  
Med delplan for  

- Forset 
- Svingvoll 
- Follebu  
- Segalstad Bru 
- Veslesetra 
- Skei 

 

Kommuneplan 2006 
 
2006 
2006 
2002 
2009  
2004 
2010 
 

Planprogram 
vedtatt nov. 
2014 

X 
 
 
 
 

X 
 

  

Nyseterkjølen / Kjølen i 
Svatsum 

Kommunedelplan 2014      

Spredt boligbygging Kommunedelplan 2002 Blir ikke 
rullert etter 
vedtak i 
kommeplanens 
samfunnsdel  

    

Strategiplan = 
kommuneplanens 
handlingsdel med 
økonomiplan og årsbudsjett 

Jfr. Plan- og 
bygningsloven og 
Kommuneloven 

Årlig   X X X X 

 

Interkommunale planer 2015 2016 2017 2018 

Forvaltningsplan for Lågen 
med sideelver 

  Plan for og med kommuner 
ved Lågen og med 
sideelver 

 
X 

   

Landbruksplan for 
Lillehammer-regionen 

Vedtatt i 2014  Rullering vurderes i ny 
kommunal planstrategi, 
regional del 

    

Interkommunal 
beredskapsplanlegging 

Må vurderes 
oppstartet  

 Jfr. kommunal planstrategi 
2012, interkommunal del, 
3:1.  

 
X 
 

 
X 

  

Næringsplan for 
Lillehammer-regionen 

Vedtatt i 2014  Rullering vurderes i ny 
kommunal planstrategi, 
interkommunal del, 3:1 
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ØKNING AVGIFTER OG GEBYRER 2015.
Økning sosialhjelp 2015   : 3,00 %

 Generell prisøkning 2015 : 3,00 %
Byggesaksbehandling 2015: 15,00 %
Kart og oppmåling 2015: 10,00 %

Arealplanlegging, byggesak, kart og oppmålingsarbei der

33 039      37 995       4 956      
1 652        1 900         248         

826           950           124         
33 039      37 995       4 956      
16 518      18 996       2 478      

33 039      37 995       4 956      
7 509        8 635         1 126      
7 509        8 635         1 126      
1 491        1 715         224         

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

Areal       0 – 50m2                     3 139        5 180         8 260 3 610     5 957      9 499         471       777        1 239      

Areal   51 – 100m2                     7 256        9 360       12 436 8 344     10 764    14 301       1 088     1 404     1 865      

Areal 101 – 200m2                   10 389      13 787       15 236 11 947   15 855    17 521       1 558     2 068     2 285      

Tillegg pr. påbegynt 100 m2 utover 200 m2                     1 024        1 024         1 024 1 178     1 178      1 178         154       154        154         

  
   

 

 

Økning i kronerTjeneste Satser 2014 
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

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

Satser 2015 

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. 210 1 942       4 045        216 2 000      4 652         6 58 607

1 152         150
1 152         150
1 152         150
3 554         464

572           75
2 433         317

Søknad om fradeling nye tomter              -   1 152         
1 178         154

Midlertidig brukstillatelse/ferdigatest 500           
722            94

1 157         151
4 641         605
1 152         150
8 000         1820
2 260         295
1 797          234

23 198       3026

600           179
600           179
400           191
968           126

2 580         
4 300         

 

1002 1 152         150
1061

1 220         159
412

474           62
Bruksendring fra bolig til hytte 412 474           62

                            421 
                            421 
                            209 
                            842 

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

d.    Søknad om personlig godkjenning  pr. funksjon

Behandling etter eierseksjonsloven, med befaring (5x rettsgebyret)  Statlig regulert 

Forlengelse av utgått tillatelse der plangrunnlaget ikke er endret

Dersom gebyret blir urimelig i forhold til det arbeidet bygningsmyndigheten har, kan enhetsleder for teknisk 
For avslåtte saker regnes 75% av fullt gebyr.

Ferdigattest når brukstillatelse er gittt

Behandling etter eierseksjonsloven, uten befaring (3x rettsgebyret)

Behandling av forurensningsskader etter saksbehandl. forskrift                         20 172 
Behandling av lokal godkjenning av foretak:

Innhegning mot veg

Grunnundersøkelse

Brukstillatelse/ferdigattest                          1 024 

                            628 

Tillegg for behandling av dispensasjon, enkle dispensasjoner
Tillegg for behandling av dispensasjon                          4 036 

Økning i kroner

c.     Søknad om ansvarsrett pr. foretak

Skilt                          1 002 

Kl. 2

Utslippstillatelse                          1 563 

Tillegg for oversendelse til andre myndigheter, gebyr pr.oversendelse                          1 006 

Satser 2014 Tjeneste

Fasadeendring                          1 002 
Riving                          1 002 

                            497 
Delingstillatelse

Skilt i strid med vedtektene og som krever behandling i planutvalget

Tillegg for behandling av dispensasjon, tyngre dispensasjoner

Satser 2015 

                         2 116 

                         1 002 

                         3 090 

                         6 180 

Endring med tillatelse på bakgrunn av reviderte planer som medfører behandling. Dersom det er 
et nytt bygg med ny plassering regnes fullt gebyr. Evt. gebyr for ansvarsrett kommer i tillegg.

Bruksendring mellom bolig og hytte der den omsøkte bruken har vært godkjent tidligere og all 
krav åpenbart er oppfylt

                         1 965 

 Statlig regulert 



 

S
ide 65 av 74 

  

 

6.1.1       Oppretting av grunneiendom og festegrunn
areal fra 0 – 250 m² 5 000      5000
areal fra251– 500 m² 8 000      8000
areal fra 501 – 2000 m² 12 302     13 532    1230
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 1 119       pr. da. 1 231      pr. da. 112
(areal ut over 5000 m² faktureres etter medgått tid,
d.v.s. kr.16.672 ,- + timesats etter medgått tid)
punktfeste med oppmålingsforretning 4 473       4 920      447
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. 3.573 + timesats etter medgått tid
Punktfeste uten oppmålingsforretning 2 236       2 460      224

6.1.2       Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
areal fra 0 – 500 m² 2 236       2 460      224
areal fra 501 – 2000 m² 3 355       3 691      336
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 – 250 m² 5 000      5000
areal fra 251 – 500 m² 8 500      8500
areal fra 251 – 2000 m² 11 742     12 916    1174
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 1 119       pr. da 1 231      112

6.1.4       Oppretting av anleggseiendom
Gebyr som for oppretting av grunneiendom.
Volum fra 0 -2000m3 13 420     14 762    1342
Volum fra 2001 m3 -økning påbegynt 1000m3 1 119       pr. 1000m3 1 231      pr. 1000m3 112

6.1.5       Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
Minstegebyr 3 355       3 691      336

Tjeneste Satser 2014 Økning i kronerSatser 2015 
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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 4 473       5 000      527
areal fra 251 - 500 m2 6 710       8 500      1790

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 4 473       4 920      447
volum fra 251 - 500m3 6 710       7 381      671

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 -500 m2 10 165     11 182    1017
areal fra 501 -1000 m2 12 302     13 532    1230
arealoverføring pr. nytt påbegynt da. medfører en gebyrøkning på kr 1 119       pr. da 1 231      pr. da 112
Areal utover 5000 m2 faktureres etter medgått tid, dvs. kr. 17.223 + 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 5 599       6 159      560
volum fra 251 - 500m3 7 829       8 612      783
volumoverføring pr. nytt påbegynt 1000 m³ medfører en økning av gebyret på kr. 1 119       pr. 1000m3 1 231      pr. 1000m3 112

                         

Tjeneste Satser 2014 Satser 2015 Økning i kroner
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6.5        Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidl igere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkter 2 236       2 460      224         
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 225          248         23           

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 2 165       2 382      217         

6.7        Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 1 678       1 846      168         
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.

6.11    Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider 193          212         19
Matrikkelbrev over 10 sider 384           422         38
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

Timesatser
Timesats oppmålingsingeniør 728          801         73
Timesats for et målelag 1 286        1 415      129

Tjeneste Satser 2014 Satser 2015 Økning i kroner
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Barnehage
Tjeneste Satser 2014 (pr. 

mnd.)
Barnehage full tid, 5 dager pr. uke                     2 400 2 580         180         
Barnehage deltid, 3 dager pr. uke                     1 584 1 703         119         
Barnehage deltid, 2 dager pr. uke                     1 056 1 135         79
Søskenmod. barnehage, uansett antall
Kost barnehage, pr. mnd.                       390 402           12           

Skolefritidsordningen
Tjeneste Satser 2014 (pr. 

mnd.)
Skolefritidsordning 4 - 5 dager pr. uke                     1 978 2 037         59           
Skolefritidsordning 1 - 3 dager pr. uke                     1 428 1 471         43           
Skolefritidsordning timesats                         67 69             2             
Blir barna hentet etter stengetid 16.30, faktureres pr. påbegynt 
halvtime 330                      340           10           
Søskenmoderasjon skolefritidsordning, uansett antall 50 % 50 %
Kost skolefritidsordning, 4 - 5 dager pr. uke                       261 269           8             
Kost skolefritidsordning, 1 - 3 dager pr. uke                       157 162           5             

Bibliotek
Tjeneste Satser 2014
Purregebyr, 1. gangs purring 10 30 20
Purregebyr, 2. gangs purring 28 50 22
Purregebyr, 3. gangs purring 53 100 47

Satser 2015 pr. mnd.

Økning i kroner

Endring i kroner

Endring i kroner

Satser 2015 

Satser 2015 pr. mnd.

Moderasjon på 30% for første barn, 50% for  de neste
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Idrettshallene/Linflåa idrettspark, satser inkl. mv a.
Tjeneste Satser 2014
GAUSDALHALLEN, innen bygds, priser eks. mva
Leie av hel hall hverdager, pr. time, innenbygds 50 52 2

50  52 2

50  52 2
Skytebanen, månedskort gruppe over 5 personer 640 659 19
GAUSDALHALLEN, utenbygds, priser eks. mva Satser 2014
Leie av hel hall, pr. time hverdager 469 483 14
Leie av hel hall lør/søn, pr. time lør/søn 735 757 22
Leie pr. enhet i salen (1/3). Pr. time hverdager 214 220 6
Leie pr. enhet i salen (1/3). Pr. time lør/søn 340 350 10
Leie pr. enhet i salen (2/3) Pr. time hverdager 279 287 8
Leie pr. enhet i salen (2/3). Pr. time lør/søn 441 454 13
Skytebanen, månedskort gruppe over 5 personer 640 659 19
GAUSDAL ARENA, innenbygds, priser eks. mva Satser 2014
Flerbrukshallen, hel hall pr. time                         50 52             2             
Flerbrukshallen, 1/2 hall, pr. time                         50 52             2             
Styrkerom, månedskort enkeltpersoner                       157 162           5             
Leie av styrkerom, månedskort grupper over 5 personer                     1 030 1 061         31           
Spinningrom time 50                        52             2             
Skumgrop, i tillegg til hall, hverdager 50                        52             2             
Dansesal 50                        52             2             
Klubbrom 50                        52             2             
Møterom m/kjøkken, C102 50                        52             2             
Øvingsrom Akustikk 1 - 5, C106 - 110 50                        52             2             
Ungdomshus 50                        52             2             

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

Husleie klubbrom betales kun for lukket møtevirksom het/arrangement
Husleie for større arrangementer, slik som fester, messer, utstillinger, kulturarrangementer, m.v. avt ales for hvert enkelt tilfelle

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

Økning i kroner

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

Økning i kronerSatser 2015 

Økning i kroner

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

Satser 2015 

Satser 2015 
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GAUSDAL ARENA, utenbygds, priser eks. mva Satser 2014
Flerbrukshallen, hverdager  hel hall pr. time 469 483           14           
Flerbrukshallen, lør/søn hel hall pr. time 735 757           22           
Flerbrukshallen, hverdager 1/2 hall, pr. time 235 242           7             
Flerbrukshallen,lør/søn 1/2 hall, pr. time 370 381           11           
Styrkerom, månedskort enkeltpersoner 157 162           5             
Leie av styrkerom, månedskort grupper over 5 personer 1030 1 061         31           
Spinningrom hverdager,  time 235 242           7             
Spinningrom lør/søn,  time 370 381           11           
Skumgrop, i tillegg til hall, hverdager 235 242           7             
Skumgrop, i tillegg til hall, lør/søn 370 381           11           
Dansesal hverdager pr. time 235 242           7             
Dansesal lør/søn pr. time 370 381           11           
Klubbrom, hverdager pr. time 235 242           7             
Klubbrom, lør/søn pr. time 370 381           11           
Møterom m/kjøkken, hverdager pr. timeC102 235 242           7             
Møterom m/kjøkken, lør/søn pr. timeC102 370 381           11           
Øvingsrom Akustikk 1 - 5, C106 - 110, hverdager pr. time 235 242           7             
Øvingsrom Akustikk 1 - 5, C106 - 110, lør/søn pr. time 370 381           11           
Ungdomshus, hverdager pr. time 469 483           14           
Ungdomshus, lør/søn pr. time 735 757           22           
Tjeneste Satser 2014

 Kamp kunstgress, pr. økt                     1 545 1 591         46           
 Barn og unge pr. time                       427 440           13           
 Senior, pr. time                       711 732           21           
 Vinter, pr. time                     1 102 1 135         33           

 Kamp gress, pr. økt 1 288                    1 327         39           
 Barn og unge gress pr. time 283                      291           8             
 Barn og unge friidrettsbane pr. time 144                      148           4             
 Senior, gress pr. time 582                      599           17           
 Senior, friidrettsbane pr. time 288                      297           9             
 Arrangement, friidrettsbane pr. time 644                      663           19           

Satser 2015 Økning i kroner
Utleie Linflåa kunstgressbane, lag utenfor Gausdal kommune og private

 Utleie Linflåa stadion m/gressbane, lag utenfor Ga usdal kommune og private: 

Satser 2015 Økning i kroner



 

S
ide 71 av 74 

 

 

 Utleie kulturhuset og kommunestyresalen 
Tjeneste Satser 2014
Interne:
 Kultursalen inkl. flygel/talelyd 1 500                    1 545         45           
 Lydutstyr 1 100                    1 133         33           
 Garderober 500                      515           15           
 Kommunestyresalen inkl. talelyd 1 000                    1 030         30           
 Eksterne: 
 Kultursalen inkl. flygel/talelyd 2 500                    2 575         75           
 Lydutstyr 2 200                    2 266         66           
 Garderober 800                      824           24           
 Salgsmesse kultursalen 4 000                    4 120         120         
 Kommunestyresalen inkl. talelyd 1 500                    1 545         45           
 Salgsmesse kommunestyresalen 3 000                    3 090         90           

Satser 2015 Økning i kroner
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Kulturskole
Tjeneste Satser 2014
Dans                     1 382 1 423         41           
Gruppeundervisning/rockeverksted                     1 828 1 883         55           
Individuell undervisning                     2 543 2 619         76           
Søskenmoderasjon individuell undervisning 25%, uansett antall

Jord- og skogbruk  
Tjeneste Satser 2014
Jordprøvetakning pr. uttatt prøve                         85 88             3             
Gjødselplan, pr. plan med bruk av husdyrgjødsel (eks. mva)                     1 200 1 236         36           
Gjødselplan, pr. plan uten bruk av husdyrgjødsel (eks. mva)                       850 876           26           
Gjødselplan, pr. plan tillegg pr. skifte utover 10 (eks. mva)                         75 77             2             
Vegplanlegging, pr. time                       450 464           14           
Økonomisk planlegging, pr. time                       450 464           14           
Individuell rådgivning, pr. t. utover 2 timer                       450 464           14           

 
Pleie- og omsorg
Tjeneste Satser 2014
Trygghetsalarm, pr. måned                       100 103           3
Trygghetsalarm, leiepris pr. år, kommunale alarmer                       331 341           10
Frokost/kveldsmat, pr. porsjon                         23 24             1
Middagsporsjoner til hjemmeboende, pr. porsjon                         59 61             2
Full kost, bofelleskap m.v., pr. måned                     2 726 2 808         82
Hjemmehjelp for brukere med inntekt under 2G 180                      180           Fastsettes sentralt
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 2G – 3G 595                      613           18
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 3G – 4G 1 012                    1 042         30
Hjemmehjelp for brukere med inntekt under 4G – 5 G 1 571                    1 618         47
Hjemmehjelp for brukere med inntekt >5 G                     1 958 2 017         59
Timesats hjemmehjelp                       133 137           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
Kurdøgnpris sykehjem kr. 2655 pr. døgn

Kr. 142,- pr. døgn

Satser 2015 

Kr. 142,- pr. døgn

Økning i kronerSatser 2015 

Satser 2015 

Økning i kroner

Kr. 74,- pr. dag/natt Kr. 74,- pr. dag/natt

Økning i kroner
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Rehabilitering
Tjeneste Satser 2014
Skyss dagsenter tur/retur 47 48 1

Skjenkebevilling
Tjeneste Satser 2014
Behandlingsgebyr ambulerende bevilling 200 206           6
Skjenkebev. mindre arr. (pub m.v.) 500 515           15
Skjenkebevilling større off. arrangement 2000 2 060         60

Skoleanlegg
Tjeneste Satser 2014
Leie av skolelokaler, pr. semester 663 20
Leie av skolelokaler, pr. kveld 265 8
Barn- og ungdom leier gratis 0 0 0

Vann- avløp- renovasjon og feiing
Tjeneste Satser 2014
Vann, satser eksklusive mva
Abonnementsgebyr bolig/næring pr. år, pr. abonnement. 1 550                      1 550         0
Abonnementsgebyr hytter 2 325                    2 325         0
Forbruksgebyr, all bebyggelse 15,5                     15,5          0
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 1 311                      1 416         105
Abonnementsgebyr hytter 1 967                    2 124         157
Forbruksgebyr, all bebyggelse 16,50                    17,82         1,32
Tilknytningsgebyr hytter pr, m2 370                      370           0
Tilknytningsgebyr låg sats 135,00                  135           0
Tilknytningsgebyr høg sats 400                      400           0
Slam, satser eksklusive mva
Tømming av septikslam, pr m³. 621,6                     621,6         0

Satser 2015 

Satser 2015 

273

Økning i kroner

Økning i kroner

Satser 2015 

Satser 2015 

Økning i kroner

Økning i kroner

683
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Tjeneste Satser 2014
Renovasjon, satser eksklusive mva
3-beholdersystem med restbeholder 140 liter 1 640                    1 732         92
3-beholdersystem med restbeholder 240 liter 2 056                    2 176         120
3-beholdersystem med restbeholder 360 liter 2 856                    3 128         272
Sambruk (360l/2 ab.) 1 848                    1 956         108
Miljøtor/fellesløsning,pr. abonnement, pr. år, 2 056                    2 176         120
Hytter, kategori 1, pr. år og og setrer per ab., eks. mva 588                      632           44
Hytter, kategori 2, pr. år, eks. mva 1 560                    1 652         92
Papp/papir, økning med 100 l. til 240 l. beholder 200                      208           8
Papp/papir, økning med 220 l. til 360 l. beholder 360                      372           12
Matavfall, økning med 100 l. til 240 l. beholder 200                      212           12
Økt henteavsatnd inntil 10 m. 264                      360           96
Økt henteavstand over 10 m 516                      600           84
Feiing, satser eksklusive mva
Feieavgift, pr. pipe 390                      390 0
Gassfyringsanlegg 305                       305 0
Øvrige tjenester utført av feiervesenet betales etter 
medgått tid og følgende timepris 520                      520 0

Økonomitjenester
Tjeneste Satser 2014
Purregebyr 1. gang Fastsettes sentralt Fastsettes sentralt
Purregebyr 2. gang Fastsettes sentralt Fastsettes sentralt
Forsinkelsesrente Fastsettes sentralt Fastsettes sentralt

Sosialhjelp - veiledende satser.
Tjeneste Satser 2014
Enslig med egen husholdning                     5 660 5 830         170         
Hjemmeboende ungdom                     3 787 3 901         114         
Ektepar/samboende                     9 104 9 377         273         
Samboende - en person                     4 553 4 690         137         
Barn 0 - 5 år                     2 093 2 156         63           
Barn 6 - 10 år                     2 761 2 844         83           
Barn 11 - 17 år                     3 487 3 592         105         
Nødhjelp pr. dag pr. person                         82 84             2             
Nødhjelp pr. ekstra familiemedlem                         28 29             1             

Omsorgslønn
Tjeneste Satser 2014
Timesats                       165 170           5             

Satser 2015 Økning i kroner

Satser 2015 

Satser 2015 

Satser 2015 Økning i kroner

Økning i kroner


