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Arkivsak-dok. 21/00170-26 
Saksbehandler Marianne Olsson 
 

 

 
 
 

   
 
 

Gran kommunes årsregnskap og årsmelding for 2020. 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar årsregnskapet for 2020. 
2. Kommunestyret vedtar årsberetningen (side 17 - 87 i årsmeldingen). 
3. Kommunestyret tar rådmannens årsmelding utover årsberetningen til orientering. 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Gran kommunes årsregnskap for 2020 Ja 
Gran kommunes årsmelding for 2020 Ja 
Revisjonsberetning for 2020 – Dokumentet vil bli ettersendt Ja 
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet for 2020 Ja 
 
 

Oppsummering 
Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av Kommunestyret selv, jfr Kommunelovens §14-2. 
 
Årsregnskapet er utarbeidet etter forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 
årsberetning. Årsberetningen er utarbeidet i etter Kommunelovens §14-7. 
 
Driftsregnskapet viste ved regnskapsavslutningen et mindreforbruk. Når regnskapet viser 
mindreforbruk, skal dette avsettes til disposisjonsfond, jfr § 4-3 i forskriften. Det medfører at 
regnskapet er avlagt i 0. Kommunestyret skal ikke som tidligere år vedta disponeringen av 
mindreforbruket. 
 
Investeringsregnskapet er avlagt med kr 0,- i udekket. Allikevel har noen investeringsprosjekter 
mer- eller mindreforbruk. I tillegg er det i 2020 ubudsjetterte salgsinntekter som inngår som fri 
finansiering i investeringsregnskapet. I veileder for budsjettering av investeringer og avslutning av 
investeringsregnskap går det fram at så fremt investeringsregnskapet har frie midler til 
finansiering, skal ikke enkeltprosjekters merforbruk framstå som udekket. Investeringsregnskapet 
er avsluttet i samsvar med dette. Rebudsjettering av restmidler fra investeringsregnskapet fra 2020 
er fremmet i egne saker. 
 

  
 

Saksgang Møtedato 
Formannskapet 06.05.2021 
Kommunestyret            



 

2 
 

 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
I følge Kommunelovens § 14-6 skal årsregnskapet avlegges senest 22. februar. Årsberetning skal iflg 
§14-5 avlegges senest 31. mars.  
 
Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av Kommunestyret selv, jfr Kommunelovens §14-2. 
 
Årsregnskapet er utarbeidet etter forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 
årsberetning og inneholder: 

 Bevilgningsoversikter drift 

 Bevilgningsoversikter investering 

 Økonomisk oversikt drift 

 Balanseregnskap 

 Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner 

 Noter 
 
Kommunelovens §14-7 sier hva årsberetningen skal redegjøre for: 
a) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den 
økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid 
b) vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra 
kommunestyrets premisser for brukes av bevilgningene 
c) virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for 
kommunen eller innbyggerne 
d) tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre høy etisk standard 
e) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling 
f) likestillingstiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling- og 
diskrimineringslovens formål om likestilling uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, 
funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. 
 
Årsberetningen i årsmeldingen er utarbeidet i forhold til dette. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven, forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning med tilhørende 
veileder og veileder for budsjettering av investering og avslutning av investeringsregnskapet. 
 
Eksisterende planer 
Budsjett og økonomiplan 2020-2023. 
 
Gjeldende vedtak 
Årsbudsjettet for 2020 med vedtatte budsjettendringer. 
Budsjett og økonomiplan for 2020-2023. 
 
Økonomi 
Driftsregnskapet er avsluttet i henhold til forskriftens § 4-3 Strykninger av budsjettdisposisjoner og 
avsetning til disposisjonsfond ved mindreforbruk i driftsregnskapet. Denne paragrafen innebærer at 
hvis årsregnskapet viser mindreforbruk skal dette avsettes til disposisjonsfond ved 
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regnskapsavslutningen. Kommunestyret vil ikke som tidligere få et mindreforbruk til behandling i 
årsregnskapssaken. 
 
Bemanning 
Ingen 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Driftsregnskapet 
Kapittel 4 i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning handler om 
avslutning av årsregnskapet. 
 
Årsavslutningsdisposisjoner er gjennomført slik: 
 
1. Alle budsjettdisposisjoner til bruk og avsetning til disposisjonsfond er regnskapsført som 
budsjettert, jfr forskriftens §4-1. 
2. Regnskapet viste deretter mindreforbruk. Er det regnskapsført bruk av disposisjonsfond skal den 
reduseres til 0, jfr forskriftens §4-3 1. ledd. 
3. Deretter viste regnskapet mindreforbruk og dette ble avsatt til disposisjonsfond jfr forskriftens § 4-
3 2. ledd. 
 
Tabellen nedenfor viser justert regnskapet som er avsluttet i balanse: 

 
  
I avsetningen til disposisjonsfond inngår ubrukte engangsbevilgninger fra budsjettet for 2020. Disse 
legges fram til behandling i egen sak etter behandlingen av årsregnskapssaken. 
 
 
 
 
 
 

Justert Regnskap Regnskap Budsjett (J) Kommentar
23 074 944 23 074 944 -5 332 523

-21 144 -21 144 0
 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -703 401 -703 401 4 840 523

-17 153 478 -17 153 478 -361 000
16 450 078 16 450 078 5 201 523

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -22 350 400 198 191 492 000

-22 056 590 -2 608 000 -2 608 000
FKR § 4-3, 2. ledd, avsetning 
til disposisjonsfond økes

-593 809 -593 809 -300 000

0 3 100 000 3 100 000
FKR § 4-3, 1. ledd bruk av 

disposisjonsfond redureres

300 000 300 000 300 000
 Dekning av tidligere års merforbruk

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsres. -23 074 944 -526 354 5 332 523
22 548 590Til korrigering av bruk og avsetning

             -Herav avsetning til disposisjonsfond

             -Herav avsetning Randsfordens reguleringsfond

             -Herav bruk av disposisjonsfond

             -Herav bruk av Randsfjordens reguleringsfond

             -Herav bruk

Netto driftsresultat

Overføring til investering
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:

             -Herav avsetning
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Investeringsregnskapet 
Investeringsregnskapet for 2020 er avlagt med kr 0,- i udekket/udisponert. Allikevel har noen 
investeringsprosjekter merforbruk eller mindreforbruk. 
 
Prosjekter med merforbruk: 

 
 
 
I tillegg til merforbruket vist i tabellen er det merforbruk knyttet til avdrag på startlån med 0,7mill kr.  
Vesentlige merforbruk er forklart i beretningsdelen av årsmeldinga. 
 
Det er regnskapsført ikke budsjetterte inntekter som er vist i tabellen nedenfor: 
 

 
 
 
I veileder for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskap går det fram at 
såfremt investeringsregnskapet har frie midler til finansiering, skal ikke enkeltprosjekters merforbruk 
framstå som udekket. Investeringsregnskapet er avsluttet i samsvar med dette. 
 
Investeringsprosjekter med mindreforbruk (restmidler) fra 2020 er behandlet i K-sak 15/21 (del I) og 
del II legges fram til behandling i samme møte som denne saken. 
 
Driftsregnskapet og investeringsregnskapet er avsluttet i 0,- og Kommunestyret skal ikke vedta 
disponeringer eller finansiering. 
 
 
 
 

Investeringsprosjekter med merforbruk:  Regnskap 2020 

Reinvesteringer vann- og avløps ledninger 3 874                  

Omlegging Vassendvika 230                     

Gran rådhus , ominnredning 215                     

Forlengelse Storgata Gran sentrum 166                     

Forpros jekt kulturarena Granvang 116                     

Kjøp av tomt 150/21 og 81                       

Granum KLP reklamas jon 62                       

Ti l takspakke EPC 50                       

Brandbu renseanlegg - branns ikring 46                       

Avs luttede pros jekt i  reklamas jonstiden 37                       

Hjelpemiddel lager (Dri ftss tas jon) 36                       

Forpros jekt ki rkesta l len Granavol len 30                       

Vegstas jon 17                       

Mohagen vest 6                         

Sum merforbruk 4 965                  

Ikke budsjetterte inntekter til finansiering:  Regnskap 2020 

Tomtesalg med fradrag for omkostninger -2 370                 

Bi ler fei ing -27                      

Utski fting av bi ler/maskiner -80                      

VA Bi ler -37                      

Sum 2 514-                  
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Dokumentene legges ut på hjemmesiden etter vedtak. 
 

 
Dato: 26. april 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


