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Arkivsak-dok. 21/00379-1 
Saksbehandler Marianne Olsson 
 

 

 
 
 

   
 
 

Budsjett og økonomiplan 2021-2024 - justering. 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar at budsjett og økonomiplanen 2021 – 2024 justeres slik: 

 
 

 
 

2. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide tallene i detaljbudsjettet. 
 
 

2021 2022 2023 2024

Utgift

 1.1

Avsetning ekstrautgifter og inntektsbortfall covid 19- 

fordeles av rådmann i fht faktiske 

merutgifter/mindreinntekter i Gran kommune

11 158      

1.1 K-sak 96/20 Bredbåndsøknad 2020 2 500        2 500     

1.1.
Nye avtaler på forsikring. Yrkesskade øker bl.a. som 

følge av covid-19. Forsikringer eiendom øker.
445            445           445        445       

1.1.

Styrke kommunens muligheter til kontroll med 

etterlevelse av reglene for smittevern i tilknytning til 

arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.  

711            

6.0

K-sak 90/20 Budsjett for Kontrollutvalget 2021, ingen 

økning utover prisvekst

8.3

K-sa 96/20 Bredbåndsøknad 2020, redusert 

avsetning disposisjonfond -2 500      -2 500   

8.3. Redusert avsetning pga økning forsikringer -445          -445          -445       -445      

Sum 11 869      -            -         -        

Inntekt

8.2

Økt rammetilskudd 1. halvår som kompensasjon for 

ekstrautgifter og innteksbortfall covid-19 (likt beløp 

pr innbygger) -11 158     

8.2 Koronatiltak smittevern -711          

Sum -11 869     -            -         -        

Saksgang Møtedato 
Formannskapet            
Kommunestyret            
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Saksdokumenter Vedlagt 
Budsjett- og økonomiplan 2021-2024 Ja 
 
 

Oppsummering 
Rådmannen legger fram sak om justering av Budsjett og økonomiplan 2021 – 2024 da endringer i 
statsbudsjettet,  vedtak i Ksak 96/20 Bredbånd samt økt premie som følge av ny forsikringsavtale 
ikke ble vedtatt i Ksak 116/20. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
I formannskapets møte 26.11.2020 presenterte rådmannen endringer i statsbudsjettet, vedtak i Ksak 
96/20 Bredbåndsøknad 2020 samt økteutgifter til forsikringer som følge av nye avtaler. Dette var 
endringer som var kommet etter at rådmannen la fram forslag til Budsjett og økonomiplan 2021 - 
2024. Formannskapet vedtok i Fsak 68/20, å innarbeide endringene i Formannskapets innstilling til 
Budsjett og økonomiplan 2021 – 2024, jfr vedtakets punkt 10.   
 
Kommunestyret behandlet Budsjett og økonomiplan 2021 – 2024 i Ksak 116/20. Forslag til vedtak 
som ble vedtatt i dette møtet, inneholdt ikke endringene som er beskrevet ovenfor. Det er på den 
bakgrunn behov for å justere Budsjett og økonomiplanen for 2021 – 2024. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommunelov, budsjettforskrift og økonomireglement. 
 
Eksisterende planer 
Budsjett og økonomiplan 2021 – 2024.  
 
Gjeldende vedtak 
Budsjett og økonomiplan 2021 – 2024. 
 
Økonomi 
Se egen tabell. 
 
Bemanning 
Ingen. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

  



 

3 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen legger fram samme tabell som til møte i Formannskapet 26.11 med anbefaling om at 
tallene innarbeides i Budsjett og økonomiplan for 2021 – 2024 slik at denne er i samsvar med 
statsbudsjett og gjeldende vedtak:

             
 
 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen. 
 

 
Dato: 14. januar 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 

2021 2022 2023 2024

Utgift

 1.1

Avsetning ekstrautgifter og inntektsbortfall covid 19- 

fordeles av rådmann i fht faktiske 

merutgifter/mindreinntekter i Gran kommune

11 158      

1.1 K-sak 96/20 Bredbåndsøknad 2020 2 500        2 500     

1.1.
Nye avtaler på forsikring. Yrkesskade øker bl.a. som 

følge av covid-19. Forsikringer eiendom øker.
445            445           445        445       

1.1.

Styrke kommunens muligheter til kontroll med 

etterlevelse av reglene for smittevern i tilknytning til 

arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.  

711            

6.0

K-sak 90/20 Budsjett for Kontrollutvalget 2021, ingen 

økning utover prisvekst

8.3

K-sa 96/20 Bredbåndsøknad 2020, redusert 

avsetning disposisjonfond -2 500      -2 500   

8.3. Redusert avsetning pga økning forsikringer -445          -445          -445       -445      

Sum 11 869      -            -         -        

Inntekt

8.2

Økt rammetilskudd 1. halvår som kompensasjon for 

ekstrautgifter og innteksbortfall covid-19 (likt beløp 

pr innbygger) -11 158     

8.2 Koronatiltak smittevern -711          

Sum -11 869     -            -         -        


