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Sammendrag: 
Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til budsjettjustering mellom tjenesteen-
heter for å fordele avsatte midler til lærlinger, spesialpedagogiske tiltak/tilretteleggings-
midler i kommunale barnehager og redusert foreldrebetaling i kommunale barnehager.  
 
Kommunestyret godkjenner låneopptak på sjølkostområde Byggesak for kostnader til inn-
føring av eByggesak. Midlene til innføring er budsjettert i driftsbudsjettet til Byggesak, men 
skal regnskapsføres i investering.  
 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtar netto budsjettrammer per tjenesteenhet, og kommunedirektørens 
fullmakter til å flytte budsjettposter mellom tjenesteenheter framgår av vedtak om årsbud-
sjettet.   
 
I årsbudsjett for 2020 er det avsatt budsjettmidler på Fellesutgifter og Fellesutgifter barne-
hage som skal fordeles til andre tjenesteenheter. Dette gjelder lærlingelønn, midler til spe-
sialpedagogiske tiltak i barnehage og kompensasjon for redusert foreldrebetaling i kommu-
nale barnehager.   
 
I årsbudsjett 2020 er det avsatt kr 732 000 til lærlingelønn på Fellesutgifter. Lønn til lærl-
inger føres løpende gjennom året i de tjenesteenheter som har lærlinger, og ved årsslutt 
bør de avsatte midlene fordeles ut til riktig kostnadsområde.  
 
I årsbudsjett 2020 er det avsatt 5 millioner kroner til spesialpedagogiske tiltak og tilrette-
leggingsmidler for funksjonshemmede barn i barnehage under Fellesutgifter barnehage. 
Midlene gjelder både private og kommunale barnehager. For 2020 har de kommunale 
barnehagene utgifter til spesialpedagogiske tiltak på omkring 1,8 millioner kroner.  
 
I årsbudsjett 2020 er det avsatt kr 454 000 til å kompensere for redusert foreldrebetaling i 
kommunale barnehager pga. gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling for barn av lav-
inntektsfamilier.  
 



I årsbudsjett 2020 er det budsjettert med 1 million kroner til innføring av eByggesak. Pro-
sjektet gjennomføres i 2020, sammen med Lillehammer og Gausdal. Avsatte midler skal 
dekke kjøp av IKT-utstyr/programvare samt prosjektledelse og lønnsmidler. Etter nærmere 
vurdering er dette en kostnad som skal regnskapsføres i investeringsregnskapet. Det skal 
deretter beregnes kapitalkostnader for investeringen som årlig dekkes av sjølkostområde 
Byggesak og inngår i gebyrgrunnlaget.  
 
Vurdering:  
Budsjettmidler til lærlinger, spesialpedagogiske tiltak barnehage og redusert foreldrebetal-
ing kommunale barnehager er anslag, og midlene er plassert innenfor Fellesutgifter og Fel-
lesutgifter barnehage. Midlene fordeles til de aktuelle enheter når årets utgifter er kjent, i 
stedet for å legge usikre anslag inn i rammene til tjenesteenhetene. Midlene som fordeles 
ved årsslutt er dekking av faktisk påløpte kostnader i tjenesteenhetene gjennom året.  
 
Innføring av eByggesak er budsjettert i driftsbudsjettet på sjølkostområde Byggesak, men 
etter en nærmere vurdering er dette en kostnad som skal føres i investeringsregnskapet. 
Kapitalkostnader som følge av investeringen belastes sjølkostområde Byggesak.  
 
Justeringer framlagt i denne sak gjøres for å flytte budsjettposter dit påløpte kostnader skal 
regnskapsføres i 2020, og medfører ingen resultateffekt for kommunen.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele lærlingemidler på kr 732 000 til de 
tjenesteenheter som har hatt utgifter til lærlinger i 2020.   

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midler fra Fellesutgifter barnehage til 
Mosjordet og Vidarheim barnehage med inntil 2,3 millioner kroner. 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak på 1 million kroner for utgifter knyttet til 
innføring av eByggesak på sjølkostområde Byggesak. Kapitalkostnader som følge av 
investeringen innarbeides i sjølkostberegningen for Byggesak.  
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