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Att: Ordfører og rådmann 

 
 
 

 
 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL GRAN 
KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2020 
 
Kontrollutvalgets oppgave er å avgi en uttalelse om årsregnskapet, jf. forskrift om kontrollutvalg 
og revisjon § 3: 

 

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene 
og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. 

 
Kontrollutvalget behandlet kommunens årsregnskap for 2020 i sitt møte den 30. april 2021 som 
sak 23/2021.  
 
Det ble fattet slik vedtak (enstemmig):  
 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL GRAN KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2020 
 

Innledning: 
Kontrollutvalgets oppgave er å uttale seg om kommunes årsregnskap og årsberetning før 
formannskapet innstiller til vedtak, jf. kommunelovens § 14-3.  
 
Kontrollutvalget har behandlet kommunens årsregnskap for 2020. Sammen med 
årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og lovpålagt årsberetning, jf. kommuneloven 
§ 14-7.  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte 
dokumentene, og orienteringer fra kommunens revisor og kommuneadministrasjonen. 
 
Revisors beretning: 
Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen har en positiv totalkonklusjon, dvs. 
at revisor mener kommunens årsregnskap for 2020 er avlagt uten vesentlig feil og at 
lovmessige krav er oppfylt.  
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Årsberetningen: 
Kontrollutvalget har vurdert om de formelle kravene til årsberetningen er fulgt, jf. 
kommunelovens § 14-7. Alle områdene som det stilles krav om at det skal redegjøres for er 
omtalt i den fremlagte årsberetningen.  
 
Kontrollutvalgets kommentarer til årsregnskap og årsberetning:    

 
a) Økonomisk situasjon og finansielle måltall:  

Kommunen skal vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi, jf. 
kommunelovens § 14-2. Nedenfor følger oversikt over vedtatte måltall og årets 
resultat: 

 

 Måltall 
2020 

Resultat 
2020 

 

 

Netto driftsresultat  
(i % av brutto driftsinntekter)  

Min. 
1,75 % 

1,9 %  

Netto lånegjeld /gjeldsnivå  
(i % av brutto driftsinntekter) 

Maks. 
70 % 

75,5 %  

Disposisjonsfond  
(i % av brutto driftsinntekter) 

Min. 
10 % 

8,9 %  

 
Samlet sett mener kontrollutvalget at kommunen har en tilfredsstillende finansiell 
stilling, men med noe begrenset handlefrihet.  
 
Kontrollutvalget har følgende kommentarer til måltallene: 

 
• Netto driftsresultat:  

Regnskapet er avlagt med et positivt netto driftsresultat på 23,1 millioner i 2020, 
noe som utgjør 1,9 % av driftsinntektene. Positivt netto driftsresultater gir mulighet 
til å kunne avsette midler til egenfinansiering av investeringer og for å kunne 
håndtere uforutsette svingninger i driften gjennom året. Kommunestyret har vedtatt 
å redusere måltallet til 1,0 % i 2021 og i økonomiplanperioden 2022-2024. Ifølge 
sentrale myndigheter er et netto driftsresultat under 1,75 % over tid ikke 
bærekraftig. 

 

• Netto lånegjeld / gjeldsnivå: 
Kommunens netto lånegjeld utgjør 75,5 % av driftsinntektene, dvs. høyere enn 
vedtatt måltall om maks 70%. Netto lånegjeld er langsiktig gjeld, ekskl. 
pensjonsforpliktelse, lån til videreutlån og ubrukte lånemidler.  
Basert på vedtatt økonomiplan for 2022-2024 vil kommunens netto lånegjeld øke. 
Kommunestyret har vedtatt å heve måltallet til 100 % i økonomiplanperioden. Høy 
lånegjeld betyr økt rente- og avdragsbelastning i driftsregnskapet, dvs. redusert 
handlefrihet. Anbefaling fra sentrale myndigheter er maks 80%. Utviklingen i 
lånegjelden er et forhold som krever oppmerksomhet.  
 

• Disposisjonsfond:  
Kommunen har pr. 31.12.2020 ca. 106 millioner på disposisjonsfond. Dette utgjør 
8,9 % av driftsinntektene, og ligger nesten på Fylkesmannens anbefaling om 
minimum 10 %. En del av midlene er bundet opp av kommunestyret. Den 
udisponerte delen av disposisjonsfondet utgjør 71,5 millioner (jf. note 2.16 til 
årsregnskapet). I økonomiplanen for 2022-2024 er det lagt inn en gradvis styrking 
av disposisjonsfondet. 

 



3 
 

b) Andre forhold:  
 

• God budsjettdisiplin 
Samlet sett viser tjenesteområdene et positivt avvik (mindreforbruk) på ca. 21,8 
millioner på driften. Dette er et godt treff, sett i forhold til totale driftsinntekter på 
1,2 milliarder (ca. 1,8 % avvik). Dette tyder på god budsjettdisiplin og 
økonomistyring innenfor den styrbare delen av virksomheten sett under ett.  
En nærmere gjennomgang av tjenestestedene viser at det foreligger utfordringer 
innenfor Familie og Velferd, spesielt innenfor tjenesteområde Tilrettelagte tjenester, 
der merforbruket er 7,9 millioner.  

 

• Bra likviditetssituasjon 
Kommunens likviditetsbeholdning pr. 31.12.2020 er god. Det er derimot verd å 
merke seg at ubrukte lånemidler er en del av likviditetsbeholdningen. En vesentlig 
reduksjon i ubrukte lånmidler kan gi likviditetsmessige utfordringer i perioder av 
året. Ubrukte lånemidler utgjorde pr. 31.12.2020 ca. 110 millioner. 

 

• Pensjoner: Utsatt kostnadsføring av pensjon – 74,4 millioner (balanseført 
premieavvik) 
Kontrollutvalget ønsker å gjøre særskilt oppmerksom på at kommunen har valgt å 
skyve pensjonskostnader foran seg, slik lovverket gir anledning til, og slik svært 
mange kommuner gjør. Den utsatte kostnadsføringen (omtalt som premieavvik i 
balansen) utgjør pr. 31.12.2020 ca. 74,4 millioner. Det er ikke avsatt midler i 
regnskapet til å møte dette, noe som betyr at man må finne dekning for 74,4 
millioner i fremtidige driftsbudsjetter.  

 
Oppfølging av påpekninger fra revisor: 
Det foreligger ingen påpekninger fra regnskapsrevisor som ikke er fulgt opp.  
 
Oppfølging av vedtak i kommunestyrets om regnskapsrevisjoner: 
Det foreligger ingen vedtak i kommunestyret om regnskapsrevisjoner som ikke er fulgt 
opp.  
 
Kontrollutvalgets konklusjon: 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet og årsberetningen. 

 
 

 
Med hilsen 

for utvalgsleder  

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
 
 
 
 
 
Kopi til orientering: 
- Gran kommune v/økonomisjef, fagleder regnskap og politisk sekretariat.  
- Kontrollutvalget i Gran v/leder og nestleder. 
- Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor. 


