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Disposisjonsfond - bruk av avsatte midler fra 2020. 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar: 

1. Å øke budsjettrammen til budsjettområde 5.0 Kultur og samfunn med 3 mill. kr i 2021. 
Økningen finansieres innenfor budsjettområde 8.3 Renter, avdrag, utbytte og fond med 3 
mill. kr i økt bruk av disposisjonsfond. 

2. Rådmann gis fullmakt til å innarbeide endringene i detaljbudsjettet for 2021. 
3. Gran kommunes egenandel til utbygging av bredbånd fra 2020 innarbeides i budsjett og 

økonomiplan for 2022-2025. 
  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
Mindreforbruk i 2020 ble avsatt til disposisjonsfond ved avslutningen av årsregnskapet, jfr. ny 
forskrift gjeldende fra 2020. Det medfører at rådmannen legger fram egen sak om justering av 
budsjettet for 2021 for å få budsjettmidler til å gjennomføre tiltak det var bevilget midler til i 2020. 
De ubrukte midlene er en del av de avsatte midlene på disposisjonsfondet.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Årsregnskapet for 2020 er avlagt etter ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 
årsberetning for kommuner. §4.3 i forskriften sier at mindreforbruk i årsavslutningen skal avsettes til 
disposisjonsfond.  Tidligere la rådmannen fram et forslag til disponering av mindreforbruk og 
Kommunestyret fattet vedtak. 
I budsjettet for 2020 ble det vedtatt noen engangsbevilgninger. I tillegg er det gjennom året bevilget 
midler i egne kommunestyrevedtak som er innarbeidet i det justerte budsjettet. 
I årsberetningen, som er en del av årsmeldingen, er avvik innenfor budsjettområdene kommentert. 
Avvik består blant annet av bevilgninger/engangsbevilgninger som ikke er brukt. Disse bevilgningene 
inngår i mindreforbruket og er avsatt til disposisjonsfond ihht. forskrift. Noen av bevilgningene 
gjelder tiltak som ikke ble gjennomført i 2020, men kan/må gjennomføres. Normalt ville rådmannen i 
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sin innstilling i årsregnskapssaken anmodet om at midlene ble tilført budsjettet i inneværende år for 
gjennomføring. Siden den nye forskriftene medfører at mindreforbruket i sin helhet er avsatt til 
disposisjonsfond, fremmer rådmannen egen sak om tilføring av midler til budsjettet 2021. 

  
Konsekvenser 
Tiltak med budsjett i 2020 som ikke ble gjennomført må få tilført nye midler i 2021 for å bli 
gjennomført. 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven, forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner. 
 
Eksisterende planer 
Budsjett og økonomiplan for 2021-2024. 
 
Gjeldende vedtak 
Budsjett og økonomiplan for 2021-2024. 
 
Økonomi 
Mindreforbruk i 2020 er avsatt til disposisjonsfond i sin helhet. Disposisjonsfondets saldo  
pr 31.12.2020, etter avsetning, er kr 106 169 933. Innstillingen i saken reduserer saldo på 
disposisjonsfondet med kr 3 mill. 
Mindreforbruket inneholder budsjettmessige bevilgninger som ikke ble brukt i 2020, som det er 
behov for/ønskelig å videreføre i 2021. Det er ikke mulig å gjennomføre tiltakene innenfor de 
eksisterende driftsrammene uten tilførsel av midler. 
 
Bemanning 
Ingen 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
I budsjettet for 2020 var det egne bevilgninger til formål som ikke er gjennomført, helt eller delvis. 
Oppsummert er dette følgende: 
 
Rådmann og stab  
I budsjettet for 2020 var det budsjettert med 2 mill. kr i digitaliseringsmidler og det er brukt 523 700 
kr.  Den planlagte framdrift i digitalisering var ikke mulig å gjennomføre både i forhold til kapasitet og 
prioriteringer på grunn av pandemien. I budsjettet for 2021 er det 1,5 mill kr i digitaliseringsmidler. 
Rådmannen vil gjennomgå digitaliseringstiltakene og komme tilbake med behov for tilføring av 
ubrukte midler fra 2020 ved seinere rapportering, eller egen sak i juni. 
 
Fellestjenester 
Det er i 4-årsperioden avsatt 1 mill kr hvert år til Gran kommunes egenandel til bredbånd for 
kommunens bedrifter og innbyggere. Egenandelen ble ikke utbetalt i 2020. Det er nå klart at 
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utbetalingstidspunkt vil bli avtalt når kontrakt inngås. Utbetalingstidspunktet er anslått til 2022 og 
rådmannen anbefaler at dette beløpet innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2022 – 2025. 
 
Kultur og samfunn 
Det var i opprinnelig budsjett avsatt midler til teknisk utstyr til kultursalen med 0,5 mill kr i et 
spleiselag mellom Gran kommune og Innlandet fylkeskommune. Gjennomføringen er ikke ferdig og 
det gjenstår 150 000 kr. 
Et annet tiltak i opprinnelig budsjett var vedlikehold og reparasjon av skade på flomforebyggingstiltak 
i Gran med 1,75 mill kr. Tiltaket ble ikke gjennomført i 2020 på grunn av manglende kapasitet hos 
entreprenørene. Dette er et viktig vedlikehold av flomforebyggingstiltak, og i 2021 er det kapasitet 
hos entreprenør til å utføre dette arbeidet. I årsberetningen der avvik mellom budsjett og regnskap 
for Kultur og samfunn er forklart, er Samferdsel og park sitt forbruk omtrent som justert budsjett. 
Mindreforbruket framkommer i den samlede budsjettrammen for kultur og samfunn. 
 
Kommunestyret vedtok i sak 124/20 å gi tilskudd til rehabilitering/bygging av nytt sceneanlegg i 
Størenslund med 1,1 mill kr. 
 
 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret tilfører budsjettområdet kultur og samfunn: 

 150 000 kr til teknisk utstyr til kultursalen 

 1,75 mill kr til vedlikehold og reparasjon av skade på flomforebyggingstiltak i Gran  

 1,1 mill kr i tilskudd til rehabilitering/bygging av nytt sceneanlegg i Størenslund 
 
Økningen i budsjettrammen finansieres med bruk av disposisjonsfond med 3 mill kr. 
 
Alternativt kan Kommunestyret vedta at deler av tiltakene finansieres innenfor egen budsjettramme. 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen. 
 

 
Dato: 23. april 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


