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ØKONOMIBAROMETER 

I budsjettprosess før jul ble eiendomsskatt lagt inn for å klare investeringsambisjonene. 
Samlet kommunestyre tok vekk eiendomsskatt og signaliserte innsparing i drift. Målet er i 
overkant av 14 millioner kroner i økonomiplanperioden frem til 2021.  

INNSPARINGSPROSESS ØKONOMIPLAN 

Neste kommunestyremøte vil økonomiplan med investeringer bli kritisk gjennomgått. Vi skal 
ikke anbefale investeringer utover «godt nok nivå». (Helsehus anbudspapirer går ut i dag og 
vil ikke være med i den kritiske gjennomgangen). I tillegg vil vi gjennomgå mulige salg av 
eiendom og tomter. Reduksjon i investeringer gjør innsparingskravet lavere, men det vil 
likevel kreve reduksjon i drift. Huskeregel: 

Drift og investeringer henger sammen: Mindre lån -> mindre å spare -> flere i arbeid. 

Vi deler prosessen i to deler, første kommunestyremøte vil sektorledere selv foreslå tiltak 
etter en runde med sine ledere, som de kan anbefale. I neste fase frem mot sommeren vil 
alle ansatte bli involvert for å komme med ideer til inntektsøkning eller kostnadsreduksjoner. 
Tillitsvalgte skal brukes og involveres med en gang, det er viktig for å sikre gode prosesser.  

INNSYN OG ARKIVERING  

For å fjerne eventuelle misforståelser rundt medieoppslag, vil rådmannen presisere at 
arkivverdige dokumenter skal arkiveres og legges på postlisten så sant personvern er 
ivaretatt. Innsyn i uformell kommunikasjon som e-poster eller uformell prat, står rådmannen 
fast på at det ikke skal offentliggjøres eller legges på noen postlister, her gav KS sin advokat 
Lesja kommune fullt medhold.    

GDPR  

Prosjektleder i regionen Anne-Lene Engum, foreløpig personvernombud er Liv Eva 
Gråsletten, men på sikt vil vi prøve å løse en slik oppgave i samarbeid med Dovre kommune 
grunnet nøytralitetsprinsippet og like utfordringer. 

Fremover vil ledergruppen fokusere på å jobbe samlet mot vår 
felles arbeids visjon «Levande Lesja». Utvikling er og vil fortsatt 
være rådmannen sin øverste prioritet, både innen tjenester og 
næring. Økonomibarometeret ble nettopp publisert og viser Lesja 
på en 174 plass, ned fra 68 plass i 2016. I hovedtrekk skyldes det 
økning i låneopptak og et normert driftsresultat. Et fall på 107 
plasser blant landets 428 kommuner er likevel for høyt. 



 

KONSESJONSAVGIFT OG UTVIKLING 

En viktig avklaring gjelder «Levande Lesja», Nordveggen og den positive satsingen 
kommunen er inne i. Grunnet naturinngrep ved utbygging av kraftanlegg, får kommunen 
hvert år 5 millioner kroner til bruk i næringsutvikling. De midlene kan ikke brukes til annet enn 
næringsutvikling, det gjør at innsparinger ikke vil ramme utviklingsarbeidet i Lesja kommune.  

LEDELSE 

Vi er i prosess med å vurdere ulike opplegg for generell lederutvikling i organisasjonen. For 
at vi skal klare å løyse de økonomiske utfordringene fremover og unngå ROBEK listen, er vi 
heilt avhengig av god ledelse der alle jobber mot samme mål og tar selvstendig ansvar. 
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