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INNLEDNING 
 
Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til strategiplan med kommuneplanens handlingsdel og 
økonomiplan for 2016-2019, med årsbudsjett for 2016.  
 
«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  6. november 
Politisk prosess:  
Strategi- og budsjettkonferanse for kommunestyret  6. november 
Arbeid i partigruppene.  
Administrasjonen er tilgjengelig for deltakelse i gruppemøter mv. 

 
Hele perioden. 

Formannskapets budsjettbehandling og innstilling 17. november 
Budsjettet er ute til offentlig ettersyn – minst 2 uker   Fra 18. november 
Arbeidsmiljøutvalget  1. desember 
Kommunestyrets behandling 10. desember 

 

Forslaget tar utgangspunkt i følgende: 

• Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av kommunestyret mai 2014. 
• Strategiplan med økonomiplan 2015-2018 
• Politiske vedtak gjennom året  
• Statlige styringssignaler, bl.a. gjennom statsbudsjettet 
• Administrasjonens faglige vurderinger og prioriteringer 

 

 

Gjennom strategiplanen skal 
Gausdal kommunestyre vedta 
de resultatmål kommunen skal 
arbeide med inn mot neste 
fireårsperiode, de økonomiske 
rammene for drift og 
investeringer i 2016 og 
økonomiplanen for de tre 
påfølgende år.  
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Omstillingen og omstrukturering 
Gausdal kommune vil i årene fremover være i en omfattende omstilling- og omstruktureringsprosess. 
For å lykkes er kommunen avhengig av vilje og evne til både å planlegge økonomisk for årene 
fremover, og til å gjennomføre nødvendige tiltak. 

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. Etter 2016 er fondene nesten tomme. I gjeldende 
økonomiplanperiode vil kommunen måtte saldere med 40 mill. kr for å få et budsjett i balanse. I 2016 
må tiltak planlegges og iverksettes for å få maksimal effekt i 2017 og utover.  

Gausdal kommune skal levere tjenester med riktig kvalitet, og mottakerne skal oppleve at de får god 
service. Målet er at kommunen igjen skal få en bærekraftig økonomi – med handlingsrom - som gjør at 
velferdstjenestene sikres for fremtiden. For å få det til fremmes det forslag som helt sikkert vil vekke 
debatt. En slik debatt ønsker rådmannen velkommen. 

Et budsjett skal være helhetlig. Det innebærer at ulike hensyn og argumenter må veies opp mot 
hverandre, og opp mot overordnede prioriteringer, på tvers av alle planområder. Rådmannen opplever 
at vi i Gausdal kommune har kommet langt når det gjelder å ha et slikt helhetlig perspektiv. Det er 
likevel ikke tvil om at vi fremdeles har et utviklingspotensial. Ikke minst må vi jobbe videre med å se 
tiltak i ulike tjenester i sammenheng.  

Kommunen er avhengig av dyktige ledere, og det er derfor viktig for rådmannen at vi evner å 
videreutvikle dem. Gausdal kommune er videre helt avhengig av riktig kompetanse, og det er kritisk at 
kompetansen beholdes i organisasjonen. Omstillingsprosesser får også konsekvenser for arbeidsmiljø, 
arbeidsprosesser og organisering av tjenestene. Rådmannen ser det som en kritisk suksessfaktor at vi 
har fortsatt stort fokus på et godt arbeidsmiljø og høyt nærvær.  

I det siste året spesielt har vi fått erfare at det ikke er gitt at Norges positive økonomiske utvikling skal 
vare. I tid faller dette sammen med at vi tydeligere ser at norsk offentlig sektor – om få år – vil stå 
foran store utfordringer knyttet til den demografiske utviklingen. En vesentlig mindre andel av 
befolkningen vil være i yrkesaktiv alder. Det vil påvirke finansieringen av offentlig sektor fordi det vil 
være færre som betaler ordinær inntektsskatt, og det vil ikke minst påvirke muligheten for rekruttering 
av arbeidskraft. Samtidig vil andelen eldre øke. 

Det er ikke nødvendigvis sikkert at økningen i antall eldre vil utløse tilsvarende økt behov for 
omsorgstjenester. Morgendagens eldre vil antakelig ha en langt bedre helse enn hva tilfellet var for kun 
få år siden. Likevel må vi være forberedt på at en omsorgssektor som allerede har store utfordringer i 
dag, vil få enda større belastninger framover. Slik rådmannen ser det, finnes det to mulige 
hovedstrategier for å møte denne situasjonen. Den ene innebærer en tradisjonell nedskjæringspolitikk, 
men med vesentlig tøffere tiltak enn vi så langt har vært vant til. Den andre handler om å satse på 
utvikling og det å møte innbyggernes behov på nye måter. Gausdal kommune har gode forutsetninger 
for å velge utvikling som strategi, og rådmannen vil på det sterkeste anbefale en slik retning.  

Administrasjonen og den politiske ledelsen har ulike roller i den kommunale forvaltningen. Derfor er 
det naturlig at prioriteringene også kan være forskjellige. I en godt fungerende kommune bør det 
likevel være et poeng å gjøre hverandre best mulig. Derfor har det også vært rådmannens intensjon å 
lage et forslag til strategiplan med økonomiplan og årsbudsjett som framstår nyttig for den videre 
politiske behandling, uten at det utfordrer administrasjonens faglige integritet. 
Økte utgifter til renter og avdrag gjennom økonomiplanperioden innebærer i utgangspunktet en 
innsnevring av allerede trange rammer i driftsbudsjettet. Den forholdsvis sterke gjeldsveksten betyr 
også at kommunen blir mer sårbar for mulige framtidige økninger fra det historisk lave rentenivået vi 
har i dag. Investeringene som er innarbeidet i forslaget, anser rådmannen likevel som nødvendige for å 
kunne oppnå reduksjoner i framtidige driftsutgifter. 
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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 og 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.  

Kommunestrukturprosessen er avsluttet. Hva nå? 
Alle kommuner har fått et utredningsoppdrag fra Stortinget. Kommunene Gausdal, Lillehammer, 
Ringebu og Øyer har vært igjennom en omfattende prosess med utredninger, innbyggerundersøkelser, 
kommunikasjon og involvering og arbeid med intensjonsplan. Summen av dette vil inngå i 
kommunens svar. Prosessen er avsluttet i denne omgang. Hva er alternativet? Kommunens 
utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og tjenesteutvikling i et lengre perspektiv forsvinner ikke. 
Vi må derfor satse på flere interkommunale løsninger for å effektivisere, redusere sårbarhet, sikre 
faglighet og solide fagmiljø. Vi er avhengig av at de andre kommunene i Lillehammer-regionen 
ønsker det samme, både politisk og administrativt. Å bygge opp, utvikle og videreutvikle 
interkommunalt samarbeid krever fokus, god styring og ledelse.  

Bosetting og integrering 
Integrering vil få økt oppmerksomhet i 2016. Gausdal planlegger å ta imot flere flyktninger for 
bosetting. Et godt integreringsarbeid fordrer samarbeid mellom mange og ulike aktører, internt i 
kommunen og med aktører i nærmiljøet.   
 
---- 
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ORGANISERING 
 
Politisk struktur.  
I denne kommunestyreperioden har vi følgende politiske struktur:  

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

Gausdal ungdoms-

skole og VO 
Follebu skole Serviceenhet Familie og helse NAV 

Fjerdum skole Engjom skule Kulturskole og 

ungdomsarbeid 
Teknisk enhet Hab-/rehab-enheten  

Forset skole Barnehagene Landbrukskontoret 

i Lillehammer-reg.  

Follebu 

omsorgssenter  
Forset 

omsorgssenter 

Strategigruppe med rådgivere innenfor: 

◦ Økonomi   ◦ Plan og miljø  

◦ Personal   ◦ Kvalitet og internkontroll  

Rådmann 

Kommunalsjef Kommunalsjef 

To-nivåmodell  

15 enheter 
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Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon. Rådmannen har ansvar for at de 
tjenestene som ytes til befolkningen er i tråd med lov og forskrift, den vedtatte kvaliteten på tjenestene 
og innenfor de vedtatte økonomisk 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 gjennom 
delegasjon gitt myndighet innen økonomi, fag og personal og bidrar derfor til kommunens totale 
resultat.  
 
Moderne kommunedrift stiller store krav til koordinering, styring, kompetanse og kapasitet, også på 
det administrative området, herunder lederoppgavene. 
 
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. 
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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.  
 

Samfunnet 
 
«Sammen får vi det til» - kommuneplanens samfunnsdel 
Gausdal kommunestyre 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 2016 blir arbeidet med 
arealdelen fullført, der utvikling av Segalstad Bru er et sentralt satsingsområde. Føringene er lagt i 
samfunnsdelen. 
 
Andre planer som skal følges opp gjennom innsats og tiltak er:  
 
Interkommunal landbruksplan 
Kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal har samarbeidet om denne planen som ble vedtatt i 
kommunestyrene i 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-regionen 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 
Vi må fortsatt arbeide systematisk med beredskapsplanlegging, krisehåndtering, kompetanseheving og 
opplæring. Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse (lovpålagt) og helse- og sosialberedskapsplan 
(lovpålagt) må fullføres i 2016.   
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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.  
 

 

 
 

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. 
 

Innen samfunnsperspektivet vil oppmerksomheten rettes inn mot: 

• Stedsutvikling Segalstad Bru. 
• Næringsutvikling i henhold til næringsplanen. 
• Folkehelse og helsefremmende arbeid. 
• Kommunal planstrategi (med interkommunalt kapittel)  
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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 2016-2019 går fram av de enkelte planområdene. Kommunens tjenester har 
ulike utfordringer, men det er noen utfordringer som gjelder alle.  
 
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. 
 
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.  
 
«Omsorg 3.0» 
Fylkesmannen i Oppland har etablert et nasjonalt pilotprosjekt med bakgrunn i følgende formål: 
Kommunereformen som motor for utvikling og innovasjon i kommunene. 
Arbeidet med nasjonal PILOT i Oppland bygger på følgende forutsetninger: 

• Se på hvordan erfaringene fra innovasjonsarbeid innen næringslivet kan overføres til 
innovasjonsarbeid i kommunesektoren. Dette krever identifisering av kompetansebehov, 
rolleavklaringer og samarbeidsmodeller. 

• Skape framtidige strukturer som sikrer god og effektiv drift av kommunen som 
tjenesteprodusent, myndighetsutøver, demokrati og folkestyre. 

• Se muligheter og verdiskapingspotensial i tjeneste- og produktinnovasjon som sentrale 
drivere. 

• Ta utgangspunkt i offentlig sektors egenart og grunnleggende verdier som demokrati, 
transparens og åpenhet i beslutninger. 

• Fremme likebehandling, rettssikkerhet og demokratiske prinsipper for deltakelse og 
medvirkning. 

 
Kommunene Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer (som utgjør Helseregion Sør-Gudbrandsdal) er 
en del av det nasjonale pilotprosjektet. Vi er ett av 4 prosjekter u Oppland. Gjennom deltakelse her får 
kommunene tilført midler, i tillegg til at vi får tilgang på innovasjonskompetanse fra høgskoler, KS, 
næringsliv og øvrig offentlig forvaltning.  
 
I vårt prosjekt er overskriften helse- og omsorg, med følgende deltema: 

• Anvendt teknologi i pleie og omsorg  
• Hverdagsrehabilitering  
• Frivillighet/sosialt entreprenørskap  
• Lederutvikling  
• Forebygging  



 

Side 11 av 69 
 

 
Folkevalgte i kommunene vil bli informert om og involvert i arbeidet framover, sammen med fagfolk 
og tillitsvalgte.  
 

 
 
 
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  
 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 
 

 2014 2015 2016 2019 
Seniorpolitikk:  
Gjennomsnittsalder ved pensjonering 
(AFP/alderspensjon) 

Lærer 63 år 4 mnd. 
Andre 64 år 9 mnd. 

Måles ved 
årets slutt 

Lærer 64 
Andre 65 

Lærer 65 
Andre 66 

Nærvær  93,2 92,5** 93 94 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet 
og arbeidssituasjonen din? * 

5,0 - 5,0 5,0 

*) Medarbeiderundersøkelsen for 2015 gjennomføres om høsten. 
**) Status etter 2. tertial 2015  
 

Innen tjenesteperspektivet vil oppmerksomheten rettes inn mot: 

• Fokus på tidlig innsats, en enkeltes mestringsevne og mulighet for å ivareta egen helse, 
trivsel og livskvalitet. Familieråd som metode tas i bruk i flere tjenester. 

• Omstilling og omstrukturering, herunder videreutvikling av interkommunalt samarbeid 
• Omsorg 3:0 
• Plan for økt bosetting og god integrering 
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Nærvær er viktig.  
Kommunen har fortsatt et høyt nærvær blant ansatte. Det har vært en negativ tendens de siste årene, så 
det å opprettholde et høyt nærvær må være prioritert. Gjennomsnittsalderen for ansatte i Gausdal 
kommune blir stadig høyere. Der det er størst fravær er det egne prosjekter der ansatte, ledere og 
tillitsvalgte i samarbeid med kompetansemiljøer som Arbeidslivssenteret eller bedriftshelsetjenesten 
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). Deretter dekker folketrygden lønnsutgiftene, men da kun opp til 6 ganger 
folketrygdens grunnbeløp (6G utgjør nå 540.408 kr). Kommunen får ikke kompensert 
pensjonsutgiftene. For langtidsfravær kan arbeidsgiver betale over 30 % av de totale utgiftene, for 
høytlønte arbeidstakere er beløpet enda høyere. Mange er nok ikke oppmerksomme nok på dette.   
 
Andre omkostninger ved sykefravær: 

- arbeid med å få inn vikarer 
- merarbeid 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 sentralt – og særlig i omstillingsarbeidet 
- at vi som organisasjon også har fokus på mobilisering av den kompetansen vi har. Kompetanse er å 
ha kunnskaper, ferdigheter, 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: 

• Medvirkning i prosesser for omstilling og omstrukturering 
• Samhandling på tvers av fag- og tjenesteområder 
• Positiv bedriftskultur – godt arbeidsmiljø- høyt nærvær 
• Videreutvikling av arbeidsgiverstrategien, inkludert seniorpolitikk og etiske 

retningslinjer  
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OMSTILLING OG OMSTRUKTURERING 
 
Vi skal søke å unngå oppsigelser av fast ansatte som følge av omstillingstiltak, men endringer i 
arbeidsoppgaver og arbeidssted må påregnes. Utrygghet rundt ansettelsesforholdet kan gjøre at ansatte 
forsvinner, og det er ofte de beste som forsvinner først. De har vi ikke råd til å miste. Vi må jobbe med 
tjenestene og oppgavene; hva skal vi kutte ut/ned på. Deretter må vi ta ut stillinger ved hjelp av 
naturlig avgang, kutt i vikarbruk og kutt i midlertidige stillinger.  

Ved nedbemanning og overtallighet følger vi spillereglene, jfr. kommunens retningslinjer som er bygd 
på Arbeidsmiljøloven, Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen. Kommunens omstillingsutvalg 
(2 arbeidsgiverrepresentanter + 3 hovedtillitsvalgte) må i arbeid. Ved ledighet i stillinger skal det være 
en grundig vurdering av arbeidsoppgaver og alternative løsninger.  

Ansatte og tillitsvalgte involveres i prosessene. Den brede involveringen er med bakgrunn i at de 
ansatte kan se de gode løsningene fordi de kjenner faget, brukerne og rutinene. 

Omstillingstiltak som i hovedsak vedtas i folkevalgte organ:  
- endring av nivå på tjenestene 
- brukerbetaling  
- struktur  
- interkommunalt samarbeid 

Selv om det er noen vanskelige valg og prioriteringer, må vi også ha perspektiv på at her ligger det 
interessante utviklings- og omstillingsprosesser. Vi må arbeide med kvalitetsstandarder 
- MÅ:  Myndighetskrav – lov og forskrift 
- BØR:  Interne krav – faglig / etisk standard 
- KAN: Samfunnskrav / brukerkrav - tilleggstjenester 

Mange store og små omstillingstiltak vurderes og forberedes. Omstillingstiltakene for å komme ned på 
rammene på kort og lengre sikt er ulike. Noen tiltak er kurante og kan settes i verk raskt. Noen vil ha 
halvårsvirkning i 2016 og full virkning fra 2017 eller 2018. Andre tiltak ligger lengre fram i tid fordi 
de krever større utredninger, samhandling med nabokommuner og politiske vedtak.  
 
Nedenfor følger en oversikt over de større omstillingstiltak som vurderes på de ulike planområdene. 
Ikke alle er kostnadsberegnet ennå. Andre elementer i vurderingen vil også være risikoanalyse og 
eventuelle kompenserende tiltak.   
 
 
Planområde 1: Administrative fellestjenester 

• Automatisering av sentralbordet 
• Interkommunalt samarbeid innen sårbare tjenester 

 
Planområde 3: Skole 

• Utrede muligheten for bedre pedagogisk tilbud og innsparing gjennom å samle Forset, 
Fjerdum og Engjom skoler på Fjerdum skole 

• Bemanningsnorm SFO  
• Økt egenbetaling SFO 
Formannskapet innstilte på å ikke flytte elevene ved Forset skole til nye Fjerdum skole. 
 

Planområde 4: Barnehage 
• Utrede muligheten for å slå sammen Myra og Fjerdum barnehager ved Fjerdum barnehage 

(muliggjøres ved utbygging ved Fjerdum skole) 
• Kun tilby plass til de med lovbestemt rett  



 

Side 14 av 69 
 

 
 

Planområde 5: Kultur 
• Justere kulturskoletilbudet ut fra etterspørsel (kutte tilbud der det er få søkere) 

 
Planområde 6 og 7: Teknisk drift/bygg/eiendom/areal   

• Privatisere kommunale veger 
• Arealeffektivisering: Selge bygninger / gå ut av leiekontrakter. Forutsetter at en lykkes i 

strukturarbeidet og flytter / samler tjenestetilbud. 
• Øke husleiesatser til nærmere markedspris 
• Renholdstjenester  
• Utrede muligheten for å slå sammen Myra og Fjerdum barnehager ved Fjerdum barnehage 

(muliggjøres ved utbygging ved Fjerdum skole) 
 
Planområde 9: Familie og helse 

• Familieråd som modell i flere tjenester: Bedre samordning av kommunal og privat innsats kan 
redusere behovet for kommunale tjenester  

• Effektivisering innen legetjenesten, inkludert hjelpepersonellet 
• Interkommunalt samarbeid innen sårbare tjenester 

 
Planområde 10: NAV 

• Regionalt NAV 
 
Planområde 11: Habilitering / rehabilitering / helse 

• Vurdere å samle bo- og aktivitetstilbud innen habiliteringstjenestene  
 
Planområde 12: Omsorg 

• Styrke hjemmetjenesten ved å legge ned 10 sykehjemsplasser. 
• Vurdere ytterligere styrking hjemmetjenesten, hverdagsrehabilitering og muligheten for å tilby 

flere heldøgns omsorgsboliger, ved å bygge om ved sykehjemmene. 
• Styrke det interkommunale samarbeidet ved tildeling av tjenester. 

 
---- 
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ØKONOMI 
 
Strategiplanen er retningsgivende for hva som fremmes av nye tiltak i budsjettet og økonomiplan- 
perioden. De forutsetninger som framkommer i Regjeringen Solberg sitt forslag til statsbudsjett for 
2016 er lagt til grunn for rådmannens budsjettforslag. Formannskapet har i sin innstilling til 
økonomiplan for årene 2018 og 2019 lagt inn en økning i rammetilskuddet i forhold til rådmannens 
budsjettforslag. 
 
Budsjettet bygger på opprinnelig vedtatt budsjett for 2015. Det vil si at alle tall viser endringer i 
forhold til 2015-nivået.  
 
Rådmannens budsjettforslag viser en betydelig økning i kommunens utgifter.  
Det framlagte budsjettet er uten buffere, og kommunens handlingsrom er tilnærmet borte. 
 
Det er et absolutt krav i Kommuneloven §§ 44 og 46 at både budsjett og økonomiplan skal legges fram 
i balanse. I tillegg til de innsparingstiltak som konkret er lagt fram i dokumentet, må det ytterligere 
omstillingstiltak til for å få en drift i balanse. Disse er vist ved å angi hvilke planområder som dette i 
utgangspunktet vil berøre. 
 
I denne budsjett- og økonomiplanprosessen er det flere forhold som særskilt utfordrer kommunen 
økonomisk; en ytterligere vekst i omfang og antall brukere med omfattende hjelpebehov, 
pensjonsutgifter, økte utgifter knyttet til renter og avdrag samt betydelig reduksjon i de statlige 
rammeoverføringene. Kommunen har også hatt utfordringer med å få dimensjonert budsjettet knyttet 
til legetjenesten opp til rett nivå.  
 
I kommunebildene som Fylkesmannen i Oppland har lagt fram i 2015 står det følgende: 
 

 «Kommunen har hatt bra nivå på netto driftsresultat de siste årene, bortsett fra i 2013 hvor 
netto driftsresultat var negativt. Kommunens disposisjonsfond er på et veldig bra nivå. 
Kommunen har hatt høy lånegjeld, men har klart å redusere lånegjelda fra 2010 til 2013. I 
2014 gikk den litt opp igjen, og ligger nå så vidt over anbefalt nivå, og ligger godt over 
gjennomsnittet for Oppland. Renter og avdrag tar en ganske stor del av de løpende inntektene.  

Kommunen har vedtatt et årsbudsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016-2018 med 
negativt netto driftsresultat. Det betyr at de løpende driftsutgiftene er høyere enn de løpende 
inntektene. Budsjettene er balansert ved bruk av disposisjonsfond. Kommunen har et bra 
disposisjonsfond, men årlig bruk av disposisjonsfond til å dekke løpende utgifter er ikke 
bærekraftig på sikt. Det er behov for å arbeide med omstilling for å få balanse i driften. Da 
kreves det vurdering både av struktur og tjenestenivå. 

På grunn av forholdsvis høy lånegjeld er det viktig at investeringene ikke er for store i årene 
framover. Ved å vedta økonomiske handlingsregler vil det være lettere å vurdere både 
driftsnivå og investeringer i et helhetlig perspektiv. Det kan også bidra til at administrasjon 
og politikere bygger sin virkelighetsoppfatning på de samme fakta. Kommunen har stort 
akkumulert premieavvik, som påvirker arbeidskapitalen negativt. God økonomistyring krever 
også kompetanse og lederskap på alle nivåer i organisasjonen. Det er viktig at politikerne å 
fokusere på utviklingen i de økonomiske nøkkeltallene i sin økonomiplanlegging, og at 
administrasjonen klarer å lede virksomheten innenfor de tildelte økonomiske rammer.» 

 
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 har pågått i 2015 og vil måtte fortsette i 
hele perioden. Det må også ses på strukturgrep med sikte på å opprettholde kvalitet og tjenester med 
lavere samlet ressursinnsats enn i dag.  
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Det kan ikke forventes at omstilling i den størrelsesorden som kommunen må foreta vil kunne skje 
uten at det vil få betydning for kommunens tjenester og brukere/innbyggere.  
 
Kommunens budsjett for 2016-2019 har økte utgifter sett opp mot budsjett 2015 med drøye 
30 mill. kr. Det foreslås å gjøre strukturendringer som ut i perioden vil gi reduserte utgifter. 
Statsbudsjettet for 2016 utfordrer kommunen ytterligere slik at samlet finansieringsbehov fortsatt vil 
være i overkant av 30 mill. kr. Dette er foreslått saldert med nedjustering av planområdenes 
driftsrammer, med ikke å kompensere for prisvekst, med reduksjon i seniortiltak, med økt 
eiendomsskatt og med betydelig bruk av fond i 2016 og 2017.  
 
Dette framgår av følgende tabell (tall i hele 1000 kr): 
 

Sammendrag 
 Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 
Budsjett 

2018 
Budsjett 

2019 

 

Finansieringsbehov:     

 Konsekvensjusteringer i.f.t. budsjett 2015 30 951 33 471 30 632 30 968 

 Nye tiltak - Strukturendringer - -1 040 -3 110 -5 245 

 Statsbudsjettet      767   3 508   4 473    5 238 

SUM Finansieringsbehov: 31 718 35 939 31 995 30 961 

Saldering: 

 Nedtak på planområdene 
 Ikke kompensert prisvekst 
 Seniortiltak 
 Økt eiendomsskatt 
 Bruk av disposisjonsfond 

SUM Saldering 

-  3 889 

-  2 204 
- 
- 

-25 635 
-31 718 

 

 
-15 779 
-  2 204 
-  2 186 
-  2 426 
-13 344 
-35 939 

-20 779 

-  2 204 
-  2 186 
-  4 851 
-  1 975 
-31 995 

-20 879 

-  2 204 
-  2 186 
-  7 277 
    1 585 
-30 961 

BALANSE -0 -0 -0 -0 
 
Nedenfor følger tabeller som ytterligere detaljerer disse punktene slik de framgår i rådmannens 
budsjettforslag. Det presiseres at alle tall er endringer i forhold til kommunestyrets budsjettvedtak for 
2015. Tall med negativt fortegn er en økt inntekt eller redusert utgift, et positivt tall medfører en økt 
utgift eller redusert inntekt.  
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Følgende tiltak er lagt inn som oppfølging av politiske vedtak og endringer som skjer innen nåværende 
driftssituasjon: 
 

Konsekvensjusteringer Budsjett 
2016 

Budsjett 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Lønn og pensjon 5 573 7 064 8 330 9 788 
Prisvekst 2 836 2 836 2 836 2 836 
Legetjenesten 1 670 436 136 136 
Valg -681 -381 -681 - 
Ressurskrevende tjenester / BPA / tjenester for yngre 5 609 7 342 7 909 7 909 
Opphør Kulturkafeen -469 -469 -469 -469 

Ny skole på Fjerdum for Fjerdum og Engjom. 
Byggeperioden og etter. 1 952 969 -3 840 -4 590 
Renter og avdrag 407 5 409 7 971 9 515 
Reversert saldering bruk fond fra 2015 13 778 13 778 13 778 13 778 
Økt volum eiendomsskatt -1 636 -1 636 -1 636 -1 636 
Selvkosttransaksjoner -943 -2 264 -3 717 -5 362 
Klassedeling Follebu skole 375 900 900 900 
Opphør Korps i skole -280 -280 -280 -280 
opphør leirskole -378 -378 -378 -378 
Redusert inntekt fra kraftsektoren 1 044 975 906 837 
Økte brukerbetalinger (utenom selvkostområdet) -905 -1 472 -1 695 -1 720 
Øvrige justeringer 2 998 641 561 -297 

Sum konsekvensjustering 30 951 33 471 30 632 30 968 
 

Det er lagt inn følgende knyttet til nye tiltak – strukturendringer (det presiseres at tabellen inneholder 
innsparing både i forhold til undervisning/barnehagedrift og drift av bygningsmassen): 

Nye tiltak - strukturendring Budsjett 
2016 

Budsjett 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Elever fra Forset skole flyttes til nye Fjerdum skole - - -2 070 -4 205 
Barn i Myra barnehage flyttes til Fjerdum barnehage - -1 040 -1 040 -1 040 

Sum nye tiltak - strukturendringer - -1 040 -3 110 -5 245 
 

I tråd med føringene i statsbudsjettet er følgende tiltak lagt inn i budsjettet / økonomiplanen: 

Statsbudsjettet Budsjett 
2016 

Budsjett 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Økte inntekter skatt og rammetilskudd -280 2 324 3 289 4 054 
Tilskudd øyeblikkelig hjelp inn i rammetilskuddet 1 513 1 513 1 513 1 513 
Statliggjøring skatteoppkreverfunksjonene -794 -794 -794 -794 
En ekstra undervisningstime naturfag mellomtrinnet 98 235 235 235 
Økt makspris foreldrebetaling i barnehage -140 -140 -140 -140 
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid 4-5 
åringer 300 300 300 300 
Ny forskrift - tilskudd likeverdig behandling 70 70 70 70 

Sum tiltak fra statsbudsjettet 767 3 508 4 473 5 238 
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Etter å ha hensyntatt konsekvensjusteringer, nye tiltak knyttet til strukturendringer og tiltak fra 
statsbudsjettet har kommunen følgende budsjettutfordring; 
 

Budsjett 
2016 

Budsjett 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Finansieringsbehov drift 31 718 35 939 31 995 30 961 
 
 
Budsjettet og økonomiplanen er i rådmannens budsjettforslag saldert på følgende måte: 
 

Saldering Budsjett 
2016 

Budsjett 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

1Administrative fellestjenester - -500 -1 800 -1 800 
3 Skole -500 -2 500 -2 500 -2 500 
4 Barnehage -369 -1 869 -1 869 -1 869 
5 Kultur og fritid -210 -760 -960 -1 060 
6 Teknisk - -500 -500 -500 
7 Bygg / eiendom / areal -700 -1 800 -1 800 -1 800 
9 Barn og familie -400 - - - 
10 Sosiale tjenester og sysselsetting -100 -650 -650 -650 
11 Helse -600 -2 200 -2 700 -2 700 
12 Omsorg -1 000 -5 000 -8 000 -8 000 
Ikke kompensert prisvekst (utenom selvkost) -2 204 -2 204 -2 204 -2 204 
Seniortiltak - -2 186 -2 186 -2 186 
Økt eiendomsskatt - -2 426 -4 851 -7 277 
Bruk av disposisjonsfond -25 635 -13 344 -1 975 1 585 

Sum saldering -31 718 -35 939 -31 995 -30 961 
 
 
I formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan er det lagt inn noen andre forutsetninger 
enn det som rådmannen har foreslått. Formannskapets endringer i driftsbudsjettet er som følger: 
 

Henv. 
budsjettskjema 

Budsjett 
2016 

Budsjett 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Ikke legge ned Forset skole 
1 B – Planomr.  
3 og 7 2 070 4 205 

Renter og avdrag - ikke legge inn økt 
investering på Fjerdum for å få med elever fra 
Forset skole 1A -35 -273 -478 -490 
Renter og avdrag – framskynde investering 
Heggen boligfelt fra 2018 til 2016/2017 1A 15 180 180 -15 

Renter og avdrag - utsettelse forskjønning 
Forset til etter 2019 -35 -261 -391 -365 
Økt rammetilskudd 1A -1 381 -3 335 
Redusert bruk disposisjonsfond 1A 55 354 

Sum endringer   - - - - 
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Det blir i tilknytning til det enkelte planområde gitt mer detaljert informasjon om de endringer som er 
lagt inn for budsjettåret 2016.  
 
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 
kompensasjonen for dette blitt gradvis lavere og er for budsjettåret 2016 nede i 3,5 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 0,9 mill. kr. 
Det innebærer at kommunen må effektivisere med omtrent to årsverk årlig bare for å kompensere for 
dette inntektsbortfallet. 
 
Distriktstilskudd Sør-Norge 
Gausdal kommune har tidligere år mottatt 2,85 mill. kr i distriktstilskudd Sør-Norge. I løpet av 2015 
har distrikts-indeksen blitt endret, noe som har medført at Gausdal kommune nå så vidt er innenfor 
ordningen. Tilskudd for 2016 ser ut til å bli snaue 1,5 mill. kr, det vil si en nedgang fra 2015-nivå på 
nær 1,4 mill. kr. Fra 2017 er tilskuddet ikke lagt inn, da det er signalisert nytt inntektssystem der 
særlig disse ordningene skal vurderes. 
 
Lønn og pris 
Det er i statsbudsjettet lagt inn en deflator på 2,7 %. Dette fordeler seg med 2,7 % lønnsvekst og 
prisvekst tilsvarende 2,7 %. I økonomiplanen for 2016-2019 har en ikke funnet rom for å kompensere 
prisveksten utover selvkostområdene knyttet til vann, avløp, renovasjon, feiing og septikk (VAR-
sektoren). 
 
Eiendomsskatt 
Rådmannen har ikke lagt inn en økning i eiendomsskatten fra 2016. Fra 2017 og utover foreslås det å 
øke satsen med 0,5 promille årlig.  
 
Utviklingen av eiendomsskatt er som følger: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Promille
sats 

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

Mill. kr 8,0 12,3 12,8 21,3 21,9 22,7 22,4* 24,4 26,8 29,2 31,6 
*) Budsjett 2015.  
 
Renter og avdrag 
Følgende rentesatser er lagt inn i budsjettet for 2016 og økonomiplanen 2016-2019: 
 

 2016 2017 2018 2019 
Rentesats 2,2 2,5 2,8 3,1 

 
Det er fortsatt tro på et 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 kritisk innvirkning på 
kommunens tjenestetilbud. 
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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 57,4 mill. kr.  
 
Følgende inntekter inngår i budsjettet og økonomiplanen: 
 
 Tall i hele mill. kr 2015 2016 2017 2018 2019 

Renter utlån LGE Holding AS 23 mill. kr 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 

Utbytte LGE Holding AS 7,7 6,7 6,7 6,7 6,7 

Renter utlån Eidsiva Energi AS        4,0         4,0         4,0         4,0         4,0  

Sum      12,3  11,2 11,2 11,2 11,2 
 
Kommunale avgifter, gebyrer og priser 
Alle avgifter og gebyrer er i utgangspunktet oppjustert med prisstigningen på 2,7 %. Unntaket er der 
det legges fram egne 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 2.580 kr til 2.655 kr 
per måned. Dette følger rådmannen opp i sitt forslag til satser for 2016. Det er i statsbudsjettet i tillegg 
vedtatt å videreføre differensiert foreldrebetaling og 20t/uke gratis kjernetid. Ordningen gjelder for 
familier med lav samlet inntekt og skal sikre alle en mulighet til å ha barnehageplass. 
 
Det blir sammen med budsjettet lagt fram en egen sak for kommunestyret vedrørende 
økning/harmonisering av kommunens husleiesatser. 
 
Foreldrebetaling SFO (skolefritidsordning) er også foreslått hevet noe, dette omtales i saksframlegget 
til kommunestyret. 
 
De enkelte priser/gebyrer framkommer av eget vedlegg til strategiplanen. 

 
Veiledende satser økonomisk sosialhjelp. 
Satsene foreslås økt med 2,7 % 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. 
 
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 har med årene stadig fått flere arbeidstakere som omfattes av ordningen. Kommunens 
utgifter til seniorpolitikk/AFP vil derfor måtte påregnes å være på minimum dagens nivå og 
sannsynligvis betydelig høyere. Som signalisert i Strategiplanen for 2015-2018 har rådmannen startet 
en revisjon av de seniorpolitiske retningslinjene, der det økonomiske incitamentet er ett av flere 
virkemidler.   
 
Kommunestyret vil få seg forelagt en egen sak knyttet til dette i løpet av første halvår 2016. 
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Rådmannen har valgt å gå over fra 100 % selvrisiko for AFP 62-64 år til full utjevningsordning. Dette 
som følge av at utgiftene for kommunen i mange år framover ser ut til å bli lavere ved å inngå i en full 
utjevningsordning enn ved å ha hel/delvis selvrisiko. Dette er gjort uavhengig av hvilke seniorpolitiske 
tiltak en velger å sette i verk. 
 
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 2016 er beregnet til å utgjøre 3.199 kr.  
 
 

INVESTERINGER  
 
Kommunens samlede lånegjeld ved utgangen av 2015 vil være ca. 558 mill. kr. Dette er en betydelig 
lånegjeld, og gjør kommunen sårbar for svingninger i rentemarkedet. Renter og avdrag utgjør en stor 
del av driftsutgiftene til kommunen.  
  
I omstillingsprosessen som er varslet i 2016 vil en se på både strukturelle grep, nivået på 
tjenestetilbudet og investeringsnivået for å balansere kommunens budsjett i 2016 og i planperioden 
2016-2019. Investeringsnivået for 2016 og videre i planperioden 2016-2019 er fortsatt betydelig: De 
samlede investeringer i anleggsmidler er på 307 mill. kr, og de tre største enkeltinvesteringene er: 
 

• Utbygging på Fjerdum skole: 98,9 mill. kr, med forslag om å øke denne med 11 mill. kr for 
også å kunne romme elevene fra Forset skole. Formannskapets innstilling innebærer at Forset 
skole ikke skal legges ned. Økt investering med 11 mill. kr for å kunne romme elever fra Forset 
ved ny skole på Fjerdum er derfor trukket ut. 

• Boliger i Heggen-feltet for unge med behov for tilrettelagt botilbud: 27 mill. kr.  
• Sluttføring av prosjektet med investeringer i energiøkonomisering (EPC): 11,6 mill. kr.  

 
Investeringsnivået utenom forannevnte ligger i gjennomsnitt på om lag 30 mill. kr i planperioden  i 
formannskapets innstilling (33 mill. kr årlig i rådmannens forslag), og hvor følgende investeringer er 
prioritert i 2016 og videre i planperioden: 

• Investeringer i samarbeid med andre parter (kommuner) - 3:1-prosjekter. 
• Rammebevilgninger vann og avløp 
• Utbyggingsområder  
• Igangsatte prosjekter gjennomføres i tråd med forutsetningene 

 
Investeringsprosjekter som er forutsatt gjennomført i 2016 bygger i all hovedsak på kalkyler på 
forprosjektnivå. Det legges til grunn at det ikke er nødvendig med egne oppstartvedtak for prosjekter 
som er forutsatt gjennomført i 2016, med unntak av utbyggingen på Fjerdum skole og byggingen av 
boliger for yngre beboere i Heggen-feltet.  
 
Planområde 1 Administrative fellestjenester 
Investeringer knyttet til IKT har sin faglige forankring i gjeldende IKT-strategi med tilhørende 
handlingsplan, vedtatt i kommunestyrene i regionen. Investeringene i IKT i 2016 er på 3,5 mill. kr. 
Dette er på om lag samme nivå som i 2015, og blant prosjektene som er foreslått er bl.a.: 
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• Sluttføring av arbeidet med å innføre fullelektronisk arkiv. 
• Videreutvikling av Agresso M3. 
• Innkjøp av nettbrett til bruk i skolene. 
• Serverflytting for toppsystemet for SD-anlegg. 

 
Det er videre lagt inn 1,1 mill. kr til oppgradering av nettverksutstyr inne på skoler og institusjoner. 
Det er også lagt inn 1,05 mill. kr til egenkapitaltilskudd til KLP. 
 
Planområde 2 Næring og miljø 
Det er lagt inn 400.000 kr i 2016 for ny trafo for Bjørndalsvollen næringsområde. For 2017 er det lagt 
inn 700.000 kr til grunnerverv for industriområder ved Segalstad Bru.  
 
Planområde 3 Skole og 4 Barnehage 
Det foreslås avsatt 0,5 mill. kr i 2017 til utskifting av lekestativer i skoler/barnehager, med 0,25 mill. 
kr på hvert av planområdene. 
 
Planområde 5 Kultur og fritid 
Det er i 2016-budsjettet lagt inn 350.000 kr til tåkeanlegg i kirkebyggene. Dette er i tråd med 
gjeldende økonomiplan, 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. Ny hovedplan for vann og avløp ble vedtatt i september 2015.  I 
investeringsforslaget som nå fremmes er det nye prosjekter som er forankret i den nye planen.  
 
Investeringene i 2016 fordeler seg henholdsvis med 8,5 mill. kr på vann og 10,7 mill. kr på avløp. Det 
er videre foreslått bevilget 3,7 mill. kr til veger og flomsikring. 

Av de større tiltakene som er lagt inn i planperioden nevnes: 
 
Vann:  

• Vannledning fra Skei Renseanlegg til Nersætra. 
• Råvannsbasseng v/Forset vannverk. 
• Utvidelse av Skei vannverk (høydebasseng). 
• Høydebasseng for Heggen 4. 
• Sammenkopling av vannledning fra Lillehammer ved Kornhaug inkl. trykkøkningsstasjon. 
• Hovedvannledning Veslesetervegen-Lonan. 
• Vannledning Vold-Svingvoll. 
 
Avløp: 

• Avløpsledning fra Skei Renseanlegg til Nersætra. 
• Utbedring av flaskehalser i Follebu. 
• Ny hovedledning Vold-Svingvoll. 
• Overvannsplaner og tiltak. 
 
Det forutsettes at planutvalget, som tidligere, tar stilling til endelig investeringsprogram som grunnlag 
for oppstart.    
 
Planområde 7 Bygg/eiendom/areal 
 
Utbygging på Fjerdum skole: 
Kommunestyret fattet i juni 2015 i sak 44/15 følgende vedtak: 



 

Side 23 av 69 
 

1) Fjerdum skole bygges ut for å ivareta elever som per i dag tilhører Fjerdum og Engjom 
skolekrets.  

2) Kommunestyret gir sin tilslutning til at hovedprosjekt for alternativ B igangsettes, med 
følgende endring: 1923-bygget rives og denne delen av bygningsmassen erstattes med nybygg. 
Dette medfører merkostnad på 7 mill. kr  som foreslås dekket med økt bruk av fond.  

3) Det vedtas en kostnadsramme på kr 98,9 mill. med slik finansiering:  

• Andel momskomp: 19,7 mill. kr 

• Andel bruk fond (likviditet): 20,6 mill. kr 

• Andel bruk lån: 58,6 mill. kr 
Økte utgifter til skoleskyss og midlertidige lokaler i byggeperioden må innarbeides i 
driftsbudsjettet i økonomiplanperioden for årene 2016 og 2017.  

4) Plantegninger for bygg og uteområde legges frem for formannskapet for godkjenning før 
konkurransegrunnlaget sendes ut.  

5) Kommunestyret gir sin tilslutning til at nye Fjerdum skole blir oppført ved mest mulig bruk av 
tre og trematerialer.  

6) Engjom skule legges ut for salg på det åpne markedet.  

 
Det er i tråd med kommunestyrets vedtak lagt inn 60 mill. kr til utbyggingen i 2016 og 38,9 mill. kr i 
2017. Finansieringen er også lagt inn i 2016 og 2017 i tråd med kommunestyrets vedtak. For å kunne 
ta ut større synergier både faglig og økonomisk innen skolesektoren mener rådmannen at elevene fra 
Forset skole bør flyttes til nye Fjerdum skole. Nye Fjerdum skole bør videre dimensjoneres for å 
ivareta underkapasitet ved Follebu skole, som vi allerede ser konturene av i dag. Rådmannen har 
derfor foreslått å øke investeringsbudsjettet i 2016 og 2017 knyttet til utbyggingen på Fjerdum skole 
med til sammen 11 mill. kr.  
 
Formannskapets innstilling innebærer at det ikke blir lagt inn en økning i investeringsbudsjettet på 
11 mill. kr for å dimensjonere opp nye Fjerdum skole til også å huse elevene fra Forset skole. 
 
Boliger til unge med behov for tilrettelagte botilbud:  
Kommunestyret er i flere sammenhenger orientert om saken. Det er lagt inn 20 mill. kr i 2016 og 
7 mill. kr i 2017 til byggeprosjektet. For 2017 er det i budsjettet lagt inn 9,7 mill. kr i tilskudd fra 
Husbanken. 
 
EPC / rehabilitering av kommunale bygg: 
Det ble i økonomiplanperioden 2015-2018 lagt inn 51,6 mill. kr til energiøkonomiserende tiltak i 
kommunale bygg (EPC Energy Performing Contracting). Det er lagt inn 11,6 mill. kr i 2016 til 
sluttføring av dette arbeidet. Det er videre budsjettert med 1,3 mill. kr i tilskudd fra ENOVA til 
prosjektet både i 2016 og 2017. 
 
Rammebevilgning utbyggingsområder: 
Den økonomiske rammen for utbyggingsområder lagt inn med 3,6 mill. kr for 2016, og er foreslått 
disponert med 3,0 mill. kr til opparbeidelse av VVA-anlegg i Veisten boligfelt og 0,6 mill. kr til 
asfaltering i øvre del av Heggen boligfelt.  
 
For årene 2017 og 2018 er det lagt inn 4,0 mill. kr årlig til ferdigstilling av etappe 4 i Heggen boligfelt. 
Formannskapets innstilling innebærer at foreslått investering med 4 mill. kr i Heggen boligfelt i 
2018 blir flyttet fram til 2016 og 2017 med henholdsvis 2 mill. kr for hvert av disse årene. 
 
Øvrige investeringer i bygg og anlegg: 
Av øvrige investeringer i bygg og anlegg nevnes bl.a. følgende: 
• Nødvendige ombygginger som følge av endringer i helse- og omsorgstjenestene (jfr. omtale under 

planområde 11 og 12): 3,0 mill. kr i 2016.  
• Oppgradering av adkomst, parkering og bussoppstilling ved Gausdal ungdomsskole: 6 mill. kr. i 

2016. Formannskapets innstilling har ikke med denne investeringen i planperioden. 



 

Side 24 av 69 
 

• Adkomst og parkering ved Forset skole og barnehage og vestre Gausdal kirke: 3 mill. kr. i 2017. 
Formannskapets innstilling har ikke med denne investeringen i planperioden. 

• Oppgradering av garderober på Gausdal ungdomsskole: 2,1 mill. kr. i 2016, i tillegg til tidligere 
avsetning på 1,5 mill. kr. 

• Heis i omsorgsboligene ved Follebu omsorgssenter: 0,95 mill. kr. i 2016. 
 
Planområde 12 Omsorg 
Det er lagt inn en investeringsramme på 0,2 mill. kr årlig i planperioden til nødvendig 
medisinsk/pleieutstyr i pleie- og omsorgssektoren. Fra tidligere år ligger det inne 0,7 mill. kr til nytt 
system for trygghetsalarmer og 0,3 mill.kr til elektronisk nøkkelkortsystem, som er prosjekter som 
ikke er realisert ennå.   
 

--- 
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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, 
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 
 

 2015 2016 
Netto budsjettramme 27,7 mill. kr 27,6 mill. kr 
 
Det er en reduksjon i driftsramma på planområdet med nær 0,1 mill. kr. Lønn og pensjon er redusert 
med 0,1 mill. kr. I dette beløpet inngår en endring knyttet til finansieringsordning AFP 62-64 år. 
Kommunen har tidligere hatt 100 % selvrisiko på dette området, men grunnet stadig flere 
arbeidstakere i denne kategorien er det endret til 100 % utjevning. Det innebærer lavere utgift på 
planområde 1 og en litt høyere pensjonspremie på planområdene 1-12 for øvrig. Se nærmere 
kommentarer under kapitlet Økonomi og punktet seniortiltak. 
 
Politikergodtgjøring er lagt inn med en økning på 0,5 mill. kr i tråd med kommunestyrets vedtak i 
september 2015, og prisveksten utgjør 0,2 mill. kr. Reverserte utgifter til valg og innkjøp av iPad til 
politikerne utgjør nær 0,7 mill. kr. Det er lagt inn en økning til kontroll og revisjon med 0,1 mill. kr 
samt økte avskrivninger med 0,6 mill. kr. 
 
I statsbudsjettet er det tatt inn en overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til staten. I 
den forbindelse er det foretatt et uttrekk i kommunens rammetilskudd med 0,8 mill. kr. Tilsvarende 
nedtak er lagt inn i rådmannens budsjett. Det er ventet at dette vil bli et tema som diskuteres på 
Stortinget da det var stor motstand mot forslaget da det sist ble behandlet og avvist av Stortinget i juni 
2015.  
 
For å saldere budsjettet for 2016 er det ikke kompensert for prisvekst med 0,2 mill. kr. 
 
STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRA-TALL / STATISTIKK 2014 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Lønn, administrasjon og styring i % av totale lønnsutgifter  5,0 6,6 6,4 6,8 
Netto driftsutgifter pr innb. til administrasjon og styring  4 255 4 400 4 509 4 219 
Brutto driftsutgifter pr innb. til administrasjon og styring 4 512 4997 4808 4 611 
Brutto driftsutgifter til f. 100, Politisk styring, i kr. per innb. 415 473 431 363 
 

UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID  2011 2012 2013 2014 
Lønn, administrasjon og styring i % av totale lønnsutgifter  5,6 4,9 5,1 5,0 
Netto driftsutgifter pr innb. til administrasjon og styring  4 289 4 246 4 335 4 255 
Brutto driftsutgifter pr innb. til administrasjon og styring 4 487 4 490 4 530 4 512 
Brutto driftsutgifter til f. 100, Politisk styring, i kr. per innb. 483 415 475 415 
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Kommentarer til nøkkeltallene: 

Kommunen bruker noe mindre enn kommunegruppa og landet for øvrig vedrørende lønn, 
administrasjon og styring i % av totale lønnsutgifter. Det har vært en ørliten reduksjon i disse 
kostnadene fra 2013 til 2014. 
 
Brutto driftsutgifter til politisk styring ligger noe under kommunegruppa og kommunene i Oppland, 
men en del over landsgjennomsnittet. Nedgangen fra 2013 til 2014 forklares i hovedsak med at det 
2014 ikke ble avviklet valg. 

UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2016 – 2019 

• Omstilling og omstrukturering vil være hovedoppdraget, og her vil planområde 1 ha en sentral 
rolle med å dra prosesser og gi lederstøtte både innenfor personalområdet, kvalitet- og 
tjenesteutvikling og økonomistyring. God økonomistyring krever kompetanse og lederskap på 
alle nivåer i organisasjonen. Samhandling med de tillitsvalgte er en kritisk suksessfaktor. Det 
samme er gode beslutningsgrunnlag for de folkevalgte organ.  

• Arbeide inn mot de andre kommunene for å videreutvikle eksisterende og utvikle nye 
interkommunale samarbeid; for effektivisering, redusere sårbarhet, sikre solide fagmiljø.  

• Det kan bli en utfordring å ha god og nødvendig kapasitet og kompetanse på fellestjenestene 
(post/arkiv/personal m.v.) slik at kommunens basisoppgaver blir utført med god og 
tilstrekkelig kvalitet. Det vil være en utfordring dersom 1) vi ikke har tilstrekkelig kompetanse 
per i dag, 2) vi er sårbare ved at det er enkeltpersoner som har nøkkelfunksjoner, og/ eller 3) 
dersom vi skal rekruttere og det er vanskelig å finne kvalifisert arbeidskraft. 
  

FOKUS 2016 
• Omstilling og omstrukturering; å organisere og lede prosessene som skal til, i samhandling 

med enhetsledere og hovedtillitsvalgte. 
• Starte opp prosessen og ferdigstille kommunal planstrategi i løpet av 2016, med mål om 

kommunestyrebehandling innen 1. desember 2016. 
• Utarbeidelse av ny arbeidsgiverstrategi, med delelement som seniorpolitikk og etiske 

retningslinjer, nærvær, heltid/deltid. Til desember 2016 bør hovedelementene være klare.  
 

STYRINGSKORT 

 

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2014 2015 2016 2019 
Folkevalgte:     
Alt i alt, hvor fornøyd er dere med kvaliteten på 
saksdokumentene? * Ingen us. 4,7 4,8 5,0 

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

Ingen us. 4,6 4,7 5,0 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2014 2015 2016 2019 
Nærvær **) 97,1 96,8 97 97 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din* 

 
5,0 

 
5,0 

 
5,0 

 
5,0 

*) Maks score er 6.  **) Nærværstallet er basert på de to første tertialene i 2015.  
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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 
 

 2015 2016 
Netto budsjettramme 6,2 mill. kr 6,6 mill. kr 
 
Det er en netto økning i planområdet sin budsjettramme på 0,4 mill kr. Dette er hovedsaklig som følge 
av økt tilskudd til Landbrukskontoret i Lillehammerregionen med 0,6 mill.kr. Ramma for 2015 var 
redusert med 0,4 mill. kr som følge av tilbakeføring av overskuddsfond for landbrukskontoret, derfor 
blir økningen i 2016 såpass stor. Samlet budsjettramme for Landbrukskontoret i Lillehammerregionen 
er 7,2 mil kr. I budsjettprosessen er det pekt på at det bør jobbes for bedre samhandling/integrasjon 
mellom den nye regionale næringsenheten og Landbrukskontoret i Lillehammerregionen, og at disse 
enhetene bør samarbeide i en ny fase av prosjektet «BondeGLØd».   
 
Det er reduksjon i avskrivningene tilsvarende 0,2 mill. kr. 
 
STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2014 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Netto driftsutgifter fysisk planlegging, kulturminner, natur og 
nærmiljø per innbygger i kroner  

 
1021 

 
599 

 
601 

 
614 

Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder, per innbygger i 
kroner  

 
30 

 
83 

 
115 

 
173 

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

 
249 

 
93 

 
149 

 
52 

UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2011 2012 2013 2014 
Netto driftsutgifter fysisk planlegging, kulturminner, natur og 
nærmiljø per innbygger i kroner  

 
435 

 
800 

 
814 

 
1021 

Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder, per innbygger i 
kroner  

 
29 

 
28 

 
34 

 
30 

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

 
637 

 
414 

 
447 

 
249 

 
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.  
 
 
UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2016 – 2019 

• Bidra lokalt til å nå målet om redusert global oppvarming. 
• Stimulere til ny næringsvirksomhet som grunnlag for økt bosetting. 
• Stimulere til næringsvekst i kommunen og bruke nye muligheter knytta til Langsua. 
• Videreutvikle engasjement og optimisme i landbruket.   
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FOKUS 2016  

• Iverksette tiltak i henhold til regional næringsplan.  
• Bidra til at attraksjonen til destinasjon Skeikampen øker.  
• Videreføre prosjekt "Elgland" innen naturbasert reiseliv for etablering av kommersiell drift. 
• Medvirke til at næringsutvikling og forvaltningsplan knyttet til Langsua verneområde gir en 

positiv utvikling i kommunen.  
• Markedsføre mulighetene for næringsetablering i kommunen, og tiltrekke seg næringsaktører 

til Steinsmoen industriområde. 
• 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 med spesielt fokus på:  
o Økt produksjon i jordbruket 
o Rekruttering av nye drivere i landbruket. 
o Markedsføre landbruk som en offensiv næring. 
o Økt utnytting av skogressursene og oppbygging av den framtidige virkesforsyningen 

med særlig fokus på Lillehammer, som får nye driftsplaner i 2016.  
• Arbeide med å initiere et nytt utviklingsprosjekt i landbruket som en oppfølging av 

"BondeGLØd", der berøringsflatene mellom landbruk og andre næringer er et av flere 
fokusområder.   

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

 

STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

SAMFUNNSPERSPEKTIVET 2014 2015 2016 2019 
Salg av næringsarealer i året (daa) 6 30 10 10 
Areal omdisponert dyrka mark(KOSTRA) 

13 (18) 
Måles ved 
årsskifte 0 (0) 0 (0) 

Jordbruksareal i drift (daa) 65 930 
(129 433) 

63 615 
(127 109) 

64 000 
(130 000) 

65 000 
(130 000) 

Antall søkere av produksjonstilskudd 305 (623) 290 (605) 290 (605) 290 (605) 
Hogst av tømmer (m3) 46 624 

(180 534) 
Måles ved 
årsskifte 

60 000 
(190 000) 

60 000 
(190 000) 

Planting (foryngelse) (antall planter)  265 000 
(830 000) 

Måles ved 
årsskifte 

275 000 
(800 000) 

275 000 
(800 000) 

TJENESTEPERSPEKTIVET     
Andel søknader levert elektronisk (PT) (%)  93 (93) 94 (95) 95 (95) 95 (95) 
Antall klager i forbindelse med PT/RMT 2 (5) 3 (10) 2 (5) 2 (5) 
Brukerne opplever at de får god service   Bra * Bra * Meget bra Meget bra 
Brukerne opplever at rådgivningen / 
saksbehandlingen er god   

Bra * Bra * Meget bra Meget bra 

Brukerne opplever at de får god informasjon  Meget bra 
* 

Bra * Meget bra Meget bra 

Tall i parentes er tall for regionen. Gardskartene er under revisjon og er medvirkende til endring i jordbruksareal 
i drift.  
*)Tilbakemeldingene er gitt i dialogmøte. Gode tilbakemeldinger samlet, og aller best på informasjon. Det er 
ønskelig at landbrukskontoret er mer ute blant brukerne.  
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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 
 

 2015 2016 
Netto budsjettramme 71,4 mill. kr 74,4 mill. kr 

 
Det er en økning i planområdet sin budsjettramme på 3 mill. kr. Av dette utgjør lønn og pensjon en 
økning på 4,1 mill. kr og prisveksten er på 0,3 mill. kr. Det blir en ekstra klasse i Follebu fra høsten 
2016, dette medfører en økning i budsjettet på 0,4 mill. kr. Fra høsten 2016 skal Engjom og Fjerdum 
skoler driftes i sammen i forbindelse med byggeperioden til den nye skolen på Fjerdum. Dette 
innebærer en besparelse i lønnsutgifter på 0,65 mill. kr, mens skyssutgiftene øker med 0,25 mill. kr.  
 
Som oppfølging av budsjettvedtaket for 2015 er leirskoletilbudet trukket ut av budsjettet med i 
underkant av 0,4 mill. kr. I statsbudsjettet er det lagt inn midler til en ekstra naturfagstime per uke på 
mellomtrinnet, dette utgjør 0,1 mill. kr for Gausdal. Satsene for SFO (Skolefritidsordningen) er hevet 
noe, dette gir en merinntekt inkl. prisvekst på 0,25 mill. For øvrig er det kun mindre endringer. 
 
For å saldere budsjettet for 2016 er det gjort følgende på dette planområdet: 
Ikke kompensert prisvekst -0,3 mill. kr 
Nedjustering driftsramme -0,5 mill. kr 
 
 
STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2014 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor pr. innbygger 6 – 15 år 125 746 112 903 108 766 101 210 
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud pr. innbygger 6 – 9 år 5 255 3 964 5 118 4 026 
Netto driftsutgifter til skolelokaler pr. innbygger 6-15 år 18 532 18 306 16 061 16 438 
Netto driftutgifter til skoleskyss pr. innbygger 6-15 år 4 193 3 487 2 978 2 016 
 

UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2011 2012 2013 2014 
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor pr. innbygger 6 – 15 år 98 441 110 975 120 155 125 746 
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning pr. innbygger 6 – 9 år 4 946 5 709 4 648 5 255 
Netto driftsutgifter til skolelokaler pr. innbygger 6-15 år 16 377 18 509 19 082 18 532 
Netto driftutgifter til skoleskyss pr. innbygger 6-15 år 4 001 4 264 4 188 4 193 
  
Kommentarer til nøkkeltallene: 

Kostra-tallene viser at vi har høyere utgifter på alle punkter enn de vi sammenligner oss med. Vår 
desentraliserte skolestruktur trekker opp driftsutgiftene for skole. Ved mindre enheter er bemanningen 
ved SFO høyere enn det vedtatt bemanningsfaktor skulle tilsi. Dette på grunn av at det må være to 
personer på enkelte vakter av sikkerhetsmessige årsaker.  
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UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2016 – 2019 

Læring: 
Skolens hovedoppgave er oppdragelse og undervisning, jfr. skolens formålsparagraf. Læringsresultater 
viser fremdeles at elever i Gausdal scorer lavere enn landsgjennomsnittet. 
 
Fylkesmannen i Oppland skriver følgende om læringsutbytte i gausdalsskolen i sine kommunebilder 
for 2015: «Som kommunen selv påpeker i sin tilstandsrapport viser resultatene på nasjonale prøver, 
både på 5. og 8. trinn at det er for mange elever på de laveste mestringsnivåene i engelsk, lesing og 
regning. På 5. trinn er det i tillegg store forskjeller mellom skolene. Det er viktig at resultatene på den 
enkelte skole analyseres og evalueres, og at det vurderes tiltak på bakgrunn av dette.» 
 
Det er mange faktorer som spiller inn på elevresultatene, og det må derfor settes inn tiltak på flere 
områder. Det blir blant annet viktig å bruke resultatene fra eksamen, grunnskolepoeng, nasjonale 
prøver og elevundersøkelser aktivt i vurderingen av hva som skal til for å bedre elevenes 
læringsresultater. Forskning viser at foreldreengasjement og samhandling skole – hjem også er 
faktorer påvirker elevens læring, trivsel og holdninger til skolen. Derfor må vi i størst mulig grad legge 
til rette for og invitere til god samhandling mellom skole og hjem. Det vil være et særlig fokus på de 
grunnleggende ferdighetene lesing og regning i denne perioden, der lesing prioriteres først. 
Undervisningen må i enda større grad tilpasses elevenes behov og vurderingsarbeidet i skolen skal 
utvikles til i større grad å fremme læring. 
 
Gausdalsskolen klarer per d.d. ikke effektivt å utnytte digitale verktøy i undervisningen. 
Begrensningen ligger først og fremst i nettkapasiteten. Det trådløse nettet på skolene må utbedres, slik 
at det kan håndtere dagens situasjon, men også fremtidig bruk av digitale læremidler. Andre 
kommuner gjennomfører prosjekter knyttet til blant annet bruk av nettbrett som pedagogisk verktøy i 
undervisningen. Gausdalsskolen ønsker å utnytte potensialet slike verktøy gir, ikke minst med tanke 
på elever med spesielle behov for tilrettelegging. I investeringsbudsjettet for 2016 er det således lagt 
inn midler til oppgradering av nett på skolene, samt innkjøp av 3 klassesett med nettbrett til bruk i 
undervisningen. 
 
Sett i lys av ressurssituasjonen i Gausdal kommune og vår desentraliserte skolestruktur, vil det bli en 
utfordring å sikre tilfredsstillende kvalitet i opplæringen fremover. De fleste skolene opplever å ha 
knapphet på ressurser, der ytterligere reduksjoner vil innebære en utarming av personalressurser som 
utfordrer kvalitet og oppfyllelse av lovpålagte krav. Med bakgrunn i dette er det ønskelig å vurdere 
strukturelle grep som reduserer antall lokasjoner og samtidig gir mulighet til å opprettholde eller øke 
kvaliteten på den pedagogiske virksomheten. Dette bør ses i sammenheng med planlagt utbygging av 
Fjerdum skole. 
 
Kompetanse: 
Lærernes kompetanse er en viktig faktor i å bedre elevenes læringsresultater. Fra høsten 2015 er det 
innført nasjonale krav om at lærere må ha faglig fordypning i norsk, engelsk og matematikk for å 
undervise i disse fagene. Gausdal kommune må i planperioden aktivt benytte seg av sentrale støtte- og 
tilskuddsordninger for å sikre tilfredsstillende kompetanse blant lærere i gausdalsskolen og for å 
oppfylle de nye nasjonale kravene. Med bakgrunn i dette må det utarbeides en langsiktig 
kompetanseplan for rekruttering og kompetanseheving i skolen. Lærere er læringsledere, og må derfor 
også ha god kompetanse innen relasjons- og klasseledelse. Klasseledelse skal fortsatt være en viktig 
del av skoleledernes veiledning og oppfølging av den enkelte lærer.  
 
Kvalitetsutvikling 
Kommunen og skoleeier har ansvar for at krav i opplæringslova og forskrift til lova blir oppfylte. 
Skoleeiers system for kvalitetssikring i henhold til opplæringslova må kontinuerlig videreutvikles. Det 
er planlagt tiltak som vil gi både skoleeier og skoleledere bedre mulighet til å følge opp lovpålagte 
krav, ressursutnyttelse og elevresultater.  
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FOKUS 2016 

• Læring  
o Økt grad av tilpasset opplæring.  
o Fortsatt fokus på lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag. Systematisk bruk av 

SOL.  
o Utprøve nettbrett som pedagogisk verktøy i barneskolene, med spesielt fokus på 

spesialundervisningen. Dette forutsetter utbedring av nettkapasitet.  
o Deltakelse i satsningen Ungdomstrinn i Utvikling, som innebærer arbeid med 

organisasjonslæring med fokus på lesing som grunnleggende ferdighet. Dette er et 
prosjekt som skal vare fra 1.8.16 – 1.1.18.  
 

• Skolebasert vurdering - internkontroll.  
o Videreutvikle og sikre systematisk bruk av kvalitetssystemet 1310.no.  
o Skoleeier ved pedagogisk rådgiver gjennomfører fra 2016 årlig minitilsyn med 

skolene for å sikre at lovmessige krav oppfylles. Tema for tilsyn det enkelte år velges 
ut fra behov, overordnede føringer mv. 
 

• Kompetanse 
o Utarbeide kompetanseplan for gausdalsskolen med bakgrunn i nasjonale krav til faglig 

fordypning i basisfagene.  
 

• Videreutvikling og tydeliggjøring av gausdalsskolen.  
o Dette innebærer bl.a. felles verdigrunnlag, felles forståelse av hva som fremmer 

elevers læring, samt felles prinsipper for skole- og hjemsamarbeidet.  
 

 

STYRINGSKORT 

 

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2014 2015 2016 2019 
Læringsresultat 5. trinn (Skala 1 – 3)     
• Leseferdighet 45  48 50 
• Regneferdighet 44  46 50 
• Engelskferdighet 46  48 50 
Læringsresultat 8. trinn (Skala 1 – 5)     
• Leseferdighet 48  50 52 
• Regneferdighet 47  48 50 
• Engelskferdighet 46  48 50 
Læringsresultat 9. trinn (Skala 1 – 5)  Klart des.2015     
• Leseferdighet 52  53 55 
• Regneferdighet 52  53 55 
Eksamensresultat 10. trinn (Skala 1-6) Våren 2014 Våren 2015   
• Norsk hovedmål skriftlig 3,2 3,1 3,2 3,4 
• Matematikk skriftlig 2,9 3,2 3,2 3,4 
• Engelsk skriftlig 4,1 3,7 4,0 4,0 

Læringsmiljø7. trinn (Skala 1-5) 
Gjennomført 
høsten 2013 

Gjennomført  
høsten 2014 

Gjennomført  
høsten 2015  

• Andel elever som opplever mobbing 2-3 
ganger i måneden eller oftere  

8,5 % 7,3 % 0 % 0 % 

• Vurdering for læring 3,5 3,9 4,0 4,3 
• Elevdemokrati og medvirkning 3,6 3,9 4,1 4,5 
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STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

• Støtte fra lærer 4,0 4,4 4,4 4,6 
• Læringskultur 3,7 4,1 4,2 4,5 
• Mestring 3,9 4,1 4,2 4,5 
 

Læringsmiljø 10. trinn (Skala 1-5) 2014 2015 2016 2019 
• Andel elever som opplever mobbing 2-3 

ganger i måneden eller oftere  
* * 0 % 0 % 

• Vurdering for læring 3,3 3,0 3,3 4,0 
• Elevdemokrati og medvirkning 3,3 2,9 3,3 3,5 
• Støtte fra lærer 3,9 3,7 3,9 4,0 
• Læringskultur 3,7 3,5 3,7 4,0 
• Mestring 4,0 3,7 4,0 4,5 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2014 2015 2016 2019 

Nærvær **) 93,3 94,6 97,5 97,5 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? 

 
5,3 

Ikke klart 
 

5,3 5,3 

*Tall unntatt offentlighet, med bakgrunn i at færre enn 5 elever har svart 
**Nærværstallet er basert på de to første tertialene i 2015.  
 
 
 
 
 

04 BARNEHAGE 
 
OM PLANOMRÅDET  

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

 2015 2016 
Netto budsjettramme 37,0 mill. kr 38,6 mill. kr 
 
Det er en økning i budsjettramma på planområdet med 1,6 mill. kr. Lønn og pensjon utgjør 1,2 mill. kr 
av økningen. Tilskudd til private barnehager var for lavt budsjettert i 2015. Sett sammen med nytt 
regelverk, som reduserer utgiftene noe, er det lagt inn en økning på 0,1  mill. kr. De nye reglene 
knyttet til gratis kjernetid med 20 timer/uke for 4-5 åringer og ordningen for med redusert 
foreldrebetaling for familier med lav inntekt utgjør en utgiftsfvekst på 0,3 mill. kr.  
 
Noen foreldre fra Gausdal velger å ha sine barn i private barnehager i andre kommuner. Dette må 
kommunen finansiere, og det er lagt inn økte utgifter til dette og refusjon søskenmoderasjon med til 
sammen 0,55 mill. kr.  
 
Som salderingstiltak er det i 2016 valgt å fjerne bufferen på i underkant av 0,4 mill. kr for å eventuelt 
kunne øke kapasiteten ved Myra barnehage ved stor søkning. 
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STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2014 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år i kr, barnehage 129 987 127 507 126 626 128 579 
Andel barn 1 – 5 år med barnehageplass 91,1 91,1 91,0 90,9 
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning.  31,6 35,6 35,1 35,0 
Andel styrere og pedagogiske ledere m godkjent 
førskolelærerutdanning. 

 
93,1 

 
92,8 

 
91,6 

 
90,9 

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

 
49 

 
51 

 
49 

 
47 

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

 
6,5 

 
6,1 

 
6,2 

 
6,1 

UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2011 2012 2013 2014 
Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år i kr, barnehage 99 359 109 384 112 505 129 987 
Andel barn 1 – 5 år med barnehageplass 92,3 90,2 88,9 91,1 
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning  28,4 25,3 31,6 
Andel styrere og pedagogiske ledere m godkjent 
førskolelærerutdanning.(NY) 

  
86,7 

 
83,3 

 
93,1 

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

 
41 

 
53 

 
46 

 
49 

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

 
6,9 

 
6,6 

 
7,4 

 
6,5 

 
Kommentarer til nøkkeltallene: 
 
Andelen barn 1-5 år med barnehageplass har gått noe opp. Kommunens utgifter til barnehager pr 
innbygger 1-5 år har økt vesentlig fra 2013 til 2014. Dette er blant annet som følge av økte tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager, samt at kommunens utgifter til pensjon inkl. AFP har økt betydelig de 
siste årene.   
 
Kommunen ligger under eller likt med Oppland og Gr.11 når det gjelder korrigerte brutto driftsutgifter 
pr korrigert oppholdstime i kommunale barnehager.  
  
Alle barn med lovbestemt rett til barnehageplass med oppstart 01.08, har fått tilbud om 
barnehageplass.  
 
Kommunen har en bemanningsnorm på 3 barn under 3 år per ansatt og 6 barn over 3 år per ansatt. 
Denne følges, og variasjoner mellom år knyttet til antall barn per årsverk henger sammen med 
fordelingen mellom små og store barn.  
 
 
UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2016 – 2019 

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 spesialpedagoger i barnehagene.  
 
Nettkapasitet- IKT.  
Nettkapasiteten i forhold til IKT er dårlig i alle barnehagene. Det brukes uforholdsmessig mye tid til 
pålogging og bruk av PC. Det er problemer med bruk av nettbrett på trådløst nett.  Barnehagene bruker 
i økende grad iPad som verktøy i spesialpedagogisk hjelp og er avhengig av at det trådløse nettet 
fungerer.  
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Tilpasse antall barnehageplasser etter etterspørsel og behov. 
Etterspørselen og behov for barnehageplasser varierer fra år til år. Det er derfor utfordrende å tilpasse 
antall barnehageplasser etter behov for å kunne drive mest mulig kostnadseffektivt.  
 
Det er et økende fokus på kommunens rolle og oppgaver som barnehagemyndighet. 
Ny forskrift om foreldrebetaling i barnehager inkluderer følgende ordninger: 

- Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen fra 1.mai 2015. 
- Gratis kjernetid for 4-og 5-åringer fra 1.august 2015.  

 
Kommunen som barnehagemyndighet har ansvaret for disse ordningene, men endringene i forskriftene 
omfatter både kommunale- og ikke-kommunale barnehager. Utfordringen ligger i å ha tilstrekkelige 
administrative ressurser til implementering av nytt regelverk og oppbygging og oppfølging av et 
internkontrollsystem for å ivareta og følge opp kommunens oppgaver som barnehagemyndighet.  
 
 
FOKUS 2016  
 

Tidlig innsats-Gausdalsmodellen 
• Videreføre arbeidet med Gausdalsmodellen i alle barnehagene.  

 
Barns trivsel i barnehagen. 
• Det gjennomføres systematiske barnesamtaler for alle 4 og 5-åringer hver høst 
• Innføre felles system/modell for utvikling av kvalitet i det pedagogiske arbeidet,  der  

barnehagene har et felles fokusområde som alle arbeider med. Barnehagen er en lærende 
organisasjon som preges av Vi-følelse, felles evaluering og refleksjon rundt egen praksis som 
grunnlag for utvikling av ny og bedre praksis.  

• Oppfølging av planleggingsdag – tema « De minste barna i barnehagen».   
 

Internkontroll 
• Bruke dataverktøy mer aktivt som årshjul for arbeidet. 
• Utarbeide og legge inn nye prosedyrer/rutinebeskrivelser i systemet. 
• Det skal gjennomføres tilsyn i 2-3 barnehager i 2016. 

 
Kompetanseheving.  
• Lederutdanning for pedagogiske ledere. Studiet er et samarbeid med kommunene Lillehammer 

og Nord Fron. Gausdal har fått 7 studieplasser. Studiet blir delfinansiert av fylkesmannen. 
 
 
 
 
STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2014 2015 2016 2019 
Alle 4 og 5 åringer skal ha en venn i barnehagen 
( Bruke veilederen for barnesamtaler) 100 % 

November 
2015 100 % 100 % 

Lage nye prosedyrer/rutinebeskrivelser knyttet 
til internkontroll. 3 3 3 3 

Brukerne av de kommunale barnehagene 
opplever at de får god informasjon 4,84 - 4,9 4,9 

Brukerne av de kommunale barnehagene 
opplever medinnflytelse / medvirkning 4,53 - 4,6 4,7 

I hvilken grad er brukerne fornøyd med 
barnehagen barnet går i, totalt sett. 4,98 - 5,0 5,0 
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STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

Barnehagene jobber i henhold til prosedyrer for 
Gausdalsmodellen. 

100 - 100 % 100 % 

*)Brukerundersøkelse gjennomføres 2016 og deretter en enkel undersøkelse årlig  
 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2013 2015 2016 2019 
Nærvær *) 90,6 91 92,5 92,5 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? 

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

*Nærværstallet er basert på de to første tertialene i 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 

05 KULTUR OG FRITID 
 
OM PLANOMRÅDET 

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

 2015 2016 
Netto budsjettramme 10,9 mill. kr 10,8 mill. kr 
 
Budsjettramma på planområdet er redusert med 0,1 mill. kr. Lønn og pensjon er lagt inn med en 
økning på snaue 0,2 mill. kr. Opphør av Korps i skole medfører en reduksjon i budsjettet på 0,3 mill. 
kr. Kirkelig fellesråd får kompensert lønnsvekst og stillingsøkning som følge av gravplass i Follebu, 
samlet utgjør dette 191.000 kr. Fellesrådet får ikke kompensert prisvekst eller øvrige økte utgifter. 
 
Budsjettet er saldert med 0,25 mill. kr, dette medfører et generelt nedtak på 0,21 mill. kr og ikke 
kompensert prisvekst med 40.000 kr. 
 
I 2016 er det lagt inn tilskudd til skolekorps med 100.000 kr. Dette er finansiert av bundet driftsfond til 
Korps i skole. Saken behandles av kommunestyret i november 2015.  
 
 
STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2014 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Nettodriftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens 
totale netto driftsutgifter 

2,6 3,5 3,4 3,8 

Netto driftsutgifter for kultursektoren, kr. pr. innbygger 1 457  1 943 1 866 1 992 
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler,  
kr. pr. innbygger 6-15 år  

 
4 472 

 
3 155 

 
 3 131 

 
2 425 

Netto driftsutgift idrett, kr. pr. innbygger 69 208 147 183 
Netto driftsutgift til folkebibliotek, pr. innbygger  192 344 266 275 
Utlån alle medier fra folkebibliotek antall pr. innbygger 4,5 4,9 4,4 4,6 
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UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2011 2012 2013 2014 
Nettodriftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens 
totale netto driftsutgifter 

 
2,4 

 
2,5 

 
3,2 

 
2,6 

Netto driftsutgifter for kultursektoren, kr. pr. innbygger 1 129 1 259 1 798 1 457 
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler,  
kr. pr. innbygger 6-15 år  

 
2 811 

 
3 466 

 
4 562 

 
4 472 

Netto driftsutgift idrett, kr. pr. innbygger 280 139 103 69 
Netto driftsutgift for folkebibliotek, pr. innbygger 171 181 160 192 
Utlån alle medier fra folkebibliotek antall pr. innbygger 3,2 3,4 4,3 4,5 
 
Kommentarer til nøkkeltallene: 

Etter at Gausdal Arena ble bygget rapporteres nå idrettshallene og kommunens øvrige lokaler på 
KOSTRA-funksjonen kultur- og idrettsbygg. Dette medvirker til at de rene utgiftene til idrett 
tilsynelatende er redusert i KOSTRA, mens de i realiteten har gått opp. 
 
Gausdal kommune har lavere netto driftsutgifter per innbygger til kultursektoren og idrett enn de vi 
sammenligner oss med. Derimot bruker kommunen mer per innbygger i aldersgruppen 6-15 år knyttet 
til musikk- og kulturskoler. Dette kan blant annet henge sammen med at kommunen har brukere som 
er over 16 år, samt utgifter knyttet til prosjekt korps i skole. Tabellen viser en reduksjon fra 2013 til 
2014. Dette skyldes at prosjekt korps i skole ble noe redusert.  
 
Tabellen viser en oppgang når det gjelder driftsutgifter til kultursektoren og kulturskole fra 2011 til 
2014. Årsak er utgifter knyttet til nye lokaler på Gausdal Arena og Linflåa idrettspark. Tabellen viser 
en nedgang det siste året. Årsakene er at kommunen i 2013 ga et tilskudd på ca. 0,5 mill. kr til 
Aulestad. Ettersom bruk/avsetning av fond ikke tas med i indikatoren vil dette framstå som en høyere 
utgift i 2013 enn 2014.  
 
Det var også en del aktiviteter i 2013 knyttet til åpningen av Gausdal Arena som ble finansiert av fond, 
samt øvrig aktivitet. Også her viser indikatoren en lavere utgift i 2014 enn 2013. 2013 var også siste 
året kommunen hadde kulturmidler til utdeling, noe som medfører lavere utgifter i 2014. 
 
Utlån av medier på folkebiblioteket har en positiv utvikling, og har økt med 40 %. Dette må ses i 
sammenheng med flere aktiviteter, blant annet utvidet åpningstid samt nye brukere i biblioteket på 
Gausdal Arena. 
 
Nedgang i tall for idrettsaktiviteter skyldes reduserte utgifter til vinterbrøyting av kunstgressbane.  
 
 
UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2016 – 2019 
Samordning av aktiviteter mellom kommunen, lag og organisasjoner og fylkeskommunen på Gausdal 
Arena er viktig.  
 
Allmenn kultur og idrett: 
Stimulere til et aktivt kulturliv og videreutvikle det gode samarbeidet med lag og organisasjoner innen 
eksisterende ramme.  
 
Biblioteket: 
Biblioteket tilrettelegges for debatter, møteplasser og andre arrangementer. Dagens 
samarbeidspartnere i Gausdal Arena, samt lag og organisasjoner, er viktige i dette arbeidet. Biblioteket 
vil kunne utvide åpningstiden gjennom selvbetjeningsløsninger for bruk og utlån.  
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Kulturskole og ungdom:  
Legge til rette for å beholde og rekruttere elever til kulturskolen. Øke rekruttering i ungdomsklubben 
ved å gjøre tilbudet mer allsidig og for flere målgrupper.  
 
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 løse oppgaver for ulike aldersgrupper.   
 
 
FOKUS 2016  
 
Allmenn kultur og idrett: 
Gjennomføre samlinger for opplæring og bruk av Tilskuddsportalen. Stimulere til økt aktivitet og 
samarbeid mellom de forskjellige lag og organisasjoner ved å tildele aktivitetstilskudd innen 
eksisterende ramme.  
 
Biblioteket: 
Tilrettelegge biblioteket for samfunnsdebatter og møteplasser, samt utvide åpningstid med 
selvbetjeningsløsning for bruk og utlån.  
 
Kulturskole og ungdom:  
Tilrettelegge for aktiviteter som bidrar til økt rekruttering i ungdomsklubben ved blant annet å 
gjennomføre mattilbud etter skoletid for elever og hybelboere i Gausdal, i samarbeid med 
ungdomsrådet, klubbstyret og Sanitetskvinnene.  
 
Opprettholde antall elever i kulturskolen og holde fokus på et godt nivå på skolens tjenester. 
Følge opp foreldregruppe for korps ved overføring av korpsaktivitet fra å være en kommunal aktivitet 
til en frivillig oppgave. Samarbeid med frivillige om rekruttering til junior-skolekorps. 
  
 
STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2014 2015 2016 2019 
Antall brukere som benytter Tilskuddsportalen  NY  10 40 40 

Antall utlån alle medier, biblioteket per 
innbygger 

4,7 4,5 4,6 4,7 

Antall arrangementer i biblioteket for voksne 12 12 12 12 
Antall arrangementer i biblioteket for barn 12 7 7 7 
Antall arrangement, Ungdommens 
Kulturmønstring, UKM i samarbeid med 
regionen 

NY 1 2 2 

Antall elever i dans  NY 83 83 83 
Antall frivillige tilknyttet Frivilligsentralen 95 100 100 100 
Antall besøksvenner tilknyttet Frivilligsentralen 15 15 15 15 
Antall arrangementer i regi av Den Kulturelle 
Spaserstokken 16 8 8 8 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2014  2016 2019 
Nærvær *) 95,3 90 90 95 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? 

4,6 4,6 4,7 4,8 

*) *Nærværstallet er basert på de to første tertialene i 2015.  
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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 
 

 2015 2016 
Netto budsjettramme 7,4 mill. kr 7,5 mill. kr 
 
Det er en økning i budsjettramma på planområdet med 0,1 mill. kr. Lønn og pensjon utgjør en økning 
på 0,3 mill. kr, prisveksten utgjør 0,8 mill. kr og økte utgifter knyttet til rensing av avløpsvannet er 
lagt inn med 1,7 mill. kr. Øvrige poster knyttet til selvkost gir en økt inntekt på 2,6 mill. kr og 
korreksjon avskrivninger er lagt inn med en reduksjon på 0,3 mill. kr. Det er lagt inn et mindre beløp 
knyttet til avholdelse av beredskapsøvelse i 2016 (kr 40.000).  
 
Som salderingstiltak er det trukket ut prisvekst på områdene utenom selvkostområdet, dette utgjør 
0,2 mill. kr. 
 
 
STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2014 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Netto driftsutgifter i kr pr. innb. kommunale veger og gater  1 132 937 1 101 915 
Netto driftsutgifter til brannberedskap og utrykning i kr pr innb.  824 790 771 695 
Årsgebyr for vannforsyning 3 875 3 780  2 982 3 317 
Årsgebyr for avløpstjenesten 4 089 4 880 3 433 3 655 
Årsgebyr for avfallstjenesten 2 176 2 048 2 575 2 645 

     
UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2011 2012 2013 2014 

Netto driftsutgifter i kr pr. innb. kommunale veger og gater  1 163 951 1 221 1 132 
Netto driftsutgifter til brannberedskap og utrykning i kr pr innb.  574 798 807 824 
Årsgebyr for vannforsyning 3 875 3 875 3 875 3 875 
Årsgebyr for avløpstjenesten 3 550 3 550 3 786 4 089 
Årsgebyr for avfallstjenesten 1 944 1 944 2 056 2 176 
     
Kommentarer til nøkkeltallene: 

Netto driftsutgifter i kr per innbygger kommunale veger og gater ligger noe over 
landsgjennomsnittet, men er omtrent på samme nivå som sammenlignbare kommuner. Ekstra store 
utgifter til brøyting/strøing er årsaken til at det ligger noe over tidligere år. 
 
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, men ny avtale med Lillehammer kommune om rensing av avløpsvann fører til litt ekstra 
økning for avløpstjenesten. 
 
 
UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2016 – 2019.  

• 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. 
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• Sikre tilgang til byggeklare tomter i kommunens tettsteder. 
• Flomforebyggende arbeid. 

 

FOKUS 2016  

• 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 dette vannverket. 
• Øke rensekapasiteten for å sikre vannforsyningen på Skei. 
• Utarbeide saneringsplan VA. 
• Planlegge tiltak for overvannsproblematikk i forbindelse med utbygging av boligfeltet 

Heggen 4, samt andre relevante områder. 
• Jobbe med å holde vegetasjonen unna kommunale veger. 

 

STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2014 2015 2016 2019 
Avvik på levering av vann i tilfredsstillende 
mengde og kvalitet i henhold til gjeldende lover 
og forskrifter. (Serviceerklæring.) 

4 1 0 0 

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

3 2 < 4 < 4 

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

10 3 < 6 < 6 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2014 2015 2016 2017 
Nærvær *) 93,8 96,3 95,1 95,4 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? 

4,9  5,1 5,2 

*Nærværstallet er basert på de to første tertialene i 2015. Omfatter også ansatte på planområde 7. 
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07 BYGG/EIENDOM/AREAL 

 

OM PLANOMRÅDET 

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

BUDSJETT 
 

 2015 2016 
Netto budsjettramme 35,9 mill. kr 44,3 mill. kr 
 
Budsjettramma for planområdet er økt med 8,4 mill. kr. Hovedårsaken til dette er økte og omposterte 
utgifter fra andre planområder knyttet til avskrivninger, dette utgjør en økt utgift i budsjettet på 
5,2 mill. kr. Det er lagt inn nær 2,4 mill. kr til midlertidige skolelokaler i forbindelse med bygging av 
ny skole på Fjerdum. Økte utgifter til lønn og pensjon er lagt inn med 1,3 mill. kr, prisvekst utgjør 
0,7 mill. kr. Netto økte renteutgifter til startlån utgjør 0,4 mill. kr og økte FDV-utgifter til det nye 
helsesenteret er lagt inn med 0,2 mill. kr (FDV = forvaltning, drift og vedlikehold). 
 
Det er lave strømutgifter for tiden, dette er delvis sett mot de reduserte budsjettrammene som 
planområdet har fått tidligere og delvis lagt inn som en redusert utgift. Lave strømutgifter innebærer 
også at kommunen ikke sparer så mye strøm som først forutsatt i EPC-prosjektet. (EPC = energy 
permforming contracting). Netto lavere utgift i budsjettet utgjør 0,5 mill. kr. 
 
Økte utgifter til plansaker utgjør 0,2 mill. kr og reverseringen av et særskilt kutt-krav i budsjettet for 
2015 utgjør 0,2 mill. kr. Det er lagt inn økte inntekter på gebyrsaker (kart og oppmåling) tilsvarende 
0,3 mill. kr.  
 
Det foreslås å øke husleiesatsene, dette er beregnet å utgjøre en inntektsøkning i 2016 tilsvarende 
0,3 mill. kr, dette oppveies av opphør av leieinntekter på andre områder. 
 
For å saldere budsjettet er det på planområdet lagt inn et generelt rammenedtak i 2016 på 0,7 mill. kr 
og ikke kompensert prisvekst med samme beløp. 
 
 
STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2014 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 12 ukers 
frist (kalenderdager) 

 
18 

 
38 

 
… 

 
38 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 3 ukers 
frist (kalenderdager) 

 
13 

 
15 

 
18 

 
20 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for opprettelse av 
grunneiendom (kalenderdager) 

 
34 

 
56 

 
… 

 
57 

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

 
226 

 
56 

 
42 

 
20 

Netto driftsutgifter til kart og oppmåling, per innbygger i kroner 346 145 107 98 
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UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2011 2012 2013 2014 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 12 ukers 
frist (kalenderdager) 

  
14 

 
12 

 
18 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 3 ukers frist 
(kalenderdager) 

  
29 

 
11 

 
13 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for opprettelse av 
grunneiendom (kalenderdager) 

 
47 

 
291 

 
55 

 
34 

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

 
8 

 
231 

 
185 

 
226 

Netto driftsutgifter til kart og oppmåling, per innbygger i kroner  194 800 314 346 
 

Kommentarer til nøkkeltallene: 

Tallene viser at vi har en liten økning i saksbehandlingstid på byggesaker. Dette skyldes at vi har 
hatt flere saker til behandling, men vi er fortsatt godt innenfor fristen for fastsatt saksbehandlingstid. 
 
Gausdal ligger høyt i kostnader til bygge- delesaksbehandling og seksjonering. Dette skyldes bl.a. 
noe feilføring av lønn. Saksbehandlere har vært brukt til andre arbeidsoppgaver uten at lønna har vært 
overført fullt ut. 
 
Gausdal ligger også høyt i netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger i forhold til 
andre kommuner. Dette skyldes bl.a. at alle utgifter til interkommunalt GIS-samarbeid er belastet her, 
pluss utgifter AFP og en del avskrivninger på tidligere investeringer.  
 

UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2016 – 2019 

• Best mulig kvalitet på opplysninger og data vedrørende eiendommer som finnes i matrikkelen 
• Omstillingsprosess for å redusere driftskostnader eller øke inntekter. 
• God og kostnadseffektiv drift av kommunal bygningsmasse. 
• Bedre systemer, rutiner og internkontroll på ulike nivå. 

 

FOKUS 2016  

• Fullføre adresseringsprosjektet. 
• Gjennomføring av prosjekt for å bedre kvaliteten på opplysninger i matrikkelen Gausdal. 
• Utarbeide handlingsplan for vedlikehold av bygningsmassen. 
• Forbedre bruken av internkontrollsystem for drift av bygningsmassen. 
• Arealeffektivisering av bygningsmassen, vurdere om noe kan selges. 

 
STYRINGSKORT  

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2014 2015 2016 2019 
Andel saker innenfor lovpålagt 
saksbehandlingstid (søknader, meldinger, 
planforslag) (%)  

96  98 100 100 

Hvor fornøyd er du med kvaliteten i 
saksbehandlingen i byggesaker. 

5 * 5,1 5,2 

Hvor fornøyd er du med servicen du får fra 
byggesaksavdelingen  

5,1 * 5,2 5,3 

Hvor fornøyd er du med saksbehandlingstiden på 
byggesaker 

4,9 * 5 5,1 

* Brukerundersøkelse for 2015 er ikke gjennomført enda, legges inn ved årsslutt. 
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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, 
EIOFF-samarbeid i tilknytning til SD-anlegg og Regional Frisklivssentral. 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, planområde 7 for samarbeidet i tilknytning til SD-
anlegg og planområde 11 for tilskudd til Regional Frisklivssentral. 
 
BUDSJETT 
 

 2015 2016 
Netto budsjettramme - - 
 
Budsjettene til de ulike samarbeidene blir balansert med inntekter som er like store som utgiftene. 
Både budsjett og regnskap vil dermed gå i null. 
 

 
STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET *1) 2014 2015 2016 2019 
Nærvær (%) * 98,3 99,4 99,0 99,0 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? 5,1  5,2 5,5 

 
* Dette gjelder regionalt landbrukskontor. Nærværstallet er basert på de to første tertialene i 2015.  
 
 
 

09 BARN OG FAMILIE 
 
OM PLANOMRÅDET 

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

 2015 2016 
Netto budsjettramme 15,8 mill. kr 16,0 mill. kr 

 
Planområdets driftsbudsjett er økt med 0,2 mill. kr. Dette er som følge av økte utgifter til lønn og 
pensjon tilsvarende 0,5 mill. kr. Det har blitt avsluttet forsterket fosterhjem i 2015. Det er nye saker 
som ser ut til å komme inn under ordningen i løpet av 2016, men det er lagt inn en reduksjon fra 2015-
nivå på 0,4 mill. kr da disse tiltakene ikke ser ut til å få helårseffekt i 2016. Prisvekst på 0,1 mill. kr er 
ikke kompensert som del av saldering av budsjettet. 
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I statsbudsjettet er kommunen tildelt midler til å styrke skolehelsetjenesten/helsestasjonstjenesten. 
Kommunen har satset på helsestasjonstjeneste ved å styrke helsestasjonstjenesten for å gjennomføre 
Gausdalsmodellen, samt ved å styrke skolehelsetjenesten til Gausdal videregående skole.  
I tillegg har kommunen en satsning på familieteam, som er et forebyggende lavterskeltiltak for barn, 
unge og deres familier. Disse satsningene er i tråd med regjeringens intensjon på området. 
 
 
STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2014 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Andel undersøkelser m/behandlingstid innen 3 mnd. (prosent) 78 77 75 78 
Brutto driftsutgifter pr. barn 57 434 … … 43 895 
Brutto driftsutgifter pr. barn som ikke er plassert av 
barnevernet (f. 251) 

24 051 
 

… 
 

… 
33173 

Brutto driftsutgifter pr. barn som er plassert av barnevernet    
(f. 252) 314 667 

 
… 

 
… 

342 137 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til sammen, barnevernstj. 1 267 1715 1766 1 764 
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0 – 17 år 4,1 ... ... 4,8 
Helsestasjon/skolehelsetjeneste:     
Årsverk i alt pr. 10.000 innbyggere 0 – 5 år 140,1 143,4 148,6 121,9 

UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2011 2012 2013 2014 
Andel undersøkelser m/behandlingstid innen 3 mnd. (prosent)    78 
Brutto driftsutgifter pr. barn 47 011 54 136 71 188 43 895 
Brutto driftsutgifter pr. barn som ikke er plassert av 
barnevernet (f. 251) 

23 172 18 275 24 208 33 173 

Brutto driftsutgifter pr. barn om er plassert av barnevernet  
(f. 252) 272 538 187 400 317 154 342 137 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til sammen, barnevernstj. 1 179 1 297 1 568 1 764 
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0 – 17 år 5,5 6,7 5,2 4,8 
Helsestasjon/skolehelsetjeneste:     
Årsverk i alt pr. 10.000 innbyggere 0 – 5 år 126,5 137,7 130,9 121,9 
 
Kommentarer til nøkkeltallene:  
Gausdal har brutto driftsutgifter til barnevern som ligger noe over landssnittet. Årsaken til dette er at 
Gausdal er vertskommune for et interkommunalt prosjekt for implementering av familieråd som 
modell for tidlig innsats og brukermedvirkning. Nettotallene viser at Gausdal ligger godt under både 
landssnitt og snitt for kommunegruppa på drift av barneverntjenester.  Gausdal gir rimelige tiltak til 
flere barn som bor hjemme enn gjennomsnittet for Norge. Vi har også færre barn og/eller mindre 
utgifter til barn som er plassert enn snittet for Norge og kommunegruppe 11. Også på årsverk ansatte i 
helsestasjon/skolehelsetjenester ligger Gausdal over landssnitt, men under snittet for Oppland og for 
kommunegruppa. 
 
 
UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2016– 2019 

1) Større grad av tverrfaglig samarbeid, samtidighet og samordning av kommunale tjenester til 
barn, unge og deres familier.  

2) Ungdom: rusmidler, skolefravær og gjennomføring av videregående skole. Interkommunalt     
samarbeid i regi av SLT (Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og           

             kriminalitet) om «utenforskap» blant ungdom i regionen.  
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.  
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FOKUS 2016 

1) Utvikling av helhetlig modell for samordning og tverrfaglig samhandling – med mål om gode, 
tverrfaglige lavterskel tjenester på tidlig innsats inn mot psykisk helse for barn og ungdom.  

2) Videreutvikling av interkommunalt samarbeid om samordning av lokale rus- og 
kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) 

3) Veiledning/innsats på systemnivå med mål om å forebygge skolefravær og frafall. 
(interkommunalt prosjekt sammen med Øyer og Lillehammer) 

4) Gausdalsmodellen – videreutvikling. 
5) Familieråd som arbeidsmodell for tidlig innsats og brukermedvirkning i kommunale tiltak. 
6)  En plan for håndtering av vold i nære relasjoner vurderes i kommunal planstrategi   
 

 
STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2014 2015 2016 2019 
Andel barn i tiltak under barnevernet som har 
tiltaksplan 

99 % 
Måles ved 
årets slutt 

100 % 100 % 

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

100 % 
Måles ved 
årets slutt 

100 % 100 % 

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

* - 4,0 4,0 

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

* - 4,0 4,0 

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

* - 4,0 4,0 

*) ny indikator) **) Brukerundersøkelse gjennomføres oktober/november 2015) 
 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2014 2015 2016 2019 
Nærvær ** 93,6 85,3 93 94 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? 

5,2 - 5,2 5,2 

*Nærværstallet er basert på de to første tertialene i 2015.   
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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 
 

 2015 2016 
Netto budsjettramme 13,7 mill. kr 13,2 mill. kr 
 
Planområdets budsjettramme er redusert med 0,5 mill. kr. Det er lagt inn en økning på 0,3 mill. kr 
knyttet til lønn og pensjon. Avskrivningene er redusert med 0,1 mill. kr og avviklingen av 
Kulturkafeen har medført en reduksjon på nær 0,4 mill. kr.  
 
Planområdet er saldert med 0,3 mill. kr knyttet til NAV sitt ansvarsområde. 
 
 
STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2014 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Netto driftsutg. til økonomisk sosialhjelp pr. innb 20-66 år i kr. 883 1 549 1 437 1 564 
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned 7 018 ... ... ... 
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 mnd. eller mer 32 ... ... 90 
Andelen sosialhjelpsmottakere  i alderen 20-66 år i prosent av 
innbyggere 20-66 år 

 
2,3 

 
... 

 
... 

 
3,9 

Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker 56 033 ... ... 39 494 
UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2011 2012 2013 2014 

Netto driftsutg. til økonomisk sosialhjelp pr. innb 20-66 år i kr. 630 587 774 883 
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned 4 745 4 661 5 111 7 018 
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 mnd. eller mer 32 22,5 42 32 
Andelen sosialhjelpsmottakere  i alderen 20-66 år i prosent av 
innbyggere 20-66 år 

 
2,9 

 
3,1 

 
2,7 

 
2,3 

Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker 37 857 39 400 45 907 56 033 
 
Kommentarer til nøkkeltallene: 
Gausdal kommune har en vesentlig lavere andel mottakere av økonomisk sosialhjelp enn Oppland og 
landet for øvrig. Det har vært en positiv utvikling i andel mottakere, og langtidsmottakere, av 
økonomisk sosialhjelp fra 2013 til 2014. Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned har økt og dette 
henger i stor grad sammen med flere store barnefamilier med behov for økonomisk sosialhjelp.  
 
Innføring av redusert betaling i barnehage vil kunne få positiv innvirkning på utbetaling per 
stønadsmåned. 
 
 
 
UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2016 – 2019 
 

• Flyktninger  
Det er behov for tettere samarbeid mellom planområdene og gode rutiner for å håndtere 
bosetting og integrering på en god måte. Økt mottak vil også kreve økte ressurser. 
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• Aktivitetsplikt økonomisk sosialhjelp 
Aktivitetsplikten krever at kommunen har tiltak som er tilpasset flere brukergrupper enn i dag 

• Økt overgang til arbeid 
 

 
FOKUS 2016 

• Regionalt NAV 
Legge frem sak for politisk behandling der det vurderes regional organisering av NAV.  

• Flyktninger 
- Etablere forum for samhandling (bosetting og integrering) 
- Utarbeide plan for flyktningearbeidet i kommunen 

• Barnefattigdom 
- Prøve ut konkrete tiltak for å øke deltakelse der ett av tiltakene vil være en utstyrsbank for 

gratis utlån av fritidsutstyr til barn og unge i kommunen 
- Opprette samarbeid med frivillige lag og foreninger.   

• Overgang til arbeid 
- Utarbeide plan for, og gjennomføre, et tettere og bedre samarbeid med lokalt næringsliv 
- Videreutvikle veiledningskompetansen 
- Utvikle og gjennomføre tiltak for å styrke den arbeidsrettede brukeroppfølgingen og 

raskere overgang til arbeid. Dette gjøres med utgangspunkt i nasjonale og lokale 
kvalitetsinnsyn i oppfølgingsarbeidet. 

• Aktivitetsplikt økonomisk sosialhjelp 
- Utarbeide plan for gjennomføring av aktivitetsplikten 

• Internkontroll 
- Økonomisk sosialhjelp 

 
 
STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2014 2015 2016 2019 
Ventetid for å få svar på henvendelse i 
publikumsmottaket  

 *** 5 5 

Jeg opplever å bli behandlet med respekt   *** 5 5 
Veileder la vekt på det jeg hadde å si   *** 5 5 
Bosette flyktninger i henhold til 
kommunestyrevedtak 5 7 **** **** 

Andel som er langtidsmottakere med økonomisk 
sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold 
pr. måned (6 av de 12 siste måneder)** 

Ny - 0,5 0,5 

Andel unge (18-24 år) som har mottatt 
økonomisk sosialhjelp pr. måned** 

Ny - 0,4 0,4 

Andel som har mottatt økonomisk sosialhjelp Ny  2,5 2,5 
Antall deltakere i KVP  3 5 8 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2014 2015 2016 2019 
Nærvær * 92,2 97,2 95 95 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? 5,3 *** 5 5 

*Nærværstallet er basert på de to første tertialene i 2015.  
** Sett i forhold til antall innbyggere i aldersgruppen 
*** Brukerundersøkelse gjennomføres i ukene 45 og 46 (2015) 
        Medarbeiderundersøkelse er gjennomført, men resultatene foreligger ikke p.t. 
**** Måltall avhenger av kommunestyrevedtak 



 

Side 47 av 69 
 

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 
 

 2015 2016 
Netto budsjettramme 40,3 mill. kr 46,8 mill. kr 
 
Det er en økning i budsjettramma på planområdet med 6,5 mill. kr. Lønn og pensjon utgjør økte 
utgifter med 1,6 mill. kr og prisveksten utgjør i underkant av 0,3 mill. kr. Driftsbudsjettet til 
legetjenesten er økt med 1,7 mill. kr i forhold til 2015-nivået. Det er økte utgifter til ressurskrevende 
tjenester, både som følge av flere bruker og endret behov hos eksisterende brukere. Hensyntatt 
tilskudd utgjør dette 4 mill. kr i økte utgifter på planområdet. 
 
Det er lagt inn øvrige korreksjoner tilsvarende en utgiftsreduksjon på 0,2 mill.kr. 
 
For å saldere budsjettet blir det ikke kompensert for prisvekst tilsvarende 0,3 mill. kr, og det er lagt inn 
et kutt i budsjettet tilsvarende 0,6 mill. kr. 
 
 
STATUS OG NØKKELTALL  

KOSTRATALL / STATISTIKK 2014 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Legeårsverk pr. 10.000 innbyggere, kommunehelsetjenesten  9,7 9,5 9,2 8,4 
Fysioterapiårsverk pr. 10.000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten 

 
7,5 

 
9,3 

 
7,7 

 
7,3 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 
kommunehelsetjenesten 

 
3 985 

 
2 666 

 
2 584 

 
2 317 

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

 
2 867 

 
1 915 

 
 1 845 

 
1 619 

Netto driftsutgifter til forbyggende arbeid, helse pr. innb. 446 196 178 162 
UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2011 2012 2013 2014 

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

 
8,6 

 
8,6 

 
9,1 

 
7,5 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 
kommunehelsetjenesten 

 
2 229 

 
2 555 

 
3 223 

 
3 985 

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

 
1 668 

 
1 935 

 
3 257 

 
2 867 

Netto driftsutgifter til forbyggende arbeid, helse pr. innb. 68 115 199 446 
 

Kommentarer til nøkkeltallene: 

1. Netto driftsutgifter pr innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 
Ut fra tabellen ser vi at Gausdal bruker langt mer enn landsgjennomsnittet (i kroner per innbygger) på 
kommunehelsetjenesten. Gausdal har satset målrettet til forebyggende tiltak til yngre, funksjon 232 
(forebygging, skole og helsestasjon) viser at Gausdal har gode måletall på dette området. Fra 2011 til i 
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dag har vi nesten fordoblet driftsutgiftene til kommunehelsetjenesten, noe av dette kan tilskrives en 
gradvis opptrapping av legetjenesten. 
 
2. Fysioterapiårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 
Fysioterapiårsverk (7,5 pr 10 000 innbyggere) i Gausdal ligger omtrent på landsgjennomsnittet, men 
godt under gjennomsnittet i Oppland (som er 9,3). Når det gjelder utviklingen av fysioterapiårsverk i 
Gausdal over tid, viser denne en synkende tendens.  
 
3. Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 
Måletall for legeårsverk (pr 10 000 innbyggere) i Gausdal (2014) ligger høyere enn både 
landsgjennomsnitt og gjennomsnitt for Oppland. Nøkkeltall for legetjenesten har vært økende i 
perioden; - fra 8,6 (2011) til 9,7 (2014). Gausdal har pr. 2015 6 fastlegehjemler, inkludert 0,5 stilling 
som kommuneoverlege.  
 
4. Netto driftsutgifter til forebyggende helsearbeid, helse pr innbygger 
Måletall reflekterer blant annet kommunens satsing på miljørettet helsevern, bedriftshelsetjeneste og 
annet forbyggende arbeid. Ut fra måletall ser vi at Gausdal (446) ligger langt over landsgjennomsnitt 
(162) og gjennomsnitt for Oppland (196).  
 
 
UTFORDRINGER I PLANPERIODEN 2016–2019 

1. Ressurstilpasset / godt tilrettelagt legetjeneste 
Fastlegetjenesten tilrettelegges slik at den sikrer gode legetjenester til innbyggerne, god tilgjengelighet 
og sikrer samarbeid med kommunens øvrige helsetjenester 
 

2. Rehabilitering – ny opptrappingsplan kommer i 2016 
Tilgjengelige ressurser til å forebygge mer (tidig intervensjon i alle aldersgrupper), blant annet heve 
innstasen knyttet til hverdagsrehabilitering. For å få dette til må både kapasitet og kompetanse til 
aktuelle tjenester styrkes.   
 

3. Regionalt samarbeid / Helseregion Sør-Gudbrandsdal 
Som en relativt liten kommune sliter vi med smådriftsulemper på mange områder, små tjenester er ofte 
sårbare. Samtidig skjer en utvikling der flere og større oppgaver overføres fra spesialisthelsetjenesten 
til kommunene. Ut fra dette vil det være helt nødvendig å videreutvikle det regionale samarbeidet på 
områder / oppgaver det er hensiktsmessig. 
 

4. Omstilling og endring 
Med begrenset ressurstilgang vil det i tiden framover måtte fokuseres på ressurseffektivitet, endring og 
omstilling. 
 

5. Nye tjenester for nye målgrupper 
Nye målgrupper med sammensatte behov for tjenester utfordrer oss både i forhold til ressursinnsats, 
kompetanse og samhandling. 
 

6. Samhandling og koordinering av tjenester 
Oppdatere praksis i henhold til Forskrift for rehabilitering, habilitering, individuell plan og 
koordinator. Få opp en velfungerende (modell for) koordinerende enhet, som kan støtte arbeidet med 
koordinering og samhandling både på brukernivå (koordinatorarbeid og individuell plan) og 
systemnivå (overordnet samhandling, koordinering på tvers av tjenester). 
 

7. Kvalitet og internkontroll 
Sikre at vi kontrollerer egen praksis i henhold til lov og forskrift, og har fokus på kontinuerlig 
forbedring og utvikling av tjenestene. 
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FOKUS 2016  

Alle tjenester på planområdet skal arbeide kontinuerlig med fokus på kvalitetsforbedring og 
internkontroll. 
1. Forebygge mer og reparere mindre 

• Styrking av forebyggende tiltak / tenkning 
• Videreutvikle lavterskel tilbud 

 
2. Legetjenesten  

• Regionalt samarbeid rundt legevakt og ø-hjelpsplasser. 
• Internt samarbeid: Videreutvikle forum for samarbeid mellom fastlegetjenesten og kommunale 

helsetjenester 
• Ressursutnyttelse internt i legesenteret; oppgavedeling og felles kulturbygging 

 
3. Regionalt samarbeid / Helseregion Sør-Gudbrandsdal 

• Videreføre deltakelse i regional arbeidsgruppe / fagteam rehabilitering (herunder deltakelse i 
KS nettverk om hverdagsrehabilitering) 

• Videreføre deltakelse i regional arbeidsgruppe innen psykisk helse og rus (herunder deltakelse 
i regionalt prosjekt psykisk helse og rus) 
 

4. Omstilling og utvikling av habiliteringstjenesten (eget prosjekt for omstilling): 
• Vurdere å samle pasienter/brukere som følges opp av Flatland i èn base (Flataveien 6) 
• Vurdere å flytte dagsenteraktiviteter for den etablerte målgruppa (habilitering) på Øvre 

Flatland 
• Vurdere å etablere dagtilbud for yngre ved Krysset Gjenbruk 

 
5. Nye boliger for yngre målgrupper 

• Bygging av boliger for målgruppa i Heggenfeltet 
• Kartlegge de som skal flytte inn i bofellesskapet i Heggenfeltet (gi vedtak på tjenester ut fra 

behov) – tilpasse ressurs/tjenester 
• Planlegge rekruttering av personale som skal arbeide i bofelleskapet 
• Forberedende prosesser med ansatte, brukere og pårørende før innflytting i 2017 

 
6. Utvikling av psykisk helsetjeneste 

• Videre fokus på Lean prosess og evaluering av tiltak 
• Lukking avvik / varsling til barnevern 
• Deltakelse fagnettverk og regionale arbeidsgrupper / psykisk helse og rus 

 
7. Internkontroll 

• Kontinuerlig fokus på internkontrollrutiner i habiliteringstjenesten etter lukking av avviket  
• Lukking avvik / varsling til barnevern 
• Lean-prosess i dagsenter rehabilitering 

 

STYRINGSKORT 

STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

TJENESTEPERSPEKTIVET 2014 2015 2016 2019 
Brukerne av tjenesten opplever medinnflytelse / 
medvirkning ** 

3,4 - 3.6 3,7 

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

3,6 - 3,6 3,7 

Brukertilfredshet i forhold til 
koordinering/samordning av tjenester ** 

3,6 - 3,6 3,7 
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STYRINGSINDIKATORER STATUS MÅL 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2014 2015 2016 2019 
Nærvær * 93,1 86,2 95,0 95,0 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? 

5,0 
Resultat 

ikke klart 
5,1 5,2 

*Nærværstallet er basert på de to første tertialene i 2015.  
** Det gjennomføres brukerundersøkelse i 2014 og 2016. Skala: 4 er best. 
 
 
 

12 OMSORG 
 
OM PLANOMRÅDET  
Planområdet omfatter kommunens pleie- og omsorgstilbud, og inneholder sykehjemsdrift, 
hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgsboliger, bofellesskap, omsorgslønn, brukerstyrt personlig 
assistanse, trygghetsalarm, tildelingskontor, kjøkkendrift i institusjon og matlevering til 
hjemmeboende. 
 
BUDSJETT 
 

 2015 2016 
Netto budsjettramme 85,9 mill. kr 93,4 mill. kr 
 
Det er en økning i budsjettramma på planområdet med 7,5 mill. kr. Lønn og pensjon utgjør en økning 
på 3,6 mill. kr, prisveksten utgjør nær 0,3 mill. kr. Endring i avskrivninger er lagt inn med 1,8 mill. kr, 
mens det er en netto økning i ressurskrevende tjenester med 1,3 mill. kr. I statsbudsjettet er det 
foreslått å innlemme i rammetilskuddet det øremerket tilskudd til øyeblikkelig hjelp plasser. Det 
medfører at tidligere budsjettert inntekt på planområdet blir fjernet, dette utgjør 1,5 mill. kr i 
mindreinntekt. 
 
Det er økt press på avlastning og omsorgslønn, og 0,35 mill. kr er lagt inn knyttet til dette. Videre er 
det lagt inn 0,25 mill. kr som følge av økte utgifter til medisiner og behov for lagerstyring. Budsjett for 
tilskudd til intermediærplasser, øyeblikkelig hjelp plasser og frisklivssentralen er netto redusert med 
snaue 0,3 mill. kr. 
 
For å saldere budsjettet vil det ikke bli kompensert for prisvekst med 0,3 mill. kr. Det er forslått å 
styrke hjemmetjenesten, samtidig som det legges ned 10 sykehjemsplasser. Dette er lagt inn med 
halvårseffekt i 2016 og er beregnet til å gi en besparelse på netto 1 mill. kr. 
 
 
 
STATUS OG NØKKELTALL  
 

KOSTRATALL / STATISTIKK 2014 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Netto driftsutgifter til pleie- og omsorg pr. innbygger 80 år og 
over (kr.) 

 
304 957 

 
357 765 

 
360 391 

 
372 802 

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

 
57 

 
43 

 
42 

 
45 

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

 
36 

 
52 

 
53 

 
50 

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

 
49 

 
45 

 
44 

 
41 
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Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning fra 
høgskole/universitet (%) 

 
22 

 
32 

 
32 

 
34 

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

 
37,5 

 
27,1 

 
29,0 

 
24,5 

UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2011 2012 2013 2014 
Netto driftsutgifter til pleie- og omsorg pr. innbygger 80 år og 
over (kr.) 

 
240 269 

 
270 486 

 
288 276 

 
304 957 

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

 
59 

 
60 

 
59 

 
57 

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

 
33 

 
32 

 
34 

 
36 

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

 
74 

 
73 

 
53 

 
49 

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

 
21 

 
20 

 
22 

 
22 

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

 
48,6 

 
37,5 

 
37,5 

 
37,5 

 

Kommentarer til nøkkeltallene: 

Netto driftsutgifter til pleie- og omsorg viser gjennomgående en økning i utgiftene på ca. 5,8 %. 
Bakgrunn for økningen ligger blant annet i samhandlingsreformen og fellessatsinger som har vært 
gjennomført i regionen, blant annet intermediærsenger og øyeblikkelig hjelp-plasser. Til tross for 
økningen bruker pleie- og omsorg i Gausdal kommune mindre enn Oppland generelt, kommunegruppa 
og landsgjennomsnittet. Tallene viser at vi bruker ca. 70 000 kr mindre per innbygger enn 
landsgjennomsnittet, og ca. 50 000 kr mindre per innbygger enn de andre kommunene i Oppland.  
 
Årsaken til dette kan være lav grunnbemanning og lav andel med høgskoleutdannet personell. En 
annen faktor kan være at vi fortsatt har mange tjenestemottakere som mottar lite tjenester, noe som kan 
ha en forebyggende effekt. Tidlig innsats på lavt nivå i omsorgstrappen forsinker behov for 
omsorgstjenester på et høyere nivå, som f.eks. sykehjemsplass. 
 
Tallene i tabellen viser at vi har betydelig færre ansatte i tjenesten med høyere utdanning enn andre 
kommuner, og vi har heller ikke klart å øke andelen i vesentlig grad de siste årene. Dette er en stor 
utfordring for oss, da pasientene skrives tidligere ut fra sykehuset med mer sammensatte behov, som 
krever ansatte med høy 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. 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 2016 – 2019 

• Faglighet og kvalitet 
Det kreves mer spesialitet i tjenesten, vi får flere og flere pasienter med komplekse og 
sammensatte behov. Dette utfordrer oss i forhold til faglighet, og vi trenger ansatte med 
helsefaglig utdanning og spesialutdanning. Rekruttering og fokus på å beholde ansatte er 
nødvendig. Slik det er i dag er det ingen begrensninger for antall pasienter i 
hjemmesykepleien, og volumøkningen er ikke i takt med ressurstilgangen. Det er derfor 
nødvendig å ta en gjennomgang og oppgavefordeling internt på planområdet, utvide 
samarbeid og avstemme forventninger med pårørende og frivillige. Pasienter og pårørende 
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forventer faglighet og kvalitet, og vi må derfor sørge for at de får tjenester på rett 
omsorgsnivå, til rett tid og med rett kompetanse. 

  
• Internkontroll, pasientrettigheter- og sikkerhet: 

Det stilles høyere og høyere krav til dokumentasjon av den faktiske jobben som gjøres direkte 
til pasienter. Samtidig krever tilsynsmyndighetene at vi gjør risikovurderinger for å hindre og 
forebygge uønskede hendelser. Dette tar tid og går på bekostning av direkte pasientkontakt. 
Det er viktig å forbedre og få på plass gode internkontrollrutiner. 
 

• Regionalt samarbeid 
Bidra til å videreutvikle samarbeidet i Helseregion Sør-Gudbrandsdal. På mange områder har 
vi små og fragmenterte fagmiljøer, der det vil være mye å hente både kvalitetsmessig og 
økonomisk på et regionalt samarbeid. 

 
• Ledelse:  

Pleie og omsorg har svært lav ledertetthet. Dette utfordrer oss i forhold til oppfølging av 
personalet, organisering, fagutvikling og administrative oppgaver. I snitt har hver 
avdelingssykepleier 35 ansatte, og der de har et direkte lederansvar og hvor definert tid til 
ledelse er 30% av stillingen. Dette kombinert med at tjenesten har døgnkontinuerlig drift 
bidrar ytterligere til å forsterke utfordringene med lav ledertetthet. 
 

• Omstilling 
Med de foreslåtte rammer i årene framover må det foretas radikale endringer og tilpasninger. 
Dagens strukturer, kvalitet og omfang på tjenester blir utfordret. Mer konkret vil utfordringene 
i planperioden blant annet være: 

• Øke innsatsen på hjemmebaserte tjenester og redusere antall institusjonsplasser. 
o Herunder vil det også være både naturlig og nødvendig å gjennomføre 

organisatoriske endringer. 
• Heve terskelen for tildeling av tjenester. 
• Øke kompetanse i tjenesten – økt sykepleierdekning/andre fagressurser for kunne 

håndtere nye og mer komplekse pasienter. 
 

 

FOKUS 2016  

1. Omstilling 2016 
• Styrking av hjemmebaserte tjenester, samtidig som antallet sykehjemsplasser 

reduseres med 10. 
• Tverrfaglig samarbeid 
• Opprettholde fokus på et godt inkluderende faglig og sosialt arbeidsmiljø.  

Øke nærværet.   
• God samhandling og kommunikasjon med pårørende/pasienter. 
• Ledelse  

 
2. Faglighet og kvalitet 

• Sikre økt fagkompetanse – høgskoleutdanning generelt 
• Sikre spisskompetanse – rehabilitering/diabetes/kreft etc. 
• Videreutvikle samarbeidet i Helseregion Sør- Gudbrandsdal (Gausdal, Øyer, 

Lillehammer, Ringebu og Sykehuset Innlandet Lillehammer, -utvidet med nordre del 
av Ringsaker, Nord-Fron og Sør-Fron for samarbeidet om legevakt og øyeblikkelig 
hjelpsenger.)  

• Satse på hverdagsrehabilitering. 
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3. Pasientrettigheter- og sikkerhet 
• Dokumentasjon. 
• Internkontroll. 

 
 

STYRINGSKORT 
 

 TJENESTEPERSPEKTIVET 2014 2015 2016 2019 

Alt i alt hvor fornøyd er du med tjenesten du får * - - 4 4 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2014 2015 2016 2019 
Nærvær (%) ** 92,8 91,5 92 93 
Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og 
arbeidssituasjonen din? 

 
4,9 - 5 5 

* Enkle brukerundersøkelser skal gjennomføres hvert år, men i ulike deler av tjenesten. Tema for 2016 
er ikke satt opp ennå.   
** Nærværstallet er basert på de to første tertialene i 2015.  
 
 
 
 
 
 

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 2014 Gausdal Oppland Gr. 11 Norge 
Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter -0,7 -0,2 0,6 0,4 
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 1,6 1,0 0,7 1,0 
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 76,3 59,4 75,1 69,8 
Arbeidskapital ex. Premieavvik i % av brutto driftsinntekter 26,3 17,8 8,4 14,3 

UTVIKLINGEN FOR PLANOMRÅDET OVER TID 2011 2012 2013 2014 
Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 2,6 2,4 -1,2 -0,7 
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 2,6 8,6 -1,7 1,6 
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 78,8 78,5 76,0 76,3 
Arbeidskapital ex. Premieavvik i % av brutto driftsinntekter 36,4 38,8 30,7 26,3 
*) I 2012 ble det regnskapsført utlån til Eidsiva Energi som følge av omdanning av aksjekapital til 
ansvarlig lån. Dette bedrer denne tallstørrelsen. 
 
Kommentar til nøkkeltallene: 
Gausdal kommune hadde i 2014 et negativt brutto driftsresultat. Det viser at kommunens ordinære 
driftsutgifter er større enn inntektene. Netto driftsresultat er positivt, blant annet som følge av bruk av 
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disposisjonsfond for å saldere drift, innført ordning med minimumsavdrag på kommunens lånegjeld, 
samt ekstra utbytte fra kraftsektoren. 
 
Netto lånegjeld er omtrent på samme nivå som KOSTRA-gruppe 11 og landsgjennomsnittet, men 
betydelig høyere enn gjennomsnittet for Oppland.  
 
Kommunens arbeidskapital er høyere enn for sammenlignbare kommuner, og hovedårsaken til dette er 
at kommunen fortsatt har godt med disposisjonsfond. Sett over tid har imidlertid dette nøkkeltallet hatt 
en negativ utvikling. Dette henger sammen med lavere beholdning av disposisjonsfond, samtidig som 
kommunens premieavvik har økt. Dette tærer på kommunens likviditet. Likviditeten er tross dette 
forsvarlig. 
 
Utfordringer i planperioden 2016 - 2019 
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 ordinære skjønnsmidler 
tidligere. Denne kompensasjonsordningen er i ferd med å nedtrappes, og kommunen vil måtte påregne 
en årlig reduksjon i denne kompensasjonen i størrelsesorden 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. 
 
Kommunen har i 2016 fått redusert distriktstilskudd Sør-Norge, og det er faset ut fra budsjettet for 
2017. Først og fremst som følge av at kommunen har bedre resultater på distriktsindeksen enn 
tidligere. Sannsynligheten for at tilskuddet er helt borte i 2017 er til stede. 
 
Det knytter seg videre stor spenning til hvordan den bebudede endringen av inntektssystemet til 
kommunene vil endre seg fra 2017-2019. 
 
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 betydelige utfordringer med å få tilpasset utgiftsnivået til 
kommunens inntekter. 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 ‰. Rådmannens budsjettforslag 
innebærer en økning i eiendomsskatten med 0,5 ‰ per år fra 2017 til 2019. Eiendomsskattesatsen vil 
da være på 6,5 ‰ i 2019.  
 
Følgende salderingsforslag er lagt inn på planområdet i rådmannens forslag til budsjett og 
økonomiplan: 
 

 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 
Øke eiendomsskatten  - -2,4 mill. kr -4,9 mill. kr -7,3 mill. kr 
Bruk av 
disposisjonsfond  25,6 mill. kr 13,3 mill. kr 2,0 mill. kr  

Avsetning til disp.fond - - - 1,6 mill.kr 
 
Formannskapets innstilling innebærer en litt lavere bruk av disposisjonsfond i 2016 og 2017 enn det 
som er inntatt i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. Samtidig er det endringer knyttet til 
renter og avdrag på kommunens lån samt økt rammetilskudd for årene 2018 og 2019.  
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Formannskapets saldering på planområdet er som følger: 
 

Tekst 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 
Budsjett 

2018 
Budsjett 

2019 

Renter og avdrag - ikke legge inn økt 
investering på Fjerdum for å få med Forset -35 -273 -478 -490 
Renter og avdrag - forskyvning Heggen 15 180 180 -15 

Renter og avdrag - utsettelse forskjønning 
Forset -35 -261 -391 -365 
Økt rammetilskudd -1 381 -3 335 
Redusert bruk disposisjonsfond 55 354 

Sum endringer - - - - 
 
 
Det å bruke av kommunens disposisjonsfond i denne størrelsesorden er alvorlig. Kommunens 
reserver vil i all hovedsak bli brukt opp, og uforutsette hendelser vil måtte finansieres med å foreta 
umiddelbare kutt i tjenestene. 
 
 
Utviklingstrekk i handlingsplanperioden: 
 

 
 
 
Kommunen har gjennom år bygd opp igjen disposisjonsfondene for å kunne ha buffere. Dette bidrar til 
at kommunen kan bruke litt tid på å planlegge og å gjennomføre omstillingstiltak med nødvendig 
involvering av brukere og ansatte. Det er i dokumentet skissert hvilke grep som er aktuelle og 
planområdene dette berører. 
 
I denne økonomiplanperioden er det inntektsført bruk av fond med 41 mill. kr for å få et budsjett i 
balanse. Dette innebærer at alt av disposisjonsfond som det ikke allerede knytter seg bindinger til blir 
tømt. Følgende nivå på disposisjonsfondet vil være gjeldende ved årets slutt de ulike år etter at 
ovennevnte bruk av fond er tatt hensyn til: 
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Disposisjonsfond ved 
utgangen av året 2015 2016 2017 2018 2019 

Sum  72 mill. kr 43 mill. kr 13 mill. kr 12 mill. kr 13 mill. kr 
Herav fond øremerket 
tiltak av kommunestyret 

29 mill. kr  27 mill. kr  11 mill. kr 11 mill. kr 11 mill. kr 

 
Formannskapets innstilling innebærer at det brukes 55.000 kr mindre av disposisjonsfondet i 2016 
og 354.000 kr mindre i 2017. Utslagene er så små at det ikke endrer tabellene knyttet til 
disposisjonsfond. 
 
Utvikling i ikke disponert del av disposisjonsfond framgår også av neste figur. 
 

 
 
 

 
 
Det framgår av tabellen at lånegjelden vokser kraftig fra 2015-2017. Dette henger i hovedsak sammen 
med låneopptak til ny skole på Fjerdum, EPC-investeringer og boliger for yngre personer i Follebu. 
For nærmere utdyping av investeringene vises det til eget kapittel i dokumentet. 
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Isolert sett kan en si at det kan være forsvarlig å øke lånegjelden dersom det er en tilsvarende 
inntektsvekst, eller at investeringene bidrar til å gjennomføre effektivisering av bygningsmassen 
og/eller tjenestetilbudet. Kommunens inntektsvekst blir spist opp av nye statlige krav og behov for 
tjenester hos innbyggerne. Det er derfor muligheten til å effektivisere driften som gjør at de 
investeringene som kommunen legger opp til kan forsvares.  
 
Investeringen knyttet til ny skole på Fjerdum vil i rådmannens budsjettforslag åpne opp for 
sammenslåing av tre skoler til èn i stedet for sammenslåing av to skoler. Det vi gi betydelige 
effektiviseringsgevinster i forhold til dagens nivå, og også sett i forhold til sammenslåing av «kun» to 
skoler. Slik sett vil denne investeringen kunne forsvares. Formannskapet innstilte ikke på å bygge 
nye Fjerdum skole for tre skoler. 
 
De vedtatte investeringene knyttet til EPC vil også gi innsparinger i kommunens energiutgifter og 
kommer inn under samme kategori.  
 
Resultatmål økonomiperspektivet:  
 

ØKONOMIPERSPEKTIVET 2014 2015 2016 2019 
Netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter 

1,6 
Måles ved 
årets slutt  -5,8 0,2 

Netto lånegjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter  

82,6 
Måles ved 
årets slutt 107,7 122,1 
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OBLIGATORISKE BUDSJETTSKJEMA. 
 

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET 

Regnskap 
2014 

Oppr. 
Budsjett 

2015 

Budsjett 
2016 

Budsjett 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER             
Skatt på inntekt og formue -121 697 -126 642 -126 642 -126 642 -126 642 -126 642 
Ordinært rammetilskudd -193 540 -192 440 -192 920 -190 316 -190 732 -191 921 
Eiendomsskatt annen eiendom -1 846 -1 757 -1 757 -1 757 -1 757 -1 757 
Eiendomskatt boliger og fritidsboliger -20 869 -20 964 -22 600 -25 026 -27 451 -29 877 
Andre direkte eller indirekte skatter -1 702 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 
Andre generelle statstilskudd -6 763 -3 000 -4 837 -4 837 -4 837 -4 837 

Sum frie disponible inntekter -346 417 -346 103 -350 056 -349 878 -352 719 -356 334 
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER 
Renteinntekter og utbytte -20 739 -17 442 -15 957 -16 401 -16 403 -16 835 

Renteutgifter, provisjoner og andre 
finansutgifter 15 458 16 168 15 562 18 336 20 808 22 599 
Avdrag på lån 15 690 18 500 18 910 21 214 21 314 21 249 

Netto finansinntekter/-utgifter 10 409 17 226 18 515 23 149 25 719 27 013 
AVSETNINGER OG BRUK AV 
AVSETNINGER 
Til ubundne avsetninger 640 - - - - 1 585 
Til bundne avsetninger 2 030 2 104 1 300 1 300 1 300 1 300 
Bruk av ubundne avsetninger -5 525 -14 263 -26 305 -13 715 -1 975 - 
Bruk av bundne avsetninger -1 484 -1 236 -1 236 -1 311 -1 311 -1 311 

Netto avsetninger -4 339 -13 395 -26 241 -13 726 -1 986 1 574 
FORDELING 
Overført til inveseringsregnskap/-budsjett 25 - - - - - 
Til fordeling drift -340 322 -342 272 -357 782 -340 455 -328 986 -327 747 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 329 136 342 272 357 782 340 455 328 986 327 747 

Mer-/mindreforbruk -11 186 -0 -0 -0 -0 -0 
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BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET 

Planområdene 

Regnskap 
2014 

Oppr. 
Budsjett 

2015 

Budsjett 
2016 

Budsjett 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

1 Administrative fellestjenester 24 615 27 708 27 634 27 434 25 834 25 715 
2 Næring og miljø 6 748 6 154 6 561 6 636 5 911 5 911 
3 Skole 72 500 71 269 74 513 72 717 69 583 69 583 
4 Barnehage 35 213 36 964 38 571 36 521 36 521 36 521 
5 Kultur og fritid 11 474 10 912 10 800 10 250 10 050 9 950 
6 Teknisk drift 9 966 7 418 7 543 5 740 4 245 2 623 
7 Bygg/eiendom/areal 38 476 35 948 44 257 41 729 40 442 40 365 
8 Interkommunale samarbeid -0 -0 - - - - 
9 Barn og familie 15 805 15 829 15 981 16 381 16 381 16 381 
10 Sosiale tjenester og sysselsetting 14 143 13 699 13 172 12 622 12 622 12 622 
11 Helse 43 099 40 304 46 763 46 179 46 179 46 179 
12 Omsorg 90 657 85 923 93 421 88 954 85 721 85 721 
13 Generelle utgifter og inntekter -33 558 -9 857 -21 434 -24 708 -24 503 -23 824 
  329 136 342 272 357 782 340 455 328 986 327 747 
 
 

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 2016: 
 
 Skatt på formue og inntekt 126,6 mill. kr 

Inntektsutjevningstilskudd   29,3 mill. kr 
Rammetilskudd   163,4 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   1,8 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 0,5 mill. kr 
Utbytte LGE Holding as    6,7 mill. kr 
Renter ansvarlig lån til Eidsiva as    4,0 mill. kr 
Sum budsjetterte inntekter fra kraftsektoren 11,2mill. kr  
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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 til bundne fond  Tall i hele 1000 kr 

Selvkostfond vann 132 
Selvkostfond septik 15 
Fond Friluftsliv, vilt og fiske 37 
Renter bundne fond 804 
Næringsfond 1 300 

 Sum avsetning til bundne fond 2 288 
 

Bruk bundne fond 

Næringsfond: 
Tall i hele 1000 

kr  

Turistinformasjon              346  

Sommerjobb for ungdom 130 

Gausdal næringsforum 50 

Regional næringsenhet 360 
Tilskudd investering i løypenett Vestre Gausdal 100 

Tilskudd Skeikampen pluss 200 

Tiltakskonto 50 

Sum bruk av næringsfond           1 236  

Øvrige fond:   

Tilskudd korps 100 
Selvkostfond avløp 712 
Selvkostfond renovasjon                92  
Koordinator familieråd 539 

Sum bruk øvrige fond 1443 
Sum bruk bundne fond           2 679  

 
 

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 disposisjonsfond – finansiere tilskudd Skeikampen pluss 725 
Bruk av disposisjonsfond – saldering budsjett 2015 25 580 
Sum bruk av frie fond 26 305 
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Øvrige noteopplysninger 
 

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

 
5 943 

Seniortiltak 2 185 
Egenandel lærlinger 425 
Pensjon, fordeles på planområdene senere 2 713 
Avsetning til tap på fordringer 135 
 
 

BUDSJETTSKJEMA 2A -  INVESTERINGSBUDSJETTET 

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2014 
Opprinnelig 

Budsjett 2015 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 
Budsjett 

2018 
Budsjett 

2019 

FINANSIERINGSBEHOV             

Investeringer i anleggsmidler 44 838 50 295 133 050 78 500 25 700 19 100 

Utlån og forskutteringer 10 622 10 000 6 000 8 000 8 000 8 000 

Kjøp av aksjer og andeler 9 763 1 000 1 050 1 050 1 050 1 050 

Avdrag på lån 6 096 3 600 3 800 4 100 4 300 4 600 

Avsetninger 705 0 0 0 0 0 

Årets finansieringsbehov 72 023 64 895 143 900 91 650 39 050 32 750 

FINANSIERING             

Bruk av lånemidler -45 102 -52 478 -115 036 -42 765 -30 965 -24 325 

Inntekter fra salg av anleggsmidler -1 462 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Tilskudd til investeringer -100 0 -3 300 -13 000 -2 000 -2 000 

Kompensasjon merverdiavgift -6 811 -6 567 -21 364 -10 885 -1 385 -1 425 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -5 756 -4 600 -3 200 -3 400 -3 700 -4 000 

Andre inntekter -7 0         

Sum ekstern finansiering -59 239 -64 645 -143 900 -71 050 -39 050 -32 750 

Overført fra driftsregnskapet -25 0 0 0 0 0 

Bruk av avsetninger -12 760 -250 0 -20 600     

Sum finansiering -72 023 -64 895 -143 900 -91 650 -39 050 -32 750 

Udekket / Udisponert 0 0 0 0 0 0 
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BUDSJETTSKJEMA  2B - INVESTERINGSBUDSJETTET 

Investeringer i anleggsmidler                                   
(fra skjema 2A) 

Oppr 
budsjett 

2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 

Planområde 1:           
Investering i IKT         3 390          3 500         1 300         1 000            900  
Oppgradering av nettverksutstyr.           1 100        
Egenkapitaltilskudd KLP          1 000          1 050         1 050         1 050         1 050  
Sum planområde 1 Administrative fellestjenester         4 390          5 650         2 350         2 050         1 950  

Planområde 2:           
Fjerdumsetra, riving. Egen sak forelegges kommunestyret           
Trafo Bjørndalsvollen næringsområde              400        
Erverv grunn industriområde ved Segalstad bru         1 800              700      

Sum planområde 2 Næring og miljø         1 800             400            700  
               

-  
               

-  
            
Planområde 3:           
Inventar - ny klasse på Follebu skole              150        
Utskifting av lekestativ o.l.            250                  -            250      

Sum planområde 3 Skole            250             150            250  
               

-  
               

-  

Planområde 4:           
Nødvendig utskifting av lekestativ i barnehagene            250                  -            250      

Sum planområde 4 Barnehage            250                  -            250  
               

-  
               

-  

Planområde 5:           
Investeringstilskudd kirkelig fellesråd, tåkeanlegg  kirker                 -             350        

Sum planområde 5 Kultur og fritid                 -             350  
               

-  
               

-  
               

-  

Planområde 6:           
Rammebevilgning vann og avløp         9 950        19 200       17 200       18 600       11 800  
Andel investering brannsamarbeid - mannskapsbil            305          
Rammebevilgning veg og flomsikring         2 900          3 700         2 800         2 200         2 500  
Sum planområde 6. Teknisk drift       13 155        22 900       20 000       20 800       14 300  

Planområde 7 Bygg / Eiendom / Areal           

Rammebevilgning - Utbyggingsområder:         4 000          5 600         6 000  
               
-  

               
-  

Rammebevilgning - planområdet øvrig.            
Investeringer - kommunale bygg:           
EPC / Rehabilitering av kommunale bygg, jmf plan.        24 000        11 600         3 000         3 000         3 000  
Barnehager:           
Fjerdum barnehage              500        

Skoler:           

Ny skole Fjerdum         60 000       38 900      

Utvidelse skole Fjerdum - plass til også Forset                   -  
               
-      

Garderober Gausdal ungdomsskole                 -          2 100        

Forskjønning Forset etp 2, ungdomsskolen og Forset skole og 
barnehage            750                  -  

               
-      
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Investeringer i anleggsmidler                                   
(fra skjema 2A) 

Oppr 
budsjett 

2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 

Rehabilitering/habilitering 
Bygging av ungdomsboliger. Egen sak for kommunestyret                 -        20 000         7 000      
Ny heis. Omsorgsboliger Follebutunet omsorgssenter              950        

Bygging av bolig(er) langtidsplasser rus/psykiatri for eldre. 
Forprosjekt                 -                  -            200      

Omsorg:           
Omsorg, rammebudsjett            700          3 700            700            700            700  

Sum planområde 7. Bygg/eiendom/areal       29 450      104 450       55 800         3 700         3 700  
            
PLANOMRÅDE 12           
Nytt system for trygghetsalarmer / velferdsteknologi            700          

Rammebudsjett omsorg - investeringstiltak av ikke-
bygningsmessig karakter         1 000             200            200            200            200  
Elektronisk nøkkelkortsystem            300          
Sum planområde 12 Omsorg         2 000             200            200            200            200  

Sum investering i anleggsmidler       51 295      134 100       79 550       26 750       20 150  
            

Øvrige investeringer i budsjettskjema 2A som ikke 
inngår i posten Investering i anleggsmidler: År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2018 

Planområde 7 Bygg / eiendom / areal           
Utlån startlån       10 000          6 000         8 000         8 000         8 000  
Avdragsutgifter startlån         3 600          3 800         4 100         4 300         4 600  

Sum øvrige investeringer som ikke inngår i posten 
Investering i anleggsmidler       13 600          9 800       12 100       12 300       12 600  

Sum investeringer totalt 64 895   143 900     91 650     39 050     32 750  

Herav investeringer vedr VA-anlegg         9 950        19 200       17 200       18 600       11 800  
Herav utgifter knyttet til Formidlingslån       13 600          9 800       12 100       12 300       12 600  

Sum inv utenom VA og formidlingslån       41 345      114 900      62 350        8 150        8 350  

            

Finansiering av investeringer År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 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   -1 300 -1 300     
Tilskudd fra Husbanken - omsorgsboliger for yngre      -9 700     

Bruk av tidligere avsatte bundne midler til barnehageformål -250 0 0 0 0 
Momskompensasjon investeringer -6 567 -21 364 -10 885 -1 385 -1 425 
Bruk av disposisjonsfond - Ny skole Fjerdum 0   -15 000     
Bruk av kapitalfond- Ny skole Fjerdum     -5 600     
Avdragsinntekter formidlings-lån. -2 600 -3 200 -3 400 -3 700 -4 000 
Bruk av lånemidler - formidlingslån -10 000 -6 000 -8 000 -8 000 -8 000 
Bruk av lånemidler - egne investeringer -42 478 -109 036 -34 765 -22 965 -16 325 

Sum finansiering -64 895 -143 900 -91 650 -39 050 -32 750 
            
Bruk av lån til egne investeringer: -42 478 -109 036 -34 765 -22 965 -16 325 
 - herav til VA-investeringer -9 950 -19 200 -17 200 -18 600 -11 800 
Bruk av lån utenom VA -32 528 -89 836 -17 565 -4 365 -4 525 
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BUDSJETTSKJEMA  3  - ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT           

Regnskap 
2014 

Oppr. 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 
Budsjett 

2018 
Budsjett 

2019 

DRIFTSINNTEKTER 

Brukerbetalinger -18 650 -18 061 -18 099 -17 699 -17 699 -17 699 

Andre salgs- og leieinntekter -56 345 -57 359 -60 489 -63 475 -65 499 -67 740 

Overføringer med krav til motytelse -67 078 -19 503 -31 992 -31 992 -31 992 -31 992 

Rammetilskudd -193 540 -192 440 -192 920 -190 316 -190 732 -191 921 

Andre statlige overføringer -6 761 -13 044 -4 837 -4 837 -4 837 -4 837 

Andre overføringer -245 -164 -164 -164 -164 -164 

Inntekts- og formuesskatt -121 697 -126 642 -126 642 -126 642 -126 642 -126 642 

Eiendomsskatt annen eiendom -1 846 -1 757 -1 757 -1 757 -1 757 -1 757 

Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger -20 869 -20 964 -22 600 -25 026 -27 451 -29 877 

Andre direkte og indirekte skatter -1 702 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 

Sum driftsinntekter -488 733 -451 235 -460 800 -463 208 -468 074 -473 930 

DRIFTUTGIFTER 

Lønnsutgifter 232 864 220 270 239 421 237 661 234 181 234 181 

Sosiale utgifter 63 506 65 129 65 715 67 356 67 682 69 140 

Kjøp av varer og tj.  inngår i komm. tj.prod. 68 652 57 406 57 146 55 689 52 761 52 331 

Kjøp av tj. som erstatter kommunens tj.prod. 74 904 73 466 78 951 78 776 78 051 78 412 

Overføringer 36 999 41 290 35 555 22 654 20 253 19 829 

Avskrivninger 21 576 18 639 25 649 28 328 29 389 30 168 

Fordelte utgifter -6 296 -7 780 -7 984 -7 984 -7 984 -7 984 

Sum driftsutgifter 492 205 468 421 494 454 482 480 474 333 476 077 

Brutto driftsresultat 3 471 17 187 33 653 19 272 6 260 2 148 

EKSTERNE FINANSINNTEKTER 

Renteinntekter og utbytte -20 739 -17 442 -15 957 -16 401 -16 403 -16 835 

Mottatte avdrag på lån 0 -85 -85 -85 -85 -85 

Sum eksterne finansinntekter -20 739 -17 527 -16 042 -16 486 -16 488 -16 920 

EKSTERNE FINANSUTGIFTER 

Renteutgifter og låneomkostninger 15 458 16 168 15 562 18 336 20 808 22 599 

Avdrag på lån 15 690 18 500 18 910 21 214 21 314 21 249 

Utlån 0 112 112 112 112 112 

Sum eksterne finansutgifter 31 148 34 780 34 584 39 662 42 234 43 960 

Resultat av eksterne finanstransaksjoner 10 409 17 253 18 542 23 176 25 746 27 040 

Motpost avskrivninger -21 576 -18 639 -25 649 -28 328 -29 389 -30 168 

Netto driftsresultat -7 696 15 801 26 546 14 120 2 617 -980 

BRUK AV AVSETNINGER 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige 
mindreforbruk 0 - - - - - 

Bruk av disposisjonsfond -8 638 -14 563 -26 305 -13 715 -1 975 - 

Bruk av bundne fond -5 708 -3 963 -2 680 -2 711 -3 104 -3 781 

Sum avsetninger -14 346 -18 526 -28 984 -16 426 -5 079 -3 781 
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Regnskap 

2014 

Oppr. 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 
Budsjett 

2018 
Budsjett 

2019 

AVSETNINGER 

Overført til investeringsbudsjettet 25 

Avsatt til disposisjonsfond 1 627 150 150 150 150 1 735 

Avsatt til bundne fond 9 203 2 575 2 288 2 156 2 312 3 026 

Sum avsetninger 10 856 2 725 2 438 2 306 2 462 4 761 

Mer/mindreforbruk -11 186 -0 -0 -0 -0 -0 
Netto driftsresultat i % av sum 
driftsinntekter 1,6 % -3,5 % -5,8 % -3,0 % -0,6 % 0,2 % 

              
 

 

 

BUDSJETTSKJEMA 4 - ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING 
 

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2014 

Oppr. 
budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 
Budsjett 

2018 
Budsjett 

2018 

INNTEKTER             

Salg driftsmidler og fast eiendom -1 462 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Andre salgsinntekter 0 0 0 0 0 0 

Overføringer med krav til motytelse -1 024 -2 000 -3 300 -13 000 -2 000 -2 000 

Kompensasjon for merverdiavgift -6 811 -6 567 -21 364 -10 885 -1 385 -1 425 

Statlige overføringer -100 0         

Andre overføringer 0 0         

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -7 0         

Sum inntekter -9 404 -9 567 -25 664 -24 885 -4 385 -4 425 

UTGIFTER             

Lønnsutgifter 1 914 0         

Sosiale utgifter 35 0         
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. 
tjenesteprod. 33 322 50 295 132 700 78 500 25 700 19 100 
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens 
tjensteprod. 2 655 0         

Overføringer 6 912 0 350       

Renteutgifter og omkostninger 0 0         

Fordelte utgifter 0 0         

Sum utgifter 44 838 50 295 133 050 78 500 25 700 19 100 

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER             

Avdrag på lån 6 096 3 600 3 800 4 100 4 300 4 600 

Utlån 10 622 10 000 6 000 8 000 8 000 8 000 

Kjøp av aksjer og andeler 9 763 1 000 1 050 1 050 1 050 1 050 

Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 0 0         

Avsatt til ubundne investeringsfond 705 0         

Avsatt til bundne investeringsfondfond 0 0         

Sum finansieringstransaksjoner 27 185 14 600 10 850 13 150 13 350 13 650 

Finansieringsbehov 62 619 55 328 118 236 66 765 34 665 28 325 
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Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2014 

Oppr. 
budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 
Budsjett 

2018 
Budsjett 

2018 

FINANSIERING             

Bruk av lån -45 102 -52 478 -115 036 -42 765 -30 965 -24 325 

Salg av aksjer og andeler 0 0         

Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0 0         

Mottatte avdrag på utlån -4 732 -2 600 -3 200 -3 400 -3 700 -4 000 

Overført fra driftsregnskapet -25 0         

Bruk av disposisjonsfond -17 0   -15 000     

Bruk av bundne driftsfond -755 -250         

Bruk av ubundne investeringsfond -11 987 0   -5 600     

Bruk av bundne fond 0 0         

Bruk av likviditetsreserven 0 0         

Sum finansiering -62 619 -55 328 -118 236 -66 765 -34 665 -28 325 

Udekket / Udisponert 0 0 0 0 0 0 
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VEDLEGG 1 - PLANARBEID I PERIODEN 2016-2019 
Årlig gjennomgang med utgangspunkt i kommunal planstrategi 2012 og for 2016-2019. 

PLANARBEID - strategiplan 2016-2019 Kommunalt 
planarbeid 

TEMA PLANTYPE Vedtatt/ 
Revidert MERKNAD 2016 2017 2018 2019 

Arkivplan  2013   X   
Informasjonsplan  2014    X  
Energi og klimaplan Kommunedel-

plan 
2009 Vurderes i 

samband med 
kommunal 
planstrategi 2016-
2019 

    

Plan for hjortevilt Kommunedel-
plan 

2013   X   

Plan for idrett og fysisk 
aktivitet 

Kommunedel-
plan 

2011 Handlingsplan 
rulleres årlig, 
hovedrevisjon 
2016  

 
X 

   

Løypeplan    Påbegynt X    
Beitebruksplan   Påbegynt X    
Trafikksikkerhetsplan for 
Gausdal 

 2011 Handlingsplan 
rulleres årlig, 
hovedrevisjon 
2016 

 
X 

   

Rehabiliteringsplan 
eiendom 

 2013/ 
2014 

Sees i 2016-2019 i 
sammenheng med 
EPC 

X    

Kulturminneplan   En ny plan  X   
Boligsosial handlingsplan  2003/08 Vurderes i 

samband med 
kommunal 
planstrategi 2016-
2019 

    

Helse- og omsorgsplan, 
med delplaner 

 2009 Oppstart i regi av 
helseregion Sør-
Gudbrandsdal 
«Omsorg 3:0» 

X X   

Beredskapsplan for 
Gausdal 
Med: 
- Helse og sosial 

beredskapsplan, 
inkludert smittevern 

 2014 
 
 

Rulleres årlig 
 
Utarbeides som en 
del av beredskaps-
planverket 

X 
 

x 

X X X 

Plan om vold i nære 
relasjoner 

  Vurderes i 
samband med 
kommunal 
planstrategi 2016-
2019 

    

Plan for bosetting og 
integrering 

  Påbegynt X    

Reguleringsplaner   Prioriteres årlig i 
planutvalget 

X X X X 



 

Side 68 av 69 
 

 

PLANARBEID - strategiplan 2016-2019 Kommunalt  
planarbeid 

OVER-
ORDNEDE 
PLANER 

PLANTYPE VEDTATT/ 
REVIDERT MERKNAD 2016 2017 2018 2019 

Kommune-
planens 
samfunnsdel 

Kommuneplan 2014 Rullering 
vurderes i 
kommunal 
planstrategi 
2016-2019 

 
 

   

Kommunal 
planstrategi 

Etter Plan- og 
bygningsloven 

2012 Vedtas år 1 i 
ny kommune-
styreperiode 

X  
 

  

Kommuneplane
ns arealdel  
Med delplan for  

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

/ Kjølen i 
Svatsum 

Overordnet 
ROS 

Kommuneplan 2006 
 
 
2006 
2006 
2002 
2009  
2004 
2010 
2011 

Planprogram 
vedtatt nov. 
2014 

X 
 
 
 
 

   

Strategiplan = 
kommuneplanens 
handlingsdel med 
økonomiplan og 
årsbudsjett 

Jfr. Plan- og 
bygningsloven 
og Kommune-
loven 

Årlig   X X X X 

 

Interkommunale planer 2016 2017 2018 2019 

Forvaltningsplan for 
Lågen med sideelver 

 
Er under arbeid 

 Plan for og med kommuner 
ved Lågen og med sideelver 

 
X 

 
X 

  

Landbruksplan for 
Lillehammer-regionen 

Vedtatt i 2014  Rullering vurderes i ny 
kommunal planstrategi, 
interkommunal del, 3:1 

    

Interkommunal 
beredskapsplanlegging 

  Vurderes i kommunal 
planstrategi 2016 
interkommunal del, 3:1  

    

Næringsplan for 
Lillehammer-regionen 

Vedtatt i 2014  Rullering vurderes i ny 
kommunal planstrategi, 
interkommunal del, 3:1 

    

Plan for digitalisering Ny   X    
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VEDLEGG 2 – GEBYR- OG PRISOVERSIKT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLEGG 3 SAMLET SAKSFRAMSTILLING 


