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Forord 
Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til strategiplan med kommuneplanens handlingsdel og 
økonomiplan for 2019-2022, samt årsbudsjett for 2019.  

Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2019 er på totalt 542 mill. kroner, og for dette produseres 
utrolig mange tjenester, forvaltningsoppgaver og oppgaver knyttet til lokaldemokratiet. Samlet 
investeringsplan for perioden 2019-2022 er på 185 mill. kroner. For å utføre disse oppgavene 
gjennom et år kreves det en arbeidsinnsats på om lag 425 årsverk. Kapitlene om planområdene 
omhandler tjenestene. 

Som grunnlag for strategiplanarbeidet bruker vi mange kilder. Her nevnes de mest sentrale: 
•Kommuneplanens samfunnsdel for 2014-2026 for Gausdal kommune •Strategiplan 2018-2021 
•Årsmelding 2017 og tertialrapporter i 2018 •Digitaliseringsstrategi •Omsorgsplan •Kommunal 
planstrategi •Planprogram for arealdelen •Byregionprosjektet for Lillehammer og Gudbrandsdalen 
•Regionrådet i Lillehammerregionens satsinger •Folkehelse: Oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer •Kvalitetsmelding grunnskolen •Fylkesstatistikk for Oppland •Kommunebilder fra 
fylkesmannen i Oppland •Planer vedtatt av Oppland fylkeskommune •Nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging fra 12. juni 2015 •Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2019 
•Lover og forskrifter. 

«Sammen får vi det til” 
Slagordet for Gausdalssamfunnet viser mulighetene for å lykkes, med ønsker og behov på 
både individ- og samfunnsnivå. Samfunnsmessige utfordringer og ulikheter i levekår 
medfører behov for nye løsninger, samtidig som det gir nye muligheter. Sammen skal vi 
gjøre Gausdal til et enda bedre sted å vokse opp, bo og arbeide i. Gausdal kommune skal ta 
sitt ansvar og legge til rette. Hver enkelt må engasjere seg, og bør oppleve at egen innsats 
og kompetanse har betydning og nyttiggjøres. 

Hovedmål 
I tråd med slagordet er det overordnede målet for utvikling av Gausdal kommune: 

• Vi bygger kunnskap, kompetanse og samarbeid for å møte fremtidige utfordringer 
og realisere mål og ønsker for menneskene og samfunnet. 

Satsingsområder   
• Barn og unge – oppvekstmiljøet, kunnskap og kompetanse. 

• Lokal- og regional utvikling, til beste for Gausdal kommune og Lillehammer-
regionen. 

• Aktivt folkehelsearbeid. 

• Utvikling av Segalstad Bru. 

Teksten over er fra kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 for Gausdal kommune. Dette er 
vårt viktigste styringsdokument. Planen utarbeides for en periode på 12 år. Det er her  mål og strategier 
blir formulert for areal-bruken og samfunns- og tjeneste-utviklingen. Den skal bidra til å gjøre gode 
framtidsrettede valg, og til å plassere det daglige arbeidet i en større sammenheng. Strategiplanen er 
kommuneplanens handlingsdel, og vedtas årlig. Gjennom strategiplanen vedtar kommunestyret de 
strategier og resultatmål kommunen skal arbeide med inn mot neste fireårsperiode, de økonomiske 
rammene for drift og investeringer i 2019 og økonomiplanen for de tre påfølgende år. 

Gausdal, 01.11.2018  Rannveig Mogren, rådmann 

https://www.gausdal.kommune.no/kommuneplan.423787.no.html
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 Utfordringer, muligheter og strategier 

Utfordringer og muligheter 

KS utarbeidet våren 2018 denne oversikten over trender og utviklingstrekk i kommunesektoren. De 
oppsummeres slik: 

• Flere eldre – og flere som flytter 

• Trangere økonomisk handlingsrom må håndteres 

• Lokaldemokratiet under press 

• Arbeidsliv i kontinuerlig omstilling – arbeidskraft og kompetanse 

• Klima sterkere på dagsorden 

• Digitalisering i høyt tempo 

• Bevegelser i kommune – og fylkeskommunekartet 

• Utenforskap, større mangfold og økende ulikheter  

Utfordringsbildet viser at det er behov for å ha et langsiktig, helhetlig og strategisk blikk. Vi ser at det 
fortsatt er viktig å legge vekt på å følge hovedgrepene fra kommuneplanens samfunnsdel. De kan 
oppsummeres slik; forebygging, helsefremmende arbeid, tidlig innsats, mestring, bærekraft og 
beredskap. 

For å ha tilstrekkelig med ressurser til å møte fremtiden må vi også jobbe annerledes. Innovasjon og 
nyskapning er nødvendig. Vi må forberede og involvere innbyggere og ansatte, og vi må utvikle og ta i 
bruk nye arbeidsmåter og ny teknologi. Vi må være bevisst på å synliggjøre og ta ut gevinstene. 
Gevinstene kan være i form av innsparing og/eller nye oppgaver/ansvar innenfor samme økonomiske 
ramme. Det blir viktig når kommunene får oppgaver og reformer som ikke er fullfinansiert fra staten. 

Hovedstrategier i handlingsplanperioden:  
Rådmannen vil trekke fram følgende: 

1. Effektive tjenester og god kvalitet med lavere økonomisk ramme 
2. Tidlig innsats, forebygging, helsefremmende arbeid og mestring. 
3. Særskilt fokus på barn og unge 
4. Bærekraftig samfunnsutvikling 
5. Arbeidsmiljø, nærvær, organisasjonskultur og ledelse 

Strategi 1: Effektive tjenester og god kvalitet med lavere økonomisk ramme 

Strategien skal oppfylles med følgende sentrale virkemidler: 

• Digitalisering 

• Innbyggermedvirkning 

• Interkommunalt samarbeid 

Tjenestene skal være effektive for innbyggeren og effektive for driften. Behovene skal dekkes på laveste 
og mest effektive nivå. Investeringen i bygg og struktur vil bygge opp under dette, - som 
dagsentertilbud, samling av hjemmetjenesten på kommunehuset og digitalisering, herunder 
velferdsteknologi.   
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Digitalisering 

Gausdal kommune skal opprettholde tjenester av god kvalitet i planperioden med betydelig reduserte 
driftsrammer. Digitalisering er valgt som en gjennomgående strategi for å oppnå denne målsettingen. 
Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre, til det beste for 
innbyggere, næringsliv og medarbeidere. 

Alle tiltak skal være i tråd med felles digitaliseringsstrategi for kommunene Gausdal, Lillehammer og 
Øyer, som ble vedtatt av kommunestyret i januar 2017. 

Digitaliseringsstrategien tar utgangspunkt i de store og reelle utfordringene offentlig sektor står overfor 
når det gjelder produktivitet, omstilling og effektivisering. 95 % av alle husholdninger i Norge er «på 
nett». Dette endrer innbyggerens forventninger til hvilke tjenester som kan utføres på nett, til kvaliteten 
på våre digitale tjenester, til muligheten for selvbetjening og for enkel elektronisk kommunikasjon med 
det offentlige. 

Staten har bestemt at offentlig sektor skal være mest mulig tilgjengelig på nett, og at nettbaserte 
tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med brukerne. Dette er digitalt 
førstevalg. 

Innbyggermedvirkning 

Innbyggermedvirkning er viktig fordi: 

• Tjenestene blir bedre og mer treffsikre. Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til 
å involvere brukeren. 

• Beslutninger blir bedre. 

• Det gjør de folkevalgte bedre i stand til å være gode representanter for innbyggerne. 

• At de som blir berørt av noe blir hørt.  

• Det gir læring for både politikere, ansatte og innbyggere. 

• Det øker innbyggernes tillit til de folkevalgte 

• Det blir enklere å gjennomføre vedtatte tiltak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gausdal.kommune.no/getfile.php/3811439.1852.qwurvtsexe/Digitaliseringsstrategi.pdf
https://www.gausdal.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-26-01-2017.423053.22103o8f7b83.eom.html
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I dag har vi mange ulike måter å involvere innbyggerne/de som bruker tjenestene: 

 

Interkommunalt samarbeid 

Gausdal kommune kan med fordel utvikle dette videre. Vi bør lage en strategi for innbygger-
medvirkning, for å bidra til at kommunens innbyggere opplever å bli involvert på en konstruktiv måte, og 
aktivt kan delta i utviklingen av kommunen. Rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel kan være en 
god arena for å sette seg nye ambisjoner.   

Gausdal kommunestyre har valgt interkommunalt samarbeid som strategi framfor 
kommunesammenslutning. Som en oppfølging av det ble dette vedtatt i Gausdal kommunestyre 
desember 2016: 

«Gausdal kommune tar initiativ opp mot Lillehammer og Øyer for å på nytt vurdere interkommunale 
samarbeid på områder innen barn og familie, tekniske tjenester og administrative fellestjenester 
(arkiv).» 

Om kommunesammenslutning ikke er en vei de folkevalgte ønsker, må en etablere flere 
interkommunale samarbeider, - for å effektivisere, redusere sårbarhet, samt sikre faglighet og solide 
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fagmiljø. Gausdal 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. For Gausdal er det nå vesentlig at både folkevalgte og administrasjon er 
pådrivere for å få startet flere prosesser for etablering av nye interkommunale samarbeid. Ny strategi 
for det interkommunale samarbeidet for kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer blir etter planen 
vedtatt i januar 2019. Det ble bestemt i felles formannskapskonferanse 24. august 2018. 

Strategi 2: Tidlig innsats, forebygging, helsefremmende arbeid og mestring 

Vi har klart å vri ressursinnsatsen og fokus de siste årene, fra reparasjon til forebyggende og 
helsefremmende arbeid. Det må fortsatt arbeides målrettet med forebyggende arbeid og tidlig innsats. 
Dette er forankret i kommuneplanens samfunnsdel. 
På kort sikt er det ressurskrevende, men på lengre sikt vil det være mer bærekraftig, også økonomisk. 

Fokus videre må være å klare å holde på nivået vi har, men ikke øke, siden vi allerede er i forkant av 
statlige krav og forventninger.  

Tidlig innsats som strategi innebærer at innsats settes inn ved problemer i ung alder eller tidlig i 
problemutviklingen. Strategien er viktig, fordi problemene mest sannsynlig vil øke dersom innsatsen 
utsettes. Jo tidligere et problem oppdages og innsats settes inn, desto større er sannsynligheten for en 
positiv utvikling. Gevinsten av tidlig innsats er høy, fordi færre vil utvikle alvorlige problemer. For 
enkeltmennesker og for familier kan tidlig innsats ha stor betydning for resten av livet. For kommunen 
har innsatsen både en etisk og en samfunnsøkonomisk dimensjon. Etisk er det riktigere å gripe inn og 
hjelpe til tidlig enn å risikere uheldig utvikling. Samfunnsøkonomisk vet vi at det over et livsløp er 
rimeligere å forebygge enn å reparere. 

Gjennom god planlegging og prioritering, samt tverrsektorielt arbeid, skal kommunens innsats være 
rettet mot å utvikle det som skaper og fremmer helse i befolkningen. En av de mest virksomme 
folkehelsesatsingene er å oppnå at unge mennesker mestrer livene sine og opplever at de har god 
psykisk og fysisk helse. Her er prosjekt Ung Styrke ett av våre viktige tiltak som vil bli beskrevet nærmere 
under strategi 3.  

Kommunen må sikre tilgjengelige tjenester med god nok kvalitet og samtidig arbeide for at behovet for 
tjenester reduseres. Dette er en dreining som i større grad bygger på innbyggernes egne ressurser og 
øker graden av selvhjulpenhet og mestring, og dermed vil behov for tjenester kunne utsettes og 
reduseres. På den måten vil kommunens ressurser rekke til flere og gjøre det mulig å opprettholde 
tilgjengelige tjenester med god kvalitet selv med lavere økonomiske rammer.  

Hverdagsrehabilitering i omsorgssektoren er en metode for rehabilitering som vektlegger den enkeltes 
mestring. Hverdagsmestring er en tilnærming som fremmer helse og velferd og bidrar til å utsette og 
redusere behov for tjenester. 

Familieråd er et annet eksempel på en metode er allerede innarbeidet. Fokus her er å mobilisere 
familiens nettverk for å bidra til mestring og løsning av familiens behov. 

Strategi 3: Særskilt fokus på barn og unge 

Ny temaplan for barn og unge blir snart behandlet i kommunestyret. Denne planen er en oppfølging av 
et innsatsområde som er beskrevet i kommuneplanen samfunnsdel. 

Alle kommunale tjenester til barn, unge og deres familier er samlet i sektor for oppvekst. Det er etablert 
felles målsettinger for sektoren og tjenestene samhandler på flere nivåer for å oppnå ønsket utvikling. 
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Tjenestene skal bidra med sin kompetanse inn i ulike samarbeidsfora og i enkeltsaker for å sikre et 
helhetlig perspektiv og for å finne gode løsninger. 

Føringer fra statlig hold setter økt fokus på barn og unges psykiske helse og evne til livsmestring helt fra 
barnehagealder.  Dette passer også godt inn i de overordnede målene for barn og unge i 
kommuneplanens samfunnsdel for Gausdal. 

Målet er at hvert eneste barn skal kunne frigjøre sitt eget potensiale i et fellesskap med andre, både i 
barndommen, ungdommen og voksenlivet. For at våre barn og unge skal oppnå det de ønsker seg i sitt 
liv, må de ha tillitsfulle og anerkjennende relasjoner til andre mennesker, kunne stå i livets små og store 
utfordringer og kjenne til og kunne bruke sine egne ressurser og styrker. De trenger også å mestre 
grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning og det å bruke digitale verktøy, og de må ha 
gode nok fagkunnskaper til å komme videre i skoleløpet. 

Av ulike lovverk, rammeplaner og andre nasjonale føringer fremgår at barn, unge og foresatte skal ha 
anledning til å medvirke til innholdet i tjenestene og i saker som direkte gjelder dem. Medvirkning skjer 
delvis gjennom formelle organer i barnehage og skole, fra aktuelle brukergrupper i prosjekter og 
prosesser, samt som et ledd i saksbehandling av enkeltsaker. Oppvekstsektoren vurderer tiltak ut over 
dette for å innhente innspill fra foresatte knyttet til deres ønsker om og behov for støtte og oppfølging 
fra tjenestene i sektoren. 

Foreldrerollen er kompleks, og tjenestene i sektoren oppfatter at det er et høyt press på dagens foreldre 
fra ulike hold. Det settes derfor fortsatt et felles fokus på foreldrestøtte i sektoren. Alle medarbeiderne 
som arbeider med barn, unge og deres familier skal oppleves som profesjonelle og trygge voksne, og de 
skal være gode refleksjonspartnere og veiledere for de foresatte. Dette innebærer at medarbeidere på 
alle nivåer og innenfor alle tjenester må ha forståelse av og være trygge på sitt handlingsrom når det 
gjelder å gi støtte og veiledning. Gausdal kommune skal ha et styrkebasert fokus i samhandlingen med 
de foresatte, der de foresatte anerkjennes for at de er en viktig ressurs og opplever at de er likeverdige i 
møtet med tjenestene. Flere av tjenestene i sektoren har spesifikke tilbud rettet mot foreldre. Ulike 
temaer knyttet til foreldreskapet og barns utvikling settes også på dagsorden i foreldremøter i 
barnehager og skoler, i samarbeid med de øvrige tjenestene i sektoren. 

Ung styrke 

Gausdal kommune ble i 2017 tatt opp som deltakende kommune i program for folkehelse, et nasjonalt 
program initiert av Helsedirektoratet på vegne av Stortinget. Kommunen mottar 1,5 millioner kroner pr 
år i 5 år (2017-2021) for å utvikle ny kunnskapsbasert praksis knyttet til barn og unges psykiske helse.  

Vi deltar i program for folkehelse med prosjektet Ung styrke, en styrkebasert tilnærming i hele 
oppvekstsektoren. Vi har behov for, og ambisjoner om å styrke det systematiske og langsiktige 
helsefremmende arbeidet, med barn og unges livskvalitet og psykiske helse som særskilte 
satsingsområder. Dette støtter opp under de overordnede målene for barn og unge i kommuneplanens 
samfunnsdel. 

Ett av de viktigste målene for folkehelsearbeidet er å sette det enkelte mennesket i stand til å mestre de 
forholdene som har betydning for å kunne skape seg et godt liv. 

Forskning innen folkehelse sier oss at vi lykkes best ved å ha en universell tilnærming som når alle barn 
og unge i kommunen. Prosjekt Ung styrke retter seg derfor mot å utvikle de psykososiale 
hverdagsmiljøene blant barn i barnehage og skole. I tillegg har prosjektet definert målsettinger knyttet 
til medarbeiderne i oppvekstsektoren og til de foresatte. 
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Noen av våre utfordringer dreier seg om kompetanse, systemer og kanskje mest sentralt, om tankesett. 
Hvis vi skal lykkes i arbeidet med å skape mer psykososialt styrkende miljøer for barn og unge, trenger vi 
å gjøre et innovasjonsarbeid som retter fokus på alle disse tre faktorene. 

Gausdal kommune ønsker å videreutvikle barnehage- og skolemiljøer som preges av styrkebasert 
tilnærming for å skape trivsel, mestring og god helse. 

Med det som utgangspunkt, har vi stilt oss følgende spørsmål: 

Hvordan kan Gausdal kommune arbeide innovativt og kunnskapsbasert for å "bygge" 

glade, trygge, robuste barn, unge og voksne - med tro og håp for framtida. Som er klare 
for et liv med opp- og nedturer? 

Dette er også for planperioden 2019 – 2022 valgt som felles overordnet målsetting for alle tjenestene i 
sektor for oppvekst, og er gjennomgående for alle disse planområdene i strategiplanperioden. 

Det jobbes systematisk mot prosjektets effektmål, som gjelder for ansatte, barn og unge og deres 
foresatte. 

Det første året i prosjektet har vi vektlagt en gjennomgående kompetanseheving i oppvekstsektoren 
innenfor styrkebasert tilnærming. Dette har bidratt til større grad av felles forståelse av og innsikt i 
verdisynet og teorien bak den styrkebaserte tilnærmingen, og bidratt til at mange ansatte og ledere har 
endret egen praksis i møte med barn og unge, deres foresatte og i samhandling med kolleger. 

Ung styrke vil bli kontinuerlig evaluert, både i regi av FOU-sektoren, offentlig PhD-arbeid og ved 
egenevaluering. Den første prosessevaluering gjennomføres høsten 2018. Resultatene av evalueringene 
vil være retningsgivende for videre satsinger og tiltak i Ung styrke. 

Et viktig overordnet fokus vil være å implementere det verdisynet som ligger i den styrkebaserte 
tilnærmingen i tenkning og handling. Det krever bred involvering av barn og unge, deres foresatte og 
ansatte i oppvekstsektoren i Gausdal kommune. 

Strategi 4: Bærekraftig samfunnsutvikling 

For bærekraftig samfunnsutvikling vil det være av avgjørende betydning at vi følger opp vedtatte planer, 
og utarbeider nye planer som bidrar til at kommunen også framover er et godt sted å vokse opp, bo og 
arbeide i. 4 ulike planer trekkes her fram som eksempel på oppfølging av hovedsatsingene i 
kommuneplanens samfunnsdel. Temaplanen for barn og unge er snart klar for ferdigbehandling. Det 
samme er områdereguleringen for Segalstad Bru. Regional landbruksplan skal oppdateres og 
videreutvikles i 2019. Denne vedtas av de 3 kommunestyrene i Lillehammer-regionen. Det samme 
gjelder for regional næringsplan, som revideres nå. Her er hovedtemaene: 

• Ytre rammebetingelser for næringsutvikling (inkludert bredbånd) 

• Gründer- og vekstservice 

• Næringsarealer 

• Profilering av Lillehammer-regionen som bo-, studie- og arbeidsregion 

• Kreative og kulturbaserte næringer 

• Reiseliv og opplevelser 

• IKT/digitalisering 

• Bioøkonomi 
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Innenfor de tekniske tjenestene medfører denne strategien at det gjennomføres godt og planmessig 
vedlikehold, slik at følgeskader unngås, og videre at det finnes planer og instrukser for å håndtere 
uforutsette hendelser. Dette gjelder både kommunens bygningsmasse og den øvrige infrastruktur innen 
veg, vann og avløp. Strategien har også relevans innen arealplanlegging, med tanke på å legge til rette 
for trygge og gode bolig- og næringsområder mm. 

Innen samfunnsperspektivet må oppmerksomheten i neste 4-årsperiode rettes inn mot:  

• En god prosess knytet til utarbeidelse av ny samfunnsdel av kommuneplanen. 

• Utvikling av boligområder med kvalitet (i arealplanleggingen) 

• Klima- og energiplanlegging 

• Økt tilgang til bredbånd med større kapasitet 

• Se også i kapitlet om kommunal planstrategi. 

I denne sammenhengen vises også til kapitlet om kommunal planstrategi. 

Byregionprosjektet (BYR-regionen Lillehammer/Gudbrandsdalen) har bestemt seg for å gi fritidsboligene 
og deltidsinnbyggerne - de som bor og bruker fritidsboligene - mer oppmerksomhet. De bor og lever i 
vår region stadig flere dager i året. De preger fjellet, dalen og lokalsamfunnene våre i stadig større grad. 
I Gausdal må vi se på hvordan vi kan følge opp dette på en god måte. Å opprette et kommunalt råd for 
deltidsinnbyggere er under vurdering. Det kan være en god arena for dialog og involvering. 

Strategi 5: Arbeidsmiljø, nærvær, organisasjonskultur og ledelse 

Medarbeiderne er kommuneorganisasjonens viktigste ressurs. Kommunen bygger sin 
arbeidsgiverstrategi 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 

Vi har valgt styrkebasert tilnærming som et innsatsområde. Styrkebasert tilnærming handler om å 
studere situasjoner der vi lykkes, samt å reflektere i fellesskap rundt hva som er grunnen til dette og 
hvordan vi kan bruke denne kunnskapen for å skape enda bedre tjenester og arbeidsmiljø. Fra 
oppvekstsektoren «sprer» arbeidet seg nå til enheten helse- og mestring, der alle ansatte er invitert inn 
til å arbeide med «Drømmevakta». 

Nærvær er viktig.  

Kommunen har fortsatt et høyt nærvær blant ansatte, sammenliknet med kommunal sektor i Norge. 
Fraværet er sjelden knyttet til arbeidsmiljøet, og det er kanskje en årsak til at tiltak som iverksettes for å 
øke nærværet ikke har ønsket effekt. Men arbeidsgiver har uansett et ansvar for tilrettelegging og 
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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 prosent økt sykefravær innebærer flere hundre tusen kroner i 
økte utgifter, 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. Kommunen får ikke kompensert pensjonsutgiftene. For 
langtidsfravær kan arbeidsgiver betale over 30 % av de totale utgiftene, og for høytlønte arbeidstakere 
er andelen enda høyere. Mange er nok ikke tilstrekkelig oppmerksomme på dette.  Status og mål for 
nærværet er beskrevet under hvert enkelt planområde 

Medarbeider-, organisasjons- og lederutvikling 

Ny medarbeiderunderøkslene ble gjennomført i 2017: 10-faktor undersøkelsen. De ti faktorene danner 
grunnlag for medarbeider-, organisasjons- og lederutvikling, og resultatet for Gausdal kommune for 
2017 ser sammenstilt nedenfor. Skalaen går fra 1 til 5, og 5 er best:  

10 faktor – resultat 2017 for Gausdal kommune  

Navn på faktor Gausdal Norge Beskrivelse av faktoren  

1. Oppgavemotivasjon 4,3 4,3 Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om 
oppgavene oppleves som en drivkraft og som 
spennende og stimulerende. (Også kalt indre 
jobbmotivasjon). 

2. Mestringstro 4,2 4,3 Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders 
tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre 
utfordringer i jobbsammenheng. 

3. Selvstendighet 4,3 4,2 Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å 
jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben 
sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert 
jobbrolle. 

4. Bruk av 
kompetanse 

4,2 4,3 Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen 
jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin 
nåværende jobb. 

5. Mestringsorientert 
ledelse 

4,0 4,0 Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider 
skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne 
forutsetninger, slik at medarbeideren opplever 
mestring og yter sitt beste. 

6. Rolleklarhet 4,3 4,3 Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den 
jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og 
kommunisert. 

7. Relevant 
kompetanse-
utvikling 

3,8 3,7 Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at 
medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å 
utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er 
avgjørende for kvaliteten på de tjenester som leveres, 
uansett hvilken type tjeneste vi snakker om. 

8. Fleksibilitetsvilje 4,5 4,5 Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og 
tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav. 
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9. Mestringsklima 3,9 4,1 I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å 
lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å 
rivalisere om å bli best. 

10. Nytteorientert 
motivasjon 

4,7 4,7 Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for 
andre, også kalt prososial motivasjon, er en viktig 
drivkraft for mange og har en rekke godt 
dokumenterte, positive effekter. 

For videre arbeid er følgende ønskede utvikling for arbeidsmiljøet i Gausdal kommune formulert: 

«Jeg er stolt av arbeidsplassen min. Vi har et arbeidsmiljø der jeg yter mitt beste og blir anerkjent for 
jobben jeg gjør.»  

Tiltak som kan støtte opp under dette arbeidet: 

• Enhetene/avdelingene tar vare på de gode fortellingene om når de lykkes. Fortellingene brukes 
aktivt for å styrke organisasjonskulturen. 

• Ledelsen engasjerer og involverer, utfordrer og støtter. 

Etter undersøkelsen i 2017 jobber hver avdeling/enhet med resultatene og forbedringsarbeid. I tillegg 
er det valgt ut 2 faktorer som en mener er særlige viktige framover for Gausdal kommune som 
organisasjon. Det er utarbeidet målformuleringer knyttet til dem, og de skal også være utgangspunkt for 
videre arbeid med arbeidsmiljø, medarbeiderutvikling og ledelse: 

Faktor 8. Fleksibilitetsvilje 

“Jeg bruker min kunnskap og mine ferdigheter, påtar meg nye oppgaver og samarbeider med andre til 
det beste for innbyggerne i Gausdal kommune.”   

Faktor 9: Mestringsklima 

«For å styrke hverandre og tjenesten, deler vi kunnskap, gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger og 
heier på våre kollegaer i Gausdal kommune.» 

Tiltak som kan støtte opp under arbeidet: 

• Kollektiv refleksjon og styrkebasert tenkning brukes systematisk som metode. 

Styrkebasert tilnærming handler om å studere situasjoner der vi lykkes, samt å reflektere i fellesskap 
rundt hva som er grunnen til dette og hvordan vi kan bruke denne kunnskapen for å skape enda bedre 
tjenester og arbeidsmiljø. Fra oppvekstsektoren «sprer» arbeidet seg nå til enheten helse- og mestring, 
der alle ansatte er invitert inn til å arbeide med «Drømmevakta». 

Ny runde av 10-faktorundersøkelsen er i 2019. 

 

 

 

 



Rådmannens forslag til strategiplan 2019-2022 
 

Side 13 av 145 

Obligatoriske budsjettskjema - budsjettvedtak 

Obligatoriske budsjettskjema 

Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2019 samt økonomiplan for årene 2019-2022 vises i 
de obligatoriske budsjettskjemaene. I tillegg er endringer i budsjettrammene synliggjort på de enkelte 
planområdene, og de tiltak som er lagt inn i budsjettet framgår av egne tabeller på de enkelte 
planområdene. 

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet 
Beløp i 1000 
  Regnskap Oppr. 

budsjett 
Økonomiplan 

                2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Frie disponible inntekter       

Skatt på inntekt og formue  -148 052 -145 372 -145 372 -145 372 -145 372 -145 372 
Ordinært rammetilskudd -191 416 -194 893 -194 893 -194 893 -194 893 -194 893 
Andre generelle statstilskudd -7 988 -4 573 -4 573 -4 573 -4 573 -4 573 
Eiendomsskatt annen eiendom -2 222 -1 757 -1 757 -1 757 -1 757 -1 757 
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger -24 453 -34 781 -34 781 -34 781 -34 781 -34 781 
Andre direkte eller indirekte skatter  -1 829 -1 829 -1 829 -1 829 -1 829 -1 829 
Endringer av rammer/skatt som følge av 
statsbudsjett 2019 

0 0 -7 648 -7 590 -7 412 -7 428 

Saldering - eiendomsskatten økes med 1 
promille i 2019 til 6,1 promille. 

0 0 -7 134 0 0 0 

Sum Frie disponible inntekter -375 959 -383 205 -397 987 -390 795 -390 617 -390 633 

       
       

Sum Sentrale utgifter 0 0 0 0 0 0 

       
Finansinntekter/-utgifter       

Renteinntekter og utbytte -14 112 -13 194 -13 194 -13 194 -13 194 -13 194 
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 13 588 15 870 18 396 19 670 21 661 22 403 
Avdrag på lån til investeringer 19 680 21 831 23 200 25 256 27 459 30 525 
Endring i inntekter fra kraftsektoren som 
følge av omstrukturering av egenkapitalen i 
Eidsiva Energi AS 

0 0 1 116 -1 476 -1 760 -1 820 

Sum Finansinntekter/-utgifter 19 156 24 507 29 518 30 256 34 166 37 914 

       
Avsetninger og bruk av avsetninger       

Reversering saldering bruk disposisjonsfond 
budsjett 2018 

0 0 17 491 17 491 17 491 17 491 

Til bundne avsetninger 2 035 1 829 1 829 1 829 1 829 1 829 
Bruk av ubundne avsetninger -21 556 -17 491 -17 491 -17 491 -17 491 -17 491 
Saldering - bruk av disposisjonsfond 0 0 -11 701 -2 494 -6 975 819 
Sum Avsetninger og bruk av avsetninger -19 521 -15 662 -9 872 -665 -5 146 2 648 

       
       

Sum Til fordeling drift -376 325 -374 360 -378 341 -361 204 -361 597 -350 071 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 362 240 374 360 378 341 361 204 361 597 350 071 
Sum Merforbruk/mindreforbruk -14 084 0 0 0 0 0 
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Kommentar til 1A - driftsbudsjettet 

Obligatoriske noter til driftsbudsjettet 2018 

1. Grunnlag for skatteanslaget og anslått beløp for inntektsutjevning. 

Budsjettet bygger på de forutsetninger som ligger til grunn for regjeringen Solberg sitt forslag til 
statsbudsjett for 2019. Kommunen benytter seg av KS sin prognosemodell for beregning av skatt, 
inntektsutjevning samt rammetilskudd. Postene er budsjettert slik for 2019: 

• Skatt på inntekt og formue 148,6 mill. kr 

• Inntektsutjevningstilskudd  29,3 mill. kr 

• Rammetilskudd 168,2 mill. kr 

2. Andre forventede fiskale inntekter. 

Gausdal kommune mottar årlig konsesjonsavgifter som avsettes til næringsfondet. Dette er budsjettert 
med 1,8 mill. kr. 

3. Forventede statstilskudd. 

Det er budsjettert med følgende generelle statstilskudd: 

• Momskompensasjonsinntekt drift 4,3 mill. kr 

• Kompensasjon renter og avdrag 1,6 mill. kr 

• Integreringstilskudd flyktninger  3,0 mill. kr * 

*) Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal ta imot flere flyktninger enn tidligere. Imidlertid har 
kommunen ikke fått tildelt noen flyktninger i 2018. Dette til tross, kommunestyrets forutsetning om at 
økte utgifter til inkludering og bosetting skal dekkes av økte inntekter står fortsatt ved lag. Det 
innebærer at dersom inntekten er større enn utgiften, avsettes det overskytende til flyktningefond, og 
omvendt om utgiftene er større enn inntektene. 

4. Bundne avsetninger og bruk av slike avsetninger. 

Det er forutsatt følgende bruk og avsetning av bundne midler i driftsbudsjettet i 2019: 

Avsetning til bundne fond 
Budsjett 2019 

Næringsfond - avsatte konsesjonsavgifter                     1 829 

Selvkostfond renovasjon                         33 

Avsetning til fond friluftsliv, vilt- og fisketiltak                         37 

Avsetning renter bundne fond                        325 

Sum                     2 224 

Bruk av bundne fond Budsjett 2019 

Næringsfond:   

Turistinformasjon 346 

Sommerjobb for ungdom 130 

Gausdal næringsforum 50 

Lillehammerregionen Vekst (LRV) 360 
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Tilskudd investering i løypenett Vestre Gausdal 100 

Tilskudd Skeikampen pluss 200 

Tiltakskonto 50 

Sum bruk av næringsfond 1 236 

Øvrige fond:   

Selvkostfond vann 1 658 

Selvkostfond avløp 2 215 

Selvkostfond slam 82 

Selvkostfond kart- og delingsforretninger 138 

Fond friluftsliv, vilt og fisketiltak 15 

Fellestjenester - skole 65 

Ungdomsklubb 28 

Sum øvrige fond 4 201 

Sum bruk av bundne fond totalt 5 437 

  

5. Ubundne avsetninger og bruk av slike avsetninger. 

Avsetning til ubundne fond 
Budsjett 2019 

Avsetning til forsikringsfond                     75 

Sum          75  

Bruk av ubundne fond Budsjett 2019 

Saldering av driftsbudsjettet 11 701 

Bruk av flyktningefond 2 175 

Bruk av fond - kulturskolen 278 

Sum bruk av ubundne fond 14 154 

  

6. Budsjettreserver. 

Budsjettet inneholder følgende budsjettreserver og utgifter som ikke er fordelt ut på planområdene 
(beløp i hele tusen kr). 

  Budsjett 2019 

Formannskapets tilleggsbevilgningspost 200 

Lønnsreservepost, inkl. deler av lønnsoppgjør 2018 som ikke er fordelt ut på 
planområdene 7 493 

Egenandel lærlinger 425 

Pensjon, fordeles på planområdene senere 6 444 

Avsetning til tap på fordringer 135 
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Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet 

 
Beløp i 1000 
 Regnskap Oppr. 

budsjett 
Økonomiplan  

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Administrative fellestjenester 29 062 28 017 29 409 27 709 27 709 26 709 
Næring og miljø 5 424 5 719 5 815 5 815 5 815 5 215 
Skole 73 543 73 973 70 961 69 651 68 591 68 341 
Barnehage 41 899 44 617 42 459 42 024 42 024 40 824 
Kultur og fritid 12 477 12 647 13 109 12 859 12 859 12 559 
Teknisk drift 9 334 7 830 6 985 4 186 1 610 -239 
Bygg/eiendom/areal 36 565 39 007 37 936 37 270 37 282 35 989 
Interkommunale samarbeid 0 0 0 0 0 0 
Barn og familie 19 115 18 070 22 318 22 118 22 118 21 718 
Sosiale tjenester og sysselsetting 14 561 13 480 17 391 17 391 16 791 15 891 
Helse 49 598 55 324 62 376 57 676 56 926 55 926 
Omsorg 97 098 98 869 92 202 88 950 87 878 85 878 
Generelle utgifter og inntekter -26 435 -23 194 -22 620 -24 445 -18 006 -18 740 
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 362 240 374 360 378 341 361 204 361 597 350 071 

 

Kommentar til 1B - driftsbudsjettet 
Gausdal kommune budsjetterer utgifter og inntekter på de enkelte planområdene netto. Endringene i 
budsjettrammen er forklart på det enkelte planområde.  

Budsjettskjema 2A – Investering 

 
Beløp i 1000 
 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan   
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2019 -2022 
Finansieringsbehov        

Investeringer i anleggsmidler 149 601 81 450 56 081 45 100 47 100 37 020 185 301 
Utlån og forskutteringer 7 795 4 000 8 000 8 000 8 000 8 000 32 000 
Kjøp av aksjer og andeler 1 367 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 
Avdrag på lån 5 974 5 350 3 500 3 700 3 900 4 100 15 200 
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 0 
Avsetninger 775 350 600 0 350 350 1 300 
Årets finansieringsbehov 165 512 92 650 69 681 58 300 60 850 50 970 239 801 

        
Ekstern finansiering        

Bruk av lånemidler -116 639 -71 815 -58 368 -49 588 -52 339 -43 301 -203 595 
Inntekter fra salg av anleggsmidler -2 147 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -4 000 
Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0 0 0 
Kompensasjon for merverdiavgift -24 138 -8 535 -3 338 -1 512 -836 -669 -6 356 
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -19 666 -11 300 -6 100 -5 600 -5 800 -6 000 -23 500 
Andre inntekter -194 0 0 0 0 0 0 
Sum ekstern finansiering -162 785 -92 650 -68 806 -57 700 -59 975 -50 970 -237 451 

        
Intern finansiering        

Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 0 0 0 
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 0 
Bruk av avsetninger -2 727 0 -875 -600 -875 0 -2 350 
Sum intern finansiering -2 727 0 -875 -600 -875 0 -2 350 

        

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 0 

 

Kommentar til 2A - investering 
Budsjettskjema 2A viser er en hovedoversikt som viser kommunens investeringsutgifter samt hvordan 
disse er finansiert. I budsjettskjema 2B, er posten Investeringer i budsjettskjema 2A nærmere detaljert. 
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Oversikt Investering og finansiering 
  Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
          

Investeringer 56 681 45 100 47 450 37 370 
Utlån av startlån 8 000 8 000 8 000 8 000 
Betaling av avdrag på innlånte startlånsmidler 3 500 3 700 3 900 4 100 
Egenkapitaltilskudd KLP 1 500 1 500 1 500 1 500 

Sum finansieringsbehov 69 681 58 300 60 850 50 970 

 
  Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
          

Låneopptak -50 368 -41 588 -44 339 -35 301 
Innlån Husbanken -8 000 -8 000 -8 000 -8 000 
Prosjektavhengige inntekter -700 -600 0 0 
Mva kompensasjon -3 338 -1 512 -836 -669 
Bruk av overskuddsfond - lokaler hjemmetjenesten. -500 0 -500 0 
Bruk av overskuddsfond, ombygging tidligere banklokaler -375 0 -375 0 
Mottatte avdrag startlån -3 400 -3 600 -3 800 -4 000 
Salg/refusjon tomter -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Sum finansiering -69 681 -58 300 -60 850 -50 970 

 
  Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
          
Sum finansieringsbehov 69 681 58 300 60 850 50 970 
Sum finansiering -69 681 -58 300 -60 850 -50 970 

Udekket finansiering 0 0 0 0 

 

Budsjettskjema 2B – per område 
Beløp i 1000 
Planområde Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan  Sum 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2019 - 2022 
Ikke-avgiftsfinansierte investeringer        

Administrative fellestjenester 1 576 4 900 6 000 4 350 4 750 4 750 19 850 
Næring og miljø 507 0 0 0 0 0 0 
Skole 505 900 850 850 850 850 3 400 
Barnehage 49 0 0 0 0 0 0 
Kultur og fritid 216 550 450 500 500 0 1 450 
Teknisk drift 21 627 3 600 3 250 4 800 3 400 3 800 15 250 
Bygg/eiendom/areal 123 991 59 400 21 168 6 400 4 600 3 920 36 088 
Barn og familie 72 500 0 0 0 0 0 
Sosiale tjenester og sysselsetting 104 0 0 0 0 0 0 
Helse 7 0 900 3 000 0 0 3 900 
Omsorg 948 800 963 200 200 200 1 563 
Sum 149 601 70 650 33 581 20 100 14 300 13 520 81 501 

        
Avgiftsfinansierte investeringer        

Teknisk drift 0 10 800 22 500 25 000 32 800 23 500 103 800 
Sum 0 10 800 22 500 25 000 32 800 23 500 103 800 

Sum investeringer 149 601 81 450 56 081 45 100 47 100 37 020 185 301 
 

Kommentar til 2B - investering per prosjekt 
Hvilke investeringsprosjekter som fremmes, framkommer mer detaljert på kapitlet Investeringer i 
økonomiplanen. Det vises også på det enkelte planområde. 
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Budsjettskjema 3 – Oversikt Drift 
Beløp i 1000 
 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan  
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Driftsinntekter       

Brukerbetalinger -20 859 -18 911 -18 769 -18 803 -18 803 -18 803 
Andre salgs- og leieinntekter -68 702 -61 875 -60 202 -61 338 -62 417 -63 542 
Overføringer med krav til motytelse -75 453 -38 465 -52 055 -49 755 -49 755 -49 755 
Rammetilskudd -191 416 -194 893 -199 309 -199 251 -199 073 -199 089 
Andre statlige overføringer -7 989 -4 573 -4 573 -4 573 -4 573 -4 573 
Andre overføringer -195 0 0 0 0 0 
Inntekts- og formuesskatt -148 052 -145 372 -148 604 -148 604 -148 604 -148 604 
Eiendomsskatt -26 675 -36 538 -43 672 -36 538 -36 538 -36 538 
Andre direkte og indirekte skatter -1 829 -1 829 -1 829 -1 829 -1 829 -1 829 
Sum driftsinntekter -541 170 -502 455 -529 013 -520 691 -521 592 -522 733 

       
Driftsutgifter       

Lønnsutgifter 264 015 252 843 267 114 267 101 267 101 267 101 
Sosiale utgifter 70 937 67 859 72 982 71 157 77 596 76 862 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunens tjenesteproduksjon 

73 436 60 020 60 786 60 117 60 095 59 920 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal 
tjenesteproduksjon 

89 114 92 675 97 745 94 390 94 608 94 578 

Overføringer 27 815 28 006 23 094 13 096 10 286 2 436 
Avskrivninger 25 463 25 484 25 484 25 484 25 484 25 484 
Fordelte utgifter -3 953 -4 851 -4 960 -4 960 -4 960 -4 960 
Sum driftsutgifter 546 828 522 035 542 245 526 385 530 210 521 421 

       

Brutto driftsresultat 5 658 19 580 13 232 5 694 8 618 -1 312 

       
Finansinntekter       

Renteinntekter og utbytte -14 112 -13 194 -12 078 -14 670 -14 954 -15 014 
Gevinst finansielle instrumenter 
(omløpsmidler) 

0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån 0 -85 -85 -85 -85 -85 
Sum finansinntekter -14 112 -13 279 -12 163 -14 755 -15 039 -15 099 

       
Finansutgifter       

Renteutgifter og låneomkostninger 13 593 15 870 18 396 19 670 21 661 22 403 
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0 
Avdrag på lån 19 680 21 831 23 200 25 256 27 459 30 525 
Utlån 0 112 112 112 112 112 
Sum finansutgifter 33 272 37 813 41 708 45 038 49 232 53 040 

       

Resultat eksterne finanstransaksjoner 19 160 24 534 29 545 30 283 34 193 37 941 

       
Motpost avskrivninger       

Motpost avskrivninger  -25 463 -25 484 -25 484 -25 484 -25 484 -25 484 
Sum avskrivninger -25 463 -25 484 -25 484 -25 484 -25 484 -25 484 

       

Netto driftsresultat  -645 18 630 17 293 10 493 17 327 11 145 

       
Bruk av avsetninger       

Bruk av tidligere års regnskapsmessige 
mindreforbruk 

-10 874 0 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond -26 978 -17 491 -14 154 -4 947 -9 428 -2 453 
Bruk av bundne driftsfond -7 735 -3 818 -5 437 -7 811 -10 164 -11 776 
Sum bruk av avsetninger -45 587 -21 309 -19 592 -12 759 -19 593 -14 230 

       
Avsetninger       

Overført til investering 0 0 0 0 0 0 
Avsatt til dekning av tidligere års 
regnskapsmessige merforbruk 

0 0 0 0 0 0 
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 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan  
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Avsatt til disposisjonsfond 16 305 75 75 75 75 894 
Avsatt til bundne driftsfond 15 842 2 604 2 224 2 191 2 191 2 191 
Sum avsetninger 32 147 2 679 2 299 2 266 2 266 3 085 

       

Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-) -14 084 0 0 0 0 0 

 

Når kommunestyret har vedtatt budsjettrammene på skjema 1A og 1B, har rådmannen fått delegert 
myndighet til å gi tjenester innen de nettorammer som er på det enkelte planområde. På starten av 
budsjettåret har administrasjonen justert budsjettet mellom ulike konti/enheter, for å kunne ha et best 
mulig styringsverktøy. 
 
Administrasjonen vil nå gjøre denne jobben på et tidligere stadium, det vil si i november og desember 
2018. Dette innebærer at det i budsjettskjema 3 i kolonnen for budsjett 2019, vil kunne bli endringer 
mellom de ulike postene. Dette har ingen praktisk betydning, men det er greit at leserne av 
budsjettdokumentene er klar over dette. Budsjettrammene som kommunestyret fastsetter i 
budsjettskjema 1 A og 1 B skal imidlertid IKKE endres. 
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Budsjettskjema 4 – Oversikt Investering 
Beløp i 1000 
 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan  
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Investeringsinntekter       

Salg av driftsmidler og fast eiendom -2 147 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Andre salgsinntekter -189 0 0 0 0 0 
Overføringer med krav til motytelse -14 203 -6 200 -2 700 -2 000 -2 000 -2 000 
Kompensasjon for merverdiavgift -24 138 -8 535 -3 338 -1 512 -836 -669 
Statlige overføringer 0 0 0 0 0 0 
Andre overføringer 0 0 0 0 0 0 
Renteinntekter og utbytte -6 0 0 0 0 0 
Sum inntekter -40 682 -15 735 -7 038 -4 512 -3 836 -3 669 

       
Investeringsutgifter       

Lønnsutgifter 1 033 1 223 1 550 1 550 1 550 1 550 
Sosiale utgifter 288 323 430 430 430 430 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunens tjenesteproduksjon 

123 470 79 354 50 313 41 108 43 784 34 371 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal 
tjenesteproduksjon 

584 0 0 0 0 0 

Overføringer 24 174 550 3 788 2 012 1 336 669 
Renteutgifter og omkostninger 53 0 0 0 0 0 
Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0 
Sum utgifter 149 601 81 450 56 081 45 100 47 100 37 020 

       
Finanstransaksjoner       

Avdrag på lån 5 974 5 350 3 500 3 700 3 900 4 100 
Utlån 7 795 4 000 8 000 8 000 8 000 8 000 
Kjøp av aksjer og andeler 1 367 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 
Avsatt til ubundne investeringsfond 350 350 600 0 350 350 
Avsatt til bundne investeringsfond 425 0 0 0 0 0 
Sum finanstransaksjoner 15 910 11 200 13 600 13 200 13 750 13 950 

       

Finansieringsbehov  124 829 76 915 62 643 53 788 57 014 47 301 

       
Finansiering       

Bruk av lån -116 639 -71 815 -58 368 -49 588 -52 339 -43 301 
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån -5 463 -5 100 -3 400 -3 600 -3 800 -4 000 
Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 0 0 
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 
Bruk av disposisjonsfond -1 127 0 -875 0 -875 0 
Bruk av bundne driftsfond -878 0 0 0 0 0 
Bruk av ubundne investeringsfond -201 0 0 -600 0 0 
Bruk av bundne investeringsfond -521 0 0 0 0 0 
Sum finansiering -124 829 -76 915 -62 643 -53 788 -57 014 -47 301 

       

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 
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Kommunal planstrategi 
 

Plan for planer 
Kravet til å utarbeide kommunal planstrategi er regulert i Plan- og bygningsloven, og vedtas i en egen 
sak i løpet av første året nytt kommunestyre sitter. Det er et verktøy for politisk prioritering av 
planoppgaver i kommunen. Kommunal planstrategi er også en viktig arena for å drøfte og avklare behov 
for interkommunal planlegging. I Gausdal kommune har vi tatt kommunal planstrategi aktivt i bruk, og 
setter den i sammenheng med plan- og styringssystemet ellers. Planstrategien og planbehovet blir 
vurdert årlig i forbindelse med strategiplanen.    

Utgangspunktet for årets vurdering er planstrategien 2016-2019 som ble vedtatt i kommunestyret 
høsten 2016. Nedenfor framgår status og oversikt over planbehovet slik det vurderes nå. 

Navn på plan  Status Kommentar 

Gausdal kommune     

Kommuneplanen     

 -  Samfunnsdelen Vedtatt 2014 
Samfunnsdelen: Oppstart og planprogram skjer i 
forbindelse med utarbeidelse av ny planstrategi i 
2019/2020 

 -  Arealdelen Revisjon pågår   

Strategiplanen = kommuneplanens 
handlingsdel 

Årlig rullering Innbefatter økonomiplan og årsbudsjett 

Kommunal planstrategi 
Vedtatt i 2016 for 2016-
2019 

Vurderes årlig i forbindelse med strategiplanen. 
Oppstart for ny periode i 2019. 

Kommunedelplan for Skei Vedtatt 2010 Revisjon med oppstart i 2020 

Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse Vedtatt 2016 
Revisjon pågår, i samarbeid med Lillehammer og 
Øyer kommuner 

Kulturminneplan Ny plan I arbeid, og vedtas i 2018 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 
naturopplevelse 2016-2019 

Vedtatt 2017 Handlingsplan rulleres årlig 

Energi- og klimaplan Vedtatt 2009 
Planprosess for ny plan er vedtatt. Sluttbehandling 
høsten 2019.    

Hovedplan for vann og avløp 2015-2026 Vedtatt 2015   

Beitebruksplan Vedtatt i 2016   

Løypeplan Vedtatt i 2015   

Arkivplan Oppdatert 2017   

Informasjon- og kommunikasjonsplan Vedtatt 2014 Revisjon i 2019 

Plan for hjortevilt Vedtatt 2018   

Trafikksikkerhetsplan Vedtatt 2017 Handlingsplan oppdateres årlig. 

Rehabiliteringsplan for kommunale bygg Vedtatt 2014 
Oppdatering sees i sammenheng med EPC 
(energiøkonomisering) 

Helse- og omsorgsplan  Omsorgsplan vedtatt 2009 
Utgår. Erstattes med en utredning. Mål og 
satsinger forankres i kommuneplanens 
samfunnsdel 

Beredskapsplan Vedtatt 2014   

-Smittevernplan Oppdatert i 2017 Årlig oppdatering 

-Helseberedskapsplan   
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Nye planer  Status Kommentar 

Temaplan barn og unge Oppstart 2017 Ferdigstilles i 2018 

Interkommunale planer Status Kommentar 

Kommunedelplan for landbruk Vedtatt 2014 Revideres 2019 

Regional næringsplan 2016-2026 Vedtatt 2016 Ny revisjon, vedtas i 2018 

Bolig- og næringsområder i 
Lillehammerregionen 

Ny  
I første omgang en utredning. Behovet vurderes i 
ny planstrategi. 

Studentpolitikk i Lillehammerregionen Ny 
I første omgang en utredning. Behovet vurderes i 
ny planstrategi. 

Digitaliseringsstrategi Vedtatt 2017 I samarbeid med Lillehammer og Øyer 

 

Status og rammebetingelser 

Utvalgte nøkkeltall 
 
Hovedtall i budsjettet 2019 2022 

Totale driftsinntekter i hele tusen kr 529 013  522 733  
Totale driftsutgifter i hele tusen kr 542 245  521 421  
Netto driftsresultat i hele tusen kr -17 293  -11 145  
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter -3,3  -2,1  
Antall innbyggere 6 127  6 086  
Renteutgifter i hele tusen kr 18 396  22 403  
Avdrag i hele tusen kr 23 200  30 525  
Eiendomsskatt i hele tusen kr 43 672  36 538  
Disposisjonsfond i hele tusen kr 27 185  11 399  
Årlige investeringer i hele tusen kr 33 581  13 520  
Andel lånefinansiering 106,8  146,5  

 

Hovedtrekk og grunnlag for budsjetteringen. 
Solbergregjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2019 er lagt til grunn for kommunens budsjett for 
2019 samt økonomiplanen for 2019-2022. Forutsetningene i statsbudsjettet er lagt inn i kommunens 
driftsbudsjett. Det er imidlertid utfordrende per nå å kunne beregne anslag av den foreslåtte endringen 
knyttet til eiendomsskatt. Dette er nærmere beskrevet i eget avsnitt lenger ned i teksten.  

Alle tall i budsjettframlegget baserer seg på opprinnelig vedtatt budsjett for 2018, og alle endringer er 
med bakgrunn i dette.  

Rådmannens budsjettforslag viser en betydelig økning i kommunens utgifter. Det framlagte budsjettet 
er uten buffere, og kommunens handlingsrom er tilnærmet borte. Det er i økonomiplanen lagt inn 
betydelige rammenedtak på planområdene, dette fordrer en omfattende omstilling av kommunens 
tjenester.   

Kommunens disposisjonsfond har blitt brukt til å finansiere manglende budsjettbalanse de senere år. 
Det har vært noen år med mindreforbruk, dette har medført at det noen år også har blitt tilført midler til 
disposisjonsfondet. Dette medfører at det fortsatt er et visst disposisjonsfond til rådighet. Ved utgangen 
av 2019 antas det at den delen av kommunens disposisjonsfond som det ikke foreligger føringer/vedtak 
på, vil utgjøre ca. 25 mill. kr. Dette tallet er framkommet slik: 
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Det er i den framlagte økonomiplanen foreslått å bruke disposisjonsfond til saldering av driftsbudsjettet. 
Ved utgangen av 2022 er det gjenstående disponible fondsmidler tilsvarende 4,6 mill. kr. Dette 
framkommer slik: 

Bruk av disposisjonsfond                         (tall i hele 
mill. kr) 

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

Estimert andel ubenytta disposisjonsfond ved årets 
start                25,0                13,3                10,8                   3,8 

Bruk av fond -              11,7 -                2,5 -                7,0                   0,8 

Fondsbeholdning ved utgangen av året                13,3                10,8                   3,8                   4,6 

  

Eiendomsskatt 

Eiendomsskatt er en viktig inntektskilde for kommunen.. Det er imidlertid en ganske stor 
usikkerhetsfaktor knyttet til hvordan denne inntekten skal budsjetteres for årene 2020-2022. Stortinget 
har allerede vedtatt noen endringer knyttet til eiendomsskatt, blant annet at promillesatsen ikke kan 
økes med mer enn en promille. Det er i statsbudsjettet foreslått at maksimal promillesats skal være fem 
fra og med 2020. 

Solbergregjeringen har ytterligere forslag til endringer, blant annet at det for boligeiendommer ikke er 
kommunens takst som skal benyttes, men den skal fastsettes på bakgrunn av formuesverdien som 
Skatteetaten legger til grunn for fastsettelse av formuesskatten. I tillegg er det foreslått at 
takstgrunnlaget maksimalt kan utgjøre 70 % av markedsverdien. Det er særlig dette punktet som fordrer 
mest usikkerhet når det gjelder konsekvensene av foreslått endring. 

Når det gjelder hytter og våningshus på landbrukseiendommer, skal disse fortsatt fastsettes på 
bakgrunn av eksisterende takst, men med et fratrekk i taksten på 30 %. 

Regjeringen har videre sagt at deler av inntektsbortfallet for kommunene skal kompenseres, men det er 
imidlertid ikke klart per nå hvordan dette vil bli gjort.  

Administrasjonen har ikke per nå grunnlag for å kunne si hva som vil være inntektstapet for kommunen 
dersom dette forslaget går gjennom i Stortinget. Det er derfor ikke lagt inn noe inntektstap knyttet til 
dette fra 2020. I verste fall vil det kunne dreie seg om et inntektsbortfall i størrelsesorden 5-10 mill. kr. 
Dette må administrasjonen få komme tilbake til kommunestyret med når det blir klart hva som blir 
vedtatt på Stortinget og hvordan regelverket skal forstås. 

For 2019 foreslår rådmannen å øke promillesatsen fra 5,1 til 6,1. Fra 2020 er økningen reversert slik at 
det ligger inne samme inntektsnivå som for 2018. 
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Ordinære skjønnsmidler 

Gausdal kommune har fått kompensert 2,4 mill. kr i ordinære skjønnsmidler for 2019. Dette er en 
kompensasjon for kommunens økte utgifter etter å ha blitt flyttet til avgiftssone 1a, økte utgifter til 
barneverntjenesten samt noe knyttet til kommunens utfordrende økonomiske situasjon. Det er siste 
året at kommunen får kompensert for tap som følge av endret avgiftssone, det er derfor forutsatt en 
reduksjon på 1 mill. kr i ordinære skjønnsmidler fra 2019 til 2020 og resten av planperioden. 

Inntekter fra kraftsektoren 

Gausdal kommune sine inntekter fra kraftsektoren kommer i form av renteinntekter på ansvarlige lån 
samt utbytte fra Lillehammer og Gausdal Energiverk Holding as (LGE). Kommunestyret vedtok i oktober 
2018 å slutte seg til den foreslåtte omstruktureringen av egenkapitalen i Eidsiva Energi AS (Eidsiva). Det 
medfører at det ansvarlige lånet som kommunen hadde til Eidsiva, blir overført til LGE. LGE går inn med 
egenkapital i Eidsiva og mottar overkurs i 2018. Det er av både Lillehammer og Gausdal kommuner 
forutsatt at et beløp tilsvarende overkursen tilføres kommunene fra LGE i 2018. 

I 2019 vil kommunen motta renter på lån gitt til LGE (23 mill. kr) og ordinært utbytte fra LGE (på 
bakgrunn av garantert minimumsutbytte fra Eidsiva etter "gammelt" regime). Følgende inntekter fra 
kraftsektoren er budsjettert i årene framover: 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Renter utlån LGE H 23 mill. kr            503            505            437            517             575          632         692 

Utbytte LGE H         7 309         6 852         6 395         

Anslag ekstraordinært utbytte*           10 000         

Renter utlån Eidsiva         4 032         4 021         4 021         8 697        11 231      11 458     11 458 

Sum          11 844          11 378          20 853             9 214            11 806        12 090       12 150 

*Dette er ikke vedtatt, men er forutsatt som del av sak knyttet til restruktureringen av egenkapitalen i 
Eidsiva. Beløpet er i størrelsesorden 10-11 mill. kr. 

Pensjon 

Kommunen utgifter til pensjon vl øke i årene framover. Et lavt rentenivå innebærer at avkastningen på 
kommunens pensjonsmidler er lavere enn i en situasjon med høyere rentenivå. En dtørre del av 
sparingen til pensjon må derfor dekkes av innbetalinger fra arbeidsgiver. I tillegg er det en betydelig 
økning knyttet til utgifter vedrørende amortisert premieavvik. Dette er innarbeidet i økonomiplanen på 
bakgrunn av opplysninger fra kommunens leverandører av tjenestepensjon. 

Lønn og pris. 

Det er der lagt inn en kommunal deflator på 2,8 %, hvorav lønnsveksten utgjør 3,25 % og prisveksten 
1,75 %. 

Rentenivå. 

Det er lagt til grunn et rentenivå på flytende rente i størrelsesorden 2,25% i 2019, og renten er forutsatt 
økt med  0,25 %-poeng per år i resten av planperioden. Det er tatt høyde for at kommunen må betale 
for en margin på toppen av disse rentesatsene. 
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Drift. 

Kommunens budsjett for 2019 har økte utgifter med 29 mill. kr sett opp mot 2018-nivå. Dette er 
foreslått saldert med nedjustering av planområdenes driftsrammer, med økt eiendomsskatt i 2019 og 
med fortsatt betydelig bruk av fond. Dette framgår av følgende tabell basert på rådmannens forslag. 

Sammendrag: Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

Finansieringsbehov:         

Budsjettendringer hittil i 2018          5 280          5 280          5 280          5 280 

Opp- og nedtrappingseffekter av tiltak i økonomiplan 2018-
2021         15 276         13 917         13 607         13 607 

Nye tiltak          11 752          2 821          7 124          3 848 

Renter og avdrag          5 011          5 749          9 659         13 407 

Statsbudsjettet -        7 324 -        7 313 -        7 135 -        7 151 

Sum finansieringsbehov         29 995         20 454         28 535         28 991 

Saldering:         

Saldering - bruk av disposisjonsfond -       11 701 -        2 494 -        6 975             819 

Saldering - eiendomsskatten økes med 1 promille i 2019 til 
6,1 promille. -        7 134               -                  -                  -    

Nedjustering av planområdenes driftsrammer -       11 160 -       17 960 -       21 560 -       29 810 

Sum saldering -29 995 -20 454 -28 535 -28 991 

BALANSE               -                  -                  -                  -    

  

Følgende elementer er lagt inn under kategorien statsbudsjettet: 

Statsbudsjettet Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

Endringer av rammer/skatt som følge av statsbudsjett 2019 -7 648 -7 590 -7 412 -7 428 

Takstoppgjør for almennleger i 2018, helårsvirkning 120 120 120 120 

Utskrivningsklare pasienter rus og psykiatri 221 221 221 221 

Økning frivilligsentral 22 22 22 22 

Økt makspris barnehage med virkning fra 01.08.2019 -39 -86 -86 -86 

Statsbudsjettet -7 324 -7 313 -7 135 -7 151 

Det er noen midler lagt inn i kommunens rammetilskudd knyttet til skolehelse-/helsestasjonstjenesten 
(90.000 kr) samt opptrappingsplan innen rusfeltet. Kommunen har allerede økt utgiftsnivået på disse 
områdene og har derfor ikke lagt inn ytterligere midler. 
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Nedjustering av planområdenes driftsrammer er lagt inn slik: 

Saldering planområdene Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

Saldering - nedtak planområde 1 Administrative fellestjenester -           500 -        1 000 -        1 500 -        2 000 

Saldering - nedtak planområde 2 Næring og miljø               -                  -                  -    -           600 

Saldering - planområde 3 Skole -        3 000 -        4 000 -        4 750 -        5 000 

Saldering - nedtak planområde 4 Barnehage -        2 710 -        2 710 -        2 710 -        3 910 

Saldering - nedtak planområde 5 Kultur og fritid -           250 -           250 -           250 -           550 

Saldering - nedtak planområde 6 Teknisk drift.  -           250 -           250 -           250 -           250 

Saldering - nedtak planområde 7 Bygg/eiendom/areal               -    -           400 -           400 -        1 500 

Saldering - nedtak planområde 9 Barn og familie -           400 -           600 -           600 -        1 000 

Saldering - nedtak planområde 10 Sosiale tjenester og sysselsetting               -                  -    -           600 -        1 500 

Saldering - planområde 11 Helse -           550 -        3 750 -        4 500 -        5 500 

Saldering - planområde 12 Omsorg -        3 500 -        5 000 -        6 000 -        8 000 

Sum  -       11 160 -       17 960 -       21 560 -       29 810 

 For oversikt over øvrige tiltak, framgår dette detaljert under de øvrige planområdene, og det vises 
derfor til disse. 

Kommunale avgifter, gebyrer og priser. 

Alle kommunens priser er i utgangspunktet justert opp med 2,8 %, tilsvarende kommunal deflator som 
er benyttet i statsbudsjettet. Unntaket er de saker der det fremmes egne gebyrsaker, det vil si: vann, 
avløp, renovasjon, slam, septik, feiing, kart-/delingsforretninger. 

Foreldrebetaling for barnehageplass er i statsbudsjettet forutsatt å være 2.990 kr/mnd fra 1/1-2019 for 
en heltidsplass, fra 1/8-2019 økes den ytterligere med 50 kr/mnd til 3.140 kr/mnd. Administrasjonen 
legger til grunn samme sats som makspris i sitt budsjett. Dersom Stortinget vedtar en annen makspris, 
vil denne også bli gjort gjeldende som foreldrebetaling i de kommunale barnehagene i Gausdal. 

I statsbudsjettet er det lagt inn et forslag om å utvide ordningen med 20 timers gratis kjernetid i 
barnehage for også to-åringene. Ordningen med differensiert foreldrebetaling for 
lavinntektsfamilier videreføres også. 

I rådmannens budsjettforslag er det lagt inn at promillesatsen for eiendomsskatt for 2019 skal være 6,1. 

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

Demografi 

 
 

 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

0 - åringer 100,0 % 100,0 % 100,0 % 97,9 % 97,9 % 95,7 % 95,7 % 95,7 % 95,7 % 93,6 % 93,6 % 
Barnehage (1-5 år) 100,0 % 99,6 % 95,1 % 92,6 % 89,1 % 88,7 % 88,4 % 87,7 % 86,6 % 85,6 % 85,2 % 
Grunnskole (6-15 år) 100,0 % 97,7 % 99,4 % 97,4 % 96,6 % 95,2 % 91,3 % 89,7 % 86,6 % 84,3 % 82,8 % 
Videregående (16-19 år) 100,0 % 103,5 % 98,9 % 101,1 % 103,9 % 101,1 % 107,4 % 104,3 % 105,7 % 106,4 % 101,8 % 
Voksne (20-66 år) 100,0 % 99,1 % 98,9 % 98,8 % 97,8 % 97,1 % 96,3 % 96,3 % 95,7 % 94,9 % 94,4 % 
Eldre (67-79 år) 100,0 % 102,2 % 104,6 % 105,0 % 105,4 % 107,2 % 108,4 % 107,8 % 105,9 % 103,6 % 104,6 % 
Eldre (80-89 år) 100,0 % 101,3 % 100,0 % 101,7 % 106,7 % 109,3 % 111,3 % 121,0 % 131,3 % 141,7 % 148,0 % 
Eldre (90 år og eldre) 100,0 % 97,3 % 94,5 % 91,8 % 95,9 % 97,3 % 97,3 % 94,5 % 91,8 % 101,4 % 106,8 % 
Total 100,0 % 99,7 % 99,6 % 99,3 % 99,0 % 98,6 % 98,3 % 98,3 % 97,8 % 97,4 % 97,2 % 

 
Prognose type :  Middels nasjonal vekst 
Prognose periode :  10 

Grafene viser forventet utvikling neste ti år. Vi velger SSBs alternativ MMMM. Det vil si en forventning 
om middels fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring.  

I kommuneplanens samfunnsdel tegnes framtidsbildet av Gausdal som et sterkt lokalsamfunn som har 
klart å holde innbyggertallet stabilt. Den store utfordringen er likevel kommunens 
befolkningssammensetning. Vi ser at andelen yngre er fallende og at aldersgruppen over 67 år er den 
eneste som vil vokse de neste årene. Denne utviklingen har pågått over noe tid, og vil for alvor skyte fart 
etter inneværende fireårsperiode. Se eget vedlegg om befolkningsutvikling 

Demografiendring 2018-2019 

Innbyggertilskudd er 24.170 kr per innbygger i 2019. For Gausdal kommune utgjør dette ca. 152 mill. kr, 
basert på 6.152 innbyggere ved telletidspunkt. Folketallsnedgangen i denne beregningen er på 29 
innbyggere fra 2018 til 2019. Det utgjør alene drøyt 0,7 mill. kr. 

Omfordeling basert på behovsindeks utgjør ca. 10,5 mill. kr. Dette er en nedgang på ca. 0,2 mill. kr fra 
2018. Årsaken til dette er blant annet at Gausdal kommunes samlede behovsindeks er redusert fra 

https://pub.framsikt.net/2019/gausdal/bm-2019-forside/#/generic/summary/8f12a841-b9d1-4458-99ad-16186c7ad60c-cn
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1,0346 til 1,0327. Dette ser ikke så mye ut, men betyr alene ca. 0,65 mill. kr redusert omfordeling. 
Gausdal kommune har en stadig større andel eldre i befolkningen, men dette veier ikke opp for 
reduksjonen som kommer som følge av færre barn i barnehage- og skolealder. 

I sum utgjør endringer i antall innbyggere og demografi ca. 1,35 mill. kr i reduksjon i rammetilskudd. 

Noen viktige utfordringer og konsekvenser 

Det vil være en stor utfordring i årene framover, både for Gausdal og regionen å opprettholde et stabilt 
innbyggertall med en balansert alderssammensetning. 

Å møte disse utfordringene vil blant annet innebære å: 

• Tilrettelegge for en næringsutvikling i kommunen og regionen som gir tilgang på lokale 
arbeidsplasser for unge som ønsker å etablere seg i Gausdal og Lillehammer-regionen. 

• Være en interessant og attraktiv kommune og region å bosette seg i. Og hva er det som gjør 
kommunen attraktiv? 

• Bidra til at innbyggere med innvandrerbakgrunn ønsker å bli boende i kommunen, integreres 
med jobb og bolig, og bidra til verdiskaping. 

• Høy levealder betyr at folk er ved god helse lenge og at vi har gode velferdsordninger. Flere 
eldre har bedre helse med ressurser til å ivareta egne behov, og kan også være bidragsytere 
overfor andre, som aktive innen frivillig sektor. 

• Flere i den aller eldste aldersgruppen betyr også at flere vil ha behov for helse- og 
omsorgstjenester. Dette innebærer at kommunen må møte eldre med tjenester som er 
helsefremmende og rehabiliterende. 

Investeringer i økonomiplanen 

Ikke-avgiftsfinansierte investeringer 

 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Saksref.  
 

  
Godkj.vedtak 

Brutto 
prosjekt 

utgift 
 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjekt 

utgift 
 

2019 2020 2021 2022 2019-
22 

Administrative fellestjenester            
IKT/digitalisering 2022  0 18 950 0 18 950 5 100 4 350 4 750 4 750 18 950 
Kartlegging/prosjektering Dørja 2019  0 900 -450 450 900 0 0 0 900 

Sum Administrative fellestjenester   0 19 850 -450 19 400 6 000 4 350 4 750 4 750 19 850 

            
Skole            

iPad i skole 2022  0 3 400 0 3 400 850 850 850 850 3 400 
Sum Skole   0 3 400 0 3 400 850 850 850 850 3 400 

            
Kultur og fritid            

Investeringstilskudd til Gausdal 
kirkelige fellesråd 

2022  0 1 450 0 1 450 450 500 500 0 1 450 

Sum Kultur og fritid   0 1 450 0 1 450 450 500 500 0 1 450 

            
Teknisk drift            

Heggen etappe 4 2022  0 1 500 0 1 500 0 0 0 1 500 1 500 
Investeringsramme øvrig teknisk 2022  0 12 300 0 12 300 3 100 3 500 3 400 2 300 12 300 
Investeringstiltak brannvesen 2022  0 1 450 -600 2 150 150 1 300 0 0 1 450 

Sum Teknisk drift   0 15 250 -600 15 950 3 250 4 800 3 400 3 800 15 250 
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Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Saksref.  
 

  
Godkj.vedtak 

Brutto 
prosjekt 

utgift 
 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjekt 

utgift 
 

2019 2020 2021 2022 2019-
22 

Bygg/eiendom/areal            
E-byggesak 2020  0 1 000 0 1 000 500 500 0 0 1 000 
Erverv av grunn - framtidig 
parkeringsplass  

2021  0 450 0 450 450 0 0 0 450 

Erverv minitraktor - vedlikehold 
av uteområde Fjerdum skole og 
barnehage 

2019  0 400 0 400 400 0 0 0 400 

Fjerdum skole, 
nybygg/rehabilitering 

2019  0 5 000 0 5 000 5 000 0 0 0 5 000 

Geovekstprosjekt 2019  0 320 0 320 320 0 0 0 320 
Heggen etappe 4 2022  0 5 000 0 5 000 5 000 0 0 0 5 000 
Investeringsmidler - ny 
søknadsordning NVE 

2019  0 500 -250 250 500 0 0 0 500 

Lokaler for hjemmetjenesten i 
kommunehuset 

2019  0 498 0 498 498 0 0 0 498 

Nødvendig utskifting av 
lekeapparat barnehage 

2020  0 250 0 250 0 250 0 0 250 

Nødvendig utskifting av 
lekeapparat skole 

2020  0 250 0 250 0 250 0 0 250 

Omsorg, rammebudsjett 
investering 

2022  0 2 800 0 2 800 700 700 700 700 2 800 

Rammebevilgning  - 
rehabilitering av kommunens 
bygningsmasse. 

2022  0 11 900 0 11 900 2 900 3 000 3 000 3 000 11 900 

Reserve-beredskapsrom 2022  0 220 0 220 0 0 0 220 220 
Sprinkleranlegg Follebutunet 2019  0 4 900 0 4 900 4 900 0 0 0 4 900 
Sprinkleranlegg Forsettunet 2020  0 1 700 0 1 700 0 1 700 0 0 1 700 
Sprinkleranlegg omsorgsboliger 
Forsettunet 

2021  0 900 0 900 0 0 900 0 900 

Sum Bygg/eiendom/areal   0 36 088 -250 35 838 21 168 6 400 4 600 3 920 36 088 

            
Helse            

Dagaktivitetstilbud for eldre 2020  0 3 300 0 3 300 300 3 000 0 0 3 300 
Nødstrøm til legetjenesten og 
beredskapsrom. 

2019  0 250 0 250 250 0 0 0 250 

Varmeanlegg legesenteret 2019  0 350 0 350 350 0 0 0 350 
Sum Helse   0 3 900 0 3 900 900 3 000 0 0 3 900 

            
Omsorg            

Bil 
hjemmetjeneste/tildelingskontor 

2019  0 150 0 150 150 0 0 0 150 

Investeringstiltak omsorg - ikke 
bygningsmessige tiltak 

2022  0 800 0 800 200 200 200 200 800 

Lokaler for hjemmetjenesten i 
kommunehuset 

2019  0 613 0 613 613 0 0 0 613 

Sum Omsorg   0 1 563 0 1 563 963 200 200 200 1 563 

            
Sum   0 81 501 -1 300 81 501 33 581 20 100 14 300 13 520 81 501 

 

Avgiftsfinansierte investeringer 
 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Saksref.  
 

  
Godkj.vedtak 

Brutto 
prosjekt 

utgift 
 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjekt 

utgift 
 

2019 2020 2021 2022 2019-22 

Teknisk drift            
Rammebevilgning vann  og 
avløp 

2022  0 103 800 0 103 800 22 500 25 000 32 800 23 500 103 800 

Sum Teknisk drift   0 103 800 0 103 800 22 500 25 000 32 800 23 500 103 800 

            
Sum   0 103 800 0 103 800 22 500 25 000 32 800 23 500 103 800 
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Ikke-avgiftsfinansierte investeringer 
 
Administrative fellestjenester 
IKT/digitalisering 
Investeringer knyttet til digitalisering 

Gausdal kommune skal opprettholde tjenester av god kvalitet i planperioden med betydelig reduserte 
driftsrammer. Digitalisering er valgt som en gjennomgående strategi for å oppnå denne målsettingen. 
Alle tiltak skal være i tråd med felles digitaliseringsstrategi for kommunene Gausdal, Lillehammer og 
Øyer som ble vedtatt av kommunestyret i januar 2017. Dette skal sikre at våre overordnede 
målsetninger ligger til grunn utviklingen, samt at vår innsats på disse områdene har et tilstrekkelig 
fremtidsperspektiv og både enkeltvis og samlet trekker i den retningen vi ønsker. Det er videre en 
målsetning at investeringer som gjøres på dette området skal medføre reduserte driftskostnader på sikt, 
slik at disse i størst mulig grad blir selvfinansierende. Forventede effekter av igangsatte 
digitaliseringsprosesser er en forutsetning for nedtakene som er skissert for det enkelte planområde i 
økonomiplanperioden. 

Effektivisering ved hjelp av teknologi er utfordrende og ressurskrevende for de tjenestene det gjelder, 
både når det gjelder tid, kompetanse og behov for teknisk bistand. Noen av de nye teknologiske 
løsningene er utviklet og tilgjengelige. Andre må kommunen eventuelt bidra til utvikling eller 
videreutvikling av ved å utfordre leverandører til å levere tjenester som dekker kommunens behov.  Det 
er derfor viktig at det fortsatt avsettes ressurser til dette formålet, både økonomiske og menneskelige. 
For å sikre fremdrift og gevinstrealisering, settes det også i denne planperioden inn personalressurser 
knyttet til digitalisering. Det ble i 2017 etablert stilling som digitaliseringsrådgiver. 
Digitaliseringsrådgiveren arbeider med overordnede prosjekter og prosesser og er prosessveileder for 
tjenestene i deres omstillingsarbeid, og anses å være en viktig forutsetning for å lykkes i arbeidet. Videre 
er det avsatt ressurser til videre arbeid med utvikling av digitale innbyggertjenester, samt arbeid for å 
effektivisere interne tjenester og sikre tilfredsstillende informasjonssikkerhet og personvern. 

I 2018 ble det avsatt en pott med innovasjonsmidler med mål om å stimulere tjenestene til å utrede og 
gjennomføre prosjekter knyttet til digitalisering, og midlene er brukt til slike formål. Innovasjonsmidlene 
foreslås videreført i økonomiplanperioden 2019-2022, men beløpet for 2019 foreslås halvert fra 2018-
nivået. Tjenester som ser muligheter for effektivisering og/eller kvalitetsforbedring ved bruk av 
teknologiske løsninger, kan søke om midler fra denne potten. Rådmannen har stilt krav om at søknader 
skal være skriftlige og inneholde en beskrivelse av prosjektet, samt en realistisk gevinstrealiseringsplan. 
Innbyggermedvirkning blir en sentral faktor i beskrivelsen av forventede effekter av slike prosjekter, og 
det er ønskelig med økt bruk av tjenestedesign som verktøy i utformingen av de nye tjenestene. En 
nettverksgruppe bestående av rådmannsledelsen, digitaliseringsrådgiver og andre interne 
ressurspersoner vurderer søknadene og tildeler midler ut fra fastsatte kriterier. Midlene kan brukes til 
frikjøp av personell i tjenestene for å arbeide med det aktuelle prosjektet, kjøp av teknisk bistand eller 
lignende. På en slik måte kan man unngå en uforholdsmessig stor belastning på tjenestene i 
omstillingsfasen. 

Det er viktig at gausdalsskolen følger i takt med samfunnet og utnytter mulighetene som ligger i bruk av 
ulike læremidler, herunder digitale læremidler. Gausdalsskolen ønsker å utnytte digitale verktøy i 
undervisningen på en effektiv måte, både fordi det gir oss nye pedagogiske muligheter og fordi digitale 
ferdigheter er en grunnleggende ferdighet som skal inngå i alle fag. Skoleåret 2016/2017 ble det startet 
forsøk med bruk av iPad som pedagogisk verktøy i undervisningen, og det er gjennomført en evaluering 
av piloten blant elever, foresatte og lærere skoleåret 2017/18. Resultatene fra evalueringen viser at 
verktøyet gir gode muligheter for tilpasning av opplæringen og at det skaper økt motivasjon for 
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læringsarbeidet. Etter anbefaling fra PPT og Statped, er iPad også tatt i bruk som 
hjelpemiddel/læremiddel for flere elever med ulike former for lærevansker. Med bakgrunn i erfaringene 
vi har gjort oss er det ønskelig med en systematisk utvidelse av satsningen i planperioden. Det foreslås 
derfor avsatt investeringsmidler til dette formålet i planperioden, til to nye klasser per skole per år, og 
disse er langt inn på planområde 3 Skole. 

Det er igangsatt et regionalt arbeid knyttet til digitalisering av byggesaksbehandlinger i Lillehammer-
regionen. I 2018 er det gjennomført et forprosjekt for å se på muligheter for å løse oppgavene på nye 
måter, finansiert av innovasjonsmidlene avsatt til slike formål. Konklusjonen fra prosjektgruppa er at det 
bør igangsettes et regionalt prosjekt med målsetting om effektivisering og kvalitetsforbedring i tjenesten 
gjennom endring av arbeidsprosesser og ved bruk av teknologi. Med bakgrunn i dette avsettes 
investeringsmidler til prosjektet, og disse er lagt inn på planområde 7 Bygg/eiendom/areal. 

Øvrige Investeringsmidler knyttet til digitalisering ligger i digitaliseringsbevilgningen på planområde 1 
Administrative fellestjenester. 

Kartlegging/prosjektering Dørja 

I Regional plan for Lågen er sikring av Dørja plassert i prioriteringsgruppe 1 i handlingsplanen. Gausdal 
kommune er satt opp med ansvar for initiering, og med NVE og grunneiere som 
medansvarlige/interessenter. Tiltaket er beskrevet som masseavlagringsdam i kombinasjon med 
erosjonssikring, og det settes av midler til kartlegging/prosjektering av dette i 2019. Arbeidet skjer i 
samarbeid med NVE, tilskuddsandel fra NVE er forutsatt å være 50 %. 

Skole 

iPad i skole 

Det er viktig at gausdalsskolen følger i takt med samfunnet og utnytter mulighetene som ligger i bruk av 
ulike læremidler, herunder digitale læremidler. Gausdalsskolen ønsker å utnytte digitale verktøy i 
undervisningen på en effektiv måte, både fordi det gir oss nye pedagogiske muligheter og fordi digitale 
ferdigheter er en grunnleggende ferdighet som skal inngå i alle fag. Skoleåret 2016/2017 ble det startet 
forsøk med bruk av iPad som pedagogisk verktøy i undervisningen, og det er gjennomført en evaluering 
av piloten blant elever, foresatte og lærere skoleåret 2017/18. Resultatene fra evalueringen viser at 
verktøyet gir gode muligheter for tilpasning av opplæringen og at det skaper økt motivasjon for 
læringsarbeidet. Etter anbefaling fra PPT og Statped, er iPad også tatt i bruk som 
hjelpemiddel/læremiddel for flere elever med ulike former for lærevansker. Med bakgrunn i erfaringene 
vi har gjort oss er det ønskelig med en systematisk utvidelse av satsningen i planperioden. Det foreslås 
derfor avsatt investeringsmidler til dette formålet i planperioden, til to nye klasser per skole per år. 

Kultur og fritid 

Investeringstilskudd til Gausdal kirkelige fellesråd 

Gausdal kirkelige fellesråd søker om investeringstilskudd til installering av vanntåkeanlegg i tre kirker. 
Det gjelder Østre Gausdal kirke, Aulstad kirke og Follebu kirke. 

Teknisk drift 

Heggen etappe 4 

Det er lagt inn 5 mill. kr til utbygging av Heggen etappe 4 i 2019, og 1,5 mill. kr til asfaltering av veger i 
Heggen boligfelt mot slutten av planperioden. 
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Investeringsramme øvrig teknisk 

Det avsettes investeringsmidler til rehabilitering av kommunens veger etter oppsatt 4-årsplan. Det er 
planutvalget som etter delegert myndighet fra kommunestyret fordeler bevilgningen på de respektive 
prosjektene det enkelte år. 

Investeringstiltak brannvesen 

Kommunen finansierer sin andel av innkjøp av brannbiler i regionalt brannvesen. Det vil si at de tre 
deltakerkommunene investerer i sine respektive andeler av bilene og finansierer disse innen egne 
budsjetter. Det avsettes årlig 350.000 kr til slikt investeringsfond. I 2019 og 2020 er det i tillegg satt av 
midler til kommunens andel av kjøp av en ny vaktbil og en ny stigebil, og investeringsbeløpene er 
følgelig noe høyere for disse to årene. 

Bygg/eiendom/areal 

E-byggesak 

Det er igangsatt et regionalt arbeid knyttet til digitalisering av byggesaksbehandlinger i Lillehammer-
regionen. I 2018 er det gjennomført et forprosjekt for å se på muligheter for å løse oppgavene på nye 
måter, finansiert av innovasjonsmidlene avsatt til slike formål. Konklusjonen fra prosjektgruppa er at det 
bør igangsettes et regionalt prosjekt med målsetting om effektivisering og kvalitetsforbedring i tjenesten 
gjennom endring arbeidsprosesser og ved bruk av teknologi. Med bakgrunn i dette avsettes 
investeringsmidler til prosjektet, og disse er lagt inn på planområde 7 Bygg/eiendom/areal. Det er lagt 
inn 0,5 mill. kr i 2019 og i 2020.  

Erverv av grunn - framtidig parkeringsplass  

I reguleringsplan for Segalstad bru er det tegnet inn en kommunal parkeringsplass nær Jøra og 
renovasjonsplassen til GLØR. GLØR har innløst sin grunn, og kommunen bør også gjøre det samme i 
løpet av planperioden. Det er derfor lagt inn 0,45 mill. kr til dette. 

Erverv minitraktor - vedlikehold av uteområde Fjerdum skole og barnehage 

Etter ferdigstillelsen av Fjerdum skole og barnehage, ser en at det er behov for å gå til anskaffelse av en 
minitraktor med diverse utstyr for å kunne brøyte smale gangveier/traseer samt øvrige 
vedlikeholdsoppgaver inne på skoleområdet. Det foreslås satt av 0,4 mill. kr til investeringen. 

Fjerdum skole, nybygg/rehabilitering 

Fjerdum skole ble tatt i bruk 1.august 2018. Dette beløpet gjelder de siste utbetalingene i prosjektet i 
tråd med vedtatt utbetalingsplan. 

Geovekstprosjekt 

Dette gjelder kommunens andel av geovekstprosjekt Lillehammer regionen FKB-Laser-skog 2019. 

Heggen etappe 4 

Det er lagt inn 5 mill. kr til utbygging av Heggen etappe 4 i 2019, og 1,5 mill. kr til asfaltering av veger i 
Heggen boligfelt mot slutten av planperioden. 

Investeringsmidler - ny søknadsordning NVE 

NVE har utarbeidet aktsomhetskart for flere typer flom, skred og steinsprang. Kartene er laget ut fra 
data- og terrengmodeller, og dekker relativt store arealer innen kommunen. Dersom det søkes om 
bygge- og anleggstiltak innen en slik sone, så kreves det ved byggesaksbehandlinga at det er 
dokumentert at tiltaket er sikkert. Dette skjer ved at det engasjeres et firma innen fagområdet som etter 
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nærmere vurdering finner at tiltaket er sikkert, eventuelt med vilkår om at spesielle tiltak gjennomføres. 
Vanligvis bekostes dette av utbygger. Kommunen kan også stå for innhenting av slik dokumentasjon, 
vanligvis da for et noe større område. Det må skje når kommunen regulerer et område der det er 
aktsomhetssone, sist nå ved områderegulering Segalstad Bru. Dermed går en fra aktsomhetssone 
(potensiell fare) til faresonekart (reell fare der det ikke kan bygges med mindre det gjøres sikringstiltak). 

Det er lagt inn midler til å sette i gang slik faresonekartlegging for noen områder, for at private skal 
slippe å engasjere konsulent i hvert enkelt tilfelle. Totalt sparer en kostnader, og får bedre oversikt over 
helheten. Dette er mest aktuelt i tettbebyggelse og der det er planlagt ny utbygging. 

Det er lagt inn brutto investeringsbeløp, NVE sitt bidrag er 50 %. 

Lokaler for hjemmetjenesten i kommunehuset 

Ny base for hjemmetjenesten foreslås etablert lokalene som i dag disponeres av Langsua-fellesskapet i 
tilknytning til servicetorget på kommunehuset på Segalstad bru. Etableringen gjøres ut fra både faglige 
og økonomiske hensyn: 

• Økt nærhet og samhandling mellom hjemmetjenesten og legetjenesten. 

• Økt nærhet og samhandling mellom hjemmetjenesten og psykisk helsetjeneste. 

• Mer tid til pasientkontakt, som følge av mindre tid i bil. 

• Bedre driftsøkonomi sammenlignet med dagens midlertidige lokalisering av hjemmetjenesten 
ved Forsettunet. 

• Lavere investeringskostnader enn en oppgradering av dagens midlertidige lokaler ved 
Forsettunet. 

Det vises til egen sak som legges fram for kommunestyret samtidig med budsjettsaken.  

Investeringer på planområde 7 Bygg/eiendom/areal – nye lokaler for hjemmetjenesten og nytt 
møterom 

De bygningsmessige investeringene knyttet til etablering av en ny base for hjemmetjenesten i lokalene 
som i dag benyttes av Langsua-fellesskapet er kostnadsberegnet til om lag 500.000 kr eks. mva, og 
finansieres over overskuddsfondet innen enhet for Helse og mestring. 

I forbindelse med etablering av ny base for hjemmetjenesten er nåværende møterom Langsua planlagt 
disponert til medisinrom, og det foreslås derfor etablert et nytt møterom i tilknytning til Servicetorget. 
Kommunen mangler i dag møterom med to dører, der ansatte har en alternativ utgang ved møter der 
vold-/trusselsituasjoner kan oppstå. Det nye møterommet er planlagt med denne typen funksjonalitet, 
og skal være tilgjengelig for hele kommunen. Møterommet er kalkulert til 123.000 kr inkl. mva. 

Investeringer på planområde 12 Omsorg - Ombygging av de tidligere banklokalene 

I forbindelse med etablering av ny base for hjemmetjenesten i lokalene som i dag benyttes av 
knutepunkt Langsua i kommunehuset ved Segalstad bru, forslås de tidligere banklokalene pusset opp til 
nye kontor- og utstillingslokaler for knutepunkt Langsua.  Kostnadene med oppussing av de tidligere 
banklokalene er anslått til 375.000 kr inkl. mva. I dette kostnadsoverslaget er følgende inkludert: 

• Oppfrisking av overflater vegg. 
• Nytt gulvbelegg der det er teppefliser i plan 1 og i trapp. 
• Dataopplegg og telefoni 
• Mindre bygningsmessige arbeider. 
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Nødvendig utskifting av lekeapparat barnehage 

Det avsettes tilnærmet annet hvert år midler til utskifting av lekeapparater i barnehagene.  

Nødvendig utskifting av lekeapparat skole 

Det avsettes tilnærmet annethvert år midler til nye lekeapparater ved skolene. 

Omsorg, rammebudsjett investering 

Helse- og omsorgssektoren disponerer en stor bygningsmasse av eldre og varierende dato, og der det er 
et kontinuerlig behov for rehabilitering og ombygging for å ivareta nye krav og behov i tjenstene. Det 
har i de siste års strategiplaner vært avsatt 0,7 mill. kr årlig til tiltaket, og dette foreslås også for 
kommende planperiode. 

Rammebevilgning  - rehabilitering av kommunens bygningsmasse. 

I tråd med kommunestyrets vedtak i sak 111/16 om tilstandsanalyse for kommunens bygningsmasse, er 
det utarbeidet en plan for rehabilitering av kommunale bygg. Rådmannen foreslår i 
investeringsbudsjettet for planperioden at det legges inn 3,0 mill. kr årlig til rehabilitering av kommunale 
bygg, herunder oppfølging av EPC-prosjektet (energisparing). I 2019 er det forutsatt at 100.000 kr skal gå 
til ombygging av møterom som følge av forslag om flytting av base for hjemmetjenesten til 
kommunehuset. 

 

Reserve-beredskapsrom 

Ved en krisesituasjon som setter kommunens beredskapsrom ut av spill, vil det være behov for en 
reserveløsning med nødvendig utstyr. En slik reserveløsning vurderes å måtte ligge i tilstrekkelig avstand 
fra eksisterende rom, og Follebu er vurdert som aktuelt i så måte. Det er satt av investeringsmidler til 
dette mot slutten av planperioden. 

Sprinkleranlegg Follebutunet 

Det er utarbeidet brannstrategirapporter for Follebutunet og Forsettunet etter gjennomførte 
branntilsyn. Det påpekes der behov for sprinkleranlegg ved de to institusjonene, og det settes av midler 
til dette. 

Sprinkleranlegg Forsettunet 

Det er utarbeidet brannstrategirapporter for Follebutunet og Forsettunet etter gjennomførte 
branntilsyn. Det påpekes der behov for sprinkleranlegg ved de to institusjonene, og det settes av midler 
til dette. 

Sprinkleranlegg omsorgsboliger Forsettunet 

Det er utarbeidet brannstrategirapporter for Follebutunet og Forsettunet etter gjennomførte 
branntilsyn. Det påpekes der behov for sprinkleranlegg ved de to institusjonene samt omsorgsboliger 
ved Forsettunet, og det settes av midler til dette. 

Helse 

Dagaktivitetstilbud for eldre 

Som ledd i omstillingsprosessen innen omsorgssektoren, arbeides det blant annet med å vri 
ressursinnsatsen fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg (jfr. de siste to års strategiplaner). I 
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dette arbeidet står tidlig innsats og forebygging sentralt, og styrking av kommunens dagsenteraktivitet 
er et viktig tiltak i så henseende. 

Ved fjorårets budsjettbehandling ble det fra administrasjonen foreslått å sette av midler (0,5 mill. kr til 
et forprosjekt i 2018, og 4,5 mill. kr til et hovedprosjekt i 2019) til ombygging av det tidligere 
bofellesskapet i Flataveien 6 til dagsenteraktivitet. Kommunestyret vedtok å trekke ut denne 
investeringen, men la inn 0,5 mill. kr til et forprosjekt i 2019. 

Det har gjennom det siste året kommet ulike innspill knyttet til framtidig bruk av Flataveien 6, og dette 
vil bli vurdert i forbindelse med revidering av helse- og omsorgsplanen i 2019. Det vil uansett lokalisering 
være behov for å styrke kommunens dagsentertilbud, og rådmannen foreslår at det bevilges 0,3 mill. kr 
til et forprosjekt i 2019 og 3,0 mill. kroner til et hovedprosjekt i 2020. Det presiseres at dette er 
overslagsbevilgninger, og det vil bli fremmet en egen sak før man går inn i et hovedprosjekt. 

Nødstrøm til legetjenesten og beredskapsrom. 

Tiltaket gjelder nødstrøm til legetjenesten og kommunens beredskapsrom. Det er viktig at det er en 
tilfredsstillende nødstrømløsning for legetjenesten dersom strømmen blir borte. Uten strøm er det ikke 
mulig å komme inn på journalsystemet, og dette kan i ytterste konsekvens være kritisk.  

Det er en mobil nødstrømløsning i dag i tilknytning til beredskapsrommet, men denne er ikke 
tilstrekkelig til også å omfatte legetjenesten. Det foreslås derfor en løsning som dekker begge behovene. 
Eksisterende mobile løsning kan dermed benyttes andre steder i kommunen. 

 

Varmeanlegg legesenteret 

Som følge av for mye jern og mangan i grunnvannet under kommunehuset fungerer dagens 
varmepumpeløsning ved legesenteret dårlig. Etter dialog med totalentreprenør er det besluttet å bygge 
om anlegget til en kollektorløsning. Med eksisterende løsning pumpes grunnvannet opp og kjøres 
gjennom varmepumpen. Med en kollektorløsning senkes slanger ned i borehullene, og en væske 
sirkulerer i slangene for å hente varme fra grunnvannet og opp til varmepumpen.Det setts av 350.000 kr 
til denne ombyggingen.  

Omsorg 

Lokaler for hjemmetjenesten i kommunehuset 

Ny base for hjemmetjenesten foreslås etablert lokalene som i dag disponeres av Langsua-fellesskapet i 
tilknytning til servicetorget på kommunehuset på Segalstad bru. Etableringen gjøres ut fra både faglige 
og økonomiske hensyn: 

• Økt nærhet og samhandling mellom hjemmetjenesten og legetjenesten. 

• Økt nærhet og samhandling mellom hjemmetjenesten og psykisk helsetjeneste. 

• Mer tid til pasientkontakt, som følge av mindre tid i bil. 

• Bedre driftsøkonomi sammenlignet med dagens midlertidige lokalisering av hjemmetjenesten 
ved Forsettunet. 

• Lavere investeringskostnader enn en oppgradering av dagens midlertidige lokaler ved 
Forsettunet. 

Det vises til egen sak som legges fram for kommunestyret samtidig med budsjettsaken.  
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Investeringer på planområde 7 Bygg/eiendom/areal – nye lokaler for hjemmetjenesten og nytt 
møterom 

De bygningsmessige investeringene knyttet til etablering av en ny base for hjemmetjenesten i lokalene 
som i dag benyttes av Langsua-fellesskapet er kostnadsberegnet til om lag 500.000 kr eks. mva, og 
finansieres over overskuddsfondet innen enhet for Helse og mestring. 

I forbindelse med etablering av ny base for hjemmetjenesten er nåværende møterom Langsua planlagt 
disponert til medisinrom, og det foreslås derfor etablert et nytt møterom i tilknytning til Servicetorget. 
Kommunen mangler i dag møterom med to dører, der ansatte har en alternativ utgang ved møter der 
vold-/trusselsituasjoner kan oppstå. Det nye møterommet er planlagt med denne typen funksjonalitet, 
og skal være tilgjengelig for hele kommunen. Møterommet er kalkulert til 123.000 kr inkl. mva. 
 
Investeringer på planområde 12 Omsorg - Ombygging av de tidligere banklokalene 
I forbindelse med etablering av ny base for hjemmetjenesten i lokalene som i dag benyttes av 
knutepunkt Langsua i kommunehuset ved Segalstad bru, forslås de tidligere banklokalene pusset opp til 
nye kontor- og utstillingslokaler for knutepunkt Langsua.  Kostnadene med oppussing av de tidligere 
banklokalene er anslått til 375.000 kr inkl. mva. I dette kostnadsoverslaget er følgende inkludert: 

• Oppfrisking av overflater vegg. 

• Nytt gulvbelegg der det er teppefliser i plan 1 og i trapp. 

• Dataopplegg og telefoni 

• Mindre bygningsmessige arbeider. 
 

Avgiftsfinansierte investeringer 

Teknisk drift 

Rammebevilgning vann  og avløp 

Dette er rammebevilgning til investeringer innen vann- og avløpssektoren. Investeringene er i tråd med 
gjeldende hovedplan for vann og avløp. Store deler av investeringene skjer som følge av 
oppgraderinger/oppdimensjoneringer knyttet til utvikling og utbygging i området på og rundt Skei.   

Investeringene er innenfor selvkostområdene til vann og avløp, og avskrivninger/renter av 
investeringene inngår i grunnlag for beregning av gebyrene. 

 

 

 

 

Oversikt Investering og finansiering 
  Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
          

Investeringer 56 681 45 100 47 450 37 370 
Utlån av startlån 8 000 8 000 8 000 8 000 
Betaling av avdrag på innlånte startlånsmidler 3 500 3 700 3 900 4 100 
Egenkapitaltilskudd KLP 1 500 1 500 1 500 1 500 

Sum finansieringsbehov 69 681 58 300 60 850 50 970 
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  Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
          

Låneopptak -50 368 -41 588 -44 339 -35 301 
Innlån Husbanken -8 000 -8 000 -8 000 -8 000 
Prosjektavhengige inntekter -700 -600 0 0 
Mva kompensasjon -3 338 -1 512 -836 -669 
Bruk av overskuddsfond - lokaler hjemmetjenesten. -500 0 -500 0 
Bruk av overskuddsfond, ombygging tidligere banklokaler -375 0 -375 0 
Mottatte avdrag startlån -3 400 -3 600 -3 800 -4 000 
Salg/refusjon tomter -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Sum finansiering -69 681 -58 300 -60 850 -50 970 

 
  Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
          
Sum finansieringsbehov 69 681 58 300 60 850 50 970 
Sum finansiering -69 681 -58 300 -60 850 -50 970 

Udekket finansiering 0 0 0 0 

 

Budsjettskjema 4 – Oversikt Investering 
 
Beløp i 1000 
 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan  
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Investeringsinntekter       

Salg av driftsmidler og fast eiendom -2 147 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Andre salgsinntekter -189 0 0 0 0 0 
Overføringer med krav til motytelse -14 203 -6 200 -2 700 -2 000 -2 000 -2 000 
Kompensasjon for merverdiavgift -24 138 -8 535 -3 338 -1 512 -836 -669 
Statlige overføringer 0 0 0 0 0 0 
Andre overføringer 0 0 0 0 0 0 
Renteinntekter og utbytte -6 0 0 0 0 0 
Sum inntekter -40 682 -15 735 -7 038 -4 512 -3 836 -3 669 

       
Investeringsutgifter       

Lønnsutgifter 1 033 1 223 1 550 1 550 1 550 1 550 
Sosiale utgifter 288 323 430 430 430 430 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunens tjenesteproduksjon 

123 470 79 354 50 313 41 108 43 784 34 371 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal 
tjenesteproduksjon 

584 0 0 0 0 0 

Overføringer 24 174 550 3 788 2 012 1 336 669 
Renteutgifter og omkostninger 53 0 0 0 0 0 
Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0 
Sum utgifter 149 601 81 450 56 081 45 100 47 100 37 020 

       
 
 
 
 

      

Finanstransaksjoner       

Avdrag på lån 5 974 5 350 3 500 3 700 3 900 4 100 
Utlån 7 795 4 000 8 000 8 000 8 000 8 000 
Kjøp av aksjer og andeler 1 367 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 
Avsatt til ubundne investeringsfond 350 350 600 0 350 350 
Avsatt til bundne investeringsfond 425 0 0 0 0 0 
Sum finanstransaksjoner 15 910 11 200 13 600 13 200 13 750 13 950 

       

Finansieringsbehov  124 829 76 915 62 643 53 788 57 014 47 301 
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 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan  
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Finansiering       

Bruk av lån -116 639 -71 815 -58 368 -49 588 -52 339 -43 301 
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån -5 463 -5 100 -3 400 -3 600 -3 800 -4 000 
Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 0 0 
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 
Bruk av disposisjonsfond -1 127 0 -875 0 -875 0 
Bruk av bundne driftsfond -878 0 0 0 0 0 
Bruk av ubundne investeringsfond -201 0 0 -600 0 0 
Bruk av bundne investeringsfond -521 0 0 0 0 0 
Sum finansiering -124 829 -76 915 -62 643 -53 788 -57 014 -47 301 

       

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 
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Hovedtallene i budsjettforslaget 
Sentrale inntekter 

   Budsjett Økonomiplan 
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 2022 
Skatt på inntekt og formue  -145 372 -145 372 -145 372 -145 372 -145 372 
Ordinært rammetilskudd -194 893 -194 893 -194 893 -194 893 -194 893 
Andre generelle statstilskudd -4 573 -4 573 -4 573 -4 573 -4 573 
Eiendomsskatt annen eiendom -1 757 -1 757 -1 757 -1 757 -1 757 
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger -34 781 -34 781 -34 781 -34 781 -34 781 
Andre direkte eller indirekte skatter  -1 829 -1 829 -1 829 -1 829 -1 829 
Endringer av rammer/skatt som følge av 
statsbudsjett 2019 

0 -7 648 -7 590 -7 412 -7 428 

Saldering - eiendomsskatten økes med 1 promille 
i 2019 til 6,1 promille. 

0 -7 134 0 0 0 

Sum sentrale inntekter -383 205 -397 987 -390 795 -390 617 -390 633 

 

Saldering - eiendomsskatten økes med 1 promille i 2019 til 6,1 promille. 
 
Det foreslås å legge inn en økning på 1 promille på eiendomsskatten fra 5,1 til 6,1 i 2019. Denne 
inntektsøkningen utgjør 7,1 mill. kr i 2019, men er foreslått reversert fra 2020. Årsaken til det er at det 
fra 2020 er foreslått at eiendomsskatten maksimalt skal utskrives med 5 promille av takstgrunnlaget. 

I tillegg foreslås det at eiendomsskatten utskrives på bakgrunn av de ligningsverdier som legges til grunn 
for utskriving av formuesskatt.  Det er per nå stor usikkerhet knyttet til hvilken effekt dette vil få for 
kommunens årlige inntekter, men det kan i verste fall medføre et inntektstap i størrelsesorden 5-10 mill. 
kr. Det er forutsatt at kommunesektoren skal kompenseres for deler av dette inntektstapet, men det er 
per nå ikke kjent på hvilken måte dette vil bli gjort. Det er derfor ikke lagt inn en ytterligere endring fra 
2020 utover å reversere økningen på 1 promille i 2019. 

Sentrale utgifter 
   Budsjett Økonomiplan 

Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 2022 

Sum sentrale utgifter 0 0 0 0 0 

 

Finansinntekter og -utgifter 

 
   Budsjett Økonomiplan 

Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 2022 
Renteinntekter og utbytte -13 194 -13 194 -13 194 -13 194 -13 194 
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 15 870 18 396 19 670 21 661 22 403 
Avdrag på lån til investeringer 21 831 23 200 25 256 27 459 30 525 
Endring i inntekter fra kraftsektoren som følge av 
omstrukturering av egenkapitalen i Eidsiva Energi 
AS 

0 1 116 -1 476 -1 760 -1 820 

Netto finansinntekter/finansutgifter 24 507 29 518 30 256 34 166 37 914 

Finansutgifter i tjenesteområdene 27 27 27 27 27 
Totale finansutgifter 24 534 29 545 30 283 34 193 37 941 
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Endring i inntekter fra kraftsektoren som følge av omstrukturering av egenkapitalen i Eidsiva 
Energi AS 
 
I kommunestyrets møte 25.10.2018 ble det vedtatt å slutte seg til Eidsiva Energi AS sitt ønske om endre 
sammensetningen av egenkapitalen i selskapet. De ansvarlige lån som eierne hadde gitt selskapet skal 
nå omgjøres til egenkapital. Som følge av dette vil eierne miste renteinntekter, men dette vil bli 
kompensert ved økt utbytte i årene framover og utbetaling av overkurs i 2018. I 2019 vil Gausdal sin 
inntekt gå ned, men dette må ses i sammenheng med ekstraordinær utbetaling av utbytte fra LGE 
Holding as i 2018. Fra og med 2020 vil inntektene være høyere enn det som er dagens nivå på inntekter 
fra kraftsektoren. 

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 
   Budsjett Økonomiplan 

Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 2022 
Til bundne avsetninger 1 829 1 829 1 829 1 829 1 829 
Bruk av ubundne avsetninger -17 491 -17 491 -17 491 -17 491 -17 491 
Reversering saldering bruk disposisjonsfond 
budsjett 2018 

0 17 491 17 491 17 491 17 491 

Saldering - bruk av disposisjonsfond 0 -11 701 -2 494 -6 975 819 
Netto avsetninger -15 662 -9 872 -665 -5 146 2 648 

Netto avsetninger i tjenesteområdene -2 968 -7 421 -9 828 -12 181 -13 793 
Totale avsetninger -18 630 -17 293 -10 493 -17 327 -11 145 

 

Til disposisjon for tjenesteområdene 
 
Beløp i 1000 Budsjett Økonomiplan 
Oppsummering sentrale poster 2018 2019 2020 2021 2022 

Frie disponible inntekter -383 205 -397 987 -390 795 -390 617 -390 633 
Finansinntekter/-utgifter 24 507 29 518 30 256 34 166 37 914 
Avsetninger og bruk av avsetninger -17 166 -13 829 -4 622 -9 103 -1 309 
Overført til investering 0 0 0 0 0 

Sum sentrale inntekter og utgifter - Til fordeling 
tjenesteområdene 

-375 864 -382 298 -365 161 -365 554 -354 028 

      

Sum fordelt tjenesteområdene 375 864 382 298 365 161 365 554 354 028 

      

Merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 0 

 

Disponering av driftsrammen 
Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer fordelt på endringskategorier 
  Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
          
Vedtatt budsjett  374 360 374 360 374 360 374 360 

Tekniske justeringer 12 -2 -2 -2 
Demografijustering 0 -310 -620 -620 
Budsjettendring i år 852 852 852 852 
Lønns- og prisvekst -44 -44 -44 -44 

Konsekvensjustert budsjett 820 496 186 186 

Konsekvensjustert ramme 375 180 374 856 374 546 374 546 
Innsparingstiltak -11 360 -18 160 -21 760 -30 010 
Nye tiltak 14 521 4 508 8 811 5 535 

Nye tiltak og realendringer budsjett 3 161 -13 652 -12 949 -24 475 

Ramme 2019-2022 378 341 361 204 361 597 350 071 



Rådmannens forslag til strategiplan 2019-2022 
 

Side 41 av 145 

 

Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer per tjenesteområde i årsbudsjettet 
 
Beløp i 1000       

    Tjenesteområde 

Vedtatt 
budsjett  

2018 

Prisjustering 
og diverse 
endringer Effektivisering 

Nye tiltak og 
realendringer 

budsjett 
Årsbudsjett 

2019 
Realendring i 

% 

01 Administrative fellestjenester 28 017 524 -500 1 368 29 409 4,9 % 
02 Næring og miljø 5 719 3 0 92 5 815 1,6 % 
03 Skole 73 973 2 392 -3 000 -2 404 70 961 -3,2 % 
04 Barnehage 44 617 682 -2 710 -130 42 459 -0,3 % 
05 Kultur og fritid 12 647 251 -250 461 13 109 3,6 % 
06 Teknisk drift 7 830 222 -250 -817 6 985 -10,4 % 
07 Bygg/eiendom/areal 39 007 -342 -200 -529 37 936 -1,4 % 
08 Interkommunale samarbeid 0 0 0 0 0  
09 Barn og familie 18 070 -75 -400 4 722 22 318 26,1 % 
10 Sosiale tjenester og sysselsetting 13 480 2 112 0 1 799 17 391 13,3 % 
11 Helse 55 324 4 713 -550 2 890 62 376 5,2 % 
12 Omsorg 98 869 -2 707 -3 500 -460 92 202 -0,5 % 
13 Generelle utgifter og inntekter -23 194 -6 956 0 7 530 -22 620 -32,5 % 

  Sum netto driftsutgifter 374 360 820 -11 360 14 521 378 341 3,9 % 

 

Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer per tjenesteområde i økonomiplanperioden 
 
Beløp i 1000             

   Planområde 
Vedtatt 

budsjett 2018 

Prisjustering 
og diverse 
endringer Effektivisering 

Nye tiltak og 
realendringer 

budsjett Budsjett 2022 
Realendring i 

% 

01 Administrative fellestjenester 28 017 524 -2 000 168 26 709 0,6 % 
02 Næring og miljø 5 719 3 -600 92 5 215 1,6 % 
03 Skole 73 973 1 772 -5 000 -2 404 68 341 -3,2 % 
04 Barnehage 44 617 682 -3 910 -565 40 824 -1,3 % 
05 Kultur og fritid 12 647 251 -550 211 12 559 1,7 % 
06 Teknisk drift 7 830 222 -250 -8 041 -239 -102,7 % 
07 Bygg/eiendom/areal 39 007 -356 -1 700 -962 35 989 -2,5 % 
08 Interkommunale samarbeid 0 0 0 0 0 0,0 % 
09 Barn og familie 18 070 -75 -1 000 4 722 21 718 26,1 % 
10 Sosiale tjenester og sysselsetting 13 480 2 112 -1 500 1 799 15 891 13,3 % 
11 Helse 55 324 4 713 -5 500 1 390 55 926 2,5 % 
12 Omsorg 98 869 -2 707 -8 000 -2 284 85 878 -2,3 % 
13 Generelle utgifter og inntekter -23 194 -6 956 0 11 410 -18 740 -49,2 % 

  Sum netto driftsutgifter 374 360 186 -30 010 5 535 350 071 1,5 % 
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Økonomisk utvikling i planperioden 
Handlingsregel 1 

Disposisjonsfond i % av driftsinntektene sier noe om hvilken evne kommunen har til å håndtere 
uforutsette hendelser gjennom året, og mulighet for å kunne ha handlingsrom knyttet til 
egenfinansiering av investeringsprosjekter. 

Disposisjonsfondene i Gausdal har gått stadig nedover de senere år som følge av at de har blitt benyttet 
til å saldere kommunens driftsbudsjett. Heller ikke i budsjettet for 2019 har en klart å unngå å bruke av 
disposisjonsfondene. Differansen fra budsjettert nivå opp til målet om 8% disposisjonsfond i % av 
driftsinntektene, utgjør 16 mill. kr i 2019, og differansen er enda større i slutten av planperioden. 

Dette innebærer at det må til betydelige grep utover de tiltak som allerede er forutsatt i økonomiplanen 
for at kommunen skal kunne få økt disposisjonsfondet til ønsket nivå. 

 

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 

 

 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Gausdal 15,70 % 15,70 % 12,20 % 9,70 % 8,08 % 4,97 % 4,12 % 2,15 % 1,85 % 
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Handlingsregel 2 

Netto driftsresultat i % av driftsinntektene sier noe om kommunens mulighet til å avsette midler til 
disposisjonsfond. Kommunen sliter med å komme i balanse i driftsbudsjettet, og har også i 2019 
budsjettert med negativt netto driftsresultat. Differansen opp til ønsket mål på 1,75 %, utgjør i 
budsjettet for 2019 ca. 27 mill. kr. Dette viser at den betydelige omstillingen og nedjusteringen av 
planområdenes driftsrammer som framkommer av økonomiplanen er helt nødvendig, og at det må til 
ytterligere grep for å nå målsettingen. 

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 

 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Gausdal 1,60 % -0,50 % 0,60 % 0,30 % -3,71 % -3,27 % -2,02 % -3,32 % -2,13 % 
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Handlingsregel 3 

Netto lånegjeld i % av driftsinntektene sier noe om hvor gjeldstynget kommunen er. Det er mulig å 
håndtere en høy gjeld, dersom inntektene også er høye. I Gausdal har det blitt gjennomført viktige 
investeringer de siste år, dette medfører høy lånegjeld. I framlagt budsjett for 2019 er det en differanse 
mellom ønsket nivå på lånegjelden (80 %) og budsjettert nivå med 119 mill. kr. Deler av investeringene i 
framlagt investeringsbudsjett knytter seg til selvkostområdene vann og avløp, og vil således dekkes opp 
av gebyrinntektene. Selv om lånegjelden øker også som følge av disse investeringene, vil 
gebyrinntektene dekke opp for de økte utgiftene til renter og avskrivninger. Disse investeringene vil 
dermed ikke i samme grad som lån til kommunens øvrige investeringer påvirke kommunens 
driftsbudsjett og kommunens handlingsrom, 

 

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 

 

 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Gausdal 76,3 % 80,5 % 83,3 % 97,9 % 100,9 % 102,5 % 107,3 % 110,4 % 111,0 % 

 



Rådmannens forslag til strategiplan 2019-2022 
 

Side 45 av 145 

Introduksjon til KOSTRA og begrepsforklaringer 
KOSTRA-tall per tjenesteområde 

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

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

Sammenligningskommuner 

Gausdal kommune har brukt Oppland, landet uten Oslo i tillegg til kommunegruppe 11 til å 
sammenligne oss med. Innenfor Oppland og landet er variasjonene store i størrelse og drift, og nytten 
av å sammenligne oss med disse områdene er begrenset. Kommunegruppe 11 (K11) er sammensatt av 
49 kommuner som er sammenlignbare med Gausdal. I SSBs definisjon av K11 ser vi at gruppa består 
av "Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible 
inntekter". Vi beholder derfor K11 som sammenligningsgruppe. I tillegg har vi valgt ut fire andre 
kommuner som vi mener er relevante: 

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

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

• Tynset: Kommune i Hedmark med lave utgifter og gode tjenester ifølge KOSTRA og 
kommunebarometeret. 

• Hole: Robek-kommune i Buskerud. En kommune som etter store økonomiske grep fortsatt er 
blant kommunene som gir best tjenester ifølge Kommunebarometeret. 

Noen begreper brukt i KOSTRA-analysene i planområdene 

Mange av tallene som beskriver økonomi er av typen "Netto driftsutgifter per innbygger justert med 
deflator og utgiftsbehov" I tillegg står det på enkelte indikatorer (B) bak slik som i bildet under 
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Netto driftsutgifter: Driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, slik som øremerkede 
tilskudd og brukerbetalinger er trukket fra. 

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

Deflator: Deflatoren for kommunesektoren er en sammenveiing av prisene på det kommunene kjøper; 
lønn, produktinnsats (driftskostnader) og investeringer. For 2019 er beregnet lønnsvekst  3,25% mens 
beregnet prisvekst er 1,8%. Den kommunale deflatoren for 2019 er beregnet til 2,8%. 

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

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

Kommunegruppe 11 (K11): En sammensetning av 49 mellomstore kommuner med middels bundne 
kostnader per innbygger og med middels frie disponible inntekter. SSB definerer at en mellomstor 
kommune har mellom 5000 og 19.999 innbyggere.Du kan lese mer om gruppering av kommuner i denne 
rapporten: Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2013. 

Planområder og enheter 

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

https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/_attachment/225199?_ts=14ce4c230d0
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Den nåværende inndelingen av planområder har vært uendret i mange år, og det har både 
administrativt og fra politisk hold blitt stilt spørsmål ved om denne inndelingen burde bli endret. Det vil 
derfor bli sett på en ny inndeling av planområdene, dette vil forelegges kommunestyret som en egen sak 
når arbeidet er ferdig.  

Administrativt er den praktiske utøvelsen av tjenestene inndelt i enheter. En enhet kan ha tjenester som 
fordeler seg på flere planområder.  Enhetslederne rapporterer til rådmannen. Kommunens 
administrative organisasjonskart finner du her: Organisasjonskart 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gausdal.kommune.no/organisasjonskart.433952.no.html
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Kommunens planområder 

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, råd for eldre og 
mennesker med nedsatt funksjonsevne, ungdomsrådet, kontrollutvalget inkludert utgifter til revisjon, 
tilskudd til 3:1 samarbeid vedrørende skatt/innfordring og lønn/regnskap og innkjøpssamarbeidet, store 
fellesposter som forsikringer, frikjøp hovedtillitsvalgte og felles IKT-utgifter. 

Driftsbudsjett med endringer 
 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  28 017 28 017 28 017 28 017 

Sum Tekniske justeringer 408 408 408 408 
Sum Demografijustering -188 -188 -188 -188 
Sum Budsjettendring i år 304 304 304 304 

Konsekvensjustert budsjett 524 524 524 524 

Konsekvensjustert ramme 28 541 28 541 28 541 28 541 
Innsparingstiltak     

Saldering - nedtak planområde 1 Administrative fellestjenester -500 -1 000 -1 500 -2 000 
Sum Innsparingstiltak -500 -1 000 -1 500 -2 000 

Nye tiltak     
Kommunestyrevalg 2019, stortingsvalg 2021 800 0 500 0 
Reversering bevilgning taksering av eiendomsskattegrunnlaget -500 -500 -500 -500 
Kjøp av iPad til nyvalgte politikere 400 0 0 0 
Prisvekst 1,8 % 217 217 217 217 
Felles personvernombud 200 200 200 200 
Andel utgifter interkommunale samarbeid - Økonomi og Skatt/innfordring 142 142 142 142 
Tilskuddsbeløp bredbåndssatsing 100 100 100 100 
Helårsvirkning sparte driftsutgifter (bygg) flytting av dagaktivitetssenter til 
Forset 

-86 -86 -86 -86 

Budsjett kontrollutvalget 69 69 69 69 
Drift av Ungdomsrådet 26 26 26 26 
Sum Nye tiltak 1 368 168 668 168 

Nye tiltak og realendringer budsjett 868 -832 -832 -1 832 

Ramme 2019-2022 29 409 27 709 27 709 26 709 

 

Nye tiltak 
 
Kommunestyrevalg 2019, stortingsvalg 2021 
Kommunen har tidligere hatt et samarbeid med fylkeskommunen knyttet til avviklingen av valget. 
Ettersom Oppland og Hedmark snart slås sammen, ønsker ikke fylkeskommunen å videreføre dette 
samarbeidet inn i 2019. Dette innebærer at Gausdal i samarbeid med Lillehammer og Øyer må gjøre en 
del endringer knyttet til selve avviklingen av valget. Tidligere har  kommunen brukt ca 0,3 mill. kr for å 
avvikle et kommunevalg. Denne bevilgningen må økes og det er totalt lagt inn 0,8 mill. kr til avvikling av 
valget i 2019. 

Reversering bevilgning taksering av eiendomsskattegrunnlaget 

Det ble bevilget 3 mill. kr for å få gjennomført retaksering av eiendomsskattegrunnlaget. 2,5 mill. kr ble 
bevilget i 2017 og 0,5 mill. kr i 2018. Bevilgningen i 2018 må fases ut av budsjettet i 2019, og det er 
derfor lagt inn en reduksjon i budsjettramma tilsvarende 0,5 mill. kr knyttet til dette. 
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Kjøp av iPad til nyvalgte politikere 

Etter at kommunevalget er klart, får alle representantene utdelt en iPad. Dette vil være det verktøyet 
som brukes for å lese sakspapirer og holde seg oppdatert på den korrespondansen som er mellom 
kommunen og politikerne. 

Felles personvernombud 

I sak 42/18 vedtok kommunestyret å inngå et samarbeid med Øyer, Lillehammer og Ringebu om felles 
personvernombud. Alle offentlige myndigheter er etter ny Personvernforordning fra 2018 pålagt å ha et 
personvernombud som skal bidra til at informasjonssikkerhet og personvern ivaretas. 

Andel utgifter interkommunale samarbeid - Økonomi og Skatt/innfordring 

Tiltaket omfatter fellesenhetene Økonomi og Skatt/innfordring. De økte utgiftene er i hovedsak nivå 
2018 korrigert for lønn- og prisvekst.  

Tilskuddsbeløp bredbåndssatsing 

Fiberdekningen i Gausdal relativt svak sammenliknet med de andre kommunene i regionen. Dette 
gjelder også sammenliknet med den nasjonale situasjonen. Dette er til hinder for å kunne tilby 
betydelige deler av lokalbefolkningen effektive kommunale tjenester samt at næringslivet har en 
betydelig konkurranseulempe. 

Gausdal tar i dag heller ikke del i nasjonale eller fylkeskommunale midler til utbyggingsprosjekter i 
områder uten kommersiell utbygging, blant annet fordi kommunen ikke tidligere har hatt midler til å 
matche andre tilskudd. 

Det foreslås derfor at det settes av kr. 100.000,- til en tilskuddsordning i 2019 og tilsvarende årlig ut 
planperioden. Det foreslås at formannskapet er styre for tilskuddsordningen, hvilket omfatter vedtak av 
retningslinjer for ordningen samt vedtak om tilskuddsbevilgninger.  

Helårsvirkning sparte driftsutgifter (bygg) flytting av dagaktivitetssenter til Forset 

Helårsvirkning av sparte driftsutgifter ved flytting av dagaktivitetssenteret fra tidligere GAVO-lokaler til 
nye lokaler i Forset. 

Budsjett kontrollutvalget 

Det er lagt inn en økning til kontrollutvalgets budsjett for 2019 på 69.000 kr. Dette er i henhold til 
kontrollutvalgets vedtak i sak 20/18 i møte d 24.10.2018. Det er kommunestyret som endelig vedtar 
budsjettet for kontrollutvalget. 

Sammensetning av kontrollutvalgets budsjett: Beløp   

Kontrollutvalgets drift 125.000 kr   

Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet  245.000 kr   

Innlandet Revisjon IKS 976.500 kr   

Sum budsjett kontrollutvalget 2019 1.346.500 kr   

 

Drift av Ungdomsrådet 

Kommunestyret vedtok i sak 50/18 Gausdal ungdomsråd - forsøksordning for skoleåret 2018/19 at 
ungdomsrådet skal gis en tilsvarende rolle som råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Ordningen skal evalueres våren 2019 som en del av prosessen knyttet til politisk organisering. 
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Det skal avholdes 5 møter årlig og ungdomsrådet skal ha 8 representanter. Det er ut fra dette lagt inn 
utgifter til møtegodtgjøring og møteavvikling med 26.000 kr. 

Sammendrag budsjett 

I tillegg til de tiltak som konkret framgår i dokumentet, er det på alle planområdene budsjettendringer 
knyttet til blant annet lønnsoppgjør og korreksjoner mellom planområdene. 

Kostra-analyse 
 Gausdal 

2016 
Gausdal 

2017 
Tynset Øyer Hole Oppdal Kostragruppe 

11 
Prioritet        
Netto dr.utg. pr. innb. 100 Politisk styring (B) *) 
**) 

492 559 567 493 282 571 453 

Netto dr.utg. pr. innb. 110 Kontroll og revisjon  (B) 
*) **) 

202 149 100 123 99 111 132 

Netto dr.utg. pr. innb. 120 Administrasjon  (B) *) 
**) 

3 530 3 659 3 853 3 184 3 730 3 334 3 270 

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i 
kr. pr. innb(B) *) **) 

4 577 4 846 4 930 4 327 4 519 4 679 4 400 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 

  

 

Netto driftsutgifter per innbygger til administrasjon og styring justert med deflator og 
utgiftsbehov* omfatter funksjonene 100 politisk styring, 110 kontroll og revisjon, 120 administrasjon, 
121 forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen og 130 administrasjonslokaler. 

*Se nærmere beskrivelse under kapittelet "Introduksjon til KOSTRA og begrepsforklaringer" 

https://pub.framsikt.net/2019/gausdal/bm-2019-forside/#/generic/summary/db6da351-a571-4c67-836c-c3537c0cbc7e-cn
https://pub.framsikt.net/2019/gausdal/bm-2019-forside/#/generic/summary/db6da351-a571-4c67-836c-c3537c0cbc7e-cn
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Gausdal kommune ligger noe høyere enn kommunegruppe 11, men er samtidig midt i laget i forhold til 
de andre kommunene vi sammenlikninger oss med. Dette med unntak for på kontroll og revisjon der vi 
ligger høyere enn de andre sammenlikningskommunene. 

Utfordringer i planperioden 

Utfordringene, mulighetene og strategiene omtalt i del 1 vil i særlig grad være retningsgivende for 
planområde 1. Det er i hovedsak her ansvaret ligger for å designe og drive utviklingsarbeidet, herunder 
større planarbeid. 

Vi må ha kapasitet og kompetanse her til å lede og koordinere arbeidet med større planer, prosjekter, 
omstillingsarbeidet, arbeidsgiverstrategien, det systematiske internkontrollarbeidet og 
økonomistyringen.  Å følge opp kommunestyrets vedtak om interkommunale samarbeid er også en 
viktig oppgave. 

Digitalisering er valgt som en gjennomgående strategi for i kommende planperiode.  For å lykkes med 
den digitale omformingen, må kommunen være i stand til å ta innbyggerens perspektiv på en god måte. 
Den digitale brukeropplevelsen og hvordan tjenesten ser ut fra innbyggerens perspektiv, vil utfordre oss 
både på hvordan vi som kommune løser vårt samfunnsoppdrag, måten vi organiserer oss på, leder på og 
hvordan vi klarer å kommunisere med innbyggerne om denne utviklingen. 

Det er ikke utarbeidet unike måleindikatorer for administrative fellestjenester. Planområdet følger i 
hovedsak opp alle overordnede mål- og strategier og satsingsområder for hele kommunen, og bidrar inn 
mot alle tjenesteområder. 

I neste fireårsperiode er dette sentralt: 

• Legge til rette for effektivisering av kommuneorganisasjonen og tjenesteytingen, tilpasset nye 
rammer. 

• Legge til rette for nye arbeidsmåter og innovasjon i tjenesteutvikling. 

• Legge til rette for effektivisering og digitalisering av administrative prosesser.   

• Legge til rette for god virksomhetsstyring, inkludert internkontroll, gjennom videreutvikling av 
prosesser og verktøy for dette 

• Utarbeide nye overordnede planer, reglementer og rutiner for Gausdal kommune.  

Fokusområder 2019 

Arbeidsgiverstrategien: 

I arbeidsgiverstrategien er disse 5 temaene og målene valgt: 

    

Innbyggere Gausdal kommunes innbyggere opplever at kommunens tjenester er helhetlige og koordinerte, og 
har innbyggeren i sentrum. 

Ledere Gausdal kommune har ledere som bygger kultur for læring, innovasjon, forenkling og forbedring. 

Ansatte Gausdal kommunes ansatte og tillitsvalgte medvirker aktivt i utviklingsarbeid. 

Organisasjonen Gausdal kommune er en utfordrende arbeidsplass med ansvarsbevisste, myndiggjorte og 
kompetente medarbeidere, som er kjent med og bruker handlingsrommet. 

Folkevalgte I Gausdal kommune har vi et godt samspill mellom folkevalgte og administrasjonen, god 
rolleavklaring og respekt for hverandres roller. 
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I 2019 skal vi arbeide med: 

• Læringsnettverket for attraktive arbeidsgivere (helse og mestring). Stikkord er ledelse, 
kompetanse, arbeidsmiljø, heltidskultur  

• Styrkebasert ledelse 

• Omstilling 

• Nærvær 

Planer og andre styringsdokumenter: 

Planlegging i kommunen er både nødvendig (lovpålagt) og fornuftig, blant annet for å; 

• Samordne mål og ressursinnsats i kommunen. 

• Få forankret ulike tema i politisk og administrativ ledelse. 

• Påvirke framtiden i ønsket retning gjennom langsiktig tenkning. 

• Få frem ulike gruppers innsikt gjennom planprosessen, - gjennom deltakelse og medvirkning. 

• Gir muligheter til å skape debatt, engasjere og motivere. 

I 2019 skal vi arbeide med: 

• Kunnskapsgrunnlaget for folkehelse og levekår (lovpålagt). 

• Kommunal planstrategi 2020-2024; forberede arbeidet med kommunal planstrategi (lovpålagt), 
som denne gangen også skal være planprogram(lovpålagt) for kommuneplanens samfunnsdel 
(lovpålagt).  

• Utredning av framtidense helse- og omsorgstjenester 

• Kommuneplanens samfunnsdel.  

• Delegeringsreglement; starte arbeidet med oppdatering av delegeringsreglementet, som skal 
vedtas i løpet første virkeår for nytt kommunestyre. 

• Kommunikasjonsstrategien; oppdatering og vurdering av mål, prioriteringer, verktøy og 
aktiviteter. Klart språk i Gausdal kommune blir en del av dette arbeidet.   

• Ny strategi for interkommunalt samarbeid. 

• Oppstart av rullering av eierskapsstrategi (behandles av nytt kommunestyre). 

Digitalisering:  

Det er en målsetting å gi innbyggere og næringsliv mulighet til å ivareta sine egne interesser inn mot 
kommunen og gi enkel tilgang på tjenester gjennom digital kommunikasjon. Tjenestene som gis fra 
kommunen skal oppleves sammenhengende og helhetlige for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. 

For at alle innbyggere skal kunne benytte seg av et digitalt tilbud, er god opplæring og oppøving i digital 
kompetansen viktig, gjennom alle faser i livet. Digitale tjenester skal være lette å forstå og lette å bruke 
for alle innbyggere. Personvern og informasjonssikkerhet skal være en integrert del av utviklingen. Den 
enkelte innbygger skal i størst mulig grad ha råderett over egne personopplysninger. 

Innholdet i kommunens internettportal skal speile hva innbyggeren til enhver tid har behov for av 
informasjon og selvbetjeningsløsninger. For å oppnå at tilbudet på digitale løsninger samsvarer med 
behovene hos innbyggere, næringsliv og andre offentlige organisasjoner må vi ha fokus både på 
utviklingen av nye løsninger og på innbyggernes digitale kompetanse. 
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Viktige, interne tiltak i perioden er: kontinuerlig utvikling av kommunens internettportal, utvikling av 
flere selvbetjeningsløsninger, god lederstøtte og støtte til gjennomføring av prosesser med fokus på 
innbyggeropplevelse og innbyggerdialog, både i forhold til velferdsteknologi og innovative, digitale 
løsninger. 

Andre viktige tiltak er tilbud om opplæring og veiledning.  Kommunens ansatte som er i kontakt med 
innbyggerne har alle et veiledningsansvar. I tillegg kan det tilbys kurs i bruk av digitale verktøy for 
innbyggere som trenger det. Frivilligsentralen har tidligere hatt tilbud om kursrekker for seniorer og 
andre som trenger det, og dette er et tiltak det er ønskelig å videreføre.  

Fiberdekningen i Gausdal relativt svak sammenliknet med de andre kommunene i regionen. Dette 
gjelder også sammenliknet med den nasjonale situasjonen. Gausdal tar i dag heller ikke del i nasjonale 
eller fylkeskommunale midler til utbyggingsprosjekter i områder uten kommersiell utbygging blant 
annet fordi kommunen ikke tidligere har hatt midler til å matche andre tilskudd. Det foreslås derfor at 
det settes av kr. 100.000,- til en tilskuddsordning i 2019 og tilsvarende årlig ut planperioden.  

MÅL for Gausdal kommune 

En enklere hverdag for innbyggerne og økt effektivitet for kommunen. 

I 2019 skal vi arbeide med: 

• å følge opp vedtatt digitaliseringsstrategi, og rullere handlingsplanen for ny 4-års periode 

• å videreutvikling av kommunens internettportal, og utvikling av flere selvbetjeningsløsninger, 

• god lederstøtte og støtte til gjennomføring av prosesser med fokus på innbyggeropplevelse og 
innbyggerdialog, både inn mot velferdsteknologi og andre digitale løsninger 

• informasjonssikkerhet og personvern 

Medarbeiderperspektivet 

 

   

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 
2017 2018* Mål 2019 Mål 2022 

Nærvær 92,8 98 97,5 97,5 

*2018 = status 2. tertial 

Mulige omstillinger i planperioden 2019-2022 

 

• Store deler av utgiftene i dette planområdet er ikke knyttet til stillinger, men til fellesposter for 
kommuneorganisasjonen, - som IKT, forsikringer, folkevalgte og Gausdal kommunes tilskudd til 
2 av regionens fellesenheter. Disse postene er det ikke lett å redusere uten større prosesser, 
lavere aktivitet, og eller lavere kvalitet. En må kontinuerlig vurdere dette, ved aktuelle 
milepæler. Vi må holde oss innen lov- og avtaleverk (for forsikringene) og den organiseringen av 
arbeide og aktiviteten de folkevalgte ønsker å ha, og ellers til enhver tid innfri de utgiftene 
samarbeidskommunen har vedtatt for fellesenheten og IKT. 

• For å gjennomføre omstilling innen planområdet må en fortsatt ha fokus på effektivisering av 
arbeidsprosesser og satsing på digitale løsninger som på sikt vil medføre lavere ressursbruk. 
Nedbemanning vil bli løpende vurdert knyttet til naturlig avgang, og som følge av endrede 
arbeidsformer og teknologibruk.   
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• I de interkommunale samarbeidene (fellesenhetene) må en også ha fokus på effektivisering av 
arbeidsprosesser og satsing på digitale løsninger. I og med at strategien til Gausdal kommune er 
flere interkommunale samarbeid, bør ikke formålet være å ta ut økonomiske gevinster fra 
fellesenhetene, men derimot å legge flere oppgaver dit. Dette er også en form for 
gevinstrealisering; flere oppgaver for samme ressursinnsats.  

• Det kan være en mulighet i å se på flere interkommunalt samarbeid innen sårbare tjenester, for 
eksempel sentralbord og/eller post- og arkivtjenester. Sentralbordløsninger i dag krever kun 
tilgang til PC og skybasert datavare, ut over kompetanse på selve kommunikasjonsfaget. En 
fellesløsning her vil kreve få , fysiske tilpasninger. For post- og arkivtjenester ligger sårbarheten i 
hovedsak knyttet til tilgjengelig arkivkompetanse på markedet. Med en fullelektronisk 
arkivløsning på plass vil mye ligge til rette for å kunne utrede en samlokalisering av tjenesten for 
å utnytte kapasitet og kompetanse fullt ut. 

• I tilknytning til mulige nedtak er det nærliggende å se på mulighetene som ligger i digitale 
løsninger på områder som ikke krever menneskelig nærvær og veiledning. Et digitalt servicetorg 
med selvbetjeningsløsninger på besøksregistrering kan være en ressursbesparende løsning som 
allikevel dekker behovet for eksempelvis en profesjonell mottakelse av besøkende og sikkerhet 
med tanke på hvem som til enhver tid befinner seg i kommunehuset.   

• Kontroll og revisjon: siden vi ligger høyere enn andre kommuner kan det være aktuelt å se på 
revisjonsordningen og kontrollsekretariatet, siden det uansett pågår prosesser der knyttet til 
eierstruktur. Dette som følge av regionreformen. Kjøp av tjenester kan vurderes, og det er  det 
kommunestyret selv som må avgjøre.   

• Politisk organisering er under vurdering. Hvilke utslag det gir er vanskelig å si, men her kan det 
være mulig å redusere utgifter ved færre utvalg og/eller færre møter. 

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdi
g 

år 

Saksref
.  
 

  
Godkj.vedta

k 

Brutto 
prosjek

t 
utgift 

 

Ørem
. 

fin. 
 
 

Netto 
prosjek

t 
utgift 

 

2019 2020 2021 2022 2019-
22 

IKT/digitalisering 2022  0 18 950 0 18 950 5 100 4 350 4 750 4 750 18 950 
Kartlegging/prosjektering 
Dørja 

2019  0 900 -450 450 900 0 0 0 900 

Sum 
investeringsprosjekter 

  0 19 850 -450 19 400 
6 00

0 
4 35

0 
4 75

0 
4 75

0 
19 85

0 

 
IKT/digitalisering 
 
Investeringer knyttet til digitalisering 

Gausdal kommune skal opprettholde tjenester av god kvalitet i planperioden med betydelig reduserte 
driftsrammer. Digitalisering er valgt som en gjennomgående strategi for å oppnå denne målsettingen. 
Alle tiltak skal være i tråd med felles digitaliseringsstrategi for kommunene Gausdal, Lillehammer og 
Øyer som ble vedtatt av kommunestyret i januar 2017. Dette skal sikre at våre overordnede 
målsetninger ligger til grunn utviklingen, samt at vår innsats på disse områdene har et tilstrekkelig 
fremtidsperspektiv og både enkeltvis og samlet trekker i den retningen vi ønsker. Det er videre en 
målsetning at investeringer som gjøres på dette området skal medføre reduserte driftskostnader på sikt, 
slik at disse i størst mulig grad blir selvfinansierende. Forventede effekter av igangsatte 
digitaliseringsprosesser er en forutsetning for nedtakene som er skissert for det enkelte planområde i 
økonomiplanperioden. 
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Effektivisering ved hjelp av teknologi er utfordrende og ressurskrevende for de tjenestene det gjelder, 
både når det gjelder tid, kompetanse og behov for teknisk bistand. Noen av de nye teknologiske 
løsningene er utviklet og tilgjengelige. Andre må kommunen eventuelt bidra til utvikling eller 
videreutvikling av ved å utfordre leverandører til å levere tjenester som dekker kommunens behov.  Det 
er derfor viktig at det fortsatt avsettes ressurser til dette formålet, både økonomiske og menneskelige. 
For å sikre fremdrift og gevinstrealisering, settes det også i denne planperioden inn personalressurser 
knyttet til digitalisering. Det ble i 2017 etablert stilling som digitaliseringsrådgiver. 
Digitaliseringsrådgiveren arbeider med overordnede prosjekter og prosesser og er prosessveileder for 
tjenestene i deres omstillingsarbeid, og anses å være en viktig forutsetning for å lykkes i arbeidet. Videre 
er det avsatt ressurser til videre arbeid med utvikling av digitale innbyggertjenester, samt arbeid for å 
effektivisere interne tjenester og sikre tilfredsstillende informasjonssikkerhet og personvern. 

I 2018 ble det avsatt en pott med innovasjonsmidler med mål om å stimulere tjenestene til å utrede og 
gjennomføre prosjekter knyttet til digitalisering, og midlene er brukt til slike formål. Innovasjonsmidlene 
foreslås videreført i økonomiplanperioden 2019-2022, men beløpet for 2019 foreslås halvert fra 2018-
nivået. Tjenester som ser muligheter for effektivisering og/eller kvalitetsforbedring ved bruk av 
teknologiske løsninger, kan søke om midler fra denne potten. Rådmannen har stilt krav om at søknader 
skal være skriftlige og inneholde en beskrivelse av prosjektet, samt en realistisk gevinstrealiseringsplan. 
Innbyggermedvirkning blir en sentral faktor i beskrivelsen av forventede effekter av slike prosjekter, og 
det er ønskelig med økt bruk av tjenestedesign som verktøy i utformingen av de nye tjenestene. En 
nettverksgruppe bestående av rådmannsledelsen, digitaliseringsrådgiver og andre interne 
ressurspersoner vurderer søknadene og tildeler midler ut fra fastsatte kriterier. Midlene kan brukes til 
frikjøp av personell i tjenestene for å arbeide med det aktuelle prosjektet, kjøp av teknisk bistand eller 
lignende. På en slik måte kan man unngå en uforholdsmessig stor belastning på tjenestene i 
omstillingsfasen. 

Det er viktig at gausdalsskolen følger i takt med samfunnet og utnytter mulighetene som ligger i bruk av 
ulike læremidler, herunder digitale læremidler. Gausdalsskolen ønsker å utnytte digitale verktøy i 
undervisningen på en effektiv måte, både fordi det gir oss nye pedagogiske muligheter og fordi digitale 
ferdigheter er en grunnleggende ferdighet som skal inngå i alle fag. Skoleåret 2016/2017 ble det startet 
forsøk med bruk av iPad som pedagogisk verktøy i undervisningen, og det er gjennomført en evaluering 
av piloten blant elever, foresatte og lærere skoleåret 2017/18. Resultatene fra evalueringen viser at 
verktøyet gir gode muligheter for tilpasning av opplæringen og at det skaper økt motivasjon for 
læringsarbeidet. Etter anbefaling fra PPT og Statped, er iPad også tatt i bruk som 
hjelpemiddel/læremiddel for flere elever med ulike former for lærevansker. Med bakgrunn i erfaringene 
vi har gjort oss er det ønskelig med en systematisk utvidelse av satsningen i planperioden. Det foreslås 
derfor avsatt investeringsmidler til dette formålet i planperioden, til to nye klasser per skole per år, og 
disse er langt inn på planområde 3 Skole. 

Det er igangsatt et regionalt arbeid knyttet til digitalisering av byggesaksbehandlinger i Lillehammer-
regionen. I 2018 er det gjennomført et forprosjekt for å se på muligheter for å løse oppgavene på nye 
måter, finansiert av innovasjonsmidlene avsatt til slike formål. Konklusjonen fra prosjektgruppa er at det 
bør igangsettes et regionalt prosjekt med målsetting om effektivisering og kvalitetsforbedring i tjenesten 
gjennom endring av arbeidsprosesser og ved bruk av teknologi. Med bakgrunn i dette avsettes 
investeringsmidler til prosjektet, og disse er lagt inn på planområde 7 Bygg/eiendom/areal. 

Øvrige Investeringsmidler knyttet til digitalisering ligger i digitaliseringsbevilgningen på planområde 1 
Administrative fellestjenester. 
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Kartlegging/prosjektering Dørja 

I Regional plan for Lågen er sikring av Dørja plassert i prioriteringsgruppe 1 i handlingsplanen. Gausdal 
kommune er satt opp med ansvar for initiering, og med NVE og grunneiere som 
medansvarlige/interessenter. Tiltaket er beskrevet som masseavlagringsdam i kombinasjon med 
erosjonssikring, og det settes av midler til kartlegging/prosjektering av dette i 2019. Arbeidet skjer i 
samarbeid med NVE, tilskuddsandel fra NVE er forutsatt å være 50 %. 

Næring og miljø 

Om planområdet 

Planområdet omfatter næringsarbeid, miljøvern og utmarksforvaltning. I dette inngår 3:1 samarbeid 
innen næringsutvikling (Lillehammer Vekst), 3:1 samarbeid innen landbruksforvaltning, 
utmarksforvaltning, turistinformasjon, støtte til næringslivet, og tiltak innen miljøvern, vilt, fisk og 
friluftsliv. 

Driftsbudsjett med endringer 
 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  5 719 5 719 5 719 5 719 

Sum Tekniske justeringer 3 3 3 3 
Konsekvensjustert budsjett 3 3 3 3 

Konsekvensjustert ramme 5 723 5 723 5 723 5 723 
Innsparingstiltak     

Saldering - nedtak planområde 2 Næring og miljø 0 0 0 -600 
Sum Innsparingstiltak 0 0 0 -600 

Nye tiltak     
Andel utgifter interkommunale samarbeid 95 95 95 95 
Andel utgift til interkommunalt samarbeid - Lillehammer-regionen vekst -8 -8 -8 -8 
Prisvekst 1,8 % 5 5 5 5 
Sum Nye tiltak 92 92 92 92 

Nye tiltak og realendringer budsjett 92 92 92 -508 

Ramme 2019-2022 5 815 5 815 5 815 5 215 

 

Innsparingstiltak 
 
Saldering - nedtak planområde 2 Næring og miljø 
Det må uti perioden vurderes om noen av de samarbeid/avtaler som kommunen har inngått må 
justeres.  

Nye tiltak 

Andel utgift til interkommunalt samarbeid - Lillehammer-regionen vekst 

Tiltaket gjelder samarbeid innenfor næringsrådgivning i kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal. 

Sammendrag budsjett 

I tillegg til de tiltak som konkret framgår i dokumentet, er det på alle planområdene budsjettendringer 
knyttet til blant annet lønnsoppgjør og korreksjoner mellom planområdene. 
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Kostra-analyse 

 
 Gausdal 

2016 
Gausdal 

2017 
Tynset Øyer Hole Oppdal Kostragruppe 

11 
Prioritet        
Landbruksforv. og landbruksbasert næringsutvikl. 
Nto. dr.utg.  Beløp pr innb (kr) *) 

527 447 409 358 110 318 184 

Netto dr.utg. pr. innb. 325 Tilrettelegging og bistand 
for næringslivet  (B) *) **) 

361 324 16 432 201 -69 180 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 

  

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 

Næringsutvikling generelt og i landbruket spesielt er viktige bærebjelker for framtida i 
Gausdalssamfunnet. Det er viktig at kommunen bidrar til engasjement og optimisme for å skape 
utvikling og verdier innen hele planområdet i tråd med kommunens gjennomgående 
samfunnsstrategier. For planområde 2 innebærer det følgende innenfor de gjennomgående strategiene: 

Effektive tjenester 

Et moderne samfunn i endring blir stadig mer basert på digitale tjenester, og det forventes at tjenestene 
skal kunne betjenes og være tilgjengelige nesten uavhengig av tid og sted. For de statlige 
tilretteleggings- og tilskuddsordningene innebærer det for kommunen å informere og formidle hvordan 
disse nås på en best mulig måte. For de kommunale ordningene er det en utfordring å tilrettelegge for 
bedre elektroniske løsninger og at disse er lett tilgjengelig.     

Tidlig innsats 

Samfunnet har vist at det er viktig å være forberedt eller å ta utfordringene før de blir for kompliserte. 
Derfor er det viktig at planlegging og tilrettelegging gjøres riktig og i en tidlig fase, enten det gjelder 
faresituasjoner eller i en etablerings- eller utviklingsfase innen næringsutvikling. 

Bærekraftig samfunnsutvikling 

For at en utvikling skal være positiv over tid, må den være bærekraftig. All tilrettelegging som initieres 
og støttes fra kommunen skal derfor bygge på en bærekraftig målsetting. Det gjelder så vel arbeidet 
med næringsutvikling og landbruk som miljøet generelt. Det legges ekstra vekt på klimaendringer, siden 
et stabilt klima har stor betydning for mellom anna landbruket og vinterturismen i kommunen. 

Utfordringene konkretiseres for kommende planperiode i temaplaner der det legges vekt på: 

• Skape næringsutvikling i tråd med temaområdene i regional næringsplan. 

• Initiere og bidra til engasjement og optimisme i landbruket i tråd med kommunedelplan 
landbruk. 

• Revidere og følge opp kommunens klima- og energiplan. 
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Fokusområder 2019 

FOKUSOMRÅDE 1 - Næring 

Kommunen har en viktig tilretteleggerrolle i.f.t. å skape vekst og utvikling for næringslivet, og vil i 
planperioden ha fokus på å legge til rette for at: 

• Bioøkonomisektoren i Gausdal vokser. 

• Fritidsboligsektoren og det utmarksbaserte næringslivet i Gausdal vokser. 

• Næringsareal utvikles og eksisterende næringsareal promoteres, -etter gjennomføring av bl.a. 
en næringskartlegging og næringsanalyse. 

• Flere virksomheter kan etableres. 

MÅL  

Gausdal kommune har som mål å tilrettelegge for og bidra til en bærekraftig nyskaping og utvikling i 
næringslivet med et spesielt fokus på bioøkonomi, reiseliv og nyetablering. 

Leveransemål: 

• Bioøkonomisektoren skal ha en utvikling (målt i omsetning) som relativt ligger over snittet for 
næringslivets verdi generelt. For landbrukssektoren særlig, er det et mål om en økning i antall 
virksomheter som driver med bygdenæringer knyttet til den tradisjonelle gårdsdriften. 

• Fritidsboligsektoren skal ha en utvikling (målt i antall nye fritidsboliger) som ligger over snittet 
for sektoren på nasjonalt plan, og det skal kjøres minst ett utviklingsprosjekt rettet mot 
utmarksbasert næring. Det skal opprettes brukerråd for og med deltidsinnbyggerne. 

• Øke tilgjengelig næringsareal (i dekar) i Gausdal. 

• Følge opp alle som ber om etableringsveiledning fra prosjektstart helt frem til etableringen.  

FOKUSOMRÅDE 2 – Landbruk 

Landbruk er en av de største næringene i kommunen, samtidig er næringa er sterkt regulert av 
nasjonale føringer og virkemidler. De viktigste satsingene med basis i kommunedelplan landbruk er: 

• Økt produksjon i jordbruket. 

• Rekruttering av nye drivere i landbruket. 

• Markedsføre landbruk som en offensiv næring. 

• Økt utnytting av skogressursene og oppbygging av den framtidige virkesforsyningen. 

I tillegg er det et sterkt fokus på å unngå omdisponering av dyrka jord, som følges opp gjennom 
kommuneplanens arealdel.  

Det eksisterende samarbeidet med Lillehammer-regionen Vekst fortsetter for å styrke produksjonen og 
omsetningen av håndverksmat. Spesielt vil det bli fokusert på at flere produsenter tilpasser seg det 
lokale markedet og øker videreforedlingen av produkter. Det vil bli arbeidet videre med å holde 
belastningen som rovvilt påfører beitebruken i kommunen på et lavt nivå. Fokus vil også været rettet 
mot å legge til rette for at digitaliseringen av landbrukets forvaltningsverktøy skal føre til gode og 
effektive brukerløsninger. 
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MÅL  

Gausdal kommune har som mål å bidra til et bærekraftig landbruk med et aktivt produksjonsmiljø 
som utnytter landbrukets ressurser, tar i bruk nye metoder og initierer nyskaping og nytenking. 

Kjennetegn ved målet (måleindikator) 2019 2020 2021 2022 

Areal omdisponert dyrka mark (KOSTRA) 

Status 2017:  1(33) 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Jordbruksareal i drift (daa) 

Status 2017: 62 617 (125 942) 

64 000 
(130 000) 

64 000 
(130 000) 

64 500 
(131 000) 

65 000 

(132 000) 

Antall søkere av produksjonstilskudd 

Status 2017: 269(566) 

280 (600) 280 (600) 280 (600) 280 (600) 

Hogst av tømmer (m3) 

Status 2017: 90 125 (275 846) 

75 000 

(210 000) 

85 000 

(250 000) 

85 000 

(250 000) 

85 000 

(250 000) 

Nye leverandører av handverksmat         

Tap av beitedyr som følge av rovdyr 

Status 2017: 87(160) 

50 (100) 50 (100) 50 (100) 50 (100) 

          

Tall i parentes viser sum for kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner, som 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen dekker. 

Indikatorene avhenger av flere faktorer enn de som påvirkes av kommunens innsats. Måloppnåelsen må 
derfor sees i sammenheng med dette. Det er viktig at produksjonsvolumene holdes oppe, siden 
landbruket utgjør en så stor andel av næringslivet i kommunen. 

FOKUSOMRÅDE 3 – Miljø 

• Revidere kommunens klima- og energiplan.  Kartlegge måloppnåelse i gjeldende klima- og 
energiplan. Ved revisjonen større fokus på reduksjon av klimautslipp for å følge opp nasjonale 
mål. 

• Initiativ til forebyggende tiltak mot skader forårsaket av «klima», herunder følge opp 
handlingsplan for Regional plan for Lågen med sidevassdrag.  

• Følge opp miljøhensyn i sentrumsplan Segalstad Bru med hensyn på grønne lunger, 
kollektivparkering, ladestasjon for el-biler m.m. Formålet er et mer levende og attraktivt 
sentrum i flere av døgnets timer. 

• Fullføre arbeidet med kulturminneplan, i samarbeid med Nord-Fron og Sør-Fron. 
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MÅL  

Gausdal kommune har som mål å få vedtatt klima- og energiplan og kulturminneplan i 2019 og følge 
opp målene i disse i kommende år. 

Kjennetegn ved målet (måleindikator) 2019 2020 2021 2022 

Vedtatt klima- og energiplan Ja       

Etablert ladestasjon for elbiler 1 1 1 1 

Miljøtiltak Segalstad Bru 1 1 1 1 

Gjennomført andre tiltak i klimaplanen   1 1 1 

Innvilga søknader NVE om flomsikring 1 1 1 1 

Utgitt temakart over turstier og skiløyper Ja       

Vedtatt kulturminneplan Ja       

          

 

Medarbeiderperspektivet 

 

   

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 
2017 2018* Mål 2019 Mål 2022 

Nærvær 99,2 98,5 99,5 99,5 

Per 2. tertial 2018 er nærværstallet for landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 98,5. Det er et høyt 
nærvær, som tydeliggjør at det er lite sykefravær ved kontoret, selv om det er under målsettingen. 

 

Mulige omstillinger i planperioden 2019-2022 

 
Fokusområde landbruk har hatt en betydelig omstilling og nedbemanning ved det regionale 
landbrukskontoret fra 10,5 årsverk i 2004 til 8,6 årsverk nå. I tillegg har kontoret hatt en liten økning i 
oppgaveporteføljen. På forvaltningssiden kan modernisering av statlige digitale tilskuddsforvaltnings- og 
saksbehandlingsrutiner gi rasjonaliseringsgevinster på sikt, som kan bidra til en økt innsats innen 
utviklingsoppgavene. 
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Skole 

Om planområdet 

Planområdet omfatter undervisning ved barneskolene i Forset, Fjerdum og Follebu, samt Gausdal 
ungdomsskole, voksenopplæringen og skolefritidsordningene ved Forset, Fjerdum og Follebu skoler. 

Driftsbudsjett med endringer 
 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  73 973 73 973 73 973 73 973 

Sum Tekniske justeringer 1 844 1 844 1 844 1 844 
Sum Demografijustering 0 -310 -620 -620 
Sum Budsjettendring i år 548 548 548 548 

Konsekvensjustert budsjett 2 392 2 082 1 772 1 772 

Konsekvensjustert ramme 76 365 76 055 75 745 75 745 
Innsparingstiltak     

Saldering - planområde 3 Skole -3 000 -4 000 -4 750 -5 000 
Sum Innsparingstiltak -3 000 -4 000 -4 750 -5 000 

Nye tiltak     
Helårsvirkning redusert driftsramme - nedlegging Engjom skole -2 590 -2 590 -2 590 -2 590 
Prisvekst 1,8 % 174 174 174 174 
Andel av utgifter til interkommunalt samarbeid - Aktiv i skole og DIG3 12 12 12 12 
Sum Nye tiltak -2 404 -2 404 -2 404 -2 404 

Nye tiltak og realendringer budsjett -5 404 -6 404 -7 154 -7 404 

Ramme 2019-2022 70 961 69 651 68 591 68 341 

 

Nye tiltak 
Helårsvirkning redusert driftsramme - nedlegging Engjom skole 
Det legges her inn helårseffekten av reduserte utgifter til undervisning som følge av at Engjom skole 
legges ned med virkning fra og med høsten 2018. I sak om skolestruktur, ble det anslått en besparelse 
knyttet til undervisning på 4,44 mill. kr. Av dette er 1,85 mill. kr redusert i budsjettet for 2018, og 
ytterligere 2,59 mill. kr blir dermed lagt inn som reduksjon i driftsutgiftene fra og med 2019. 

Andel av utgifter til interkommunalt samarbeid - Aktiv i skole og DIG3 

Det er lagt inn et mindre beløp som skal kompensere lønn- og prisvekst på utgifter til samarbeidet. 

Sammendrag budsjett 

I tillegg til de tiltak som konkret framgår i dokumentet, er det på alle planområdene budsjettendringer 
knyttet til blant annet lønnsoppgjør og korreksjoner mellom planområdene. På planområde 3 Skole ble 
det i 2018 lagt inn en besparelse på 0,5 mill. kr knyttet til samdrift av Fjerdum/Engjom skoler i 
byggeperioden. Denne besparelsen er reversert i 2019, da det er lagt inn helårsvirkning knyttet til 
innsparing som følge av nedleggingen av Engjom skule. 

Kostra-analyse 
 Gausdal 

2016 
Gausdal 

2017 
Tynset Øyer Hole Oppdal Kostragruppe 

11 
Prioritet        
Netto dr.utg. pr. innb. 202 Grunnskole (B) *) 
**) 

12 156 12 107 11 064 11 395 10 904 11 290 11 291 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Grunnskole (B) *) **) 

15 395 15 181 14 177 15 838 13 606 14 196 14 247 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator  **) Justert for utgiftsbehov 
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Netto driftsutgifter per innbygger for grunnskole justert med utgiftsbehov og deflator* inkluderer 
KOSTRA-funksjonene 202 grunnskole, 213 voksenopplæring, 214 spesialskoler, 215 skolefritidstilbud, 
222 skolelokaler 223 skoleskyss.  

*Se nærmere beskrivelse under kapittelet "Introduksjon til KOSTRA og begrepsforklaringer" 

KOSTRA-tallene viser at vi har høyere utgifter på alle punkter enn de vi sammenligner oss med. For 
planperioden 2019-2022 har vi valgt å presentere indikatoren netto driftsutgifter per innbygger korrigert 
for utgiftsnivå. Videre har vi valgt ut indikator knyttet til skoledrift. Skolelokaler er en del av planområde 
7 og blir kommentert der.  

Gausdalsskolen over flere år hatt forholdsvis høy voksentetthet, og dette er den viktigste forklaringen på 
de høye driftsutgiftene for grunnskolen. Voksentettheten har blitt redusert årlig som følge av 
rammereduksjon for skolene, og dette viser seg som reduserte utgifter fra 2016 til 2017 i tabellen. Dette 
vil også være tilfelle i økonomiplanperioden, men nasjonal lærernorm vil sette en grense for hvor lav 
bemanningen ved skolene kan være. 

Utgiftsnivået vil bli ytterligere redusert som følge av sammenslåing av skolene Engjom og Fjerdum. 
Midlertidig skoledrift i Engjom i byggeperioden for nye Fjerdum skole medførte ekstraordinære 
driftskostnader som følge av flere klasser enn normalt ved Engjom/Fjerdum skole på grunn av 
klasserommenes størrelse. Fra 2019 vil vi få helårseffekt av sammenslåing av skolene Fjerdum og 
Engjom.  

  

 

https://pub.framsikt.net/2019/gausdal/bm-2019-forside/#/generic/summary/db6da351-a571-4c67-836c-c3537c0cbc7e-cn
https://pub.framsikt.net/2019/gausdal/bm-2019-forside/#/generic/summary/db6da351-a571-4c67-836c-c3537c0cbc7e-cn
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Utfordringer i planperioden 

Trivsel og livsmestring 

I Gausdal kommunes folkehelseoversikt, er barn og unges trivsel og mestring drøftet og beskrevet som 
en av tre hovedutfordringer. Av elevundersøkelsen og gjennom skolens arbeid fremgår at det er elever i 
skolene i Gausdal kommune som opplever manglende trivsel og ulike former for krenkelser. 
Utdanningsnivået i kommunen og unges varierende gjennomføringsgrad av videregående skole er en 
annen utfordring. 

Dagens samfunn har et stort fokus på prestasjoner, status og utseende. For å veie opp mot dette, er det 
ønskelig å fokusere mer på å bygge barn og unges selvfølelse og fremtidstro, samt til å bidra til at de 
utvikler strategier for å mestre et liv med opp- og nedturer. 

Læring: 

Det er store variasjoner i læringsresultatene i gausdalsskolen både mellom skoler og fra kull til kull 
innenfor den enkelte skole. Videre er det en bekymringsverdig høy andel elever som ligger under kritisk 
grense når det gjelder grunnleggende ferdigheter.  

Fylkesmannen i Oppland skriver følgende om læringsutbytte i gausdalsskolen i sitt kommunebilde for 
2017: «Det er fortsatt for mange elever på de laveste mestringsnivåene i engelsk, lesing og regning. Selv 
om utviklingen har gått i riktig retning, er det alvorlig for kommunen at opp mot 40 prosent av elevene 
på 5. trinn mangler grunnleggende ferdigheter. Her er det i tillegg svært store forskjeller mellom 
skolene.» 

Det er innført nye kompetansemål for svømmeopplæringen fra sentralt hold. Elevene skal nå være 
svømmedyktige i henhold til Utdanningsdirektoratets definisjon etter 4. trinn. Dette har vist seg å være 
utfordrende for gausdalsskolen innenfor eksisterende rammer og organisering. 

Kompetanse: 

Lærernes kompetanse er en viktig faktor i å bedre elevenes læringsresultater. Det er utarbeidet en 
langsiktig kompetanseplan for planområde skole, og denne er revidert i 2018.  I 2015 ble det innført 
nasjonale krav om at lærere må ha faglig fordypning i norsk, engelsk og matematikk for å undervise i 
disse fagene. 

Fylkesmannen i Oppland skriver i kommunebildet for 2017 følgende om oppfyllelsen av de nye 
kompetansekravene: 

«Nærmere halvparten av lærerne som underviser i matematikk, norsk og engelsk tilfredsstiller ikke de 
nye kompetansekravene. (…) Mest kritisk er det i matematikk og engelsk på barnetrinnet (…). Alle 
lærerne på ungdomstrinnet tilfredsstiller kompetansekravene.» 

Gausdal kommune har siden kompetansekravene ble innført aktivt benyttet seg av sentrale støtte- og 
tilskuddsordninger for å sørge for tilfredsstillende kompetanse blant lærere i gausdalsskolen på sikt og 
for å oppfylle de nye nasjonale kravene. Dette vil vi fortsatt gjøre i denne planperioden. Det begrenser 
seg imidlertid hvor mange lærere ved den enkelte skole som bør ta videreutdanning hvert enkelt 
skoleår. Dette handler om skolens mulighet til å tilpasse for den enkelte student og samtidig ivareta 
skolens behov for drift og utvikling. 
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Det er vedtatt ny overordnet del av læreplanen og læreplaner for fag er under revidering. Disse vil være 
gjeldende fra august 2020. For at kommunen skal kunne ta innover seg de nye nasjonale føringene 
kreves økt grad av læreplanforståelse og kompetanse innenfor læreplanarbeid på skoleeier-, skoleleder 
og lærernivå. Dette er et omfattende arbeid som må påstartes i løpet av 2019. 

Økt fokus på digitale ferdigheter for elevene innebærer et økt kompetansebehov for lærerne. 

Dette er en av erfaringene vi har gjort oss i forbindelse med piloten knyttet til iPad i skolen. 

Digital kompetanse er inkludert som et satsningsområde i strategisk kompetanseplan for 
gausdalsskolen. 

Kvalitetsutvikling 

Å lede en skole er en kompleks lederoppgave. Skolens ledelse skal, sammen med de ansatte ved skolen, 
blant annet arbeide systematisk med forbedringsarbeid og internkontroll, samt sikre at vedtatte 
strategier implementeres helt ned på klasseromsnivå. Skoleeier har et overordnet ansvar for å se til at 
dette arbeidet gjennomføres. Forbedringsarbeidet skal baseres på skolens reelle styrker og utfordringer. 
Dette forutsetter blant annet god analysekompetanse på skoleleder- og skoleeiernivå. Med de 
utfordringer vi ser i gausdalsskolen, spesielt når det gjelder utvikling av elevens grunnleggende 
ferdigheter, er det viktig at det settes et forsterket fokus på læringsarbeidet som foregår på den enkelte 
skole. For å sikre at riktige tiltak iverksettes skal ulike former for kartlegginger og resultater brukes, både 
på gruppe- og individnivå. Videre er, som nevnt, reviderte læreplaner under utarbeidelse. 
Læreplanarbeid vil således også bli et sentralt område innenfor skoleutvikling i planperioden. 

Fokusområder 2019 

Ettersom utfordringsbildet i stor grad er det samme som for 2018, videreføres eksisterende 
fokusområder med noen justeringer når det gjelder tiltak. 

Aktiviteter som igangsettes som en del av den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling i 
Lillehammer-regionen skal understøtte gausdalsskolens arbeid knyttet til læringsmiljø og 
læringsresultater. Videre skal de bidra til utvikling av skolen som lærende organisasjon, der faglig 
utvikling skal skje gjennom kollektiv refleksjon og læring innad ved den enkelte skole, på tvers av skoler 
og mellom kommunene i regionen. Skoleåret 2018/2019 er fokus satt på ledergruppene ved skolene og 
på utvikling av deres kompetanse til å drive utviklingsarbeid. Dette inkluderer kurs i gjennomføring av 
ulike former for analyser med praktiske oppgaver knyttet til dette mellom samlingene. Kommunen vil ha 
tilgang til ressurspersoner fra Høgskolen i Innlandet til å bistå og veilede i arbeidet. 

 FOKUSOMRÅDE 1 

Trivsel og mestring 

Endringer i opplæringslovens kapittel 9A har forsterket fokuset på elevens rett til et godt psykososialt 
miljø, og skolens og skoleeiers ansvar i dette arbeidet. Skoler skal ha nulltoleranse mot mobbing, vold, 
diskriminering, trakassering og andre former for krenkelser. Foresatte som ber om tiltak og ikke 
opplever at saken håndteres tilfredsstillende fra skolens side, har nå anledning til å påklage forholdet 
direkte til fylkesmannen. Få eller ingen klagesaker til fylkesmannen på dette området vil således være en 
indikator på at skolene tar slike saker på alvor. Det er utarbeidet en plan for arbeid med elevenes 
psykososiale miljø i gausdalsskolen, der både felles forebyggende arbeid for skolene og rutiner for 
håndtering av krenkelser fremgår. 
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Av formålsparagrafen i opplæringslova (§ 1-1) fremgår at «Elevane (…) skal utvikle kunnskap, dugleik og 
holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.» I ny 
overordnet del for grunnskolen, gjeldende fra 2020, har departementet presentert viktige temaer for 
tverrfaglig arbeid og ett av disse er folkehelse og livsmestring.  

Prosjekt Ung Styrke videreføres og videreutvikles i samarbeid mellom tjenestene i oppvekstsektoren og 
innad i den enkelte tjeneste. Gjennom prosjektet skal vi styrke det systematiske og langsiktige 
helsefremmende arbeidet knyttet til barn og unge psykiske helse. Dette mener vi at gjøres best ved å 
utvikle de psykososiale hverdagsmiljøene for barn i barnehage og skole. Vi skal arbeide styrkebasert for 
å skape trygge og gode skole- og klassemiljøer, der barn og unge kan utvikle seg i fellesskap med andre. 
Bevissthet rundt og utvikling av barnas egne styrker skal bidra til økt selvfølelse og økt evne til å stå i 
utfordringer de vil møte i løpet av livet. Når elevene utvikler sin sosiale kompetanse, blir de også selv 
bedre i stand til å bidra positivt til et godt læringsmiljø. 

Ung Data-undersøkelsen gjennomføres blant elever på ungdomsskolen og videregående skole hvert 
tredje år. Denne undersøkelsen inneholder spørsmål knyttet til elevenes psykiske helse. Det er ingen 
tilsvarende undersøkelse for elever i barneskolealder. For å få tilstrekkelig og systematisk informasjon 
om elevenes opplevelse av trivsel og livsmestring, vurderer gausdalsskolen å innføre en 
spørreundersøkelse som supplerer elevundersøkelsen og Ung Data. Dette vil både gi skolene og 
skoleeier bedre styringsinformasjon og mulighet for å måle utvikling innenfor de nevnte områdene. 

MÅL  

Vi har glade, trygge, robuste barn og unge, med tro og håp for fremtiden, som mestrer et liv med opp- 
og nedturer. 

Kjennetegn ved målet (måleindikator) 2018 2019 2020 2021 

Klagesaker til fylkesmannen knyttet til opplæringslova kapittel 
9A 

0 0 0 0 

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

0 % 0 % 0 % 0 % 

Resultater fra elevundersøkelsen knyttet til trivsel* 4,5 4,5 4,5 4,5 

          

Skalaen for elevundersøkelsen er 1-5. 

*Det er for planperioden valgt felles målsettinger for barne- og ungdomsskolen. Det er også valgt måltall 
uavhengig av status for de ulike områdene per i dag for at vi skal ha langsiktige mål å strekke oss mot. 
Ved rapportering og i kvalitetsmelding for skole vil det bli presentert resultater for de ulike trinn som 
gjennomfører elevundersøkelsen. 

 FOKUSOMRÅDE 2 

Læring 

Det er mange faktorer som spiller inn på elevresultater, og det må derfor settes inn tiltak på flere 
områder. Det blir blant annet viktig å bruke resultatene fra eksamen, nasjonale prøver og 
elevundersøkelser, samt grunnskolepoeng, aktivt i vurderingen av hva som skal til for å bedre elevenes 
læringsresultater. Videre blir det viktig for den enkelte skole å analysere hvilke faktorer som hemmer og 
fremmer læring på skole-, klasse- og elevnivå. Det er viktig med tidlig innsats i barneskolen, slik at vi 
sikrer en positiv læringsutvikling fra starten av. Vi ønsker å videreføre et særlig fokus på lesing som 
grunnleggende ferdighet i denne perioden. Det er et felles mål for skoleeier- og skoleledernivået at 
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begynneropplæringen i større grad standardiseres for å sikre god og lik kvalitet i gausdalsskolen. Skolene 
må i tillegg gå grundig inn i hvordan den systematiske leseopplæringen følges opp i praksis, ettersom 
flere år med fokus på dette området ikke har medført tilstrekkelig bedring av elevenes grunnleggende 
leseferdigheter.  

Svømmeopplæringen er satt på dagsorden på skoleeier- og skoleledernivå, der målet er at alle elever 
skal bli svømmedyktige. Nye former for organisering og disponering av rammene for 
svømmeopplæringen er under vurdering, og det vurderes også om rammen for småtrinnet bør utvides. I 
følge fagplanen i kroppsøving skal elevene være svømmedyktige etter 4. trinn. For å følge utviklingen av 
andelen svømmedyktige elever, vil skoleeier i planperioden måle graden av måloppnåelse etter 4. 6. og 
8. trinn og rapportere på denne årlig. 

For planperioden 2019-2022 videreføres de fleste måleindikatorene fra forrige planperiode. For 
resultater fra nasjonale prøver har vi lagt oss på gjennomsnittstallet for alle trinn. 

Vi har videre valgt felles målsetting for alle trinn knyttet til andel elever på laveste nivå ved nasjonale 
prøver. I tillegg til å måle utviklingstrender for de ulike kullene, ønsker vi fremover også å måle utvikling 
for den enkelte elevgruppe. For lesing vil kartlegginger i forbindelse med systematisk observasjon av 
lesing (SOL) bli benyttet til dette formålet. Vi gjennomgår hvilke kartleggingsprøver som gjennomføres 
for det enkelte trinn og vurderer hvordan de best bør følges opp i praksis.  

Med bakgrunn i dette utarbeides felles rutiner for oppfølging av elevresultater på klasse- og individnivå. 
Når det gjelder resultater fra elevundersøkelsen har vi også der valgt felles målsettinger for 
gausdalsskolen, der høy skår innenfor de valgte områdene kjennetegner måloppnåelse. 

MÅL  

Elevene utvikler kunnskap og grunnleggende ferdigheter som de kan bruke i praksis. 

Kjennetegn ved målet (måleindikator) 2018 2019 2020 2021 

Gjennomsnittsresultater fra nasjonale prøver tilsvarer 
landsgjennomsnittet* 

50 50 50 50 

Andel elever på laveste nivå ved nasjonale prøver er lavere 
enn 25 % 

(Nivå 1 for barnetrinnet og nivå 1+2 for ungdomstrinnet)* 

  

< 25 % 

  

< 25 % 

  

< 25 % 

  

< 25 % 

Positiv utvikling i lesing og regning for den enkelte elevgruppe 
fra år til år, fra 1. klasse og oppover 

- Utvikling Utvikling Utvikling 

Stabilt høye grunnskolepoeng 41 41 41 41 

Resultater fra elevundersøkelsen knyttet til faglig utfordring* 4,5 4,5 4,5 4,5 

Andelen elever som er svømmedyktige etter 4. trinn** 100 % 100 % 100 % 100 % 

          

Skalaen for elevundersøkelsen er 1-5. 

*Det er for planperioden valgt felles målsettinger for barne- og ungdomsskolen ved nasjonale prøver og 
elevundersøkelsen. Det er også valgt måltall uavhengig av status for de ulike områdene per i dag for at vi 
skal ha langsiktige mål å strekke oss mot. Ved rapportering og i kvalitetsmelding for skole vil det bli 
presentert resultater for de ulike trinn som gjennomfører nasjonale prøver og elevundersøkelsen. 

**Det vil årlig blir rapportert på andel elever som oppnår målsettingen om å være svømmedyktige i tråd 
med Utdanningsdirektoratets definisjon etter 4. 6. og 8. trinn. 
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FOKUSOMRÅDE 3 

Motivasjon og mestring 

Det er viktig at vi møter elevene der de er ut fra deres alder, egenart, interesser og styrker. Videre må 
opplæringen i enda større tilpasses elevens behov og forutsetninger, både for å øke læringsutbyttet og 
for å bidra til at elevene har motivasjon og lærelyst gjennom hele skoleløpet. Det må i planperioden 
skapes en større grad av bevissthet rundt tiltak for alle elever, og hvilke tiltak som skal iverksettes for 
noen før en eventuell henvisning til PPT med tanke på spesialundervisning vurderes. Dette handler i stor 
grad om kvalitetsutvikling i tjenesten og fordrer et tett samarbeid mellom skole og PPT på systemnivå. 

Forskning viser at foreldreengasjement og samhandling mellom skole og 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. 

Gausdalsskolen ønsker å utnytte potensialet bruk av digitale verktøy i undervisningen gir, både fordi det 
gir oss nye pedagogiske muligheter og fordi digitale ferdigheter en grunnleggende ferdighet som i 
henhold til Kunnskapsløftet skal inngå i alle fag. Det er derfor fortsatt ønskelig å legge til rette for en 
systematisk utvidelse av satsningen på iPad i skolen i planperioden, slik at flere klassetrinn har anledning 
til å benytte dette som læremiddel. Det foreslås derfor avsatt investeringsmidler til dette formålet i 
planperioden, jfr. investeringsomtale knyttet til digitalisering. Det er gjennomført en evaluering av 
pilotprosjektet blant elever, foresatte og lærere i pilotklassene, der resultatene var svært positive. I 
evalueringen fremkom gode innspill vi tar med oss videre i satsningen, blant annet knyttet til lærernes 
kompetanse og mulighet for nettverksbygging. 

I forbindelse med statsbudsjettet 2018 ble det vedtatt at alle elever skal ha én times fysisk aktivitet hver 
dag i undervisningstiden. Selv om implementeringen av ordningen fra statlig hold ser ut til å være noe 
forsinket, har Gausdal kommune igangsatt satsningen Aktiv læring i gausdalsskolen. Dette har i lengre 
tid vært en ønsket satsning fra både skolene og skoleeier etter de gode erfaringene med 
gausdalsmodellen i barnehage, samt med bakgrunn i et sterkt fokus på helsefremmende aktivitet for 
barn og unge. En tverrfaglig gruppe bestående av lærere fra alle skolene, barnefysioterapeut og 
helsesøster har utformet innholdet i og organiseringen av satsningen. Målet med satsningen er å bedre 
elevenes mestring og læring gjennom økt grad av aktivitet. 

Aktivitet og variasjon i undervisningen kan gjøre skolehverdagen mer lystbetonet. Det kan også være 
sosialt stimulerende og inkluderende at elever deltar i felles aktiviteter i skoletimer og friminutt. Aktiv 
læring kan også innebære læring gjennom konkreter, fremfor abstrakter. Erfaringer fra gjennomførte 
prosjekter knyttet til aktiv læring i andre kommuner tyder på at de svakeste elevene profiterer spesielt 
godt på en aktiv læringsform. Aktiv læring kan også knyttes opp mot livsmestring som er et prioritert 
område i ny overordnet del av læreplanen. Det foregår allerede mye læring gjennom ulike former for 
aktivitet i gausdalsskolen. Gjennom satsningen skal vi sette det gode arbeidet som gjøres på dette 
området i system, til å utfordre oss selv og hverandre og til å utvikle oss videre sammen – på tvers av 
skolene. 

Satsningen inndeles i faser, der minimum to trinn fra hver skole deltar i fase 1. Erfaringene vi gjør oss i 
denne fasen vil bli nyttige for det videre arbeidet. I løpet av 2019 skal Aktiv læring breddes ut til å 
omfatte alle trinn. 
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MÅL  

Elevene har nysgjerrighet og lærelyst gjennom hele skoleløpet. 

Kjennetegn ved målet (måleindikator) 2018 2019 2020 2021 

Reduksjon i andel spesialundervisning 

(Status 2016 var 10,2 %) 

9 % 8 % 8 % 7 % 

Resultater fra elevundersøkelsen knyttet til motivasjon* 4,0 4,0 4,0 4,0 

Resultater fra elevundersøkelsen knyttet til støtte fra 
lærerne* 

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

Resultater fra elevundersøkelsen knyttet til støtte hjemmefra* 4,5 4,5 4,5 4,5 

          

*Skalaen for elevundersøkelsen er 1-5. Det er for planperioden valgt felles målsettinger for barne- og 
ungdomsskolen. Det er også valgt måltall uavhengig av status for de ulike områdene per i dag for at vi 
skal ha langsiktige mål å strekke oss mot. Ved rapportering og i kvalitetsmelding for skole vil det bli 
presentert resultater for de ulike trinn som gjennomfører elevundersøkelsen. 

Medarbeiderperspektivet 

 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2017 2018 2019 2020 

Nærvær 94,5 95,1*) 95 95 

*) Status per 2. tertial 2018 

Mulige omstillinger i planperioden 2019-2022 

Ettersom hoveddelen av skolenes budsjett er knyttet til lønn, vil rammereduksjon i all hovedsak 
innebære lavere voksentetthet ved skolene. Skolene skal etter omstilling fortsatt oppfylle nasjonal 
lærernorm, vedtak om spesialundervisning og forsvarlig tilsyn ved SFO. 

Investeringsbudsjett 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Saksref.  
 

  
Godkj.vedtak 

Brutto 
prosjekt 

utgift 
 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjekt 

utgift 
 

2019 2020 2021 2022 2019-
22 

iPad i skole 2022  0 3 400 0 3 400 850 850 850 850 3 400 

Sum investeringsprosjekter   0 3 400 0 3 400 850 850 850 850 3 400 

 
iPad i skole 
Det er viktig at gausdalsskolen følger i takt med samfunnet og utnytter mulighetene som ligger i bruk av 
ulike læremidler, herunder digitale læremidler. Gausdalsskolen ønsker å utnytte digitale verktøy i 
undervisningen på en effektiv måte, både fordi det gir oss nye pedagogiske muligheter og fordi digitale 
ferdigheter er en grunnleggende ferdighet som skal inngå i alle fag. Skoleåret 2016/2017 ble det startet 
forsøk med bruk av iPad som pedagogisk verktøy i undervisningen, og det er gjennomført en evaluering 
av piloten blant elever, foresatte og lærere skoleåret 2017/18. Resultatene fra evalueringen viser at 
verktøyet gir gode muligheter for tilpasning av opplæringen og at det skaper økt motivasjon for 
læringsarbeidet. Etter anbefaling fra PPT og Statped, er iPad også tatt i bruk som 
hjelpemiddel/læremiddel for flere elever med ulike former for lærevansker. Med bakgrunn i erfaringene 
vi har gjort oss er det ønskelig med en systematisk utvidelse av satsningen i planperioden. Det foreslås 
derfor avsatt investeringsmidler til dette formålet i planperioden, til to nye klasser per skole per år. 



Rådmannens forslag til strategiplan 2019-2022 
 

Side 69 av 145 

 

Barnehage 

Om planområdet 

Planområdet omfatter Kornhaug, Forset og Fjerdum barnehager, samt tilskudd til private barnehager. 
Ordningene knyttet til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for lavinntekts-familier inngår også 
her. 

Driftsbudsjett med endringer 
 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  44 617 44 617 44 617 44 617 

Sum Tekniske justeringer 726 726 726 726 
Sum Lønns- og prisvekst -44 -44 -44 -44 

Konsekvensjustert budsjett 682 682 682 682 

Konsekvensjustert ramme 45 298 45 298 45 298 45 298 
Innsparingstiltak     

Saldering - nedtak planområde 4 Barnehage -2 710 -2 710 -2 710 -3 910 
Sum Innsparingstiltak -2 710 -2 710 -2 710 -3 910 

Nye tiltak     
Helårsvirkning nedlegging av Myra barnehage -477 -477 -477 -477 
Ressursperson i forhold til IKT barnehage 120 120 120 120 
Nedtak av foreldrebetaling  - 3 plasser 96 96 96 96 
Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage fra 1. aug 2018, 
helårsvirkning 

56 56 56 56 

Gratis kjernetid barnehage, 2-åringer, fra 1. aug. 2019 55 131 131 131 
Økt makspris barnehage med virkning fra 01.08.2019 -39 -86 -86 -86 
Utvida drift av  antall trådløse punkt  30 30 30 30 
Prisvekst 1,8 % 29 29 29 29 
Nedlegging Myra barnehage- redusert framtidig tilskudd til private barnehager 0 -464 -464 -464 
Sum Nye tiltak -130 -565 -565 -565 

Nye tiltak og realendringer budsjett -2 840 -3 275 -3 275 -4 475 

Ramme 2019-2022 42 459 42 024 42 024 40 824 

 

Nye tiltak 
 
Helårsvirkning nedlegging av Myra barnehage 
Som følge av nedlegging av Myra barnehage og flytting av barna til Fjerdum barnehage, er det en 
besparelse knyttet til lønnsmidler. 

Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage fra 1. aug 2018, helårsvirkning 

Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehage ble i forbindelse med statsbudsjettet for 2018 økt med 
virkning fra 1. august 2018. Dette tiltaket gjelder helårsvirkningen av dette tiltaket. Økningen innebar at 
flere familier kom inn under ordningen og kommunens utgifter økes som følge av det. 

Gratis kjernetid barnehage, 2-åringer, fra 1. aug. 2019 

I statsbudsjettet er det lagt fram forslag om at ordningen med 20 t/uke gratis kjernetid i barnehage 
utvides til  også å omfatte 2-åringer i lavinntektsfamilier med virkning fra 1. august 2019.  
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Økt makspris barnehage med virkning fra 01.08.2019 

I statsbudsjettet er det forutsatt en økning i makspris barnehage med 80 kr/mnd fra 01.01.2019, og 
ytterligere økning på 50 pr/mnd med virkning fra og med 1. august 2019. Maksprisen vil fra august 2019 
være 3.040 kr/mnd. 

Utvida drift av  antall trådløse punkt  

Det er i dag for dårlig trådløs internettdekning i barnehagene. Det legges derfor inn et mindre beløp til 
drift av flere trådløse sendere. 

Nedlegging Myra barnehage- redusert framtidig tilskudd til private barnehager 

Som følge av nedlegging av Myra barnehage og flytting av barna til Fjerdum barnehage, er det en 
besparelse knyttet til lønnsmidler. Dette antas på sikt å medføre lavere tilskuddssatser til private 
barnehager enn det som ville vært tilfellet ellers. Det er dette som er lagt inn på dette tiltaket. 

Sammendrag budsjett 

I tillegg til de tiltak som konkret framgår i dokumentet, er det på alle planområdene budsjettendringer 
knyttet til blant annet lønnsoppgjør og korreksjoner mellom planområdene. 

Kostra-analyse 
 Gausdal 

2016 
Gausdal 

2017 
Tynset Øyer Hole Oppdal Kostragruppe 

11 
Prioritet        
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B) 
*) **) 

8 439 8 725 9 296 9 051 7 859 8 429 8 474 

Produktivitet        
Antall barn korrigert for alder per årsverk til 
basisvirksomhet i kommunale barnehager(B) 

6,2 5,9 5,3 6,6 5,9 6,2 6,0 

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale 
barnehager per korrigert oppholdstime (kr)(B) *) 

64 66 75 70 58 65 64 

Dekningsgrad        
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle 
barn i barnehage(B) 

64,2 % 61,1 % 76,4 % 50,4 
% 

82,1 
% 

22,8 % 52,4 % 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 
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Netto driftsutgifter per innbygger til Barnehage justert med utgiftsbehov og deflator* inkluderer 
KOSTRA-funksjonene 201 barnehage, 211 styrket tilbud til førskolebarn og 221 barnehagelokaler og 
skyss. 

*Se nærmere beskrivelse under kapittelet "Introduksjon til KOSTRA og begrepsforklaringer" 

Kommentarer til nøkkeltallene: 

• Netto driftsutgifter per innbygger til barnehage: her er alle utgiftene til barnehageområdet, 
inkludert de private tatt med, det er gjort en fratrekk for alle inntekter. 

• Korrigerte brutto driftsutgifter pr. korrigert oppholdstime i kommunale barnehager i kroner. På 
disse to indikatorene ligger Gausdal midt på treet, når vi ser på de kommunene vi sammenligner 
oss med. 

• Antall barn korrigert for aldre pr. årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager. Denne 
indikatoren sier noe om hvordan kommunen klarer å tilpasse bemanningen til antall barn ut fra 
alder og antall.  Tallet er fra telling i Basil 15.12.  Indikatoren viser at kommunen har klart å 
tilpasse bemanningen nært opp til bemanningsnormen som kommune har på 6 barn per 
voksen.  

 Utfordringer i planperioden 

Livsmestring og helse 

I Gausdal kommunes folkehelseoversikt, er barn og unges trivsel og mestring drøftet og beskrevet som en 
av tre hovedutfordringer. Utdanningsnivået i kommunen og unges varierende gjennomføringsgrad av 
videregående skole er en annen utfordring. Dagens samfunn har et stort fokus på prestasjoner, status og 
utseende. Barnehagene har i flere år hatt barns trivsel som satsingsområde. Dette fordi nasjonale 
undersøkelser har vist at ikke alle barn trives like godt i barnehagene. Grunnlaget for all utvikling og læring 

https://pub.framsikt.net/2019/gausdal/bm-2019-forside/#/generic/summary/db6da351-a571-4c67-836c-c3537c0cbc7e-cn
https://pub.framsikt.net/2019/gausdal/bm-2019-forside/#/generic/summary/db6da351-a571-4c67-836c-c3537c0cbc7e-cn
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er trygghet og trivsel, derfor er dette viktig å ha fokus på. Det er viktig at barna opplever glede, mestring 
og utvikler en positiv selvfølelse og lærer hvordan de kan takle både positive og negative hendelser i 
hverdagen. 

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna 
kan få gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.  Alle barn skal få oppleve innflytelse på 
det som skjer i barnehagen.  Dette utfordrer barnehagene på å utvikle nye arbeidsmåter og 
vurderingspraksis for å gi barna denne muligheten. 

Kompetanse:  

Det er personalet i barnehagen som er den viktigste faktor i om en barnehage har god kvalitet. Det er 
derfor viktig å ha fokus på kompetanseutviklingen av personalet i barnehagene. 

Det er kommet nye nasjonale retningslinjer og strategier som gir føringer for kompetanseutviklingen i 
kommunene. Kompetanseheving/utvikling skal være barnehagebasert og det skal etableres 
regionnettverk som skal ha ansvaret for kompetansetiltakene og samarbeid med UH sektoren og 
fylkesmannen. Dette utfordrer kommunen i forhold til å etablere regionale nettverk på tvers av 
kommunene og inngå i et samarbeid med UH-sektoren om innhold og gjennomføring av 
kompetansetiltakene i regionen.  

Barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling og læring  

Barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og 
mestre. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn 
for deres læreprosesser. Dette utfordrer barnehagene når det gjelder å videreutvikle arbeidsmåter og 
vurderingspraksis som ivaretar disse føringene i rammeplanen. Utfordringen er å ta vare på/bruke 
barnas interesser og engasjement i det daglige arbeidet, samtidig som man sikrer at føringer i 
rammeplanen følges. Her blir barnehagens årsplan et sentralt verktøy. Det er en utfordring å synliggjøre 
for foreldrene og andre den læring og utvikling som skjer gjennom barnehagens hverdagsaktiviteter og 
gjennom barnas lek. 

Rammeplanen gir føringer om at barnehagens digitale praksis skal bidra til barns lek, kreativitet og 
læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns 
læringsprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle 
barn. Dette utfordrer planområde både i forhold til kompetanse, digitale verktøy og tilgang til trådløst 
nett i de ulike lokasjonene. 

Fokusområder 2019 

Barnehagens arbeidsmåter i utvikling av praksis og i vurderingsarbeidet 

Rammeplanen slår fast at barnehagen skal utvikles til å være en lærende organisasjon. Der hele 
personalet skal reflektere sammen rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være 
tydelige rollemodeller. 

Barnehagene jobber systematisk med å utvikle praksis, vi kaller det «Beste praksis». Det settes felles mål 
og så jobber hver barnehage/avdeling med å utvikle sin beste praksis i henhold til målet. Barnehagen 
skal jobbe med å utvikle og ta i bruk systematisk refleksjon rundt praksis i sine møter, for å vurdere og 
utvikle kvaliteten i barnehagen og  for å sikre at barnehagen jobber mot målene i strategiplan og 
rammeplan. 
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Barnehagene bruker månedsbrev til foresatte for å synliggjøre og som dokumentasjon på arbeidet med 
fokusområder og andre sentrale føringer. Månedsbrevet blir en del av internkontrollen i den enkelte 
barnehage, slik at styrer kan sikre at alle avdelinger jobber med felles mål og indikatorer. 

Kompetanseutvikling 

Staten har vedtatt en ny kompetansestrategi, der statlige midler fordeles til fylkene som et ledd i en 
desentralisert ordning for kompetanseutvikling. Det er fylkesmannen som forvalter og deler ut midlene. 
Kommunene Gausdal, Øyer og Lillehammer har etablert et regionalt nettverk med faglige ressurser fra 
Høgskolen i Innlandet.  I 2019 vil Øyer og Gausdal samarbeide om felles kompetanseutvikling, der 
fokuset er barnehagen som en lærende organisasjon. Dette støtter opp om kommunens satsinger og 
statlige føringer, som sier at kompetanseutviklingen skal være barnehagebasert og skje i den enkelte 
barnehage. Der faglig utvikling skal skje gjennom kollektiv refleksjon og læring innad i den enkelte 
barnehage, og på tvers av barnehagene.  Barnehageåret 2018/2019 er det satt fokus på styrerne og de 
pedagogiske lederne og på hvordan de kan tilrettelegge og drive utviklingsarbeid i egen barnehage. 

FOKUSOMRÅDE 1 

Livsmestring og helse 

Rammeplanen gir føringer for hvordan barnehagen skal arbeide og hvilke fagområder som skal ivaretas i 
barnehagen. Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 
sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til 
barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. 

Prosjekt Ung Styrke videreføres og videreutvikles i samarbeid mellom tjenestene i oppvekstsektoren og 
innad i den enkelte tjeneste. Gjennom prosjektet skal vi styrke det systematiske og langsiktige 
helsefremmende arbeidet knyttet til barn og unges psykiske helse.  Dette mener vi at gjøres best ved å 
utvikle de psykososiale hverdagsmiljøene for barn i barnehage og skole. Vi skal arbeide styrkebasert for 
å skape trygge og gode barnehage- og  avdelingsmiljøer, der barna kan utvikle seg i fellesskap med 
andre. Bevissthet rundt utviklingen av barnas egne styrker skal bidra til økt selvfølelse og økt evne til å 
stå i utfordringene de vil møte i løpet av livet. Når barna utvikler sin sosiale kompetanse, blir de også 
selv bedre i stand til å bidra positivt til et godt barnehagemiljø som gir mulighet for utvikling og læring.    

MÅL  

Vi har glade, trygge, robuste barn og unge, med tro og håp for fremtiden, som mestrer et liv med opp- 
og nedturer. 

Kjennetegn ved målet (måleindikator) 2018 2019 2020 2021 

Alle barn har en venn i barnehagen 100 % 100 % 100 % 100 % 

Barna opplever tilhørighet, trivsel og glede  100 % 100 % 100 % 100 % 

Barna tør å delta i nye aktiviteter, ut fra egne forutsetninger 100 % 100 % 100 % 100 % 

Barna utvikler et språk for følelser og styrker og bruker dette i 
praksis 

100 % 100 % 100 % 100 % 

          

For alle kjennetegn: 

A) Etterspørres i barnesamtaler og understøttes av jevnlige observasjoner i barnehagen.  

B) Dokumenteres gjennom månedsbrev 
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FOKUSOMRÅDE 2  

Barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling og læring 

Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal tilrettelegge for helhetlige læringsprosesser som 
fremmer barnas trivsel og allsidige utvikling. Barnehagen må være oppmerksomme på barnas interesser 
og engasjement og legge til rette for læring i ulike situasjoner og aktiviteter.  Barnehagen skal bidra til at 
barna får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Barna skal få bruke hele kroppen og alle 
sanser i sine læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen 
og andres læring. 

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi 
gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og 
læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere og gi rom for ulike typer lek 
både inne og ute. Barnehagen skal bidra til at alle barn opplever glede, humor, spenning og engasjement 
gjennom lek, alene og sammen med andre. 

Det vil i planperioden arbeides med å skape en større grad av bevissthet rundt det allmennpedagogiske 
tilbud til alle barn og hvilke tiltak som skal iverksettes for noen barn før en eventuell henvisning til PPT 
med tanke på spesialpedagogisk hjelp vurderes. Dette handler i stor grad om kvalitetsutvikling i 
tjenesten og fordrer et tett samarbeid mellom barnehage og PPT på systemnivå. 

Forset barnehage har fått prosjektmidler til å prøve ut interaktive tavler i barnehagen i inneværende 
barnehageår, for å høste erfaringer og få kompetanse i bruk av digitale verktøy, i det pedagogiske 
arbeidet i barnehagen. 

MÅL 

Barnehagens praksis fremmer glede og allsidig utvikling hos barna 

Kjennetegn ved målet (måleindikator) 2019 2020 2021 2022 

Barna opplever glede, humor, spenning og engasjement.   100 % 100 % 100 % 100 % 

Alle barn mestrer grunnleggende motoriske ferdigheter 100 % 100 % 100 % 100 % 

Barn mestrer lek i samspill med andre, ut fra egne 
forutsetninger 

100 % 100 % 100 % 100 % 

          

For alle kjennetegn: 

A)Etterspørres i barnesamtaler og understøttes av jevnlige observasjoner i barnehagen. 

B) Dokumenteres gjennom månedsbrev 

FOKUSOMRÅDE 3   

Barns medvirkning og deltakelse 

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning og deltakelse ved å legge til rette for og oppmuntre 
til at barna kan gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. 
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Det skal legges til rette for egenbestemt aktivitet og barnehagen skal være lydhør overfor barnas ønsker 
og interesser. 

Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter 
som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Også de yngste barna og 
barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi utrykk for sine synspunkter 
på egne vilkår. For denne aldersgruppen er det særlig viktig at de ansatte er observante overfor deres 
uttrykk. 

MÅL:  

Barna opplever medvirkning og deltakelse i barnehagens daglige virksomhet 

Kjennetegn ved målet (måleindikator) 2019 2020 2021 2022 

Barna opplever anerkjennelse for sine innspill og interesser 100 % 100 % 100 % 100 % 

Barna viser nysgjerrighet og ønsker å delta i aktiviteter 100 % 100 % 100 % 100 % 

          

For alle kjennetegn: 

A) Etterspørres i barnesamtaler og understøttes av jevnlige observasjoner i barnehagen. 

B) Dokumenteres gjennom månedsbrev 

Medarbeiderperspektivet 

 

    

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 
2017 2018* Mål 2019 Mål 2022 

Nærvær *) 95,6 90,4 94 94 

*Nærværstallet er basert på de to første tertialene i 2018. 

Mulige omstillinger i planperioden 2019-2022 

Med nasjonal bemanningsnorm og pedagognorm for barnehagene, samt nøysomme driftsbudsjetter for 
den enkelte barnehage, vil det være tiltak på overordnet nivå som muliggjør skissert rammereduksjon i 
økonomiplanperioden. 
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Kultur og fritid 

Om planområdet 

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

Driftsbudsjett med endringer 
 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  12 647 12 647 12 647 12 647 

Sum Tekniske justeringer 251 251 251 251 
Konsekvensjustert budsjett 251 251 251 251 

Konsekvensjustert ramme 12 898 12 898 12 898 12 898 
Innsparingstiltak     

Saldering - nedtak planområde 5 Kultur og fritid -250 -250 -250 -550 
Sum Innsparingstiltak -250 -250 -250 -550 

Nye tiltak     
Tilskudd til Gausdal kirkelige fellesråd 399 149 149 149 
Prisvekst 1,8 % 30 30 30 30 
Økning frivilligsentral 22 22 22 22 
Tilskudd aktiviteter for barn og unge. Ungdomsrådet avgjør. 10 10 10 10 
Sum Nye tiltak 461 211 211 211 

Nye tiltak og realendringer budsjett 211 -39 -39 -339 

Ramme 2019-2022 13 109 12 859 12 859 12 559 

 

Nye tiltak 
 
Tilskudd til Gausdal kirkelige fellesråd 
Fellesrådet har i sitt budsjettforslag bedt om en økning i utgiftene i størrelsesorden 485.000 kr. Det er 
økte utgifter til lønn- og prisvekst, samt særskilte vedlikeholdsutgifter knyttet til følgende: 

Gjerde/lys Aulstad og veg Follebu, 50.000 kr, råte i våpenhuset i Vestre Gausdal kirke 50.000 kr, flytting 
av alarm/låseboks Follebu kirke 30.000 kr og redusert inntekt fra festeavgiften i 2019 med 173.000 kr. 
Fra 2020 er det ventet at nivået på festeavgiftene vil være tilbake på samme nivå  som i 2018. 

Rådmannens innstilling baserer seg på å prisjustere tilskuddet for 2018 med 2,8% og i tillegg gi 250.000 
kr for å dekke inntektstap festeavgifter og økte utgifter til vedlikehold. 

Økning frivilligsentral 

Økning i tilskudd gjennom statsbudsjettet er økt fra 392.000 kr til 414.000 kr. Dette er lagt inn i 
frivilligsentralen sitt driftsbudsjett. 

Tilskudd aktiviteter for barn og unge. Ungdomsrådet avgjør. 

I kommunestyresak 50/18 vedrørende Gausdal ungdomsråd - forsøksordning skoleåret 2018/19, ble det 
blant annet vedtatt følgende: 

"Det vurderes å innvilge kr 10.000 til ungdomsrådet i Gausdal. Dette tas i forbindelse med budsjett for 
2019. Pengene skal brukes til tiltak etter innsendte søknader og ungdomsrådet skal på fritt grunnlag 
avgjøre søknadene. Det utarbeides retningslinjer som det står i foreslått pkt 5 - utdeling av 
aktivitetsmidler. I slutten av en periode skal ungdomsrådet sende inn regnskap til orientering for 
kommunestyret. Ubrukte midler tilbakeføres." 

På bakgrunn av dette vedtaket er det lagt inn 10.000 kr i budsjettet for 2019. 



Rådmannens forslag til strategiplan 2019-2022 
 

Side 77 av 145 

Sammendrag budsjett 

I tillegg til de tiltak som konkret framgår i dokumentet, er det på alle planområdene budsjettendringer 
knyttet til blant annet lønnsoppgjør og korreksjoner mellom planområdene. 

Kostra-analyse 

 
 Gausdal 

2016 
Gausdal 

2017 
Tynset Øyer Hole Oppdal Kostragruppe 

11 
Prioritet        
Netto dr.utg. pr. innb. 380 Idrett og tilskudd til 
andres idrettsanlegg  (B) *) **) 

87 134 118 122 182 168 155 

Netto dr.utg. pr. innb. 383 Musikk- og kulturskoler  
(B) *) **) 

444 460 370 519 475 0 390 

Netto driftsutgifter for kultursektoren per 
innbygger i kroner *) 

1 761 1 859 1 990 1 568 1 610 2 989 2 100 

Netto driftsutgifter til idrett per innbygger(B) *) 87 134 118 122 182 168 155 

Dekningsgrad        
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole  (prosent) 27,7 % 27,1 % 30,0 % 35,0 

% 
23,1 

% 
27,6 % 18,6 % 

Utlån alle medier fra folkebibliotek per 
innbygger(B) 

4,2 4,3 6,2 1,9 2,6 2,9 3,2 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 

  

Grafen viser netto driftsutgifter per innbygger justert for utgiftsbehov og deflator*for funksjonene 231 
aktivitetstilbud barn og unge, 370 bibliotek, 373 kino, 375 museer, 377 kunstformidling, 380 idrett og 
tilskudd til andres idrettsanlegg, 381 kommunale idrettsbygg og idrettsanslegg, 383 musikk- og 
kulturskoler, 385 andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg og 386 kommunale kulturbygg. 

*Se nærmere beskrivelse under kapittelet "Introduksjon til KOSTRA og begrepsforklaringer" 

https://pub.framsikt.net/2019/gausdal/bm-2019-forside/#/generic/summary/db6da351-a571-4c67-836c-c3537c0cbc7e-cn
https://pub.framsikt.net/2019/gausdal/bm-2019-forside/#/generic/summary/db6da351-a571-4c67-836c-c3537c0cbc7e-cn
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Kommentarer til nøkkeltallene 

Gausdal kommunes utgifter til kultur er noe lavere enn sammenligningskommunene og 
kommunegruppe 11. I KOSTRAs kulturdefinisjon inngår også utgifter og tilskudd til idrett og 
idrettsanlegg. Økte tilskudd til løypekjøring utgjør en stor del av økningen i utgiftene fra 2016 til 2017. 
Kulturskolen har et høyt aktivitetsnivå og har tilbud om undervisning for elever både under 6 år og over 
15 år. Utlån fra bibliotek er stabilt og ligger over de fleste vi sammenligner oss med. 

Utfordringer i planperioden 

Kulturenheten har et variert tilbud til de ulike målgruppene. Det er gjennomgående fokus på 
forebyggende arbeid når det gjelder barn og unge. Nytt fra 1.5.2018 er det at SLT-arbeidet (Samordning 
av lokale rus- og kriminalitets forebyggende tiltak) lagt under kulturenheten. Enheten arbeider også 
forebyggende når det gjelder den eldre målgruppen, blant annet for å forebygge isolasjon og ensomhet. 

Samarbeid med lag og organisasjoner 

Gausdal har et rikt og mangfoldig organisasjonsliv. Kulturenheten skal invitere til og legge til rette for 
samarbeid mellom de kommunale kulturtjenestene og frivillige lag og organisasjoner, med målsetting 
om et enda bedre kulturtilbud for både barn og voksne i Gausdal. Her kan det ligge et uutnyttet 
potensial. 

Ungdomsarbeid 

Det er utfordrende for kommunen og frivillige lag/organisasjoner å samhandle på tvers om gode og 
trygge møteplasser der aktivitet skapes og opprettholdes. Voksentetthet er en viktig faktor for å skape 
trygghet. Med begrensede ressurser er vi avhengig av deltakelse fra frivillige for å styrke 
tilstedeværelsen av voksne på ungdomsklubben og på andre arenaer der ungdom oppholder seg. Vi har 
en jobb å gjøre når det gjelder å motivere til frivillig innsats som natteravn, til oppdrag gjennom 
frivilligsentralen og til å få foreldre til å påta seg vakter ved ungdomsklubben. 

Det kan synes som det i deler av ungdomsmiljøet er noen utfordringer knyttet til tidlig alkoholdebut. Det 
kan også synes som at det er en liberal holdning til cannabis i enkelte miljøer. Det er en utfordring å 
samordne avdekkingskompetanse, finne riktige tiltak og gjennomføre disse på tvers av de enheter som 
yter tjenester til ungdom. Det å gjennomføre gode forebyggende tiltak på tvers av tjenester er en av de 
viktigste oppgavene i SLT-arbeidet, men også en utfordrende oppgave. 

Frivillighet 

For å kunne tilby gode tjenester til innbyggerne er vi avhengig av frivillige. Dette gjelder både for å 
opprettholde og utvikle møteplasser og aktivitet gjennom frivilligsentralen, men også i andre tjenester 
som biblioteket, kulturskolen og innen ungdomsarbeid. Det kan være en utfordring å rekruttere og ta 
vare på de frivillige slik at vi kan opprettholde dagens nivå på tilbudene. De frivillige skal oppleve 
mestring og det å være til nytte for andre. De siste årene har flere yngre meldt seg som frivillige, men 
det er fortsatt utfordrende å få med yngre generasjoner inn i deler av det frivillige arbeidet. 
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Fokusområder 2019 

FOKUSOMRÅDE 1 

Barn og unge  

Kulturområdet skal ha et høyt fokus på barn og unge i flere av tjenestene. Tjenestene skal bidra til å 
skape trygge og gode miljøer der barn og unge kan få utvikle seg til å mestre livet. I tjenestene fokuseres 
det på styrkebasert tilnærming og anerkjennende kommunikasjon. 

Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig kvalitet til alle barn og unge som ønsker det. Formålet med 
opplæringa er at elevene skal lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstnerisk uttrykk. 
Kulturskolen skal legge til rette for at barn og unge skal kunne utvikle sitt eget potensiale og skape glede 
gjennom aktivitet, individuelt og i samhandling med andre. 

Kulturenheten skal igjennom ungdomsarbeid være med å tilrettelegge for trygge uformelle møteplasser 
for ungdom i bygda. Smelteverket ungdomsklubb skal opprettholdes og videreutvikles som en trygg 
møteplass, i samarbeid med foresatte, natteravner og andre frivillige. SLT-arbeidet (Samordning av 
lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) skal ha en naturlig plass i det tverrfaglige arbeidet med 
barn og unge, ikke bare i kulturenheten, men i hele sektor for oppvekst. Det jobbes i planperioden 
videre med de utfordringene som avdekkes gjennom det tverrfaglige samarbeidet. 

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunestyret og andre folkevalgte organ i Gausdal 
kommune. Ungdomsrådet skal gi uttalelser og medvirker i ulike saker og i utarbeidelse av planer som 
berører barn og unge i Gausdal. Skoleåret 2018/19 er det etablert en forsøksordning, der rådet i større 
grad inngår i den politiske organiseringen i Gausdal kommune. Forsøksperioden må brukes aktivt til å 
gjøre rådet kjent med sin nye rolle og sitt ansvar. Det må arbeides for at ungdomsrådet skal bli synlige 
og fungere i tråd med sin nye rolle. 

Biblioteket skal ha hele befolkningen som målgruppe, deriblant barn og unge, og tilbyr aktiviteter til 
barn og unge i ulike aldersgrupper. Gjennom samarbeid med både barnehager og skoler skal biblioteket 
kunne gi et mest mulig tilrettelagt kulturtilbud. Eksempler på aktiviteter er lesestunder, bokkasser og 
arrangement til barnehagene og skolene. Videre tilbys spesielle aktiviteter i forbindelse med 
eksempelvis litteraturfestivalen, Nordisk bibliotekuke og nasjonale kampanjer for å stimulere leseglede 
hos barn.   

Kulturenheten skal legges til rette for og invitere til god samhandling med foresatte i alle kommunale 
aktiviteter for barn og unge. 

MÅL 

Vi har glade, trygge, robuste barn og unge, med tro og håp for fremtiden, som mestrer et liv med opp- 
og nedturer.                           

Kjennetegn ved målet (måleindikator) 2019 2020 2021 2022 

Ungdom opplever klubben som et trygt sted å være 100 % 100 % 100 % 100 % 

Elever i kulturskolen opplever trygghet – NY * 100 % 100 % 100 % 100 % 

Foreldre opplever høy grad av brukertilfredshet i 
kulturskolen.** 

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

          

* Kulturenheten vurderer utforming og svarmulighet. **Undersøkelsen har svarmulighet 1-6. 
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FOKUSOMRÅDE 2 

Frivillighet  

I Gausdal er det en sterk kultur for frivillighet. Frivillig engasjement er en nødvendighet for at det rike 
kulturtilbudet i bygda skal kunne opprettholdes. Det bidrar også til et utvidet tilbud til brukere av ulike 
tjenester i kommunen. Mange frivillige er tilknyttet frivilligsentralen, men det er også mange andre 
former for frivillighet, blant annet representert ved ulike lag og foreninger. 

Når det gjelder frivillige tilknyttet frivilligsentralen, utføres oppdrag rettet inn mot flere ulike enheter i 
kommunen og i hovedsak mot omsorgstjenestene. I tillegg utføres mange oppdrag direkte inn i 
kulturenheten i forbindelse med møteplasser, kulturelle arrangement og praktisk bistand. De som 
utfører oppdrag som frivillige skal oppleve å bli sett, hørt og anerkjent for jobben de gjør. Dette er i seg 
selv forebyggende. Når de frivillige på denne måten er aktive og sosiale, er de med på å utsette eller 
eventuelt forhindre sitt eget hjelpebehov. Det skal være fokus på å rekruttere frivillige til oppdrag det er 
behov for, gjerne på tvers av tjenester. For at de frivillige skal yte best mulig og motiveres til å fortsette i 
tiden fremover, skal det tas hensyn til hva de frivillige ønsker å bidra med, og legges til rette for glede og 
trivsel. 

MÅL 

Det legges til rette for frivillig arbeid, til det beste både for de frivillige og de som mottar tjenester 

Kjennetegn ved målet (måleindikator) 2019 2010 2021 2022 

De frivillige opplever å bli sett og anerkjent for sine bidrag 5,0 5,0 5,0 5,0 

Brukerne av frivillige tjenester er fornøyd med tjenestene 
de mottar 

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

          

Begge undersøkelser har svarmulighet 1-6. 

FOKUSOMRÅDE 3 

Generelt kulturarbeid 

Biblioteket er en viktig kulturinstitusjon som fungerer som arena for ulike typer arrangementer i tillegg 
til litteraturformidling. Gjennom det meråpne biblioteket er det satset på økt grad av tilgjengelighet de 
siste årene. 

Allmennkultur er en viktig del av lokalsamfunnet. Det skal tilrettelegges for og stimuleres til 
kulturaktivitet i bygda. Kulturenheten skal være en bidragsyter inn i kulturlivet og anerkjenne det 
arbeidet som drives av aktører i lokalsamfunnet. Lag og organisasjoner skal oppleve god informasjon og 
oppfølging fra kommunen/ kulturenheten. Det skal ved behov tilrettelegges for en møteplass mellom 
lag/organisasjoner og Gausdal kommune, der de har mulighet til å gi innspill til temaer. 

Det er ønskelig med et rikt og variert idrettsliv i Gausdal, med fokus på aktivitet, mestring og 

glede. Gausdal kommune opplyser om og bistår i prosessen med spillemiddelsøknader for lag og 

foreninger. 
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MÅL 

Kultur er en viktig del av gausdalssamfunnet.  

Kjennetegn ved målet (måleindikator) 2019 2020 2021 2022 

Brukere av biblioteket opplever en høy grad av 
brukertilfredshet. * 

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

          

*Brukerundersøkelsen har svarmulighet 1-6. 

Medarbeiderperspektivet 

   

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 
2017 2018* Mål 2019 Mål 2022 

Nærvær 98,7 98,2 98 98 

*2018 = status 2. tertial 

Mulige omstillinger i planperioden 2019-2022 

Kulturenheten vil vurdere den enkelte tjenestes innhold og omfang for å tilpasse seg sin nye ramme. 
Både stillinger og den enkelte tjenestes driftsramme vil kunne bli berørt. Det er ønskelig å opprettholde 
lavterskeltilbud til ungdom. Videre er det ønskelig å opprettholde fokus på frivillighet i størst mulig grad, 
da frivillig innsats er et viktig supplement til det kommunale tjenestetilbudet. 

Investeringsbudsjett 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Saksref.  
 

  
Godkj.vedtak 

Brutto 
prosjekt 

utgift 
 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjekt 

utgift 
 

2019 2020 2021 2022 2019-
22 

Investeringstilskudd til Gausdal 
kirkelige fellesråd 

2022  0 1 450 0 1 450 450 500 500 0 1 450 

Sum investeringsprosjekter   0 1 450 0 1 450 450 500 500 0 1 450 

 
Investeringstilskudd til Gausdal kirkelige fellesråd 
Gausdal kirkelige fellesråd søker om investeringstilskudd til installering av vanntåkeanlegg i tre kirker. 
Det gjelder Østre Gausdal kirke, Aulstad kirke og Follebu kirke. 
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Teknisk drift 

Om planområdet 

Dette planområdet omfatter prosjektering, veger, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, vann- og 
avløpsanlegg, renovasjon, septikktømming, brannvern og feiing. 

Både renovasjon og brann/feiing utføres av interkommunale selskaper. Septikktømming gjennomføres 
av ekstern entreprenør etter en felles anbudskonkurranse for Lillehammer, Øyer og Gausdal. Innenfor 
planområdet utføres derfor mindre forvaltningsoppgaver innen disse tjenestene. 

Driftsbudsjett med endringer 
 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  7 830 7 830 7 830 7 830 

Sum Tekniske justeringer 222 222 222 222 
Konsekvensjustert budsjett 222 222 222 222 

Konsekvensjustert ramme 8 052 8 052 8 052 8 052 
Innsparingstiltak     

Saldering - nedtak planområde 6 Teknisk drift.  -250 -250 -250 -250 
Sum Innsparingstiltak -250 -250 -250 -250 

Nye tiltak     
Inntekter og bruk av selvkostfond vann og avløp -1 626 -4 321 -6 857 -8 656 
Prisvekst 1,8 % 474 474 474 474 
Andel utgifter interkommunale samarbeid - brann og feiing 167 167 167 167 
Befolkningsvarsling (lokasjonsbasert) 68 45 45 45 
Bekjempelse av uønska arter 50 50 50 50 
Avholdelse av større kriseøvelse 50 0 0 0 
Inntekter og utgifter knyttet til selvkosttjenestene feiing, renovasjon, slam og 
kart/oppmåling. 

0 -31 -71 -121 

Sum Nye tiltak -817 -3 616 -6 192 -8 041 
Nye tiltak og realendringer budsjett -1 067 -3 866 -6 442 -8 291 

Ramme 2019-2022 6 985 4 186 1 610 -239 

 

Innsparingstiltak 
 
Saldering - nedtak planområde 6 Teknisk drift.  
Brøyting og vedlikeholdsoppgaver ligger allerede på et relativt lavt nivå og settes bort til private etter 
anbudskonkurranser. Det er følgelig en stor utfordring å finne tiltak som reduserer kommunens utgifter 
til vegvedlikehold så lenge vi har det vegnettet vi har. Med de store økonomiske utfordringer 
kommunen nå har, må det vurderes å kutte i det som ikke er lovpålagt. Det fremmes derfor i budsjett 
for 2019 et forslag om å kutte tilskuddet til private veger. 

Nye tiltak 

Inntekter og bruk av selvkostfond vann og avløp 

Tiltaket knytter seg til inntekter på selvkostområdene vann og avløp, samt bruk av selvkostfond. Det 
vises til egne gebyrsaker for disse tjenestene, de blir lagt fram for kommunestyret samtidig med 
framleggelsen av strategiplanen. 

Andel utgifter interkommunale samarbeid - brann og feiing 

Det er lagt inn økte utgifter knyttet til interkommunalt samarbeid innen brann og feiing. 
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Befolkningsvarsling (lokasjonsbasert) 

I forbindelse med kriser og uønska hendelser er det behov for å sende ut varsel til befolkningen. Det 
systemet som kommunen i dag benytter (adressebaser), sender varsel til personer som kan knyttes til 
det aktuelle området via ulike registre f.eks. eiendomsregister mm. Lokasjonsbasert varsling sender 
varsel til alle som OPPHOLDER seg innen området. Turister og andre uten fast tilknytning til området kan 
dermed nås. 

Bekjempelse av uønska arter 

Vi deltar i et prosjekt for å bekjempe diverse biologiske arter slik som kjempespringfrø, bjørnekjeks, mm. 
Det er dermed lagt inn et beløp knyttet til dette. 

Avholdelse av større kriseøvelse 

I 2019 er det Gausdal sin tur til å være vertsskap for gjennomføring av en større kriseøvelse i regionen. 
Det vil påløpe en del ekstraordinære utgifter i den forbindelse. 

Inntekter og utgifter knyttet til selvkosttjenestene feiing, renovasjon, slam og kart/oppmåling. 

Tiltaket gjelder poster som knytter seg til selvkostbudsjettet for tjenestene feiing, renovasjon, slam og 
kart/oppmåling. For alle disse gebyrene blir det fremmet egne gebyrsaker, og disse behandles av 
kommunestyret på samme tidspunkt som strategiplanen. 

Sammendrag budsjett 

 
I tillegg til de tiltak som konkret framgår i dokumentet, er det på alle planområdene budsjettendringer 
knyttet til blant annet lønnsoppgjør og korreksjoner mellom planområdene. 

Kostra-analyse 

 
 Gausdal 

2016 
Gausdal 

2017 
Tynset Øyer Hole Oppdal Kostragruppe 

11 
Produktivitet        
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder 
rapporteringsåret+1) *) 

5 195 4 061 6 029 4 077 3 957 2 570 3 641 

Avløp - Årsgebyr for septiktømming (gjelder 
rapporteringsåret+1) 

1 270 1 270 1 458 846 980 1 746 1 386 

Nto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr pr. km 
kommunal vei og gate(B) *) 

57 795 55 975 78 862 56 757 95 970 81 788 69 874 

Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten 
(gjelder rapporteringsåret+1) *) 

2 345 2 432 2 661 2 432 2 530 2 620 2 698 

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder 
rapporteringsåret+1) (kr) *) 

3 606 2 996 3 217 2 765 2 718 2 415 3 002 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 

Se nærmere beskrivelse under kapittelet "Introduksjon til KOSTRA og begrepsforklaringer" 

Kommentarer til nøkkeltallene 

Selvkostområdene vannforsyning og avløpstjenester har de siste årene gått i pluss i forhold til budsjett, 
og disse midlene er avsatt på fond. Kommunen har ikke lov til å tjene penger på disse tjenestene, slik at 
det som blir avsatt på fond skal komme de som har betalt gebyrene til gode. Derfor har det nå vært rom 
for å redusere vanngebyrene med 15 % og avløpsgebyrene med 20 % fra 1. januar 2018. I forbindelse 

https://pub.framsikt.net/2019/gausdal/bm-2019-forside/#/generic/summary/db6da351-a571-4c67-836c-c3537c0cbc7e-cn
https://pub.framsikt.net/2019/gausdal/bm-2019-forside/#/generic/summary/db6da351-a571-4c67-836c-c3537c0cbc7e-cn
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med budsjettet for 2019 foreslås det å redusere årsgebyrene innen avløpssektoren med ytterligere 5 %, 
mens vanngebyrene beholdes uendret. 

Når det gjelder septikktømming viser tallene at vi ligger i nedre sjikt i forhold til sammenlignbare 
kommuner. Selv om vi har samme rammeavtale som Øyer ser vi at Gausdal ligger noe høyere på 
årsgebyr. Forskjellen kan skyldes beregningsmåter, størrelse på selvkostfond etc. 

Årsgebyr for renovasjon ligger lavt i forhold til sammenlignbare kommuner. Etter vår oppfatning har 
GLØR effektive tjenester og god kvalitet med lave økonomiske rammer. 

Ellers har det vært et normalt driftsår for kommunale veger og gater, og kostnadene på dette området 
ligger relativt lavt i forhold til sammenlignbare kommuner. 

Utfordringer i planperioden 

Vann og avløp 
For kommunens innbyggere er det svært viktig å være trygg på at drikkevannet har god kvalitet, og at 
forsyningen er stabil med tilstrekkelig trykk og kapasitet. Likeledes er det viktig at avløpet ledes bort og 
håndteres på en sikker og miljømessig god måte. Lovverket har strenge krav til så vel vannforsyning som 
avløpshåndtering. 

Digitalisering og interkommunalt samarbeid er viktige elementer for å sikre effektiv drift og god kvalitet 
med stadig lavere økonomisk ramme. Dette betyr at vi må utnytte de muligheter som ligger i de digitale 
verktøy vi har i dag, og samtidig søke innovative og nye løsninger. Interkommunalt samarbeid har 
medført at kommunen i dag overfører alt avløpsvann (unntatt Espedal) til Lillehammer, og 
ledningsnettet er tilrettelagt for gjensidig vannforsyning ved f.eks. en krisesituasjon. 

Med tanke på forebygging og tidlig innsats er det viktig med løpende vedlikehold og et godt utbygd 
digitalt overvåkningssystem for vann og avløpsanleggene. I et helseperspektiv er det også viktig å 
registrere og forebygge uønskede hendelser på et tidlig tidspunkt. 

Veger 
Kommunen drifter ca. 80 km med veg og ca. 25 km gang/sykkelveg. En stor del av vegene er grusveier 
som er spesielt utsatte i vårløsningen. Vi har de siste årene hatt særlig fokus på bærekraftig 
samfunnsutvikling. I praksis medfører dette å forebygge flomskader som f. eks utskifting av 
underdimensjonerte stikkrenner og gjengrodde grøfter. 

Kommunen søker til enhver tid å drifte og vedlikeholde vegnettet mest mulig effektivt, og den pågående 
omklassifiseringsprosessen med fylkeskommunen og Statens vegvesen forventes å bidra positivt i så 
måte. 

Overvann 
Med bakgrunn i de siste års flommer og tydelige tegn på en global klimaendring er det viktig å planlegge 
for økte nedbørsmengder, større fare for jord- og flomskred og de utfordringer dette medfører. Dette 
arbeidet kan relateres til følgende av kommunens gjennomgående strategier: 

• Effektive tjenester og god kvalitet med lavere økonomisk ramme 

• Tidlig innsats, forebygging og helsefremmende arbeid 

• Bærekraftig samfunnsutvikling 
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Spesielt i nye utbyggingsområder vil det bli viktig å planlegge og å bygge ut infrastruktur med tanke på 
fordrøyning og sikker bortledning av overvann. I eksisterende byggeområder har ikke kommunen det 
samme juridiske ansvaret for å gjennomføre sikringstiltak. 

Fokusområder 2019 

FOKUSOMRÅDE 1   

Vann og avløp  

Vi skal sørge for å levere rent og godt drikkevann til alle abonnenter, og unngå avvik på bortledning og 
rensing av avløpsvann. 

Med den utbyggingstakten som nå er i Skei-området, og med den tilgangen på nye hyttetomter som 
finnes, ser vi at drikkevannskapasiteten i området må økes. Likeledes må kapasiteten på håndtering av 
avløpsvann økes. Første etappe av oppgradering av VA-ledninger på strekningen Skei-Vold er 
gjennomført, og det er fokus på å gjennomføre de resterende etappene i løpet av årene 2019-2022. 

MÅL 

• Vi skal forsyne kommunens innbyggere med nok drikkevann av god kvalitet, sørge for 
bortledning og rensing av avløpsvann på en miljømessig god måte. 

• Fullføre oppgraderingen av avløpsledningen fra Skei til Vold innen 2022. 

Kjennetegn ved målet (måleindikator) 2019 2020 2021 2022 

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

0 0 0 0 

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

< 3 < 3 < 3 < 3 

          

*Status: 5 avvik i 2016. 0 avvik i 2017. 5. avvik pr 2 tertial 2018.  **Status: 3 avvik i 2016. 3 avvik i 2017. 
6 avvik pr 2 tertial 2018 

 FOKUSOMRÅDE 2 

Veger  

Vær- og klimaforholdene har endret seg, og dette medfører økte utfordringer for driften, særlig under 
teleløsning og snøsmelting. Vi ønsker å ha effektive tjenester og god kvalitet på drift av det kommunale 
vegnettet, og slik sett opprettholde god standard på vegene med lavere økonomiske rammer. 

MÅL 

Vi skal opprettholde god kvalitet på de kommunale vegene, slik den er beskrevet i serviceerklæringen. 

Kjennetegn ved målet (måleindikator) 2019 2020 2021 2022 

Avvik på vedlikehold av kommunale veger i henhold til 
beskrivelse i serviceerklæring 

< 5 < 5 < 5 < 5 
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Fokusområde 3  

Overvann 

I forbindelse med utbygging av nye bolig- og hytteområder skal vi ha fokus på håndtering av overvann. I 
det nye boligområdet i Heggen etappe 4 er det lagt ned store ressurser i planlegging av tiltak. Det blir 
viktig å få gjennomført de praktiske tiltakene for å sikre trygge og gode bomiljøer i området. Samme 
fokuset blir viktig også for andre områder som f.eks. nye bolig- og næringsområder ved Segalstad Bru, 
og nye hytteområder på Skei.  

Vi ønsker trygge og gode byggeområder der overvann ikke gjør skade på mennesker, dyr eller materielle 
verdier. 

MÅL   

Nye flomsikringstiltak skal motstå flom med det gjentaksintervall de er dimensjonert for. Ingen 
hendelser der overvann gjør skade på mennesker og dyr. 

Kjennetegn ved målet (måleindikator) 2019 2020 2021 2022 

Antall avvik på beskrevet mål 0 0 0 0 

          

 

Medarbeiderperspektivet 

 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2017 2018* Mål 2019 Mål 2022 

Nærvær 95,9 96,1 96,5 97 

*2018 = status 2. tertial 

Mulige omstillinger i planperioden 2019-2022 

En stor del av dette planområdet inngår i selvkostregnskap og påvirker således ikke direkte 
driftsregnskapet i kommunen. Det er imidlertid fokus på å ha en effektiv drift og et fornuftig vedlikehold 
av VA-anleggene, slik at det bidrar til å holde gebyrene for kommunens næringsliv, innbyggere og 
fritidsboligeiere på et så lavt nivå som mulig. Økte investeringer innen VA og økte renteutgifter de neste 
årene vil på sikt kunne føre til en økning av gebyrnivået. 

Det som ikke inngår i selvkostregnskapet på dette planområdet er kommunale veger og gatelys. 
Brøyting og vedlikeholdsoppgaver ligger allerede på et relativt lavt nivå (jfr. foranliggende KOSTRA-tall) 
og settes bort til private etter anbudskonkurranser. Det er følgelig en stor utfordring å finne tiltak som 
reduserer kommunens utgifter til vegvedlikehold så lenge vi har det vegnettet vi har. Det fremmes i 
budsjett for 2019 et forslag om å kutte tilskudd til private veger. 
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Investeringsbudsjett 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdi
g 

år 

Saksref
.  
 

  
Godkj.vedta

k 

Brutto 
prosjek

t 
utgift 

 

Ørem
. 

fin. 
 
 

Netto 
prosjek

t 
utgift 

 

2019 2020 2021 2022 2019-
22 

Heggen etappe 4 2022  0 1 500 0 1 500 0 0 0 1 500 1 500 
Investeringsramme øvrig 
teknisk 

2022  0 12 300 0 12 300 3 100 3 500 3 400 2 300 12 300 

Investeringstiltak 
brannvesen 

2022  0 1 450 -600 2 150 150 1 300 0 0 1 450 

Rammebevilgning vann  og 
avløp 

2022  0 103 800 0 103 800 22 500 25 000 32 800 23 500 103 800 

Sum 
investeringsprosjekter 

  0 
119 05

0 
-600 

119 75
0 

25 75
0 

29 80
0 

36 20
0 

27 30
0 

119 05
0 

 
Heggen etappe 4 
Det er lagt inn 5 mill. kr til utbygging av Heggen etappe 4 i 2019, og 1,5 mill. kr til asfaltering av veger i 
Heggen boligfelt mot slutten av planperioden. 

Investeringsramme øvrig teknisk 

Det avsettes investeringsmidler til rehabilitering av kommunens veger etter oppsatt 4-årsplan. Det er 
planutvalget som etter delegert myndighet fra kommunestyret fordeler bevilgningen på de respektive 
prosjektene det enkelte år. 

Investeringstiltak brannvesen 

Kommunen finansierer sin andel av innkjøp av brannbiler i regionalt brannvesen. Det vil si at de tre 
deltakerkommunene investerer i sine respektive andeler av bilene og finansierer disse innen egne 
budsjetter. Det avsettes årlig 350.000 kr til slikt investeringsfond. I 2019 og 2020 er det i tillegg satt av 
midler til kommunens andel av kjøp av en ny vaktbil og en ny stigebil, og investeringsbeløpene er 
følgelig noe høyere for disse to årene. 

Rammebevilgning vann og avløp 

Dette er rammebevilgning til investeringer innen vann- og avløpssektoren. Investeringene er i tråd med 
gjeldende hovedplan for vann og avløp. Store deler av investeringene skjer som følge av 
oppgraderinger/oppdimensjoneringer knyttet til utvikling og utbygging i området på og rundt Skei.   

Investeringene er innenfor selvkostområdene til vann og avløp, og avskrivninger/renter av 
investeringene inngår i grunnlag for beregning av gebyrene. 
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Bygg/eiendom/areal 

Om planområdet 

Planområdet omfatter omsorgsboliger, sosiale boliger, utleievirksomhet, byggesak, kart/oppmåling, 
arealplanlegging og utbyggingsområder for boliger. Hele kommunens bygningsmasse er samlet på dette 
planområdet. 

Driftsbudsjett med endringer 
 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  39 007 39 007 39 007 39 007 

Sum Tekniske justeringer -529 -543 -543 -543 
Sum Demografijustering 188 188 188 188 

Konsekvensjustert budsjett -342 -356 -356 -356 

Konsekvensjustert ramme 38 665 38 651 38 651 38 651 
Innsparingstiltak     

Reversert bevilgning kommuneplanens arealdel -200 -200 -200 -200 
Saldering - nedtak planområde 7 Bygg/eiendom/areal 0 -400 -400 -1 500 
Sum Innsparingstiltak -200 -600 -600 -1 700 

Nye tiltak     
Opphør leie av midlertidige lokaler for Fjerdum/Engjom skoler samt reduserte 
FDV utgifter 

-1 200 -1 200 -1 200 -1 200 

Prisvekst 1,8 % 381 381 381 381 
Reversering bevilgning reguleringsplaner Segalstad bru -300 -300 -300 -300 
Reguleringsplan for Steinslia næringsområde med adkomstveg 200 0 0 0 
Nedlegging av Engjom skole, driftsutgifter 2019 200 0 0 0 
Reguleringsplan for adkomstveg og Fjerdumskogen boligområde trinn 1 150 100 0 0 
Reversering bevilgning revisjon områderegulering Segalstad bru -100 -100 -100 -100 
Salg av Mælingsvegen 26 53 53 53 53 
Nedlegging av Myra barnehage, driftsutgifter 2019 43 0 0 0 
Bostedsosialt kompetansetilskudd 30 30 30 30 
Interkommunalt samarbeid, GIS. 25 25 25 25 
Inntekter og utgifter knyttet til selvkosttjenestene feiing, renovasjon, slam og 
kart/oppmåling. 

-11 -45 -83 -101 

Reguleringsplan for Fjerdum boligområde trinn 1 0 125 125 0 
Revisjon av delplan for Skei 0 150 300 250 
Sum Nye tiltak -529 -781 -769 -962 

Nye tiltak og realendringer budsjett -729 -1 381 -1 369 -2 662 

Ramme 2019-2022 37 936 37 270 37 282 35 989 

 

Innsparingstiltak 
 
Reversert bevilgning kommuneplanens arealdel 
Det lå i 2018-budsjettet inne 0,2 mill. kr til kommuneplanens arealdel. Dette reverseres fullt ut i 
budsjettet for 2019. 

Saldering - nedtak planområde 7 Bygg/eiendom/areal 

Drift av kommunens bygningsmasse er i utgangspunktet svært marginal. Det er effektuert gevinster 
knyttet til nedlegging av Engjom skole, Myra barnehage, salg av GAVO-bygget, mm. Rådmannen mener 
det per nå ikke er grunnlag for å justere ned driftsrammen ytterligere i 2019. Det forventes innsparinger 
fra 2020 knyttet til effektivisering/digitalisering av arbeidsprosesser. 
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Nye tiltak 

Opphør leie av midlertidige lokaler for Fjerdum/Engjom skoler samt reduserte FDV utgifter 

Rest av utgifter til leie av brakkerigg til bruk som midlertidige skolelokaler ved Engjom skole er trukket ut 
med 1 mill. kr. Det er også lagt inn 0,3 mill. kr i reduserte FDV-utgifter knyttet til bygningsmassen (her 
var det lagt inn en reduksjon på 0,1 mill. kr i 2018-budsjettet). 

Reversering bevilgning reguleringsplaner Segalstad bru 

I budsjettet for 2018 ligger det inne en bevilgning på 0,3 mill. kr til arbeid med reguleringsplaner 
Segalstad bru. Dette skal reverseres i 2019. 

Reguleringsplan for Steinslia næringsområde med adkomstveg 

Tiltaket gjelder reguleringsplan for Steinslia næringsområde med adkomstveg. 

Nedlegging av Engjom skole, driftsutgifter 2019 

Engjom skole er nedlagt, og driften er overført til Fjerdum skole. Selv om driften opphører og bygget står 
tomt, påløper en del utgifter.  Reguleringsprosess er igangsatt, og eiendommen forventes solgt i løpet av 
2019. 

Reguleringsplan for adkomstveg og Fjerdumskogen boligområde trinn 1 

Det må lages en reguleringsplan for adkomstveg og første byggetrinn i Fjerdumskogen boligområde. 
Dette er et boligområde for frittliggende boliger. 

Reversering bevilgning revisjon områderegulering Segalstad bru 

Det ble lagt inn en bevilgning på 0,1 mill. kr i 2018 til områderegulering Segalstad bru. Denne 
bevilgningen trekkes ut av budsjettet i 2019. 

Salg av Mælingsvegen 26 

Ved salg av denne eiendommen, vil det blir reduserte utgifter til FDV, men samtidig også redusert 
huseleieinntekt. Dette utgjør en netto redusert inntekt på 53.000 kr per år. Kommunen vil imidlertid 
ikke behøve å bruke midler på rehabilitering og/eller vedlikehold av boligen i årene framover. 

Nedlegging av Myra barnehage, driftsutgifter 2019 

Myra barnehage er nedlagt, og driften er overført til Fjerdum barnehage. Selv om driften opphører og 
bygget står tomt, påløper en del utgifter.  Reguleringsprosess er igangsatt, og eiendommen forventes 
solgt i løpet av 2019. 

Interkommunalt samarbeid, GIS. 

GIS-samarbeidet generer økte årlige driftsutgifter knyttet til lønns- og prisstigning. GIS står for 
geografiske informasjonssystemer, og er de systemene som kommunen bruker til  forvaltning, drift og 
vedlikehold av kartdata. På bakgrunn av disse innsamlede dataene kan det gjøres ulike analyser innenfor 
mange ulike fagfelt, for eksempel hvilke eiendommer som ligger innenfor hvilken skattesone, 
om eiendommen er ras-/flomutsatt og til hvilket formål en eiendom er regulert til.  

Systemene benyttes daglig av saksbehandlere innen plan- og byggesak, landbruk, eiendomsforvaltning, 
osv. 
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Inntekter og utgifter knyttet til selvkosttjenestene feiing, renovasjon, slam og kart/oppmåling. 

Tiltaket gjelder poster som knytter seg til selvkostbudsjettet for tjenestene feiing, renovasjon, slam og 
kart/oppmåling. For alle disse gebyrene blir det fremmet egne gebyrsaker, og disse behandles av 
kommunestyret på samme tidspunkt som strategiplanen. 

Revisjon av delplan for Skei 

Tiltaket gjelder revisjon av delplan for Skei. 

Reguleringsplan for Fjerdum boligområde trinn 1 

Det må lages en reguleringsplan for første byggetrinn for Fjerdum boligområde. Det skal her være 
konsentrert bebyggelse. 

Sammendrag budsjett 

I tillegg til de tiltak som konkret framgår i dokumentet, er det på alle planområdene budsjettendringer 
knyttet til blant annet lønnsoppgjør og korreksjoner mellom planområdene. Det nevnes særskilt at det 
er flyttet utgifter tilsvarene 0,7 mill. kr fra planområde 7 Bygg/eiendom/areal til planområde 10 Sosiale 
tjenester og sysselsetting og 1,5 mill. kr til planområde 12 Omsorg. 

Kostra-analyse 
 Gausdal 

2016 
Gausdal 

2017 
Tynset Øyer Hole Oppdal Kostragruppe 

11 
Prioritet        
Eiendomsforvaltning, kommune Nto. dr.utg.  Beløp 
pr innb (kr) 

5 122 5 226 5 296 6 929 4 821 5 754 4 830 

Netto dr.utg. pr. innb. 222 Skolelokaler (B) *) **) 2 444 2 215 2 083 3 701 2 062 2 147 2 048 

Netto dr.utg. pr. innb. 261 Institusjonslokaler (B) *) 
**) 

1 152 1 165 605 1 265 831 1 068 804 

Produktivitet        
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 
12 ukers frist. Kalenderdager 

  25 27 40 25 27 32 

Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 
ukers frist. Kalenderdager 

  14 15 15 9 16 16 

Netto utgift per kvm,  formålsbygg samlet (B) 878 888 612 1 002 1 006 1 190 829 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 

Se nærmere beskrivelse under kapittelet "Introduksjon til KOSTRA og begrepsforklaringer" 

Kommentarer til nøkkeltallene: 

Det har de siste årene vært en positiv utvikling i netto driftsutgifter til bygge- og delesaksbehandling. 
Dette har sammenheng med at gebyrene er økt en del de siste årene. I tillegg har det vært økende 
aktivitet i byggenæringen, noe som generer mer inntekter. 

Vi ser at gjennomsnittlig saksbehandlingstid er noenlunde stabil i Gausdal over tid, og vi ligger 
noenlunde på samme nivå som sammenlignbare kommuner. 

Institusjonslokaler 

Tabellen viser at vi har relativt høye driftsutgifter per innbygger for drift av institusjonslokaler, i forhold 
til sammenlignbare kommuner. Noe av forklaringen kan være at kommunen har blitt fakturert dobbelt 
for en del energi over en periode, men som tilbakeføres fra energiselskapene i år. Alder på 
bygningsmasse, og arealeffektivitet fra kommune til kommune kan også være noe av forklaringen. 

https://pub.framsikt.net/2019/gausdal/bm-2019-forside/#/generic/summary/db6da351-a571-4c67-836c-c3537c0cbc7e-cn
https://pub.framsikt.net/2019/gausdal/bm-2019-forside/#/generic/summary/db6da351-a571-4c67-836c-c3537c0cbc7e-cn
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Skolelokaler 

Tabellen viser at det er store forskjeller på innrapporterte utgifter. Gausdal kommune ligger forholdsvis 
likt med de fleste av sammenligningskommunene, men noe over Kostragruppe 11. Utgiftene i Gausdal 
varierer noe over fireårsperioden fra 2014 – 2017, med en viss økning for årene 2016 og 2017 i forhold 
til 2015. Dette kan ha sin årsak i investeringer i forbindelse med EPC-prosjektet samt økte utgifter til 
skolelokaler i byggeperioden for Fjerdum skole. 

Utfordringer i planperioden 

Eiendomsforvaltning er en oppgave som i hovedsak skal støtte opp under og legge til rette for 
kommunens øvrige drift. Slik sett er ikke driften rettet direkte mot eksterne brukere, men mer indirekte 
ved å gi andre enheter gode forutsetninger/fasiliteter for sin tjenesteyting. 

Eiendom: Forvaltning, drift og vedlikehold, samt investeringsprosjekter. 

Bygningsmassen er en av de største verdiene som kommunen besitter, og det er viktig med effektive 
tjenester i forvaltningen av denne formuen. 

Dette innebærer at: 

• Byggene vedlikeholdes og utvikles på en slik måte at verdiene øker. 

• Bygningene utvikles i takt med nye krav og endret bruk, slik at de til enhver tid understøtter den 
aktuelle bruken, og slik sett bidra til effektiv tjenesteyting. 

• Vedlikeholdet optimaliseres, slik at man får mest mulig ut av hver krone. I denne 
sammenhengen er digital transformering og interkommunalt samarbeid viktige elementer. 
Digital transformering innen eiendomsforvaltning innebærer å utnytte tilgjengelige digitale 
verktøy for å effektivisere bygningsdriften. 

• Investeringsprosjekter planlegges og gjennomføres på en best mulig måte innenfor vedtatte 
budsjettrammer. 

Tidlig innsats og forebygging er av stor betydning for en effektiv eiendomsforvaltning. I arbeidet med 
vedlikehold av kommunens bygningsmasse er det svært viktig å ha tidlig innsats mht. utbedring av 
skader. Dette for å forebygge dyre følgeskader, og for å unngå helseskadelige effekter for dem som 
oppholder seg der. 

På samme måte er det viktig med bygninger som har inneklima og uteområder som understøtter 
helsefremmende arbeid både for brukere og ansatte. Dette forholdet har også stor innvirkning på 
arbeidsmiljøet. 

Eiendomsforvaltning har stort fokus på stadig reduksjon av energiforbruket i bygninger. Samtidig er det 
viktig å fokusere på bruk av tre og andre miljøvennlige materialer. Dette ut i fra hensynet både til 
bærekraftig utvikling og til effektive tjenester/økonomi. 

Byggesak og arealplan. 

Det er en utfordring å behandle plan- og byggesaker innenfor fastsatte frister i Plan- og bygningsloven, 
samt ha god kommunikasjon med brukere spesielt i plansaker. For å opprettholde en bærekraftig 
samfunnsutvikling, er det viktig at det planlegges for gode og sikre bolig- og næringsområder mm. Det 
finnes i dag digitale løsninger både for å effektivisere byggesaksbehandlingen og planarbeidet. Ett av de 
viktigste grepene for å opprettholde effektive tjenester med stadig lavere økonomiske rammer, er 
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gjennomføring av digitaliseringen som nå er satt i gang. Prosjektet gjennomføres som et 
interkommunalt samarbeid mellom kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal. Målsettingen er å 
digitalisere søknads- og behandlingsprosessen i plan- og byggesaker. Det forventes nok også i markedet 
at kommunene har løsninger hvor brukerne kan være mer selvhjulpne, og dette kan på sikt frigi 
ressurser som i dag benyttes til saksbehandling. 

Fokusområder 2019 

FOKUSOMRÅDE 1 

Eiendom: Forvaltning, drift og vedlikehold, samt investeringsprosjekter 

Det er under gjennomføring et EPC-prosjekt (Energy Performance Contracting), der målet er å redusere 
energiforbruket og sikre energieffektiv drift av den kommunale bygningsmassen. EPC er en type prosjekt 
der målet er å spare energi, og hvor entreprenøren gjennomfører en rekke enkeltstående tiltak og 
garanterer for energireduksjonen i ettertid. Det er investert 36,4 mill. kr i prosjektet, og vi er nå over i en 
driftsfase. Byggene som inngår i prosjektet er Gausdal ungdomsskole, Forsettunet, Forset skole, Forset 
barnehage, Kommunehuset, Driftsstasjonen, Follebutunet, Bjørkvin, Kornhaug barnehage og Fjerdum 
barnehage. 

Det er gjennomført en registrering (tilstandsanalyse) med kostnadsanslag av feil og mangler ved 
bygningsmassen (jfr. kommunestyrets sak 111/16). Det er fokus på å ha en løpende oppdatering av 
denne registreringen, som vil være et godt verktøy for å utarbeide årsplaner for vedlikehold og 
rehabilitering. 

Kommunale investeringsprosjekter innenfor bygg kan variere fra små relativt enkle endringer til store 
kompliserte prosjekter, slik som Gausdal arena og nye Fjerdum skole og barnehage. Felles for alle er at 
det er viktig med en god prosess i forkant av den praktiske gjennomføringen, slik at både ansatte, 
brukere og driftspersonell har mulighet for å komme med innspill. Det er videre viktig at de enkelte 
investeringsprosjektene gjennomføres innenfor vedtatt budsjett og framdriftsplan. 

MÅL  

Vi har en bærekraftig bygningsmasse med godt inneklima og gode fysiske arbeids-, lærings- og 
boforhold som driftes og vedlikeholdes på en effektiv og verdiøkende måte, og slik at de bruker minst 
mulig energi, og skaper minst mulig forurensning. 

Kjennetegn ved målet (måleindikator) 2019 2020 2021 2022 

Årlig korrigert energiforbruk* reduseres 2,1 mill. kWh/år  2,1 mill. kWh/år  2,1 mill. kWh/år  2,1 mill. kWh/år  

Gjennomførte rehabiliterings- og vedlikeholdstiltak** 100 % 100 % 100 % 100 % 

          

*For å kunne sammenligne energiforbruket fra år til år, må det beregnes en korreksjon for bruk og 
temperatur. Referanse er gjennomsnittlig korrigert energiforbruk for 2010, 2011 og 2012. Måltallet er i 
henhold til energisparekontrakt med entreprenøren. ** Det er ikke ført noen statistikk over dette 
tidligere, men målet er å gjennomføre alle tiltakene i vedtatt budsjett for det enkelte år. 
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FOKUSOMRÅDE 2 

Byggesak og arealplan 

I samsvar med vedtatt digitaliseringsstrategi for kommunen arbeides det med å finne digitale løsninger 
som skal bidra til en forenkling og effektivisering. Innen byggesaksbehandling finnes det i dag løsninger 
som enkelte kommuner har begynt å ta i bruk. For at den elektroniske søkeprosessen skal bli effektiv, 
må byggesaksprogrammet «samsnakke» med kommunale og andre offentlige programmer og registre. 

I digitalt planarkiv skal arealplaner med tilhørende bestemmelser legges inn i kommunens digitale 
kartbase, senest 8 dager etter at det er fattet vedtak. Innbyggerne kan dermed følge med på 
planprosessen, og ellers ha innsyn i alle godkjente planer. Kommunen har anskaffet denne løsningen, 
men har så langt ikke hatt kapasitet til å følge opp på en god måte. 

Det er igangsatt et interkommunalt samarbeidsprosjekt innen plan- og byggesaksbehandling, hvor 
målsettingen er å finne gode digitale løsninger for å effektivisere arbeidsprosessene innen disse 
områdene.  

MÅL  

Innbyggerne har god tilgang på selvbetjeningsløsninger, og får rask behandling av sine bygge- og 
plansaker. 

Kjennetegn ved målet (måleindikator) 2019 2020 2021 2022 

Antall byggesaker behandlet innen fastsatt frist i Plan- og 
bygningsloven 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Antall avvik i forhold til frist på 8 dager vedr. utlegging av 
vedtatte arealplaner i planarkiv (NY). 

0 0 0 0 

          

Øvrige leveransemål for planperioden: 

• Ta i bruk digital løsning for byggesaksbehandlingen i løpet av 2019 

Mulige omstillinger i planperioden 2019-2022 

For å gjennomføre økonomiske omstillinger og oppnå besparelser som monner, må det arbeides på flere 
områder innen planområdet. 

Det har over flere år vært stort fokus både på arealeffektivisering av og energieffektivisering i 
kommunens bygningsmasse. Eldre uhensiktsmessige bygg avhendes eller rives, andre 
rehabiliteres/ombygges, og det bygges eller kjøpes nye bygg. Disse grepene vil redusere 
driftskostnadene innen planområdet. 

I tillegg er det gjennomført mange tiltak i forbindelse med EPC -prosjektet (energisparekontrakter), som 
nå går over i en driftsfase der vi følger opp og kan måle om innsparingsmålet oppfylles. 

Digitalisering gjennomføres for å rasjonalisere og effektivisere arbeidsoppgaver innen planområdet. 
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Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Saksref  
 

Godkj-
vedtak 

Brutto 
Prosj. 
utgift 

 

Ørem  
fin. 

 
 

Netto 
Prosj. 
utgift 

 

2019 2020 2021 2022 2019-
22 

E-byggesak 2020  0 1 000 0 1 000 500 500 0 0 1 000 
Erverv av grunn - framtidig 
parkeringsplass  

2021  0 450 0 450 450 0 0 0 450 

Erverv minitraktor - vedlikehold av 
uteområde Fjerdum skole og 
barnehage 

2019  0 400 0 400 400 0 0 0 400 

Fjerdum skole, nybygg/rehabilitering 2019  0 5 000 0 5 000 5 000 0 0 0 5 000 
Geovekstprosjekt 2019  0 320 0 320 320 0 0 0 320 
Heggen etappe 4 2022  0 5 000 0 5 000 5 000 0 0 0 5 000 
Investeringsmidler - ny 
søknadsordning NVE 

2019  0 500 -250 250 500 0 0 0 500 

Lokaler for hjemmetjenesten i 
kommunehuset 

2019  0 498 0 498 498 0 0 0 498 

Nødvendig utskifting av lekeapparat 
barnehage 

2020  0 250 0 250 0 250 0 0 250 

Nødvendig utskifting av lekeapparat 
skole 

2020  0 250 0 250 0 250 0 0 250 

Omsorg, rammebudsjett investering 2022  0 2 800 0 2 800 700 700 700 700 2 800 
Rammebevilgning  - rehabilitering av 
kommunens bygningsmasse. 

2022  0 11 900 0 11 900 2 900 3 000 3 000 3 000 11 900 

Reserve-beredskapsrom 2022  0 220 0 220 0 0 0 220 220 
Sprinkleranlegg Follebutunet 2019  0 4 900 0 4 900 4 900 0 0 0 4 900 
Sprinkleranlegg Forsettunet 2020  0 1 700 0 1 700 0 1 700 0 0 1 700 
Sprinkleranlegg omsorgsboliger 
Forsettunet 

2021  0 900 0 900 0 0 900 0 900 

Sum investeringsprosjekter   0 36 088 -250 35 838 21 168 6 400 4 600 3 920 36 088 

 
E-byggesak 
Det er igangsatt et regionalt arbeid knyttet til digitalisering av byggesaksbehandlinger i Lillehammer-
regionen. I 2018 er det gjennomført et forprosjekt for å se på muligheter for å løse oppgavene på nye 
måter, finansiert av innovasjonsmidlene avsatt til slike formål. Konklusjonen fra prosjektgruppa er at det 
bør igangsettes et regionalt prosjekt med målsetting om effektivisering og kvalitetsforbedring i tjenesten 
gjennom endring arbeidsprosesser og ved bruk av teknologi. Med bakgrunn i dette avsettes 
investeringsmidler til prosjektet, og disse er lagt inn på planområde 7 Bygg/eiendom/areal. Det er lagt 
inn 0,5 mill. kr i 2019 og i 2020.  

Erverv av grunn - framtidig parkeringsplass  

I reguleringsplan for Segalstad bru er det tegnet inn en kommunal parkeringsplass nær Jøra og 
renovasjonsplassen til GLØR. GLØR har innløst sin grunn, og kommunen bør også gjøre det samme i 
løpet av planperioden. Det er derfor lagt inn 0,45 mill. kr til dette. 

Erverv minitraktor - vedlikehold av uteområde Fjerdum skole og barnehage 

Etter ferdigstillelsen av Fjerdum skole og barnehage, ser en at det er behov for å gå til anskaffelse av en 
minitraktor med diverse utstyr for å kunne brøyte smale gangveier/traseer samt øvrige 
vedlikeholdsoppgaver inne på skoleområdet. Det foreslås satt av 0,4 mill. kr til investeringen. 

 

 



Rådmannens forslag til strategiplan 2019-2022 
 

Side 95 av 145 

Fjerdum skole, nybygg/rehabilitering 

Fjerdum skole ble tatt i bruk 1.august 2018. Dette beløpet gjelder de siste utbetalingene i prosjektet i 
tråd med vedtatt utbetalingsplan. 

Geovekstprosjekt 

Dette gjelder kommunens andel av geovekstprosjekt Lillehammer regionen FKB-Laser-skog 2019. 

Heggen etappe 4 

Det er lagt inn 5 mill. kr til utbygging av Heggen etappe 4 i 2019, og 1,5 mill. kr til asfaltering av veger i 
Heggen boligfelt mot slutten av planperioden. 

Investeringsmidler - ny søknadsordning NVE 

NVE har utarbeidet aktsomhetskart for flere typer flom, skred og steinsprang. Kartene er laget ut fra 
data- og terrengmodeller, og dekker relativt store arealer innen kommunen. Dersom det søkes om 
bygge- og anleggstiltak innen en slik sone, så kreves det ved byggesaksbehandlinga at det er 
dokumentert at tiltaket er sikkert. Dette skjer ved at det engasjeres et firma innen fagområdet som etter 
nærmere vurdering finner at tiltaket er sikkert, eventuelt med vilkår om at spesielle tiltak gjennomføres. 
Vanligvis bekostes dette av utbygger. Kommunen kan også stå for innhenting av slik dokumentasjon, 
vanligvis da for et noe større område. Det må skje når kommunen regulerer et område der det er 
aktsomhetssone, sist nå ved områderegulering Segalstad Bru. Dermed går en fra aktsomhetssone 
(potensiell fare) til faresonekart (reell fare der det ikke kan bygges med mindre det gjøres sikringstiltak). 

Det er lagt inn midler til å sette i gang slik faresonekartlegging for noen områder, for at private skal 
slippe å engasjere konsulent i hvert enkelt tilfelle. Totalt sparer en kostnader, og får bedre oversikt over 
helheten. Dette er mest aktuelt i tettbebyggelse og der det er planlagt ny utbygging. 

Det er lagt inn brutto investeringsbeløp, NVE sitt bidrag er 50 %. 

Lokaler for hjemmetjenesten i kommunehuset 

Ny base for hjemmetjenesten foreslås etablert lokalene som i dag disponeres av Langsua-fellesskapet i 
tilknytning til servicetorget på kommunehuset på Segalstad bru. Etableringen gjøres ut fra både faglige 
og økonomiske hensyn: 

• Økt nærhet og samhandling mellom hjemmetjenesten og legetjenesten. 

• Økt nærhet og samhandling mellom hjemmetjenesten og psykisk helsetjeneste. 

• Mer tid til pasientkontakt, som følge av mindre tid i bil. 

• Bedre driftsøkonomi sammenlignet med dagens midlertidige lokalisering av hjemmetjenesten 
ved Forsettunet. 

• Lavere investeringskostnader enn en oppgradering av dagens midlertidige lokaler ved 
Forsettunet. 

Det vises til egen sak som legges fram for kommunestyret samtidig med budsjettsaken.  

Investeringer på planområde 7 Bygg/eiendom/areal – nye lokaler for hjemmetjenesten og nytt 
møterom 

De bygningsmessige investeringene knyttet til etablering av en ny base for hjemmetjenesten i lokalene 
som i dag benyttes av Langsua-fellesskapet er kostnadsberegnet til om lag 500.000 kr eks. mva, og 
finansieres over overskuddsfondet innen enhet for Helse og mestring. 
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I forbindelse med etablering av ny base for hjemmetjenesten er nåværende møterom Langsua planlagt 
disponert til medisinrom, og det foreslås derfor etablert et nytt møterom i tilknytning til Servicetorget. 
Kommunen mangler i dag møterom med to dører, der ansatte har en alternativ utgang ved møter der 
vold-/trusselsituasjoner kan oppstå. Det nye møterommet er planlagt med denne typen funksjonalitet, 
og skal være tilgjengelig for hele kommunen. Møterommet er kalkulert til 123.000 kr inkl. mva. 
 
Investeringer på planområde 12 Omsorg - Ombygging av de tidligere banklokalene 
I forbindelse med etablering av ny base for hjemmetjenesten i lokalene som i dag benyttes av 
knutepunkt Langsua i kommunehuset ved Segalstad bru, forslås de tidligere banklokalene pusset opp til 
nye kontor- og utstillingslokaler for knutepunkt Langsua.  Kostnadene med oppussing av de tidligere 
banklokalene er anslått til 375.000 kr inkl. mva. I dette kostnadsoverslaget er følgende inkludert: 

• Oppfrisking av overflater vegg. 

• Nytt gulvbelegg der det er teppefliser i plan 1 og i trapp. 

• Dataopplegg og telefoni 

• Mindre bygningsmessige arbeider. 
 

Nødvendig utskifting av lekeapparat barnehage 

Det avsettes tilnærmet annet hvert år midler til utskifting av lekeapparater i barnehagene.  

Nødvendig utskifting av lekeapparat skole 
Det avsettes tilnærmet annethvert år midler til nye lekeapparater ved skolene. 

Omsorg, rammebudsjett investering 

Helse- og omsorgssektoren disponerer en stor bygningsmasse av eldre og varierende dato, og der det er 
et kontinuerlig behov for rehabilitering og ombygging for å ivareta nye krav og behov i tjenstene. Det 
har i de siste års strategiplaner vært avsatt 0,7 mill. kr årlig til tiltaket, og dette foreslås også for 
kommende planperiode. 

Rammebevilgning  - rehabilitering av kommunens bygningsmasse. 

I tråd med kommunestyrets vedtak i sak 111/16 om tilstandsanalyse for kommunens bygningsmasse, er 
det utarbeidet en plan for rehabilitering av kommunale bygg. Rådmannen foreslår i 
investeringsbudsjettet for planperioden at det legges inn 3,0 mill. kr årlig til rehabilitering av kommunale 
bygg, herunder oppfølging av EPC-prosjektet (energisparing). I 2019 er det forutsatt at 100.000 kr skal gå 
til ombygging av møterom som følge av forslag om flytting av base for hjemmetjenesten til 
kommunehuset. 

Reserve-beredskapsrom 

Ved en krisesituasjon som setter kommunens beredskapsrom ut av spill, vil det være behov for en 
reserveløsning med nødvendig utstyr. En slik reserveløsning vurderes å måtte ligge i tilstrekkelig avstand 
fra eksisterende rom, og Follebu er vurdert som aktuelt i så måte. Det er satt av investeringsmidler til 
dette mot slutten av planperioden. 

Sprinkleranlegg Follebutunet 

Det er utarbeidet brannstrategirapporter for Follebutunet og Forsettunet etter gjennomførte 
branntilsyn. Det påpekes der behov for sprinkleranlegg ved de to institusjonene, og det settes av midler 
til dette. 

 



Rådmannens forslag til strategiplan 2019-2022 
 

Side 97 av 145 

Sprinkleranlegg Forsettunet 

Det er utarbeidet brannstrategirapporter for Follebutunet og Forsettunet etter gjennomførte 
branntilsyn. Det påpekes der behov for sprinkleranlegg ved de to institusjonene, og det settes av midler 
til dette. 

Sprinkleranlegg omsorgsboliger Forsettunet 

Det er utarbeidet brannstrategirapporter for Follebutunet og Forsettunet etter gjennomførte 
branntilsyn. Det påpekes der behov for sprinkleranlegg ved de to institusjonene samt omsorgsboliger 
ved Forsettunet, og det settes av midler til dette. 
 

Interkommunale samarbeid 

Om planområdet 

Området omfatter utgifter og inntekter knyttet til de interkommunale samarbeidene der Gausdal har et 
vertskommuneansvar. 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 og tilskudd til Regionrådet, planområde 7 
Bygg/eiendom/areal for samarbeidet i tilknytning til SD-anlegg og planområde 11 Helse for tilskudd til 
Regional Frisklivssentral. 

Mer om interkommunale samarbeid.  

I kommunal sektor er det stor frihet til å organisere virksomheten. Rettsgrunnlag er kommuneloven og 
særlover som aksjeloven. 

 

Siden 2003 har interkommunalt samarbeid (basert på felles IKT-løsninger) vært et strategisk valg for 
kommunene i Lillehammer-regionen. Gjennom disse samarbeidene er det et mål å sikre: 

• Gevinstrealisering 

• Større fagmiljø for å løse samfunnsoppgaver 

• Større fagmiljø for å redusere sårbarhet 

• Større fagmiljø for rekruttering 

• At sentrale føringer håndteres, -for eksempel samhandlingsreformen 

Noen av samarbeidene omfatter flere kommuner også, og noen samarbeid omfatter bare Gausdal og 
Lillehammer kommuner. For samarbeidene i Helseregion Sør-Gudbrandsdal kommer det en egen sak i 
november 2017 om justert avtaleverk, herunder at legevakten blir et vertskommunesamarbeid og ikke 
kjøp av tjenester som i dag.  



Rådmannens forslag til strategiplan 2019-2022 
 

Side 98 av 145 

Oversikt over interkommunale samarbeid og budsjettet for 2019.  

I eierstrategien og eiermeldingene omtales aksjeselskap og IKS nærmere.  

Oversikten nedenfor viser de ulike samarbeidene, hvilken kommune som er vertskommune, kort om hva 
samarbeidene omfatter, på hvilket planområde kommunens utgift blir belastet samt budsjettert 
utgiftsnivå i 2018 og 2019. 

Navn på samarbeidet og 
organisering 

Verts-kommune Omfatter 
Plan-
omr. 

 Utgift i 
budsjett 

2019  

  Utgift i 
budsjett 

2018   

Interkommunale 
samarbeid § 28 i 
kommuneloven: 

      
 Tall i hele 

1000 kr  
 Tall i hele 

1000 kr  

Fellesenhet Økonomi Lillehammer 
Regnskap, lønn, 
fakturering, 
skanning. 

1 2 876 2 714 

Fellesenhet 
skatt/innfordring 

Øyer 
Skatt, 
arbeidsgiverkontroll 
og innfordring. 

1 1 326 1 346 

Personvernombud Lillehammer 

Lovpålagt, sikre at 
informasjons-
sikkerhet og 
personvern blir 
ivaretatt. 

1 200 Nytt i 2018 

Borgerlig vigsel  Lillehammer 
Seremonirom og 
administrasjon av 
vigslene. 

1 
Tall ikke 

klare. 
Nytt i 2018 

Lillehammer regionen 
Vekst 

Lillehammer Næringsrådgivning 2 920 928 

Felles Landbrukskontor i 
Lillehammer-regionen 

Gausdal 
Saksbehandling og 
rådgivning innen 
skog og landbruk 

2 3 215 3 120 

Aktiv i skole Lillehammer 
Fysisk aktivitet for 
barn i skolen 

3 292 240 

DIG3 samarbeid  Lillehammer 
Drift av felles IT-
løsning innen skole 

3 77 80 

Eioff SD-anlegg Gausdal 
Sentral 
driftsstyringsanlegg 
bygninger 

7 150 150 

GIS-samarbeid Lillehammer 
Samarbeid innen 
geografiske 
informasjonssystem 

7 531 514 

Felles barnevernsvakt Ringsaker 

Lovpålagt 
vaktberedskap for 
barneverntjenesten 
utenom ordinær 
arbeidstid. 

9 300 Nytt i 2018 
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Navn på samarbeidet og 
organisering 

Verts-kommune Omfatter 
Plan-
omr. 

 Utgift i 
budsjett 

2019  

  Utgift i 
budsjett 

2018   

NAV Lillehammer - Gausdal Lillehammer NAV  10 4 997 * 

Regional Frisklivssentral Gausdal 
Veiledning fysisk 
aktivitet, ernæring, 
livsstil 

11 386 298 

Legevakt Lillehammer 
Interkommunal 
legevakt  

11 2 569 1 401 

Miljørettet helsevern Ringebu Miljørettet helsevern 11 127 101 

Gerica Øyer 
Felles elektronisk 
pasientjournal 

11, 12 185 70 

Fellesutgifter, helseregion Lillehammer   11, 12 441   

Intermediærplasser Lillehammer  
Intermediærplasser 
på Lillehammer 
Helsehus 

12 1 477 1 437 

KAD-plasser Lillehammer 
5 KAD-plasser i det 
nye legevaktbygget. 

12 760 1 148 

Kjøp av tjenester:           

Innkjøp – kjøp av tjenester Lillehammer Innkjøp 1 400 400 

Interkommunalt 
samarbeid § 27 i 
kommuneloven: 

          

IKA Opplandene 
Oppland fylkes-
kommune 

Arkivsamarbeid 1   - 

Kontrollutvalgssekretariatet 
Innlandet 

Oppland fylkes-
kommune 

Sekretariat for 
kontrollutvalg 

1 245 240 

INNOFF   Innkjøpssamarbeid 1 - - 

Lillehammer Regionen 
Brannvesen 

Lillehammer Brann- og feiervesen 6 4 640 6 384 

Partnerskapsavtale           

Regionrådet i Lillehammer-
regionen 

**) 
Utviklingsarbeid i 
regionen 

2 333 333 

Interkommunale selskap 
(IKS): 

          

Innlandet revisjon IKS   Revisjonstjenester 1 977 947 

GLØR IKS   Renovasjonstjenester 6 10 704 9 975 

Gudbrandsdalen 
Krisesenter IKS 

  Krisesenter 9 422 415 

 *) Det var ikke utarbeidet budsjett for dette samarbeidet på tidspunkt for budsjettering i 2018. 

**)Oppland fylkeskommune har arbeidsgiveransvaret, Gausdal kommune fører regnskapet. 
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For fellesenhetene – det vil si samarbeidet etter § 28 i kommuneloven og felles brann- og redningsvesen 
– vertskommunesamarbeid, er budsjettgrunnlaget kommet fram gjennom innspill fra enhetslederne, 
kvalitetssikring av økonomisjefene, og deretter behandling i felles rådmannsgruppemøte. Konklusjonene 
herfra blir innarbeidet i deltakerkommunenes budsjettgrunnlag. 

 

Driftsbudsjett med endringer 
 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  0 0 0 0 

Sum Tekniske justeringer 0 0 0 0 
Konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 

Konsekvensjustert ramme 0 0 0 0 
Nye tiltak     

Sum Nye tiltak 0 0 0 0 

Ramme 2019-2022 0 0 0 0 

 

Sammendrag budsjett 
 
Budsjettene til de ulike samarbeidene blir balansert med inntekter som er like store som utgiftene. Både 
budsjett og regnskap vil dermed gå i null. 
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Barn og familie 

Om planområdet 

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

Driftsbudsjett med endringer 
 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  18 070 18 070 18 070 18 070 

Sum Tekniske justeringer -75 -75 -75 -75 
Konsekvensjustert budsjett -75 -75 -75 -75 

Konsekvensjustert ramme 17 996 17 996 17 996 17 996 
Innsparingstiltak     

Saldering - nedtak planområde 9 Barn og familie -400 -600 -600 -1 000 
Sum Innsparingstiltak -400 -600 -600 -1 000 

Nye tiltak     
Økte utgifter barneverntjenesten 4 400 4 400 4 400 4 400 
Interkommunal barnevernvakt 300 300 300 300 
Prisvekst 1,8 % 22 22 22 22 
Sum Nye tiltak 4 722 4 722 4 722 4 722 

Nye tiltak og realendringer budsjett 4 322 4 122 4 122 3 722 

Ramme 2019-2022 22 318 22 118 22 118 21 718 

 

Nye tiltak 
 
Økte utgifter barneverntjenesten 
Det er lagt inn en betydelig økning i utgiftene til barneverntjenesten. Dette er som følge av økt antall 
omsorgsovertakelser i 2018, og det er dermed økte utgifter til godtgjørelse fosterhjem. Det medfører 
også økte utgifter til juridisk bistand og sakkyndigvurderinger i forbindelse med nemndsbehandling. Ved 
økt antall fosterhjem, vil behovet for avlastning øke tilsvarende, samtidig som ny ordning med fast 
ansettelse av avlastere medfører økte utgifter til pensjon og arbeidsgiveravgift. 

Interkommunal barnevernvakt 

I sak 41/18 vedtok kommunestyret å slutte seg til interkommunal barnevernvakt. Vertskommune er 
Ringsaker kommune. Barnevernvakten skal ivareta barn og ungdom i akuttsituasjoner utenom ordinær 
kontortid for den kommunale barnevernstjenesten.Barnevernvakten skal også besvare den nasjonale 
hjelpetelefonen for barn og unge, tlf. nr 116111. 

Sammendrag budsjett 

 
I tillegg til de tiltak som konkret framgår i dokumentet, er det på alle planområdene budsjettendringer 
knyttet til blant annet lønnsoppgjør og korreksjoner mellom planområdene. 

Kostra-analyse 
 Gausdal 

2016 
Gausdal 

2017 
Tynset Øyer Hole Oppdal Kostragruppe 

11 
Prioritet        
Netto dr.utg. pr. innb. 232 Forebygg. 
helsestasjons- og skolehelsetjeneste  (B) *) **) 

616 709 550 1 025 270 546 596 

Netto dr.utg. pr. innb. 244 Barnevernstjeneste (B) 
*) **) 

729 808 690 721 614 481 684 
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 Gausdal 
2016 

Gausdal 
2017 

Tynset Øyer Hole Oppdal Kostragruppe 
11 

Netto dr.utg. pr. innb. 251 Tiltak når barnet ikke er 
plassert av barnevernet (B) *) **) 

192 164 314 141 227 173 251 

Netto dr.utg. pr. innb. 252 Tiltak når barnet er 
plassert av barnevernet (B) *) **) 

679 797 -2 288 752 1 079 908 531 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnevern (B) 
*) **) 

1 600 1 769 -1 284 1 613 1 920 1 562 1 465 

Dekningsgrad        
Andel barn som har fullført helseundersøkelse 
innen utgangen av 1. skoletrinn(B) 

97,9 % 96,1 % 100,0 
% 

120,0 
% 

82,1 % 108,9 % 94,5 % 

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker 
etter hjemkomst(B) 

102,0 % 95,6 % 107,3 
% 

100,0 
% 

104,7 
% 

94,4 % 90,8 % 

Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innb. 0-5 år. 
Funksjon 232 

5,4 5,8 5,4 38,6 3,3 9,1 7,0 

Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 
år. Funksjon 232 

94,4 133,5 160,8   68,5 132,4 90,6 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator  **) Justert for utgiftsbehov 

  

Diagrammet viser netto driftsutgifter per innbygger justert for utgiftsbehov* for KOSTRA-funksjonene 
244 barnevernstjeneste, 251 barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet, 252 
barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet.  

*Se nærmere beskrivelse under kapittelet "Introduksjon til KOSTRA og begrepsforklaringer" 

Kommentarer til nøkkeltallene 

Utgifter til barneverntjenesten har økt fra 2016 til 2017 grunnet flere omsorgsovertakelser og endringer 
i godtgjøring av avlastnings- og besøkshjem. Gausdal skiller seg ikke vesentlig ut i totale kostnader pr. 
innbygger. 

https://pub.framsikt.net/2019/gausdal/bm-2019-forside/#/generic/summary/db6da351-a571-4c67-836c-c3537c0cbc7e-cn
https://pub.framsikt.net/2019/gausdal/bm-2019-forside/#/generic/summary/db6da351-a571-4c67-836c-c3537c0cbc7e-cn


Rådmannens forslag til strategiplan 2019-2022 
 

Side 103 av 145 

Sammenlignet med KOSTRA-gruppe 11 ligger vi godt over både på helseundersøkelser av 1.klassinger og 
hjemmebesøk hos nyfødte. 

Årsverk av fysioterapeuter for barn er stabil og ligger noe lavere enn KOSTRA-gruppe 11. Økningen i 
antall årsverk for helsesøstre skyldes at helsestasjons- og skolehelsetjenesten har søkt og fått ekstra 
statstilskudd de siste to årene. Tilskuddsordningen opphører i 2018. 

Utfordringer i planperioden 

Barn og unge  

Helsetilstanden i befolkningen er jevnt over god. Vi lever flere år med god helse sammenlignet med 
tidligere. Samtidig kan forhold som inaktivitet, dårlig kosthold, rus og prestasjonspress gi helsemessige 
utfordringer for enkelte. Det registreres en dårligere psykisk, sosial og fysisk helse hos en del av barne- 
og ungdomsbefolkningen.  Helsefremmende og forebyggende tilbud som styrker alle barn og unge har 
hovedfokus. Dette vil bidra til å hindre at vansker får utvikle seg, samtidig som barn og unge i risiko 
identifiseres tidlig nok. Dette krever en helhetlig innsats fra alle som arbeider med barn, unge og deres 
foreldre. Inkluderende barnehager og skoler er helsefremmende for alle barn. For å lykkes med å skape 
inkluderende skoler og barnehager er det vesentlig at barnehager, skoler og samarbeidende tjenester 
har et tett og tillitsbasert forhold seg imellom, samt en god relasjon til de foresatte. 

Foresatte 

Foreldrerollen er blitt svært kompleks. Også i vårt lokalsamfunn er det en utfordring. Det oppleves at 
foreldre i større grad enn før er usikre i sin utøvelse av den. En av årsakene til dette kan være økt tilgang 
til informasjon på nett og i sosiale medier, der det skapes idealbilder som det er vanskelig å leve opp til. 
Det er også et sterkt prestasjonsfokus i alle deler av samfunnet. For å bygge barn og unges selvfølelse og 
framtidstro, er det viktig å arbeide styrkebasert med foreldrene og deres forståelse av egen rolle. Det er 
også viktig at våre medarbeidere fremstår som trygge og profesjonelle voksenpersoner som kan være 
gode refleksjonspartnere for de foresatte ved behov. 

 

Fokusområder 2019 

Oppvekstsektoren har utformet en felles hovedmålsetning: 

Vi har glade, trygge, robuste barn og unge, med tro og håp for fremtiden, som mestrer et liv med opp- 
og nedturer.  

Planområdets målsettinger er forankret i denne. 

FOKUSOMRÅDE 1 

Barn og unge 

Det drives mye forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot barn og unge. Tjenestene tar i 
økende grad i bruk styrkebaserte tilbud som fremmer helse hos alle barn og unge. Samarbeidende 
tjenester har fast tilstedeværelse der barn og unge er, og det er nå etablert tverrfaglige ressursteam i 
skolene. Dette bidrar til at de samarbeidende tjenestene deler kompetanse om hva som fremmer helse 
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og utvikling hos alle barn. Det bidrar også til tidlig identifisering og oppfølging av barn som er særlig 
risikoutsatte. Likevel ser vi at det er barn og unge som faller utenfor og som ikke opplever god 
livskvalitet. Vi må holde fokus på hvordan vi sammen kan arbeide for å styrke livsmestring og skape håp 
hos barn og unge. 

MÅL  

Vi har glade, trygge og robuste barn og unge, med tro og håp for fremtiden. 

Kjennetegn ved målet (måleindikator) 2018 2019 2020 2021 

Reduksjon i andel spesialundervisning 

(Status 2016: 10,2 %) 

9 % 8 % 8 % 7 % 

Andel unge som er fornøyd med egen helse (UngData 2016*) ---- <75 % ---- ---- 

Andel unge som er plaget av ensomhet 

(UngData 2016*) 

--- >12 % --- --- 

          

*UngData er en undersøkelse som gjennomføres på ungdomstrinnet hvert 3.år.  Ved gjennomføringen i 
2016 svarte 72 % at de  var fornøyd med egen helse, og 15 % at de var plaget av ensomhet. 

FOKUSOMRÅDE 2 

Foresatte 

Å arbeide helhetlig med foresatte og familier er avgjørende for å lykkes med målsettingene vi har satt 
for barn og unge. Dette innebærer økt grad av tverrfaglig samhandling. Flere av planområdets tjenester 
har høy kompetanse på foreldreveiledning som gjennom kompetansedeling og veiledning på systemnivå 
kan komme medarbeidere i skoler og barnehager til gode. Foreldre må oppleve at de blir styrket i 
foreldrerollen og at de blir trygge på å ta de gode valgene for sine barn. Tjenestene må møte alle 
foresatte med et styrkebasert fokus og et styrkebasert språk. 

MÅL 

Foreldre er stabile og trygge omsorgspersoner 

Tjenestene i enheten familie og inkludering driver mye foreldreveiledning og ulike foreldrestøttende 
tiltak. Her kan nevnes foreldreforberedende kurs og spe- og småbarnskonsultasjoner på helsestasjonen, 
foreldreveiledningsprogrammer som COSP i familieteamet og PMTO i barneverntjenesten. Felles for 
disse tiltakene er å hjelpe foreldre i utøvelsen av foreldrerollen og å trygge dem som 
omsorgspersoner.  Tjenestene har behov for å vite mer om de forskjellige tiltakene som settes inn har 
effekt og om de oppfattes som nyttige. Det vil derfor fra 2019 bli gjennomført ulike undersøkelser for å 
få tilbakemelding på om de foreldrestøttende tiltakene er til nytte for de som mottar dem. 

Kjennetegn ved målet (måleindikator) 2019 2020 2021 2022 

Andel foreldre som  opplever  at veiledning og tiltak fra de 
ulike tjenestene er nyttige for dem i deres situasjon 

100 % 100 % 100 % 100 % 
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Medarbeiderperspektivet 

 

   

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 
2017 2018* Mål 2019 Mål 2022 

Nærvær 95,9 92,1* 96 96 

*Nærvær per 2. tertial 2018 

Mulige omstillinger i planperioden 2019-2022 

Det vurderes om vakante stillinger skal besettes og man vil se på oppgavefordelingen internt i enheten. 
Videre skal det utredes mulighet for interkommunalt samarbeid på barnevernområdet. 

Sosiale tjenester og sysselsetting 

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 
aktivitetssenter i Forset. 

Driftsbudsjett med endringer 
 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  13 480 13 480 13 480 13 480 

Sum Tekniske justeringer 2 112 2 112 2 112 2 112 
Konsekvensjustert budsjett 2 112 2 112 2 112 2 112 

Konsekvensjustert ramme 15 593 15 593 15 593 15 593 
Innsparingstiltak     

Saldering - nedtak planområde 10 Sosiale tjenester og sysselsetting 0 0 -600 -1 500 
Sum Innsparingstiltak 0 0 -600 -1 500 

Nye tiltak     
Andel utgifter interkommunalt samarbeid - NAV 1 721 1 721 1 721 1 721 
Prisvekst 1,8 % 78 78 78 78 
Sum Nye tiltak 1 799 1 799 1 799 1 799 

Nye tiltak og realendringer budsjett 1 799 1 799 1 199 299 

Ramme 2019-2022 17 391 17 391 16 791 15 891 

 

Nye tiltak 
 
Andel utgifter interkommunalt samarbeid - NAV 
Tiltaket gjelder Gausdal kommunes andel av utgifter til NAV Lillehammer-Gausdal samt utgifter til 
økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsordningen. Det er en økning på alle disse postene, men den 
største økningen knytter seg til andelen av samarbeidet. Dette henger sammen med en for lav 
budsjettering av kommunens utgift i 2018 samt at budsjettet for 2018 for samarbeidet ikke hadde høyt 
nok presisjonsnivå. 

Sammendrag budsjett 

I tillegg til de tiltak som konkret framgår i dokumentet, er det på alle planområdene budsjettendringer 
knyttet til blant annet lønnsoppgjør og korreksjoner mellom planområdene. Det nevnes særskilt at det 
er korrigert 0,7 mill. kr i utgifter som er flyttet fra planområde 11 Helse og 0,7 mill. kr i utgifter som er 
flyttet fra planområde 7 Bygg/eiendom/areal. 
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Kostra-analyse 
 Gausdal 

2016 
Gausdal 

2017 
Tynset Øyer Hole Oppdal Kostragruppe 

11 
Prioritet        
Netto dr.utg. pr. innb. 281 Økonomisk sosialhjelp (B) *) **) 512 513 862 1 254 1 168 819 1 225 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Sosiale tjenester (B) *) 
**) 

2 048 2 322 1 325 2 686 1 983 3 348 2 879 

Dekningsgrad        
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne 
(19)-24 år(B) 

3,9 % 4,3 % 6,9 % 10,9 
% 

4,3 % 3,8 % 7,2 % 

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av 
innbyggerne 20-66 år(B) **) 

2,4 % 2,1 % 3,3 % 4,1 % 3,6 % 4,0 % 4,0 % 

*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 

  

Netto driftsutgifter per innbygger til sosiale tjenester justert med utgiftsbehov og deflator* består av 
funksjonene 242 råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 243 tilbud til personer med 
rusproblemer, 273 arbeidsrettede tiltak i kommunal regi, 276 kvalifiseringsordningen og 281 ytelse til 
livsopphold.  

*Se nærmere beskrivelse under kapittelet "Introduksjon til KOSTRA og begrepsforklaringer" 

Kommentarer til nøkkeltallene 

Om netto driftsutgifter per innbygger til sosiale tjenester: Gausdal ligger ikke spesielt høyt 
sammenliknet med de kommunene vi har i utvalget vårt. Vi ligger lavt i økonomisk sosialhjelp per 
innbygger, og vi har en lavere andel sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år 20-26 år.  Det klan skyldes 
generelt lav arbeidsledighet, og at satsinger på råd og veiledning og den tette oppfølgingen fra 
kommunen/NAV  virker. 

https://pub.framsikt.net/2019/gausdal/bm-2019-forside/#/generic/summary/db6da351-a571-4c67-836c-c3537c0cbc7e-cn
https://pub.framsikt.net/2019/gausdal/bm-2019-forside/#/generic/summary/db6da351-a571-4c67-836c-c3537c0cbc7e-cn
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Utfordringer i planperioden 

Videreutvikling og fornying av tilbud og tjenester. 

Utenforskap kan ramme alle. Sykdom, inntektstap, arbeidsledighet og ensomhet er noe mange opplever 
en eller flere ganger i livet. Det kan medføre store individuelle så vel som samfunnsmessige 
omkostninger. Utenforskap kan hindre det enkelte menneske å leve et godt liv og gjøre at samfunnet 
ikke får mobilisert innbyggernes ressurser for å løse viktige samfunnsoppgaver. Eksempler på 
utenforskap på individnivå kan handle om: 

• Omsorgssvikt som rammer barn 

• Lav inntekt  

• Ikke fullført videregående skole  

Psykiske lidelser er registrert som hovedårsak til omtrent en tredjedel av alle uførepensjoner. 

Gjennom tidlig innsats, god planlegging og prioritering, samt tverrsektorielt arbeid, skal kommunens 
innsats være rettet mot å utvikle det som skaper og fremmer helse og mestring i befolkningen. 

Psykisk helse og rustjenester er omtalt i planområde 11.  

Aktivitets- og arbeidstilbud for funksjonshemmede er omtalt i planområde 11. 

Flyktninger  

Det er avgjørende for alle flyktninger, både barn og voksne, at de raskt opplever seg inkludert i bygda. 
Dette forutsetter blant annet at de nyankomne lærer seg norsk. I barnehager, skoler og gjennom 
introduksjonsprogrammet er det mange som oppnår god kompetanse. For å bli en del av 
lokalsamfunnet er det likevel ikke nok med språkkompetanse. Det krever involvering av befolkningen for 
øvrig, og av frivillig sektor, for å skape tilhørighet og at flyktningene føler seg inkludert. 

Det har vist seg utfordrende å rekruttere et tilstrekkelig antall faddere for våre nyankomne 
flyktninger.  Når det gjelder sysselsetting er det utfordrende å finne nok relevante arbeidsplasser i 
regionen. 

Fokusområder 2019 

FOKUSOMRÅDE 1 - NAV 

Arbeidsgiverkontakt: Vi må skape flere og bedre relasjoner med arbeidsgivere. Vi må få mer effekt av 
arbeidsgiverkontakten for våre personbrukere 

Ungdom: Ungdom under 30 år må sikres målrettet aktivitet mot utdanning eller arbeid. 

Fremmedspråklige 

• Introduksjonsordningen må være arbeidsrettet og individuelt tilrettelagt 

• Det må være en sammenheng mellom introduksjonsprogrammet og evt. videre oppfølging i regi 
av NAV 
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Sykefraværsoppfølging: Vi må følge opp de sykmeldte slik at vi får de raskere tilbake i arbeid. 

Digitaliseringen 

• Ledere og medarbeidere må se mulighetene som følger av moderniseringen i NAV 

• Vi må realisere gevinster som bidrar til bedre service og kvalitet i brukeroppfølgingen 

Arbeidsretting: Arbeidsrettingen må fremstå tydelig i vår brukerkontakt 

 MÅL:  

Flere i arbeid: Økt sysselsetting gjennom et velfungerende arbeidsmarked og effektive virkemidler som 
gjør arbeid attraktivt 

Bedre brukermøter: Brukere skal oppleve at møtet med NAV dekker behovene de har innen vårt 
oppdrag 

Økt kompetanse: NAV har kapasitet, kunnskap og virkemidler til å løse vårt oppdrag sammen med 
brukere og samarbeidspartnere 

Leveransemål: 

• Andel med gradert sykemelding ved passering 12 uker skal i snitt være 48% 

• Andel gjennomførte dialogmøte 2 innen 26 uker skal i snitt være 80% 

• Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid skal i snitt være 68% 

• Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid skal i snitt være 49% 

• Andel virksomheter som har fått arbeidsmarkedsbistand og IA-tjenester fra NAV skal i snitt være 
20% 

• Unge under 30 år skal ha en aktiv plan med sikte på jobb eller utdanning innen 8 uker. 

• Innsatsen overfor brukere under 30 år, langtidsledige og innvandrere fra land utenfor EØS skal 
styrkes. Disse gruppene, samt personer med nedsatt arbeidsevne, skal prioriteres ved 
oppfølging og bruk av arbeidsrettede tiltak. 

• For brukere med manglende kvalifikasjoner er det viktig å kunne tilby kompetansehevende 
tiltak, eller sikre overgang til utdanning. 

• Langtidsledige skal alltid vurderes for direktemeldte stillinger. 

 FOKUSOMRÅDE 2 - Flyktninger 

Inkluderingsarbeid krever stor innsats fra mange i et lokalsamfunn. Flyktningene skal oppleve å bli del av 
et nærmiljø, få venner, lære språk - og skaffe seg utdannelse og arbeid. 

Vi må fokusere på hverdagsinkludering der introduksjonsprogram, boveiledning og fadderordning til 
sammen bidrar til trivsel og tilhørighet. Flyktningene, både barn og voksne, må oppleve helhetlige 
tjenester som i fellesskap styrker dem på veien mot inkludering. Gausdal ble ikke anmodet om bosetting 
i 2018, og tjenestenes fokus retter seg derfor mot de familiene som ble bosatt i 2017, og da spesielt mot 
barna. Vi ser det som spesielt viktig at flyktningbarn er inkludert i fritidsaktiviteter, og det er derfor 
utviklet et system der flyktningfamiliene kan søke om å få dekket utgifter til barnas deltakelse. 
Flyktningtjenesten har også opprettet egen barnekontakt som har spesielt ansvar for barns medvirkning. 
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Mål 

Flyktningene er inkludert i lokalsamfunnet 

Kjennetegn ved målet (måleindikator) 2018 2019 2020 2021 

Andel flyktninger som har fått tilbud om norskspråklig fadder 
innen 2 måneder etter bosetting. 

50 % 75 % 100 % 100 % 

Andel flyktningbarn i alderen 6- 18 år som deltar i en 
fritidsaktivitet innen 6 mnd. etter bosetting.* 

100 % 100 % 100 % 100 % 

          

*Status 2017: 69 % av barna i målgruppen deltar i en eller flere fritidsaktiviteter. 

Medarbeiderperspektivet 

 
NAV er det Lillehammer som er vertskommune for. Ansatte innenfor de andre tjenestene i dette 
planområdet telles med i enten planområde 9 eller 11.  

Mulige omstillinger i planperioden 2019-2022 

Innen området er det viktig med tidlig innsats og forebyggende arbeid, og det forutsetter at det er 
kapasitet (ansatte) og mye kompetanse. Tiltak og tjenester må likevel gjennomgås for å se på om nivået 
er riktig, og om tiltak virker etter hensikten. 

Helse 

Om planområdet 

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

Driftsbudsjett med endringer 
 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  55 324 55 324 55 324 55 324 

Sum Tekniske justeringer 4 713 4 713 4 713 4 713 
Konsekvensjustert budsjett 4 713 4 713 4 713 4 713 

Konsekvensjustert ramme 60 037 60 037 60 037 60 037 
Innsparingstiltak     

Saldering - planområde 11 Helse -550 -3 750 -4 500 -5 500 
Sum Innsparingstiltak -550 -3 750 -4 500 -5 500 

Nye tiltak     
Ressurskrevende tjenester 1 162 -238 -238 -238 
Andel utgifter interkommunalt samarbeid - legevakt og miljøretta helsevern 1 156 1 156 1 156 1 156 
Økt 40 % stillingsressurs ergoterapi 250 250 250 250 
Utskrivningsklare pasienter rus og psykiatri 221 221 221 221 
Prisvekst 1,8 % 174 174 174 174 
Reversering av bevilgning til innkjøp av hjelpemidler til hjelpemiddellageret -150 -150 -150 -150 
Komptansetiltak habilitering 100 0 0 0 
Andel interkommunale samarbeid - Friskliv -23 -23 -23 -23 
Sum Nye tiltak 2 890 1 390 1 390 1 390 

Nye tiltak og realendringer budsjett 2 340 -2 360 -3 110 -4 110 
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 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Ramme 2019-2022 62 376 57 676 56 926 55 926 

 

Nye tiltak 
 
Ressurskrevende tjenester 
Tiltaket gjelder prisjustering av utgifter til kjøp av ressurskrevende tjenester fra private aktører, i tillegg 
til at noen avtaler utfases/økes som følge av bortfall/endring av behov. 

Andel utgifter interkommunalt samarbeid - legevakt og miljøretta helsevern 

Det er en betydelig økning i kommunens utgifter til den interkommunale legevakten på Lillehammer. 
Dette skyldes i hovedsak økt antall årsverk for sykepleiere, opprettelsen av stilling som 
legevaktoverlege, samt reduserte inntekter. Det har det siste året vært foretatt en grundig gjennomgang 
av alle sider av budsjettet for den interkommunale legevakten. Det var i budsjettet for 2018 forutsatt en 
effektiviseringsgevinst knyttet til samdrift av legevakt og KAD, som det har vist seg vanskelig å ta ut. For 
å kunne rekruttere nok kvalifisert personell har det også vært nødvendig å tilby større stillingsstørrelser 
enn opprinnelig forutsatt. Inntektsbudsjettet for 2018 var overvurdert, blant annet som følge av for 
høye anslag på egenandeler og for høye anslag på salg av varer og tjenester. Videre er det en reduksjon i 
statlig tilskudd til vaktordning (K-vakt). 

Tiltaket må ses i sammenheng med reduserte utgifter til KAD-tilbudet, se kommentar på planområde 12 
Omsorg. 

Økt 40 % stillingsressurs ergoterapi 

Som ledd i kommunens satsing på hverdagsrehabilitering mottok kommunen i 2017 midler fra 
Fylkesmannens innovasjons- og kompetansetilskudd til en styrking av ergoterapiressurser. Disse midlene 
ble overført til 2018, og har blitt benyttet i tråd med formålet. I strategiplanen for 2018-2021 ble 
styrkingen lagt inn som fast fra og med 2019, og dette er lagt til grunn også i strategiplanen for 2019-
2022. Signaler fra sentrale myndigheter innebærer at det er sannsynlig at det kommer et lovkrav om 
ergoterapistillinger i kommunene fra 2020. 

Utskrivningsklare pasienter rus og psykiatri 

Fra 01.01.2019 innføres kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet 

Reversering av bevilgning til innkjøp av hjelpemidler til hjelpemiddellageret 

For årene 2017 og 2018 har det ligget inne en årlig bevilgning på 150.000 kr til ekstraordinært innkjøp av 
hjelpemidler. Bevilgningen reverseres etter planen fra og med år 2019. 

Komptansetiltak habilitering 

Kompetansetiltak knyttet til forebygging og håndtering av vold og trusler i habiliteringstjenesten. 

Andel interkommunale samarbeid - Friskliv 

Tiltaket gjelder regional frisklivssentral som kommunen har sammen med Øyer og Lillehammer. 
Utgiftene var nok litt høye i 2018-budsjettet, og reduseres derfor litt i 2019. 

Sammendrag budsjett 

I tillegg til de tiltak som konkret framgår i dokumentet, er det på alle planområdene budsjettendringer 
knyttet til blant annet lønnsoppgjør og korreksjoner mellom planområdene. Det er flyttet 1,5 mill. kr fra 
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planområde 7 Bygg/eiendom/areal og 2,5 mill. kr fra planområde 12 Omsorg. Det innebærer ingen 
realitetsendring i utgiftene, kun en korreksjon slik at de kommer på rett sted. 

Kostra-analyse 
 Gausdal 

2016 
Gausdal 

2017 
Tynset Øyer Hole Oppdal Kostragruppe 

11 
Prioritet        
Netto dr.utg. pr. innb. 233 Annet forebyggende 
helsearbeid  (B) *) **) 

555 235 96 66 208 283 179 

Netto dr.utg. pr. innb. 241 Diagnose behandling re-
/habilitering  (B) *) **) 

2 856 2 687 2 704 2 829 1 622 2 320 1 881 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse 
(B) *) **) 

4 027 3 632 3 349 3 919 2 100 3 149 2 656 

 
 
Dekningsgrad 

       

Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 
241 

11,6 11,4 10,0 9,9 9,5 9,5 9,8 

Kvalitet        
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere 
(årsverk) 

10,3 10,4 10,9 16,2 8,6 9,5 10,1 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 

 

Netto driftsutgifter per innbygger til kommunehelse justert med utgiftsbehov og deflator* omfatter 
KOSTRA-funksjonene 232 forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, 233 annet forebyggende 
helsearbeid og 241 diagnose, behandling, re-/habilitering. 

*Se nærmere beskrivelse under kapittelet "Introduksjon til KOSTRA og begrepsforklaringer" 

https://pub.framsikt.net/2019/gausdal/bm-2019-forside/#/generic/summary/db6da351-a571-4c67-836c-c3537c0cbc7e-cn
https://pub.framsikt.net/2019/gausdal/bm-2019-forside/#/generic/summary/db6da351-a571-4c67-836c-c3537c0cbc7e-cn
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Kommentarer til nøkkeltallene 

Ut fra tabellen ser vi at Gausdal kommune bruker betydelig mer enn K11 og 
sammenligningskommunene på kommunehelse. Gausdal har satset målrettet på forebyggende tiltak til 
yngre. I tillegg er fastlegetjenesten trappet opp de siste årene. Gausdal kommune ligger over K11 og de 
fleste sammenligningskommuner både når det gjelder legeårsverk og fysioterapiårsverk. 

Utfordringer i planperioden 

Flere voksne og eldre innbyggere - med behov for tjenester og tilrettelegging 

I løpet av de siste 15 årene har brukere under 67 år fordoblet seg, og utgjør i dag nesten 40% av dem 
som mottar helse- og omsorgstjenester. Tjenestene som ytes til denne målgruppen har stor grad 
rehabiliteringsformål. Utviklingen gjenspeiler at kommunene har fått større ansvar for voksne og eldre 
mennesker med ulike hjelpebehov, herunder også mennesker med psykiske vansker og psykiske lidelser 
og/eller rusproblematikk. Samtidig lever flere med kronisk sykdom. 

Flere bruker med sammensatte tjenestebehov og reduserte økonomiske rammer i kommunen, 
medfører at det må jobbes annerledes enn i dag. Et godt og effektivt kommunalt tjenestetilbud trenger 
ikke nødvendigvis bety økt volum og kapasitet, men det krever fremfor alt endrede arbeidsformer og en 
annen innretning av tjenestetilbudet. Nye arbeidsformer må sikre at brukere med kronisk sykdom og 
sammensatte behov får kvalifisert oppfølging og opplæring. Tjenestene må sikre at det brukes modeller 
for oppfølging og behandling som har dokumentert effekt. Det at tjenestene kommer inn tidlig i 
behandlingsforløpet er av avgjørende betydning.  Tidlig tverrfaglig innstas og systematisk oppfølging og 
opplæring (gjennom f.eks. oppfølgingsteam) viser til god effekt både for brukere og tjenesteapparat. 
Brukere med sammensatte behov har også lovfestet rett til koordinering av tjenester, koordinator og 
individuell plan. Dette sikrer brukermedvirkning og bidrar til effektiv og koordinert tjenesteyting. 

Digital transformasjon /  velferdsteknologi i et brukerperspektiv 

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å kunne 
tilby tjenester som er effektive og enkle å bruke. Digital transformasjon handler også om muligheten til å 
tenke nytt og innovativt i tjenesteyting, og å vurdere om en kan bruke digitale løsninger for å dekke 
behovet for tjenester til ulike målgrupper. Dette kan komme i stedet for kommunal oppfølging for noen 
målgrupper, og utfylle oppfølgingen for andre målgrupper. ParkinsonNet er et eksempel på en 
nettbasert modell som skal bidra til å kvalitetssikre behandlingen og imøtekomme den enkelte pasients 
behov og livssituasjon. En kronikergruppe får på denne måten tilgang på relevante data om eget 
behandlingstilbud, lærings- og mestringskurs og annen relevant web-basert informasjon. Dette bidrar til 
at brukerne kan leve med og mestre kronisk sykdom. På samme måte kan brukere som sliter med 
psykisk sykdom ha nytte av digitale kurspakker med en kognitiv innretning. Også innen rehabilitering 
finnes aktuelle digitale kurstilbud i mestringsstrategier, som kan være viktige tillegg i en krevende 
rehabiliteringsprosess. 

Interkommunalt samarbeid 

Innen psykisk helse og rustjeneste har en hatt et interkommunalt samarbeid siden 2014. Dette 
samarbeidet ble etablert med et utgangspunkt i et mandat fra styret i Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Et 
interkommunalt fagteam for psykisk helse og rus har vært pådriver for å sette i gang tiltak i 
interkommunal regi (blant annet ulike mestringskurs).  Det interkommunale samarbeidet har resultert i 
nye arbeidsmodeller og samarbeidsformer. Et eksempel på dette er planlegging av etablering av FACT-
team (FACT: fleksible aktivt oppsøkende behandlingsteam). FACT-team er innrettet mot den dårligste 
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gruppen innen psykisk helse og rustjenesten, -en gruppe som tjenestene i liten grad klarer å yte hjelp 
som virker til i dag. I et FACT-team skal både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 
arbeide sammen i ambulante team for å nå målgruppen på en bedre måte. Å rette tiltakene inn mot 
brukers behov, der hvor bruker bor, og å legge vekt på og lytte til hva bruker selv mener og har nytte av 
er sentralt i FACT-modellen. Et annet eksempel på nye arbeidsformer som er tatt i bruk i alle 
kommunene i samarbeidet i Helseregion Sør-Gudbrandsdal er FIT (feed-back informerte tjenester), som 
er et verktøy for å innhente mer pålitelige og effektive brukertilbakemeldinger. Dette skal sikre at 
brukeren har effekt av tjenestene. Denne måten å jobbe på skal også sikre tilbakemelding til 
behandleren om hva som har effekt for den enkelte bruker, og slik sett bidra til endring og forbedring 
av tjenestetilbudet. 

Samtidig som det interkommunale samarbeidet innen psykisk helse og rus har etablert nye måter å 
arbeide på, samt nye tilbud til ulike brukergrupper, så er det også fokus på hva som vil utfordre 
tjenesten i tiden framover. En felles utfordring er hvordan kommunene kan etablere et helhetlig og godt 
tilbud til yngre ressurskrevende brukere – en gruppe som kommunene i dag kjøper tjenester til fra 
private aktører. I tiden framover vil det være viktig å videreutvikle de etablerte arenaene for 
interkommunalt samarbeid, samt også vurdere nye samarbeidsområder som kan gi et mer effektivt 
tilbud til brukerne til en lavere kostnad. 

Interkommunalt samarbeid og større fagmiljøer kan, som nevnt over, både bidra til kompetanseutvikling 
og et bedre tilpasset tilbud til brukerne. Gode og sterke fagmiljøer kan også bidra til å styrke 
kommunenes omdømme, og derigjennom bidra til at kommunene framstår som en attraktiv og 
foretrukket arbeidsgiver. 

Tidlig innsats, forebygging, helsefremmende arbeid og mestring 

Tidlig innsats forutsetter en proaktiv tilnærming fra tjenestene, der tverrfaglig kartlegging er sentralt. Å 
komme inn tidlig og få kartlagt helhetlig gir et bedre utgangspunkt for å få god effekt av behandlingen 
som gis. Tidlig innsats lønner seg både for bruker og tjenesteyter. Ved tidlig og tverrfaglig innsats unngår 
en å gi kompenserende tjenestetilbud etter hvert som tilstanden blir dårligere, noe som kan bli en dårlig 
og dyr løsning. 

For å styrke den forebyggende og helsefremmende innsatsen må eksisterende tiltak videreføres og 
utvikles, samtidig som en må vurdere andre lavterskel tilbud i samarbeid med andre. Tjenestene må 
også spille på lag med de øvrige ressursene i samfunnet, som lokale lag og foreninger og frivillig sektor. 

Kommunen ønsker å bidra til en helsetjeneste der hver enkelt tjenestemottaker får mulighet til å leve et 
aktivt og mest mulig selvstendig liv til tross for sykdom og funksjonstap. Det innebærer å ta i bruk 
brukernes ressurser på nye måter, med økt fokus på mestring i hverdagslivet og på den enkeltes 
erfaringskompetanse i utvikling av tjenesten. En viktig mestringsstrategi er alltid å starte med 
spørsmålet: Hva er viktig for deg? For brukeren gir dette en mulighet til å sette egne mål i en ny og 
krevende livssituasjon. Å være med å bestemme selv skaper motivasjon og drivkraft til arbeidet. 

Pårørendestøtte og veiledning av nettverk og nær familie skal være en naturlig del av det brukerrettede 
arbeidet.  Støtte til de nærmeste kan gi brukeren styrke til å stå i en krevende livssituasjon, og samtidig 
klare å arbeide seg ut av den. Samtidig kan pårørendestøtte og faglig veiledning bidra til at pårørende 
kan bidra i det videre forløpet på en god og konstruktiv måte. 
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KONKRET INNEBÆRER FORANNEVNTE FØLGENDE UTFORDRINGER FOR PLANOMRÅDET: 

1. Et økende antall eldre innbyggere krever økt innsats og tilrettelegging fra 
rehabiliteringstjenestene. 

2. Et økende antall yngre brukere med komplekse bistandsbehov skal også følges opp innenfor 
reduserte økonomiske rammer. 

3. Flere og mer komplekse oppgaver legges til kommunene, noe som krever utvikling av ny 
kompetanse og faglige forutsetninger. 

4. Rekruttering av nødvendig spisskompetanse i et begrenset arbeidsmarked. 
5. Samarbeid og samhandling på tvers av tjenester internt i kommunen, interkommunalt og 

mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

Fokusområder 2019 

Fokusområde 1 – Rehabiliteringstjenesten og Frisklivssentralen 

• Satsing på hverdagsrehabilitering og tidlig innsats. 

• Flere lavterskel aktivitetstilbud for å opprettholde aktivitet og deltakelse. 

• Videreutvikle tilbudene ved den interkommunale frisklivesentralen, som Gausdal er 
vertskommune for. 

• Delta aktivt i interkommunalt utviklingsarbeid innen rehabilitering. 

Mål:  

Tjenestene skal preges av mer forebygging og mindre reparasjon. 

Leveransemål: 

• En positiv utvikling i antall gjennomførte hverdagsrehabiliteringsforløp. 

• Innbyggerne har tilgang til flere lavterskel møteplasser som fremmer helse og mestring. 

• Den interkommunale frisklivssentralen utvider sin portefølje av tilbud både i bredde og dybde, 
og flere deltakere benytter seg av sentralens lavterskel trenings- og gruppetilbud. 

• Regionalt kompetanseløft og fagsamlinger innen rehabilitering. 

Fokusområde 2 - Habiliteringstjenesten 
Utvikling av felles faglig plattform på tvers av bofellesskapene. 

• Kvalitetsarbeid i tjenesten. 

• Nærværsarbeid. 

Mål:  

Tjenesteyting i samsvar med gjeldende rutiner, lover og regelverk for fagområdet. 

Leveransemål: 

• Det gjennomføres kompetansetiltak og opplæring som sikrer forsvarlig faglighet på tvers av 
tjenesten. 
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• Det rapporteres færre avvik på tjenesteutøvelsen. 

• Nærværet i tjenesten viser en positiv utvikling. 

Fokusområde 3 – Psykisk helse og rustjeneste 
Ta i bruk nye modeller og arbeidsmetoder for mer effektiv oppgaveløsning. 

• Kompetanseheving og utvikling av tjenesten. 

• Systematisk samarbeid med andre tjenester opp mot målgruppa. 

• Delta i interkommunalt utviklingsarbeid innen psykisk helse og rus. 

Mål:  

Tjenesten har effektive arbeidsmetoder og verktøy og god kompetanse til å møte framtidas 
utfordringer. 

Leveransemål: 

• Flere brukere klarer seg med korte behandlingsforløp. 

• Vi avslutter behandling som ikke virker, og vurderer alternativer sammen med bruker. 

• Nye og fleksible tverretatlige oppfølgingsmodeller gir effekt mot de tyngste målgruppene, - bl.a. 
gjennom bruk av FIT (feedback informerte tjenester) og deltakelse i etablering og drift av 
interkommunalt FACT-team (fleksibelt aktivt oppsøkende behandlingsteam). 

Fokusområde 4 - Legetjenesten 

• Sikre stabilitet og forutsigbarhet i legetjenesten. 

• Utvikling av samarbeidet rundt den interkommunale legevakten og KAD-plassene (kommunale 
akutte døgnplasser), som nå samdriftes i nytt bygg i tilknytning til sykehuset på Lillehammer. 

• Videreutvikling av forum for samarbeid mellom legetjenesten og kommunale helse- og 
omsorgstjenester. 

• Vurdere interkommunal tilknytning av kommuneoverlege-funksjonen 

Mål:   

Innbyggerne har tilgang på legetjenester av god kvalitet 

Leveransemål: 

• Det er lav turnover blant kommunens fastleger, og ved vakanser evner vi å rekruttere nye leger 
raskt. 

• Pasientene opplever redusert ventetid både for å få legetime og på venteværelset. 

• Vi deltar aktivt i regional kommunalsjefgruppe i Helseregion Sør-Gudbrandsdal, der 
videreutvikling av legevakt- og KAD-samarbeidene drøftes. 

• Kommunen benytter KAD-plassene i økende grad. 

• Det gjennomføres systematiske møter mellom legetjenesten og kommunale helse- og 
omsorgstjenester. 
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Medarbeiderperspektivet 

 

 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2017 2018* Mål 2019 Mål 2022 

Nærvær 91,7 92,4 95 96 

*2018 = status 2. tertial 

Mulige omstillinger i planperioden 2019-2022 

 
Det arbeides fortsatt med å tilpasse turnuser i habiliteringstjenesten, og en regner med at også dette 
arbeidet kan gi noe reduksjon i driftsrammen framover. Det arbeides med å slå sammen turnuser på 
Aktivitetssenteret i Forset og Bofelleskapet ved Nedre Flatland. Hvis en ser Krysset Gjenbruk og 
Aktivitetssentret i Forset under ett, vil det også være mulig å redusere noe i driftsrammen her. På sikt 
bør en også vurdere muligheten for strukturgrep knyttet til behovet for heldøgns omsorgsplasser i 
habilitering, -dette sett opp mot at kommunen har etablert 8 nye plasser i Heggelia for målgruppen og 
ikke redusert noe på det totale antall plasser vi har.  

Videre omstilling av helse- og omsorgstjenestene tar utgangspunkt i at folk ønsker å bo lengst mulig 
hjemme (framfor på institusjon) og mestre livet selv. En fortsatt vridning av ressursinnsatsen fra 
institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg (jfr. de siste to års strategiplaner) vil være hovedstrategien 
for det videre omstillingsarbeidet. Vi må i dette arbeidet se på  alternative løsninger for struktur (bl.a. 
nedlegging av sykehjemsplasser/sykehjemsavdelinger), tjenesteinnhold og arbeidsformer innad i helse- 
og omsorgstjenestene, og strategier/tiltak som styrker kommunens samlede fokus på tidlig innsats, 
forebyggende arbeid og egenmestring. Videre må bemanningsplaner og arbeidsplaner gjennomgås, slik 
at vår ressursbruk på  helse- og omsorgstjenester blir mer på nivå med hva sammenliknbare kommuner 
bruker. Rådmannen fremmer forslag om at dette følges opp ved at kommunestyret bestiller en egen 
utredning om tiltak,  tjenester og struktur, jfr. saksframlegget. 

Investeringsbudsjett 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Saksref.  
 

  
Godkj.vedtak 

Brutto 
prosjekt 

utgift 
 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjekt 

utgift 
 

2019 2020 2021 2022 2019-
22 

Dagaktivitetstilbud for eldre 2020  0 3 300 0 3 300 300 3 000 0 0 3 300 
Nødstrøm til legetjenesten og 
beredskapsrom. 

2019  0 250 0 250 250 0 0 0 250 

Varmeanlegg legesenteret 2019  0 350 0 350 350 0 0 0 350 

Sum investeringsprosjekter   0 3 900 0 3 900 900 3 000 0 0 3 900 

 
Dagaktivitetstilbud for eldre 
Som ledd i omstillingsprosessen innen omsorgssektoren, arbeides det blant annet med å vri 
ressursinnsatsen fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg (jfr. de siste to års strategiplaner). I 
dette arbeidet står tidlig innsats og forebygging sentralt, og styrking av kommunens dagsenteraktivitet 
er et viktig tiltak i så henseende. 

Ved fjorårets budsjettbehandling ble det fra administrasjonen foreslått å sette av midler (0,5 mill. kr til 
et forprosjekt i 2018, og 4,5 mill. kr til et hovedprosjekt i 2019) til ombygging av det tidligere 
bofellesskapet i Flataveien 6 til dagsenteraktivitet. Kommunestyret vedtok å trekke ut denne 
investeringen, men la inn 0,5 mill. kr til et forprosjekt i 2019. 
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Det har gjennom det siste året kommet ulike innspill knyttet til framtidig bruk av Flataveien 6, og dette 
vil bli vurdert i forbindelse med revidering av helse- og omsorgsplanen i 2019. Det vil uansett lokalisering 
være behov for å styrke kommunens dagsentertilbud, og rådmannen foreslår at det bevilges 0,3 mill. kr 
til et forprosjekt i 2019 og 3,0 mill. kroner til et hovedprosjekt i 2020. Det presiseres at dette er 
overslagsbevilgninger, og det vil bli fremmet en egen sak før man går inn i et hovedprosjekt. 

 

Nødstrøm til legetjenesten og beredskapsrom. 

Tiltaket gjelder nødstrøm til legetjenesten og kommunens beredskapsrom. Det er viktig at det er en 
tilfredsstillende nødstrømløsning for legetjenesten dersom strømmen blir borte. Uten strøm er det ikke 
mulig å komme inn på journalsystemet, og dette kan i ytterste konsekvens være kritisk.  

Det er en mobil nødstrømløsning i dag i tilknytning til beredskapsrommet, men denne er ikke 
tilstrekkelig til også å omfatte legetjenesten. Det foreslås derfor en løsning som dekker begge behovene. 
Eksisterende mobile løsning kan dermed benyttes andre steder i kommunen. 

Varmeanlegg legesenteret 

Som følge av for mye jern og mangan i grunnvannet under kommunehuset fungerer dagens 
varmepumpeløsning ved legesenteret dårlig. Etter dialog med totalentreprenør er det besluttet å bygge 
om anlegget til en kollektorløsning. Med eksisterende løsning pumpes grunnvannet opp og kjøres 
gjennom varmepumpen. Med en kollektorløsning senkes slanger ned i borehullene, og en væske 
sirkulerer i slangene for å hente varme fra grunnvannet og opp til varmepumpen.Det setts av 350.000 kr 
til denne ombyggingen.  

Omsorg 

Om planområdet 

Planområdet omfatter kommunens pleie- og omsorgstilbud, og inneholder sykehjemsdrift, 
helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie), praktisk bistand (hjemmehjelp), omsorgsboliger, 
bofellesskap, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistanse, trygghetsalarm, tildelingskontor, 
kjøkkendrift i institusjon og matlevering til hjemmeboende. 

Driftsbudsjett med endringer 
 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  98 869 98 869 98 869 98 869 

Sum Tekniske justeringer -2 707 -2 707 -2 707 -2 707 
Konsekvensjustert budsjett -2 707 -2 707 -2 707 -2 707 

Konsekvensjustert ramme 96 163 96 163 96 163 96 163 
Innsparingstiltak     

Saldering - planområde 12 Omsorg -3 500 -5 000 -6 000 -8 000 
Sum Innsparingstiltak -3 500 -5 000 -6 000 -8 000 

Nye tiltak     
Ressurskrevende tjenester -659 -2 483 -2 483 -2 483 
Prisvekst 1,8 % 462 462 462 462 
Andel utgifter interkommunale samarbeid - KAD og samarbeid Helseregion Sør-
Gudbrandsdal 

-263 -263 -263 -263 

Innkjøp av personløftere 0 72 0 0 
Sum Nye tiltak -460 -2 212 -2 284 -2 284 

Nye tiltak og realendringer budsjett -3 960 -7 212 -8 284 -10 284 

Ramme 2019-2022 92 202 88 950 87 878 85 878 
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Innsparingstiltak 
 
Saldering - planområde 12 Omsorg 
Videre omstilling av helse- og omsorgstjenestene tar utgangspunkt i at folk ønsker å bo lengst mulig 
hjemme (framfor på institusjon) og mestre livet selv. En fortsatt vridning av ressursinnsatsen fra 
institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg (jfr. de siste to års strategiplaner) vil være hovedstrategien 
for det videre omstillingsarbeidet. Vi må i dette arbeidet se på  alternative løsninger for struktur (bl.a. 
nedlegging av sykehjemsplasser/sykehjemsavdelinger), tjenesteinnhold og arbeidsformer innad i helse- 
og omsorgstjenestene, og strategier/tiltak som styrker kommunens samlede fokus på tidlig innsats, 
forebyggende arbeid og egenmestring. Videre må bemanningsplaner og arbeidsplaner gjennomgås, slik 
at vår ressursbruk på  helse- og omsorgstjenester blir mer på nivå med hva sammenliknbare kommuner 
bruker. Rådmannen fremmer forslag om at dette følges opp ved at kommunestyret bestiller en egen 
utredning om tiltak,  tjenester og struktur, jfr. saksframlegget. 

Nye tiltak 

Ressurskrevende tjenester 

Tiltaket gjelder prisjustering av utgifter til kjøp av ressurskrevende tjenester fra private aktører, i tillegg 
til at noen avtaler utfases/økes som følge av bortfall/endring av behov. 

Andel utgifter interkommunale samarbeid - KAD og samarbeid Helseregion Sør-Gudbrandsdal 

Tiltaket gjelder interkommunale samarbeid innen helseregionen Sør-Gudbrandsdal. Dette omfatter, 
intermediær-avdeling, sykehjemsoverlege/medisinskfaglig ansvarlig, mm. Tiltaket omfatter også KAD-
plassene som nå er lokalisert til de nye legevaktslokalene på Lillehammer. Det er en reduksjon i 
utgiftene til KAD sett opp mot budsjett 2018, dette oppveies imidlertid av økte utgifter knyttet til 
legevakt, se planområde 11 Helse. 

Innkjøp av personløftere 

Det er nødvendig å erstatte utrangerte personløftere. Dette må delvis dekkes innen eksisterende 
rammer, og delvis med en egen bevilgning knyttet til dette. 

Sammendrag budsjett 

I tillegg til de tiltak som konkret framgår i dokumentet, er det på alle planområdene budsjettendringer 
knyttet til blant annet lønnsoppgjør og korreksjoner mellom planområdene. På planområde 12 Omsorg 
er det trukket ut 2,5 mill. kr som har blir ompostert til planområde 11 Helse, da utgiftene reelt sett hører 
hjemme der. 

Kostra-analyse 
 Gausdal 

2016 
Gausdal 

2017 
Tynset Øyer Hole Oppdal Kostragruppe 

11 
Prioritet        
Institusjoner (f253+261) - andel av netto 
driftsutgifter til plo(B) 

57,1 % 53,7 % 40,4 % 42,8 % 42,0 % 39,5 % 41,6 % 

Netto dr.utg. pr. innb. 253 Helse- og 
omsorgstjenester i institusjon  (B) *) **) 

9 282 9 102 6 057 5 827 6 224 5 319 6 199 

Netto dr.utg. pr. innb. 254 Helse- og omsorgstj. 
til hjemmeboende (B) *) **) 

6 441 7 515 3 972 8 505 8 546 8 777 8 957 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og 
omsorg (B) *) **) 

18 279 19 136 16 484 16 581 16 815 16 169 16 848 

Produktivitet        
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av 
hjemmetjenester (i kroner)(B) *) 

153 763 177 789 163 613 200 648 275 724 270 717 261 368 
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 Gausdal 
2016 

Gausdal 
2017 

Tynset Øyer Hole Oppdal Kostragruppe 
11 

Dekningsgrad        
Mottakere av hjemmetjenester per 1000 
innbyggere(B) 

53 50 51 45 38 45 51 

 
*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 

  

 

Netto driftsutgifter per innbygger til pleie og omsorg, korrigert med utgiftsbehov og deflator* inkluderer 
funksjonene 234 aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser, 
253 helse- og omsorgstjenester i institusjon, 254 helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, 255 
medfinansiering av somatiske tjenester tilbakeført til staten fra 2015, men påvirker 2014-tall betydelig), 
256 tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene (KAD) og 261 institusjonslokaler.  

*Se nærmere beskrivelse under kapittelet "Introduksjon til KOSTRA og begrepsforklaringer" 

Kommentarer til nøkkeltallene 

KOSTRA-tallene viser at det har skjedd en vridning av tjenestene, fra institusjonsbasert til hjemmebasert 
omsorg. Utgiftene til sykehjem er fortsatt høyere enn sammenligningskommunene, men har stabilisert 
seg de siste to årene. Utgiftene til hjemmetjenester har økt noe fra 2016 til 2017. Noe av denne 
økningen er knyttet til planområde 11. Sammenlignet med andre kommuner har Gausdal fortsatt lave 
utgifter til hjemmetjenester. Utgiftene per mottaker av hjemmetjenester er også lavere enn 
sammenligningskommunene. Dette viser at det er mange mottakere av hjemmetjenester, og det er få 
som mottar tjenester av stort omfang. I stedet for omfattende hjemmetjenester tildeles sykehjemsplass. 
Institusjonslokaler er en del av planområde 7 og blir kommentert der. 

https://pub.framsikt.net/2019/gausdal/bm-2019-forside/#/generic/summary/db6da351-a571-4c67-836c-c3537c0cbc7e-cn
https://pub.framsikt.net/2019/gausdal/bm-2019-forside/#/generic/summary/db6da351-a571-4c67-836c-c3537c0cbc7e-cn
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Utfordringer i planperioden 

Figuren «Struktur ↔ Kultur ↔ Prosess» viser det gjensidige forholdet mellom de tre hjørnesteinene i 
en organisasjon, ved at: a) strukturene: organiseringen, kvaliteten på verktøyene og rutinene, og 
b) kulturen: medarbeidernes holdninger, samarbeidsvilje, endringsvilje, bruk av kompetanse, etc. – har 
innvirkning på c) arbeidsprosessene, kvaliteten på arbeidet vårt i det daglige møtet med pasientene. Alt 
henger sammen med alt, slik at endringer i ett av trekantens hjørner, virker inn på de to andre hjørnene. 

 

Hovedutfordringen i årene som kommer, er at vi med færre ressurser skal opprettholde kvaliteten på 
tjenestene til flere pasienter med økende behov for behandling og pleie. Dette innebærer at 
medarbeiderne i tjenesten må «jobbe smartere», mer effektivt, vi må ta i bruk mer velferdsteknologi og 
ta ut gevinstene av dette i form av nye måter å organisere arbeidet på, vi må jobbe mer tverrfaglig og vi 
må legge til rette for økt medvirkning fra pasienter og pårørende for å øke pasientenes egenomsorg og 
mestringsevne. Likevel må vi regne med at vi ikke kan gjøre alt vi gjør i dag, så det må også ta stilling til 
hva vi skal gjøre mindre av, og eventuelt slutte å gjøre. 

STRUKTUR: KVALITETSFORBEDRING  

Faglighet og kvalitet:  

Vi har et økende antall pasienter, særlig yngre pasienter, med komplekse problemstillinger og 
sammensatte behov. Dette utfordrer både fagligheten og kapasiteten i tjenesten. Vi trenger ansatte 
med helsefaglig utdanning og spesialutdanning innenfor flere områder av sykepleiefaget. Behovet for et 
tettere tverrfaglig samarbeid øker. 

Interkommunalt samarbeid kan være en løsning når det gjelder pasienter med faglige utfordringer som 
krever en helt spesiell kompetanse. Dette gjelder både planområde 11 og 12. 

Samhandlingsreformen innen rus og psykiatri vil utfordre tjenestene på planområdene 11 og 12. 
Planområde 11 Helse vil få økte utfordringer på dagtid og/eller ved at det må etableres heldøgns 
botilbud. Planområde 12 Omsorg vil få økt belastning på hjemmetjenesten, særlig på kveld, natt og helg- 
og helligdager. 

Sikkerhet og internkontroll:  

Det stilles stadig høyere krav til dokumentasjon av direkte pasientrettet arbeid. Samtidig krever lover, 
forskrifter og tilsynsmyndigheter at vi gjør risikovurderinger for å forebygge og hindre uønskede 
hendelser. Dette tar tid og det går på bekostning av direkte pasientkontakt. Men gode 
internkontrollrutiner er viktig både for pasientsikkerheten og for helse, miljø og sikkerhet for 
medarbeiderne i en arbeidsintensiv tjeneste. 

Ressurser og kapasitet  

Ressursutnyttelsen ser vi i forhold til sammenliknbare kommuner: Dekningsgraden på sykehjemsplasser 
i Gausdal er høyere enn i sammenlignbare kommuner. Vi bruker betydelig mer penger på sykehjem og 
betydelig mindre på hjemmetjenester enn de andre kommunene. Slik sett ligger det godt til rette for å 
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få til en omstilling av tjenesten – en dreining fra institusjonstjenester til hjemmetjenester. Kostnaden 
per sykehjemsplass ligger også noe over en del andre kommuner, noe som indikerer at vi kan ha noe å 
hente på arbeidsplaner og organisering. 

Vi har mange hjemmeboende med et relativt lavt antall timer hjemmetjenester per uke – vi strør litt 
utover til mange. Det betyr igjen at det blir mye kjøring mellom mange pasienter som hver får lite hjelp 
– så vi får lite direkte pasienttid for pengene. Pasienter kan få mye hjelp, og forskjellig typer hjelp, selv 
om de bor hjemme, men har pasienten svært mye plager eller trenger svært mye hjelp, så er sykehjem 
som regel løsningen. 

Vi utnytter ikke det økonomiske potensialet som ligger i å la pasienten få bo hjemme godt nok. 
Økonomisk sett går det et skjæringspunkt ved ca. 25 timer hjemmetjenester i uka (dvs. 25 timer hos 
pasienten, pluss tiden til planlegging, kjøring og dokumentasjon). Opp til dette nivået er det økonomisk 
lønnsomt å yte hjemmetjenester, men må pasienten ha enda flere timer tjenester i uka, over en lengre 
periode, så er det mest lønnsomt at han er på sykehjem. 

Både for å etterkomme de fleste pasientenes ønske om å bo lengst mulig hjemme, og for å utnytte de 
økonomiske ressursene best mulig, bør vi ruste opp og bygge ut kapasiteten i hjemmetjenesten samtidig 
som vi reduserer driften i sykehjemmene. Denne omleggingen vil være tidkrevende både fordi det 
handler om å overføre kompetanse og ressurser fra ett sted til et annet under driftens gang, men også 
fordi det handler om en holdningsendring, både i befolkningen og blant personale og ledere. Likevel må 
hovedstrategien for neste planperiode være å bygge opp hjemmetjenesten samtidig som man bygger 
ned sykehjemsdriften. 

Velferdsteknologi  

Hvordan kan vi gjøre livene bedre for mennesker ved hjelp av teknologiske hjelpemidler? 
Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både 
offentlige og private virksomheter. Digitalisering og teknologiske løsninger skal legge til rette for at 
innbyggerne mestrer egen hverdag, også i perioder med sykdom og funksjonsnedsettelse. Teknologi skal 
benyttes til tilrettelegging av fysiske forhold, til å ha kontroll med egen helse og til å opprettholde sosial 
kontakt med omgivelsene. (3:1 Digitaliseringsstrategi.) 

Vi arbeider for å oppfylle regjeringens mål om at velferdsteknologi skal være en naturlig integrert del av 
tjenestetilbudet på lik linje med alle de andre tjenestene vi yter til pasienter og brukere. Det vi i dag 
kaller velferdsteknologi, trygghetsteknologi, o.l. er hjelpemidler på lik linje med gårammer, 
toalettforhøyere og håndtak i dusjen. Hensikten med å bruke hjelpemidlene er å lette hverdagen for 
pasienten, gi ham trygghet og gjøre ham i stand til å klare seg best mulig selv. Teknologi gir brukeren 
større frihet ved at han klarer seg selv og er mindre avhengig av hjelp fra andre. 

Teknologi vil aldri kunne erstatte menneskelig omsorg og fysisk nærhet, men teknologien skal brukes til 
å gjøre rutineoppgaver og til å spare tid på f.eks. bilkjøring og tilsyn som bare har til hensikt å se til at 
«alt er bra». Dermed frigjøres tid til at personalet nettopp kan yte omsorg og tjenester som krever god 
tid, helsefaglig kompetanse og fysisk nærhet. 

KULTUR: ORGANISASJONSUTVIKLING  

Organisasjonskultur defineres gjerne som de sett av felles verdier, normer og virkelighetsoppfatninger 
som utvikles i en organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og med omgivelsene. Innen 
planområde 12 Omsorg ble sykehjem- og hjemmetjenestene omorganisert høsten 2017. For å yte gode 
og effektive tjenester, må vi utvikle en felles kultur, både arbeidskultur og samarbeidskultur. 
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Kulturbygging er utfordrende og det tar tid å skape en arbeidskultur der alle trives, føler seg inkludert i 
miljøet og prøver å gjøre hverandre gode. Samtidig vet vi at «alt henger sammen med alt» slik at 
holdninger og medarbeidernes tilfredshet påvirker hvordan vi stiller oss til og tar i bruk systemene, 
verktøyene og kompetansen som vi har. 

Kompetanse  

Å være kompetent betyr å være i stand til å møte og takle de kravene som oppgaven gir. Det betyr å ha 
kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som passer til oppgavene som skal løses. 

Kompetanse er både den formelle utdanningen og den uformelle kunnskapen vi får gjennom det daglige 
arbeidet. Det er viktig for trivselen på arbeidsplassen at alle får brukt sin kompetanse og blir faglig 
utfordret slik at man må «strekke seg» og dermed får muligheten til å lære noe nytt. Faglig kompetanse 
er viktig for å utvikle og effektivisere organisasjonen og øke kapasiteten på tjenesten. 

Tilgangen til fagutdannet personell blir relativt sett mindre i årene som kommer, satt opp mot de 
oppgavene som skal løses. Det er derfor viktig at kompetansen utnyttes effektivt, både faglig og 
økonomisk, ved at man bruker rett kompetanse på rett oppgave. Det er en organisatorisk utfordring i 
turnusyrkene. 

Omstilling i hjemmetjenesten  

Fra Regjeringens plan, Omsorg 2020: «De største endringene i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene de siste tiårene har skjedd i hjemmetjenestene, og det er først og fremst 
hjemmesykepleien som vokser. Dette er et resultat av en tredobling av antallet yngre brukere under 67 
år. Som følge av en rekke reformer har ansvar og oppgaver blitt overført til kommunene. I tillegg 
kommer omstilling i spesialisthelsetjenesten med kortere liggetid, mer dagbehandling og poliklinisk 
behandling. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten har dermed fått nye brukergrupper med mer 
faglig krevende og komplekse medisinske og psykososiale behov. Både kvalitets- og ressursmessig ligger 
det et stort potensial i en enda sterkere utbygging av hjemmetjenestene. De hjemmebaserte tjenestene 
møter ofte brukere og pårørende i tidlig fase av sykdomsutvikling, og kan bidra til at de kan leve og bo 
selvstendig og ha en aktiv og meningsfull hverdag i fellesskap med andre. En sterkere hjemmetjeneste 
kan også forebygge ytterligere funksjonssvikt og sykdomsutvikling og bidra til å utsette 
institusjonsinnleggelse eller gjøre institusjonsopphold unødvendig. Det er derfor behov for å øke satsing 
på hjemmetjenester og tidlig innsats.» 

I et forebyggende perspektiv er det behov for å øke dagsenterkapasiteten både for (skrøpelige) eldre 
som ikke klarer å nyttiggjøre seg dagens lavterskeltilbud, og for hjemmeboende med demenssykdom. 
Det er mange eldre som trenger regelmessig aktivitet, både sosialt og fysisk, for å holde både hode og 
kropp ved like. Mange pårørende står i krevende situasjoner med familiemedlemmer som har en 
demenssykdom. Å være på et dagsenter noen dager i uken vil stimulere pasienten kognitivt og bremse 
utviklingen av demenssykdommen, og det vil avlaste pårørende som da får utført gjøremål som ellers er 
vanskelig når den demente personen er hjemme. Stortingsmelding 15 legger stor vekt på at kommunene 
oppretter dagtilbud til personer med demens, så vi vil også i denne perioden vurdere om det er 
ressurser til å ruste opp og ta i bruk det tidligere bofellesskapet i Flatavegen 6 eller andre kommunale 
lokaler til dette formålet. 

Hjemmetjenesten har til enhver tid over 300 pasienter. For å møte dagens og morgendagens behov må 
vi endre fokus fra «å gjøre for» til at pasientene har ansvar for egen helse og mestrer egen hverdag. 
Stikkord er: forebyggende samtaler, hverdagsmestring gjennom hverdagsrehabilitering og 
hjemmetrening og bruk av velferdsteknologi for å øke tryggheten for pasienten og gi mer målretta 
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tjenester. Hjemmetjenesten vil innføre forebyggende samtaler for innbyggere over 78 år og etablere 
helsestasjon for eldre hvor vi bl.a. kan vise teknologiske muligheter. 

De midlertidige lokalene for hjemmetjenesten er dårlig tilrettelagt og sliter på personalet. Plasseringen 
fører til uforholdsmessig mye kjøring, noe som gir mindre tid til pasientene og økt slitasje på bilene. Det 
er også utfordrende å samarbeide med de tilgrensende funksjonene som legetjenesten, psykisk helse og 
rus, fysioterapeut, ergoterapeut, kreftkoordinator, koordinerende enhet og tildelingskontoret. Det er 
derfor en forutsetning for en effektiv tjeneste at basen legges på Segalstad bru. Kommunestyret får seg 
forelagt en egen sak om dette i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2019. 

Fornyelse og innovasjon  

«Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres 
annerledes enn i dag» (Kåre Hagen, Innovasjon i omsorg). Vi er i gang med oppbyggingen av en ny 
organisasjon. Det gir anledning til å gjøre ting på nye og bedre måter. En viktig oppgave for ledere og 
tillitsvalgte blir å: oppfordre til, legge til rette for, samle inn og diskutere forslag til nye og innovative 
løsninger.  Det er i en slik omformingsfase at det er rom for å komme med nye løsninger. 

Gode innovasjoner kan gjøre systemer mer effektive, redusere kostnader, øke livskvaliteten og gjøre 
hverdagen tryggere for brukeren. Det er ikke bare produkter eller teknologiske løsninger som regnes 
som innovasjoner. Bedre prosesser, tjenester og driftsløsninger er også innovasjoner. En bedre måte å 
bruke teknologien på kan også være en innovasjon. I tillegg til at vi gjør noe nytt, må en innovasjon også 
være nyttig for dem den angår, og den må kunne tas i vanlig bruk, -være nyttiggjort.  

PROSESS: HELHETLIGE PASIENTFORLØP  

Helsedirektoratet har definert et helhetlig pasientforløp på følgende måte: «En helhetlig, 
sammenhengende beskrivelse av en eller flere pasienters kontakter med ulike deler av helsevesenet i 
løpet av en sykdomsperiode». Kjennetegn ved et helhetlig pasientforløp er: kontinuitet, samarbeid, 
sømløshet, pasientsentrert og kunnskapsdrevet. Måter å jobbe på for å skape helhetlige og dynamiske 
pasientforløp, er samlokalisering og prinsippene i Tillitsmodellen. 

Tillitsmodellen  

Forskere peker på at kommunene går fra en forvaltningskultur til en innovasjonskultur. Med 
Tillitsmodellen gis den enkelte medarbeider større selvstendighet og rom for egne vurderinger, noe som 
øker jobbtilfredsheten og motivasjonen for å utføre et grundig og godt arbeid. Man snakker om 
«innovasjonskultur» fordi erfaringen viser at: med større rom for egne vurderinger, kommer også de 
gode ideene fram i lyset, de blir diskutert og prøvd ut. Innholdet i Tillitsmodellen kan også oppsummeres 
gjennom hovedpunkter i stortingsmelding 15, Leve hele livet, som vektlegger: gode overganger, 
brukermedvirkning, tverrfaglige arbeidsmåter, forebygging og tidlig innsats. 

Hverdagsmestring defineres som: «Et forebyggende og rehabiliterende tankesett som vektlegger den 
enkeltes mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå. Brukerstyring og vektlegging av den enkeltes 
ressurser og deltakelse står sentralt». Det betyr at vi flytter fokuset fra sykdom til helse, og fra 
diagnosen til det hele mennesket. 

Ansatte opplæres til stadig å spørre pasienten: «Hva er viktig for deg?» Om vedtatte tiltak treffer bra i 
starten, vil pasientens behov endre seg, og det er da viktig at den som er hos pasienten og yter 
tjenestene, blir enig med pasienten om hva som er riktige tjenester og riktig nivå på tiltakene akkurat 
nå. Hovedinnholdet er mindre direkte styring og kontroll og mer tillit til medarbeidernes faglige 
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vurdering (derav «Tillitsmodellen»). Det er selvfølgelig en forutsetning at den enkelte medarbeider 
forholder seg lojalt til kommunens beslutninger og holder seg innenfor de til enhver tid gjeldende 
faglige, etiske, juridiske og økonomiske rammene. 

Brukermedvirkning 

Brukermedvirkning er lovfestet: «Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med 
pasient eller bruker. Det skal legges stor vekt på hva pasienten eller brukeren mener ved utforming av 
tjenestetilbud» (pas-/brukerrettighetsloven). God og reell brukermedvirkning bidrar til økt treffsikkerhet 
ved utforming og gjennomføring av både generelle og individuelle tilbud. Brukermedvirkning har en 
egenverdi i at mennesker som søker hjelp, beholder muligheten til å styre viktige deler av eget liv, motta 
hjelp på egne premisser og bli sett og respektert i kraft av sin grunnleggende verdighet. Når brukeren 
påvirker omgivelsene gjennom egne valg og ressurser, bidrar det positivt i bedringsprosessen. 

Tverrfaglig samarbeid  

Et godt tverrfaglig samarbeid er viktig både for kvaliteten og tilgjengeligheten på tjenestene. Flere andre 
tjenester er avhengige av at hjemmetjenesten har fagpersonell på vakt, som kan rykke ut til uforutsette 
hendelser, døgnet rundt alle dager i året. 

De siste årene har vi hatt større oppmerksomhet på forebyggende arbeid og tidlig innsats. Men vi har 
ennå ikke klart å vri ressursinnsatsen så mye som vi ønsker. Ansvaret for dette ligger i stor grad på 
hjemmetjenesten, samtidig som det fordrer økt tverrfaglig samarbeid. 

Helseminister Bent Høie sier dette: «Vi må få pasientene til å mestre hverdagen. Vi må jobbe i 
tverrfaglige team og bruke mulighetene som ligger i velferdsteknologi.» Når basen for hjemmetjenesten 
blir plassert sentralt i kommunen, i nærheten av og samlokalisert med de samarbeidende funksjonene, 
vil dette bli enklere å få til rent praktisk. 

Forebygging og tidlig innsats  

Omsorgstjenestene er de første som vil merke de demografiske utfordringene med større andel eldre og 
lavere andel yngre i yrkesaktiv alder. Også pga. tidligere utskriving fra sykehus, forventes det at 
kommunen må ta et utvidet ansvar for helsetjenester, og da særlig for rehabiliteringen av pasientene. 
Nye måter å organisere og utføre arbeidet på har derfor vært et sentralt tema i mange år. 
Hverdagsmestring (tidlig innsats og hverdagsrehabilitering) og Tillitsmodellen er her to sentrale tema. Vi 
skal fortsatt behandle og lindre, men det er viktig for pasientens mestring og egenomsorg at han/hun i 
størst mulig grad blir rehabilitert til å klare seg selv – til å mestre hverdagen og livet sitt. For å komme i 
dialog med personer i risikogrupper på et tidlig tidspunkt – slik at vi kan forebygge faktorer som 
forverrer helsen og reduserer personens funksjonsnivå – vil vi tilby forebyggende samtaler. 
Helsedirektoratet anbefaler at dette etableres i nært samarbeid med kommunens øvrige forebyggende 
tjenester og i samarbeide med fastlegene. 

Fokusområder 2019 

KVALITETSFORBEDRING  

Med knapphet på ressurser og økte statlige krav, er det viktig å arbeide kontinuerlig med internkontroll, 
effektiviseringstiltak og kvalitetsforbedring. Vi vil ha fokus på å ta i bruk velferdsteknologi både for å 
sikre kvaliteten, effektivisere tjenesten og øke innbyggernes frihet og valgmulighet. 
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MÅL  

Vi yter effektive tjenester med god kvalitet innenfor gjeldende økonomiske ramme. 

LEVERANSEMÅL  

• Systematisk arbeid med kvalitets- og internkontrollrutiner 

• Øke andelen ansatte med fag- og spesialutdanning 

• Øke antallet pasienter som bruker digital trygghetsteknologi 

• Øremerke ressurser til implementeringen av velferdsteknologi 

PASIENTFORLØP  

«Pasientforløpet» inneholder all kontakt som en pasient har med helse- og omsorgstjenesten. Særlig i 
overgangene mellom hjem, fastlege, sykehus, sykehjem og hjemmetjenester er det viktig å ha så god 
kommunikasjon og så sømløse overganger at pasienten opplever at hjelpen gis av en tjeneste: 
«pasientens helsetjeneste» (jfr. St.mld. 15). 

MÅL  

Pasienten opplever at helse- og omsorgstjenesten er helhetlig og sømløs, og med tjenesteytere som 
har pasientfokus og god fagkunnskap. 

LEVERANSEMÅL  

• Innføre arbeidsmåter etter tenkningen bak Tillitsmodellen. 

• Satsing på hverdagsrehabilitering og tidlig innsats. 

• Systematisk samarbeid med andre tjenester/faggrupper. 

• Innføre fast rutine med vurderingsbesøk i sykehuset. 

• Gi tilbud om systematiske pasient- og pårørendesamtaler. 

• Tilby forebyggende samtaler for alle innbyggere > 78 år. 

Medarbeiderperspektivet 

Medarbeiderperspektivet og ledelse 

Gode tjenester henger ikke alltid sammen med ressursbruk. Derfor utvikler vi ledere og medarbeidere 
bl.a. gjennom deltakelse i et KS-nettverk som bygger på fire søyler: 

1) Heltidskultur, arbeid med arbeidsplan og avtaleverk 

2) Arbeidsmiljøet, nærværsarbeid og oppfølging av medarbeiderne 

3) Kompetanse, om å rekruttere, beholde og utvikle medarbeiderne 

4) Ledelse, om verdibasert og styrkebasert ledelse. 

Målet med arbeidet er å beskrive gode og effektive arbeidsmåter, og implementere disse i tjenesten slik 
at de kommer pasientene til gode. Lederutviklingen er styrkebasert, der vi i fellesskap studerer og 
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reflekterer over situasjoner vi lykkes godt i, for å kunne bruke denne kunnskapen til å skape enda bedre 
tjenester. 

Det er en sammenheng mellom kvalitet på tjenestene og stillingsstørrelsen til de ansatte. Høyere 
stillingsbrøk gir mer kontinuitet, mer trening i oppgaveutførelsen, bedre kjennskap til pasientene og et 
større eierforhold til oppgavene og arbeidsplassen. Derfor er arbeidet med heltidskultur så viktig for 
tjenesten. 

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET  2017 2018* Mål 2019 Mål 2022 

Nærvær 91, 3 93,2 93,4 95,0 

* 2018 = status 2. tertial 

Mulige omstillinger i planperioden 2019-2022 

 

• Det må vurderes strukturgrep som nedlegging av sykehjemsplasser/sykehjemsavdeling(er). 

• Bemanningsplaner og arbeidsplan må gjennomgås, ressursbruken sammenliknes med 
sammenliknbare kommuner og reduseres deretter. 

• Benytte ressurser på tvers av enhetene til pasienter med behov for sammensatte og koordinerte 
tjenester. 

• Benytte velferdsteknologi for å redusere driftskostnader samtidig som kvaliteten på tjenesten 
øker. 

• Innføre vikarpool i enheten. 

• Slå sammen to vaskerier til ett. 

• Kjøpe personaltøy og avskaffe klesgodtgjørelse. 

• Øke timeprisen på praktisk bistand. 

Videre omstilling av helse- og omsorgstjenestene tar utgangspunkt i at folk ønsker å bo lengst mulig 
hjemme (framfor på institusjon) og mestre livet selv. En fortsatt vridning av ressursinnsatsen fra 
institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg (jfr. de siste to års strategiplaner) vil være hovedstrategien 
for det videre omstillingsarbeidet. Vi må i dette arbeidet se på  alternative løsninger for struktur (blant 
annet nedlegging av sykehjemsplasser/sykehjemsavdelinger), tjenesteinnhold og arbeidsformer innad i 
helse- og omsorgstjenestene, og strategier/tiltak som styrker kommunens samlede fokus på tidlig 
innsats, forebyggende arbeid og egenmestring. Videre må bemanningsplaner og arbeidsplaner 
gjennomgås, slik at vår ressursbruk på  helse- og omsorgstjenester blir mer på nivå med hva 
sammenliknbare kommuner bruker. Rådmannen fremmer forslag om at dette følges opp ved at 
kommunestyret bestiller en egen utredning om tiltak,  tjenester og struktur, jfr. saksframlegget. 
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Investeringsbudsjett 

Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter Ferdi
g 

år 

Saksref
.  
 

  
Godkj.vedta

k 

Brutto 
prosjek

t 
utgift 

 

Ørem
. 

fin. 
 
 

Netto 
prosjek

t 
utgift 

 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

2019
-22 

Bil 
hjemmetjeneste/tildelingskonto
r 

2019  0 150 0 150 150 0 0 0 150 

Investeringstiltak omsorg - ikke 
bygningsmessige tiltak 

2022  0 800 0 800 200 200 200 200 800 

Lokaler for hjemmetjenesten i 
kommunehuset 

2019  0 613 0 613 613 0 0 0 613 

Sum investeringsprosjekter   0 1 563 0 1 563 963 200 200 200 1 563 

 
Lokaler for hjemmetjenesten i kommunehuset 
Ny base for hjemmetjenesten foreslås etablert lokalene som i dag disponeres av Langsua-fellesskapet i 
tilknytning til servicetorget på kommunehuset på Segalstad bru. Etableringen gjøres ut fra både faglige 
og økonomiske hensyn: 

• Økt nærhet og samhandling mellom hjemmetjenesten og legetjenesten. 

• Økt nærhet og samhandling mellom hjemmetjenesten og psykisk helsetjeneste. 

• Mer tid til pasientkontakt, som følge av mindre tid i bil. 

• Bedre driftsøkonomi sammenlignet med dagens midlertidige lokalisering av hjemmetjenesten 
ved Forsettunet. 

• Lavere investeringskostnader enn en oppgradering av dagens midlertidige lokaler ved 
Forsettunet. 

Det vises til egen sak som legges fram for kommunestyret samtidig med budsjettsaken.  

Investeringer på planområde 7 Bygg/eiendom/areal – nye lokaler for hjemmetjenesten og nytt 
møterom 

De bygningsmessige investeringene knyttet til etablering av en ny base for hjemmetjenesten i lokalene 
som i dag benyttes av Langsua-fellesskapet er kostnadsberegnet til om lag 500.000 kr eks. mva, og 
finansieres over overskuddsfondet innen enhet for Helse og mestring. 

I forbindelse med etablering av ny base for hjemmetjenesten er nåværende møterom Langsua planlagt 
disponert til medisinrom, og det foreslås derfor etablert et nytt møterom i tilknytning til Servicetorget. 
Kommunen mangler i dag møterom med to dører, der ansatte har en alternativ utgang ved møter der 
vold-/trusselsituasjoner kan oppstå. Det nye møterommet er planlagt med denne typen funksjonalitet, 
og skal være tilgjengelig for hele kommunen. Møterommet er kalkulert til 123.000 kr inkl. mva. 
 
Investeringer på planområde 12 Omsorg - Ombygging av de tidligere banklokalene 
I forbindelse med etablering av ny base for hjemmetjenesten i lokalene som i dag benyttes av 
knutepunkt Langsua i kommunehuset ved Segalstad bru, forslås de tidligere banklokalene pusset opp til 
nye kontor- og utstillingslokaler for knutepunkt Langsua.  Kostnadene med oppussing av de tidligere 
banklokalene er anslått til 375.000 kr inkl. mva. I dette kostnadsoverslaget er følgende inkludert: 

• Oppfrisking av overflater vegg. 

• Nytt gulvbelegg der det er teppefliser i plan 1 og i trapp. 

• Dataopplegg og telefoni 
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• Mindre bygningsmessige arbeider. 

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. 

Driftsbudsjett med endringer 

 Økonomiplan 
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 
Vedtatt budsjett  -23 194 -23 194 -23 194 -23 194 

Sum Tekniske justeringer -6 956 -6 956 -6 956 -6 956 
Konsekvensjustert budsjett -6 956 -6 956 -6 956 -6 956 

Konsekvensjustert ramme -30 150 -30 150 -30 150 -30 150 
Nye tiltak     

Beregnet lønnsvekst 2019 5 194 5 194 5 194 5 194 
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 2018, virkning 2019 1 945 1 945 1 945 1 945 
Pensjon 271 -1 554 4 885 4 151 
Takstoppgjør for almennleger i 2018, helårsvirkning 120 120 120 120 
Sum Nye tiltak 7 530 5 705 12 144 11 410 

Nye tiltak og realendringer budsjett 7 530 5 705 12 144 11 410 

Ramme 2019-2022 -22 620 -24 445 -18 006 -18 740 

 

Nye tiltak 
 
Beregnet lønnsvekst 2019 
Det er beregnet en lønnsvekst på 3,25 % for 2019, jmf. satser inntatt i regjeringens forslag til 
statsbudsjett. Deler av økningen er lagt inn som følge av at oppgjøret for 2018 er lagt inn med 
helårsvirkning i 2019. Dette tiltaket omfatter øvrig anslått økning i kommunens utgifter utover dette. 

Pensjon 

Tiltaket omfatter endringer knyttet til ulike pensjonselementer. Gjelder reguleringspremie, bruk av 
premiefond, årets premieavvik og amortisering av tidligere års premieavvik. 

Årets premieavvik i 2019 er anslått å være slik at det blir ført som en mindreutgift i 2019, denne må 
deretter utgiftsføres med 1/5 hvert av de kommende fem år (er amortisering av tidligere års 
premieavvik). 

Takstoppgjør for almennleger i 2018, helårsvirkning 

Det er i statsbudsjettet for 2018 lagt inn en kompensasjon til kommunene for endringer i takstoppgjør 
for almennleger i 2018. Tilsvarende beløp legges inn i kommunens lønnsreservespost. 

Sammendrag budsjett 

I tillegg til de tiltak som er konkret beskrevet, er det endringer knyttet til fordeling av midler på øvrige 
planområder som følge av budsjettendringer i løpet av 2018. Som eksempel her nevnes fordeling av 
avsatt bevilgning til lønnsoppgjøret for 2018. 
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Kostra-analyse 

 

  
Gausdal 

2016 
Gausdal 

2017 
Tynse

t Øyer Hole 
Oppd

al K11 

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter 
(prosent) 27,2 % 26,5 % 

22,7 
% 13,9 % 

10,8 
% 20,0 % 

16,4 
% 

Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter(B) -0,8 % -0,9 % 3,8 % -1,1 % 6,0 % 5,0 % 2,3 % 

Frie inntekter i kroner per innbygger(B) *) **) 52 879 53 369 
53 

126 51 519 
54 

316 
52 

828 
52 

291 

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter(B) 0,6 % 0,3 % 2,5 % 2,9 % 7,0 % 4,3 % 2,6 % 

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter(B) 83,3 % 97,9 % 
72,7 

% 
113,6 

% 
66,8 

% 46,4 % 
88,8 

% 

                

*) Inflasjonsjustert med deflator **) Justert for utgiftsbehov 

*Se nærmere beskrivelse under kapittelet "Introduksjon til KOSTRA og begrepsforklaringer" 

Gausdal har lavere både netto og brutto driftsresultat enn de kommunene vi sammenligner oss med, og 
lånegjelden er blant de høyeste i gruppen. Arbeidskapitalen har vært på et tilfredsstillende nivå, men vil 
bli utfordret i takt med at disposisjonsfondene reduseres ytterligere. 

Utfordringer i planperioden 

• Kommunens handlingsfrihet blir ytterligere redusert som følge av at disposisjonsfondene 
foreslås tømt for å saldere driften. 

• Kommunens lånegjeld er høy, kommunen blir dermed sårbar for endringer i rentenivået. 

• Det er ikke noe inntektspotensiale av betydning fra 2020 knyttet til eiendomsskatt. Dette vil 
medføre reduksjoner i kommunens tjenestetilbud og/eller mer effektiv drift for å få balanse 
mellom utgifter og inntekter. 

• Det må gjennomføres ytterligere innsparing utover i planperioden dersom kommunen skal klare 
å bedre det økonomiske handlingsrommet.  

Det framgår av egne kapitler hvordan kommunens handlingsregler knyttet til økonomi er, og hva som er 
differansen til ønsket nivå.  

 

https://pub.framsikt.net/2019/gausdal/bm-2019-forside/#/generic/summary/db6da351-a571-4c67-836c-c3537c0cbc7e-cn
https://pub.framsikt.net/2019/gausdal/bm-2019-forside/#/generic/summary/db6da351-a571-4c67-836c-c3537c0cbc7e-cn
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Vedlegg: Befolkningsutvikling 
 
Befolkningsutvikling Gausdal og Oppland 

I kommuneplanens samfunnsdel tegnes framtidsbildet av Gausdal som et sterkt lokalsamfunn som har 
klart å holde innbyggertallet stabilt. Den store utfordringen er likevel kommunens 
befolkningssammensetning. 

Hedmark og Oppland er dårligst i landet på befolkningsutvikling. Dette faktagrunnlaget er 
utgangspunktet, noe som innebærer at vi må lete etter gode og nye virkemidler for å møte utviklingen, 
både på kort sikt i strategiplanperioden og på lengre sikt. 

 

Tabellen viser hva fødsler, innenlands innflytting og innvandring har betydd for befolkningsutviklingen i 
regionene i Oppland fra 2008 til 2017.

Tabellen viser befolkningsendringen i Gausdal og øvrige kommuner i Oppland når innvandring er 
medregnet.  
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Tabellen viser befolkningsendringen i Gausdal og øvrige kommuner i Opland når man har fjernet 
innvandring. 

 

Tabellen viser befolkningsutvikling 2008-2017. Den skiller mellom innvandring, innflytting og fødsel. 

Befolkningen i landet har økt med ca. 500.000 de siste 10 årene. Oppland er blant fylkene med lavest 
befolkningsvekst i landet. 

For å forstå befolkningsutviklingen i Gausdal og i Oppland, må man forstå innvandringens betydning. 
Innvandringen i den siste 10-årsperioden, er grunnen til at Oppland har hatt vekst. Uten innvandring 
ville nedgangen vært som vist i tabellen over. Den eneste gruppa som øker uten innvandring, er 
befolkningen i alderen 67+. 
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Framskriving. 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

0-19 år 1 318 1 299 1 292 1 278 1 262 1 255 1 235 1 225 1 203 1 183 1 165 

20-66 år 3 610 3 610 3 579 3 569 3 565 3 529 3 504 3 477 3 475 3 455 3 427 

67 år og over 1 220 1 218 1 239 1 253 1 259 1 281 1 305 1 321 1 343 1 356 1 374 

  6 148 6 127 6 110 6 100 6 086 6 065 6 044 6 023 6 021 5 994 5 966 

Befolkningsframskrivingen for Gausdal viser at folketallet går ned. Når det ikke går ned mer enn det gjør 
de nærmeste 10 årene, er det fordi levealderen øker. 

  

Utflytting og fødsler.  

 

Tabellen viser at i løpet av de siste 10 årene har det blitt 13% færre kvinner mellom 20-39 år i Gausdal. 
Det har direkte sammenheng med synkende fødselstall. 

De nyeste tallene for landet viser at hver kvinne føder 1,5 barn. Tallet har aldri vært så lavt. I Oppland 
har tallene falt fra 2 til 1,5 på 10 år. 
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Tabellen viser en framskriving for Gausdal og de øvrige kommunene i Oppland for endring av antall 
kvinner dersom utviklingen fortsetter som nå. 

Denne framskrivingen av antall kvinner mellom 20-39 år som flytter ut, vil gi stor nedgang i fødsler. 

Ungdom fra Oppland utdanner seg i like stor grad som ungdom i landet forøvrig. Men de flytter i liten 
grad tilbake til Oppland etter endt utdanning. 

Reiseliv og fritidsbolig-bygging, en stor og viktig næring i Oppland og Gausdal de senere årene, skaper i 
liten grad arbeidsplasser for høyt utdannede kvinner. 
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Framskrivingen i tabellen viser en utvikling hvor levealderen i Oppland øker, samtidig som det kommer 
færre til ved fødsel, innflytting og innvandring. 

Noen viktige utfordringer og konsekvenser 

Det vil være en stor utfordring i årene framover, både for Gausdal og regionen å opprettholde et stabilt 
innbyggertall med en balansert alderssammensetning. 

Å møte disse utfordringene vil bl.a innebære å: 

• Tilrettelegge for en næringsutvikling i kommunen og regionen som gir tilgang på lokale 
arbeidsplasser for unge som ønsker å etablere seg i Gausdal og Lillehammer-regionen. 

• Være en interessant og attraktiv kommune og region å bosette seg i. Og hva er det som gjør 
kommunen attraktiv? 

• Bidra til at innbyggere med innvandrerbakgrunn ønsker å bli boende i kommunen, integreres 
med jobb og bolig, og bidra til verdiskaping. 

• Høy levealder betyr at folk er ved god helse lenge og at vi har gode velferdsordninger. Flere 
eldre har bedre helse med ressurser til å ivareta egne behov, og kan også være bidragsytere 
overfor andre, som aktive innen frivillig sektor. 

• Flere i den aller eldste aldersgruppen betyr også at flere vil ha behov for helse- og 
omsorgstjenester. Dette innebærer at kommunen må møte eldre med tjenester som er 
helsefremmende og rehabiliterende. 

 



Barnehage 

 

Priser fra 1. januar 
2019 

2018 2019 Økning i % Økning i kr 

Barnehage full tid, 5 
dager pr. uke 

2 910 
2 990 2,7 % 80 

Barnehage deltid, 3 
dager pr. uke 

1 921 
1 973 2,7 % 52 

Barnehage deltid, 2 
dager pr. uke 

1 280 
1 316 2,8 % 36 

Barnehage deltid, 1 
dag pr. uke 

640 
658 2,8 % 18 

Søskenmod. 
barnehage, uansett 
antall 

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

Kost barnehage, pr. 
mnd. 

423 435 2,8 % 12 

Priser fra 1. august 
2019 

2018 2019 Økning i % Økning i kr 

Barnehage full tid, 5 
dager pr. uke 

2 910 
3 040 4,5 % 130 

Barnehage deltid, 3 
dager pr. uke 

1 921 
2 006 4,4 % 85 

Barnehage deltid, 2 
dager pr. uke 

1 280 
1 338 4,5 % 58 

Barnehage deltid, 1 
dag pr. uke 

640 
669 4,5 % 29 

Søskenmod. 
barnehage, uansett 
antall 

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

Kost barnehage, pr. 
mnd. 

423 435 2,8 % 12 

 

Skolefritidsordningen 
 

Tjeneste 2018 2019 Økning i % Økning i kr 

Skolefritidsordning 
4 - 5 dager pr. uke 

2 353 2 418 2,8 % 66 

Skolefritidsordning 
1 - 3 dager pr. uke 

1 723 1 771 2,8 % 48 

Skolefritidsordning 
timesats 

79 81 2,8 % 2 

Blir barna hentet 
etter stengetid 
16:30, faktureres 
pr. påbegynt 
halvtime 

367 378 2,8 % 10 
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Søskenmoderasjon 
skolefritidsordning, 
uansett antall 

50% 50% 0,0 %  

Kost 
skolefritidsordning, 
4 - 5 dager pr. uke 

290 298 2,8 % 8 

Kost 
skolefritidsordning, 
1 - 3 dager pr. uke 

174 179 2,8 % 5 

 
Kulturskole 
 

Tjeneste 2018 2019 Økning i % Økning i kr 

Dans 1 538 1 581 2,8 % 43 

Gruppeundervisning/rockeverksted 2 036 2 093 2,8 % 57 

Individuell undervisning 2 832 2 911 2,8 % 79 

Søskenmoderasjon individuell 
undervisning, uansett antall 

25% 25% 0,0 %  

 
Bibliotek 
 

Tjeneste 2018 2019 Økning i % Økning i kr 

Purregebyr, 1. 
gangs purring 

33 34 2,8 % 1 

Purregebyr, 2. 
gangs purring 

53 54 2,8 % 1 

Purregebyr, 3. 
gangs purring 

106 109 2,8 % 3 

 
Pleie, omsorg, rehabilitering og omsorgslønn 
 

Pleie og omsorg 2018 2019 Økning i % Økning i kr 

Trygghetsalarm, pr. 
måned 

300 308 2,8 % 8 

Frokost/kveldsmat, 
pr. porsjon 

27 28 2,8 % 1 

Middagsporsjoner 
til hjemmeboende, 
pr. porsjon 

77 79 2,8 % 2 

Full kost, 
bofelleskap m.v., 
pr. måned 

3 033 3 118 2,8 % 85 

Hjemmehjelp for 
brukere med 
inntekt under 2G* 

205 211 2,8 % 6 

Hjemmehjelp for 
brukere med 
inntekt mellom 2G 
– 3G 

663 682 2,8 % 19 
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Hjemmehjelp for 
brukere med 
inntekt mellom 3G 
– 4G 

1 126 1 158 2,8 % 32 

Hjemmehjelp for 
brukere med 
inntekt under 4G – 
5 G 

1 748 1 797 2,8 % 49 

Hjemmehjelp for 
brukere med 
inntekt >5 G 

2 178 2 239 2,8 % 61 

Timesats 
hjemmehjelp 

149 153 2,8 % 4 

Korttidsopphold 
sykehjem. Se 
kapittel "Opphold 
på sykehjem" 
under. Nye satser 
kommer i desember 
2018 

160 - - - 

Dag/nattopphold 
sykehjem  Se 
kapittel "Opphold 
på sykehjem" 
under. Nye satser 
kommer i desember 
2018 

80 - - - 

Kurdøgnpris 
sykehjem 

3 061 2 945 -3,8 % -116 

Rehabilitering 2018 2019 Økning i % Økning i kr 

Skyss dagsenter 
tur/retur 

50 51 2,8 % 1 

Omsorgslønn 2018 2019 Økning i % Økning i kr 

Timesats 179 185 3,25 % 6 

 
Opphold på sykehjem 
 
Langtidsplass: Satsen er avhengig av den enkeltes inntekt/utgift. Beregningen er hjemlet i § 3 i Forskrift 
om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Korttidsopphold: Satsen er fastsatt i §4 i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og 
omsorgstjenester  

Avlastningsplass og KAD-opphold (kommunal akutt døgnopphold): Gratis for den som mottar 
tjenesten. 

 
 
 
 
 

https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1349/§3
https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1349/§3
https://lovdata.no/SF/forskrift/2011-12-16-1349/§4
https://lovdata.no/SF/forskrift/2011-12-16-1349/§4
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Økonomisk sosialhjelp 

 

Tjenester/satser 2018 2019 Økning i % Økning i kr 

Enslig med egen 
husholdning 

6 321 6 498 2,8 % 177 

Hjemmeboende 
ungdom 

4 213 4 331 2,8 % 118 

Ektepar/samboende 10 128 10 411 2,8 % 284 

Samboende - en 
person 

5 065 5 207 2,8 % 142 

Barn 0 - 5 år 2 328 2 393 2,8 % 65 

Barn 6 - 10 år 3 071 3 157 2,8 % 86 

Barn 11 - 17 år 3 879 3 988 2,8 % 109 

Nødhjelp pr. dag pr. 
person 

86 89 2,8 % 2 

Nødhjelp pr. ekstra 
familiemedlem 

32 33 2,8 % 1 

 
Vann, avløp og feiing 
 

Vann- avløp- 
renovasjon og feiing 

2018 2019 Økning i % Økning i kr 

Vann, satser 
eksklusive mva 

    

Abonnementsgebyr 
bolig/næring pr. år, pr. 
abonnement. 

1 199 1 199 0,0 %  

Abonnementsgebyr 
hytter  

1 797 1 797 0,0 %  

Forbruksgebyr, all 
bebyggelse  

12 12 0,0 %  

Tilknytningsgebyr 
hytter pr, m2 

450 450 0,0 %  

Tilknytningsgebyr låg 
sats  

105 105 0,0 %  

Tilknytningsgebyr høg 
sats 

310 310 0,0 %  

Avløp, satser 
eksklusive mva 

    

Abonnementsgebyr 
bolig/næring pr. år, pr. 
abonnement 

1 406 1 336 -5,0 % -70.3 

Abonnementsgebyr 
hytter 

2 110 2 005 -5,0 % -105.5 

Forbruksgebyr, all 
bebyggelse 

18 17 -5,0 % -0.88 
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Tilknytningsgebyr 
hytter pr, m2 

396 396 0,0 % 0 

Tilknytningsgebyr låg 
sats 

145 145 0,0 % 0 

Tilknytningsgebyr høg 
sats 

428 428 0,0 % 0 

Slam, satser eksklusive 
mva 

    

Tømming av 
septikslam, pr m³. 

435 435 0,0 %  

Stoppgebyr 800 800 0,0 %  

Renovasjon, satser 
eksklusive mva 

2018 2019 Økning i % Økning i kr 

3-beholdersystem med 
restbeholder 140 liter 

1 840 1 880 2,2 % 40 

3-beholdersystem med 
restbeholder 240 liter 

2 432 2 524 3,8 % 92 

3-beholdersystem med 
restbeholder 360 liter 

3 908 4 096 4,8 % 188 

Sambruk (360l/2 ab.) 2 088 2 168 3,8 % 80 

Nedgravd/containere 
fellesløsning, liten (ny 
2016) pr. år 

1 840 1 880 2,2 % 40 

Nedgravd/containere 
fellesløsning, middels 
pr. år 

2 432 2 524 3,8 % 92 

Nedgravd/containere 
fellesløsning, stor (ny 
2016) 

3 908 4 096 4,8 % 188 

Hytter, kategori 1, pr. 
år og og setrer per ab., 
eks. mva 

704 728 3,4 % 24 

Hytter, kategori 2, pr. 
år, eks. mva 

1 880 1 952 3,8 % 72 

Papp/papir, økning 
med 100 l. til 240 l. 
beholder 

220 228 3,6 % 8 

Papp/papir, økning 
med 220 l. til 360 l. 
beholder 

384 396 3,1 % 12 

Matavfall, økning med 
100 l. til 240 l. beholder 

220 228 3,6 % 8 

Henting inntil 10 m. 408 420 2,9 % 12 

Henting inntil 30 m, 
(forutsetter at bil kan 
kjøre inntil) 

680 704 3,5 % 24 

Restavfall, satser 
eksklusive mva: 

    

100 liter ekstrasekk 
(grønn) 

68 72 5,9 % 4 
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Ekstratømming 
beholdere pr. 5 
beholdere (ny 2016) 

372 388 4,3 % 16 

Ekstratømming pr. stk. 
nedgravd/containere 
(ny 2016) 

576 596 3,5 % 20 

Levering restavfall 
gjennvinningsstasjoner  

2 440 2 520 3,3 % 80 

Etableringsgebyr 
beholdere/fellesløsning  

1 720 1 776 3,3 % 56 

Feiing, satser 
eksklusive mva 

    

Feieavgift, pr. pipe 410 410 0,0 %  

Gassfyringsanlegg 300 300 0,0 %  

Øvrige tjenester utført 
av feiervesenet betales 
etter medgått tid og 
følgende timepris 

547 547 0,0 %  

 
Landbruk 
 

Tjeneste 2018 2019 Økning i % Økning i kr 

Jordprøvetakning 
pr. uttatt prøve 

94 97 2,8 % 3 

Gjødselplan, pr. 
plan med bruk av 
husdyrgjødsel 
(eks. mva) 

1 335 1 372 2,8 % 37 

Gjødselplan, pr. 
plan uten bruk av 
husdyrgjødsel 
(eks. mva) 

947 974 2,8 % 27 

Gjødselplan, pr. 
plan tillegg pr. 
skifte utover 10 
(eks. mva) 

83 85 2,8 % 2 

Vegplanlegging, 
pr. time 

502 516 2,8 % 14 

Økonomisk 
planlegging, pr. 
time 

502 516 2,8 % 14 

Individuell 
rådgivning, pr. t. 
utover 2 timer 

502 516 2,8 % 14 

 
Skjenkebevilling 
 

Tjeneste 2018 2019 Økning i % Økning i kr 

Behandlingsgebyr 
ambulerende 
bevilling 

223 229 2,8 % 6 
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Arrangementer 
som varer 1 - 2 
dager  

631 649 2,8 % 18 

Arrangementer 
som varer 3 - 7 
dager 

1262 1 297 2,8 % 35 

 
Lokaler og idrettsanlegg 
 

GAUSDALHALLEN, 
innenbygds. 

2018 2019 Økning i % Økning i kr 

Lån av hel hall 
hverdager, pr. time, 
innenbygds 

55 57 2,8 % 2 

Lån av hel hall lør/søn, 
pr. time, innenbygds 

55 57 2,8 % 2 

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

55 57 2,8 % 2 

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

55 57 2,8 % 2 

Skytebanen, 
månedskort gruppe 
over 5 personer 

712 732 2,8 % 20 

GAUSDALHALLEN, 
utenbygds. 

2018 2019 Økning i % Økning i kr 

Leie av hel hall, pr. time 
hverdager 

521 536 2,8 % 15 

Leie av hel hall lør/søn, 
pr. time lør/søn 

816 839 2,8 % 23 

Leie pr. enhet i salen 
(1/3). Pr. time 
hverdager 

238 245 2,8 % 7 

Leie pr. enhet i salen 
(1/3). Pr. time lør/søn 

378 389 2,8 % 11 

Leie pr. enhet i salen 
(2/3) Pr. time hverdager 

310 319 2,8 % 9 

Leie pr. enhet i salen 
(2/3). Pr. time lør/søn 

490 504 2,8 % 14 

Skytebanen, 
månedskort gruppe 
over 5 personer 

712 732 2,8 % 20 

GAUSDAL ARENA, 
innenbygds. 

2018 2019 Økning i % Økning i kr 

Flerbrukshallen, hel hall 
pr. time 

55 57 2,8 % 2 
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Flerbrukshallen, 1/2 
hall, pr. time 

55 57 2,8 % 2 

Styrkerom, månedskort 
enkeltpersoner 

174 179 2,8 % 5 

Leie av styrkerom, 
månedskort grupper 
over 5 personer 

1 146 1 178 2,8 % 32 

Spinningrom time 55 57 2,8 % 2 

Skumgrop, i tillegg til 
hall, hverdager 

55 57 2,8 % 2 

Dansesal 55 57 2,8 % 2 

Klubbrom 55 57 2,8 % 2 

Møterom m/kjøkken, 
C102 

55 57 2,8 % 2 

Øvingsrom Akustikk 1 - 
5, C106 - 110 

55 57 2,8 % 2 

Ungdomshus 55 57 2,8 % 2 

GAUSDAL ARENA, 
utenbygds. 

2018 2019 Økning i % Økning i kr 

Flerbrukshallen, 
hverdager  hel hall pr. 
time 

521 536 2,8 % 15 

Flerbrukshallen, lør/søn 
hel hall pr. time 

817 840 2,8 % 23 

Flerbrukshallen, 
hverdager 1/2 hall, pr. 
time 

262 269 2,8 % 7 

Flerbrukshallen,lør/søn 
1/2 hall, pr. time 

411 423 2,8 % 12 

Styrkerom, månedskort 
enkeltpersoner 

174 179 2,8 % 5 

Leie av styrkerom, 
månedskort grupper 
over 5 personer 

1 146 1 178 2,8 % 32 

Spinningrom hverdager,  
time 

262 269 2,8 % 7 

Spinningrom lør/søn,  
time 

411 423 2,8 % 12 

Skumgrop, i tillegg til 
hall, hverdager 

262 269 2,8 % 7 

Skumgrop, i tillegg til 
hall, lør/søn 

411 423 2,8 % 12 

Dansesal hverdager pr. 
time 

262 269 2,8 % 7 

Dansesal lør/søn pr. 
time 

411 423 2,8 % 12 

Klubbrom, hverdager 
pr. time 

262 269 2,8 % 7 

Klubbrom, lør/søn pr. 
time 

411 423 2,8 % 12 
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Møterom m/kjøkken, 
hverdager pr. timeC102 

712 732 2,8 % 20 

Møterom m/kjøkken, 
lør/søn pr. timeC102 

411 423 2,8 % 12 

Øvingsrom Akustikk 1 - 
5, C106 - 110, hverdager 
pr. time 

262 269 2,8 % 7 

Øvingsrom Akustikk 1 - 
5, C106 - 110, lør/søn 
pr. time 

411 423 2,8 % 12 

Ungdomshus, hverdager 
pr. time 

521 536 2,8 % 15 

Ungdomshus, lør/søn 
pr. time 

817 840 2,8 % 23 

Utleie Linflåa 
kunstgressbane, lag 
utenfor Gausdal 
kommune og private 

2018 2019 Økning i % Økning i kr 

Kamp kunstgress, pr. 
økt 

2 026 2 083 2,8 % 57 

Barn og unge pr. time 475 488 2,8 % 13 

Senior, pr. time 791 813 2,8 % 22 

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

2018 2019 Økning i % Økning i kr 

Kamp gress, pr. økt 1 433 1 473 2,8 % 40 

Barn og unge gress pr. 
time 

314 323 2,8 % 9 

Barn og unge 
friidrettsbane pr. time 

160 164 2,8 % 4 

Senior, gress pr. time 646 664 2,8 % 18 

Senior, friidrettsbane 
pr. time 

321 330 2,8 % 9 

Arrangement, 
friidrettsbane pr. time 

716 736 2,8 % 20 

Lag og foreninger, 
KULTURHUSET 

2018 2019 Økning i % Økning i kr 

Innenbygds     

Øving inkl. flygel, 
talelyd, prosjektor (pr. 
time) 

54 56 2,8 % 2 

Øving inkl. flygel, 
talelyd, prosjektor (pr. 
gang- dag el. kveld) 

200 206 2,8 % 6 

Øving inkl. flygel, 
talelyd, prosjektor (hel 
dag) 

350 360 2,8 % 10 

Lydutstyr (betaling pr. 
arrangement) 

1 000 1 028 2,8 % 28 
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Garderober (betaling pr. 
gang/døgn) 

250 257 2,8 % 7 

Offentlig fest 7 000 7 196 2,8 % 196 

Utenbygds:     

Øving inkl. flygel, 
talelyd, prosjektor (pr. 
time) 

500 514 2,8 % 14 

Øving inkl. flygel, 
talelyd, prosjektor (pr. 
gang- dag el. kveld) 

1 800 1 850 2,8 % 50 

Øving inkl. flygel, 
talelyd, prosjektor (hel 
dag) 

2 700 2 776 2,8 % 76 

Lydutstyr (betaling pr. 
arrangement) 

2 385 2 452 2,8 % 67 

Garderober (betaling pr. 
gang/døgn) 

850 874 2,8 % 24 

Offentlig fest 7 000 7 196 2,8 % 196 

Private 
næringsdrivende og 
privatpersoner 

    

Mindre 
konserter/arrangement 
inntil 70 personer inkl. 
flygel og talelyd (pr. 
gang) 

2 200 2 262 2,8 % 62 

Større 
konserter/arrangement 
over 70 personer inkl. 
flygel og talelyd (pr. 
gang) konsert med lett 
servering inkl. 

3 500 3 598 2,8 % 98 

Lydutstyr (betaling pr. 
gang) 

2 385 2 452 2,8 % 67 

Salgsmesse (private 
næringsdrivende) 

4 400 4 523 2,8 % 123 

Offentlig fest 7 000 7 196 2,8 % 196 

Lag og foreninger, 
KOMMUNESTYRESALEN 

2018 2019 Økning i % Økning i kr 

Innenbygds:     

Inkl. piano og talelyd 
(pr. time) 

2 200 2 262 2,8 % 62 

Inkl. piano og talelyd 
(pr. gang- dag eller 
kveld) 

200 206 2,8 % 6 

Inkl. piano og talelyd 
(hel dag) 

250 257 2,8 % 7 

Utenbygds:     

Inkl. piano og talelyd 
(pr. time) 

250 257 2,8 % 7 
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Inkl. piano og talelyd 
(pr. gang- dag eller 
kveld) 

1 200 1 234 2,8 % 34 

Inkl. piano og talelyd 
(hel dag) 

1 500 1 542 2,8 % 42 

Private 
næringsdrivende og 
privatpersoner 

    

Inkl. piano og talelyd 
(pr. gang) 

1 700 1 748 2,8 % 48 

Salgsmesse eller annet 
inntektsgivende 
arrangement 

3 300 3 392 2,8 % 92 

Skoleanlegg 2018 2019 Økning i % Økning i kr 

Leie av skolelokaler, pr. 
semester 

719 739 2,8 % 20 

Leie av skolelokaler, pr. 
kveld 

287 295 2,8 % 8 

 

Om leie av lokaler og anlegg 
• Lag og foreninger med en ikke-kommersiell aktivitet betaler ikke moms. For andre kommer 

moms i tillegg til oppsatt pris. 

• Husleie klubbrom betales kun for lukket møtevirksomhet/arrangement 

• Husleie for større arrangementer, slik som fester, messer, utstillinger, kulturarrangementer, 
m.v. avtales for hvert enkelt tilfelle 

• Bruk av kiosken er innbakt i leieprisene. Ved samtidige arrangementer må bruk av kiosk avtales 
særskilt 

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

 

Arealplanlegging, byggesak, kart og oppmålingsarbeider 

Satsene for arealplanlegging, byggesak, kart og oppmålingsarbeider for 2019 vil være klare før 
formannskapets behandling av strategiplan 2019-2022, og blir publisert her. 

 
 


