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Fra: Stein Aukner <stein.aukner@hadeland-energi.no> 
Sendt: 14. april 2021 13:24 
Til: Pål-Arne Oulie; 'Pål Skjæggestad'; 'haty@lunner.kommune.no'; 'Morten 

Lafton'; Randi Eek Thorsen 
Kopi: 'erling.kristiansen@jevnaker.kommune.no'; 

'erling.kristiansen@jevnaker.kommune.no'; 'Bjørn Niklas Sjøstrøm'; 
Torbjørn Hansen 

Emne: Eiermøte Hadeland Energi mandag 19.april kl 14.0-16.30 
 
Hei, vi minner for ordens skyld om det avtalte eiermøte. Møtet avholdes på TEAMs. Innkalling er 
sendt ut tidligere. 
 
Agenda vil være som følger 
 

- Kort gjennomgang av resultat 2020 og forslag til utbytte 
- Orientering om Prosjekt Falk (Agder/Glitre) 

Tidslinje 
Hvilke valg vil eierne i HE stå overfor 
Mulige konsekvenser for allokering av kommunenes verdier 

- Veien videre for Hadeland Energi  
 
Skulle det være andre tema dere ønsker å ta opp hører vi gjerne fra dere. 
 
Med vennlig hilsen 
Stein Aukner 
Adm.dir 
Hadeland Energi AS  
 



 

 

Skritt for skritt i sykefraværsoppfølging 
Veileder 

 

Aktivitet kan ofte være medisin. Tilrettelegging og oppfølging av 
sykemeldte påvirker sykefraværet positivt. Det finnes noen viktige 
tidsfrister å forholde seg til i dette arbeidet, og denne veilederen viser hva 
man som arbeidsgiver må passe på i de forskjellige trinn 
av sykefraværsoppfølgingen. 

Arbeidsgiver har hovedansvaret for å tilrettelegge og følge opp sykemeldte 
på arbeidsplassen, og arbeidstaker plikter å medvirke til å finne løsninger 
som hindrer unødig langvarig sykefravær. Sykmelder og NAV har også 
roller i oppfølgingsarbeidet. 

 

Før fravær 

Før eventuelt sykefravær oppstår, er det viktig å etablere rutiner for å 
håndtere fravær.  

Alle tjenestesteder bør tenke igjennom hvilke tilretteleggingsmuligheter 
og alternative arbeidsoppgaver man har på deres arbeidsplass. Finnes det 
for eksempel noe forefallende arbeid som man kan bruke som arena for 
utprøving? Har man mulighet for redusert arbeidstid, bruk av 
hjemmekontor?  Kan man hospitere mellom avdelinger? 

Ved å kartlegge dette på forhånd, har man informasjonen klar dersom en 
ansatt skulle bli syk. Vi anbefaler å lage et enkelt informasjonsbrev om 
bedriftens mulighet for tilrettelegging. På den måten kan man informere 
lege om at det er mulig å tilrettelegge arbeidet, og at den ansatte derfor 
ikke må være 100 % sykemeldt dersom vedkommende er i stand til å 
utføre enkelte oppgaver. 

En slik kartlegging er også et godt utgangspunkt for dialog med den 
sykemeldte om alternative oppgaver og tilrettelegging.   

 

Meldeplikt 
Arbeidstaker skal snarest mulig melde fra om sykefraværet med mindre 
det er spesielle grunner som gjør dette vanskelig. meldeplikten gjelder 
også når arbeidstaker er sykemeldt av lege. 



 
 
Opplysninger om diagnose o.l. kan ikke kreves, men det skal gis 
opplysninger om sykefraværets sannsynlige varighet. Dersom arbeidstaker 
er åpen om diagnose kan det være enklere for arbeidsgiver å tilrettelegge 
for eventuell restarbeidsevne. 

 

Egenmelding 

Rett til å bruke egenmelding ved sykdom er nedfelt i Lov om folketrygd § 
8-24.  
Arbeidstakeren må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for 
å kunne benytte egenmelding. Opptjeningskravet gjelder på ny når 
arbeidsforholdet avbrytes i mer enn to uker med unntak av visse 
permisjoner.  

Egenmelding kan bare benyttes som dokumentasjon for sykefravær i 
arbeidsgiverperioden. Denne meldingen er da grunnlaget for utbetaling av 
sykelønn.  

Det kan kreves legeerklæring (sykemelding) etter tre egenmeldingsdager. 

 

Antall egenmeldingsdager 
I Gran kommune kan det brukes egenmelding for inntil åtte dager per 
gang. Etter åtte egenmeldingsdager, må arbeidstaker legge frem 
legeerklæring. 

Når man beregner antall egenmeldingsdager, skal arbeidsfrie dager tas 
med i beregningen.  Er en arbeidstaker syk og dokumenterer fraværet 
med egenmelding på en fredag og fortsatt er syk mandagen etter, regnes 
både lørdag og søndag med selv om dette er arbeidsfrie dager.  

Egenmelding kan bare benyttes for hele dager. Egenmelding kan ikke 
benyttes for sykdom deler av en dag, f.eks. hvis en arbeidstaker blir syk i 
løpet av arbeidsdagen og må gå hjem. For slike tilfeller er det vanlig å gi 
lønnet permisjon. 

 

Tap av egenmeldingsretten 
Arbeidstaker kan fratas retten til å bruke egenmelding ved sykdom 
dersom vedkommende arbeidstaker i løpet av de siste 12 månedene har 
hatt minst fire sykefravær uten å fremlegge legeerklæring. 

Dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes 
sykdom, kan det samme skje uavhengig av antall fraværstilfeller. 

Før arbeidstaker fratas retten til å levere egenmelding, har vedkommende 
rett til å uttale seg.  



 
 
I den grad det er begrunnet mistanke om at egenmelding benyttes som 
aksjonsform i en arbeidskonflikt, kan arbeidsgiver kreve legeerklæring fra 
første fraværsdag så lenge aksjonen varer. 

 

4 uker oppfølgingsplan 

Senest innen 4 uker fra start av en sykemelding skal arbeidsgiver lage en 
oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker, bortsett fra i tilfeller hvor 
det er åpenbart unødvendig.  

 

Oppfølgingsplan 
En oppfølgingsplan er arbeidstakers og arbeidsgivers verktøy, men skal 
også fungere som en informasjonskanal for sykmelder, NAV og eventuelle 
andre støttespillere som trekkes inn i oppfølgingsarbeidet. 

Oppfølgingsplanen skal inneholde: 

 Vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne 
 Aktuell tilrettelegging eller tiltak i arbeidsgivers regi, eventuelt med 

bistand fra NAV 
 Plan for videre oppfølging 

 
Arbeidsgiver oppretter oppfølgingsplan på nav.no og utarbeider denne i 
samarbeid med den sykemeldte arbeidstakeren. 

Arbeidet med planen skal være dynamisk, den skal oppdateres løpende 
med informasjon i sykefraværsløpet. Når sykefraværsløpet er avsluttet eller 
den sykemeldte har nådd maksdato, skal hele oppfølgingsplanen arkiveres 
på den ansattes personalmappe i P360. 

 

Unntak fra oppfølgingsplan 
Arbeidsgiver og arbeidstaker skal i fellesskap utarbeide en 
oppfølgingsplan, dersom det ikke er åpenbart unødvendig. De mest 
åpenbare situasjonene hvor en plan ikke vil ha noen hensikt, er når det er 
klart at den sykmeldte ikke kommer tilbake til arbeid, eller når det er klart 
at arbeidstaker vil komme tilbake uavhengig av eventuelle 
tilretteleggingstiltak.  

Det kan også være "åpenbart unødvendig" med en oppfølgingsplan når 
arbeidstakeren er gradert sykmeldt og kan ha en dialog om oppfølging og 
tilrettelegging på arbeidsplassen. 

 



 
 
Dialogmøte 1  
Dialogmøte 1 er arbeidsgivers ansvar og skal avholdes innen sju ukers 
sykefravær. Arbeidsgiver innkaller arbeidstaker.  

Dialogmøte 1 er i utgangspunktet et møte mellom arbeidstaker og 
arbeidsgiver, men andre aktører kan innkalles dersom det er 
hensiktsmessig.  Dialogmøtet skal omhandle innholdet i 
oppfølgingsplanen og avklare om det er aktuelt med tiltak på 
arbeidsplassen. Det er ikke krav om å avholde dialogmøter ved gradert 
(delvis) sykemelding, med mindre arbeidstaker, arbeidsgiver eller 
sykmelder mener det er hensiktsmessig. 

 

DIALOGMØTER 
Dialogmøtene er samtaler med arbeidstaker, arbeidsgiver og eventuelt 
sykmelder og etter hvert også Nav til stede. Andre aktører, som 
bedriftshelsetjenesten eller tiltaksarrangører, kan også delta i dialogmøter. 
Arbeidstaker må samtykke dersom sykmelder innkalles.  

Målet er å snakke sammen om hva som skal til for å hindre at sykefraværet 
blir unødig langvarig. Sammen skal man se på muligheter og 
begrensninger. I dialogmøtet oppdateres oppfølgingsplanen. Hvis 
tidsmangel eller lange avstander gjør det vanskelig å være samlet i samme 
rom, er det mulig å gjennomføre dialogmøtene som en telefon- eller 
videokonferanse. 

Antall dialogmøter er avhengig av hva som er hensiktsmessig og 
sykefraværets lengde. 

 

Unntak fra dialogmøte 1 
Det er ikke krav om at dialogmøte 1 skal gjennomføres dersom det er 
åpenbart unødvendig. Eksempler på tilfeller hvor møtet kan være åpenbart 
unødvendig er: 

 Tilfeller med alvorlige sykdomstilstander hvor det kan fastslås at 
vedkommende arbeidstaker ikke vil være i stand til å vende tilbake til 
arbeidet. 

 Tilfeller der det er åpenbart at arbeidstaker innen kort tid uansett vil 
vende tilbake til full jobb uten tilretteleggingstiltak. 

Tips 

Kom i gang med oppfølgingen så tidlig som mulig, slik at man raskt kan avklare om 

den sykemeldte vil kunne komme tilbake i arbeid. 



 
 

 Tilfeller der det allerede er iverksatt tilretteleggingstiltak på 
arbeidsplassen som fungerer, og det er åpenbart at arbeidstaker 
uansett innen kort tid vil komme tilbake til full jobb. 

 Alvorlige sykdomstilstander hvor årsaken til sykemeldingen er av en 
slik art at møtet ikke kan gjennomføres på en hensiktsmessig måte. 
(Det forutsettes i slike tilfeller at 
møtet avholdes på et senere 
tidspunkt, hvis mulig.) 

 For gradert sykemeldte skal møtet 
avholdes når arbeidsgiver, 
arbeidstaker eller sykmelder anser 
det hensiktsmessig. 

Aktivitetsplikt ved 8 uker 

For fortsatt å ha rett til sykepenger ved 
100 % sykemelding, må sykmelder dokumentere at det foreligger 
tungtveiende medisinske grunner som hindrer at arbeidstaker kan være i 
arbeidsrelatert aktivitet innen 8 uker.  

For arbeidsgiver er det viktig å dokumentere dialog og eventuell utprøving 
i arbeidsrelatert aktivitet. 

Referat fra oppfølgingsmøte og dialogmøte, samt oppfølgingsplan er 
eksempel på slik dokumentasjon. All dokumentasjon skal lagres på den 
ansattes personalmappe i P360. 

 

Dialogmøte 2 
Senest innen 26 uker skal NAV-kontoret innkalle arbeidstaker og 
arbeidsgiver til dialogmøte 2. Begge parter har møteplikt. Sykmelder skal 
delta hvis Nav mener det er hensiktsmessig. 

Arbeidsrettede tiltak skal vurderes. Alle parter kan be om at dialogmøte 2 
blir gjennomført tidligere. Som arbeidsgiver må du sende inn revidert 
oppfølgingsplan til Nav i god tid før avtalt dialogmøte. 

 

Tips 

 Start tidlig med utprøving og 

tilrettelegging 

 Dokumenter all oppfølging 

Tips 

Be NAV om å kalle inn til dialogmøte tidligst mulig dersom man opplever at det er behov 

for å se på løsninger utenfor arbeidsplassen for at den sykemeldte skal kunne komme 

tilbake i arbeidsrelatert aktivitet. 



 
 
Dialogmøte 3 
Dialogmøte 3 avholdes i regi av NAV. Arbeidsgiver kontakter NAV senest 2 
måneder før maksdato for sykepenger for å avtale gjennomføring av 
dialogmøte 3.  

Dialogmøte 3 skal gjennomføres så sant den sykemeldte ikke er tilbake i 
sin fulle stilling innen maksdato for sykepenger. På dialogmøte 3 deltar 
leder og HR fra arbeidsgiver i tillegg til NAV sykemelder og den ansatte. 

 

Maksdato for sykepenger 
Senest innen ett år, som er maksimal tid for sykepenger, skal NAV-kontoret 
på ny vurdere rettigheter og behov for arbeidsrettede tiltak. Dersom det er 
helt klart at den sykemeldte ikke kan komme tilbake til arbeidsplassen, kan 
man nå vurdere saklighet for oppsigelse. 

Arbeidsmiljølovens § 15-8 omhandler vern mot oppsigelse grunnet sykdom 
de første 12 måneder. Denne perioden kalles verneperioden.  Når 
verneperioden er utløpt, kan man vurdere saklighet for oppsigelse, dersom 
man ønsker det, men oftest vil det ikke være grunnlag for det. 

Det er kun i de tilfeller hvor det er helt klart at arbeidstaker ikke kan 
komme tilbake i jobb at en oppsigelse umiddelbart etter verneperiodens 
utløp vil anses saklig. 

I alle andre tilfeller er bedriften henvist til å foreta en konkret 
saklighetsvurdering etter verneperiodens utløp. 

 
Saklighetsvurdering 
I denne saklighetsvurderingen vil en rekke momenter ha betydning, 
herunder:  

 helbredsutsikten 
 diagnosen 
 lengden av fraværet 
 bedriftens størrelse/ økonomi 
 arbeidstakers alder/ ansettelsestid  
 ikke minst mulighetene for å tilrettelegge arbeidet, og eventuelle 

restarbeidsevne.  

Arbeidstakers eventuelle restarbeidsevne vil normalt være avklart gjennom 
reglene om oppfølgning av sykmeldte. Også arbeidstakers vilje til å 
samarbeide og utprøve tiltak for å komme tilbake i arbeid, vil være 
relevant. Det vil ofte være nødvendig å se an utviklingen enda en tid etter 
verneperiodens utløp.  

 

Arbeidsavklaringspenger 
Retten til arbeidsavklaringspenger reguleres av folketrygdloven kapittel 11. 



 
 
Formålet med arbeidsavklaringspenger er å sikre inntekt for medlemmer 
av folketrygden mens de får aktiv behandling, deltar på et arbeidsrettet 
tiltak eller får annen oppfølging med sikte på å skaffe seg eller beholde 
arbeid. 

Det stilles krav til nedsatt arbeidsevne for å ha rett til 
arbeidsavklaringspenger. Arbeidsevnen må være nedsatt minst halvparten. 
Det stilles også krav til at arbeidstaker har behov for bistand til å skaffe seg 
eller beholde arbeid.  

En arbeidstaker som får innvilget arbeidsavklaringspenger etter maksdato 
for sykepenger, har et gyldig fravær fra arbeidet. Dette innebærer blant 
annet at arbeidsgivers tilretteleggingsplikt består. 

En arbeidstaker som går direkte over på arbeidsavklaringspenger, bør som 
regel få mulighet til å beholde retten til å komme tilbake til sin stilling for 
en periode.  

I Gran kommune må arbeidstaker søke om permisjon. Som hovedregel kan 
det innvilges permisjon for 3 måneder av gangen (6 måneder i de tilfeller 
hvor det er åpenbart ingen endring før etter tidligst 6 måneder) i inntil ett 
år etter maksdato for sykepenger.   

 

Uførepensjon fra KLP 
Uførepensjon fra KLP er noe du får i tillegg til uføretrygd eller 
arbeidsavklaringspenger fra NAV. I noen tilfeller kan du få uførepensjon fra 
KLP selv om du ikke har rett til disse ytelsene fra NAV. 

Uførepensjonen fra KLP beregnes ut fra den lønnen arbeidstakeren hadde 
da han/ hun ble ufør. Størrelsen på uførepensjonen avhenger av uføregrad, 
hvor lenge han/ hun har vært medlem i KLP og om vedkommende har 
barn under 18 år (barnetillegg). Hvor mye arbeidstakeren får fra KLP 
avhenger også av om vedkommende også får uføretrygd eller 
arbeidsavklaringspenger fra NAV. 

Arbeidstaker skal alltid sjekke om han/ hun har rett til 
arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV før vedkommende søker 
om uførepensjon fra KLP. Arbeidstakeren skal alltid søke NAV først dersom 
vedkommende er så syk at han/ hun har rett til arbeidsavklaringspenger 
eller uføretrygd fra NAV. Deretter kan arbeidstakeren søke om 
uførepensjon fra KLP. 

Dersom arbeidstakeren ikke er så syk at vedkommende har rett til 
arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV, kan han/ hun allikevel 
søke om uførepensjon fra KLP. 

 

Uføretrygd fra NAV 
Retten til uførepensjon reguleres av folketrygdloven kapittel 12.  



 
 
Formålet med uførepensjon er å sikre inntekt for personer som har fått sin 
inntektsevne eller arbeidsevne varig nedsatt på grunn av sykdom eller 
skade. 

Det stilles krav til gjennomgått hensiktsmessig behandling og 
arbeidsrettede tiltak for å bedre arbeidsevnen. Videre stilles det krav til at 
sykdom eller skade er varig. Det stilles også krav til den varige nedsatte 
inntektsevnen, denne må være nedsatt med minst 50 prosent. 

En arbeidstaker som tilstås uførepensjon, har et gyldig fravær. At en 
arbeidstaker innvilges varig uførepensjon, medfører ikke automatisk at 
arbeidsforholdet opphører. Når det foreligger vedtak om 100 prosent varig 
uførepensjon, bør arbeidsforholdet imidlertid avvikles siden det i slike 
tilfeller er avklart at arbeidstaker ikke kan komme tilbake til arbeidet. 

 

Oppsigelse 
Arbeidstaker bør gis mulighet til å si opp selv. Mottas ikke oppsigelse fra 
arbeidstaker, må arbeidsgiver vurdere oppsigelse. De vanlige formkravene 
og oppsigelsesfristene må følges. Ved oppsigelse fra arbeidsgivers side bør 
det brukes formuleringer som ikke virker støtende, men den må selvsagt 
begrunnes i den faktiske situasjon, altså langvarig fravær. Begrunnelsen 
bør fremgå av selve oppsigelsen. 

I de tilfeller hvor arbeidstaker får vedtak om delvis varig uførepensjon og 
fortsetter i sin stilling redusert, må arbeidsgiver sørge for at 
arbeidsforholdet blir justert i forhold til den faktiske situasjonen og at det 
utarbeides ny ansettelseskontrakt.  

 
 

 

 



Kontrollutvalget i Gran kommune 
Sekretariatet 

 

Adresse:    
Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken 
Studievegen 7, 2815 Gjøvik       
Tel. 995 77 903, e-post:  kjetil@kontrollutvalget.no 

 

 

Jaren, 22. april 2021. 
J.nr./referanse: 05-21/GR/ks 

KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE 
 

Inger Staxrud (GBL), leder  
Bjørn Austad Hvaleby (Sp), nestleder  
Tonje Bismo Skogstad (Ap) 
Trine Ruud (H)  
Roger Nyhus (GBL) 
 
 
 

 
 
 
 

Kopi til orientering: 
- Ordfører og rådmann 
- Innlandet Revisjon IKS 

 
 

 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET  
 

Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:  
 

Dato:  Fredag 30. april 2021 
Tid: Kl. 0900 – ca. 1530  
Sted:  Møterom Granavollen, Gran rådhus 
 
Forfall bes meddelt snarest til undertegnede på e-post kjetil@kontrollutvalget.no eller 
telefon/SMS til 995 77 903. 
 
 
Deltakelse fra andre i møtet: 
 

• Sak 22 – Foranalyse: Psykisk helse 
 

 Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Guro Selfors Lund 
orienterer (kl. 0900). 

 
• Sak 23 – Årsregnskap og årsberetning 2020 for Gran kommune: 

 

 Under første del av saken (kl. 1000) orienterer Innlandet Revisjon IKS ved 
oppdragsansvarlig revisor Unn Romundgard. 

 Under andre del av saken (kl. 1200) er kommuneadministrasjonen ved rådmann, 
økonomisjef og fagsjef for regnskap invitert til å orientere.  

 
 

 

Med hilsen 

For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 

 
 
 



KONTROL LUTVALGET I
GRAN KOM M UNE

SAKSLI STE

FOR MØTE I GRAN RÅDHUS

Fredag30. april 2021

SAK NR. 21/2021 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.03.2021

SAK NR. 22/2021 FORANALYSE FORVALTNINGSREVISJON: PSYKISK
HELSE

SAK NR. 23/2021 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2020FOR GRAN
KOMMUNE - KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK NR. 24/2021 PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 23.03.2021

Jaren, 21. april 2021.
For utvalgsleder

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær
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SAK NR. 21 /2021

Gran kommune

GODKJENNI NG AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.03.2021

Sluttbehandles i: Kontrollutvalget

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.
Kontrollutvalget 30.04.2021 Kjetil Solbrækken Nei

Saksdokumenter: Vedlagt:
1. Møteprotokoll fra møte12.03.2021 Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 12.03.2021 godkjennes.

SAKSOPPLYSNINGER:

Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.
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M ØTEPROTOKOL L

KONTROLLUTVALGET I
GRAN KOM M UNE

Fredag 12. mars 2021 holdtkontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 – 1515.

Som medlemmer møtte:
Inger Staxrud, leder(GBL)
Bjørn Austad Hvaleby, nestleder(Sp)
Tonje Bismo Skogstad(Ap)
TrineRuud (H)

Følgende medlem hadde meldt forfall:
Roger Nyhus (GBL)

Følgende varamedlem møtte:
Hilde KristinSmerud(FrP), første vara for GBL/FrP

Ellers møtte:
Fra administrasjonen: Rådmann Torbjørn Hansen (sakene 13, 14 og 15), kommunalsjef Helse og
omsorg MetteMosby Kristiansen (sak 13) og HR-sjef Hege Nyhus (sak 13).
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein og forvaltningsrevisor
Ingvild Andreassen Granlund (begge deltok under sakene16 og 17 via Teams).
Sekretær: Kjetil Solbrækken.
Andre: Jul Tore Kittelsrud (sak 13).

Møteprotokollen er sendt til:
Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmann, kontrollutvalgets medlemmer, og
varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS, NRK Oppland og avisene Hadelandog Oppland
Arbeiderblad.

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med Inger Staxrud som møteleder.
Innkalling og saksliste bleenstemmig godkjent.

Til behandling:

SAK NR. 11/2021 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.02.2021

Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgetsmøte den 05.02.2021 godkjennes.

SAK NR. 12/2021 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2020

Vedtak, enstemmig: INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 tas til orientering.

VEDLEGG
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SAK NR. 13/2021 OPPFØLGI NG AV VARSEL OM KRITIKKVERDI GE
FORHOLD VED SKJERVUM HELSE- OG
OMSORGSSENTER

Fra behandlingen:
Varamedlem Hilde Kristin Smerud stilte spørsmål om egen habilitet
pga. sin aktive rolle i varslingssaken. Kontrollutvalget besluttet
enstemmig at forholdet medførte inhabilitet, jf. forvaltningslovens § 6.
annet ledd.

Under første del av saken orienterte varsler, Jul ToreKittelsrud, om
varselet og sin vurdering av saken pr. d.d. Møtet ble enstemmig
vedtatt lukket i forbindelse med denne delen av saken, jf.
kommunelovens § 11-5 annet ledd, jf. offentlighetslovens § 13, jf.
forvaltningslovens § 13. Hilde Kristin Smerudfratrådte møtet under
behandlingen av denne delen av saken.

Under andre del av saken orienterte kommunalsjef Helse og omsorg,
Mette MosbyKristiansen og HR-sjef Hege Nyhus, og svartepå
spørsmål. Følgende hovedtema ble berørt i f.m. orienteringen:

• Formell oppfølging av en varslingssak
• Oppfølging og status:

- Tett samarbeid med lokalt AMU
- Spørreundersøkelse ansatte
- Kulturanalyse, kartlegging og visualisering av arbeidsmiljø
- Leanprosess
- Medarbeidersamtaler for oppfølging av enkelte
- Sluttsamtaler
- Personalmøter

• Spørreundersøkelsen
• Kulturanalysen
• Andre oppfølgingspunkt

På spørsmål fra kontrollutvalget ble det orientert om kommunens
rutiner for gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtaler.

Vedtak, enstemmig: 1. Kommuneledelsens presentasjon avgjennomført
spørreundersøkelse og kulturkartlegging på Skjervum tas til
orientering.

2. Kontrollutvalget har inntrykk av at varselet, og oppfølging av
dette, harbidratt til positiv utvikling i arbeidsmiljøet ved
Skjervum, og at det har bidratt til forbedringer påflere
områderbl.a. innenfor:
- Rutiner og opplegg for nyansatte
- Pårørendearbeidet
- Avvikshåndteringen

3. Kontrollutvalget er opptatt av at iverksatte og planlagte tiltak
harvarig effektpå både arbeidsmiljø og rutiner.
Kontrollutvalget vil derfor følge opp saken på et senere
tidspunkt.
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SAK NR. 14/2021 PRESENTASJON AV NY RÅDMANN

Fra behandlingen:
Rådmann Torbjørn Hansen ga en egenpresentasjon. Roller,
kommunikasjon og samarbeid mellom rådmannen/administrasjonen
og kontrollutvalget ble også berørt under behandlingen av saken.

Vedtak, enstemmig: Rådmannens egenpresentasjon tas til orientering.

SAK NR. 15/2021 TEMA: LEDELSE I GRAN KOMMUNE

Fra behandlingen:
Rådmann Torbjørn Hansen orienterte om sine tanker rundt ledelse og
ledelsesfilosofi og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Vedtak, enstemmig: Rådmannens presentasjon av sine tanker omkring ledelse og
ledelsesfilosofi tas til orientering.

SAK NR. 16/2021 FORANALYSE FORVALTNI NGSREVI SJON: LEDELSE

Fra behandlingen:
Innlandet Revisjon IKS ved forvaltningsrevisor Ingvild Andreassen
Granlund presenterte foranalysen.

Vedtak, enstemmig: 1. Kontrollutvalget ønsker å gå videre med planleggingen av en
eventuell forvaltningsrevisjon innenfor temaet ledelse.

2. Som ledd i den videre oppfølgingen av saken, inviteres
rådmannen til en drøfting av hvilke områder og
problemstillinger innenfor temaet ledelse som han mener kan
ha nytteverdi i dagens situasjon.

3. Saken følges opp i ekstra møte fredag 21. mai 2021.

SAK NR. 17/2021 FORANALYSE FORVALTNI NGSREVI SJON: OPPFØLGI NG
AV NYANSATTE

Fra behandlingen:
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein
presenterte foranalysen.

Vedtak, enstemmig: 1. Med bakgrunn i igangsatt endringsarbeid i Gran kommune i
f.m. introduksjon og oppfølging av nyansatte, ser
kontrollutvalget begrenset nytteverdi i å gjennomføre et
forvaltningsrevisjonsprosjekt på området nå.

2. Temaet tas opp igjen til ny vurdering senere i valgperioden.
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SAK NR. 18/2021 INVITASJON TIL KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN
2021

Vedtak, enstemmig: Kontrollutvalgets medlemmertilbys å delta på
Kontrollutvalgskonferansen 2021 den 21. –22. april 2021.

SAK NR. 19/2021 PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 11.02.2021

Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kommunestyrets møte den 11.02.2021 tas til
orientering.

SAK NR. 20/2021 REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:
1. Tilsynskonferanse 09.04.2021 (arr: Statsforvalteren i Innlandet)
2. Nyavtale skal styrke tilliten til barnevernet (KS-artikkel)
3. Nye regler om internkontroll trer i kraft 1. januar
4. Diverse avisartikler
5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig: Referatsakene tas til orientering.

Gran, 12. mars 2021.

Inger Staxrud
leder

RETT UTSKRIFT:
Gran, 12. mars2021.

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

Møteplan for 2021 – Kontrollutvalget:

• Fredag 05.02.2021 kl. 0900
• Fredag 12.03.2021 kl. 0900
• Fredag 30.04.2021 kl. 0900
• Fredag21.05.2021 kl. 0900
• Fredag 11.06.2021 kl. 0900
• Fredag 03.09.2021 kl. 0900
• Fredag 22.10.2021 kl. 0900
• Fredag 10.12.2021 kl. 0900

Bestilteoppdrag fra Innlandet Revisjon IKS
(forvaltningsrevisjon mv) pr. d.d.:
Foranalyser bestilt på følgende områder (KU-sak
04/21):
• Psykisk helse
• Avviksregistrering/avvikshåndtering
• Ledelse
• Oppfølging av nyansatte

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter:
• Oppfølging av revisjonsrapportenByggesak,

oppmåling og branntilsyn(KU-sak 29/20, jf.
kommunestyresak)

• Oppfølging av revisjonsrapporten «Mål- og
resultatstyring i Gran kommune» (k. styret
13.12.2018, sak 120/18
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SAK NR. 22/2021

Gran kommune

FORANALYSE FORVALTNI NGSREVI SJON: PSYKI SK
HELSE

Sluttbehandles i: Kontrollutvalget

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.
Kontrollutvalget 30.04.2021 Kjetil Solbrækken Nei

Saksdokumenter:
1. Foranalyse: Psykisk helse(utarbeidet av Innlandet Revisjon IKS, april 2021)
2. Artikkel: Ønsker tetteresamarbeid mellom DPS-er og kommunene

Vedlegg 1
Vedlegg 2

FORSLAG TIL VEDTAK:

SAKSOPPLYSNINGER:

Saken er en oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i møte den 11.02.2021, der det ble bestilt en
foranalyse fra Innlandet Revisjon IKS innenfor temaet psykisk helse. Dette ble formulert slik i vedtaket i
saken (sak 04/2021 Oppfølging av kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023):

Innlandet Revisjon IKS bes om å lage foranalyser innenfor følgende tema:

• Psykisk helse(Stikkord: kartlegging av aktuell statistikk, oversikt over
behov/etterspørsel, kommunens kapasitet, ventelister, ventetid/tid fra behov oppstår til
hjelp blir gitt, omfang av hjelp, særlig vektpå barn og unge, kartlegging av bruk av
helsesykepleiere i skolen i «korona-arbeid» og evt. konsekvenser for skolene/elevene,
kommunens bruk av «korona-penger», evaluering av kommunens implementering av
nasjonale retningslinjer mot selvskadingog selvmordmv.).

Vedlagt følger foranalyse, utarbeidet av Innlandet Revisjon IKS.
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Hensikten med foranalysen er å gi kontrollutvalget et godt grunnlag for å vurdere om det formålstjenlig
å gå videre en hovedundersøkelse, dvs. et forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Foranalysen skisserer ulike innfallsvinkler til et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor temaet.

Innspill fra kontrollutvalget i Lunner kommune:
Kontrollutvalget i Lunner kommune har også psykisk helse som prioritert område i sin plan for
forvaltningsrevisjon 2020-2023. I sin drøfting av temaet i møte den 28.04.2021 vil det spørsmålet om
samarbeidet mellom DPS/poliklinikk Hadeland og kommunene (Gran og Lunner) kan være et aktuelt
tema for kontroll. I og med at Gran og Lunner har felles DPS/poliklinikk så kan en eventuell kontroll på
dette området være noe de to kontrollutvalgene kan samarbeide om.

Saken legges frem til drøfting uten forslag til vedtak.



VEDLEGG 1
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1 INNLEDNING 
 

1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING 
 

Kontrollutvalget behandlet sak 04/2021 «Bestilling av foranalyser» i møte den 05.02.2021. Som oppfølging av 

plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023 ble det bestilt gjennomføring av foranalyser på flere 

områder, der ett av områdene omhandler psykisk helse.  

 

Kontrollutvalget hadde følgende stikkord med i bestillingen: 

- Kartlegging av aktuell statistikk,  

- oversikt over behov/etterspørsel,  

- kommunens kapasitet, ventelister, ventetid/tid fra behov oppstår til hjelp blir gitt,  

- omfang av hjelp, særlig vekt på barn og unge,  

- kartlegging av bruk av helsesykepleiere i skolen i «korona-arbeid» og evt. konsekvenser for 

skolene/elevene,  

- kommunens bruk av «korona-penger»,  

- evaluering av kommunens implementering av nasjonale retningslinjer mot selvskading og selvmord mv. 

1.2 GJENNOMFØRING AV FORANALYSEN 
 

Formålet med foranalysen er å gi grunnlag for å vurdere om det skal settes i gang et forvaltningsrevisjonsprosjekt 

som omhandler tjenestene innen psykisk helse i kommunen. Kommunens ansvar for psykisk helse omfatter både 

barn under 18 år og voksne. Bestillingen fra Kontrollutvalget er åpen. Vi vil i foranalysen gi en generell omtale av 

kommunens ansvar og arbeid for begge målgruppene.  

 

I foranalysen har vi sett på opplysninger som er tilgjengelig på kommunens hjemmeside bl.a. informasjon om 

tjenester, kommunale planer, styringsdokumenter, handlingsplaner og tertialrapporter. Vi har også gjennomgått 

lovgrunnlag og sentrale retningslinjer for området psykisk helse. Vi har sett på Fylkesmannens kommunebilder, 

folkehelsearbeid, statistikk fra Ungdata og elevundersøkelsen og vi har sett på ulik informasjon fra statlige 

myndigheter og forskningsmateriale på området. Revisjonen har vært i kontakt med kommunen, og eventuelt 

utfyllende opplysninger vil bli gitt direkte i møtet.  

 

Foranalysen er gjennomført i april 2021 av oppdragsansvarlig revisor Guro Selfors Lund. 
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2 TEMAET PSYKISK HELSE 
Barn og unge.  

De fleste ungdommer i Norge har generelt god helse, men noen har helseutfordringer. Flere studier tyder på at 

forekomsten av psykiske plager blant ungdom har økt de siste årene. Psykiske lidelser kan ramme alle, og de fleste 

psykiske lidelser debuterer i ung voksen alder. I en rapport fra regjeringen om strategi for ungdomshelse 2016-

2021 skrev de at ungdom med alvorlige, langvarige, eller tilbakevendende psykiske helseutfordringer ofte trenger 

tett oppfølging og koordinerte tjenester for å mestre sine helseproblemer og for å lykkes i overgangen fra barn 

til voksen (Helse- og omsorgsdepartementet, 2016).  

 

Barn og unges psykiske helse hadde fram til tidlig 2000-tall begrenset oppmerksomhet i kommunale tjenester. I 

2007 ble «Veileder i psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene» (Sosial- og helsedirektoratet, 2007) 

utgitt, og den beskrives som den første samlede framstilling av fagfeltet psykisk helsearbeid for barn og unge fra 

statlig hold. Psykisk helsearbeid for barn og unge beskrives som et ansvar for kommunen som helhet, som skal 

involvere alle kommunale tjenester som er i kontakt med barn og unge. Kommunens overordnede oppgaver i det 

psykiske helsearbeidet for barn og unge er ifølge veilederen:  

  

 Legge til rette for gode og trygge oppvekstmiljøer, og iverksette forebyggende tiltak for å hindre psykiske vansker 

hos barn og unge.  

 Fange opp barn og unge i risiko, eller som har psykiske vansker eller lidelser.  

 Gi hjelp og behandling for de som trenger det på laveste effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet). De som kan 

behandles i kommunen, skal behandles i kommunen.  

 Sørge for bistand fra, og samarbeid med, spesialisthelsetjenesten eller andre aktører ved behov 

 

På nasjonalt nivå er psykisk helse i skolen et politisk satsingsområde, og folkehelse og livsmestring ble nylig innført 

som obligatorisk tverrfaglig tema i grunnopplæringen. Fokus på tema folkehelse og livsmestring skal bidra til å 

styrke elevenes kompetanse for å kunne mestre livene sine1. Begrepet livsmestring defineres som: «Å utvikle 

ferdigheter og tilegne seg praktisk kunnskap som hjelper den enkelte til å håndtere medgang, motgang, personlige 

utfordringer, alvorlige hendelser, endringer og konflikter på en best mulig måte. Å skape en trygghet og tro på 

egne evner til å mestre også i fremtiden». (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, 2017) 

 

Undersøkelser av psykisk helse i skolen har vist at tjenestetilbudene ofte oppleves som lite samordnede og 

helhetlige2. Selv om hver enkelt deltjeneste opplever å oppfylle sine lovpålagte krav til forsvarlighet, innebærer 

ikke dette alene at tjenestenes overordnede ansvar for å sikre forsvarlige og koordinerte tjenester er oppfylt.  

 

Voksne.  

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har undersøkt hva nordmenn selv mener er viktig for å oppleve en god 

psykisk helse. Øverst på listen om hva som er viktig for at vi skal ha det bra, ligger deltakelse i arbeidslivet og 

samvær med venner. Også familie og fritidsinteresser skårer høyt. Sammenfattet kan man si at de sentrale 

                                                           

 
1 (Meld. St. 28 (2015–2016) Fag – Fordypning – Forståelse: en fornyelse av Kunnskapsløftet). 

2 Sverre Urnes Johnson (m.fl.) «Psykisk helse i skolen: #psyktnormalt» Utdanningsnytt. 25.07.2019.  
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elementene i god psykisk helse synes å være menneskets oppfatning om og forhold til seg selv og andre 

mennesker, evne til å arbeide og evne til å mestre livets normale påkjenninger3.  

 

Folkehelseinstituttet skriver i Folkehelserapporten4 at psykiske lidelser ofte kommer i ung alder og har et langvarig 

forløp. I løpet av ett år vil én av fem voksne ha en psykisk lidelse, vanligst er angst og depresjon. 

 

Når psykiske vansker omtales, skiller en mellom psykiske plager og psykiske lidelser. Psykiske plager er mentale 

vansker som er plagsomme, men ikke i så stor grad at de kan betegnes som diagnoser. Alle mennesker vil fra tid 

til annen kunne ha slike plager. Psykiske lidelser omfatter alt fra fobier og depresjon, til spiseforstyrrelser og 

schizofreni. Psykiske lidelser brukes når bestemte diagnostiske kriterier er oppfylt. Psykiske lidelser, spesielt 

depresjon og angstlidelser, er en av de største utfordringer for folkehelsen5. 

 

De vanligste psykiske lidelsene blant voksne er angstlidelser, depresjon og rusbrukslidelser. Personer med 

ruslidelser har ofte samtidige psykiske lidelser, og personer med psykiske lidelser har hyppigere ruslidelser enn 

gjennomsnittet i befolkningen6. 

 

Kommunene er avhengig av å ha et samarbeid med spesialisthelsetjenestene omkring brukere innen psykisk helse 

og rus. I en forskningsartikkel «Brukermedvirkning i samhandling i psykisk helsearbeid»7 beskriver de hvordan 

helsepersonell fra et DPS og fire kommuner har ivaretatt brukermedvirkning når de samhandler om innleggelser, 

samhandlingsmøter og utforming av tjenestetilbud ved utskrivning og når brukeren er hjemme. De konkluderer 

med at brukermedvirkning i samhandling vanskeliggjøres når DPS-et alene tar beslutninger om 

innleggelsesgrunnlag og behandlingsbehov, når brukeren ikke ønsker å delta i samhandlingsmøter og valg av 

tjenester, og når helsepersonell fra DPS og kommunene er uenige om ansvarsfordeling og tiltak. Studien har som 

implikasjon for praksis at møteplasser der helsepersonell fra spesialist- og kommunehelsetjenesten diskuterer 

samhandlingsutfordringer, kan gi økt kunnskap om hverandres kompetanse og ansvarsområde. For å styrke 

brukeren i samhandling har de gjennom studien konkludert med at det er viktig at involvert helsepersonell og 

brukeren inkluderes i beslutningsprosesser, og at beslutninger er tilpasset brukeren.  

 

2.1 PSYKISK HELSE OG COVID-19 PANDEMIEN 
Pandemien og tiltakene for å få ned smitten har ført til ekstra belastninger for mange mennesker. Regjeringen 

har opprettet en ekspertgruppe som skal se på konsekvensen pandemien har hatt for folks psykiske helse og 

rusbruk. Ekspertgruppen har som mandat å foreslå konkrete tiltak for hvor innsatsen bør styrkes for å møte disse 

utfordringene8. Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene melder om flere henvisninger og mer alvorlige 

tilstander blant barn og unge som henvises til psykisk helsevern og forverring av allerede eksisterende tilstander. 

Det gjelder blant annet for unge med alvorlige spiseforstyrrelser og selvskading. 

 

                                                           

 
3 https://naku.no/kunnskapsbanken/hva-er-god-psykisk-helse 
4 https://www.fhi.no/nettpub/hin/ 
5 https://www.kognitiv.no/psykiske-lidelser/  
6 https://fhi.no/nettpub/hin/psykisk-helse/ruslidelser/#rusbrukslidelser-og-andre-psykiske-lidelser-opptrer-sammen 
7 https://sykepleien.no/forskning/2019/12/brukermedvirkning-i-samhandling-i-psykisk-helsearbeid  
8 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekspertgruppe-skal-foresla-tiltak-for-psykisk-helse/id2838322/  

https://naku.no/kunnskapsbanken/hva-er-god-psykisk-helse
https://www.fhi.no/nettpub/hin/
https://www.kognitiv.no/psykiske-lidelser/
https://fhi.no/nettpub/hin/psykisk-helse/ruslidelser/#rusbrukslidelser-og-andre-psykiske-lidelser-opptrer-sammen
https://sykepleien.no/forskning/2019/12/brukermedvirkning-i-samhandling-i-psykisk-helsearbeid
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekspertgruppe-skal-foresla-tiltak-for-psykisk-helse/id2838322/
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Allerede før pandemien ble det meldt om varierende psykisk helsetilbud i kommunene, og dette har blitt 

ytterligere forsterket. Under pandemien har kartlegging i kommunene vist at spesielt skolehelsetilbudet og 

mulighet for drop-inn konsultasjoner har vært redusert over tid. Dette kan medføre at barn og unge som trenger 

hjelp ikke er blitt fanget opp og at tilstander har utviklet seg til å bli mer alvorlig.  

 

Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal veileder 9  som angir beslutninger og anbefalinger som følge av 

koronavirus. Når det gjelder psykisk helse pekes det på at spesialisthelsetjenesten i samarbeid med kommunen 

må ha en tydelig økt oppmerksomhet på risiko og konsekvenser for pasienter med psykiske lidelser og/eller 

rusmiddelproblemer og deres pårørende dersom pasienter skrives ut, innleggelse blir utsatt, hvis pasienter får 

redusert tilbud om videre oppfølging på grunn av covid-19-pandemien eller hvis pasienter får forverret tilstand 

som følge av tiltakene under pandemien. Når det gjelder barn og unge som har behov for behandling og 

oppfølging i helse- og omsorgstjenesten, skal det sikres et helsetilbud, også under koronapandemien. Det legges 

til grunn at psykiske helsetjenester i kommunen og psykisk helsevern for barn og unge tilbyr tilstrekkelig og 

nødvendig oppfølging også ved lokalt smitteutbrudd av covid-19. Det legges videre til grunn at helsepersonell er 

oppmerksomme på konsekvenser av tiltakene under covid-19 epidemien, som kan medføre forverret tilstand for 

barn og unge. Lavterskeltilbud i kommunene for brukere med alvorlige psykiske lidelser og/eller 

rusmiddelproblemer bør så langt det er mulig opprettholdes for å gi tilbud til de mest sårbare og for å avdekke 

alvorlig sykdomsutvikling. Stenging av lavterskeltilbud som matutdeling, feltpleie, Rask psykisk helsehjelp, 

ACT/FACT oppfølging og lignende, kan få store konsekvenser for brukerne og pårørende og gi økt press på den 

øvrige kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

 

En koordineringsgruppe nedsatt av Barne- og familiedepartementet har løpende vurdert og rapportert status 

omkring tjenestetilbudet til barn og unge under pandemien10. Status, mars 2021 oppsummeres som følgende:  

 Helsestasjoner og skolehelsetjeneste: Ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten etterstreber 

normal drift, samtidig er det fortsatt forventninger i kommunene om at helsesykepleiere skal delta i 

beredskap, smitteoppsporing og vaksinering.  

 Psykisk helsevern for barn og unge: For unge i alderen 13-17 år er det en vekst i antall konsultasjoner på 

14 prosent. Veksten kan tilskrives økt omfang av digitale konsultasjoner. Antall døgnopphold og 

dagbehandlinger har gått ned siden februar 2020.  

                                                           

 
9 https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus  
10 https://www.bufdir.no/aktuelt/temaside_koronavirus/tjenestetilbudet_til_barn_og_unge_under_covid_19_pandemien/  

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus
https://www.bufdir.no/aktuelt/temaside_koronavirus/tjenestetilbudet_til_barn_og_unge_under_covid_19_pandemien/
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3 LOVGRUNNLAG OG SENTRALE RETNINGSLINJER 
Kommunene har et omfattende ansvar for tjenester til personer med rusproblemer og eller psykiske lidelser11. 

Ansvaret følger av helse- og omsorgstjenesteloven, og hovedtyngden av tjenestene til personer med 

rusproblemer og/eller psykiske lidelser inngår i de ordinære kommunale tjenestene. 

 

Helse- og omsorgstjenesteloven (hol.) § 3-1 slår fast at kommunen plikter å sørge for at personer som oppholder 

seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunen har ansvar for utredning, 

diagnostisering og behandling av personer med psykiske problemer og rusmiddelproblemer. Loven gir kommunen 

et klart ansvar, og ved behov skal kommunen henvise til spesialisthelsetjenesten. 

 

Kommunen har ansvar for å tilby helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste til barn og ungdom 0-20 år, jf helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 og forskrift om 

kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2 bokstav a.   

 

Kommunene har fra 1. januar 2020 plikt til å ha psykologkompetanse. 

 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 inneholder en generell bestemmelse om kommunens plikt til samhandling 

og samarbeid. Dette innebærer plikt til å legge til rette for samhandling mellom ulike deltjenester innad i 

kommunen og med andre tjenesteytere der dette er nødvendig for å tilby tjenester omfattet av loven. Det 

innebærer også plikt til å samarbeide med fylkeskommune og med regionalt helseforetak og stat, slik at helse- og 

omsorgstjenesten best mulig kan virke som en enhet.  

 

Det er et sterkt fokus i offentlige føringer og lovverk på at personer med langvarig behov for tjenester fra flere 

instanser skal ha et helhetlig koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det følger av Helse- og 

omsorgstjenesteloven at kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for 

langvarige og koordinerte tjenester. Kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om slik plan for å bidra 

til et helhetlig tilbud for den enkelte.  

 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten12 har som formål jf. §1 «å bidra til faglig 

forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet og at øvrige krav i helse- 

og omsorgstjenestelovgivningen etterleves». Kommunen plikter å planlegge, plikt til å gjennomføre, plikt til å 

evaluere og i plikt til å korrigere i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse- og omsorgslovgivningen.  

 

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.  

Formålet med helsestasjons- og skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og 

miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader, jf. forskriften § 1. Tjenesten skal så tidlig som mulig 

fange opp barn og unge, gi dem et tilbud og henvise videre ved behov. Tilbudet i tjenesten skal være universelt, 

og tilnærmingen skal både være individuell og befolkningsrettet. Tilbudet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og 

helsestasjon for ungdom skal være kultursensitivt og tilpasset den enkeltes behov og livssituasjon. 

 

                                                           

 
11 https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/psykisk-helse/innsikt/kommunalt-rus-og-psykisk-helsearbeid/id2344815/ 
12 Tidligere Forskrift om intern kontroll i helse- og omsorgstjenestene. Denne ble erstattet fra 1.1.2017. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/psykisk-helse/innsikt/kommunalt-rus-og-psykisk-helsearbeid/id2344815/
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I 2017 utarbeidet Helsedirektoratet Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende 

arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom 13 . Retningslinjen omtaler 

skolehelsetjenestens bidrag i skolenes arbeid med det psykososiale miljøet. Den omtaler også ansvaret 

helsestasjonen, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom har for å fremme psykisk helse, vurdere psykisk 

utvikling, identifisere psykiske vansker og sørge for tilbud om nødvendig oppfølging og hjelp.  

 

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024). Prop. 121S 

Proposisjonen omhandler regjeringens opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse for perioden 2019–

2024. Regjeringen vil, ifølge denne proposisjonen, jobbe for at flere skal oppleve god psykisk helse og god 

livskvalitet. I tillegg er målet at de som trenger det skal få et godt behandlingstilbud. Opptrappingsplanen 

inneholder både helsefremmende, forebyggende og behandlingsrettede tiltak, og omfatter barn og unge opp til 

25 år. 

 

Kommunene bør, ifølge Helsedirektoratet, legge til grunn den nasjonale veilederen «Sammen om mestring – 

lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne»14 for utvikling og forbedring av lokalt psykisk helsearbeid og 

rusarbeid. Veilederen beskriver krav og forventninger til lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid i lys av gjeldende 

lovverk og nasjonale føringer for området. Den angir sentrale aktører og skisserer hvordan tjenestene kan ivareta 

målene på en god måte. I veilederen legges det særlig vekt på at tjenestene organiseres og utformes i et bruker- 

og mestringsperspektiv. Det legges vekt på at tjenestene og tjenestenivåene må samarbeide for å sikre helhetlige 

og koordinerte tjenester, og det vektlegges at psykisk helse og rus må ses i sammenheng. 

 

Forebyggende arbeid – folkehelsearbeid15. Kommunen skal jobbe planmessig for at innbyggerne skal ha det godt 

og ha god helse. Folkehelsearbeid handler om å skape mer av det som fremmer befolkningens helse, og redusere 

det som kan ha negativ helsepåvirkning. Helsedirektoratet anbefaler at man kombinerer tiltak rettet mot hele 

befolkningen (universelle strategier) med tiltak målrettet mot risikogrupper (høyrisikostrategier). En rekke lover, 

statlige føringer og retningslinjer ligger til grunn for det lokale folkehelsearbeidet. Samarbeid mellom tjenestene 

samt planmessighet i arbeidet er også lovhjemlet. De mest sentrale lovene og forskriftene som berører 

folkehelsearbeid er: Folkehelseloven, Plan- og bygningsloven, Opplæringsloven, Forskrift om folkehelseoversikt, 

Forskrift om miljørettet helsevern, Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, Lov om helse- og 

omsorgstjenester, Barnevernloven og Spesialisthelsetjenesteloven. I tillegg er flere lovverk ment å sikre 

medvirkning i arbeidet. 

 

Helsedirektoratet innførte pakkeforløp for psykisk helse og rus fra 1. januar 201916. Bakgrunnen var bl.a. behov 

for bedre oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåer og koordinering av tjenester. Pakkeforløp for psykiske 

lidelser gjelder både for voksne og for barn og unge. Pakkeforløpet starter i kommunen / hos fastlege eller annen 

henviser, men registreres og måles først når spesialisthelsetjenesten mottar henvisningen. 

 

  

                                                           

 
13 https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Helsestasjons-%20og%20skolehelsetjenesten.pdf 
14 «Sammen om mestring» Veileder utgitt av Helsedirektoratet IS-2076 
15 https://www.psykologforeningen.no/politikk/psykolog-i-kommunen-hvorfor/psykisk-helse-i-alt-vi-gjoer-men-hvordan 
16 https://www.helsedirektoratet.no/tema/psykisk-helse 

https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Helsestasjons-%20og%20skolehelsetjenesten.pdf
https://www.psykologforeningen.no/politikk/psykolog-i-kommunen-hvorfor/psykisk-helse-i-alt-vi-gjoer-men-hvordan
https://www.helsedirektoratet.no/tema/psykisk-helse
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4 GRAN KOMMUNE 
Kommunens øverste ledelse består av rådmannen og fem kommunalsjefer som leder hvert sitt 

kommunalsjefområde.  Videre er det, som figuren viser, enhetsledere som har ansvar for hvert sitt 

tjenesteområde.   

 

 
Kilde: https://www.gran.kommune.no/organisasjonen-gran-kommune.466278.no.html  

 

Opplysningene som beskriver sektor skole og barnehage og sektor familie og velferd (under kapittel 4.1 og 4.2) 

er hentet fra kommunens vedtatte budsjett- og økonomiplan for 2021-2024.  

https://www.gran.kommune.no/organisasjonen-gran-kommune.466278.no.html
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4.1 BARNEHAGE OG SKOLE 
Oppvekstområdet i Gran består av:  

 10 skoler 

 15 barnehager, 8 av dem er private 

 pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)  

 

Totalt er det 324 årsverk innenfor dette området 

 
Skole 

Det er sju barneskoler, én kombinert barne- og ungdomsskole og to ungdomsskoler i Gran. Elevtallet ved skolene 

varierer fra i underkant av 50 elever til over 300 elever på Brandbu barneskole. Det er to rene ungdomsskoler 

som inneværende skoleår har om lag 240 elever hver.  

 

Gran har etablert et team av miljøterapeuter for å ivareta behov knyttet til elever med psykososiale vansker eller 

andre vansker som kommer til uttrykk gjennom atferds-utfordringer, skolevegring med mer. Teamet er organisert 

under enhetsleder skole og jobber fleksibelt ut mot skolene ut fra behov. Målet er å styrke kompetansen rundt 

denne gruppen barn og unge for å gi et kvalitativt bedre tilbud til den enkelte, og for å øke kompetansen på 

skolene innenfor dette området. 

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 

PPT er en sakkyndig instans som skal bidra til å sikre den enkeltes rett til opplæring og hjelp ut fra Barnehageloven 

og Opplæringsloven. PPT skal også hjelpe barnehager og skoler i arbeidet med kompetanseutvikling og 

organisering, for å ivareta og legge opplæringen bedre til rette for barn med særskilte behov. PPT skal bidra til at 

barn, unge og voksne får et helhetlig og samordnet tilbud, blant annet gjennom  

 utstrakt og systematisk tverrfaglig samarbeid  

 samarbeid med 2.linjetjenesten  

 å bistå med veiledning til foresatte, barn, skoler og barnehager  
 

Tjenesten har 6,9 årsverk, fordelt på rådgivere, logoped, sekretær og leder. (For tiden holdes 1,0 årsverk ledig). 
 

Utfordringer for budsjettområdet 

Oppvekstområdet har mange barn og unge med behov for ekstra oppfølging sosialt og faglig. Etterhvert som de 

økonomiske rammene blir trangere vil kutt føre til reduserte tjenester til alle barn og unge. 

 

Utviklingsmål 2021-2024 (vedr psykisk helse i skole) 

Skolen skal bidra til å fremme elevenes fysiske og psykiske helse, trygghet, trivsel og læring. 

 

4.2 FAMILIE OG VELFERD 
Kommunalsjefområdet Familie og velferd består av sju enheter som alle arbeider med barn, familier, deres 

nettverk og voksne med ulike utfordringer. Tjenestene strekker seg fra forebygging og tidlig innsats til utredning, 

behandling og tiltaksarbeid. Følgende inngår i sektoren; 
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 Barnevern 

 Helsestasjon og skolehelsetjeneste 

 Psykisk helse- og rustjeneste 

 Sosialtjenesten NAV Hadeland  

 Tilrettelagte tjenester 

 Flyktningtjeneste (Lunner kommune er vertskommune)  

 Voksenopplæring (Lunner kommune er vertskommune  

 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste17  

Tjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende gjennom å opplyse og gi råd (helsestasjon, 

skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom).  

 

Tjenesten arbeider også med smittevern, miljørettet helsevern og reisevaksinasjon. 1,3 av årsverkene i tjenesten 

er finansiert av statlige styrkningsmidler. Antall årsverk: 10,3.  

 

Psykisk helse- og rustjeneste  

Tjenesten er organisert i tre områder:  

1) Behandlings- og oppfølgingsteam som tilbyr individuelle samtaler og oppfølging av personer med 

psykiske lidelser og/eller ruslidelser eller personer i vanskelig eller kritiske livssituasjoner, både voksne, 

barn og unge og deres familier. 

2) Haugsbakken; et botilbud med nærhet til heldøgns bemanning for til sammen 15 beboere. To av 

leilighetene er avlastningsleiligheter. 

3) Dagsenter lokalisert på Haugsbakken, som gir tilbud om ulike aktiviteter på dag og kveldstid.  

 

Psykisk helse- og rustjeneste organiserer også kommunens kriseteam. Antall årsverk: 20 

 

Kommunepsykolog  

Kommunepsykologen skal bidra til å fremme psykisk helse hos befolkningen i Gran, spesielt barn og unge. 

Psykologen arbeider klinisk med korttidsoppfølging og samtaleterapi med barn og unge, med foreldreveiledning 

– både individuelt og i grupper. På systemnivå bidrar psykologen til å styrke den akademiske, kunnskapsbaserte 

plattformen tiltakene i kommunen må hvile på, og skal bidra til gode systemer for tverretatlig og tverrfaglig 

samarbeid. 

 

Utfordringer for budsjettområdet 

På grunn av redusert ramme har rådmannen foreslått at det framover blir gjort en vurdering av tjenester som 

ikke er lovpålagt, slik som dagaktivitetstilbud. Kommunalsjefområdet har dagaktivitetstilbud både innen psykisk 

helse- og rustjeneste og for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Brukere og ansatte i psykisk helse- og 

rustjeneste mener dagtilbudet er et godt forebyggende tiltak. De har advart mot å fjerne tilbudet, og mener 

konsekvensen kan bli flere innleggelser og økt press på kommunens øvrige psykisk helse- og rustjeneste. Å legge 

ned dagaktivitetstilbudet innen psykisk helse og rus gir en innsparing på om lag 0,6 mill. kroner.  

 

 

                                                           

 
17 Skolehelsetjenesten er et kommunalt ansvar, men i «gamle Oppland» er det likevel slik at helsesyklepleier ved de videregående skolene 

er ansatt i fylket. Det er gjort avtale om 50/50 kostnadsdeling for lønnskostnader mellom fylkeskommunen og vertskommunen. Avtalen 

med kommunen gir en ressurs som utgjør 10% stilling pr. 80 elever. 
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Innen psykisk helse- og rustjeneste har antall brukere med direkte oppfølging økt kraftig de siste årene: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 pr. 15.10.20 

394 413 418 465 552 531 

 

Fra 2019 ble det innført krav til betaling for utskrivningsklare pasienter, også innen rus og psykiatri. Så langt har 

Gran kommune unngått overliggerdøgn for denne pasientgruppen. 

 

Gran kommune – utviklingsmål 2021-2024 (vedr psykisk helse) 

- Fremme den enkeltes selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv.  

- Fremme psykisk og fysisk helse og forebygge sykdommer og skader.  

- Tjenestene skal gjennom forebyggende tiltak, tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid bidra til at utsatte 

barn og unge og deres familier får nødvendig hjelp til rett tid.  

- Tjenestene skal i samarbeid med barnehage, skole, primær- og sekundærhelsetjenestene øke 

kompetansen og videreutvikle tverrfaglig samarbeid på system og individnivå. 

 

4.3 UNGHADELAND 
UngHadeland er underlagt kulturkontoret i Gran og Lunner kommuner18. UngHadelands viktigste oppgaver er 

forebyggende og helsefremmende arbeid gjennom planlegging og gjennomføring av tiltak og aktiviteter på 

fritiden for og med barn og unge. UngHadeland har tatt mål av seg om aktivt og systematisk å bidra i arbeidet 

med å motvirke utenforskap og bidra til inkludering og integrering. UngHadeland samarbeider med tjenester 

innad i kommunene, med frivillige lag og foreninger og med næringslivet. 

 

Ungdomskontaktene er tilknyttet UngHadeland og driver forebyggende og oppsøkende arbeid for ungdom i 

alderen 13-23 år. De er tilstede både på dag- og kveldstid, på de arenaene hvor ungdom er. Alle kan ta kontakt 

med dem hvis de er bekymret for barn eller unge. Ungdomskontakten skal være med på å bygge et godt 

oppvekstmiljø for barn og ungdom på Hadeland.  

 

Medvirkningsprosjektet «Ingenting om oss uten oss» 2021-2024. Ung Hadeland har tatt initiativ til, og i 

samarbeid med kommunene Gran og Lunner utarbeidet et treårig prosjekt «Ingenting om oss, uten oss». Målet 

med prosjektet er å styrke kommunenes og frivillige aktørers tjenester og tilbud til barn og unge i Gran og Lunner 

og bidra til at tjenester og tilbud til barn og unge i de to kommunene blir mer treffsikre og tilpasset de unge i 

kommunene. De unge blir sett på som en viktig ressurs som kommunene har nytte av om samhandlingen blir satt 

i system. Prosjektet bygger på en ide/grunnfilosofi og aktiv medvirkning fra barn og unge i alt kommunene foretar 

seg. Prosjektet vil bygge på tett samarbeid med alle kommunale tjenester for barn og unge, herunder 

barnehagene, skolene, barnevern, psykisk helsetjeneste, helsesykepleiere, PPT og kultur/UngHadeland.  

 

 

 

 

                                                           

 
18 https://www.unghadeland.no/  

https://www.unghadeland.no/
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4.4 KOMMUNENS INTERNE STYRINGSDOKUMENT 
 

Kommuneplanen er Gran Kommunes overordnede styringsdokument. Denne gir rammer for hvordan kommunen 

skal utvikles og arealene forvaltes. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret 18.05.2915.  

 

I juni 2020 vedtok kommunestyret i Gran å prioritere arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. 

Planprogram for arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret den 

23.03.21, sak 17/21. 

 

I Kommuneplan fra 2015 var «tidlig og tverrfaglig innsats» pekt ut som et vesentlig område for plan- og 

budsjettårene framover19. «På bakgrunn av folkehelsearbeidet og utarbeidelse av folkehelseprofil for Gran er det 

naturlig å peke ut tidlig og tverrfaglig innsats som en grunnpilar i det forebyggende folkehelsearbeidet. Dette er 

et av de viktigste grepene for å arbeide med de utfordringene barn og unge står overfor, spesielt knyttet til trivsel 

og psykisk helse» 

 

I kommuneplanen står det om tema «Folkehelse og oppvekst» at Gran kommune i 2030 har:  

 En befolkning med god psykisk og fysisk helse 

 Offentlige tjenester som forebygger helseplager og yter tidlig tverrfaglig innsats 

 Et oppvekstmiljø som fremmer læring og trivsel  

 

Budsjettet og økonomiplanen handler om hvordan pengene skal prioriteres i Gran kommune. Økonomiplanen 

omfatter alle virksomhetene og oppgavene i kommunen, og skal gi en oversikt over sannsynlige inntekter, 

forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden planen gjelder for. Årsbudsjettet, som gjelder både drift og 

investeringer, er en bindende plan for kommunens midler og hvordan disse skal brukes i budsjettåret. 

 

For budsjettområdet Familie- og velferd er følgende utviklingsmål lagt til grunn for perioden 2021-2024: 

Utviklingsmål for 2021-2024 

Fremme den enkeltes selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv 

Fremme psykisk og fysisk helse og forebygge sykdommer og skader 

Tjenestene skal gjennom forebyggende tiltak, tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid bidra til at 

utsatte barn og unge og deres familier får nødvendig hjelp til rett tid 

Tjenestene skal i samarbeid med barnehage, skole, primær- og sekundærhelsetjenestene øke 

kompetansen og videreutvikle tverrfaglig samarbeid på system og individnivå 

 

Strategisk plan for psykisk helse og rus i Gran (2018-2022) ble vedtatt i november 2018. Gjennom planen blir det 

gitt et bilde av hvordan ulike arenaer og tjenester i Gran kommune bidrar for å fremme god psykisk helse.  

 

Strategiplanen for psykisk helse i Gran kommune er en temaplan, som forteller hvordan en virksomhet eller del 

av kommunen skal handle og prioritere, ut fra et faglig ståsted. Den beskriver status, føringer og strategiske mål 

for området psykisk helse i Gran. Strategiplanen er ikke en tiltaksplan, men de skriver innledningsvis i planen at 

                                                           

 
19 https://www.gran.kommune.no/kommuneplan.482826.no.html  

https://www.gran.kommune.no/kommuneplan.482826.no.html
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den gir et overblikk over utfordringer, angir retninger, peker på hovedinnsatsområder og skisserer strategier for 

hvordan utfordringene kan løses.  

 

Planen gir et oversiktlig bilde av hvilke arenaer og tjenester det er i Gran kommune som bidrar i arbeid med å 

fremme god psykisk helse, som bidrar til å gi tilbud om hjelp eller å intervenere når det er behov for det. Det 

pekes i den strategiske planen på retninger og hovedinnsatsområder kan sammenfattes som helsefremming og 

forebygging på den ene siden og prioritering av de sykeste på den andre.  

 

Avslutningsvis i strategiplanen viser de til at spesialisthelsetjenestenes psykiske helsevern både på DPS og 

sentralsykehusnivå vil redusere sine tilbud. Dette er en utfordring for kommunens tjenesteutvikling innen psykisk 

helse og rusomsorg, der kommunen har et ansvar for å ta seg av de sykeste.  

 

4.5 OMFANG OG STATISTIKK 
 

Ungdataundersøkelsen ble sist gjennomført blant elever ved ungdomstrinnet i Gran i 2020. 

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet har ansvaret for gjennomføringen i samarbeid med KoRus, 

regionale kompetansesentre på rusfeltet. Skoleelever svarte da på spørsmål om ulike sider ved livet sitt. Ungdata 

omfatter et bredt spekter av temaområder (foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, 

rusmiddelbruk, risikoatferd og vold)20. Nedenfor har vi valgt ut noen temaområder og sammenlignet svarene 

ungdomsskoleelever i Gran har gitt med nasjonale tall.   

 

Tabell 4.5.1: Ungdomsskoleelevers svar på utvalgte spørsmål 2020 (prosent).  

Indikator Gran  Nasjonalt 

Jeg tror jeg får et godt og lykkelig liv 73 71 

Jeg er fornøyd med egen helse 76 70 

Jeg har hatt mange psykiske plager de siste sju dagene 11 15 

Jeg har i vært veldig mye plaget av å være ensom siste uke 6 10 

Jeg er fornøyd med skolen jeg går på 71 63 

Jeg blir mobbet hver 14. dag eller oftere 7 8 

Jeg har minst en fortrolig venn 92 90 

Jeg opplever mye press på minst to områder 24 17 

Kilde: Ungdata 

 

Tabellen viser at noen flere ungdomsskoleelever i Gran 2020 trodde at de får et godt og lykke liv enn landet for 

øvrig. Andelen som har hatt mange psykiske planer de siste sju dagene er lavere i Gran enn de nasjonale tallene. 

 

Elevenes skolemiljø, læring og trivsel måles hvert år av Utdanningsdirektoratet i den nasjonale 

Elevundersøkelsen. Gjennomføringen foregår på skolene i perioden oktober til januar. Undersøkelsen er 

obligatorisk for 7. og 10. trinn, og de offisielle tallene refererer til disse klassetrinnene. I elevundersøkelsen får 

                                                           

 
20 https://www.ungdata.no/wp-content/uploads/reports/Innlandet_Gran_2020_Ungdomsskolen_Kommune.pdf  

https://www.ungdata.no/wp-content/uploads/reports/Innlandet_Gran_2020_Ungdomsskolen_Kommune.pdf
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elevene spørsmål om de trives på skolen. De blir også spurt om de mobbes av medelever, digitalt og/eller av 

voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.  

 

Tabell 4.5.2 Trivsel og mobbing på skolen. Skalaen går fra 1 til 5 der beste gjennomsnittsverdi er 5.  

Indikatorer Gran kommune Innlandet 

fylke* 

Nasjonalt 

 

Skoleår 2019/2020 2020/2021 2020/2021 2019/2020 2020/2021 

Trives du på skolen? (7. trinn) 4,3 4,3 4,2 4,3 4,2 

Trives du på skolen (10. trinn) 4,2 4,3 4,2 4,1 4,1 

Mobbes du på skolen? (7. trinn) 7 5,5 7,3 7,1 7,5 

Mobbes du på skolen? (10. trinn) 3,5 3,2 6 6,6 5,5 

Kilde: Skoleporten (*pga. fylkessammenslåing er det ikke vist tall fra før sammenslåing) 

 

Tabellen viser at noe flere elever på 7. trinn i Gran kommune svarer at de trives på skolen sammenlignet med 

fylkesvise og nasjonale tall. Dette gjelder også for elever ved 10. trinn, der noe flere elever svarer at de trives 

sammenlignet med de vi har sammenligner med her.   

 

Færre elever svarer at de mobbes på skolen på 7. trinn enn fylkesvise og nasjonale tall. Færre elever på 10. trinn 

i Gran svarer inneværende skoleår at de mobbes sammenlignet med fylkesvise og nasjonale tall.   

 

Folkehelseinstituttet gir årlig ut en folkehelseprofil. Dette er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe oversikt 

over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne. Temaområdene omhandler befolkning, 

levekår, miljø, skole, levevaner og helse og sykdom. Tabellen nedenfor viser andelen unge i aldersgruppen 15 – 

29 år og andel av befolkning 0-74 år som har psykiske symptomer og lidelser vurdert etter data fra fastlege og 

legevakt. 

 

Tabell 4.5.3: Andelen i aldersgruppen 0-74 år og 15-24 år som har psykiske symptomer og lidelser, per 1000 innbyggere. 

(Tidsperioder som vises i materialet er 3-års gjennomsnitt, siste oppdaterte statistikk er vist) 

Indikator Gran Innlandet Norge 

 2016-

2018 

2017-

2019 

2016-

2018 

2017-

2019 

2016-

2018 

2017-

2019 

Psykiske symptomer/ lidelser 

aldersgruppe 0-74 år («alle») 

176 180 166 170 154 157 

Psykiske symptomer/ lidelser 

aldersgruppe 15-24 år 

171 180 159 166 156 163 

Kilde: Folkehelseinstituttet21 

 

Folkehelseprofilen ovenfor viser at både når en ser på «alle» og når en ser på unge i aldersgruppen 15-29 år var 

andelen for Gran med psykiske symptomer og lidelser høyere enn fylkesvise og nasjonale tall. Andelen med 

psykiske symptomer/ lidelser har økt fra 2018 til 2019 både på Gran, i Innlandet og på landsbasis.  

 

                                                           

 
21 http://khs.fhi.no/webview/  

http://khs.fhi.no/webview/
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Tabellen nedenfor er hentet fra dødsårsaksregisteret hos Folkehelseinstituttet22. Den omfatter kun antall døde i

selvmord og ikke antall selvmordsforsøk. Antallet som dør i selvmord kan være høyere enn tallene viser ved at

enkelte dødsfall registreres som ulykker.

Tabell 4.5.4: Antall døde i selvmord i aldersgruppen 0-74 år per 100000 innbyggere pr år. Statistikken viser 10 års glidende

gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 10-årsperioder).

Område Kjønn 2007-2016 2008-2017 2009-2018

Gran Menn 20,6 25,2 28,3

Kvinner* : : :

Innlandet

fylke

Menn 18,6 18,7 19,1

Kvinner 6,5 6,5 6,3

Hele landet Menn 15,1 15,2 15,5

Kvinner 6,7 6,9 7,0

*Statistikk basert på færre enn fire tilfeller skjules av personvernhensyn

Kilde: Folkehelseinstituttet23.

Tabellen viser en gradvis økning i antall menn på Gran tar selvmord, mens tallene for fylket og nasjonalt holder

seg mer stabilt. I perioden 2009 – 2018 hadde Gran kommune høyere selvmordstall enn både

landsgjennomsnittet og det fylkesvise tallet. Tabellen viser et lavere andel kvinnersom har omkommet i selvmord

på Gran enn i Innlandet fylke og på landsbasis (dette leser vi av at tallene for Gran er for lave til å publiseres, dvs.

lavere enn fire).

4.6 KOM MUNEBILDE
Fylkesmannens vurdering av Gran kommune –kommunebilde 202024

Fylkesmannen utarbeider årlig «kommunebilder» for kommunene i fylket. Bildene viser hvordan Fylkesmannen

vurderer status og utfordringer for hver enkelt Innlandskommune på de fagområdene Fylkesmannen skal følge

med på. Fylkesmannens rapport er delt i tre kategorier, grønt, gult og rødt område25.

Følgende er merket gult i Fylkesmannens kommunebilde vedrørende tema Oppvekst, Rus og psykisk helse og

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste for Gran;

Kommunen har en noe høyere andel barn med symptomer på psykisk lidelse enn andelen i fylket.

Kommunen bør målrette bruk av sine virkemidler for å bidra til god integrering og legge grunnlag for gode

oppvekstsvilkår. Kommunen bør også utvikle et godt samarbeid mellom flere etater og god samordning

22 http://statistikkbank.fhi.no/dar/
23 http://khs.fhi.no/webview/
24 https://www.statsforvalteren.no/innlandet/om-oss/kommunefakta/ Kommunebilde ble utarbeidet før fylkesmannen endret navn til

Statsforvalteren.
25 Grønt betyr «område med god kompetanse, kapasitet og kvalitet. Gult betyr «områder med forbedringspotensial innen kompetanse,
kapasitet og kvalitet». Rødt betyr «områder som er sårbare innen kompetanse, kapasitet og kvalitet».

http://statistikkbank.fhi.no/dar/
https://www.statsforvalteren.no/innlandet/om-oss/kommunefakta/
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av tjenester til utsatte barn og unge. Kommunens oppvekst profil er bra, men Fylkesmannen anbefaler 

kommunen å videreutvikle sitt tverrfaglige arbeid.  

 Kommunen har fått tilskudd og ansatt psykolog i helse- og omsorgstjenestene (lovkrav fra 2020). 

 Gran og Lunner kommune har, sammen med DPS Gjøvik avdeling Hadeland fått midler til å opprette FACT 

Hadeland. Teamet vil ha oppstart i løpet av 2020. FACT-team er en anbefalt måte å jobbe sammen på 

tvers av nivåene med de sykeste rus- og psykisk helse pasientene.  

 Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading er kjent, men ikke implementert. Kommunen 

må også sikre implementering av nasjonale retningslinjer mot selvskading og selvmord.  

 Det foreligger en nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Denne inneholder 

anbefalinger som skal bidra til gode og tilgjengelige tjenester. I Gran kommune ser vi at avtalte årsverk i 

helsestasjon og skolehelsetjeneste er 41,8 årsverk pr. 10 000 innbyggere 0-20 år. Samme tall for landet 

er på 44,1.  

 

Det var ikke områder som var merket med grønt eller rødt i Fylkesmannens vurderinger hva gjelder rus og psykisk 

helse på Gran for 2020.  

 

4.7 FORVALTNINGSREVISJON ANDRE KOMMUNER 
 

Psykisk helse- og rustjenester under covid-19 pandemien, Bergen kommune (februar 2021)26. 

Pandemien og påfølgende smitteverntiltak har ført til store endringer i samfunnet, og det har vært krevende for 

alle kommuner og alle offentlige brukerrettede tjenester å sikre et godt tilbud til sine brukere, i en situasjon som 

har begrenset muligheten til å utføre tjenester på samme måte som før. Kontrollutvalget i Bergen kommune 

bestilte ti delrapporter under prosjektet om tjenester til sårbare grupper under pandemien. En av disse 

rapportene omhandler hvor godt psykisk helse- og rustjenester har fungert for sårbare grupper under covid-19 

pandemien.  

 

Formålet med forvaltningsrevisjonen var å undersøke hvordan det kommunale tjenestetilbudet har fungert for 

sårbare grupper under COVID-19 pandemien.  

1. Var tjenesten tilstrekkelig forberedt på å sikre tilbudet til brukerne under pandemien?  

2. Hvordan har covid-19 tiltakene påvirket gjennomføring av tjenestetilbudet?  

3. Hvordan har etterspørselen etter tjenester vært i perioden, og hva har påvirket denne?  

4. Har kommunen klart å sikre tilstrekkelig informasjon til brukerne?  

5. Har psykisk helse- og rustjenester sikret et tilstrekkelig tilbud under pandemiperioden for brukerne, 

herunder lovpålagte oppgaver?  

6. Hva har vært den viktigste læringen fra denne perioden for å sikre tjenestetilbud til en sårbar gruppe 

under en pandemi? 

 

Deloitte fant blant annet at psykisk helse- og rustjenestene i Bergen kommune ikke var tilstrekkelig forberedt på 

å sikre tilbud til brukerne da covid-19 pandemien kom i mars 2020. Undersøkelsene viste at kommunens 

overordnede pandemiplan ikke var dimensjonert for å håndtere denne type hendelse, og det var ikke utarbeidet 

                                                           

 
26 https://www.bergen.kommune.no/politikk/bystyret/kontrollutvalget/revisjonsrapporter/2021  

https://www.bergen.kommune.no/politikk/bystyret/kontrollutvalget/revisjonsrapporter/2021
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tilstrekkelig beredskapsplaner for dette i enhetene. Undersøkelsene viste videre at pandemien har medført 

redusert tilgjengelighet til en rekke tjenester innenfor psykisk helse- og rustjenester, der bl.a. aktivitetssentrene 

ble stengt i starten av pandemien. Det har vært vanskelig for kommunen å nå ut med informasjon til alle 

brukergrupper, og pandemien har påvirket etterspørsel etter tjenester. Stengte tilbud har ført til at en del brukere 

har isolert seg, og dette har medført forverret tilstand hos særlig sårbare grupper. På spørsmål om tjenesten har 

klart å gi et tilstrekkelig tilbud til brukerne opplever flertallet at de har klart dette gjennom kompenserende tiltak, 

men at tiltakene ikke har truffet alle brukergrupper like godt.  

 

Forvaltningsrevisjon av psykisk helsetjeneste, Bergen kommune august 202027 

Deloitte gjennomførte i 2020 en omfattende forvaltningsrevisjon av psykiske helsetjenester for voksne i Bergen 

kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å undersøke om tilbudet om psykisk helsetjenester i Bergen 

kommune er tilfredsstillende, og problemstillingene som ble undersøkt var:  

1. I hvilken grad er det etablert et tilfredsstillende system for oppfølging av etablerte mål for psykisk 

helsearbeid i Bergen kommune  

a. Hvordan følges strategi, mål og krav knyttet til kvalitet i psykisk helsetjeneste opp av byrådsavdelingen? 

b. I hvilken grad rapporteres det fra enhetene for psykisk helse på de krav som er satt, og hvordan følges 

dette opp av Etat for psykisk helse og rustjenester? 

c. I hvilken grad er det etablert system og rutiner, samt lagt til rette for erfaringsdeling for å sikre likeverdige 

tjenester på tvers av resultatenhetene? 

2. I hvilken grad har kommunen etablert et tilfredsstillende tilbud for psykisk syke når det gjelder  

a. Bolig og oppfølging i bolig b) Individuell oppfølging  

b. Aktivitetstilbud  

c. Støtte til å delta i meningsfullt arbeid  

3. I hvilken grad er vedtak om tjenester i samsvar med sentrale krav i forvaltningsloven?  

4. I hvilken grad er det lagt til rette for god samhandling mellom tjenestene for brukere med behov for 

koordinerte tjenester? 

a. I hvilken grad er arbeidet med individuell plan organisert på en hensiktsmessig måte?  

b. I hvilken grad er det etablert individuell plan for brukere med psykiske vansker og med behov for 

koordinerte tjenester?  

5. I hvilken grad har tjenestene en systematisk tilnærming til bruker- og pårørendeinvolvering i tildeling og 

evaluering av tjenestetilbudet?  

a. Hvordan opplever brukerne tilbudet?  

b. I hvilken grad medvirker brukerne i utformingen av innholdet i tilbudene? 

c. I hvilken grad er tilbudet tilpasset brukernes behov?  

d. Hvordan legges det til rette for involvering av pårørende og barn? 

 

Deloitte konkluderte i forvaltningsrevisjonen med at det var behov for å etablere tydeligere og mer formaliserte 

rutiner og prosedyrer for behandling av søknader, tildeling og utføring av psykisk helsetjenester. Det var også 

Deloitte sin vurdering at risikovurderinger og systematikk for etterkontroller ikke har vært tilfredsstillende.  

                                                           

 
27 https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sekretariat-for-kontrollutvalget/om-oss/revisjonsrapporter-2020  

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sekretariat-for-kontrollutvalget/om-oss/revisjonsrapporter-2020
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5 PERSEPEKTIVER OG PROBLEMSTILLINGER FOR ET MULIG 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 

 

5.1 MULIGE PERSPEKTIVER 
 

Ifølge Norges kommunerevisorforbunds veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering28 kan risiko- og vesentlighet 

vurderes ut fra følgende sju perspektiver29: 

1. Fungerer det lokale folkestyret som forutsatt i kommuneloven? 

2. Produserer kommunen de tjenestene innbyggerne har krav på? 

3. Drives kommunens samfunnsutvikling til beste for innbyggerne? 

4. Utøver kommunen sin myndighet forsvarlig og i samsvar med loven? 

5. Driver kommunen effektivt? 

6. Er kommunen tillitsskapende? 

7. Er kommunens drift bærekraftig? 

 

5.2 BØR VI GJENNOMFØRE EN FORVALTNINGSREVISJON ? 
 

Vi legger til grunn følgende kriterier for vurderingen av om det bør gjennomføres en forvaltningsrevisjon av dette 

teamet:   

 Er dette et viktig område, f.eks ved at det legger beslag på store ressurser eller ved at det har stor 

betydning for brukere? 

 Er det risiko for å avdekke vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for 

virksomheten? 

 Er administrasjonen i gang med mulige risikoreduserende tiltak på området? I så fall er nytteverdien av 

revisjon mindre. 

 Er temaet reviderbart?  Er det mulig å finne gode revisjonskriterier? Er det mulig å finne gode data? 

 Vil det ha en nytteverdi å gjennomføre en forvaltningsrevisjon? 

 

5.2.1 Er dette et viktig område? 
 

Tjenestetilbudet innen psykisk helse omfatter både forebyggende tjenester og oppfølging av barn, ungdom og 

voksne med psykiske vansker/lidelser. Det omfatter tjenester til yngre brukere i en tidlig fase av et sykdomsbilde 

og tjenester til personer som trenger omfattende oppfølging for å være i stand til å ta vare på seg selv i hverdagen. 

 

Det er et område som legger beslag på store ressurser. Tjenestetilbudet innen psykisk helse er viktig fordi det 

gjelder tjenester til brukere som er i en sårbar situasjon og der tjenestene kan ha avgjørende betydning for deres 

helse og muligheter til et godt liv. Brukere kan være i en situasjon der de ikke har ressurser til å sikre at de får 

ivaretatt sine rettigheter. 

                                                           

 
28 Fastsatt av styret i NKRF 3.12.2019 
29 Avledet fra kommunelovens § 1-1. 
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5.2.2 Risikoforhold og risikoreduserende tiltak 
Siden risiko- og vesentlighetsvurderingen skal identifisere aktuelle områder for forvaltningsrevisjon anbefales det 

i Norges kommunerevisor forbunds (NKRF) veileder å vurdere risiko knyttet til 

 Overholdelse av lover og bestemmelser 

 Økonomi 

 Produktivitet 

 Måloppnåelse 

 

Revisjonen har vurdert det innsamlede materialet, og vurderer at dette kan være en risiko for at Gran kommune 

ikke klarer å gi et koordinert og godt tilbud innen psykisk helse, og at brukerne ikke får de tjenestene de har krav 

på.  

 

Risikoen kan omfatter både barn, ungdommer og voksne. Dette baserer vi på at:  

 Fylkesmannens kommunebilder for 2020 avdekket at Gran kommune har «forbedringspotensial» når det 

gjelder tverrfaglig samarbeid.  

 På grunn av reduserte økonomiske rammer er «ikke er lovpålagte tjenester» foreslått vurdert, jf. forslag 

om reduksjon dagtilbud. Tjenester innen psykisk helse, slik som dagtilbud, er en ikke-lovpålagt tjeneste. 

 Innen psykisk helse og rustjeneste har antall brukere med direkte oppfølging økt kraftig de siste årene. 

Kommunen ser det som en utfordring at spesialisthelsetjenestene reduserer sine tilbud, noe som vil øke 

ytterligere kommunens ansvar for å ta seg av flere og tyngre brukere innen tjenesten.  

 Kommunen har en høyere andel mennesker som, ihht folkehelseprofilen, har psykiske symptomer og 

lidelser enn tilsvarende fylkesvise og nasjonale tall.  

 Dødsårsaksregisteret viser økning i antall mennesker som omkommer i selvmord i Gran kommune.  

 Det rapporteres om en økning i antall barn og unge med store og sammensatte utfordringer og behov.  

 Helsestasjon og skolehelsetjeneste arbeider med smittevern ved siden helsefremmende og forebyggende 

tjenester for barn og unge. Dette kan påvirke kapasiteten for tjenestene all den tid pandemien krever 

store ressurser.  

 Oppvekstområdet trekker fram som en utfordring av kommunen har mange barn og unge med behov for 

ekstra oppfølging sosialt og faglig, samtidig som de økonomiske rammene blir trangere og kutt kan føre 

til reduserte tjenester til barn og unge.  

 

Risikoreduserende tiltak er eventuelle tiltak som kommunen har satt i verk for å redusere muligheten for at 

risikofaktorene som kan true måloppnåelsen skal inntreffe, og redusere virkningene dersom risikofaktoren likevel 

slår til.  

 

 Gjennomgangen har vist at kommunen har en god oversikt over de ulike tilbud og utfordringer innen 

psykisk helse gjennom oversikten de har utarbeidet i strategisk plan for psykisk helse.  

 Kommunen har satt i gang et utviklingsarbeid knyttet til ungdommers medvirkning gjennom prosjektet 

«ingenting om oss uten oss».  

 Det er etablert et kommunalt team med miljøterapeuter for å ivareta behov knyttet til elever med 

psykososiale vansker eller andre vansker.  
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5.2.3 Er temaet reviderbart? 
 

Vi mener at temaet psykisk helse er reviderbart og at det finnes relevante revisjonskriterier i blant annet lovverk 

i offentlige veiledere og i kommunens egne styringsdokument. 

 

5.2.4 Vil en forvaltningsrevisjon ha nytteverdi? 
 

Vi antar at det kan ha en nytteverdi både for kommunens administrative og politiske ledelse med en gjennomgang 

av hvordan kommunen jobber for å ivareta voksne personer med psykiske vansker og lidelser i Gran kommune. 

Det er pekt på flere områder som er utfordringer for kommunen, blant annet i strategiplan for rus og psykisk 

helse. Denne var ikke fulgt opp av en tiltaksplan, og en forvaltningsrevisjon kan bidra til økt fokus på kommunens 

oppfølging på området. 

 

5.2.5 Revisjonens anbefaling 
 

Oppsummert mener revisjonen at risiko- og vesentlighetsvurderingen gir grunnlag for å gjennomføre en 

forvaltningsrevisjon om kommunens arbeid med psykisk helse innen Gran kommune 

 

5.3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 
 

«Psykisk helse» er et vidt utgangspunkt for en forvaltningsrevisjon. Det kan finnes flere alternative 

revisjonsprosjekter innenfor det temaet vi har undersøkt.  Eksemplene som er vist fra andre revisjoner er svært 

omfattende, og revisjonen foreslår å avgrense temaet til å undersøke deler av tjenestene. En slik avgrensing kan 

for eksempel være at en enten velger å se på tjenester innen psykisk helse til barn og unge, eller at en velger 

fokus på psykisk helsetjenester for voksne brukere.   

 

Revisjonen foreslår tre tema som aktuelle for undersøkelser i en forvaltningsrevisjon: 

 

1) Tjenestetilbud 

o Et tema som kan være aktuelt å undersøke er i hvilken grad det er etablert tilfredsstillende 

tjenestetilbud innen psykisk helsetjeneste i Gran kommune?  

o En lang rekke tjenester innen psykisk helse er lavterskeltjenester som skal nå «alle». 

Tjenestetilbudet kan på den ene siden dreie seg om å oppdage sårbare barn og unge som kan ha 

behov for tjenester. På den andre siden kan tjenestetilbudet dreie seg om oppfølging av barn og 

unge med sammensatte behov, eller voksne med psykiske lidelser.  

 

2) Konsekvenser for tjenestetilbudet som følge av covid-19  

o Et aktuelt tema kan være å undersøke om kommunen har sikret eller opprettholdt et tilstrekkelig 

tilbud under pandemien og om kommunen har vurdert konsekvenser av dette, og om de 

eventuelt har iverksatt kompenserende tiltak?    

3) Samhandling 
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o Det følger av flere lover at kommunen har et ansvar for å samordne sine tjenester. Her kan det 

være flere aktuelle innfallsvinkler. Det er aktuelt å undersøke om det er god struktur på og gode 

rutiner for samarbeid mellom enheter internt i kommunen og med spesialisthelsetjenesten. 

 

Dersom kontrollutvalget ønsker å gå videre med å bestille en forvaltningsrevisjon vil revisjonen komme tilbake 

med en prosjektplan der det gjøres nærmere rede for revisjonskriterier, metode, anslag for ressursbruk og 

gjennomføring. 

 

 



1

Artikkel
(sykepleien.no, publisert 06.07.2020)

Ønsker tettere samarbeid mellom DPS-er
og kommunene

BALANSEKUNST: Samarbeidet mellom DPS og kommunene fungerer ikke alltid som det skal, noe
Jorunn Nærland Skjærpe ved Universitetet i Stavanger forsker på. Foto: Eivor Hofstad

Å gi et best mulig helsetilbud til pasienter med alvorlige
psykiske lidelser krever godt samarbeid mellom
helsepersonell i DPS og kommunehelsetjeneste. Jorunn
Nærland Skjærpe har forsket på hvordan dette fungerer.

Jorunn Nærland Skjærpe er utdannet vernepleier og holder for tiden på med sin doktorgrad ved
Universitetet i Stavanger. Temaeterkoordinering av psykiske og somatiske helsetjenester til personer
med alvorlige psykiske lidelser.
I forskningsartikkelen«Brukermedvirkning i samhandling i psykisk helsearbeid» har hun sammen med
to medforfattere intervjuet tolv ansatte fra et DPSsamt ansatte i fire kommuner som er tilknyttet DPS-
et. Hun ville finne ut hvordan samhandlingen mellom DPS-et og kommunene om personer med
alvorlige psykiske lidelser fungerte. Hun har også sett på hvordan pasienter med alvorlige psykiske
lidelser involveres i egen behandling og oppfølging.

VEDLEGG 2

https://sykepleien.no/forskning/2019/12/brukermedvirkning-i-samhandling-i-psykisk-helsearbeid
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– Forskningsartikkelen er basert på data jeg hentet inn da jeg jobbet med min mastergrad, sier hun.

Skjærpe ønsket å knytte seg til pågående forskning om samhandling og koordinering av tjenester i
psykisk helse-feltetsom ledes av professor Marianne Storm ved Universitetet i Stavanger. Storm og
forskere ved Avdeling for folkehelsehar ifølge Skjærpe en lang tradisjon for nettopp forskning på
samhandling og koordinering av tjenester til personer med langvarig sykdom.

Da samhandlingsreformen ble innført i 2012, ble oppgaver og ansvar overført fra
spesialisthelsetjenesten til kommunene.

– Kommunene fikk et større ansvar for å gi personer med langvarige, alvorlige, psykiske lidelser den
hjelpen de trengte. Jeg ble nysgjerrig på hvordan samhandlingen mellom kommunene og DPS-et
fungerte. Pasientene har også rett til å bli hørt når behandlingsopplegget rundt dem skal planlegges.
Men fungerer dette i praksis, spør hun.

Vil unngå innleggelser
Pasientene har diagnoser som bipolar lidelse, schizofreni, schizoaffektiv lidelse eller alvorlig
depresjon.

– Dette er diagnoser som mange må leve med gjennom hele livet. De kan ha gode perioder, men det vil
svinge. Da er det viktig at vi som skal hjelpe dem, har et godt samarbeid som står klart når de i
perioder trenger litt mer hjelp.
Skjærpe mener det er viktig å unngå innleggelser.

– Vi skal tilrettelegge slik at de kan leve med sykdommen i både gode og mindre gode perioder,
hjemme, sier Skjærpe.

– Hva kom frem gjennom forskningsarbeidet?

– Hvor godt helsepersonell samhandler på tvers avtjenestenivåer, varierer. Det er også forskjeller fra
sak til sak om pasienten blir tatt med i behandlingsplanleggingen, sier hun.
Skjærpe mener det er særlige utfordringer knyttet til akutte innleggelser.
– Pasientene og helsepersonellet fra kommunen blir ikke alltid blir involvert i beslutninger om
innleggelsesgrunnlag. Da er det helsepersonell fra DPS-et alene som bestemmer om pasientene er syke
nok til innleggelse.
Dette skriver en av informantene:
«Det er vi som avgjør om brukerne er syke nok til innleggelse. Vi skiller mellom livskriser og reelle
psykiske lidelser. En livskrise er ikke innleggelsesgrunnlag, men går over av seg selv.» (Utsagn fra
helsepersonell på DPS.)

Skjærpe peker på at det også kan være vanskelig når pasienten ikke ønsker å delta
på samhandlingsmøter og i valg av behandling og videre oppfølging etter utskrivelse.
– Vi fant også at dersom DPS-et tar beslutninger om utskrivning uten å høre på råd fra
kommunen, påvirker det tjenestetilbudet pasientene får etter utskrivelse, sier hun.

– Hvordan da?
– I noen tilfeller skrives pasientene ut uten at kommunen er informert. Det sier seg selv at de da ikke
gir pasienten den oppfølgingen de kanskje har behov for. I andre tilfeller er kommunen uenig i at
pasienten skal skrives ut, fordi de ikke har ressurser eller kompetanse til å gi pasienten tilbudet han
eller hun trenger. Da oppstår det også uenighet om hvem det er som skal ha siste ord, sier Skjærpe.
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Resultatet av dårlig samhandling og for tidlig utskrivelse blir ofte reinnleggelser. Dersom kommunene
ikke kan gi et godt nok tilbud, kan pasienten raskt bli dårligere når han eller hun kommer hjem.

God planlegging gir resultater
– Men det finnes også gode eksempler på at samhandling fungerer, sier hun.
Ifølge Skjærpe skjer det når DPS-et, kommunen og pasienten møtes og planlegger tid for innleggelse
eller utskrivelse og tar beslutninger for videre oppfølging av pasienten etter utskrivelse sammen.
– Da får kommunen tid på seg til å planlegge oppfølgingen. Pasienten er også innforstått med hva og
hvordan behandlingen skal skje, sier Skjærpe.
Hun sier det finnes mange gode tilbud ute i kommunene.
– Det er derfor ikke alltid slik at det er mer penger eller ressurser som må til, men at DPSog pasienten
selv vet mer om hvilke tjenester som finnes i pasientens bostedskommune. For å få den
kunnskapen måalleparter kommunisere.
En informant beskriver det slik:
«En god grobunn for ivaretakelse av brukermedvirkning i samhandling er hvis kommunen og DPS-et
har et godt samarbeid med jevnlige møter på DPS-et og i kommunen. Da er det lettere for brukeren å
delta i samhandlingen. Det er en enorm trygghet for oss og brukerne å vite at DPS-et har et medansvar
der vi kan søke hjelp.» (Uttalelse fra helsepersonell i kommune.)

Vil viske ut grensene mellom tjenestenivå
– Har du noen ønsker til Bent Høie for hva du mener bør gjøres for at samarbeid og samhandling skal
bli bedre?
– Jeg skulle ønske at skottene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten ikke var så
tette. Detville fungert bedre om grensene var mer glidende, sier hun.
Skjærpe trekker frem noen eksempler:

– DPS-et har noen brukerstyrte senger der pasientene selv kan legge seg inn i tøffe perioder. Slike
tiltak har positiv effekt for pasienter, da de selv kan vurdere når de trenger litt ekstra hjelp. Dette er et
tilbud som kan videreutvikles gjennom å opprette flere slike plasser.

Noen pasienter får også lov til å delta på behandlingstilbud og aktiviteter som arrangeres i regi av DPS,
etter at de er skrevet ut til egen bolig.

– Dette er også noe jeg gjerne skulle sett mer av. For mange kan dette være en litt mer skånsom
overgang fra å være innlagt og ha trygge rammer rundt seg, til å komme hjem og skulle ordne alt selv,
sier Skjærpe og legger til:
– Det er et faktum at noen pasienter helst vil være på institusjon. Der får de faste måltider, og alle
aktiviteter planlegges rundt dem. For mange føles det tryggere enn å skulle klare seg selv.

Skjærpe hevder at dersom samarbeid og samhandling skal bli bedre, er det viktig å arrangere felles
møteplasser der helsepersonell fra spesialist- og kommunehelsetjenesten sammen med pasienten kan
diskutere samhandlingsutfordringer.

– På den måten får de økt kunnskap om hverandres kompetanse og ansvarsområde, sier hun.



1

SAK NR. 23/2021

Gran kommune

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNI NG 2020 FOR GRAN
KOMMUNE – KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

Sluttbehandles i: Kontrollutvalget

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.
Kontrollutvalget 30.04.2021 Kjetil Solbrækken Nei

Saksdokumenter:
1. Foreløpig revisjonsberetning 15.04.2021 –Gran kommune
2. Endelig revisjonsberetning for 2020 – Grankommune
3. Årsregnskap 2020 for Grankommune
4. Årsberetning 2020 – Grankommune

Vedlegg 1
Vedlegg 2 (ettersendes)
Vedlegg 3 (eget vedlegghefte)
Vedlegg 4 (eget vedlegghefte)

FORSLAG TIL VEDTAK:

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:
……….
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Kontrollutvalgetskommentarer til årsregnskap ogårsberetning:

a) Økonomisk situasjon og finansielle måltall:
Samlet settmener kontrollutvalget at kommunen har en tilfredsstillende finansiell stilling, men
med noe begrenset handlefrihet.

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 % avdriftsinntekter)

Min1,75% 1,9%

Gjeldsnivå
(i % av driftsinntekter)

Maks70% 75,5%

Disposisjonsfond
(i % av driftsinntekter)

Min 10% 8,9%

Kontrollutvalget har følgende kommentarer til måltallene:

• Netto driftsresultat:
Regnskapet er avlagt med et positivtnetto driftsresultatpå ca. 23 millioner i 2020, noe som
utgjør 1,9 % av driftsinntektene. Positive netto driftsresultater gir mulighet til å kunne
avsette midler til egenfinansiering av investeringer og for å kunne håndtere uforutsette
svingninger i driftengjennom året. Kommunestyret har vedtatt å reduseremåltallet til 1,0
% i 2021 og økonomiplanperioden 2022-2024.

• Gjeldsnivå:
Kommunens netto lånegjeld utgjør 75,5 % av driftsinntektene, dvs. høyere enn vedtatt
måltall. Netto lånegjelder langsiktig gjeld, ekskl. pensjonsforpliktelse, lån til videreutlån
og ubruktelånemidler. Basertpå 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. reduserthandlefrihet. 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 %
avdriftsinntektene, og ligger nesten på Fylkesmannens anbefaling om minimum 10 %. En
del avmidlene er bundet opp av kommunestyret. Den udisponerte delen av
disposisjonsfondet utgjør ….. millioner. I økonomiplanen for 2022-2024 er det lagt inn en
gradvis styrking av disposisjonsfondet.

Andre forhold:

• Bra likviditetssituasjon:
Kommunens likviditetsbeholdning pr. 31.12.2020 er bra. Det er derimot verd å merke seg
at ubrukte lånemidler er en del av likviditetsbeholdningen. En vesentlig reduksjon i ubrukte
lånmidlerkan gi likviditetsmessige utfordringer i perioder av året. Ubrukte lånemidler
utgjorde pr. 31.12.2020 ca. 110 millioner.
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• Pensjoner: Utsattkostnadsføringav pensjon –74,4millioner (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 kommunestyretsom regnskapsrevisjoner:
Det foreligger ingen vedtak i kommunestyret om regnskapsrevisjoner som ikke er fulgt opp.

Kontrollutvalgets konklusjon:
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet og årsberetningen.

SAKSOPPLYSNINGER:

Bakgrunn/oppsummering:

Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen. Uttalelsen skal oversendes til
kommunestyret1 med kopi til formannskapet2. Uttalelsen må foreligge før formannskapet skal avgi sin
innstilling til årsregnskapet og årsberetningen.

Fraog med regnskapsåret 2020 skal kontrollutvalgets uttalelse etter kommuneloven også omfatte
årsberetningen.

Det er opp til kontrollutvalget selv å bestemme hva uttalelsen skal inneholde. Hverken loven eller
forskriften stiller konkrete krav til hva uttalelsen skal inneholde, utover at den skal knytte seg til forhold
i årsregnskapet eller årsberetningen og tilhørende revisjonsberetning.

Kontrollutvalgets behandling i møtet og grunnlag for å avgi uttalelsen:
Relevante dokumenter, dvs. årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetningen, følger vedlagt saken.

I tillegg er det, i likhet med tidligere år, lagt opp til følgende presentasjoner i møtet:

A. Kommunens revisorpresenterer revisjonsberetningen og orienterer om revisjonsarbeidet.

Kommunikasjon med revisor gjennom revisjonsprosessen er også en del av grunnlaget for saken.
Det vises her til tidligere saker i forbindelse med:
• Revisors presentasjon av revisjonsplan/revisjonsstrategi (høst)
• Revisors statusrapportering etter utført interimsrevisjon (vinter)

Revisor skal årlig gi enskriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er tatt opp i
nummert brev, men som ikke er rettet opp eller som ikke er tilstrekkelig fulgt opp. Dette fremgår
av kommunelovens § 24-7.
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B. Kommuneledelsen/regnskapsansvarligpresenterer:

• Årsregnskapet med vekt på kommunens økonomiske stilling, vesentlige regnskapsmessige-
og avgiftsmessige problemstillinger og overordnet internkontroll på økonomiområdet.

• Årsberetningen
Den obligatoriske årsberetningen er hjemlet i kommunelovens § 14-7 der områdene det skal
redegjøres for er angitt:

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 eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene

c) virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig
betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne

d) tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard
e) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling
f) hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt

etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26.

Samlet skal dette gi kontrollutvalget tilstrekkelig grunnlag for å ivareta sitt ansvar med å påse at
årsregnskapet er revidert på betryggende måte og å sette utvalget i stand til å utformeen uttalelse
til årsregnskapetog årsberetningen (jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3).

Utkast til uttalelse (forslag til vedtak) er utformetmed utgangspunkt i tidligere praksis og veileder
fra Norges kommunerevisorforbund (NKRF, 2021) der temaer som kan inngå i kontrollutvalgets
uttalelseer drøftet.

Kontrollutvalgets oppgaver i hht. kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon:

Kontrollutvalgets uttalelse(kommunelovens § 14-3, jf. forskriftens § 3 annet ledd):

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

Fra departementets veileder til forskriften(H-2494, mars 2021):
Bestemmelsen i andre ledd stiller krav om at kontrollutvalget skal uttale som om årsregnskapene
og årsberetningene. Bestemmelsen gir ikke nærmere føringer om uttalelsens innhold. Det følger
imidlertid av bestemmelsen at kontrollutvalgets uttalelse skal inngå i grunnlaget for
kommunestyrets behandling av og vedtak om årsregnskap og årsberetning, jf. også
kommuneloven § 14-3 andre og tredje ledd. Kontrollutvalgets uttalelsesplikt må ses i lys av
dette, og uttalelsen skal således knytte seg til forhold ved årsregnskapet eller årsberetningen.
Det primære utgangspunktet for kontrollutvalgets uttalelse vil dermed være de feil og mangler
eller andre forhold som regnskapsrevisor har tatt opp i tilknytning til regnskapsrevisjonen, jf.
kommuneloven § 24-5 til § 24-8.
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Oppfølging av påpekningerfra revisor(forskriftens § 3 tredjeledd):

Dersom tidligere påpekninger fra revisorikke er fulgt opp, kan det være aktuelt å omtaledette i
uttalelsen til årsregnskapet. Kontrollutvalgets oppgave knyttet til påpekninger fra revisorgår frem av
forskriftens § 3 tredje ledd:

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven §
24-7 til § 24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt
opp, skal kontrollutvalget rapportere det til kommunestyreteller fylkestinget.

Fra departementets veileder til forskriften(H-2494, mars 2021):
Tredje ledd angir ikke direkte hvem som har ansvaret for at forholdene som påpekes, blir
rettet opp eller fulgt opp. Som oftest vil det være kommunedirektøren som har ansvaret for å
rette opp eller følge opp de påpekningene som revisor har gjort, men dette gjelder ikke ubetinget.
Når det særskilt gjelder nummererte brev, er det i merknaden til kommuneloven § 24-7 lagt til
grunn at det er kommunedirektøren som har ansvaret for å rette opp eller følge opp. Dersom
forholdet imidlertid retter seg mot et kommunalt foretak, vil det være daglig leder i foretaket som
har dette ansvaret. Hvem som har ansvaret, vil i det vesentlige følge av revisorens påpekning.
Dersom påpekningene (forholdene) ikke blir rettet opp, pålegger bestemmelsen kontrollutvalget
en plikt til å rapportere dette til kommunestyret.

Påpekningene er knyttet til følgende dokumenterfra revisor:
• § 24-7 Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor (nummerertebrev)

- Revisor skal årliggi en skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er tatt
opp etter første ledd, men som ikke er rettet opp eller som ikke er tilstrekkelig fulgt opp
(fremgår av lovteksten).

- Dersom kontrollutvalget mottaret nummerertbrev samtidig med revisjonsberetningen,
bør brevet behandles for seg i en egen sak. Innholdet i et slikt nummerert brev bør
omtales i kontrollutvalgets uttalelse, dersom det har konsekvenser for behandling av
årsregnskapet og årsberetningen (kilde: NKRF sin veileder om kontrollutvalgets uttalelse
om årsregnskapet og årsberetningen, mars 2021).

• § 24-8 Revisjonsberetning
• § 24-9 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen

Oppfølging av kommunestyrets vedtak om regnskapsrevisjoner(forskriftens § 5):

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om
regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og skal
rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt opp.

Fra departementets veileder til forskriften(H-2494, mars 2021):
Bestemmelsen fastsetter en plikt for kontrollutvalget til å påse at vedtak om regnskapsrevisjoner,
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller som kommunestyret treffer, blir fulgt opp.
Bestemmelsen utfyller dermedkommuneloven § 23-2 første ledd bokstav e).
Kontrollutvalget må rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets
vedtak er blitt fulgt opp. Rapporteringen skal inneholde både saker som er fulgt opp på en
tilfredsstillende måte ogsaker som ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte.
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KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL FJORÅRETS ÅRSREGNSKAP:

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL GRAN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP
FOR 2019

Kontrollutvalget har behandlet Gran kommunes årsregnskap for 2019. Sammen med årsregnskapet
forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsmelding for 2019.

Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og
orienteringer fra kommunens revisor og kommuneadministrasjonen ved rådmann og
regnskapsansvarlig.

Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen har en positiv totalkonklusjon, dvs. at
revisor mener kommunens årsregnskap for 2019 er avlagt uten vesentlig feil.

Kontrollutvalget har følgende kommentarer til årsregnskap og årsmelding:

a) Kommunens økonomiske situasjon: Tilfredsstillende finansiell stilling, men begrenset
handlefrihet
Kontrollutvalget vil særlig peke på følgende forhold:

• Positivt, men svaktnetto driftsresultat– 650 000 kroner:
Dette utgjør 0,06 % av driftsresultatet. Anbefaling fra sentrale myndigheter er at man har et
netto driftsresultat som minimum utgjør 1,75 % av driftsinntektene. Dette for å kunne
avsette midler til egenfinansiering av investeringer og for å kunne håndtere uforutsette
svingninger i driften gjennom året. Driftsresultater under anbefalt nivå vil gi svekket
handlingsfrihet.

• Begrensetandel frie midler/disposisjonsfond:
Kommunen har pr. 31.12.2019 ca. 83,8 millioner på disposisjonsfond. Dette utgjør 7,3 %
av driftsinntektene, og ligger over Fylkesmannens anbefaling om minimum 5 %. En del av
midlene er bundet opp av kommunestyret. Den udisponerte delen avdisposisjonsfondet
utgjør 49,5 millioner. I økonomiplanen for 2021-2023 er det lagt inn en gradvis styrking av
disposisjonsfondettil 11 % av driftsinntektene i 2023.

• Moderat, men stigende lånegjeld:
Kommunens netto lånegjeld (langsiktig gjeld korrigert for pensjon, utlån og ubrukte
lånemidler) utgjør ved utgangen av året ca. 852 millioner. Dette utgjør 74 % av
driftsinntektene. Basert på vedtatt økonomiplan for 2021-2023 er det beregnet at
kommunens langsiktige gjeld gradvis vil øke til 100,4 % av driftsinntektene i 2023. Dette
er høyere enn de 70% som Fylkesmannen mener er et nivå der man kan få driftsmessige
utfordringer på grunn av høyt rente- og avdragsnivå.

• Bra likviditetssituasjon, men avhengig av ubrukte lånemidler:
Kommunens likviditetsbeholdning pr. 31.12.2019 er bra, men situasjonen synes sårbar.
Sårbarheten begrunnes med at man i perioder synes å være avhengig av ubrukte lånemidler
for å kunne betale sine kortsiktige forpliktelser ved forfall. Ubrukte lånemidler utgjorde pr.
31.12.2019 ca. 55 millioner.

b) Bekymringsfull ubalanse i den styrbare delen av driften – 18,1 millioner
Samlet viser budsjett-områdene(kommunalsjef-områdene) et merforbruk på 18,1 millioner
kroner sammenlignet med regulert budsjett. Dette indikerer at driftsaktiviteten er for høy.
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Ubalansen innenfor den styrbare delen av kommunens virksomheter bekymringsfull og må
følges nøye. Særlig oppmerksomhet må rettes mot Familie og velferd (tilrettelagte tjenester og
barnevern) og Helse og omsorg (hjemmetjenesten).

c) Pensjoner:
Kontrollutvalget ønsker å gjøre særskilt oppmerksom på følgende:
• Utsattkostnadsføring av pensjon – 81,7 millioner (balanseført premieavvik)

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. 31.12.2019 ca. 81,7 millioner. Dette vil komme til
belastning i fremtidige regnskaper. Det er ikke avsatt midler i regnskapet til å møte dette,
noe som betyr at man må finne dekning for 81,7 millioner i fremtidige driftsbudsjetter.

• Netto pensjonsforpliktelse/gjeld i balansen –188 millioner
Bokførte pensjonsmidler(eiendel) i balansen utgjørnærmere 1,3milliarder, mens
beregnede pensjonsforpliktelser (gjeld) i balansen utgjørnærmere 1,5 milliarder.
Differansen utgjør 188 millioneri netto pensjonsforpliktelse, dvs. gjeld.
Kontrollutvalget har forstått det slik atdenne gjelden ikke innebærer en reell
betalingsforpliktelse, og at bokført netto pensjonsforpliktelse derfor ikke representerer
noen bekymring når det gjelder kommuneøkonomien.

d) Skillet mellom driftog investeringi regnskapsføringen
De kommunale regnskapsprinsippene legger til grunn at vedlikeholdsutgifter skal føres i
driftsregnskapet, mens investeringsutgifter skal føres i investeringsregnskapet. Dette er blant
annet viktig for å sikre at man ikke lånefinansierer ordinær drift(kun investeringsutgifter kan
lånefinansieres).
Kontrollutvalget har inntrykk av at kommunen følger regnskapsprinsippene på området, men
vil likevel be revisor sette et særlig søkelys på dette i sin gjennomgang av kommunens
regnskaper for 2020.

e) Positiv utvikling i sykefraværet – 8,1 % i 2019
Sykefraværet i Gran kommune var i 2019 på 8,1 %. Dette er en betydelig reduksjon
sammenlignet medfjoråretder sykefraværet var 9,7 %.

Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 15. april
2020, har kontrollutvalget ingen merknader til Gran kommunesårsregnskap for 2019.
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING –FORELØPIG

Rådmannen avga årsregnskap og årsberetning for Gran for regnskapsåret 2020 innen de frister som følger av
kommuneloven.

Revisor skal avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter at årsregnskapet er avgitt og senest 15. april, jf.
kommuneloven § 24-8. Grunnet økt oppdragsmengde og begrensninger knyttet til personalsituasjonen i
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Denne revisjonsberetningen vil bli trukket tilbake når vi har kunnet gjennomføre de revisjonshandlinger vi
finner nødvendige for å uttale oss om årsregnskapet.

Gjøvik, 15.4.2021

Unn Romundgard
Oppdragsansvarlig revisor
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SAK NR. 24/2021

Gran kommune

PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 23.03.2021

Sluttbehandles i: Kontrollutvalget

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.
Kontrollutvalget 30.04.2021 Kjetil Solbrækken Nei

Saksdokumenter:
1. Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 23.03.2021 Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll fra kommunestyrets møte den 23.03.2021 tas til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:

Kontrollutvalget har etablert rutine med løpende å legge frem protokoller fra kommunestyrets møter
til orientering. Hensikten erå sørge for at utvalget løpende har god kunnskap om viktige politiske
saker, og på en enklere måte kunne følge med på at kommunestyrets vedtak og intensjoner blir fulgt
opp av administrasjonenpå tilfredsstillende måte.

Vedlagt saken følger protokoll fra kommunestyrets møte den 23.03.2021 til orientering.
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MØTEPROTOKOLL 

Kommunestyret 

Dato: 23.03.2021 kl 1630 - 2117 
24.03.2021 kl 1600 - 1927 

Sted: Fjernmøte via digital møteplattform, jf. koml § 11-7 
Arkivsak: 21/00025 
Arkivkode: 033  

Møtende 
medlemmer: 

Randi Eek Thorsen (Ap), ordfører 
Pål-Arne Oulie (Sp), varaordfører  
Lars Erik Flatø (Ap) 
Gunn Elisabeth Alm Thoresen (Ap) 
Inger Lise Stieng (Ap)  
Else Randi Kolby (Ap), permisjon første møtedag. Deltok andre møtedag. 
Jan Peter Lyngstad (Ap) 
Vemund Viken (Ap) 
Knut Magnar Lehre (Ap)  
Willy Westhagen (GBL), permisjon fram til kl 1730 første møtedag, deltok 
fra orienteringen om Fontenehus. Permisjon fram til kl 1710 andre 
møtedag, deltok fra sak 30/21. 
Pål Arne Sangnæs (GBL)  
Roger Nyhus (GBL)  
Morten Hagen (GBL) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Dag-Kristian Prestkvern (GBL)  
Monica Gjefsen (GBL) 
John Olve Johnsen (GBL)  
Maren Raknerud (Sp) 
Anne Marie Grymyr Sterten (Sp) 
Dag Lindheim (Sp), permisjon fra kl 1855 andre møtedag, deltok til og med 
sak 31/21 
Asmund Johnsrud (Sp)  
Harald Westby (H)  
Gunn Seigerud (H)  
Hanne Mathisen (H) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp)  
Liv Kristin Lyngstad (FSVR)  

Møtende 
varamedlemmer: 

Pernille Alm (GBL), møtte andre møtedag fram til kl 1710, sak 26/21 til og 
med sak 29/21 
Lars-Amund Skari (Sp), møtte begge møtedager 
Øivind Gaarder (Ap), møtte første møtedag, til og med sak 25/21 
Karoline Gjærviken (Sp) møtte som vara kl 1855, fra og med sak 34/21  

Forfall: Ole Dæhlen (Sp), permisjon fram til 01.08.2021 

Fra administrasjonen: Rådmann Torbjørn Hansen, kommunalsjef helse og omsorg Mette Mosby, 
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kommunalsjef familie og velferd Janicke Brechan, kommunalsjef stab og 
støtte Morten Gausen, kommunalsjef barnehage og skole Mona Mikalsen, 
kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas, kvalitetssjef Ellen 
Sagengen, kommuneoverlege Are Løken, kommunikasjonssjef Kirsten Jåvold 
Hagen, rådgiver Kjersti Andresen, kommunikasjonsrådgiver Kine Therese 
Vik-Erstad, rådgiver Eli Stigen 

  
Andre: Fontene-hus v/ seniorrådgiver Anne Hellum og  

medlem Fontenehus/erfaringskonsulent Lunner kommune Henning Bråten 
  
Protokollfører: Rådgiver Eli Stigen   
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 25.03.2021. 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 11.02.2021  

13/21 21/00585-3 Referatsaker til kommunestyremøtet 23.03.2021  

14/21 21/00170-13 Finansrapport 2020  

15/21 21/00379-9 Rebudsjettering av investeringer fra 2020 til 2021, del 1  

16/21 21/00075-2 Endring i vertskommuneavtale om krisesentertilbud  

17/21 21/00094-8 Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - sluttbehandling  

18/21 21/00587-1 
Kommunedelplan helse og omsorg – forslag til planprogram og 
oppstart av planprosess 

 

19/21 21/00589-6 Høring -videreutvikling av sykehuset Innlandet HF  

20/21 21/00220-1 Kommunedelplan for kultur - til offentlig ettersyn og høring  

21/21 21/00100-3 
KulturKraften Hadeland - Søknad om prosjektmidler for perioden 
2021-2023 

 

22/21 21/00961-2 Medvirkningsprosjektet Ingenting om oss uten oss 2021-2024  

23/21 21/00226-1 Orienteringssak om forprosjektet "Kulturarena Gran"  

24/21 21/00706-1 Endring av skolekretsgrenser i Gran kommune  

25/21 19/01187-32 
Reguleringsplan for Lygna hytteområde felt C og D - planutvalgets 
vedtak i sak 10/21 - foreleggelse for kommunestyret 

 

26/21 21/00105-4 
Nedklassifisering (privatisering) av kommunale veger - forslag til 
offentlig ettersyn 

 

27/21 21/01050-1 Bærekraftig reisemål i Gran kommune  
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28/21 21/00460-8 NOU 2020:15 Det handler om Norge - høringsuttalelse  

29/21 21/00460-4 
Høring i forbindelse med innføring av avgift for 
nullutslippskjøretøy 

 

30/21 21/00827-3 
Høringssvar - søknad om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer 
- Gran kommune 

 

31/21 21/00073-3 
Orientering om praksis rundt utgiftsdekning ved personlig 
assistanse 

 

32/21 21/01034-4 
Forvaltning av kommunal kompensasjonsordning til lokale 
virksomheter 2021 

 

33/21 21/00335-2 
Interpellasjon fra Jul Tore Kittelsrud (Frp) om flytting av Leikvoll 
barnehage til Grymyr skole 

 

34/21 21/00070-2 Sommer- SFO i Gran kommune 2021  

35/21 21/00950-3 Trafikkavvikling Brandbu sentrum  

36/21  Sak utenom sakslista: Tjenestekonsesjon for BPA  

    

 
Godkjenning av møteinnkalling 
Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
Godkjenning av saksliste 
Sakslista til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
Godkjenning av møtebok 
Protokollen fra møtet 11.02.2021 ble enstemmig godkjent. 
 

Tema/orienteringer 

 Covid 19 – status v/ kommuneoverlege Are Løken 

 Utvalgte kulturlandskap v/ rådgiver Kjersti Andresen 

 Fontenehus v/ seniorrådgiver Anne Hellum og medlem Fontenehus/erfaringskonsulent Lunner 
kommune Henning Bråten 

 Ordfører og rådmann orienterer 

o Regnskapsresultat 2020 v/ kommunalsjef stab og støtte Morten Gausen 

o Organisasjonsendring - styrking av økonomifunksjonen v/ rådmann Torbjørn Hansen 

o Ordfører Randi Eek Thorsen orienterte om at hun og rådmann Torbjørn Hansen hadde 
møte med ansatte 25.02.2021, om status for tilbudet for barn og unge 

o Ordfører Randi Eek Thorsen orienterte om at politisk ledelse i Gran kommune jobber for 
at Karrieresenteret for Hadeland fortsatt skal være på lokalisert på Hadeland 
videregående skole 

o Ordfører Randi Eek Thorsen orienterte om oppsummeringen etter møtet med Snøhetta, 
og oppfølgingsmøte med saksbehandler 26.03.2021 med saksbehandler. Snøhetta 
leverer sitt mulighetsstudie 16.04.2021. 
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Habilitetsspørsmål  
Det var sendt inn habilitetsspørsmål fra Jan Peter Lyngstad (Ap) og Liv Kristin Lyngstad (Ap)  
til sak 21/21, fra Lars Erik Flatø (Ap) til sak 31/21, og fra Asmund Johnsrud (Sp) til sak 33/21. 
Habilitetsspørsmålene ble behandlet under hver enkelt sak, med unntak av habilitetsspørsmålet til 
sak 33/21 som ble utsatt. 
 
 
Saksrekkefølge og utsettelse av saker 
Etter behandlingen av sak 24/21, første møtedag, tok ordfører Randi Eek Thorsen opp skriftlige 
spørsmål til møtet, og de utsatte spørsmålene fra møtet 11.02.2021. Deretter behandlet 
kommunestyremøtet sak 25/21, som siste sak første møtedag. 
 
Ved avslutningen av møtets første dag, anmodet Jul Tore Kittelsrud (Frp) om at sakene som var blitt 
utsatt i møtet 11.02.2021, ble behandlet så tidlig som mulig andre møtedag. Ordfører Randi Eek 
Thorsen svarte at interpellasjonen i sak 33/21 ville bli behandlet, og at hun også hadde beregnet at 
møtet ville rekke å behandle de øvrige sakene på sakslista andre møtedag.  
 
Andre møtedag behandlet kommunestyret sakene fra og med sak 26/21. Etter behandling av sak 
31/21 foreslo ordfører Randi Eek Thorsen å behandle sak 34/21. Møtet godkjente dette. Ordføreren 
foreslo deretter å behandle sak 36/21. Morten Hagen (GBL) anmodet om at sak 32/21 ble behandlet 
først. Møtet ga tilslutning til dette. Deretter ble sak 36/21 tatt opp til behandling som siste sak i 
møtet.  
 
Øvrige saker ble utsatt, det vil si sak 33/21 og 35/21. Ordfører Randi Eek Thorsen informerte om at 
sak 33/21 Interpellasjon fra Jul Tore Kittelsrud (Frp) om flytting av Leikvoll barnehage til Grymyr 
skole, vil bli satt opp som første sak på sakslista til neste kommunestyremøtet. 
 
 

Skriftlige spørsmål som ble utsatt i kommunestyremøtet 11.02.2021, der svar var sendt ut i forkant 
av møtet 

 Spørsmål om Kirkestallen, fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL)  

 Spørsmål om Avlastningsenheten og Solgløtt, fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 

 Spørsmål om kommunale eiendommer, herunder Nobelsgate 5 og Solvang skole,  
fra Else Randi Kolby (Ap) 

 Spørsmål om kjøp av plasser på LUPRO, fra Harald Westby  

 

Skriftlige spørsmål til kommunestyremøtet 23.03.2021 – 24.03.2021, der svar var sendt ut i forkant 
av møtet 

 
 Spørsmål om gummigranulat ved kunstgressbanene i Brandbu og Gran,  

fra Jan Peter Lyngstad (Ap) 

 Spørsmål om datasikkerhet i Gran kommune, fra Inger Lise Stieng (Ap) 

 Skriftlige spørsmål til komm 

Skriftlig spørsmål til kommunestyremøtet 23.03.2021 – 24.03.2021, der svaret ble ettersendt andre 
møtedag 
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 Spørsmål om oversikt og regnskap over minnegaver, fra Morten Hagen (GBL) 

 (H) 

Utsatt behandling av spørsmål 
Ordfører Randi Eek Thorsen orienterte om at hun hadde avklart med Else Randi Kolby (Ap) i forkant 
av møtet at svar på hennes to spørsmål blir tatt opp i kommunestyremøtet 22.04.2021. 

 
Behandlingen av svaret på spørsmålet fra Morten Hagen (GBL) ble også utsatt til møtet 22.04.2021. 
 
 
Møtegodtgjørelse 
Ved oppstart andre møtedag viste ordfører Randi Eek Thorsen til utsendt epost med informasjon om  
én møtegodtgjørelse for møtet 23.03.2021 – 24.03.2021. Ordføreren ba om kommunestyrets 
godkjenning til dette. Morten Hagen (GBL) foreslo på vegne av GBL at kommunestyrets medlemmer 
avsto fra godtgjørelse for andre møtedag. Møtet godkjente enstemmig forslaget. 
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13/21 Referatsaker til kommunestyremøtet 23.03.2021 
 
Arkivsak: 21/00585 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 13/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret tar referatsakene til møtet 23.03.2021 til orientering. 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Kommunestyret tar referatsakene til møtet 23.03.2021 til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

14/21 Finansrapport 2020 
 
Arkivsak: 21/00170 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 11.03.2021 10/21 

Kommunestyret 23.03.2021 14/21 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 11.03.2021 sak 10/21 
 
Formannskapets behandling 11.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Morten Gausen 
Rådmann Torbjørn Hansen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 11.03.2021: 
Gran kommunes finansrapport for 2020 tas til orientering. 
 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
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Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Gran kommunes finansrapport for 2020 tas til orientering. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

15/21 Rebudsjettering av investeringer fra 2020 til 2021, del 1 
 
Arkivsak: 21/00379 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 11.03.2021 9/21 

Kommunestyret 23.03.2021 15/21 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 11.03.2021 sak 9/21 
 
Formannskapets behandling 11.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
Rådmann Torbjørn Hansen 
Marianne Olsson 
Morten Gausen 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 11.03.2021: 
Kommunestyret vedtar re-budsjettering av investeringsprosjekter til investeringsbudsjettet for 2021. 
Bevilgningsoversikt investering endres slik:  

Investeringer i varige driftsmidler økes med kr  44 883 643 
Tilskudd til andres investeringer økes med kr    3 132 000  
Momskompensasjon økes med kr     3 703 096 
Bruk av lånemidler økes med (ubrukte lånemidler) kr  44 312 547  

 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
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Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Kommunestyret vedtar re-budsjettering av investeringsprosjekter til investeringsbudsjettet for 2021. 
Bevilgningsoversikt investering endres slik:  

Investeringer i varige driftsmidler økes med kr  44 883 643 
Tilskudd til andres investeringer økes med kr    3 132 000  
Momskompensasjon økes med kr     3 703 096 
Bruk av lånemidler økes med (ubrukte lånemidler) kr  44 312 547  

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

16/21 Endring i vertskommuneavtale om krisesentertilbud 
 
Arkivsak: 21/00075 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 11.03.2021 13/21 

Kommunestyret 23.03.2021 16/21 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 11.03.2021 sak 13/21 
 
Formannskapets behandling 11.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Rådmann Torbjørn Hansen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 11.03.2021: 
1. Gran kommunestyre godkjenner ikke «Avtale om vertskommunesamarbeid - Ringerike krise- og 

kompetansesenter for vold i nære relasjoner» slik den foreslås fra vertskommunen. 
 
2. Gran kommunestyre godkjenner «Avtale om vertskommunesamarbeid - Ringerike krise- og 

kompetansesenter for vold i nære relasjoner» forutsatt at 2. avsnitt i 5.2. endres til: 
 

«Ved uttreden/avvikling av samarbeidet, har Ringerike kommune, som vertskommune, ansvar for 
ivaretagelse av arbeidsrettslige rettigheter ved omstilling jfr. arbeidsmiljølovens bestemmelser. 
De øvrige deltakerkommunene forplikter seg til å bistå Ringerike kommune når det gjelder 
tilrettelegging av framtidig arbeidsplass for overtallig bemanning.» 

 
3. Kommunestyret instruerer rådmannen til å delegere myndighet til rådmannen i Ringerike i 

samsvar med kommunelovens § 20-2, annet ledd. 
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Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
1. Gran kommunestyre godkjenner ikke «Avtale om vertskommunesamarbeid - Ringerike krise- og 

kompetansesenter for vold i nære relasjoner» slik den foreslås fra vertskommunen. 
 
2. Gran kommunestyre godkjenner «Avtale om vertskommunesamarbeid - Ringerike krise- og 

kompetansesenter for vold i nære relasjoner» forutsatt at 2. avsnitt i 5.2. endres til: 
 

«Ved uttreden/avvikling av samarbeidet, har Ringerike kommune, som vertskommune, ansvar for 
ivaretagelse av arbeidsrettslige rettigheter ved omstilling jfr. arbeidsmiljølovens bestemmelser. 
De øvrige deltakerkommunene forplikter seg til å bistå Ringerike kommune når det gjelder 
tilrettelegging av framtidig arbeidsplass for overtallig bemanning.» 

 
3. Kommunestyret instruerer rådmannen til å delegere myndighet til rådmannen i Ringerike i 

samsvar med kommunelovens § 20-2, annet ledd. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

17/21 Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - sluttbehandling 
 
Arkivsak: 21/00094 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 10.03.2021 6/21 

Kommunestyret 23.03.2021 17/21 

 
 
Planutvalget har behandlet saken i møte 10.03.2021 sak 6/21 
 
Planutvalgets behandling 10.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Asmund Johnsrud (Sp) 
Pål Arne Sangnæs (GBL)  
Nestleder Gunn Elisabeth Alm Thoresen (Ap) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt 
 
Planutvalgets vedtak 10.03.2021: 
 

I henhold til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-13 vedtar Gran kommunestyre 
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. 
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Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Lars-Amund Skari (Sp) 
Asmund Johnsrud (Sp) 
Inger Lise Stieng (Ap) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
 

I henhold til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-13 vedtar Gran kommunestyre 
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

18/21 Kommunedelplan helse og omsorg – forslag til planprogram og 
oppstart av planprosess 
 
Arkivsak: 21/00587 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 18/21 

Formannskapet 11.03.2021 11/21 

Eldrerådet 08.03.2021 8/21 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

15.03.2021 5/21 

Planutvalget 10.03.2021 7/21 

 
 
Planutvalget har behandlet saken i møte 10.03.2021 sak 7/21 
 
Planutvalgets behandling 10.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Pål Arne Sangnæs (GBL) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 10.03.2021: 
1. Forslag til planprogram for kommunedelplan for helse og omsorg legges ut til offentlig ettersyn, 

og sendes på høring slik det er skissert i saksframlegget. 
2. Det varsles samtidig oppstart av arbeid med kommunedelplan for helse og omsorg i henhold til 

bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-12 og § 11-13. 
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Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
1. Forslag til planprogram for kommunedelplan for helse og omsorg legges ut til offentlig ettersyn, 

og sendes på høring slik det er skissert i saksframlegget. 
2. Det varsles samtidig oppstart av arbeid med kommunedelplan for helse og omsorg i henhold til 

bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-12 og § 11-13. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

19/21 Høring -videreutvikling av sykehuset Innlandet HF 
 
Arkivsak: 21/00589 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 19/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyre vedtar høringsuttalelse 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Willy Westhagen (GBL) 
Morten Hagen (GBL) 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen la fram følgende alternative forslag til vedtak, som er vedlagt 
protokollen: «Kommunestyret vedtar høringsuttalelse som framlagt av ordfører».  
 
Lars Erik Flatø (Ap) la fram følgende forslag: 
På vegne av Gran Aps gruppe fremmes følgende forslag til endring av forslag til høringsuttalelse i sak 
19/21, nytt avsnitt 4: 
 
«Selv med plassering av hovedsykehus i Moelv vil storparten av Hadelands befolkning ha kortere 
reiseavstand til hele 5 sykehus i Hønefoss, Oslo og Lørenskog. Hadelandskommunene er derfor glade 
for at prosjektgruppen anbefaler etablering av lokalmedisinsk senter på Hadeland.  
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Det er viktig at det legges opp til at et lokalmedisinsk senter på Hadeland kan gi et bredt spekter av 
spesialisthelsetjenester. Konseptet bør ha døgntilbud på sykehusnivå i størrelsesorden om lag 10 
senger.» 
 
Willy Westhagen (GBL) la fram følgende endringsforslag: 
 
Tekst siste side siste avsnitt tas ut: 
 
Et lokalmedisinsk senter på Hadeland vil ha en interkommunal intermediæravdeling med kommunale 
øyeblikkelig hjelp-senger. Det vil være viktig å ha et tilbud på kveld og helg for poliklinisk avklaring 
med tilbud innen biokjemi, enklere bildediagnostikk og spesialistvurderinger. Mange pasienter kan da 
«snus i døren» (såkalt «akutt utskrivning»), tilbake til en kommunal seng og trenger følgelig ikke 
oppta en seng ved Mjøssykehuset. 
  
Erstattes med: 
  
Da reiseveien uansett blir lang for våre innbyggere er det svært viktig at utviklingen av desentraliserte 
spesialisthelsetjenester videreutvikles så raskt som mulig. 
 
Willy Westhagen (GBL) trakk sitt forslag. 
 
Randi Eek Thorsen trakk sitt forslag til avsnitt 4. 
 
Votering 
Ved votering ble endringsforslaget fra Lars Erik Flatø (Ap), til avsnitt 4, satt opp mot punkt 4 i 
innstillingen med rådmannens forslag til høringsuttalelse som følger saksutredningen. Ved votering 
ble endringsforslaget fra Lars Erik Flatø (Ap) enstemmig vedtatt. 
 
Deretter ble innstillingen satt opp mot ordførers forslag, begge med den vedtatte endringen. 
Ordførerens forsalget med den vedtatte endringen – nytt avsnitt 4, ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Kommunestyret vedtar høringsuttalelse som framlagt av ordfører, med følgende endring: 
 
Nytt avsnitt 4: 
 

Selv med plassering av hovedsykehus i Moelv vil storparten av Hadelands befolkning ha 
kortere reiseavstand til hele 5 sykehus i Hønefoss, Oslo og Lørenskog. Hadelandskommunene 
er derfor glade for at prosjektgruppen anbefaler etablering av lokalmedisinsk senter på 
Hadeland.  
 
Det er viktig at det legges opp til at et lokalmedisinsk senter på Hadeland kan gi et bredt 
spekter av spesialisthelsetjenester. Konseptet bør ha døgntilbud på sykehusnivå i 
størrelsesorden om lag 10 senger. 

 
 
[Lagre]  
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20/21 Kommunedelplan for kultur - til offentlig ettersyn og høring 
 
Arkivsak: 21/00220 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 10.03.2021 8/21 

Eldrerådet 08.03.2021 6/21 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

15.03.2021 4/21 

Kommunestyret 23.03.2021 20/21 

 
Planutvalget behandlet saken i møtet 10.03.2021, sak 8/21. 
 
Planutvalgets vedtak 10.03.2021 : 
 
Kommunestyret vedtar i henhold til plan og bygningslovens § 11-14 å sende kommunedelplan for 
kultur på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 18. mai 2021. 
 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Kommunestyret vedtar i henhold til plan og bygningslovens § 11-14 å sende kommunedelplan for 
kultur på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 18. mai 2021. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

21/21 KulturKraften Hadeland - Søknad om prosjektmidler for perioden 2021-
2023 
 
Arkivsak: 21/00100 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 11.03.2021 14/21 

Kommunestyret 23.03.2021 21/21 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 11.03.2021 sak 14/21 
 
Formannskapets behandling 11.03.2021: 
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Disse hadde ordet i saken: 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
Anne Marie Sterten (Sp) 
Rådmann Torbjørn Hansen 
Leif Arne Vesteraas 
Gunn Seigerud (H) 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
 
Lars Erik Flatø (Ap) la fram følgende alternative forslag: 
«Søknaden fra Kulturkraften om prosjektmidler for perioden 2021-2023 innvilges. Midler for 2021 
finansieres ved redusert avsetning til disposisjonsfond. Finansiering av tilskudd for 2022 og 2023 
innarbeides i budsjett og økonomiplan.» 
 
Lars Erik Flatø (Ap) trakk forslaget og la i stedet fram følgende alternative forslag: 
«Søknaden fra Kulturkraften om prosjektmidler for perioden 2021-2023 innvilges. Midler for 2021 
finansieres ved disponering av kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 2021. 
Finansiering av tilskudd for 2022 og 2023 innarbeides i budsjett og økonomiplan.» 
 
Lars Erik Flatø (Ap) trakk forslaget og opprettholdt i stedet det opprinnelige. 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende tilleggsforslag, basert på forslaget fra Lars Erik Flatø (Ap):  
Det forutsettes at Jevnaker og Lunner kommuner vedtar tilsvarende bevilgning. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig avvist. 
 
Tilleggsforslaget fra Morten Hagen (GBL) ble enstemmig vedtatt.  
  
Forslaget fra Lars Erik Flatø (Ap) med det vedtatte tillegget ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Formannskapets vedtak 11.03.2021: 
Søknaden fra Kulturkraften om prosjektmidler for perioden 2021-2023 innvilges. Midler for 2021 
finansieres ved redusert avsetning til disposisjonsfond. Finansiering av tilskudd for 2022 og 2023 
innarbeides i budsjett og økonomiplan. 
 
Det forutsettes at Jevnaker og Lunner kommuner vedtar tilsvarende bevilgning. 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Liv Kristin Lyngstad (FSVR) hadde sendt habilitetsspørsmål i forkant av møtet, fordi saksbehandler er 
hennes mor.  
 
Jan Peter Lyngstad (Ap) hadde sendt habilitetsspørsmål i forkant av møtet, fordi han er gift med 
saksbehandler. 
 
Rådmann Torbjørn Hansen orienterte om habilitetsvurderingen. Han anbefalte at begge de to 
representantene ble erklært habile i saken, jf. fvl § 6, 1. og 2. ledd. 
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Ved votering ble Jan Peter Lyngstad (Ap) enstemmig erklært habil i saken. 
 
Ved votering ble Liv Kristin Lyngstad (Ap) enstemmig erklært habil i saken.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) la fram forslag tilsvarende rådmannens innstilling: 
Kommunestyret avslår søknaden fra KulturKraften Hadeland om prosjektmidler for perioden 2021-
2023. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot det alternative forslaget fra Jul Tore Kittelsrud (Frp). 
Innstillingen ble vedtatt med 25 mot 2 stemmer. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Søknaden fra Kulturkraften om prosjektmidler for perioden 2021-2023 innvilges. Midler for 2021 
finansieres ved redusert avsetning til disposisjonsfond. Finansiering av tilskudd for 2022 og 2023 
innarbeides i budsjett og økonomiplan. 
 
Det forutsettes at Jevnaker og Lunner kommuner vedtar tilsvarende bevilgning. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

22/21 Medvirkningsprosjektet Ingenting om oss uten oss 2021-2024 
 
Arkivsak: 21/00961 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 22/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret tar prosjektsøknaden om medvirkningsprosjektet «Ingenting om oss – uten oss» til 
orientering. 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Maren Raknerud (Sp) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Kommunestyret tar prosjektsøknaden om medvirkningsprosjektet «Ingenting om oss – uten oss» til 
orientering. 
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[Lagre]  
 
 
 
 

23/21 Orienteringssak om forprosjektet "Kulturarena Gran" 
 
Arkivsak: 21/00226 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 11.02.2021 10/21 

Eldrerådet 25.01.2021 1/21 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

25.01.2021 1/21 

Kommunestyret 23.03.2021 23/21 

 
 
Rådmannens innstilling 
 
Kommunestyret tar sluttrapporten til forprosjektet «Kulturarena Gran» til orientering. 
 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Jan Peter Lyngstad (Ap) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
Harald Westby (H) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen vedtatt med 26 mot 1 stemme. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Kommunestyret tar sluttrapporten til forprosjektet «Kulturarena Gran» til orientering. 
[Lagre]  
 
 
 
 

24/21 Endring av skolekretsgrenser i Gran kommune 
 
Arkivsak: 21/00706 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 24/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar følgende endringer 

1. Skolekretsgrensene endres i tråd med forslag  
2. Kretsene slås sammen slik at hver skole kun har ett kretsnummer 
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3. Beskrivelsene av skolekretsene og reglene for skifte av skolekrets i Gran kommune gjelder 
både barne- og ungdomsskolene og samles i ett dokument 

 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen foreslo å utsette saken. 
 
Disse hadde ordet til utsettelsessaken 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Morten Hagen (GBL) 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen ba om at representanter som har spørsmål til saksutredningen, sender 
disse skriftlige til rådmannen, slik at de kunne bli besvart i forkant av behandlingen i 
kommunestyremøtet i april. 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende utsettelsesforslag:   
Saken utsettes og sendes tilbake til rådmannen. Saksframlegget må forbedres slik at det fremgår 
hvilke endringer i skolekretsgrensene innstillingens punkt 1 innebærer. Dette bør vises på et kart. 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen foreslo tre minutters pause før votering i saken. Det ble holdt en kort 
pause. 
 
Votering 
Ved votering ble utsettelsesforslaget fra Morten Hagen (GBL) enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Saken utsettes og sendes tilbake til rådmannen. Saksframlegget må forbedres slik at det fremgår 
hvilke endringer i skolekretsgrensene innstillingens punkt 1 innebærer. Dette bør vises på et kart. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

25/21 Reguleringsplan for Lygna hytteområde felt C og D - planutvalgets 
vedtak i sak 10/21 - foreleggelse for kommunestyret 
 
Arkivsak: 19/01187 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 25/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Planutvalgets vedtak i sak 10/21 settes til side. 
I tråd med plan og bygningslovens § 12-11 legges forslag til reguleringsplan for Lygna felt C, med 
plankart datert 15.02.2021, reguleringsbestemmelser datert 15.02.2021 og planbeskrivelse datert 
12.02.2021, ut til offentlig ettersyn.  
Høringsfrist settes til seks uker etter kunngjøringsdato. 
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Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Morten Hagen (GBL) 
Gunn Elisabeth Alm Thoresen (Ap) 
Harald Westby (H) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Leif Arne Vesteraas  
Asmund Johnsrud (Sp) 
John Olve Johnsen (GBL) 
Pål Arne Sangnæs (GBL) 
 
Gunn Elisabeth Alm Thoresen (Ap) la frem følgende alternative forslag: 
Gran kommunestyre opprettholder vedtaket fra PLU 10.03.2021 angående tomteutnyttelse, i tråd 
med Områdeplan for Lygna Sør i Gran kommune pkt. 5.1.9.  
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot det alternative forslaget fra Gunn Elisabeth Alm Thoresen 
(Ap). Innstillingen ble vedtatt med 19 mot 8 stemmer. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Planutvalgets vedtak i sak 10/21 settes til side. 
I tråd med plan og bygningslovens § 12-11 legges forslag til reguleringsplan for Lygna felt C, med 
plankart datert 15.02.2021, reguleringsbestemmelser datert 15.02.2021 og planbeskrivelse datert 
12.02.2021, ut til offentlig ettersyn.  
Høringsfrist settes til seks uker etter kunngjøringsdato. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

26/21 Nedklassifisering (privatisering) av kommunale veger - forslag til 
offentlig ettersyn 
 
Arkivsak: 21/00105 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 11.03.2021 15/21 

Kommunestyret 23.03.2021 26/21 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 11.03.2021 sak 15/21 
 
Formannskapets behandling 11.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
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Lars Erik Flatø (Ap) la fram følgende alternative forslag på vegne av Ap: 
Saken avvises. Budsjettmessige konsekvenser innarbeides i økonomiplan 2022 – 2025. 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende alternative forslag på vegne av GBL: 
Kommunestyret vedtar å stoppe arbeidet med privatisering av kommunale veger. 
 
Morten Hagen (GBL) trakk sitt forslag.  
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot forslaget fra Lars Erik Flatø (Ap) på vegne av Ap. Forslaget 
fra Lars Erik Flatø (Ap) ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 11.03.2021: 
Saken avvises. Budsjettmessige konsekvenser innarbeides i økonomiplan 2022 – 2025. 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Lars Erik Flatø (Ap) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Saken avvises. Budsjettmessige konsekvenser innarbeides i økonomiplan 2022 – 2025. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

27/21 Bærekraftig reisemål i Gran kommune 
 
Arkivsak: 21/01050 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 27/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Gran kommune slutter seg til Handlingsplanen for Bærekraftig reisemålsutvikling for Visit Innlandet, 
og vil være en bidragsyter inn i prosjektet. 
 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
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Vemund Viken (Ap)
Jul Tore Kittelsrud (Frp)
Ordfører Randi Eek Thoren
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp)

Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) la fram følgende forslag:
Gran kommune har dessverre ikke mulighet til å prioritere deltakelse i prosjektet
Bærekraftig reisemålutvikling.

Jul Tore Kittelsrud (Frp) la fram følgende alternative forslag:
Kommunestyret slutter seg ikke til handlingsplanen Bærekraftig reisemålsutvikling for Visit Innlandet.

Begrunnelse:
Så langt kan ikke rådmann se at vi har administrative ressurser til å koordinere og følge opp arbeidet
på en tilfredsstillende måte. Gitt de rammer vi har til dette vil rådmannen foreslå følgende vedtak:
«Gran kommune har dessverre ikke mulighet til å prioritere deltakelse i prosjektet Bærekraftig
reisemålsutvikling»

Ordfører Randi Eek Thorsen anmodet forslagsstillerne om å bli enige om at en av forslagsstillerne
trakk sitt forslag. Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) trakk sitt forslag.

Votering
Ved votering ble innstillingen satt opp mot forslaget fra Jul Tore Kittelsrud (Frp). Innstillingen ble
vedtatt med 18 mot 9 stemmer.

Kommunestyrets vedtak 23.03.2021:
Gran kommune slutter seg til Handlingsplanen for Bærekraftig reisemålsutvikling for Visit Innlandet,
og vil være en bidragsyter inn i prosjektet.

[Lagre]

28/21 NOU 2020:15 Det handler om Norge - høringsuttalelse

Arkivsak: 21/00460
Behandlet av Møtedato Saknr
Kommunestyret 23.03.2021 28/21

Rådmannens innstilling:

1. Gran kommunestyre kjenner seg godt igjen i den situasjonsbeskrivelsen utvalget gjør av
utfordringene i distriktene og støtter opp om å utvikle tiltak innen den «brede distriktspolitikken»
som kan gi likeverdig grunnlag for å utvikle attraktive og gode lokalsamfunn. Utvikling av nye
arbeidsplasser er viktig, og skal en lykkes i å snu flyttestrømmen slik Norman-utvalget foreslår
kreves det svært sterke virkemidler.

2. Etter kommunestyrets syn er følgende tiltak svært viktige:
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• Forsøk: Innlandet fylke bør bli forsøksfylke for utprøving av nye distriktspolitiske virkemidler i 
tråd med utvalgets anbefalinger. Det bør også søkes «frikommuneforsøk» med fristilling fra 
statlige retningslinjer for å skape nye gode løsninger – rammestyring. 

• Digital infrastruktur og veger: Det viktigste tiltaket innen infrastruktursatsing er at 
høyhastighets bredbånd til alle husstander må på plass og statens finansiering må sikre dette 
der markedet ikke leverer. I tillegg er det viktig å prioritere regionforstørring gjennom 
utbedring av fylkes- og riksvegnettet. 

• Desentralisert utdanning: Å kunne ta utdanning og oppdatere kompetanse uten å flytte er 
viktig og det må sikres virkemidler for å utvikle dette tilbudet til vårt fylke. 

• Boligmarkeder: Det må tas en gjennomgang av skattesystem og virkemidler i Husbanken for å 
utvikle et mer velfungerende boligmarked («prøvebolig og seniorbolig) i distriktene og en 
bedre balanse mellom sentrum – periferi. 

• Finansering av kommunal sektor: I gjennomgangen av Inntektssystemet vurdere om 
«hyttekommuner» med stort antall deltidsinnbyggere skal kompenseres for ekstra kostnader 
og må sikre at de regionalpolitiske elementene kompenserer ut fra de faktiske 
distriktsutfordringer som eksisterer i ulike områder. Økningen i antall eldre krever kompetanse 
og penger, det kreves nasjonale tiltak for å finansiere sektoren herunder ressurskrevende 
tjenester. 

 
 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Rådmann Torbjørn Hansen 
Vemund Viken (GBL) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
John Olve Johnsen (GBL) 
 
Vemund Viken (Ap) la fram følgende tilleggsforslag på vegne av Ap, - til nytt kulepunkt nederst i del 2 
av rådmannens innstilling: 
"Unge innbyggere er viktig for at distriktene skal ha en framtid. For å møte de 
demografiutfordringene utvalget peker på, mener kommunestyret at unges innspill og livserfaring må 
tas på like stort alvor som andre aldersgruppers." 
 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) la fram følgende tilleggsforslag på vegne av GBL: 
Under pkt 2 i rådmannens innstilling tilføyes følgende kulepunkt: 
*  Spredt bosetning: Det må tas større hensyn til kommunens egne prioriteringer i 
    spørsmål om fortetting kontra spredt bebyggelse. Det er en entydig trend at 
    barnefamilier ønsker boliger med god plass inne og ute, gjerne eneboliger, mens 
    sentrumsboliger i blokk er mest attraktive for pensjonister. Da må det være 
    mulig for barnefamilier å skaffe seg slike boliger som de ønsker. Det er heller ikke riktig  
    at fortetting fører til vesentlig redusert privatbilisme, slik noen synes å tro. På landsbygda 
    brukes privatbilen i stor grad til arbeidsreiser, og det er de færreste som kan 
    gå til arbeidsplassen, uansett hvor tett folk bor. 
  
Votering 
Ved votering over tilleggsforslaget fra Vemund Viken (Ap) på vegne av Ap ble forslaget enstemmig 
vedtatt. 
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Ved votering over tilleggsforslaget fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) på vegne av GBL, ble forslaget 
vedtatt med 18 mot 9 stemmer. 
 
Ved votering ble innstillingen uten de vedtatte tilleggene enstemmig vedtatt. 
 
Ved votering ble innstillingen med de vedtatte tilleggene under punkt 2 vedtatt med 26 mot 1 
stemme. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
 

1. Gran kommunestyre kjenner seg godt igjen i den situasjonsbeskrivelsen utvalget gjør av 
utfordringene i distriktene og støtter opp om å utvikle tiltak innen den «brede 
distriktspolitikken» som kan gi likeverdig grunnlag for å utvikle attraktive og gode lokalsamfunn. 
Utvikling av nye arbeidsplasser er viktig, og skal en lykkes i å snu flyttestrømmen slik Norman-
utvalget foreslår kreves det svært sterke virkemidler. 

 

2. Etter kommunestyrets syn er følgende tiltak svært viktige: 
• Forsøk: Innlandet fylke bør bli forsøksfylke for utprøving av nye distriktspolitiske virkemidler i 

tråd med utvalgets anbefalinger. Det bør også søkes «frikommuneforsøk» med fristilling fra 
statlige retningslinjer for å skape nye gode løsninger – rammestyring. 

• Digital infrastruktur og veger: Det viktigste tiltaket innen infrastruktursatsing er at 
høyhastighets bredbånd til alle husstander må på plass og statens finansiering må sikre dette 
der markedet ikke leverer. I tillegg er det viktig å prioritere regionforstørring gjennom 
utbedring av fylkes- og riksvegnettet. 

• Desentralisert utdanning: Å kunne ta utdanning og oppdatere kompetanse uten å flytte er 
viktig og det må sikres virkemidler for å utvikle dette tilbudet til vårt fylke. 

• Boligmarkeder: Det må tas en gjennomgang av skattesystem og virkemidler i Husbanken for å 
utvikle et mer velfungerende boligmarked («prøvebolig og seniorbolig) i distriktene og en 
bedre balanse mellom sentrum – periferi. 

• Finansering av kommunal sektor: I gjennomgangen av Inntektssystemet vurdere om 
«hyttekommuner» med stort antall deltidsinnbyggere skal kompenseres for ekstra kostnader 
og må sikre at de regionalpolitiske elementene kompenserer ut fra de faktiske 
distriktsutfordringer som eksisterer i ulike områder. Økningen i antall eldre krever kompetanse 
og penger, det kreves nasjonale tiltak for å finansiere sektoren herunder ressurskrevende 
tjenester. 

 Unge innbyggere er viktig for at distriktene skal ha en framtid. For å møte de 
demografiutfordringene utvalget peker på, mener kommunestyret at unges innspill og 
livserfaring må tas på like stort alvor som andre aldersgruppers. 

 Spredt bosetning: Det må tas større hensyn til kommunens egne prioriteringer i spørsmål om 
fortetting kontra spredt bebyggelse. Det er en entydig trend at barnefamilier ønsker boliger 
med god plass inne og ute, gjerne eneboliger, mens sentrumsboliger i blokk er mest attraktive 
for pensjonister. Da må det være mulig for barnefamilier å skaffe seg slike boliger som de 
ønsker. Det er heller ikke riktig at fortetting fører til vesentlig redusert privatbilisme, slik noen 
synes å tro. På landsbygda brukes privatbilen i stor grad til arbeidsreiser, og det er de færreste 
som kan gå til arbeidsplassen, uansett hvor tett folk bor. 

 
 
[Lagre]  
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29/21 Høring i forbindelse med innføring av avgift for nullutslippskjøretøy 
 
Arkivsak: 21/00460 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 29/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
 

1. Det er nødvendig å sikre bompengeselskapenes inntekter, og Gran kommunestyre vil derfor 
støtte at det skal innføres betaling for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med 50 % av ordinær 
takst, fratrukket brikkerabatt i alle bompengeprosjekter på offentlig veg i Innlandet.  

2. Ved innføring gjøres det ingen nedjustering av ordinær takst. 
 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Else Randi Kolby (Ap) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen vedtatt med 21 mot 6 stemmer.  
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
 

1. Det er nødvendig å sikre bompengeselskapenes inntekter, og Gran kommunestyre vil derfor 
støtte at det skal innføres betaling for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med 50 % av ordinær 
takst, fratrukket brikkerabatt i alle bompengeprosjekter på offentlig veg i Innlandet.  

2. Ved innføring gjøres det ingen nedjustering av ordinær takst. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

30/21 Høringssvar - søknad om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer - 
Gran kommune 
 
Arkivsak: 21/00827 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 30/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret gir høringsuttalelse vedlagt som dokument 1 til Direktoratet for strålevern og 
atomsikkerhet (DSA) vedrørende søknad om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer i Gran 
kommune.  
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Det anmodes i kommunens uttalelse om at DSA følger de anbefalinger som er gitt i rapport fra 
Norconsult datert 10.3.2021 versjon J02 ved behandling av utslippssøknad for masselager ved RV4 i 
Gran kommune.  
 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Rådmann Torbjørn Hansen 
Anne Marie Sterten (Sp) 
Dag-Kristian Prestkvern (GBL) 
Leif Arne Vesteraas 
Pål-Arne Sangnæs (GBL) 
Harald Westby (H) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
 
Anne Marie Sterten (Sp) la fram følgende tilleggsforslag på vegne av Sp:  
Gran kommunestyre finner det svært kritikkverdig at Statens vegvesens vegprosjekt Rv 4 Gran på 
enkelte områder ikke er utført i samsvar med vilkår gitt i tillatelse - noe som har ført til tre påviste 
avvik. At overvåkinga utvides og intensiveres, med mulighet for å fange opp langtidsvirkninger, virker 
bare delvis beroligende. Gran kommunestyre mener det bør ses på mulighetene for å hindre, eller 
iallfall redusere radioaktive utslipp fra masselageret. 
 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) la fram følgende tilleggsforslag: 
Kommunen forlanger høyeste prioritet av overvåkning av området rundt, inklusiv bekker, vassdrag og 
Jarenvannet i lang tid. 
 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) ba om gruppemøte. 
 
Lars Erik Flatø (Ap) foreslo at begge forslagene kunne voteres over, siden forslagene ikke var 
motstridene. Møtet ga tilslutning til dette. Det ble ikke gjennomført gruppemøte. 
 
Votering 
Ved votering over tilleggsforslaget fra Anne Marie Sterten (Sp), ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Ved votering over tilleggsforslaget fra Jul Tore Kittelsrud (Frp), ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Ved votering ble innstillingen med de vedtatte tilleggene enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Kommunestyret gir høringsuttalelse vedlagt som dokument 1 til Direktoratet for strålevern og 
atomsikkerhet (DSA) vedrørende søknad om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer i Gran 
kommune.  
Det anmodes i kommunens uttalelse om at DSA følger de anbefalinger som er gitt i rapport fra 
Norconsult datert 10.3.2021 versjon J02 ved behandling av utslippssøknad for masselager ved RV4 i 
Gran kommune.  
 
Gran kommunestyre finner det svært kritikkverdig at Statens vegvesens vegprosjekt Rv 4 Gran på 
enkelte områder ikke er utført i samsvar med vilkår gitt i tillatelse - noe som har ført til tre påviste 
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avvik. At overvåkinga utvides og intensiveres, med mulighet for å fange opp langtidsvirkninger, virker 
bare delvis beroligende. Gran kommunestyre mener det bør ses på mulighetene for å hindre, eller 
iallfall redusere radioaktive utslipp fra masselageret. 
 
Kommunen forlanger høyeste prioritet av overvåkning av området rundt, inklusiv bekker, vassdrag og 
Jarenvannet i lang tid. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

31/21 Orientering om praksis rundt utgiftsdekning ved personlig assistanse 
 
Arkivsak: 21/00073 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 31/21 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

15.03.2021 6/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 

 
1. Kommunestyret tar rådmannens informasjon til orientering.  
2. Driftsutgifter forvaltes slik at kommunen sikrer likebehandling av tjenestemottakere med 

behov for personlig og praktisk assistanse.  
3. Nivået på utgiftsdekning følger av minimumskrav angitt i lov og veiledere. 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Lars Erik Flatø (Ap) hadde sendt inn habilitetsspørsmål i forkant av møtet, på bakgrunn av at han er 
daglig leder for Fagforbundet. Rådmann Torbjørn Hansen redegjorde for habilitetsvurderingen og 
anbefalte at representanten ble erklært habil, jf. fvl § 6. Ved votering ble Lars Erik Flatø (Ap) 
enstemmig erklært habil i saken. 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen ba om fem minutters pause. Møtet holdt en kort pause. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Morten Hagen (GBL) 
Else Randi Kolby (Ap) 
Anne Marie Sterten (Sp) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
Janicke Brechan 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende alternative forslag på vegne av GBL: 
1. Kommunestyret ber rådmannen utlyse tjenestekonsesjon for BPA i Gran kommune og bruke NS 

8435 som standard kontrakt med en timepris som tilsvarer landsgjennomsnittet. Dette for å sikre 

forsvarlige lønns- og arbeidsforhold for assistentene. Timeprisen dekker lønn, pensjon, sykelønn, 
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overtid, vikar, kvelds- helligdag- nattillegg, driftskonto og alle administrative kostnader. Alle BPA 

ordninger skal ha driftsmiddelkonto hvor minimum 3% av timepris avsettes. Kommunestyret ber 

om at driftsmidler som er knyttet til BPA ordningen forvaltes slik som i dag, gjennom 

leverandøren. 

2. Tjenestekonsesjon lyses ut for 4 år med opsjon på inntil 2+2 år. Rådet for likestilling av mennesker 

med nedsatt funksjonsevne høres før utøvelse av opsjon.  

 
Lars Erik Flatø (Ap) ba om ny vurdering av sin habilitet, på bakgrunn av innholdet i endringsforslaget.  
 
Ordfører Randi Eek Thorsen ba rådmannen orientere nærmere om sakens innhold og bakgrunn, før 
kommunestyret eventuelt behandlet Lars Erik Flatøs (Ap) habilitetsspørsmål.  
 
Kommunalsjef Janicke Brechan ga en orientering om saken på vegne av rådmannen.  
 
Ordfører Randi Eek Thorsen (Ap) ba om fem minutters pause.  
 
Ordfører Randi Eek Thorsen orienterte om at hun etter samråd med rådmannen avviste å behandle 
forslaget fra Morten Hagen (GBL), fremmet på vegne av GBL. Ordføreren begrunnet dette med at å 
realitetsbehandle forslag om tjenestekonsesjon for BPA ikke var utredet i den fremlagte saken.  
 
Ordfører Randi Eek Thorsen viste til reglene i kommuneloven § 11 – 3, siste ledd, som sier at 
møteleder eller 1/3 kan sette seg imot at det fattes vedtak i en sak som ikke står oppført på den 
utsendte sakslista. Hun spurte om GBL ville be om at saken ble satt opp som en tilleggssak.  
 
Morten Hagen (GBL) viste til koml § 11-3 første ledd som sier at 1/3 av kommunestyrets medlemmer 
kan kreve å sette en sak på sakslista. Ordfører Randi Eek Thorsen bekreftet at dette var korrekt. 
 
Morten Hagen (GBL) ba om sak om tjenestekonsesjon for BPA ble satt på sakslista. Det vises til videre 
behandling under sak 36/21. 
 
Kommunestyremøtet fortsatte behandlingen av sak 31/21: 
 
Else Randi Kolby (Ap) la fram følgende alternative forslag på vegne av Ap: 
1. Kommunestyret tar rådmannens informasjon til orientering             
2. Driftsutgifter forvaltes slik at kommunen sikrer likebehandling av tjenestemottakere med behov 

for personlig og praktisk assistanse.  
3. Kommunestyre ber rådmannen utrede støtteordninger for ferie og fritidsreiser for personer med 

behov for personlig og praktisk assistanse. Hvordan en slik ordning kan organiseres og de 
økonomiske konsekvensene av den.  

 
Anne Marie Sterten (Sp) la fram følgende alternative forslag på vegne av Sp: 
1. Kommunestyret tar rådmannens informasjon til orientering 
2. Driftsutgifter forvaltes slik at kommunen sikrer likebehandling av tjenestemottakere med behov 

for personlig og praktisk assistanse. 
3. Kommunestyret ber rådmannen utrede støtteordninger for ferie og fritidsreiser for personer med 

behov for personlig og praktisk assistanse – hvordan en slik ordning kan organiseres og de 
økonomiske konsekvenser av den. 

 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) stilte spørsmål om videre behandling av sakslista, og henviste til sin 
anmodning første møtedag, om at utsatte saker skulle bli behandlet først andre møtedag.  
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Ordfører Randi Eek Thorsen ba om at Else Randi Kolby (Ap) og Anne Marie Sterten (Sp) godkjenne at 
deres forslag ble samordnet til et fellesforslag. Begge forslagsstillerne godkjente dette.  
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot det alternative fellesforslaget fra Else Randi Kolby (Ap) og 
Anne Marie Sterten (Sp), på vegne av Ap og Sp. Det alternative forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens informasjon til orientering             
2. Driftsutgifter forvaltes slik at kommunen sikrer likebehandling av tjenestemottakere med behov 

for personlig og praktisk assistanse.  
3. Kommunestyret ber rådmannen utrede støtteordninger for ferie og fritidsreiser for personer 

med behov for personlig og praktisk assistanse. Hvordan en slik ordning kan organiseres og de 
økonomiske konsekvensene av den.  

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

32/21 Forvaltning av kommunal kompensasjonsordning til lokale 
virksomheter 2021 
 
Arkivsak: 21/01034 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 11.03.2021 16/21 

Kommunestyret 23.03.2021 32/21 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 11.03.2021 sak 16/21 
 
Formannskapets behandling 11.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Rådmann Torbjørn Hansen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 11.03.2021: 
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å administrere ny kommunal kompensasjonsordning  
og tildele tilskudd på bakgrunn av innsendte søknader, innenfor de rammer som omtales i saken. 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
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Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å administrere ny kommunal kompensasjonsordning  
og tildele tilskudd på bakgrunn av innsendte søknader, innenfor de rammer som omtales i saken. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

33/21 Interpellasjon fra Jul Tore Kittelsrud (Frp) om flytting av Leikvoll 
barnehage til Grymyr skole 
 
Arkivsak: 21/00335 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 11.02.2021 12/21 

Kommunestyret 23.03.2021 33/21 

 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 11.02.2021 sak 12/21 
 
Kommunestyrets behandling 11.02.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Lars Erik Flatø 
Ordfører 
Jul Tore Kittelsrud 
Øyvind Kvernvold Myhre 
Morten Hagen  
Anne Marie Sterten 
Monica Gjefsen 
 
Lars Erik Flatø (Ap) ba om gruppemøte. 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen la frem følgende forslag i sitt svar på interpellasjonen: 
Kommunestyret ber rådmann utrede sammenslåing av Leikvoll barnehage og Grymyr skole til et 
oppvekstsenter på Grymyr skole og gjennomføre et forprosjekt i løpet av våren 2021. Kommunestyret 
ber rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med saken før prosjektet igangsettes. 
 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) opprettholdt forslaget han fremla i interpellasjonen: 
Kommunestyret ber rådmann utrede flytting av Leikvoll barnehage til Grymyr barneskole, med sikte 
på å etablere et oppvekstsenter. 
 
Roger Nyhus (GBL) stilte spørsmål om Asmund Johnsruds (Sp) habilitet i saken. Ordfører Randi Eek 
Thorsen redegjorde for habilitetsvurderingen. Roger Nyhus (GBL) ba om votering over 
habilitetsspørsmålet. Deretter redegjorde Asmund Johnsrud (Ap) for begrunnelsen. Han er leder for 
Leikvoll vel som eier bygget der Leikvoll Barnehage leier lokaler.  
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Rådmann Torbjørn Hansen orienterte om administrasjonens habilitetsvurdering som var blitt gjort i 
forkant av kommunestyremøtet på grunnlag av skriftlig henvendelse fra Asmund Johnsrud (Sp). 
Rådmannen anbefalte at Asmund Johnsrud (Sp) ble erklært habil i saken. 
 
Disse hadde ordet i habilitetssaken 
Roger Nyhus (GBL) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Rådmann Torbjørn Hansen 
Jul Tore Kittelsrud (GBL) 
 
Lars Erik Flatø (Ap) fram følgende forslag: Det foreslås at sak 12/21 utsettes. 
 
Votering 
Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt med 17 mot 10 stemmer.  
 
Kommunestyrets vedtak 11.02.2021: 
Saken utsettes. 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Behandlingen av saken ble utsatt til kommunestyremøtet 22.04.2021. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Saken utsettes. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

34/21 Sommer- SFO i Gran kommune 2021 
 
Arkivsak: 21/00070 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 34/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

  
Prisen på sommer-SFO reduseres til kr. 200 pr. dag for 2021. Kostpenger kommer i tillegg.  
 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Roger Nyhus (GBL) ba om at øvrige saker ble utsatt. Ordfører bekreftet kl 1905 at møtet ville bli 
avsluttet kl 1915. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
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Inger Lise Stieng (Ap) 
Maren Raknerud (Sp) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 

  
Prisen på sommer-SFO reduseres til kr. 200 pr. dag for 2021. Kostpenger kommer i tillegg.  
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

35/21 Trafikkavvikling Brandbu sentrum 
 
Arkivsak: 21/00950 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 35/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar vedlagte skiltplan 
 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Behandlingen av saken ble utsatt til kommunestyremøtet 22.04.2021. 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Kommunestyret vedtar vedlagte skiltplan 
[Lagre]  
 
 
 
 

36/21 Sak utenom sakslista: Tjenestekonsesjon for BPA 
 
Arkivsak:  

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 36/21 

 
Saken var ikke utredet av rådmannen i forkant av møtet. 
 
Behandling av forslaget om å sette saken på sakslista 
Det vises til behandlingen av sak 31/21.  
 



 31  

Kl 1855 behandlet kommunestyret forslaget fra Morten Hagen (GBL), om å sette opp 
Tjenestekonsesjon for BPA, som sak utenom sakslista. 
 
Morten Hagen (GBL) foreslo følgende:  
På vegne av Bygdelista ber jeg om at sak om tjenestekonsesjon for BPA settes på sakslista. 
 
Det kreves minst 1/3 av stemmene å sette en sak på sakslista i henhold til kommuneloven § 11-3 
første ledd. Dette var redegjort for under behandlingen av sak 31/21. 
 
 
Votering over om saken skulle settes på sakslista 
Kommunestyret vedtok med 12 mot 15 stemmer å sette saken på sakslista.  
 
 
Da saken var satt på sakslista som sak 36/21 informerte ordfører Randi Eek Thorsen om at den trolig 
måtte utsettes, på grunn av møtets tidsramme. Morten Hagen (GBL) anmodet om at saken ble 
behandlet før anbudet ble sendt ut. Ordføreren bekreftet at en utsettelse av anbudet måtte være en 
konsekvens av eventuell utsettelse.  
 
Kl 1909, etter behandlingen av sak 34/21 og 32/21, anbefalte ordfører Randi Eek Thorsen at sak 
36/21 ble tatt opp til behandling i stedet for interpellasjonen i sak 33/21, for å unngå et ekstra 
kommunestyremøte i april. Møtet tok deretter sak 36/21 opp til behandling.  
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Lars Erik Flatø (Ap) stilte habilitetsspørsmål på bakgrunn av at han er daglig leder for Fagforbundet. 
Rådmann Torbjørn Hansen redegjorde for habilitetsvurderingen og anbefalte at representanten ble 
erklært inhabil. Lars Erik Flatø (Ap) ble enstemmig erklært inhabil jf. fvl § 6. Det møtte ingen vara. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Anne Marie Sterten (Sp) 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende forslag på vegne av GBL:  

1. Kommunestyret ber rådmannen utlyse tjenestekonsesjon for BPA i Gran kommune og bruke NS 

8435 som standard kontrakt med en timepris som tilsvarer landsgjennomsnittet. Dette for å sikre 

forsvarlige lønns- og arbeidsforhold for assistentene. Timeprisen dekker lønn, pensjon, sykelønn, 

overtid, vikar, kvelds- helligdag- nattillegg, driftskonto og alle administrative kostnader. Alle BPA 

ordninger skal ha driftsmiddelkonto hvor minimum 3% av timepris avsettes. Kommunestyret ber 

om at driftsmidler som er knyttet til BPA ordningen forvaltes slik som i dag, gjennom 

leverandøren. 

2. Tjenestekonsesjon lyses ut for 4 år med opsjon på inntil 2+2 år. Rådet for likestilling av mennesker 

med nedsatt funksjonsevne høres før utøvelse av opsjon.  

 
I henhold til kommuneloven § 11-3, siste ledd, kan ordfører eller 1/3 av kommunestyret avvise at en 
sak tas opp til votering, dersom saken ikke står oppført på den utsendte sakslista. Dette var redegjort 
for under behandlingen av sak 31/21. 
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Ordfører Randi Eek Thorsen sa at hun valgte å ikke benytte sin rett til å avvise votering over saken, 
men lot kommunestyret votere over dette. 
 
Votering over om saken skulle tas opp til votering 
Ved votering stemte 14 mot og 12 for at saken skulle tas opp til votering.  
 
Dermed ble saken ikke tatt opp til votering.  
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Teknisk sak uten saksutredning 
 
 
 
[Lagre]  
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1. Obligatoriske oversikter
7. 7  Bevilgningsoversikt drift

Bevilgningsoversikt del A:
Regnskap Budsjett (J) Budsjett Regnskap

2020 2020 2020 2019
Rammetilskudd 445930282 444 209 000 427653000 422205660

Inntekts-  og  formueskatt 358274 034 355792000 367872000 362 027 569

Eiendomsskatt 11 138 928 11000 000 11000 000 5749278

Andre generelle driftsinntekter 43 214 713 49145000 42380000 49221943

Sum generelle driftsinntekter 8S8 S57 956 860146 000 848 905 000 839 204 450
Sum bevilgning drift, netto (budsjettomradene) 775 942 737 801607 523 778 022523 783 499 914
Avskrivninger 49 244 631 47 000 000 47 000 000 46 560 003

sum netto driftsutgifter 825187 368 848 607 S23 825 022523 830 059917
Brutto driftsresultat 33 370 588 11 538 477 23 882 477 9144 533

Renteinntekter 4992771 4596000 4596000 5839817
Utbytte 2688995 2000 000 2000 000 2674 447
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 1693807 1000000 1000 000 1146343

Renteutg -18782967 -21 476 000 -24 169 000 -19106778
Avdrag pa ln -50132880 -49 991 000 -50498000 -45614019

Netto finansutgifter -59 540 275 -63 871 000 -67 071 000 -55 060 190

Motpost avskrivninger 49 244 631 47000 000 47 000 000 46 560 003

Netto driftsresultat 23074944 -5 332 523 3 811477 644 346
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering -21 144 -66 227

Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond -703 401 4 840 523 4310 523 -257399

Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond -22350 400 492 000 -8 122 000 -320 719
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk

Netto avsetninger -23 074 944 5 332 523 -3 811 477 -644 346
Sum disponering eller dekning av netto

driftsresultat - -

Bevilgningsoversikt drift del B:
Regnskap Budsjett  (J) Budsjett Regnskap

2020 2020 2020 2019
1.0 Rådmann og stab 33 348 855 34 073 500 32 660 000 34869 885

1.1 Fellestjenester 32 918 175 55722880 61 542 000 49 083 984

2.2 Barnehage og skole 245405065 254 155 467 246 810 000 247910794

3.0 Familie  og  velferd 179 207 562 171517 043 161 562 000 177043597

4.0 Helse og omsorg 210990340 199 788110 194 243000 196 477 232
5.0 Kultur og samfunn 89 627 871 92654028 87634 000 87094575

5.1 Kultur  og  sammfunn VAR -15 621 892 -19411000 -19 433 000 -17 498947

6.0 Politiske organer 6985450 7958972 8386000 8520580

8.2 Overordnede Inntekter og utgifter -6100000 158000 158000

8.3 Renter, avdrag, utbytte og fond 178 521 150 000 150000 255 613

Sum 776 939 947 796 767 000 773 712 000 783 757 313
Korrigering budsjettomrddene:

Randsfjordens reguleringsfond (disposisjonsfond) -293 809
Bundne fond i budsjettomrddene, samlet -703 401 4840523 4 310 523 -257399
Bevilgning netto budsjettområdene 775 942 737 801607 523 778 022 523 783 499 914
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1.2 Bevilgningsoversikt investering

Bevilgningsoversikt investering del A
Regnskap Budsjett (J) Budsjett Regnskap

2020 2020 2020 2019

Investeringer i varige driftsmidler 137 682 917 230219 757 209465000 133 397 007

Tilskudd til andres investeringer 1047657 4132000 3630000 2047657

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 2781 863 2900 000 2900000 2852488
Utlån av egne midler

Avdrag pa lan

Sum investeringsutgifter 141512437 237 251 757 215 995 000 138 297 152

Kompensasjon for merverdiavgift - 14 339166 - 19204 690 -22 581 000 - 17 610 984

Tilskudd fra andre - 7901 074 - 2 424 812 -5000 000- -4 692 050

Salg av varige driftsmidler - 9294145 - 6620000 -10 000 000 . 2579 000

Salg av finansielle anleggsmidler

Utdeling fra selskaper

Mottatte avdrag på utlån av egne midler - 2 682931 - 2683000 -2 683 000- 2548 352
Bruk-av lån - 106209909 - 205 902 255 -175514 000 - 104 893066

Sum investeringsinntekter -140 427 226 -236 834 757 ·215 778 000 -132 323 451

Videreutlån (startlån) 17383346 28191900 15000000 26 860 000
Bruk av lån til videreutlån (startlån) . 17 383 346 - 28191900 -15000000 ·26860 000
Avdrag på lån til videreutlån (Startlån) 9 676664 5000 000 5000000 11011 436
Mottatte på videre utlån 8962 415 - 5000 000 -5 000 000 -7 082 169
Netto utgift videreutlån 714249 . 3929 267

Overforing fra drift - 21144 - 66227

Netto avsetning tll eller bruk av bundne investeringsfond -1 361316 -6 984 253

Netto avsetning til eller bruk av ubundet investeringsfond -417 000 -417 000 -217000 - 2852 488

Bruk av disposisjonsfond
Dekning avtidligere års udekket beløp

Sum overføring fra drift og netto avsetninger -1 799 460 -417 000 -217 000 -9  902 968

Fremført til dekning i senere år (udekket beløp) - . 0

5
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Bevilgningsoversikt investering del 8:
]  Regnskap [ Budsjett (3)  [ Budsjett I Regnskap

I 2020 I 2020 I 2020 I 2019

607 Mohagen vest 6000

608 Lukking brannavvik komm. bygg og kirker 5 614 731

611 Boligplan - utleieboliger rusomsorg 500 000 500 000

612 "Ny base" Markatun 289 133

614 Universell utforming 1 593 Sl6

615 Grunnerver flomforebygging Brandbu 6945145 10 205180 6959299

616 Biler brann og redning 1 236 809 1 279 855 7  935 504

620 Salg av tomter/eiendommer mm 45250 254946

623 Marke helse og omsorgssenter - forprosjekt l 676

626 Vegstasjon 127 161 110 061 24000 000 475 032

627 Egenandel flomsikring Brandbu 13535 083 17972906 16 000 000 27 094

628 Flomsikring Hovsbekken 5 926 479 4730 536 151 992

629 V (A) Julibakka 5844296 6 669 015 4500 000 330 985
630 Nodstromsaggregat 1392 523 1000000 178 051

631 VA Brandbu sentrum 1400 965 4245606 954 618

632 Tomtesalg med fradrag for omkostninger 118 041

633 Forprosjekt kulturarena Granvang 597156

635 Avsluttede prosj. i reklamasjonstid 37 410 180 146
636 Kjop av tomt 150/21 0g 150/28 81 085
641 Kjop av tomt Mohagen 3 115 525

642 Biler feiing 386938 425000 700000 345919

646 Brandbu vannverk (Askimlandet) 575 613 424 387
647 Mohagen sor VA 6 471 132

648 Grymyr renseanlegg 539 793 10 000 000 9000 000

649 Beredskapslager VA (Driftsstasjon) 10 000 000

650 Lygna hyttefelt del3-2 1000 000 3 300 250

651 Oppgradering VPS 1500 000
652 Jrgenslokka - Huser 250 291 1000 000 5000000

653 Omlegging Vassendvika 14 252463 14 022 833 14 000 000 977 168

657 Brandbu ungdomsskole, sceneteknisk

utstyr 990 146

658 Utstyr brann -64 417 201809

689 Gran sentrum - forlengelse av Storgata 165688 500 000

690 Helse og omsorgssenter - Sagatangen 2019 10 058 411 19 423 137 18450 000 4 026 863
691 Ladestasjon el-biler Rådhuset 1134 187 3159 835 984 165

692 Barrierevaskeri (Driftsasjon) 36153 36 153 10 000 000

694 Hjelpemiddellager (Driftstasjon) 72153 36153 3000000

695 Utskifting av biler Eiendom 500 000 500 000

696 Tyngre utstyr Brann 180 287 180 000 180 000

697 Hjemmetjenesten- to nye el-biler 638000 660000 660 000
698 El-bil - til felles  bruk  radhuset 400000 400000

699 Brandbu renseanlegg - Brannsikring 545890 500 000 500000
700 Investeringstilskudd Gjøvik

interkommunale legevakt (GIL) 3132 000 2630000
705 Lygnalia hytteomrade felt B 3864000
706 Forprosjekt Kirkestallen på Granavollen 148 794
707 Kjop av eiendom Bjoneroa sanitetsforening 200 000 200 000
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I Regnskap IBudsjett (J) I Budsjett I Regnskap

I 2020 I 2020 I 2020 I 2019
738  Gran radhus, ominnredning  2018 214 899 1331 072

750  Granum  KPS -  reklamasjon 61 666 -61 666

755  Justeringer Mva 47657 47657

825  Morstadvegen 680348

834  Klokkerlaven/grunnforhold mm 200 000

901 I KT Sentralt 359 595 1 419 178 1200 000 l 043133

915  Veger - asfaltering 3 233 313
916  Utvikling Mohagen sør 31655911 44187 032 25000 000 37 541837

917  Utskifting av maskiner/biler 2637 500 3130 000 3 000 000 190 000

918  Trafikksikring 1 415960 2134 454 1500 000 545296

922  V/A- etablering av krisevannforsyning 627 402 2504324 5000 000

942  V/A- Plassbakken - Teslo 392 097 12 884 529 8000000 105 402
959  Ombygging rådhuset, utleide lokaler 307638

964  Opprustning/påkostning kommunale bygg 4 977 864 74 309 759 74 000 000 23247059
965  Kirkelig fellesråd 1 000 000 l 000 000 1 000 000 2000 000

966  Utbedring vognskjul Bjoneroa barnehage 461148 707

967  Oppgradering gatelys 175 000 175 000 175000

968  V/A  Biler 793 694 800000 800 000

971  Oppgradering veger 1551572 1 700 000 1194 372

973  Brandbu sentrum -  flomsikring  broer 8658286 20157224 9200 000 1 581 947

976  Brandbu - Tilrettelegging/videreutvikling
uteområder 881748
985  Kjøp, utvikling og salg av boligtomter 36900 277 978

986  Tiltakspakke  EPC  prosjekter 848 608 607017 2 769 169

989  Reinvesteringer VA-ledningsnett 14 601995 10 728077 8000000 14 448154

990  V/A - Vann Paulsrud - Moen bedehus 109 286 190 605 2064 280

992  VA- Fredheim 806745 15 055 438 13000 000

995  Lygnalia hyttefelt 2224 771

Totalt ]  138  730  576] 234 351757] 213 095 000] 135 444 664
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1.3 Økonomisk oversikt drift

Regnskap Budsjett (J) Budsjett Regnskap

2020 2020 2020 2019

Driftsinntekter

Rammetilskudd 445930282 444 209000 427653000 422 205660

Inntekts- og formuesskatt 358274 034 355 792 000 367 872 000 362 027 569

Eiendomsskatt 11138 928 11000 000 11000 000 5 749 278
Andre skatteinntekter 717 391 190 000 190 000 382 026
Andre overføringer og tilskudd fra staten 54 999 538 55062000 48 297 000 71 481 687
Overføringer og tilskudd fra andre 193 837 618 129 912 485 128 196 000 162 799 666
Brukerbetalinger 38360770 41095000 44 627 000 40 732 793

Salgs- og leieinntekter 86 361 349 87 360 145 87360 000 86310 018

Sum driftsinntekter 1189 619 910 1124 620 630 1115 195 000 1151688 696

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 592642034 571533 965 560806000 582724510
Sosiale utgifter 146 073154 152 502552 153790000 153 500 002
Kjøp av varer og tjenester 287 342 716 282 022 911 273 144 000 292 681813
Overføringer og tilskudd til andre 81 013771 60 052 725 56 603000 70 032 354

Avskrivninger 49 244631 47000000 47 000 000 46560003

Fordelte utgifter - 2873 950

Sum driftsutgifter 1156316 306 1113112153 1091343000 1 142 624 732

Brutto driftsresultat 33303604 11508 477 23852 000 9 063964

Finansinntekter

Renteinntekter 5105 898 4656000 4656000 5971007
Utbytter 2688995 2000000 2000 000 2674 447
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 1693 807 1000000 l 000 000 1146343

Renteutgifter 18 829 1 21506000 24199 000 19 157 399
Avdrag pa lan 50 132 880 49 991000 50 498000 45 614 019

Netto finansutgifter - 59 473 291 - 63 841 000 - 67 041 000 - 54 979 621

Motpost avskrivninger 49244631 47000 000 47000000 46560 003

Netto driftsresultat 23 074944 - 5 332 523 3 811000 644346

Disp. eller dekning av netto driftsresultat:
Overforing til investering - 21144 66227
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond - 703 401 4840 523 4 311000 - 257 399
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond 22350 400 492 000 . 8122 000 - 20 484244
Stuk av tidligere års mindreforbruk 20 163 525
Dekning av tidligere ars merforbruk

Sum disp. eller dekning av netto

driftsresultat -  23074944 5 332 523 - 3 811 000 - 644 346

Fremfort til inndekn.  i  senere ar (merforbruk)

8
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1.4 Balansen

Regnskap Regnskap

2020 2019

EIENDELER

A. Anleggsmidler 3150 469 832 2 971689 523

I Varige driftsmidler 1560 646792 1 473105 141
l.  Faste eiendommer og anlegg 1524 457 835 1 436 767 265

2. Utstyr, maskiner og transportmidler 36 188 956 36 337 876

II Finansielle anleggsmidler 277972 776 209 373 049
1.Aksjer og andeler 97 531 217 94 749 354
2. Obligasjoner
3. Ulan 120 441 559 114 623 695

Ill Immaterielle eiendeler
IV Pensjonsmidler 1 371 850 264 1 289 211 333
B. Omlopsmidler 438 407 409 364 035 574

I. Bankinnskudd og kontanter 214 440 917 132 382 725
II. Finansielle omløpsmidler 65 259 580 63 565 773

l. Aksjer og andeler 65 259 580 63 565 773
2. Obligasjoner

3. Sertifikater

4. Derviater

Ill. Kortsikrige fordringer 158 706 913 168 087 076

1.Kundefordringer 84 343 315 86 408 758

2.Andre kortsiktige fordringer 0 0
3. premieavvik 74 363 598 81 678 318

SUM EIENDELER 3 588 877 241 3 335 725 097

EGENKAPITAL OG GJELD

C. Egenkapital 885 782 027 685138 433

I. Egenkapital drift 154 526 188 131472 388

1.Disposisjonsfond 106 169 933 83 819 534

2. Bundne driftsfond 48 356 255 47 652 854
3. Merforbruk i driftregnskapet

4. Mindreforbruk i driftsregnskapet

II Egenkapital investering 33 662 571 35440 887

7.  Ubundet investeringsfond 31 662 470 32 079 470

2. Bundne investeringsfond 2 000 701 3 361 417
3. Udekket beløp i Investeringsregnskapet

111 Annen egenkapital 697 593 269 518 225 158

1.Kapitalkonto 707 406 779 528 038 668
2. Prinsippendringer som påvirker

arbeidskapital drift -9 813 510 -9 813 510
3. Prinsippendringer som påvirker

arbeidskapital investering

9
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Regnskap Regnskap

2020 2019

D. Langsiktig gjeld 2 553192 567 2 498 787 624
I. Lån 1140 361 240 1 021 584 784

l. Gjeld til kredittinstitusjoner 1119 727 240 7 000 950 784
2. Obligasjonslån

3. Sertifikatlån 20 634 000 20 634000

II. Pensjonsforpliktelse 1 412 831 327 l 477202840

E. Kortsiktig gjeld 149 902 647 151799 040

I. Kortsiktig gjeld 149 902 647 751799 040
l. Leverandørgjeld 43 296 368
2. Likvidetetslån

3. Derivater

4. Annen kortsiktig gjeld 106 606 278 751799040

5. Premieavvik

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 588 877 241 3335 725 097

MEMORIAKONTI

Memoriakonto 110 064 305 55 071 561

Herav:
Ubrukte lånemidler 110 064 305 55 071 561

Andre memoriakonti

Motkonto for memoriakontiene -110 064 305 -55 071 651

Jaren, $6-3at
'aaae Olss
Marianne Olsson
Fagleder økonomi
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1.5 Oversikt over samlet budsjettavvik og
årsavslutningsdisposisjoner

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 §4-1.

2. Regnskapet viste deretter mindreforbruk. Regnskapsført
avsetning til disposisjonsfond ble redusert til O,jfr §4-31. ledd.

3. Regnskapet viste deretter mindreforbruk og dette ble avsatt til
disposisjonsfond jfr§ 4-3 2. ledd.

Tabellen nedenfor viser korrigeringen av regnskapet som er avsluttet i
balanse:

Korr. Regnskap Regnskap Budsjett (J) Kommentar

Netto driftsresultat 23 074 944 23 074 944 -5  332 523

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
overføring til investering -21144 -21144 0

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

-Herav avsetning -17153 478 -17153 478 -361 000

-Herav bruk 16 450 078 16450 078 5 201523

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -22 350 400 198 191 492000

-Herav avsetning til disposisjonsfond -22056590 -2608 000 -2608 000
FKR 54-3,2. ledd, avsetning

ti\ disposisjonsfond økes

-Herav avsetning Randsfordens reguleringsfond -593 809 -593 809 -300 000
FKR § 4--3, 1, ledd bruk av

-Herav bruk av disposisjonsfond 0 3 100 000 3100 000
disposisjonsfond redureres

-Herav bruk av Randsfjordens reguleringsfond 300 000 300000 300000
Dekning av tidligere års merforbruk

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsres. -23 074 944 -526 354 5 332523

Til korrigering av bruk og avsetning 22548 590

1
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2.0 Noter

2.1 Arbeidskapital

I
Regnskap

I
Budsjett (J)

I
Budsjett

I
Regnskap

2020 2020 2020 2019

Anskaffelse og anvendelse av midler

Anskaffelse av midler:

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 1189 612 910 1124 370 630 1119 739 477 1151 688 196

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 31 534 385 28249502 37581000 24 882 034

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 144 734 302 249683155 206103 000 151175883

Sum anskaffelse av midler I  365 881 597 I  402 303 287 1 363 423 477 1 327 746113

Anvendelse av midlet:

Utgifter driftsdel (kontoklasse l) 1106 994 675 1065962153 l 037093778 1095970140

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 138 730 574 234 351 757 213 095 000 135 404 594

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 98880864 107738900 97 747 000 105630002

Sum anvendelse av midler 1 344 606 113 1408 052 810 1347 935 778 1 337 004 736

Anskaffelse  -  anvendelse av midler 21 275 484 -5749 523 15 487 699 -9 258 623

E ndring i ubrukte lanemidler 54992745 0 0 2431934
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK

Drift 0 0 0 0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK

Invest 0 0 0 0

Endring i arbeidskapital 76 268 229 -5 749 523 15 487 699 -6 826 688

I
Regnskap

I
Regnskap

2020 2019

OMLOPSMIDLER

Endring betalingsmidler 82058192 -20720960

Endring ihendehaverobl og sertifikater

Endring kortsiktige ford ringer -2 065 443 -1086493

Endring premieawik -7 314 720 14 714 826

Endring aksjer og andeler l 693 807 1146 343
ENDRING OMLØPSMIDLER (A} 74371835 -5 946 285

KORTSIKTIG GJELD

Endring kortsiktig gjeld (B) 1896394 -880 404

ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 76 268 229 -6 826 688
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2.2 Endringer i Kapitalkonto

KAPITALKONTO
Debetposteringer i Kredit posteringer
året: i året:

IB 01.01.2020 Balanse 528 038 668,40
Aktivering av fast

Salg av utstyr, maskiner eiendom og

og transportmidler 582 138,36 anlegg 730 065 501,88

Salg av fast eiendom og

anlegg

Avskriving av utstyr,

maskiner og Aktivering av

transportmidler 6869 700,00 utstyr, maskiner 7 302 918,36

Avskriving av fast Oppskriving fast

eiendom og anlegg. 42 374 931,00 eiendom

Nedskrivning av utstyr, Oppskriving av

maskiner og utstyr, maskiner

transportmidler og transportmidler

Nedskrivninger fast Kjøp av aksjer og

eiendom andeler 2781 863,00

Salg av aksjer
Nedskrivning av aksjer Oppskrivning av

og andeler aksjer og andeler
Avdrag på startlån 11 645 346,15 Utlån startlån mm 17 393 210,00
Avdrag på sosial lån 7000,00 Utlån sosial lån 77 000,00
Avskrivning sosial utlan

Bruk av midler fra Avdrag på

eksterne lån 123 593 255,14 eksterne lån 59 809 543,79

Pensjonsmidler/for

pliktelse - endring 147 010 444,00

31.12.2020 Balanse 707 406 778,78
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 GRAN KOMMUNE

2.3 Regnskapsprinsipp

Regnskapet for 2020 er bokført etter ny kommunelov og nye
regnskapsforskrifter. Oppsette av regnskapsdokumentet følger også av
de nye forskriftene.
Ny kommunelov innebærer ingen vesentlige endringer i det
kommunale regnskapssystemet.
Nytt rammeverk for regnskapsføring av kommunalt regnskap er ute på
høring.
Rammeverket skal gi en overordnet beskrivelse av kommuneregnskapet
og det faglige fundamentet for dette.

Grunnleggende regnskapsprinsipper er følgende:

• Arbeidskapitalprinsipp
• Bruttoprinsippet
• Anordningsprinsippet
• Beste estimat
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 GRAN KOMMUNE

2.4 Eiendeler

Anl.m. gruppe Avskr.tid Avskr. sats Eiendeler

Gruppe 1 5 ar 20% EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og

Gruppe 2 10 år 10% transportmidler og lignende.
Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg
(VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg

Gruppe 3 20 år 5% og lignende.
Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og

Gruppe 4 40 år 2,5% ledningsnett og lignende.

Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg,
sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg,

Gruppe 5 50 år 2% brannstasjoner og lignende

(Belop i 1000 kr) I ]  Gruppe 1 [Gruppe 2/Gruppe 3 [Gruppe 4/Gruppe 5]

Anskaffelseskost pr.  l.l. A-B 37379 83 691 75087 1 502 787 262 419 1961364

Tilgang i året 360 6943 62 101 514 7728 116 607
Avgang i året 582 582

Anskaffelseskost pr 31.12. A 37 739 90 052 75149 1 604 302 270 147  2 077 388

Akkumulerte ordinære

avskrivinger  pr  ll. 34 016 55379 33 160 367709 87 622 577 884
Årets ordinære avskrivinger 1 221 5334 3165 34388 5137 49245

Nedskrivninger

Akkumulerte nedskrivninger og

avskrivinger pr  31.12. B 35 237 60 712 36325 402 097 92758 627129

Bokfort verdi A-B 2502 29340 38 824 1 202 205 177 389 1450 260

Balansekonto  2249900 - 2299941  med unntak av  2279900 -  tomter.

15
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2.6 Prosjektregnskap investeringer

Gjeldende Sum tidl. Regnskap Totalt Gjenstaende

prosjekt- ars 2020, pr prosjekt- prosjektramme Merknad
ramme regnskap 31.12.20 regnskap pr  31.12.20

Tallene i tabellen er ihele tusen

Ramme i vedtatt budsjett
Helse- og omsorgssenter

406662 4027 10058 14085 392 59, 209  0g  20,  samt vedtatt
Sagatangen budsjett- og okonomiplan

2021-2024

3  mill kr av nedjustert i
Egenandel flomsikring Brandbu 18000 27 13535 13562 4 438 2019  innarbeidet i 21  i

gjeldende økonomiplan

Flomsikring Hovsbekken 5000 269 4598 4868 132

V (A) Julibakka 7000 331 5844 6175 825

Nødstrømsaggregat 2000 607 0 607 1393

VA Brandbu sentrum 10000 5754 1401 7155 2845

Brandbu vannverk l 000 424 0 424 576

Grymyr renseanlegg 10000 0 540 540 9460

Grunnerverv flomforebygging 18000 7 795 6945 14740 3 260

Utvikling Mohagen sør 87500 43 313 31656 74 969 12 531  Inkluderer også VA

V/A- Etablering av kriseforsyning 5000 2495 627 3123
3  mill  kr  nedjust. 1. tertial

1877  34 foreslas overfort  til 2021

Plassbakken Teslo 13000 115 392 508 12492

Mindreforbruk i  2015  på kr

Brandbu sentrum - flomsikring 23500 3 318 8658 11 976 11 524 25'  finansierte andre

prosjekt

VA Jorgenslkka - Huser 1000 0 250 250
4  mill kr nedjust. 1.tertial

750  34 foreslas overfrt til 2021

Omlegging Vassendvika 15000 977 14 252 15 230 -230

Tiltakspakke EPC prosjekter 26286 25679 849 26 528 -242

Det er nå kun  81'  til rest

V/A- Vann Paulsrud - Moen
på prosjektet.  1,8  mill kr er

bedehus
8000 6009 109 6119 1 881  allerede trukket inn pga

mindreforbruk på

prosjektet.
Kr 84'  er gatt til dekning

VA- Fredheim 23000 7 861 807 8668 14 332  av merforbruk andre VA-

prosiekt i 2017
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2.7 Aksjer og andeler  -  finansielle anleggsmidler

I 
Antall  ,IEierandel I Bokført I Kjøp/salg I Bokfort verdi

Verdi
aksjer/andeler  i%  verdi  0I/o1  antall 31/12

KUF-fond Oppland 1 5226 5226

Biblioteksentralen 8 0,21 2400 2400

HaproAS 1300 35,70 650000 650000

A/S Bjoneroa kulturbygg 2000 80,16 200 000 200000

HRA A/S 811 21,00 811000 811000

Hadeland energi AS 65000 34,00 53 842 633 53 842 633

Hadeland kraft AS 17500 25,50 3500000 3500 000

Randsfjordmuseet AS 22 11,00 12100 12100
AL Vestoppland folkehoyskole 93,87 300000 300000
Landbrukets fagråd Hadeland og Nittedal 20,00 6 000 6000

Innlandet revisjon IKS, kapital 7,66 149 200 149200

KLP - kapitalinnskudd 34 970 795 2 781 863 37 752 658

Hadelandshagen AS 300 34,70 300000 300 000

Totalt 94 749 354 2780 637 97 531 217

Balansekonto 2211730 ti12217030

2.8 Utlan og andre finansielle anleggsmidler

Utestående Utestående Tap pa Tap påløpte

01.01.20 31.12.20 hovedstol renter mv.
Samlet tap

Utlån finansiert med innlån
Boligsosiale formål (startlån) 95 250 755 103 681 550 0 0 0

Sum lånefinansierte utlån 95 250 755 103 681 550 0 0 0
Utlån finansiert med egne midler 0

Sosiale lan 269 610 339 610 0 0 0
Ansvarlig lan 0 0 0

Hadeland Energi AS 5746068 4 469164 0 0 0

Hadeland Kraft AS 13 357 262 11957 235 0 0 0
Sum egenfinansierte utlån 19372940 16 760 009 0 0 0

Sum 114 623 695 120 441559 0 0 0

2.9  Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Beløpene i tabellen er i hele tusen.

Markedsverdi
Endring i Bokfort verdi  pr

Aktiva klasse verdi - Anskaffelseskost
pr. 01.01.20

resultatført
31.12.20

Kip, pengemarkedsfond 31 483 858 32 341 20000

DnB, pengemarkedsfond 32082 836 32 918 20000

Sum 63565 l 694 65259 40000

Balansekonto 2183101 viser DNB Nor

Balansekonto 2183102 viser KLP kapitalforvaltning.
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2.70 Finansielle eiendeler og finansielle forplikte/ser som
regnskapsføres etter reglene om sikring.

Gran kommune har ingen finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser
som regnskapsføres etter reglene om sikring.

2.11 Lån til egne investeringer, andres investeringer, innfrielse
av kausjoner og videre utlån

Regnskap Regnskap Gjenv. Opptaksår

Langsiktig lånegjeld • hele 1000 2020 2019 løpetid

Kom mu hens samlede lånegjeld (hele  1000) 1140 36l l 021585
Fordelt på følgende kreditorer og type rente:

Husbanken, Startlån, flyt  0,80 % 105 561 90237 12-30 2007-2020

KLP,fiyt 0,9 % 72820 29 120 5-24 2013-2019

KLP, fast  0,88 %-222 % 401 701 309 797 25-30 2015-2020

Kommunalbanken, flyt/NIBOR  0,9-112 % 343 492 402 46l 3-27

Kommunalbanken fast  2,16 %-2,45%
2004-2018

196 153 169 336 26-28

DnB Nor, nibor  0,58 % - sertifikat - rulleres hver  3  mnd 20 634 20 634 3  mnd 2020

Beløpene i tabellen er i hele tusen. Det er i regnskapsåret utgiftsført
avdrag på lånegjeld med til sammen SO 132 880  kr (driftsregnskapet).
Minste lovlig avdrag etter  KLS-18  utgjor  33 151 070  kr.

Det er i  2020  tatt opp lån til investering med  153 586 000  kr og
videreformidling  10 000 000  og 15  000 000  kr i tråd med budsjett og
senere vedtak.

Sertifikatlån pålydende  20 634 000  kr forfaller i og må refinansieres
gjennom  2021.
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Lånegjeld fordelt på lån til andres investeringer, selvkostområdene,
startlån og områder der det mottas kompensasjon:

Tekst
Regnskap Regnskap

2020 2019
Kommunens samlede lånegjeld 1140 361 1 021 585
Lån til andres investeringer (kirkelig fellesråd) 7600 6 700

l. Andel knyttet til selvkostområdet: vann 144 634 725 706
Andel knyttet til selvkostområdet: avløp 123 834 100 831
Andel knyttet til selvkostområdet: feiing 706 411

2. Andel der det mottas rentekompensasjon: 9303 71 865

3. Andel der det mottas rente- og avdragskomp: 45352 49880
4. Andel knyttet til startlån 105 562 90 238

Samlet gjeld forøvrig 704 076 636 365
Samlet gjeld forøvrig i % av total lånegjeld. 61,7 62,3

Tallene er I hele 1000

l.  Investeringer innenfor selvkostområdet som vist i tabellen finansieres
fullt ut via gebyrinntekter.
2. Gran kommune har utnyttet rentekompensasjonen for skoleanlegg
fullt ut i forhold til tildelt ramme.
3. Rente og avdragskompensasjon omsorgsboliger /sykehjem mottas i
henhold til godkjente objekter etter søknad.
4. Gjeld knyttet til Husbankens ordning med Startlån.

Det vil vaere avik mellom Gran kommunes nedbetaling av lånegjeld
sammenlignet med de områdene som blir kompensert. Statlige
beregningsforutsetninger og avskrivningsregler forårsaker dette aviket.

Simpel kausjon gitt av kommunen - nedkvittert pr 31.12.20

2020 2019 Utlopsar
Simpel kausjon:
Trulserudenga barnehage SA 4 864 781 5 109 331 2035

Det er ikke innfridd kausjon 12021.
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2.12 Minimumsavdrag

Avdrag på gjeld.

Gran kommune tar opp lån med avdragstid på 30 år jfr budsjettvedtak.

Ifølge kommunelovens §14- 18 skal kommunens lån avdras årlig.
Avdragene skal samlet være minst lik størrelsen på kommunens
avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på
lånegjelden og størrelsen på kommunens avskrivbare anleggsmidler,
også kalt minsteavdragsbestemmelsene.

Nedenfor vises de betalte avdragene jfr 30 års avdragstid og avdrag
beregnet etter minsteavdragsbestemmelsen.

Forutsetninger i beregningen:

• Årets avskrivninger, 49 244 631 kr
• Lånegjeld pr 01.01.20,eksformidlingslan 931 346 646 kr
• Bokførte anleggsmidler 1/1, eks ikke avskrivbare anleggsmidler

1383 479 394 kr

Beregningen er slik: 49 244 631* 931346646
l  383 479 394

Minsteavdrag: 33 151 070 kr.

Avdrag
Regnskap Budsjett (J) Regnskap

2020 2020 2019

Betalt avdrag 50 132 880 49 997 000 45 614 019

Beregnet minste lovlige avdrag 33 151 070 30 312 474

Differanse 16 981 810 15 301545

Gran kommune betaler mer avdrag enn kravet i Kommunelovens§ 14-18 første

ledd.
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Betalte/mottatte avdrag startlån:

Avdrag startlån Regnskap Budsjett (J) Regnskap

2020 2020 2019
Mottatte avdrag fra videreutlån og

forskotteringer 3 135 519 5 000 000 3173 319
Betalte ordinære avdrag lån utlån i

investering 3 849 768 5 000 000 3 696 963
Mottatte ekstraordiære avdrag

videreutlån 5 826 896 3 908 850
Bruk av avsatte midler forrige år 3 757 415
Betalte ekstraordinære avdrag

investering 5 826 896 7 314 473
Avsatte midler på bundet

investeringsfond 351 793 351 793

Det er betalt 714 249 kr mere i ordinære avdrag enn mottatte ordinære
avdrag.
Ekstraordinære avdrag i 2020 er innbetalt. Mottatte ekstraordinære
avdrag i 2019 som ikke ble innbetalt, står på bundet investeringsfond og
innbetales i 2027.

Innbetalte ordinære og ekstraordinære avdrag på startlån benyttes kun
til betaling av avdrag på startlån.
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Betalte/mottatte avdrag startlån:

Avdrag startlån Regnskap Budsjett (J) Regnskap

2020 2020 2019
Mottatte avdrag fra videreutlån og

forskotteringer 3 135 519 5 000 000 3173 319
Betalte ordinære avdrag lån utlån i

investering 3 849 768 5 000 000 3 696 963
Mottatte ekstraordiære avdrag

videreutlån 5 826 896 3 908 850
Bruk av avsatte midler forrige år 3 757 415
Betalte ekstraordinære avdrag

investering 5 826 896 7 314 473
Avsatte midler på bundet

investeringsfond 351 793 351 793

Det er betalt 714 249 kr mere i ordinære avdrag enn mottatte ordinære
avdrag.
Ekstraordinære avdrag i 2020 er innbetalt. Mottatte ekstraordinære
avdrag i 2019 som ikke ble innbetalt, står på bundet investeringsfond og
innbetales i 2027.

Innbetalte ordinære og ekstraordinære avdrag på startlån benyttes kun
til betaling av avdrag på startlån.
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2.13 Pensjon

Generelt om pensjonsordningene i kommunen:

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal
Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer
ytelsesbasert pensjon for de ansatte.
Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon
samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet
pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene
samordnes med utbetaling fra NAV.

Premiefond (Kip):
Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle
midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling.
Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av
fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

Premiefond 2020 2019
Innestående på premiefond 01.01. 182 260 189 935

Tilfrt premiefondet i lopet av aret 11 602 308 9 799 575

Bruk av premiefondet i løpet av året 7784 638 9 807257

Innestaende pa premiefond 31.12. 3999930 182 253

Regnskapsføring av pensjon:
Etter§ 3-5 og§ 3-6 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet
belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige
forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering.
Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien
som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være
forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt
pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik,
og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavwiket
tilbakeføres igjen neste ar/med 1/7 per år for premieawik oppstått i 2014
eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og
med 1/15 per år for premieawik oppstått fra 2002 til 2010.

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de
grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente
utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for
vedkommende år (kl§ 14-6, 2. ledd nr c). Regnskapsføringen av
premieavvik og amortisering av premieavik har hatt innvirkning pa

24



'  GRAN KOMMUNE

netto driftsresultat 1 2020 ved at regnskapsfrte pensjonsutgifter er
lavere enn faktisk betalte pensjonspremier.

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og
pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis
anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Økonomiske forutsetninger for beregning av KLP SPK
pensjonskostnaden
Forventet avkastning pensjonsmidler 4,00% 3,50%
Diskonteringsrente 3,50% 3,50%
Forventet årlig lønnsvekst 2,48% 2,48%
Forventet arligG- og pensjonsregulering 2,48% 2,48%
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KLP:
Pensjonskostnad og premieavvik 2020 2019

Arets pensjonsopptjening, naverdi 50344169 49 522 353
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 43393957 50 039 843
Forventet avkastning pa pensjonsmidlene -47 680 228 -48 778 525

Adminstrasjonskostnad 3162 441 3 228 434

A Beregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm) 49 220 339 54 012105

B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) 59 026 328 77933 494

C Arets premieavvik 9 805 989 23 921389

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet 2020 2019

B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) 59 026 328 77 933 494

C rets premieavvik -9 805 989 -23 921 389, Amortisering av tidligere års. premieavvik 16 211 348 12 865 866

E Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering 65 431 687 66 877 971

G Pensjonstrekk ansatte 8353 049 8004543
Arets regnskapsforte pensjonsutgift 57 078 638 58 873428

Akkumulert premieavvik 2020 2019
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. Ol.01.) 71 738 169 60 682646
rets premieavvik 9 805989 23 921 389
Sum amortisert premieavvik dette året -16 211348 -12 865 866

Akkumulert premieavvik  pr.  31.12 65 332 810 71738169

Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik 8 407 316 9087 638

Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift 73 740 126 80 825 807

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 2020 2019

Netto pensjonsforpliktelser pr. 01.01. 130 937 650 110140 805
Arets premieavvik -9 805 989 -23921 389
Estlmatawik (ført direkte mot egenkapitalen) -102 876 884 44 718 234
Virkningen av planendringer {ført direkte mot egenkapitalen) -2 651 376

Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12. 15 603 401 130 937 650

Herav:

Brutto pensjonsforpliktelse -1 260 666 470 -1 280 753 646

Pensjonsmidler 1 245 063 069 1149 815 996

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 2200080 18 462209

Medlemsstatus i Kip:
Medlemsstatus 2020 2019

Antall aktive 1282 1167

Antall pensjoner 1396 1384

Gj.snitts pensjonsgrunnlag, aktive 326 088 331544

Gj.snitts alder, aktive 44 45

Gj.snitts tjenestetid, aktive 10 11
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Statens pensjonskasse:
Pensjonskostnad og premieavvik 2020 2019

Arets pensjonsopptjening, nåverdi 8 697 430 9 704 059
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 4680300 6 288 997
Forventet avkastning pa pensjonsmidlene -4136 817 -5118720

Adminstrasjonskostnad 296147 343952

A Beregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm) 9 537 060 11218 288

B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) 9 207 351 12961164

C Årets premieavvik -329 709 1742 876

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet 2020 2019

B Forfalt pensjonspremie (inkl.adm.kostnader) 9 207 351 12 961164

C Årets premieavvik 329 709 -1742 876
p  Amortisering av tidligere års premieavvik -96 397 -293 132

E Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering 9 440 663 10 925156

G Pensjonstrekk ansatte 2015 138 1991 046
Arets regnskapsførte pensjonsutgift 7 425 525 8934110

Akkumulert premieavvik 2020 2019
Sum gjenstaende premieavvik tidligere år (pr. 01.07.) 764 194 -1271 814
Årets premieavvik -329 709 1 742 876
Sum amortisert premieavvik dette året 96397 293 132

Akkumulert premieavvik  pr.  31.12 530 882 764 194

Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik 92590 88317

Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift 623 472 852 511

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 2020 2019

Netto pensjonsforpliktelser pr. 01.01. 33 822 653 49528 436
Årets premieavvik 329 709 -1742 876
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen) -13 838 969 -13 962 906
Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)

Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12. 20 313 393 33 822 654

Herav:

Brutto pensjonsforpliktelse -147100 589 -173 217 991

Pensjonsmidler 126 787 196 139 395 338

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 2864188 4768994

2.14 Garantiansvar

Garantier gitt av kommunen - nedkvittert
pr 31.12.20

Garanti gitt 2020 2019 Utlopsar
Med hjemmel i

507 850 447 600 2021
sos  i a I lovgivningen

Det har ikke vært tap eller innfrielse av garantier i 2020.
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2.15 Vesentlige forplikte/ser og vertskommunesamarbeid m.m.
Vesentlige forpliktelser:

Tvpe avtale Reanskan 2020 Variahet
Leasinaavtale transportmidler: 2 808 780 3-riae
Skole:
Bjoneroa kulturbygg, leie, netto 967 583 31.12.2034
Barnehage:

Avtalen gikk ut
31. juli  2019.
Automatisk

fornyelse for
ett år av

Moen sportsklubb, leie lokaler til
135 406 gangen inntil

barnehagedrift oppsigelse.
Ikke fornyet i
2020 - utgar

med virkning
fra sommer

2021.

20 000 pr år
samt innvendig

Leikvoll Vel - leie barnehagelokaler vedlikehold, Ikke
inngatt 1.08.1991. offentlige utløpsdato.

avgifter og
snørydding.

Kultur:

Automatisk
videreføring av

avtale
15.08.2012.

Innlandet fylkeskommune (HVS),
Uoppsigelig

386 331 forste 10 ar.leieavtale, Kultursalen
Kan sies opp l.

januar med
virkning fra l.

januar
påfølgende år.

28



 GRAN KOMMUNE

Type avtale Reanskap 2020 Variahet

Automatisk
videreføring av

avtale fra

Innlandet fylkeskommune (HVS),
01.01.2013. Kan

800 888 sies opp innen
leieavtale Idrettshall l.juli med

virkning fra  l.
januar

påfølgende år.

Innlandet fylkeskommune (HVS), 554 400
Utloper

leieavtale, bibliotek 15.08.2032

Centrumsgarden Brandbu - bibliotek Avtale utløpet
297 640 2023,  opsjon på

10  nye år.

NAV:
Eiendomskostnader Nav: NAV Oppland Avtalen løper

er leietaker, Gran betalte  43 % i 2017 for til en av

deretter å kreve Lunner  40 % av denne partene ber

delen. Grans andel: 562 781 om
reforhandling

og ny avtale er
undertegnet.

Helse:
Ny avtale fra

7.01.2020  pa  18
Granhi Alderspensjonat. Kjp av 11 660 118 plasser i  6  år
aldershjemsplasser. med opsjon l +

1ar.

Avtale pr
bruker uten

Rysumtunet, kjop av plasser. 10 587 258 tidsbegrens-
ning.  7  brukere

i  2020.

Avtale pr

Hønene Gård (Norges Blindeforbund),
bruker uten

kjop av plass.
605 909 tidsbegrensnin

g.  l  bruker i
2020.
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Tvpe avtale Reanskan 2020 Variahet

2 avtaler for
kjop av

tjenester i
Ecura - kjøp av tjenester i boliger 15 239 112 boliger, den

ene med
varighet til

31.12.20

Nodetatsbyqq:
Tronrud Eiendom AS - husleie:
- Brann og redning, netto. l  404 178 Utløper

1.10.2037

Tronrud Eiendom AS - husleie:
348 470

Utløper
Legevakt, netto. 1.10.2037
Faste driftsavtaler:

Fysioterapeuter 4 012 562

Legetjeneste:

Faste driftsavtaler leger 7 966 720

Brandbu legegruppe, avtale om mottak
888 625

Avtale utgått
og veiledning av turnuslege. 31.12.2018

Avtale fra
1.03.2014-

Legekontor i Bjoneroa. 260 000 gjensidig
oppsigelse på 6

md.
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Vertskommunesamarbeid:
Regnskap Regnskap

2020 2019

Vertskommunesamarbeid der Gran

kommune er vertskommune:

Brann, feiing og forebyggende

tiltak med Lunner

Kommunens brutto utgift 22479 26 611

Egne inntekter -5360 -8 976
Overføring fra deltakere -8133 -8 321

Kommunens netto utgift 8986 9314

Helsestasjon for ungdom m/Lunner

Kommunens brutto utgift 60 60

Egne inntekter 0 0
Overføring fra deltakere -34 -34

Kommunens netto utgift 26 26

Innkjøp m/Lunner og Jevnaker

Kommunens brutto utgift 815 803

Egne inntekter -26 -21

Overføring fra deltakere -428 -418

Kommunens netto utgift 361 364

Kulturkontor m/ Lunner

Kommunens brutto utgift 6144 5480

Egne inntekter -1325 -1 220
Overføring fra deltakere -3723 -3 237

Kommunens netto utgift l 096 1 023

Kulturskolen m/Lunner

Kommunens brutto utgift 9 665 9 429

Egne inntekter -2167 -2985

Overføring fra deltakere -2635 -1 969

Kommunens netto utgift 4 863 4475
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Regnskap Regnskap

2020 2019

Landbrukskontor m/Lunner og

Jevnaker

Kommunens brutto utgift 8092 8787

Egne inntekter -1 276 -2895

Overføring fra deltakere -3 239 -2128

Kommunens netto utgift 3577 3764

Interkommunal legevakt m/ Lunner

Kommunens brutto utgift 10 532 6 211

Egne inntekter -2164 -857

Overføring fra deltakere -3 514 -2118

Kommunens netto utgift 4854 3236

Vertskommunesamarbeid

m/Lunner om Etablererveileder

Kommunens brutto utgift 578 642

Egne inntekter -57 -128
Overføring fra deltakere -208 -205

Kommunens netto utgift 313 309

Regionrådet for Hadeland  -

interkommunalt politisk råd

Kommunens brutto utgift 1 407 1785

Egne inntekter -486 -494

Overføring fra deltakere -614 -918

Kommunens netto utgift 307 373

Vertskommunesamarbeid der

Lunner kommune er

vertskommune:

Flyktningkontor

Kommunens brutto utgift 73 876 19 644
Herav overføring til vertskommunen 4969 6113

Egne inntekter -1 103 -2610

Kommunens netto utgift 12 773 17 034
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Regnskap Regnskap

2020 2019

Skatteoppkrever

Kommunens brutto utgift  -
overføring til vertskommunen 1132 1814

Egne inntekter 0 0

Kommunens netto utgift 1132 1814

Voksenopplæring

Kommunens brutto utgift  -
overføring til vertskommunen 8157 9589

Egne inntekter -3 321 -4138

Kommunens netto utgift 4 836 5451

Vertskommunesamarbeid om

vannverk
Overføring til vertskommunen 1336 1347

Samarbeid med Gran kommune

som vertskommune - Lunner

kommune

og Staten som deltagere.

NAV-Hadeland

Kommunens brutto utgift 38 100 36 414

Egne Inntekter -1 819 -2114
Overføring fra deltakere -13 762 -12 059

Kommunens netto utgift 22519 22 241

Vertskommunesamarbeid der
Gjøvik er vertskommune:

Legevaktsformidling - nattlegevakt 2919 2746

Vertskommunesamarbeid der

Ringerike er vertskommune:

Krisesenter 1225 1197

Interkommunalt samarbeid der

Oppland fylkeskommune er

kontorkommune:

I KA-Opplandene (arkivsamarbeid) 541 488
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Deltagelse i IKS:

Regnskap Regnskap

2020 2019

Gran kommunes deltagelse i IKS:
Gjøvik helse og miljøtilsyn IKS,

eierandel 16,3%

Driftstilskudd 774 762

Støttesenter mot incest og seksuelle

overgrep IKS, (SMISO) arliginnskudd

etter offisielle folketall

Driftstilskudd 69 69

Tabellen viser samarbeid organisert etter Kommuneloven, i tillegg er
også andre samarbeid tatt inn.
Der Gran er vertskommune, viser oversikten direkte utgifter og inntekter
ført på det enkelte ansvarsområde.
Pensjon og overhead-kostnader er i tillegg fakturert deltager-
kommunene, men inntekstført på fellesområdet l.l.
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2.16 Fond

Bundne driftsfond

Bundne driftsfond
Beholdning

Avsetninger Bruk av fond
Beholdning

01.01.2020 31.12.2020

Bundne driftsfond
Næringsfond/Kraftfond 4530 000 4530 000

Selvkostfond avløp 2 485 027 191 125 2676 152

Selvkostfond vann 1194 864 l 495 526 2690 390

Selvkostfond septikk 3 271027 l 455380 4 726 407

Selvkostfond feiing 733 697 8704 215 058 527343

Selvkostfond kart/oppmling 68 826 16 654 85480

Selvkost kontrollgebyr l 008 614 11 349 384 312 635 651

Selvkostfond byggesak 1 224 564 1735 667 2960 231

Utslippstillatelser 133 212 133 212

NKOM bredbånd 15 280 000 10 696 000 4584000

Øvrige bundne driftsfond 17 856 235 12 105 861 5154 708 24 807389

Sum 47 652 854 17153 478 16 450 078 48 356255

Ubundne investeringsfond

Ubundne investeringsfond
Beholdning

Avsetninger Bruk av fond
Beholdning

01.01.2020 31.12.2020

Kapitalfond 2 451 858 417 000 2 034 858

Kapitalfond, kraft 29 627 612 29 627 672

Sum ubundne investeringsfond 32079 470 417 000 31662470

Bundne investeringsfond

Bundne investeringstond
Beholdning

Avsetninger Bruk av fond
Beholdning

01.01.2020 31.12.2020

Bundne investering:fond
Ekstraordinaere avdrag startldn 351 793 351 793

Hyttefetter Lygna  -  anleggsbidrag 1382460 6040 1382460 6040

Parke ring Gran sentrum 400000 400000

Gran sentrum  - utbyggingsavtalet 1171830 15103 1186 933

Andre bundne investeringsfond 55 334 55334

Sum 3 361 416 21144 1382 460 2 000100
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Disposisjonsfond

Disposisjonsfond
Beholdning

Avsetninger Bruk av fond
Beholdning

01.01.2020 31.12.2020

Disposisjonsfond 49 509 928 22 056 597 71 566 519
Utbytte fra HEV 8119 000 8719 000
Flyktningefond 11055700 11055700
Premieavviksfond 14 000 000 14 000 000
Tapstond start/an 1025 905 1 025 905
Reguleringsfond 100 000 593 809 300 000 393 809
Fond brann 9000 9000

Sum disposisjonsfond 83 819 533 22 650 400 300 000 106 169 933

UB 31.12 viser saldo på disposisjonsfondene. Fondene er til
kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. I
henhold til økonomireglementet er det kun Kommunestyret som
disponerer disposisjonsfondene.
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2.17 Selvkosttjenester.

Etterkalkyler for gebyrfinansierte selvkosttjenester er utarbeidet i
henhold til forskrift om beregning av selvkost.
Selvkostreglene forutsetter at over- og underskudd normalt skal
tilbakeføres eller dekkes inn i løpet av fem år.

Vann Avlp Slamtømming

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Direkte driftsutgifter 14639717 14 251658 18 568 460 18239737 2986741 4 376 314

Avskrivningskostnad 4686433 4193438 4048155 3 876266 77 77

Kalkulatorisk rente  (1,39%) 1 871 769 2742 706 1553229 2236827 59 84

Indirekte driftsutgifter [netto) 295169 196 189 319 076 190055 23934 42059

Indirekte avskrivningskostnad 21734 22 198 23920 24711 1143 1167

Indirekte kalkulatorisk rente 7 201 12 109 8168 14227 443 723

Driftskostnader 21522 023 21 418 298 24 521 008 24 581 823 3 012 397 4420 424

Gevinst/tap ved salg/utrangering av

anleggsmiddel 37000 27000
Øvrige inntekter - 1134 3n1 . 157 136- 506 607 - 358 902- 1 - 160

Samlet selvkost (gebyrgrunnlag) 20 350 712 21 234 162 24 014 401 24 222 921 3 012 396 4 420 264

Gebyrinntekter 21 819 422 20716 020 24 169 903 23033626 4412577 4015713

Selvkostresultat -  1468 710 518 142 - 155 502 1189 295 - 1400181 404 551

Selvkostgrad 100% 100% 100 % 100% 100 % 100%

Selvkostfond 1194 863 1680 317 2485 027 3 605 082 3 271 026 3 597 487

Bruk/avsetning til selvkostfond 1 468 710 - 518142 155502 1189295 1400181 . 404551

Kalkulert rente 26816 32689 35 623 69240 55 199 78090

Selvkostfond 2690 389 1194 864 2 676 152 2 485 027 4726406 3 271 026

Feiing Private planer Byggesaker

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Direkte driftsutgifter 3998454 3781443 754522 934 991 4138709 3 901707

Avskrivningskostnad 63117 74903

Kalkulatorisk rente [1,39%) 7664 6152

Indirekte driftsutgifter (netto) 150 877 84 830 30656 20419 169 600 79 047

Indirekte avskrivningskostnad 4191 3949 4571 4418 27450 39384

Indirekte kalkulatorisk rente 124 229 1797 2891 10790 14794

Driftskostnader 4 224 427 3 951 506 791546 962 719 4346549 4034926

Tilskudd/subsidiering 478 336 803 321

Øvrige inntekter - 1 652 694 - 1 536 110 - 464351 - 75141

Samlet selvkost (gebyrgrunnlag) 2 571 733 2 415 396 313 210 159398 3 882198 3 959 785

Gebyrinntekter 2356 675 2328737 313210 5398 5 588 981 4895237

Selvkostresultat 215 058 86659 - 154000 - 1706 783 - 935 452

Selvkostgrad 100 % 100% 100 % 100  % 100% 100%

Selvkostfond 733 696 802885 1224563 272 096

Bruk/avsetning til selvkostfond . 215 058- 86659 1706783 935452

Kalkulert rente 8704 17470 28884 17016

Selvkostfond 527 342 733696 - - 2960 230 1224 564
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Oppmling Kontroll av septikk Utslippstillatelser

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Direkte driftsutgifter 1 877 062 2 214 223 994388 435 683 135598 131985

Avskrivningskostnad 19 796 19196

Kalkulatorisk rente (1,39%) 2001 3753

Indirekte driftsutgifter (netto) 57893 23 372 55 412 17933 5 555 2954

Indirekte avskrivningskostnad 8 659 19989 9142 4 410 914 883

Indirekte kalkulatorisk rente 3404 4 915 3593 2892 359 578

Driftskostnader 1968 215 2285 448 1 062 535 460 918 142 426 136 400

Gevinst/tap ved salg/utrangering av

anleggsmiddel
Øvrige inntekter - 15509 - 478482 2 321 - 55 759

Samlet selvkost (gebyrgrunnlag) 1952 706 l 806 966 1064856 405159 142 426 136 400

Gebyrinntekter 1968295 1 708 831 680 544 660624 303600 118800

Selvkostresultat - 15 589 98135 384 312 - 255 465 - 161174 17 600

Selvkostgrad 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100%

Selvkostfond 68 826 164 310 1008 614 733 343 - 28 683 -10636

Bruk/avsetning til selvkostfond 15589 - 98135 384312 255 465 161 174 - 17600

Kalkulert rente 1 065 2651 11349 19 805 721 -447

Selvkostfond 85480 68 826 635 651 1 008 613 133 212 - 28 683

Eierseksjonering

2020 2019

Direkte driftsutgifter 113 761 133 145

Avskrivningskostnad

Kalkulatorisk rente  (l,39%)

Indirekte driftsutgifter (netto) 2772 1109

Indirekte avskrivningskostnad 457 442

Indirekte kalkulatorisk rente 180 290

Driftskostnader 117170 134 986

Tilskudd/subsidiering 54345

vrige inntekter - 24 075- 28999

Samlet selvkost (gebyrgrunnlag) 38750 105 987

Gebyrinntekter 52750

Selvkostresultat 38 750 53237

Selvkostgrad 100% 100%

Selvkostfond - 49 831 3928

Bruk/avsetning til selvkostfond - 53 237

Kalkulert rente - 693 - 522

Selvkostfond - 50 524 - 49 831
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Renovasjonstjenesten utføres av HRA AS. HRA AS skiller ut
monopoldelen (selvkost) fra det øvrige regnskapet og har et
mellomværende med kommunene knyttet til akkumulert over-
/underskudd i monopoldelen. Mellomværende belastes/godskrives
rente. Tallene revideres av HRA's revisjon.

HRA forvalter fondsmidlene på vegne av kommunen, men kommunen
er ansvarlig for midlene på vegne av kommunens abonnenter.

Etterkalkyle for Gran kommunes andel i HRA AS er slik:

HRA AS

2020 2019

Direkte driftsutgifter 19 161 846 17 452 113

Avskrivningskostnad 1784 743 l 472207

Kalkulatorisk rente  (1,39%) 182 471 207 485

Indirekte driftsutgifter (netto)

Indirekte avskrivningskostnad

Indirekte kalkulatorisk rente

Driftskostnader 21 129 060 19131 805

Tilskudd/subsidiering
Øvrige inntekter - 2 437 979 - 2434 651

Samlet selvkost (gebyrgrunnlag) 18 691 081 16 697 154

Gebyrinntekter 19 256 511 17 327 508

Selvkostresultat - 565 430 - 630 354

Selvkostgrad 100 % 100%

Selvkostfond 2 273188 1 598 859

Bruk/avsetning til selvkostfond 565 430 630 354

Kalkulert rente 35685 43975

Selvkostfond 2 874 303 2 273188
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2.18 Inntekter fra salg av aksjer  som  er klassifisert  som
finansielle anleggsmidler.

Det er ikke solgt aksjer i 2020 som er klassifisert som finansielle
anleggsmidler.

2.19 Ytelser til ledende personer

Tekst
Regnskapsaret Regnskapsaret

2020 2019
Lønn og annen godtgjørelse til

1100 000 1 275 000
adm. sjef inkludert
Lønn og annen godtgjørelse til
adm. sjef for verv i kommunal
sammenheng (AS, KF,IKS,

Lønn og annen godtgjørelse til
938 598 938 598

ordfører inkludert pensjonsavtale
Lønn og annen godtgjørelse til
ordfrer for vervi kommunal
sammenheng (AS, KF, I KS,

2.20  Godtgjorelse til revisor, fordelt på regnskapsrevisjon,
forvaltningsrevisjon, eierskapskontro/1 og rådgivning.

Tekst
Regnskapsaret Regnskapsaret

2020 2019
Honorar for regnskapsrevisjon 458 695 459 840
Honorar for andre 230 840 176 640

Honorar for forvaltningsrevisjon og
585 203 342 913

selskapskontroll

Moter 38080 52500
Totalt 1 312 818 1 031 893
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2.21 Spesifikasjon av vesentlige poster og transaksjoner i
regnskapet.

Ressurskrevende tjenester:
Det er inntektsført et krav til staten for ressurskrevende tjenester pa34,5
mill kr. Kravet er ikke revidert før regnskapsavleggelse.

Tilskudd til private barnehager:
I2020 ble det utgiftsfrt 42,5 kr mill i tilskudd til ikke kommunale
barnehager. I 2019 var tilskuddet 46,5 mill kr.

2.22 Estimater og tidligere års feil.

Det er ikke ført estimater eller korrigering av tidligere års feil av vesentlig
storrelse.

2.23 Betingede hendelser etter balansedagen/andre
opplysninger til regnskapet.

Ingen kjente hendelser.

2.24 Frikjp parkeringsplasser.

Nedenfor vises oversikt over frikjøp parkeringsplasser.

Gran sentrum:

Brandbu sentrum:

Opparbeidet

ca 170

ca 40

Frikjøpt eller innbetalt etter avtale

ca 164

ca 40

Frikjøpsordningen for Gran sentrum er nå opphevet etter eget vedtak.
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Årsberetning 2020  

INNLEDNING 
Rådmannen er fornøyd med et samlet «mindreforbruk» på 22,5 mill kr. 
Investeringsregnskapet er avlagt med 0 kr i resultat. 
 
Det har vært et krevende år å gi prognoser i. Rådmannen vil vektlegge arbeidet 
med å bedre kvaliteten på prognoser både i drift og investering i 2021. 
 
Utgangspunktet for Gran kommunes drift i 2020 var en krevende 
budsjettprosess med stramme rammer som følge av det.   
Regnskapsresultatet for 2019 viste et forbruk som var ca 20 mill kr høyere en 
budsjettet for 2020. Rådmannen startet på den bakgrunn i mars en 
gjennomgang av budsjettrammene og omprioriteringer mellom disse.   
Til 1. tertial ble det vedtatt å endre budsjettrammene slik at rådmann og stab ble 
tilført 1,4 mill kr, helse og omsorg 3 mill kr og familie og velferd ble tilført 13,7 mill 
kr. Barnehage og skole fikk redusert sin ramme med 2 mill kr, kultur og samfunn 
2,2 mill kr og politiske organer 0,4 mill kr.  
 
Mindreutgifter på pensjon, reduserte utgifter til renter og avdrag (redusert 
investeringsnivå og lavere rente), økt vertskommunetilskudd, samt redusert 
avsetning til disposisjonsfond salderte justeringen. Selv om budsjettområder ble 
tilført midler, lå det fortsatt en forventning om innsparing i alle 
budsjettområdene. Bakgrunnen for dette er den videre budsjettsituasjonen i 
økonomiplanperioden som krever videre besparelser og reduksjon i 
aktvitetsnivået. 
 
I mars brøt covid-19 pandemien ut. Dette ga usikkerhet om hvor store 
utgifter/inntektstap som ville påløpe og hvor mye av dette staten kom til å 
kompensere. I revidert nasjonalbudsjett ble skatteinntektene justert ned og 
kompensert med økning i rammetilskuddet. I tillegg ble bortfall av 
foreldrebetaling i barnehage og SFO kompensert. Dette sammen med oppgave-
endringer og mindre kompensasjoner for covid utgifter, ble vedtatt justert ved 
rapporteringen til 1. tertial. I revidert nasjonalbudsjett var det en forutsetning om 
et vesentlig lavere lønnsoppgjør. Dette sammen med redusert arbeidsgiveravgift 
i 3. termin, ble forutsatt å dekke kommunens merutgifter til pandemien. I 2. 
tertial ble det budsjettjustert for ytterligere reduksjon i skatteinntektene som ble 
kompensert i rammetilskuddet, tilskudd til avlastningstiltak for barn og unge 
med store behov og helsestasjon og skolehelsetjeneste. 
 
Gjennom året anbefalte rådmannen at alle tjenesteområder skulle ha stram 
budsjettstyring uten ytterligere budsjettjusteringer. 
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Rådmannen rapporterte igjennom året et tilnærmet null resultat men med noe 
mindreforbruk mot slutten av året.  
 
Investeringsbudsjettet for 2020 var omfattende med mange prosjekter. I Ksak 
28/20 ble budsjettrammen til Mohagen Sør utvidet med 17,5 mill kr. I 1. tertial ble 
investeringsbudsjettet justert ned med bakgrunn i vedtak i Ksak 27/20, der 
investeringen i ny driftsstasjon ikke ble vedtatt gjennomført. I tillegg ble noen 
prosjekter innenfor VA overført til 2021 og prosjektene i forbindelse med 
Flomsikring i Brandbu hadde behov for økt ramme. Netto ble investeringene 
justert ned med 45 mill kr.  
Seinere oppstart og gjennomføring enn forventet ved budsjettering har medført 
økte utbrukte lånemidler fra 55 til 110 mill kr. Rådmannen ser at vi må ha 
ytterligere fokus på periodisering av investeringene for å unngå å belaste 
driftsbudsjettet med renter og avdrag på investeringer som forskyves. 
 
En bør fortsette å avsette midler til egenfinansiering av investeringer eller til 
disposisjonsfond for å håndtere årlige driftsmessige svingninger i utgifts- og 
inntektsnivå. Dette er også viktig for å sikre likviditeten. 
 
Rådmannen oppfordrer kommunestyret til en årlig rullering av den langsiktige 
investeringsplanen slik at framdriften til enhver tid tilpasses den økonomiske 
utviklingen.  
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DRIFTSREGNSKAPET 

BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT 

 
 
Bevilgningsoversikten viser avvik mellom budsjett og regnskap for del A og del B. 
Som følge av ny forskrift inneholder ikke oversikten mindreforbruk i 2020 da 
dette er avsatt til disposisjonsfond. I kolonnen «budsjettavvik» er mindreforbruket 
vist; 22,5 mill kr. 
 

FORKLARING PÅ AVVIK I DEL A: 
Rammetilskudd 
Rammetilskuddet i 2020 ble justert til 1. og 2. tertial som følge av bevilgninger i 
forbindelse med covid-19. Den vesentligste endringen var at staten forventet 
nedgang i skatteinntekter som ble kompensert med økt rammetilskudd. Avviket 
skyldes midler til kontrolltiltak og smittevern med 0,4 mill og kr, 0,9 mill kr i 
skjønnsmidler, begge til dekning av covid-utgifter. Inntektsutjevning viser en 
merinntekt på 0,4 mill kr. 
 
Inntekts- og formuesskatt 
Skatteinngangen ble som tidligere nevnt justert ned til 1. og 2. tertial og 

Bevilgningsoversikt del A Regnskap   Budsjett (J) Budsjett Regnskap Budsjettavvik

2020 2020 2020 2019

Rammetilskudd 445 930 282        444 209 000        427 653 000        422 205 660        1 721 282              

Inntekts- og formueskatt 358 274 034        355 792 000        367 872 000        362 027 569        2 482 034              

Eiendomsskatt 11 138 928          11 000 000          11 000 000          5 749 278            138 928                 

Andre generelle driftsinntekter 43 214 713          49 145 000          42 380 000          49 221 943          -5 930 288             

Sum generelle driftsinntekter 858 557 956        860 146 000        848 905 000        839 204 450        -1 588 044             

Sum bevilgning drift, netto (budsjettområdene) 775 942 737        801 607 523        778 022 523        783 499 914        25 664 786            

Avskrivninger 49 244 631          47 000 000          47 000 000          46 560 003          -2 244 631             

Sum netto driftsutgifter 825 187 368        848 607 523        825 022 523        830 059 917        23 420 155            

Brutto driftsresultat 33 370 588          11 538 477          23 882 477          9 144 533            21 832 111            

Renteinntekter 4 992 771            4 596 000            4 596 000            5 839 817            396 771                 

2 688 995            2 000 000            2 000 000            2 674 447            688 995                 

Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 1 693 807            1 000 000            1 000 000            1 146 343            693 807                 

-18 782 967         -21 476 000         -24 169 000         -19 106 778         2 693 033              

Avdrag på lån -50 132 880         -49 991 000         -50 498 000         -45 614 019         -141 880                

Netto finansutgifter -59 540 275         -63 871 000         -67 071 000         -55 060 190         4 330 725              

Motpost avskrivninger 49 244 631          47 000 000          47 000 000          46 560 003          2 244 631              

Netto driftsresultat 23 074 944          -5 332 523           3 811 477            644 346               28 407 467            

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:

Overføring til investering -21 144                -66 227                21 144                   

Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond -703 401              4 840 523            4 310 523            -257 399              5 543 924              

Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond -22 350 400         492 000               -8 122 000           -320 719              22 842 400            

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk

Netto avsetninger -23 074 944         5 332 523            -3 811 477           -644 346              28 407 467            

Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat -                       -                       

Bevilgningsoversikt del B Regnskap   Budsjett (J) Budsjett Regnskap Budsjettavvik

2020 2020 2020 2019

1.0 Rådmann og stab 33 348 855          34 073 500          32 660 000          34 869 885          724 645                 

1.1 Fellestjenester 32 918 175          55 722 880          61 542 000          49 083 984          22 804 705            

2.2 Barnehage og skole 245 405 065        254 155 467        246 810 000        247 910 794        8 750 402              

3.0 Familie og velferd 179 207 562        171 517 043        161 562 000        177 043 597        -7 690 519             

4.0 Helse og omsorg 210 990 340        199 788 110        194 243 000        196 477 232        -11 202 230           

5.0 Kultur og samfunn 89 627 871          92 654 028          87 634 000          87 094 575          3 026 157              

5.1 Kultur og sammfunn VAR -15 621 892         -19 411 000         -19 433 000         -17 498 947         -3 789 108             

6.0 Politiske organer 6 985 450            7 958 972            8 386 000            8 520 580            973 522                 

8.2 Overordnede inntekter og utgifter -6 100 000           158 000               158 000               6 258 000              

8.3 Renter, avdrag, utbytte og fond 178 521               150 000               150 000               255 613               -28 521                  

Sum 776 939 947        796 767 000        773 712 000        783 757 313        19 827 053            

22 548 591            

Utbytte

Renteutg

Sum samlet "mindreforbruk" 2020
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kompensert med økt rammetilskudd. Skatteinntektene i Gran for 2020 viser en 
merinntekt på 2,5 mill kr i forhold til justert budsjett.  
 
Eiendomsskatt 
Det ble fra statlig hold innført en reduksjonsfaktor i eiendoms-skattetakstene på 
30% for bolig- og fritidseiendom i 2020. Eiendomsskattetaksene ble kontorjustert 
opp md 10% og bunnfradraget var på 50 000 kr pr. boenhet, skattesatsen 0,2%.  
Eiendomsskatten ble i 2020 på 11,1 mill kr for faste eiendommer i hele 
kommunen, inkludert næringseiendommer jfr §3 i eiendomsskatteloven.  
 
Andre generelle driftsinntekter 
Generelle statstilskudd består av rente- og avdragskompensasjon for 
seksårsreformen i skole og skolebygg, integreringstilskudd til mottak av 
flyktninger og vertskommunetilskudd. Integreringstilskuddet er som budsjettert, 
men 1,4 mill kr av mottatt tilskudd gjelder covid. Mindreinntekter på 6,0 mill kr 
skyldes at vedlikeholdsmidler ifm covid ble budsjettjustert som en generell 
driftsinntekt, men skulle regnskapsføres som en refusjon.  
 
Finansinntekter  
Renteinntekter, utbytte og gevinst på finansielle instrumenter er 1,8 mill kr 
høyere enn justert budsjett. Utbytte har en merinntekt på 0,7 mill kr; 0,6 mill kr 
fra Hadeland energi og 0,1 mill kr fra Gjensidige. Gevinst på finansielle 
omløpsmidler er 0,7 mill kr høyere enn budsjett. Renter viser en merinntekt på 
0,4 mill kr. 
  
Finansutgifter  
I K-sak 42/20 – resultatrapportering 1. tertial, ble investeringsbudsjettet og 
tilhørende låneopptak justert ned. Renter og avdrag ble justert ned med til 
sammen 3,1 mill kr som en følge av redusert låneopptak og lavere lånerente enn 
forutsatt i budsjettet. 
Renteutgifter, provisjon mm viser en mindreutgift på 2,7 mill kr som skyldes 
lavere rente og låneopptak som ble gjennomført i slutten av oktober. Avdrag på 
lån viser en merutgift på 0,1 mill kr i 2020.  
 
Overføring til investeringsregnskapet 
Overføring til investeringsregnskapet viser en overføring på 0,02 mill kr. Dette er 
pliktig overføring av renter til bundne investeringsfond. 
 
Avsetninger/bruk av avsetninger 
Netto avsetning til bundne fond viser et avvik i forhold til budsjett på 5,5 mill kr. 
Bruk og avsetning til bundne fond budsjetteres vanligvis ikke fordi dette er 
midler som er pliktig å avsette eller bruke til bestemte formål. I hovedsak er det 
bruk eller avsetning til selvkostfond som budsjetteres. I 2020 ble det totalt avsatt 
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17,1 mill kr og brukt 16,4 mill kr av fond jfr note 2.16 i regnskapsdokumentet. 
Avviket i forhold til budsjett skyldes at det innenfor selvkostområdene var 
budsjettert med bruk av fond, mens endringer i forutsetningene for 
beregningene medført avsetning til fond.  
 
Netto avsetning til disposisjonsfond viser et avvik på 22,8 mill kr. 
Det er videre avsatt 0,3 mill kr mer enn budsjettert til Randsfjordens 
reguleringsfond på grunn av merinntekter på konsesjonsavgifter. 
I følge ny forskrift om årsavslutning skal budsjettert bruk og avsetning til 
disposisjonsfond regnskapsføres. Det vil deretter framkomme et mindreforbruk 
eller merforbruk. Ved mindreforbruk, skal først budsjettert bruk av 
disposisjonsfond reverseres og deretter det justerte mindreforbruket avsettes til 
disposisjonsfond. Dette sammen med den økte avsetningen til Randsfjordens 
reguleringsfond framstår som avvik mellom budsjettert og faktisk avsetning til 
disposisjonsfond. 

 

REGNSKAP OVER COVID  
Tabellen viser regnskapsført utgift i budsjettområdene samt merinntekter på 
budsjettområdet 8.2 Overordnede inntekter og utgifter:

 
 
Tabellen viser budsjettområdenes regnskap korrigert for utgifter til covid, samt 
avvik mellom korrigert regnskap og justert budsjett: 

Oversikt over utgifter/inntekter covid:

Regnskap  Kommentar 

10 Rådmann og stab 267 704            

11 Fellestjenester 4 710 378-         Redusert arbeidsgiveravgift

20 Barnehage og skole 2 270 953         

30 Familie og velferd 1 696 951         

40 Helse og omsorg 8 991 924         

50 Kultur og samfunn 2 073 028         

51 Kultur og samfunn - VAR 106 375            

60 Politiske organer 39 810              

Delsum 10 736 366       

1 422 000-         IMDI, midlertidig tilpassning til introduksjonsloven

333 000-            KMD, kontrolltiltak smittevern

938 000-            KMD, skjønnsmidler covid

11 Fellestjenester 11 564 500-       Ubrukt avsetning lønnsoppgjør

14 257 500-       

"Ubrukte" midler 3 521 134-         

Budsjettområde:

Overordnede inntekter og utgifter82
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*Barnehage og skole og familie og velferd har fått styrket budsjettet med henholdsvis 2,3 og 0,4 mill kr til 
covid i forbindelse med budsjettjustering 1. tertial. I denne tabellen trekkes det ut for å få reelt avvik i alle 
budsjettområdene. 

 

AVVIKENE FORKLARES SLIK: 
1.0 Rådmannens ledelse og stab 
Rådmannens ledelse og stab har et mindreforbruk på 1 mill kr. Forbruket er 
sammensatt av mindreforbruk på lønn som skyldes fravær og vakanser samt 
merinntekter på refusjoner.  Merforbruk på lisenser/serviceavtaler, kjøp av utstyr 
og tjenester.  
Mindreforbruk på kompetansemidler og digitaliseringsmidler kompenserer noe 
og medfører et samlet mindreforbruk på 1 mill kr. Når det tas hensyn til ubrukte 
digitaliseringsmidler på 1,5 mill kr har rådmann og stab et reelt merforbruk på 0,5 
mill kr. 
 
1.1 Fellestjenester 
Fellestjenester har mindreforbruk på 18,1 mill kr. Mindreforbruket består 
pensjon som er 4,7 mill kr lavere enn budsjett, utgifter til strøm er 1,3 mill lavere 
enn budsjett, samt at skatteoppkreveren for Hadeland bidrar til mindreforbruket 
med 0,8 mill kr. I tillegg er det merinntekt på refusjon på lærlingeordningen 0,3 
mill kr, vertskommunesamarbeid 0,9 mill kr og konsesjonsavgifter 0,3 mill kr. 
Området omfatter også merforbruk på tilskudd til trossamfunn med 0,3 mill kr 
og avskrivning av fordringer på 0,3 mill kr. 
Fellestjenester inneholder sentral lønnspott. På grunn av et vesentlig lavere 
lønnsoppgjør en anslått i statsbudsjettet, var rest av den avsatte lønnspotten 
forutsatt å skulle dekke utgifter til covid.  Etter at lønnsoppgjørene i 2020 var 
gjennomført var det restmidler i lønnspotten på 11,6 mill kr.  
I budsjettrammen til Fellestjenester er det i 2020 en forutsetning om en flatere 
organisering og redusert antall ledere med 2 mill kr. Rådmannen anser at en 
ytterligere reduksjon av antall ledere ikke er gjennomførbar i forhold til antall 
ansatte i organisasjonen. Tiltaket er ikke gjennomført og er ikke videreført i 
vedtatt budsjett og økonomiplan for 2021-2024. 
I tillegg var det forutsatt en egenandel til bredbåndsutbygging i kommunen 
med 1 mill kr som ikke er utbetalt. Det reelle mindreforbruk er da 19,1 mill kr. 
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2.0 Barnehage og skole 
Barnehage og skole har samlet et mindreforbruk på 8,8 mill kr. Barnehage har 
størst mindreforbruk med 5,5 mill kr. Innenfor barnehageområdet er det 
utbetalte tilskuddet til private barnehager med 1,6 mill kr lavere enn budsjettert 
på grunn av færre antall barn. Lavere barnetall har også ført til mindreforbruk i de 
kommunale barnehagene. Generelt har store endringer mht barnetall de to siste 
årene krevd en rask omstilling også på det økonomiske området.PPT har 
mindreforbruk på 0,8 mill kr som skyldes vakanse i stillinger og økt refusjon.   
Utgiftene til skoleskyss var 1,1 mill kr lavere enn budsjettert. Barnehage og skole 
samlet har merinntekter på refusjoner fra andre kommuner med 2 mill kr.  
Begge områdene har noe merforbruk på lønn, men det er merinntekter 
sykelønnsrefusjon på 1,9 mill kr utover merforbruket på lønn. Utover dette er også 
mindreforbruk på driftsutgifter. 
Det var en budsjettforutsetning om redusert foreldrebetaling for foreldre med 
barn både i barnehage og SFO. Dette er ikke gjennomført i 2020. 
 
 
3.0 Familie og velferd 
Familie og velferd har et merforbruk på 6,4 mill kr. Merforbruket er sammensatt 
av både merforbruk og mindreforbruk.  

 Psykisk helsetjeneste har et mindreforbruk på 0,5 mill kr.  
 Barnevernet har et mindreforbruk på 0,3 mill kr.  
 Helsestasjon og jordmor har et merforbruk på 0,2 mill kr. 
 Mindreforbruk på flyktningetjenesten dekker merforbruk på 

voksenopplæring, netto mindreforbruk 0,8 mill kr. 
 NAV har et merforbruk på 0,6 mill kr.   
 Andre refusjoner viser merinntekt på 0,6 mill kr. 
 Tilrettelagte tjenester har et merforbruk på 7,9 mill kr. Merforbruket skyldes 

økning i antall brukere og brukertimer, samt kjøp av tjenester. Covid har 
også medført at forutsetning om mere fleksibel bruk av personale ikke har 
vært mulig å gjennomføre.  

  



G R A N  K O M M U N E  2 4  Å R S M E L D I N G  2 0 2 0  

 
Tabellen nedenfor visert utviklingen i brukertjenester: 

 

Tilrettelagte tjenester 3. tertial 2019 1. tertial 2020 2. tertial 2020 3. tertial 2020 

Hjemmetjeneste1 67 425 67 577 68 830 69 054 

Praktiskbistand1 7 960 7 909 7 984 8 531 

Antall tjenestemottakere i bofellesskap 62 62 63 65 

Antall tjenestemottakere utenfor bofellesskap 22 22 22 22 

     

Avlastningstiltak2 10 382 12 320 14 358 13 829 

Antall tjenestemottakere i avlastning 23 25 24 26 

     

BPA3 5 541 7 240 7 186 7 510 

BPA- Praktisk bistand 1 895 1 994 1 912 1 911 

Antall tjenestemottakere BPA 13 13 13 14 

     

Antall ressurskrevende tjenester (hele kommunen) 22(25) 24(26) 24(26) 24(26) 

1 Timer for hjemmetjeneste og praktiskbistand er angitt i ressurstimer. Hvis en tjenestemottaker har bistand fra to tjenesteytere samtidig, regnes en bistandstime som to 

ressurstimer. 
2 Timer for avlastning er angitt i bistandstimer, ikke ressurstimer.  
3 Timer er angitt i bistandstimer og avviker ikke fra ressurstimer. 

 
Øvrige tjenesteområder har et forbruk som er i nærheten av budsjett. 
 
 
 
4.0 Helse og omsorg 
Helse og omsorg viser et merforbruk på 2,2 mill kr.  Dette er sammensatt av avvik 
både på utgifts- og inntektssiden.   

 Tildelingsenheten har et mindreforbruk 0,8 som skyldes vakanser. 
 Legetjenester har 0,1 mill kr i merforbruk mens fysioterapi/ergoterapi har et 

mindreforbruk på 0,1 mill kr.  
 Det er en mindreinntekt på vederlagsbetaling for opphold i institusjon med 

1,7 mill kr. Dette skyldes færre personer i langtidsopphold som utløser 
vederlagsbetaling og mere bruk av korttidsplasser. I tillegg ble plasser 
holdt ledig pga av covid 19. 

 Hjemmetjenesten har et mindreforbruk på 0,6 mill kr. Tjenesten har jobbet 
med stillinger; innleie av vikarer og bruk av overtid. Vedtak om tjenester er 
gjennomgått og kjøreruter er optimalisert. Transport til dagsenter er 
redusert da dette ble stengt ifm covid, dette medført også bortfall av 
inntekter.  

 Institusjonene har samlet et merforbruk på 2 mill kr som skyldes at 
bemanningssituasjonen har vært utfordrende. Det var ikke mulig å 
gjennomføre innsparingstiltak på grunn av covid og smittevern. 
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Brukere og tjenester – antall opphold etter type og sted (fra IPLOS-
rapporteringen 
Antall brukere og tjenester 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Brukere med nye tjenester 655 772 757 731 481 813 787 711 842 721 

Nye tjenester 1 598 1 881 1 816 1 772 1 408 1 917 1 996 2 282 2 785 2 242 

Døde i institusjon 126 85 148 75 43 39 98 85 95 73 

Aktive tjenester 3 666 4 294 4 647 4 923 3 632 5 074 4 951  4 581 5 363 5 023 

Brukere med aktive tjenester 1 233 1 373 1 504 1 540 1 578 1 643 1 451 1 112 1 290 1 305 

Overtidsdøgn i sykehus   14 313 88 170 2 1 4 2 

 

Kommentarer til statistikken: 
 Sykehjemmene har på grunn av korona epidemien hatt perioder hvor vi 

ikke kunne ta inn pasienter men måtte ha avsatt ledige rom til pasienter 
med smitte. Dette har nok preget antall liggedøgn totalt i 2020. Antall 
dødsfall i institusjon er redusert, dette er nok slik man ser nasjonalt også et 
resultat av strengere smitteregimer, mindre influensa og friskere pasienter. 
Det er flere som har fått tjenester i hjemmet for å kunne avslutte livet i eget 
hjem, hjemmedød. Det er registrert 17 tiltak for hjemmedød i 2020. Dette er 
en økende trend. 

 Hjemmetjenesten har spisset sine tjenester og avsluttet en del vedtak i 
2020. Det har også vært flere brukere som ikke har ønsket tjenester på 
grunn av smittesituasjonene. Dette kan få konsekvenser for hvor stor grad 
vi har klart å forebygge reduksjon i egenmestring hos den enkelte og 
avlaste pårørende med stor omsorgsbyrde, godt nok.  

 

 

 
 
5.0 Kultur og samfunn 
Kultur og samfunn har et mindreforbruk på 5,1 mill kr.  
Kultur har et mindreforbruk på 2 mill kr som skyldes lavere aktivitet, samt 
ubrukte midler i tilskudd til rehabilitering/bygging av nytt sceneanlegg i 
Størenslund og teknisk utstyr i kultursalen på til sammen 1,25 mill kr. Det er i 
tillegg beregnet et inntektstap på ca 2 mill kr på grunn av ikke gjennomførte 
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arrangementer. 
Eiendom har et mindreforbruk på 3 mill kr som i hovedsak skyldes merinntekt på 
refusjoner og redusert vedlikehold. 
Brann og redning har et mindreforbruk på 0,3 mill kr som skyldes økt refusjon. 
Og vesentlig lavere aktivitetsnivå. 
Plan, bygg og oppmåling har et mindreforbruk på 0,5 mill kr som skyldes 
besparelser på lønn, økte gebyrinntekter og refusjoner. 
Samfunnsavdelingen har merforbruk som 0,8 mill kr som er merutgifter i 
forbindelse med lønn og driftsutgifter. 
Samferdsel og park og landbrukskontoret går tilnærmet i balanse. 
 
I budsjettrammen var det avsatt midler til vedlikehold og reparasjon av 
Hovsbekken med 1,75 mill kr. På grunn av kapasitet hos entreprenør ble ikke 
tiltaket gjennomført i 2020. Dette sammen med beregnet inntektsbortfall i 
kultur, ikke utbetalt tilskudd til nytt sceneanlegg Størenslund og sceneteknisk 
utstyr i kultursalen, tilsier et reelt mindreforbruk innenfor budsjettområdet på 4,1 
mill kr. 
 
 
5.1. Kultur og samfunn - VAR 
VAR-området har mindreinntekt på 3,7 mill kr. Prognosen på denne 
mindreinntekten var høyere enn det etterkalkylen viste. 
Mindreinntekten skyldes i hovedsak endrede renteforutsetninger da 
kalkylerenten som benyttes i selvkostberegningene gikk ned i forhold til 
forutsetningene i budsjettet. I tillegg påvirkes også kapitalkostnadene som gir 
«inntekt» til kommunekassa, av forsinket gjennomføringen av 
investeringsprosjektene. 
I budsjettområdet inngår selvkostområdene vann, avløp, septikk, saksbehandling 
av utslippstillatelser og kontroll av septikk. De forskjellige områdene har hver sin 
selvkostberegning og tilhørende fond. Fra 2020 ble selvkost egen forskrift. 
Forskriften inneholder regler for hvor lenge avsatte midler kan stå på fond. Vann, 
avløp og septikk har midler avsatt på fond. Andelen av fondene som bør brukes i 
2021 er henholdsvis 0,7 mill kr, 2,5 mill kr og 2,4 mill kr. 
 
6.0 Politiske organer 
Politiske utvalg viser et mindreforbruk på 1 mill kr. Kontrollutvalget har et 
mindreforbruk på 0,1 mill kr. Det er mindreforbruk på godtgjørelser, utgiftsdekning 
og andre driftsutgifter.  
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ØKONOMISK ANALYSE  
Nedenfor vises nøkkeltall med kommentarer som er viktige for å bedømme den 
økonomiske utviklingen og stillingen. I tillegg vises forutsetninger i budsjett og 
økonomiplan 2021-2024.  
 
DRIFT 
Brutto driftsresultat  
Dette viser resultatet av den ordinære driften, inklusive avskrivninger. Resultatet 
gir uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld, evne til egenfinansiering 
av årets investeringer og evne til å sette av midler til senere bruk. Brutto 
driftsresultat viser en stor bedring fra 2019 til 2020. 

 
 
 

 
Netto driftsresultat  
Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet. Det er fra Teknisk 

2016 2017 2018 2019 2020

Netto driftsresultat 803 30 270 28 235 644 23 074

Brutto driftsresultat 12 860 38 405 35 848 9 158 33 304
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Nto driftsresultat 0,1 2,7 2,5 0,1 1,9 0,2 0,6 0,4 0,6
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beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) antydet at 
netto driftsresultat bør være på 1,75 % av driftsinntektene for å ha en sunn 
økonomi.  
Grafen viser utvikling i netto driftsresultat i perioden 2016 – 2020, samt videre 
budsjettert utvikling i budsjett- og økonomiplanperioden. 
 
For 2017 er netto driftsresultat på 1,3 % når 15,3 mill kr fra NKOM trekkes ut. Netto 
driftsresultatet for 2018 viser en bedring og er over anbefalt nivå på 1,75% blant 
annet på grunn av betydelige merinntekter på skatt og integreringstilskudd. I 
2019 viser netto driftsresultatet en betydelig nedgang og er langt under det 
anbefalte nivået. Netto driftsresultat for 2020 er over det anbefalte nivået på 
1,75%. Kommunestyret vedtok eget nøkkeltall for netto driftsresultat for 
økonomiplanperioden til å være 1% som følge av investeringer blant annet i nytt 
helse og omsorgssenter. 
 
Netto finansutgifter 

 
* Tall i hele kr. 
 

Netto finansutgifter består i hovedsak av renteinntekter, renteutgifter, avdrag og 
utbytte fra Hadeland Energi/Kraft. Kapitalkostnader (renter og avdrag) fra 
investeringer i vann og avløp er vist i lys blå farge som en del av grafen. Disse 
utgiftene finansieres av gebyrene på vann og avløpstjenester. 
Grafen viser at netto finansutgifter har stigende utvikling. Denne utviklingen 
presser både økonomisk balanse og tjenestenivå.  
Budsjett og økonomiplan 2021 – 2024 viser at denne utviklingen vil fortsette. I 
utgifter til renter og avdrag er det forutsatt bygging av helse og omsorgssenter 
på Sagatagen som ikke ble vedtatt videreført. Stresstest i finansforvaltningen 
viser at en renteøkning på 2 % vil gi økte netto renteutgifter med 8,6 mill kr ut fra 
gjeldssammensetning og nivå i 2020. Om lag 5,3 mill kr av dette må i tilfelle 
dekkes av driftsbudsjettet og resten vil kunne dekkes via økte brukerbetalinger 

 0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

2016 2017 2018 2019 2020 B 2021 B 2022  B 2023 B 2024

Netto finansutgifter

Lyseblå farge er finansutgifter tilhørende vann og avløp



Å R S M E L D I N G  2 0 2 0  
 2 9  G R A N  K O M M U N E  

og gebyrinntekter.  
 
Pensjon 
Pensjon er en vesentlig del av driftsutgiftene og det er behov for å knytte 
kommentarer til dette.  I tabellen vist nedenfor vises svingninger i årlig 
premieavvik og amortisert premieavvik fra 2016 til 2020.  
 

 
 
Premieavviket skal fordeles over 15, 10 og 7 år (10 år fra 2010 og 7 år fra 2014) og 
utgiftsføres i driftsregnskapet som såkalt amortisert premieavvik. Tabellen viser 
at premieavviket som er inntektsført i 2020 er 7,3 mill kr lavere enn det 
amortiserte avviket som er utgiftsført. Premieavviket for 2020 er vesentlig lavere 
enn de foregående år på grunn av det lave lønnsoppgjøret.  
Det årlige amortiserte premieavvik må dekkes over driftsbudsjettet, hvis fond 
ikke bygges opp til dekning. For sum amortisert premieavvik, se avsnitt om 
omløpsmidler. 
 
Kommunens garantiansvar 
Det vises til note 2.14 som viser Gran kommunes garantier. Garantiene utgjør 0,5 
mill kr ved utgangen av 2020. Eventuelle innfrielser må dekkes over 
driftsregnskapet. Det har ikke vært innfrielse av garantier de senere årene.  

 
  

Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap

2016 2017 2018 2019 2020

Årlig premieavvik pensjon 9 913             11 213           16 659           28 893           10 823           

Amortisert avvik 9 507             10 923           11 935           14 178           18 137           
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INVESTERINGSREGNSKAPET 

AVVIKSFORKLARING BEVILGNINGSOVERSIKT – INVESTERING 

 
 
 
Investeringer i varige driftsmidler  
Det er gjennomført investeringer i varige driftsmidler for 137,7 mill kr i 2020 som 
er 92,5 mill kr lavere enn justert budsjett. Fordeling på enkeltprosjekter framgår 
av investeringsregnskapets skjema del B. Det vises også til noter i regnskapet. 
 
Investeringsbudsjett- og regnskapstall må ses samlet over en periode på 2 – 3 år, 
idet avvikene mellom budsjett og regnskap ofte skyldes tidsforskyvninger. 
Forsinkelser/tidsforskyvninger kan ha ulike årsaker, for eksempel uforutsette 
forhold i forbindelse med grunnerverv, endrede vedtak knyttet til 
reguleringsplaner, omfattende kontraktsforhandlinger, prosjekt avhengig av 
eksterne aktører og manglende kapasitet. I tillegg har noen av de større 
anbudskontraktene en innretning som gjør at leverandøren har fleksibilitet på 
framdriften, der bare sluttidspunktet er endelig fastsatt. 
 
Mange prosjekter hadde et lavere forbruk enn justert budsjett i 2020. Av prosjekt 
med størst mindreforbruk utgjør VA –prosjekt til sammen 36 mill kr, 

Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap
 Budsjett 

(end) Regnskap Budsjett-
(beløp i hele tusen) 2016 2017 2018 2019 2020 2020 avvik

Investering i varige driftsmidler 188 292                  151 243            117 686            133 397           230 220         137 683           92 537            

Tilskudd til andres investeringer 1 350               600                 2 048              4 132               1 048               3 084              
Investeringer i aksjer og andeler i 
selskaper 2 781                       2 978              3 185               2 852              2 900              2 782              118                    

Utlån av egne midler -                  
Avdrag på lån -                  

Sum investeringsutgifter 191 072                   155 572           121 471            138 297          237 252          141 512            95 739            

Kompensasjon for merverdiavgift -32 872                  -24 363          -7 671              -17 611              -19 205           -14 339           -4 866            

Tilskudd fra andre -31 387                   -10 126            -13 791             -4 692             -2 425             -7 901              5 476              

Salg av varige driftsmidler -5 150              -17 471            -2 579             -6 620             -9 294             2 674              
Salg av finansielle anleggsmidler -                  
Utdelig fra selskaper -                  
Mottatte avdrag på utlån egne -4 669             -1 436              -2 548            -2 683             -2 683             -0                     

Bruk av lånemidler -130 617                  -107 349         -80 816           -104 893        -205 902        -106 210          -99 692           
Sum investeringsinntekter -194 876                 -151 657          -121 185           -132 323         -236 835        -140 427        -96 407          
Videreutlån (startlån) 12 263                     10 545             8 568              26 860            28 192             17 383             10 809            
Bruk av lån til videreutlån (startlån) -12 263                    -10 545           -8 568            -26 860          -28 192           -17 383           -10 809           
Avdrag på lån til videreutlån 
(Startlån) 4 640                      13 423             3 455              11 011                5 000              9 677               -4 677             
Mottatte avdrag på  videreutlån -4 022                    -8 490            -6 682             -7 082            -5 000            -8 962             3 962               
Netto utgift videreutlån 618                          4 932              -3 228             3 929              -                  714                  -714                 
Overføring fra drift -166                         -237                -2 115               -66                   -                  -21                    21                     
Netto avsetning til eller bruk av 
bundne investeringsfond 6 105                       -5 631              8 241               -6 984            -                  -1 361               1 361                 
Netto avsetning til eller bruk av 
ubundet investeringsfond -2 752                     -2 978             -417                 -417                 -                  
Bruk av disposisjonsfond -3 185              -2 852             -                  
Dekning av tidligere års udekket 
beløp -                  
Sum overføring fra drift og netto 

avsetninger 3 186                       -8 847            2 941               -9 903            -417                 -1 799             1 382               
Fremført til dekning i seinere år 
(udekket beløp) 0                              0                      -0                     -0                     0                      0                      0                      
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flomsikringsprosjekt 19 mill kr og Mohagen sør 12,5 mill kr, se forklaringer under. 
Prosjekter som ikke er ferdigstilt og videreføres, vil bli rebudsjettert i 2021. 
Restmidler fra prosjekter som er avsluttet i 2020 vil bli foreslått inndratt og/eller 
brukt som finansiering av andre prosjekter.  
 
Tilskudd til andre investeringer 
Posten består først og fremst av tilskudd til kirken. Avviket på posten i 2020 
skyldes at det var budsjettert med tilskudd til investering ved Gjøvik 
interkommunale legevakt som ved årsskiftet ikke var utbetalt.  
 
Investeringsinntekter 
Mindre bruk av lånemidler og lavere momskomp enn budsjettert skyldes 
mindreforbruk på investeringer.  
 
Ikke budsjettert salg av varige driftsmidler gjelder først og fremst salg av bolig, 
Jarenstranda 42 og ei tomt. Dette resulterer i ytterligere redusert behov for lån.   
 
Merinntekter tilskudd fra andre går til dekning av ikke budsjetterte utgifter på 
tilhørende prosjekt.  
 
Mottatte avdrag på utlån gjelder innbetalte avdrag Hadeland kraft. Det er 
budsjettert med å bruke dette til Egenkapitaltilskudd KLP, da det ikke er lov å 
lånefinansiere til dette.   
 
Videreutlån (startlån) 
Det er lånt ut 17,4 mill kr, som er 10,8 mill kr mindre enn budsjettert. Årsaken er at 
det er gitt tilsagn om startlån, hvor kjøp ikke er gjennomført.  
 
Når det gjelder avdrag, er det de ordinære avdrag som i 2020 skaper avvik på 
«netto videreutlån». Det er mottatt 0,7 mill kr mindre i avdrag en vi har betalt. 
Dette er avvik i fht budsjett som må finansieres.   
 
Øvrige budsjettavvik på «Mottatte avdrag på utlån» og «Avdrag på videreutlån» 
skyldes ekstraordinære avdrag/innfrielse på 5,8 mill kr som i sin helhet er 
tilbakebetalt Husbanken ved årsskiftet.    
 
Overføring fra drift og netto avsetninger 
Overført fra drift til investering gjelder overføring av renter til bundne fond. 
 
Netto avsetning til eller bruk av bundne investeringsfond gjelder 
investeringsprosjekt med anleggsbidrag, i hovedsak hytteutbygging på Lygna.  
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For øvrig er det budsjettert og regnskapsført brukt 0,4 mill kr av ubundet 
investeringsfond til dekning at den delen av egenkapitaltilskuddet som ikke 
kunne dekkes av innbetalte avdrag Hadeland kraft, se siste avsnitt under 
«investeringsinntekter».     
 

BEVILGNINGSSKJEMA DEL B - INVESTERING 
Bevilgningsoversikt del B inneholder oversikt over investeringsprosjekter i 2020. 
Skjemaet er vist i sin helhet i regnskapsdokumentets side 6 og 7 sammen med 
tilhørende note 2.5 og 2.6.  
 
Kort beskrivelse av investeringsprosjekter med høyest utgifter og avvik i 
2020 
 
Under følger tabeller for henholdsvis de største investeringsprosjekt, prosjekt 
med de største merforbruk, samt prosjekt med mindreforbruk for 2020.  
 

 
 

 
 

 
 

De største investeringer i 2020 (hele tusen) 2020
Utvikling Mohagen sør 31 656                       
Reinvesteringer V/A ledningsnett 14 602                      

Omlegging vassendvika (VA) 14 252                       
Egenandel flomsikring Brandbu 13 535                       
Sagatangen helse og omsorgssenter 10 058                      
Brandbu sentrum - flomsikring broer 8 658                        
Grunnerverv flomforebygging 6 945                        
Flomsikring Hovsbekken 5 926                        

VA Julibakka 5 844                       
Oppgradering/påkostning kommunale bygg 4 978                        
Sum 116 456                     

Investeringsprosjekter med merforbruk  i 2020 (hele tusen): 2020
Reinvesteringer vann- og avløpsledninger 3 874                        
Omlegging Vassendvika 230                           
Forlengelse Storgata Gran sentrum 166                             
Sum 4 269                        

Investeringsprosjekter med mindreforbruk i 2020 (hele tusen): 2020
V/A Fredheim -14 249                     
Utvikling Mohagen Sør -12 531                      
V/A Plassbakken Teslo -12 492                     
Brandbu sentrum - Flomsikring bruer -11 499                      
Grymyr renseanlegg -9 460                      
Helse- og omsorgssenter -9 365                       
Oppgradering/påkostning kommunale bygg -8 993                      
Egenandel flomsikring Brandbu -4 438                      
Grunnerverv flomforebygging -3 260                      
Investeringstilskudd Gjøvik interkommunale legevakt -3 132                        
Sum -89 419                     
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Rådmannen vil nedenfor knytte kommentarer til prosjekt i ovennevnte tre 
tabeller. 
 
Utvikling Mohagen sør 
Prosjektet omfatter tilrettelegging av næringstomter i Mohagen sør med 
infrastruktur, inkludert VA. Prosjektet var ved årsskiftet nesten ferdigstilt, det 
gjenstår kun noe finpuss som må tas til våren. Mindreforbruket ved årsskiftet er 
ikke reelt. Sluttoppgjøret foreligger ikke før i 2021, så restmidler må overføres 
2021. Entreprenørens krav i forbindelse med sluttoppgjøret kan føre til et 
merforbruk i størrelsesorden 2 mill. kr, i forhold til prosjektrammen på 87,5 mill. 
kr. Det er imidlertid ikke avklart om alle krav vil bli innfridd.   
 
V/A prosjekt 
VA utgjør 34,7 mill kr av de største prosjektene i tabellen over, bestående av 
«reinvesteringer V/A ledningsnett» og «omlegging Vassendvika» Og «VA 
Julibakka.  
 
Reinvesteringer V/A ledningsnett 
Dette er et løpende investeringsprosjekt med budsjett på 10,7 mill kr i 2020. I 
2020 er det totalt skiftet ut 3 440 m med vann- eller avløpsledninger belastet 
dette prosjektet. Det meste av dette er utført på Jaren, i områdene i og i 
nærheten av Parallellvegen. I tillegg er det faset ut 1 025 m vannledning i 
forbindelse med ny vannledning til Julibakka. Til sammen er ca. 1,2 % av 
ledningsnettet fornyet. Det er valgt å holde på selv om budsjetterte midler for 
2020 er brukt opp, da prosjektet har budsjettmidler i 2021 og for å sikre 
kontinuitet i arbeidene. Større investering nå, kan føre til at det blir mindre midler 
senere år, men også tilsvarende mindre rehabiliteringsbehov. Arbeidene med 
rehabilitering må pågå i mange år framover. Omfanget må hele tiden vurderes 
opp mot kostnadene i forhold til gebyrnivået og rentenivå.  
 
Omlegging Vassendvika 
Prosjektet omfatter omlegging, rehabilitering og oppdimensjonering av vann og 
avløp for å tilrettelegge for ny bebyggelse ved Hovsbro og Sagatangen. To eldre 
pumpestasjoner erstattes med en ny. Prosjektet pågår for fullt og er planlagt 
sluttført i 2021. Det er et reelt merforbruk på dette prosjektet. Totalkostnad ser ut 
til å kunne bli ca. 10 % over den oppjusterte prosjektrammen på 21 mill, det vil si 
et merforbruk på ca 2,5 mill kr. Årsaken knyttes i første rekke til partier med 
hardere masser i grunnen enn grunnundersøkelsene tydet på, noe som har ført 
til behov for omprosjektering og bruk av andre tekniske løsninger.  
 
VA Julibakka 
Anlegget er satt i drift. Det gjenstår imidlertid noe opp-pynting.  Det antas å bli et 
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lite mindreforbruk på prosjektet   
 
VA-prosjekt står også for en stor andel av mindreforbruk. I tabellen over de 
største mindreforbruk i 2020 utgjør VA ved prosjektene V/A Fredheim, V/A 
Passbakken Teslo og Grymyr renseanlegg til sammen 36 mill kr. Det er 
nødvendig å ha tilstrekkelig budsjett for å inngå kontrakter med entreprenører. 
Pga. ettårige budsjett, og anleggsperiode som strekker seg over flere år, ofte 
høst/vinter, er det nødvendig å ha mer budsjett enn antatt utgift første året. I 
tillegg har det for V/A Fredheim vært behov for grunnundersøkelse som har ført 
til at anleggsstart først blir sommeren 2021. Ved Grymyr renseanlegg pågår det 
prosjektering og utredning av alternativ med nytt prefabrikkert anlegg som ser 
ut til å bli vesentlig rimeligere enn rehabilitering. Også her forutsettes 
anleggsstart først i 2021. 
 
Flomsikring Brandbu 
Flomsikring i Brandbu utgjør til sammen 29,1 mill kr av de største 
investeringsprosjektene i tabellen over, bestående av prosjektene «Egenandel 
flomsikring Brandbu», «Brandbu Sentrum flomsikring broer» og «Grunnerverv 
flomforebygging».  
 
Egenandel flomsikring Brandbu 
NVE har utarbeidet plan for flomsikringstiltak i Brandbu i tråd med 
reguleringsplan for Brandbu sør/vest. NVE fattet vedtak om statlig prioritering av 
tiltaket under forutsetning av at Gran kommune dekker 30% av kostnadene. 
Gran kommune har inngått avtale med NVE som forplikter kommunen til å bidra 
med 38,9 mill. kr., jfr. kommunestyrevedtak 3/20.  
Anleggsarbeidene startet våren 2020 og vil ferdigstilles våren 2022. Innbetaling 
av egenandel skjer forholdsmessig i forhold til framdrift av prosjektet. Ved 
årsskiftet er det betalt inn 13,5 mill kr. NVE opplyser at de fortsatt tror at 
totalutgiften for anlegget kommer innenfor rammen som lå til grunn for 
kommunestyrevedtaket. 
 
Brandbu sentrum – flomsikring bruer  
Prosjektet styres av NVE, selv om det er kommunen som dekker utgiftene. 
Arbeidene er i gang. Anbudsprisen er innenfor budsjettrammen. Prosjektet 
forventes ferdig våren 2021, men siste finpuss skjer ikke før august 2021.  
 
«Brandbu sentrum – Flomsikring bruer» og «Egenandel flomsikring», med 
mindreforbruk på til sammen 16 mill kr er som nevnt over styrt av NVE og 
dermed utenfor vår kontroll.  
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Grunnerverv flomforebygging  
Det gjenstår fire grunnerverv ved årsskiftet. Det ene grunnervervet ligger det an 
til å komme til enighet om, mens det antas at tre grunnerverv må til skjønnsrett. 
Det er derfor også her er vanskelig å anslå når utgiftene kommer. 
 
Helse- og omsorgssenter Sagatangen 
Prosjektet har vært belastet med utgifter som lønn til ansatte og kjøp av 
konsulenttjenester. I 2020 ble det gjennomført et forprosjekt med bakgrunn i 
vedtak i kommunestyret den 14.11.2019 sak 22/19. Bevilget beløp på 18,5 mill kr i 
2020 skulle ut i fra prosjektets fremdriftsplan benyttes til prosjektering som ble 
utført effektivt og godt innenfor budsjett. 
Prosjektet slik det fremsto anses avsluttet ved vedtak i desember 2020, men skal 
videreføres med nytt prosjektgrunnlag. 
 
Flomsikring Hovsbekken  
Prosjektet er gjennomført, men det gjenstår noe betongarbeid ved utløpet av 
kulvert ved Øvre Hovsgutua og å asfaltere Øvre hovsgutua. Utgiftene så langt og 
de anslåtte utgiftene til sluttføringen av dette prosjektet er innenfor vedtatte 
budsjettrammer. Anmodning om utbetaling er sendt NVE. Vi har fått utbetalt 
brorparten av støtten fra NVE. 
 
Oppgradering/påkostning kommunale bygg 
Det er bevilget 14 mill kr for 2020.  Kommunen avventer oppstart av større 
prosjekter til de er behandlet særskilt politisk. I 2020 ble det derfor kun utført 
arbeider for avslutning av tidligere prosjekter på barnehagene og skolene, og 
forberedelse for mulig igangsetting av nye prosjekter. De største kostnadene har 
vært knyttet til Bjoneroa skole, Gran ungdomsskole og Marka sykehjem. På 
grunn av vakanser har det vært begrenset kapasitet til å komme i gang med nye 
prosjekter.  
 
Forlengelse Storgata i Gran sentrum 
Det er ikke budsjett på prosjektet i 2020, derfor merforbruk. Etter nedtak av 
budsjettmidler i 2020 på 0,5 mill kr er det i vedtatt budsjett og økonomiplan 2021 
-2024 ikke budsjettmidler på prosjektet før til oppstart i 2022 og ferdigstillelse i 
2023. I mellomtiden har Statens vegvesen framskyndet oppstart av miljøgata og 
dermed må vi framskynde planleggingen av forlengelse av Storgata. Det er ikke 
mulig å gjennomføre miljøgata uten samtidig å forlenge Storgata. Rådmannen 
må vurdere en tidsforkjøvet budsjettjustering i dette prosjektet. 
 
Investeringstilskudd Gjøvik interkommunale legevakt 
Prosjektet er forsinket. Justert prosjektbeskrivelse og ny politisk sak er forventet 
vil komme.  
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ØKONOMISK ANALYSE – INVESTERINGSREGNSKAPET 
Sum investeringsutgifter er 2020 141 5, mill kr. Nivået fra 2016 til 2020 er slik: 
 

 
 
Dette er omtrent på samme nivå som de foregående år, men noe lavere enn i 
2016 og 2017.   
 
De siste 5 års investeringer fordeler seg slik på de forskjellige tjenesteområdene: 

 
Tall i figuren er i hele 1 000 kr 

 
Grafen viser at det er prioritert å investere mest i skolelokaler, infrastruktur (vann, 
avløp og veg), boliger og kart/oppmåling og tilrettelegging næringslivet. Når det 
gjelder 2020, utgjorde V/A og tilrettelegging for næringslivet den største andelen. 
Veg lå også høyt men det skyldes utvikling i Mohagen Sør.  
 
Finansiering av investeringene 
Gran kommunes totale investeringer (se sum investeringsutgifter i 
Bevilgningsoversikt) er de siste fem år finansiert slik: 
 

 
Tall i hele kr. 

Bevilgningsoversikt investeringer
Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap  Budsjett (end) Regnskap Budsjett-

(beløp i hele tusen) 2016 2017 2018 2019 2020 2020 avvik

Sum investeringsutgifter 191 072            155 572            121 471            138 297            237 252            141 512            95 739              
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Oversikten er tilpasset ny oppstilling, der bl a videreutlån er holdt utenfor. 
 
Lånemidler er i det alt vesentlige finansieringskilden for kommunen.  Grafen viser 
liten grad av finansiering med midler overført fra drift, disposisjonsfond eller 
ubundet investeringsfond. Momskompensasjon utgjør i snitt 12 % av 
finansieringen i de fem årene, utgjorde 10 % i 2020. Investeringer finansieres noe 
av tilskudd, særlig i 2016. En stor andel av disse tilskuddene er anleggsbidrag fra 
private på V/A-prosjekt.   
 
Utviklingen i gjeldsnivået er kommentert nærmere under analyse av balansen. 
 

BALANSEREGNSKAPET  
Balansen viser Gran kommunes bokførte eiendeler, gjeld og egenkapital pr 31.12.  

 
 
Anleggsmidler 
Det er anskaffet og aktivert fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og 

BALANSEREGNSKAP 
Endring

(tall i hele tusen) 2016 2017 2018 2019 2020 19-20

Eiendeler

Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg 1 170 821        1 278 971        1 349 557        1 436 767     1 524 458     6 %

Utstyr, maskiner og transportmidler 39 398             38 945             37 625             36 338          36 189          0 %
Aks jer 85 734             88 712             91 897             94 749          97 531          3 %
Utlån 100 055           96 858             97 300             114 624        120 442        5 %

Pens jonsmidler 1 063 132        1 134 541        1 225 969        1 289 211     1 371 850     6 %

Sum anlegg 2 459 140        2 638 027        2 802 348        2 971 689     3 150 470     6 %

Omløpsmidler

Bankinnskudd og kontanter 88 120             120 105           153 104           132 383        214 441        62 %

Aks jer og andeler 60 596             61 693             62 419             63 566          65 259          3 %

Kundefordringer 99 292             89 310             87 495             86 409          84 343          -2 %

Premieavvik 61 949             62 239             66 963             81 678          74 364          -9 %

Sum omløpsmidler 309 957           333 347           369 981           364 036        438 407        20 %#DIV/0!

Sum eiendeler 2 769 097        2 971 374        3 172 329        3 335 725     3 588 877     8 %

Egenkapital og gjeld
Egenkapital

Dispos is jonfond 53 265             50 495             66 188             83 819          106 170        27 %

Bundne dri fts fond 29 348             46 798             47 395             47 653          48 356          1 %

Ubundne investeringsfond 32 079             32 079             32 079             32 079          31 662          -1 %

Bundne investeringsfond 7 735               2 104               10 346             3 361            2 000            -40 %

Kapita lkonto 323 317           402 871           502 965           528 039        707 407        34 %

Endring i  regnskapsprins ipp dri ft -9 813              -9 813              -9 813              -9 813           -9 813           0 %

Regnskapsmess ig mindreforbruk 1 145               13 519             20 164             -                

Udekket i  investeringsregnskapet

Sum egenkapital 437 076           538 053           669 324           685 138        885 782        29 %

Langsiktig gjeld

Gjeld ti l  kredittinsti tus joner 851 317           873 588           923 391           1 000 951     1 119 727     12 %

Serti fikatlån 20 634             20 634             20 634          20 634          
Pens jonsforpl iktelser 1 344 599        1 384 284        1 408 061        1 477 203     1 412 831     -4 %

Sum langsiktig gjeld 2 195 916        2 278 506        2 352 086        2 498 788     2 553 192     2 %

Kortsiktig gjeld 141 972           154 815           150 919           151 799        149 903        -1 %

Sum gjeld og egenkapital 2 774 964        2 971 374        3 172 329        3 335 725     3 588 877     8 %
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transportmidler for 137,4 mill kr, mens det i 2020 er avskrevet anleggsmidler for 
49,2 mill kr. I tillegg er det solgt anleggsmidler for 0,6 mill kr. 
Utlån består av Startlån (Husbanken) 103,7 mill kr, utlån til Hadeland Energi/Kraft 
16,4 mill kr og sosiale lån på 0,3 mill kr.  Det har vært en økning i utlån i 2020 på 
5,8 mill kr. Økningen skyldes 8,4 mill kr i startlån, mens avdrag på lån på 1,7 mill kr 
fra Hadeland Energi/Kraft reduserer økningen. 
Aksjer har økt med 2,8 mill kr som skyldes Egenkapitalinnskudd i KLP og utgjør 
pr 31.12 totalt 97,5 mill kr. 
Kommunens pensjonsmidler i pensjonsselskapene er økt med 82,6 mill kr til 1 
372 mill kr. Endringene i pensjonsmidler bygger på pensjonsleverandørenes 
aktuarberegninger. 
 
Omløpsmidler 
Kasse og bankinnskudd viser en økning på 82 mill kr til 214 mill kr. Dette har en 
sammenheng med at blant annet ubrukte lånemidler er økt med 55 mill kr. 
Aksjer og andeler viser en økning på 1,7 mill kr som skyldes verdiøkning på 
plasserte midler i DNB- og KLPfond (finansielle omløpsmidler). 
Kortsiktige fordringer er redusert med 2,1 mill kr. Det varierer hvilke type 
fordringer som endrer seg. Refusjoner fra staten er økt med 4,9 mill kr mens 
periodisering av utgifter er redusert med 7 mill kr. Ordinære kundefordringer er 
samlet redusert med 0,2 mill kr. 
Premieavvik er i 2020 redusert med 7,3 mill kr til 74,3 mill kr. Dette skyldes at det 
amortiserte premieavviket var høyere enn det årlige premieavviket for 2020. 
 
Egenkapital 
Kommunens egenkapital er økt med 200 mill kr tilsvarende 29 %. Kapitalkonto 
har økt med 179 mill kr. Endringene i kapitalkontoen er vist i note 2.2 i årets 
regnskapsdokument. Netto endring i fond viser en økning på 21 mill kr.  Dette 
skyldes i hovedsak avsetning til disposisjonsfond av mindreforbruk 2020 jfr ny 
forskrift. I tillegg er det noe avsetning til bundne fond og bruk av 
investeringsfond. 
 
Langsiktig gjeld 
Når det gjelder langsiktig gjeld så øker den med 118,8 mill kr. Det er tatt opp lån 
til investeringer med 153,5 mill kr og startlån i Husbanken med 25 mill kr. Det er 
betalt 50,1 mill kr i avdrag i drift og 9,6 mill kr investering (startlån). 
Pensjonsforpliktelser er redusert med 64,4 mill kr. Endringene i 
pensjonsforpliktelsen bygger på pensjonsleverandørenes aktuarberegninger.  
 
Kortsiktig gjeld 
Den kortsiktige gjelden er redusert med 1,9 mill kr. Det varierer hvilke type 
kortsiktig gjeld som endrer seg. 
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ØKONOMISK ANALYSE – BALANSEN  
I en analyse av balansen brukes noen utvalgte nøkkeltall med kommentarer som 
er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen. I tillegg vises 
forutsetninger i budsjett og økonomiplan 2021-2024. Dette vil vise utviklingen i 
den økonomiske handle-evnen i 4-årsperioden.  
 
Likviditetsgrad og arbeidskapital 
Likviditetsgrad og arbeidskapital er nøkkeltall for kommunens evne til å betjene 
sine løpende betalingsforpliktelser ved forfall.   
 

Likviditetsgrad 1 viser 
omløpsmidler delt på kortsiktig 
gjeld.  For å betegnes som god bør 
likviditetsgrad 1 overstige 2.  Grafen 
viser at Gran kommune har hatt 
tilfredsstillende likviditet de senere 
årene. Likviditeten er noe redusert 
fra 2018 til 2019 men øker i 2020. 
Endringen skyldes i hovedsak 
økningen i bankinnskudd. 
Reduserte kundefordringer, 

premieavvik og reduserte kortsiktig gjeld bidrar også til bedringen.  
 
 

I likviditetsgrad 2 trekkes 
akkumulert premieavvik pensjon ut 
fra omløpsmidlene da dette anses 
for å være mindre likvide midler.  I 
tillegg korrigeres kortsiktig gjeld for 
bundne fond.  Bundne fond er i stor 
grad øremerkede midler som er gitt 
til bestemte formål og som i noen 
grad forventes brukt i samme 
tidsperspektiv som kortsiktig gjeld.  

Bundne fond med unntak av næringsfond og selvkostfond anses for å være 
kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 2 gir uttrykk for andel av mere likvide midler og 
denne bør være større enn 1. Likviditetsgrad 2 er redusert fra 2018 til 2019 men 
øker i 2020. Økningen skyldes at omløpsmidler, spesielt bankbeholdning øker og 
den kortsiktig gjeld er reduseres noe.  
 
 
Begge likviditetsgradene er godt over anbefalt nivå.  

2016 2017 2018 2019 2020

Likviditetsgrad 1 2,28 2,15 2,45 2,40 2,92

Nviå 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
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Likviditetsgrad 2 1,64 1,48 1,66 1,55 2,11
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Arbeidskapitalen er et 
annet uttrykk som viser 
kommunens samlede 
likviditet ved utgangen av 
året. Arbeidskapital 1 er 
omløpsmidler fratrukket 
kortsiktig gjeld.  
Arbeidskapital 2 
framkommer ved å 
korrigere omløpsmidlene 
for akkumulert 
premieavvik og bundne 
fond.  
Arbeidskapital 1 har hatt 

stigning i perioden med unntak av 2019, arbeidskapital 2 viser økning fra 2019 til 
2020. Omløpsmidlene viser en økning i alle årene med unntak av 2016 og 2019. 
Bankinnskudd har den største økningen av omløpsmidlene fra 2016 – 2018 med 
noe nedgang i 2019 for så å øke i 2020. Denne økningen sammen med at 
kortsiktig gjeld reduseres, medfører at arbeidskapitalen går opp. 
 

Arbeidskapital i % av sum 
driftsinntekter 
Et annet nøkkeltall er 
arbeidskapitalen målt i % av 
driftsinntektene. 
Det er vanskelig å generalisere et 
eksakt nivå for arbeidskapital i % av 
driftsinntektene, men noen 
fagmiljøer anslår et ønskelig nivå til 
å være 10 – 15 % av driftsinntektene. 
Gran kommune har nå en % som 
ligger i godt over anbefalt nivå. 
 

 
 
 
Oppsummering likviditet 
Grafene ovenfor viser at kommunen jevnt over har hatt stabil likviditet og nivået 
har vært over det som er anbefalt.  
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Arbeidskapital i % av
driftsinnt.
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Hovedårsakene til stabil likviditet: 

 Nivå på bankbeholdning 
 Høyere beholdning på disposisjonsfond 
 Reduksjon i kundefordringer 
 Lavere premieavvik bedrer likviditeten 
 Det beløpet som blir inntektsført i regnskapsåret, vedrørende 

ressurskrevende tjenester, blir ikke utbetalt fra staten før juni 
påfølgende år. Dette beløpet var på 34,5 mill kr det siste året. 

 
Den gode likviditeten i 2020 har også sammenheng med økningen i ubrukte 
lånemidler på 55 mill kr.  
 
Samlet premieavvik: 

 
 
Premieavviket er redusert fra 2019 til 2020. KLP har varslet at endringer i 
avsetningskravet til fremtidige pensjoner er redusert og at midlene vil bli frigjort i 
2021. Kommunen kan da velge å bruke disse midlene til å redusere premien eller 
«spare» noe til seinere år. Dette vil ha betydning for premieavviket.  
 
Rådmannen anser at Gran kommune har god likviditet. Likevel må en ha 
oppmerksomhet på og oppfølging av størrelsen på den ledige likviditet som 
kommunen til enhver tid må ha tilgjengelig. Låneopptakene fra 2018 til 2020 har 
blitt gjennomført i oktober. De 2 siste årene har ikke kommunen hatt behov for å 
benytte seg av innvilget trekkramme og trekkramme er bare en opsjon i ny 
bankavtale.  
Rådmannen ser at det må legges vekt på å redusere nivået på ubrukte 
lånemidler. 
  

Utvikling i premieavvik Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap

2016 2017 2018 2019 2020

Inngående balanse 61 543           61 949           62 239           66 963           81 678           

Amortisert premieavvik -9 507            -10 923          -11 935          -14 178          -18 137          

Inneværende års premieavvik 9 913             11 213           16 659           28 893           10 823           

Utgående balanse 61 949           62 239           66 963           81 678           74 364           
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Lånegjeld 
I tallene for lånegjeld i budsjett og økonomiplanperioden ligger vedtatt 
investeringsplan til grunn. Investeringsplanen inneholder utbygging av 
Sagatangen helse og omsorgssenter som i desember ikke ble vedtatt videreført. 
 
Lånegjeld i forhold til driftsinntekter er et nøkkeltall ved analyse av den 
kommunale økonomien og er vist i tabellen nedenfor: 
 

 
 
Statsforvalteren har i sine kommunebilder følgende måte å beregne netto 
lånegjeld i forhold til brutto driftsinntekter: 
 

  
Figuren viser lånegjeld fratrukket pensjonsforpliktelser, lån til videre utlån og 
ubrukte lånemidler. Lånegjeld bør ikke bli for høy i forhold til driftsinntektene. 
Fylkesmannen gir uttrykk for at kommuner som har lånegjeld utover 70 % av 
driftsinntektene vil kunne ha driftsmessige utfordringer på grunn av høyt rente- 
og avdragsnivå.  Dette vil kunne påvirke tjenestenivået i negativ retning. Ved 
årsskiftet er Gran kommunes lånegjeld 75,5 % av driftsinntektene. En ytterligere 
økning i lånegjeld vil påvirke tjenestenivået ved at det må justeres ned for å 
dekke økte renter og avdrag. Kommunestyret vedtok eget nøkkeltall for 
lånegjeld for økonomiplanperioden til å være 100%. 
 

2016 2017 2018 2019 2020 B2021 B2022 B2023

Lånegj i % av driftsinnt 78,9 79,9 82,9 88,7 95,9 111,7 119,5 121,9
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Tall i hele 1000 kr. 
Lånegjeld pr 31.12.2020 er gruppert etter hvor stor andel av gjelden som må 
påregnes å dekkes inn gjennom kommunens frie inntekter og hvilke gjeld som i 
hovedsak dekkes av andre ordninger som gebyr, brukerbetaling, 
rentekompensasjon mm. Legges budsjett og økonomiplan 2021 – 2024, gir dette 
en fordeling som vist i figuren over.  
 
Det er ikke definert et entydig nivå for hvor stor andel gjeld en kommune bør ha 
som skal dekkes av de frie inntektene, i forhold til totale frie inntekter. Gran 
kommune bør ha som mål ikke å øke denne gjeldsbelastningen utover et nivå 
tilsvarende 50 til 55 % av de frie inntektene. Gran kommunes gjeldsandel har 
ligget godt under dette nivået, men vil i løpet av perioden 2019 - 2022 stige til 
over det antydede maksimalnivået hvis alle planlagte investeringer 
gjennomføres.  
 

 
Tall i hele 1000 kr. 
 
Oppsummert ser en at investeringsnivå og gjeldsutvikling viser en betydelig 
økning økonomiplanperioden.   Dette viser at på sikt bør kommunen av 
økonomiske årsaker, redusere investeringsnivået eller opprettholde/øke 
eiendomsskatten, slik at en ikke må lånefinansiere mer til investeringer enn det 
man betaler i avdrag. 
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Soliditet 
Begrepet soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle tap. Gjeldsgraden og 
egenkapitalprosenten gir informasjon om soliditeten. Egenkapitalprosenten gir 
informasjon om hvor stor andel av kommunens samlede eiendeler som er 
finansiert med egenkapital. Jo høyere egenkapitalprosent desto bedre er 
soliditeten. 
 
Egenkapitalprosenten har utviklet seg slik de siste 5 år: 
 

 
Egenkapitalgraden øker fra 
2019 – 2020. Økningen skyldes 
at finansieringen av 
investeringene med 
egenkapital var høyere enn i 
2019. 
 

 
Disposisjonsfond 
Det er viktig for en kommune å ha en disponibel fri egenkapital for å unngå å 
justere tjenestenivået i år med svingninger i inntekts- og utgiftsnivået.  I tillegg er 
det sunn økonomi å ha midler til egenfinansiering av investeringer.  

 
Gran kommune har i 2020 disposisjonsfond som tilsvarer 8,9 % av 
driftsinntektene. Forskriftene for årsavslutning er endret slik at rådmannen skal 
avsette «mindreforbruk» til disposisjonsfond i årsavslutningen, uten at 
Kommunestyret vedtar disponeringen.  

2016 2017 2018 2019 2020 B2021 B2022 B2023 B2024

Dispfond i % av driftsinnt 4,9 4,5 5,8 7,3 8,9 10,3 11,3 12,1 13,0

Nivå 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
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Fylkesmannen og sentrale fagmiljøer anbefaler at nivået på disposisjonsfond bør 
være minimum 10 % av driftsinntektene. Hvis budsjettforutsetningene i 
økonomiplanperioden 2020-2023 holder, viser det en økning i avsetning til 
disposisjonsfond. Dette vil bringe kommunen opp på statsforvalterens anbefalte 
nivå på disposisjonsfond.  
Saldo på disposisjonsfond pr. 31.12.20 samt utvikling i disposisjonsfond i 
økonomiplanperioden: 
 

 
 
Ubundet investeringsfond 
I tillegg har Gran kommune 32 mill kr avsatt på ubundet investeringsfond. Disse 
midlene kan benyttes til framtidig finansiering av investeringer. 
 

ØKONOMISKE NØKKELTALL FRA KOSTRA: 

 

 

I 2017, 2018 og 2020 hadde Gran kommune gode netto driftsresultat. For 2017 ville 
dette vært 1,3% når tilskuddet fra NKOM ble trukket ut. For 2019 er Gran 

2016 2017 2018 2019 2020 B2021 B2022 B2023 B2024

Saldo disposisjonsfond 53 265 50 495 66 188 83 820 106 170 115 382 126 194 136 206 146 218
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07

Landet      u/ 

Oslo

2017 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2020

Netto driftresultat i prosent av brutto 

driftsinntekter (prosent) prosent 2,7 2,5 0,1 2 . 2,7 1,7 2,4

Årets mindre/merforbruk i 

driftsregnskapet i prosent av brutto 

driftsinntekter (prosent) prosent 1,2 1,8 0 0 . 0 0 -0,1

Langsiktig gjeld ex 

pensjonsforpliktelser i prosent av 

brutto driftsinntekter (prosent) prosent 79,9 82,9 88,7 95,8 . 140,9 126,5 124,4

Frie inntekter per innbygger (kr) kr 53 513      55 712      57 537      59 085      . 57 898      56 680              59 028             

Brutto investeringsutgifter i prosent 

av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 13,6 10,4 11,8 11,7 . 19,3 18,1 15,9

Egenfinansiering av investeringene i 

prosent av totale brutto investeringer 

(prosent) prosent 29,6 31,7 22,5 23,4 . 42,2 36,2 30,3

Nøkkeltall Regnskap

Enhet

Gran
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kommunes netto driftsresultat betydelig under anbefalt nivå på 1,75 %. I 2020 er 
resultatet på 2% som er over det anbefalte nivået på 1,75%. 

De frie inntektene øker i perioden. I 2020 ligger Gran kommune høyere enn 
Kostragruppe 07, landet utenom Oslo. 

Gran kommune hadde et lavere investeringsnivå i 2020 enn de vi sammenligner 
oss med. Gran kommunestyre har valgte å redusere investeringstakten og 
omfanget av investeringene. Dette gjør at vi ikke vil komme opp i tilsvarende 
gjeldsgrad som for eksempel Lunner. 

Langsiktigs gjeld uten pensjonsforpliktelse i % av driftsinntektene er 95,8 % i 2020 
og har vært stigende i perioden. Gran kommune ligger lavere enn de vi 
sammeligner oss med. 
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GRAN KOMMUNES MÅLOPPNÅELSE 2020 
Målene i samfunnsdelen av kommuneplanen: 
 
 
 
 

OVERORDNET MÅL  
I 2030 kjennetegnes Gran kommune av et bærekraftig lokalsamfunn som gir 
velferd og god livskvalitet til innbyggerne  
 

Befolkningsutvikling og næringsliv 
I 2030 har Gran kommune:  

 En befolkning på rundt 16 000 og en forsterket tettstedsstruktur med Gran 
som regionsenter  

 Et variert næringsliv med levende landbruk, forsterket handelsnæring og 
nye etableringer av bedrifter innen produksjon, logistikk og privat 
tjenesteyting  
 

 
 

Tiltak Kommentarer 
Ha tilgjengelige arealer for 
variert boligutbygging på 
forskjellige steder i 
kommunen i privat eller 
offentlig eie. 

Det er tilgjengelig areal både i 
privat og offentlig eie. 

Ha tilgjengelige 
næringsarealer i 
kommunalt og privat eie. 

Vi har tilgjengelig næringsareal i 
privat regi. Utbygging av 
Mohagen sør er ferdigstilt og 
annonsert for salg. 

Videreutvikle Mohagen Sør 
for å få flere bedrifter til å 
etablere seg i kommunen. 

Anlegget er ferdigstilt og tomter 
annonsert for salg. 

Bistand til næringslivet 
gjennom et regionalt 
samarbeid om Hadeland 
næringshage og 
etablererveiledning. 

Gran kommune deltar i 
regionrådet for Hadeland og 
samarbeider om Hadeland 
Næringshage. Etablererveileder 
er tilknyttet næringshagen i 
samarbeid med Lunner 
kommune. 

Deltakelse i regionalt 
reiselivssamarbeid. 

Gran kommune deltar i 
reiselivsamarbeidet 
VisitInnlandet. 
Kommunen har varslet 
oppsigelse for å forhandle ny 
avtale. 

 

VISJON: Gran kommune – 

inkluderende, stolt og nyskapende 
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Bosetting, tettstedsutvikling og infrastruktur 
I 2030 har Gran kommune:  

 En areal- og ressursforvaltning som tar vare på natur- og kulturverdiene  
 Reduserte lokale klimagassutslipp i tråd med nasjonale mål  
 Et variert bo-, service- og handelstilbud til befolkningen gjennom utvikling 

av sentrumskvalitetene i Brandbu og Gran og en større andel boliger i 
gangavstand til kollektivknutepunkt  

 En variert boligmasse med mange livsløpsboliger og flere bokollektiver for 
eldre som stimulerer til å opprettholde funksjoner og trivsel  

 En økt andel av befolkningen som går og sykler til arbeid, skole og 
fritidsaktiviteter  

 Bedre kollektivforbindelser til Oslo, Gjøvik, Gardermoen og Hønefoss  
 En stabil og trygg offentlig infrastruktur og utvidet bredbånds- og mobil-

dekning  
 

Tiltak Kommentarer 
Gjennomføre flomsikring av 
Brandbu og Gran sentrum i 
samarbeid med NVE og 
nødvendige sentrumstiltak i 
forbindelse med 
flomsikringen. 

Flomsikringstiltakene i Brandbu 
pågår. Ferdigstilles i løpet av 2022.  

Tiltak i Hovsbekken er gjennomført. 
Reparasjoner flomforebyggings-
tiltakene i Gran gjennomføres i 2021. 

Ingen nedbygging av 
dyrkbar mark ut over 
allerede arealavklarte 
områder i kommuneplan. 

Det er ikke gjennomført noe 
vesentlig omdisponering av dyrkbar 
mark så langt i perioden. Kun små 
omdisponeringer av dyrkbar mark. 

Ingen drenering/nedbygging 
av mark og våtmark ut over 
allerede arealavklarte 
områder. 
 
 

Se ovenfor. 

Opprettholde lokaliteter for 
prioriterte arter og biotoper, 
herunder bevare gammel-
skog. 

Ingen lokaliteter er fjernet eller 
omdisponert. 

Videreføre Stor-Oslo nord 
samarbeidet om 
videreutvikling av vei og 
jernbaneforbindelsene. 

Gran kommune deltar i samarbeidet. 
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Utarbeide, prioritere og 
gjennomføre tiltak i lokal 
klimaplan.  

Lokal klimaplan med 
handlingsprogram ble vedtatt i 
oktober 2018. Arbeidet med 
oppfølging pågår. Det er bevilget 
midler til flere ladestasjoner, 
planlegging er igangsatt. 

Rutiner for arbeidet med anskaffelser 
innarbeider klima og 
miljøvurderinger i tråd med 
klimaplanen, så langt det er praktisk 
mulig. 

Det er behov for å bruke mer 
ressurser på oppfølging av klima og 
energiplan. Det har ikke vært mulig å 
få til med de ressurser man har i dag.  

Utarbeide søknader og 
gjennomføre utbygging av 
bredbånd ut fra tildelte 
midler. 

Hadelandskommunene fikk tildelt 
NKOM-midler. De første områdene 
fra denne tildelingen er nå under 
utbygging. På grunn av endrede 
forutsetninger blir tilskudd tildelt i 
2019 og 2020 lagt ut på anbud 
samlet.  

Videreutvikle 
vannforsyningen til 
befolkningen og styrke 
forsyningssikkerheten. 

Ny hovedplan for VA ble vedtatt i juni 
2020. Det er ikke tilstrekkelig 
forsyningssikkerhet for vann i forhold 
til krav i forskrift. Det er lagt inn 
forutsetninger om utbygging av 
Brandbu vannverk i økonomiplan. 

Full selvkostdekning for 
byggesak og innsendte 
planer. 

Prognosen tilsier tilnærmet full 
dekning for byggesaker, men en har 
langt fra full dekning for plansaker. 

 

 

Folkehelse og oppvekst 
I 2030 har Gran kommune:  

 En befolkning med god psykisk og fysisk helse  
 Offentlige tjenester som forebygger helseplager og yter tidlig tverrfaglig 

innsats  
 Et oppvekstmiljø som fremmer læring og trivsel  
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Tiltak Kommentarer 
Prioritere tidlig innsats og 
forebyggende tiltak. 

Barnehage/skole har økt 
fagkompetanse med henblikk på 
det forebyggende arbeidet knyttet 
til trygt og godt barnehage- og 
skolemiljø. Alle ansattgrupper har 
deltatt.  

Økt samarbeid med hjelpeinstanser 
(PPT, Helsestasjon, barnevern) slik at 
vi samhandler bedre og kommer 
tidligere inne i saker som utfordrer.  

Gjennomføre tiltak i vedtatt 
kvalitetsplan for skolen. 

Den skolebaserte kompetanse-
byggingen har inneværende år 
fokus på overordnet del for 
grunnopplæringen, skoleledelse og 
fagfornyelsen.  

Sikre god lærertetthet. Lærertettheten er alltid i fokus ved 
tildeling av ressurser til skolene og 
blir ivaretatt.  

 

 

Kultur og fritidstilbud 
I 2030 har Gran kommune:  

 Et variert kultur- og fritidstilbud som bidrar til et meningsfullt liv  
 Et mangfoldig og aktivt frivillig foreningsliv  
 Gode arenaer og møteplasser for kulturlivet  

 
Tiltak Kommentarer 
Opprettholde tilskudd til 
frivillige organisasjoner. 

Opprettholdt på samme nivå som 
2019. 

Effektivisering av drift i 
kulturskolen – mer 
gruppeundervisning og 
mindre administrasjon. 

Siste års nedtrekk av rammer er 
realisert. 

 

Opprettholde et stort frivillig 
engasjement i kommunen. 

Det blir utført mye godt frivillig 
arbeid i kommunen. Pandemien har 
gitt utfordringer og det er gitt en 
egen støtteordning i 2020.  

 
 
 
 



Å R S M E L D I N G  2 0 2 0  
 5 1  G R A N  K O M M U N E  

Omsorg og livskvalitet 
I 2030 har Gran kommune offentlige tjenester for personer med bistandsbehov 
som ivaretar brukernes selvstendighet og styrker deres evne til å hjelpe seg selv  
 

Tiltak Kommentarer 
Følge opp vedtatt helse- og 
omsorgsstrategi med 
utbygging av nytt helse og 
omsorgssenter, satsing på 
hjemmebaserte tjenester og 
bruk av velferdsteknologi.  

Prosjektet ble lagt ut på anbud. 
Tilbudene var for høye og 
kommunestyret gjorde vedtak om å 
videreutvikle prosjektet med sikte 
på start i 2024.  

Tjenestene jobber kontinuerlig med 
nye digitale løsninger for å forenkle 
og bedre kvaliteten på tjenesten til 
brukerne og øke kompetansen til 
ansatte.  

Utbygging av nytt helse- og 
omsorgssenter og 
ombygging av Marka helse- 
og omsorgssenter. 

Prosjektet ble lagt ut på anbud. 
Tilbudene var for høye og 
kommunestyret gjorde vedtak om å 
videreutvikle prosjektet med sikte 
på start i 2024. Utbygging av Marka 
ligger utenfor 
økonomiplanperioden. 

Redusere antall 
langtidsplasser på sykehjem 
og styrke forebygging og 
rehabilitering. 

Det ble redusert antall 
langtidsplasser i 2018. Antall 
korttidsplasser er samtidig økt slik 
at flere får tidsbegrenset opphold 
og avlastning. Pasientene har 
kortere liggetid i avdeling og flere 
får tjenester i hjemmet. 

Følge opp boligplan med 
kjøp av egnede 
omsorgsboliger og utvikling 
av skogskolejordet. 

Boligplanens handlingsprogram ble 
revidert i 2020. Noen prosjekter er 
foreslått med oppstart tidligere i 
økonomiplanen. 

Reguleringsplanarbeid for 
Skogskoleområdet har vært til 
mekling pga. innsigelse. Resultat av 
mekling er lagt ut på ny høring. Ved 
behandling etter høring har 
Planutvalget har bedt om 
ytterligere utredninger av 
atkomstløsninger til området. 

Styrke vedlikehold av den 
kommunale 
bygningsmassen og 
redusere antall formålsbygg. 

Midler til vedlikehold av kommunale 
eiendommer er redusert. Mengden 
formålsbygg er opprettholdt. 

 



G R A N  K O M M U N E  5 2  Å R S M E L D I N G  2 0 2 0  

Kommunale tjenester 
I 2030 har Gran kommune kostnadseffektive offentlige tjenester av god kvalitet, 
med færre og mer robuste tjenestesteder med evne til nyskaping og utvikling  

 
Tiltak Kommentarer 
Bygge ny vegstasjon til 
erstatning for eksisterende 
vegstasjon i Brandbu. 

Rådmannens skisserte 
investeringsprosjekt ble ikke vedtatt 
våren 2020. I tråd med gjeldende 
vedtak jobbes det med ny 
hovedplan for Samferdsel og park, 
for deretter å utrede 
konkurranseutsetting av ulike deler 
av tjenesten. Det etableres 
brakkerigg ved nåværende 
driftsstasjon for å imøtekomme 
Arbeidstilsynets krav om en 
tilfredsstillende midlertidig løsning. 
Plan for permanent løsning må 
legges fram våren 2021. 

Konsentrere tjenestene på 
færre steder for å redusere 
kostnader og sårbarhet i 
tjenesten. 

Det har ikke blitt gjort konkrete 
endringer, men det arbeides med 
temaet, bl. a. i forhold til boliger og 
sykehjemsdrift. 

Gjennomføre digitalisering 
av tjenester og 
innbyggerservice - Styrke 
digital infrastruktur og 
digital kompetanse. 

Vi jobber fortsatt etter 
digitaliseringsstrategien og 
disponerer digitaliseringsmidler i 
henhold til felles prioriteringer. 
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Rådmann og stab: 

Utviklingsmål for 2020-2023  Kommentar 

Styre økonomien og benytte alle 
ressurser på beste mulige måte. 

Kontinuerlig arbeid, Må redusere 
ambisjonsnivået i hele kommunen for 
å redusere driftsnivået med ca 20 mill 
i forhold til 2019 nivå. Se tiltaksforslag 
budsjett 2021. 

Bygge en organisasjonskultur 
preget av verdiene Raus, Proff og 
Praktisk, hentet fra "Vi i Gran". 

Kontinuerlig arbeid. 

Gi informasjon som er nyttig, lett å 
forstå og lett å finne.  

Kontinuerlig arbeid. Kommunikasjon 
vedr koronakrisen har fått ros fra flere 
hold, bl a statsforvalteren. 

Følge den digitale utviklingen som 
skjer i offentlig sektor. 

Utviklingsoppgaver ligger noe etter   
pga Koronakrisen. 

 

Delmål Målemetode Mål for 2020  Kommentar 

Yte likeverdig 
behandling og 
levere gode 
tjenester til 
innbyggere og 
næringsliv. 

Plassering i 
Kommune-
barometeret 

Øverste halvdel Plass nr 64 totalt i 
kommunebaro-
meteret. 

Videreutvikle 
tertial-
rapportering 
som 
styringsverktøy 
med gode 
rutiner. 

Tertial-
rapportering 

Rapporter til rett 
tid med treffsikre 
prognoser 

Kontinuerlig 
arbeid. 

Være en 
profesjonell 
arbeidsgiver og 
en attraktiv 
arbeidsplass, 
gjennom å 
rekruttere, 
beholde og 
utvikle dyktige 
medarbeidere. 
Tilrettelegge for 
at den enkelte 
medarbeider 
opplever  
motivasjon og 
mestring. 

Resultater i 
medarbeider-
undersøkelsen 
10-faktor 

4,2 på faktoren 
mestrings-
orientert ledelse 
 
4,3 i 
gjennomsnitt for 
alle faktorer i 
hele 
organisasjonen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersøkelsen 
gjennomføres først 
vinter 2021. 
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Delmål Målemetode Mål for 2020  Kommentar 

Sette lederne i 
stand til å drive 
god personal-
administrasjon. 
Gi god støtte i 
forebygging og 
oppfølging av 
sykefravær. 

Sykefravær i % Mindre enn 8 % 
for hele 
organisasjonen 
 

9,3% 
 

Rådmann og 
stab: 
Bistå 
arbeidsplasser 
som har høyt 
sykefravær med 
lederstøtte og 
oppfølgingstiltak 
fra HR, basert på 
felles 
prioriteringer i 
ledelsen. 

 
 
Antall 
oppfølgings-
prosesser hvor 
HR gir konkret 
bistand 

 
 
5 

 
 
Bistand i 34 
prosesser fordelt 
på 18 enheter i 
2020. Er innenfor 
alle fire budsjett-
områdene. 
I tillegg inne i    
utviklings-prosess 
igangsatt sammen 
med NAV 
Arbeidslivs-
senteret. Gjelder 
innenfor 
områdene 
barnehage, helse 
og omsorg og 
tilrettelagte 
tjenester. 
 

Under hvert 
budsjettområde: 
Jobbe for lavest 
mulig sykefravær 
på 
budsjettområdet  

 
 
Sykefravær i % 

 
 
Mindre enn 4,5 % 
for 
budsjettområdet 

 
 
 3,2% 

Kommunisere 
med klart og 
forståelig språk i 
alle skriftlige og 
muntlige kanaler 

Antall 
gjennomførte 
brukertester ved 
forbedring av 
tekster  

 
 
10 

Vi startet med 
brukertesting 
tidligere i år. På 
grunn av korona-
situasjonen er 
testingen avbrutt 
for å gjennomføre 
nye tester digitalt. 
Vi er i mål med 10 
forbedrede tekster. 
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Delmål Målemetode Mål for 2020  Kommentar 

Drive en 
samordnet 
digital utvikling 
med fokus på 
effektivisering, 
informasjons-
sikkerhet og 
innbyggerdialog  
 
 
 
 
 
 

Antall nye 
selvbetjeningsløs
ninger for 
innbyggere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antall 
gjennomførte 
digitaliserings-
tiltak 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 

4 eksempler på 
selvbetjenings-
løsninger 
gjennomført: 
Timebestilling hos 
(saksbehandlere),  
DigiHelse, DigiSos 
og KS Min Side 
med blant annet 
integrasjon mot 
innbyggerinnsyn 
faktura mm. 
 
50 tiltak som har 
status "I arbeid" 
eller "igangsettes". 
20 tiltak som er 
realisert og 
ferdigstilt. 

Øke den digitale 
kompetansen 
hos innbyggere 
og ansatte 

Antall 
innbyggere som 
har benyttet seg 
av den nye 
digitale 
veilednings-
tjenesten 
 
Antall tilbudte e-
læringskurs 
og/eller fysiske 
kurs innen digital 
grunn-
kompetanse for 
ansatte 

50 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 

10 innbyggere 
kurset. Ikke 
gjennomført fra 
mars pga Covid-19 
 
 
 
 
Kurs i 
informasjons-
sikkerhet og 
personvern med 5 
moduler for 
ansatte + 3 for 
ledere. 2 623 
moduler fullført, 
124 påbegynt. 504 
personer har 
fullført en eller 
flere moduler. 

Innarbeide 
gevinst-
realisering som 
prinsipp i 
digitaliserings-
arbeid 

Antall 
digitaliserings-
tiltak 
gjennomført 
etter gevinst-
realiserings-
modell 

3 
 

0 - Har ikke hatt 
kapasitet  bl a pga 
Covid -19 
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Barnehage og skole: 
Barnehage  

Utviklingsmål for 2020-2023 Kommentar 

Barnehage skal bidra til å fremme 
god omsorg, læring og lek for barn i 
kommunen i nært samarbeid med 
foresatte. 

 

Barnehage og skole skal i samarbeid 
med virksomheten Familie og 
velferd forbedre systemarbeidet, og 
forsterke tidlig innsats ved at 
fagkompetansen kommer ut i 
barnehagene. 

Samarbeidet i Familienshus bidrar til 
systematikk rundt tilbudet til barn 
med behov for ekstra oppfølging. 
Barnehage, skole og PPT tilhører nå 
samme kommunalsjefområde dette 
letter samarbeidet og prioriteringen 
av ressurser.  

Kvaliteten i barnehagene skal økes 
gjennom systematisk og praksisnær 
kompetanseutvikling hvor alle 
ansattgrupper deltar. 

Barnehagene (kommunale og 
private) samarbeider med høgskolen 
Innlandet (HINN) rundt 
kompetanseløftet for ansatte.  
Høstens planleggingsdag ble 
gjennomført digitalt, dette fungerte 
både praktisk og mht det faglige 
innholdet. Sektoren har hatt en 
positiv utvikling i 2020 mht digital 
kompetanse.  

Barnehage skal regelmessig 
gjennomføre brukerundersøkelser i 
alle barnehagene i kommunen.  

Barnehagene bruker 
foreldreundersøkelsen fra Udir. 
Mange av barnehagene 
gjennomfører undersøkelsen 
annenhvert år. Det jobbes med å få 
opp svarprosenten.  

 
 
 
Delmål Målemetode Mål for 2020 Kommentar 

Lederne skal 
sammen med 
ansatte jobbe for 
å skape en «dra- 
kultur», der vi 
benytter 
mulighets-
rommet og 
skaper trygge og 
myndiggjorte 
medarbeidere. 

Medarbeider-
undersøkelse  

Score 4,5 eller 
bedre  

Medarbeider-
undersøkelsen 
gjennomføres i 
vinter 2021. 
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Delmål Målemetode Mål for 2020 Kommentar 

Barnehage skal 
ta i bruk 
nærmiljø og 
fysisk aktivitet for 
å skape best 
mulig lærings-
betingelser, 
utvikling  og 
trivsel for barn. 
 

Trivsels- 
undersøkelse  

Score 4,5 eller 
bedre  

Ikke prioritert pga 
innført 
betalingssystem 
for bruk av 
undersøkelsene. 

Barnehagene i 
Gran skal jobbe 
videre med 
kvalitetsutvikling
en slik at de 
opprettholder 
den gode 
brukertilfredshet
en i 2020.  

Bruker- 
undersøkelse  

Scor 4,5 eller 
bedre  

Score: 4,5 
Foreldrene er 
mest fornøyd mht 
barns utvikling og 
trivsel, samt 
relasjonen til de 
voksne i 
barnehagen. Og 
minst fornøyd 
med 
matserveringen. 
Årsaken kan være 
at i forbindelse 
med koronakrisen 
har vi praktisert 
matpakker og ikke 
matservering i 
barnehagen. 

Jobbe for lavest 
mulig sykefravær 
på 
budsjettområdet. 

Sykefravær i % 
 

Mindre enn 8 % 
for 
budsjettområdet 

Sykefraværet er på 
14,5 % og er den 
største 
utfordringen for 
sektoren. 
Deler av fraværet 
kan være preget  
av korona-krisen, 
likevel er fraværet 
svært høyt.  
Barnehagene 
jobber med et 
sykefraværs 
prosjekt i 
samarbeid med 
NAV  for å øke 
tilstedeværelsen.  
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Skole 
Utviklingsmål for 2020-2023 Kommentar 

Ved overgang til neste klassetrinn 
har elevene et kunnskaps- og 
ferdighetsnivå som gjør dem godt 
forberedt på kravene de møter, og 
elevene er motiverte for videre 
læring og skolegang.  
 

 

Fellesskolen skal bidra til mestring 
for alle og tilegnelse av 
grunnleggende ferdigheter. 

Skolene arbeider kontinuerlig med å 
utvikle elevenes grunnleggende 
ferdighet slik at de er naturlige 
virkemidler for den enkelte elevs 
læringsarbeid. Koronakrisen har ført 
til at den digitale kompetansen har 
økt. 

Skolen skal bidra til å fremme 
elevenes fysiske og psykiske helse, 
trygghet, trivsel og læring.  

Opplæringsloven understreker 
skolens plikt til kontinuerlig og 
systematisk arbeid med skolemiljøet. 
Skolene jobber med å øke 
kompetansen på dette området i alle 
ledd.  
Trygghet og trivsel er viktige 
bærebjelker, både i skolenes 
ordensreglement og i det 
forebyggende arbeidet mot mobbing 
på den enkelte skole. Alle skolene 
arbeider aktivt for et godt 
psykososialt miljø gjennom varierte 
trivselstiltak, og ekseplevis bruk av 
aktivitetsledere i hverdagen. 

Skolene skal videreutvikle 
foreldresamarbeidet slik at 
foresattes innsyn øker, og bidrar til 
forpliktende samarbeid rundt 
elevens utvikling.  

Det har blitt en endring av 
samarbeidsformen i 2020 pga. 
korona-krisen, samtidig har 
undervisnig, møter mm. på digitale 
flater åpnet nye muligheter for 
samarbeid.  

Skole skal sammen med familie og 
velferd bygge opp et system som 
ivaretar elever som har behov for et 
alternativt skoletilbud. 

Etablering av Familienshus har 
bidratt til mer systematisk samarbeid. 
Rutinebeskrivelser knyttet til elever 
med sammensatte vansker utprøves 
og justeres ettehvert som vi får 
erfaringer som tilsier behov for 
endringer. Miljøterapeutteamet 
bidrar inn i skoler ut fra en overordnet 
felles prioritering.   
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Delmål Målemetode Mål for 2020 Kommentar 

Lederne skal 
sammen med 
ansatte jobbe for 
å skape en «dra- 
kultur», der vi 
benytter 
mulighets-
rommet og 
skaper trygge og 
myndiggjorte 
medarbeidere. 

Medarbeider-
undersøkelse  

Score 4,0 eller 
bedre  

Medarbeider-
undersøkelsen 
gjennomføres 
vinter 2021. 

Skole skal ta i 
bruk nærmiljø og 
fysisk aktivitet for 
å skape best 
mulig lærings 
betingelser og 
utvikling for 
elever. 

Elev- 
undersøkelsen  

Landsgjennom-
snittet eller 
bedre 

Resultatene er 
på 
landsgjennom-
snittet eller 
bedre på alle 
områder med 
unntak av 2.  

 

 
Mål fra 
kvalitetsplanen: 

Målemetode Mål for 2020 Kommentar 

Alle elever skal 
oppleve gode 
overganger fra 
barnehage til 
videregående 
opplæring. 

  Det er utarbeidet 
nye rutiner for 
overgangen 
barnehage – 
skole, som kun 
delvis er prøvd ut 
inneværede år 
pga. 
koronakrisen. 

Alle elever skal 
oppleve et trygt 
og godt 
læringsmiljø. 

Elev- 
undersøkelsen  

Nasjonalt nivå 
eller bedre 

Mobbetall bedre 
enn nasjonalt 
nitt på 7. trinn og 
vestenlig bedre 
på 10. trinn. Det 
er en særlig god 
utvikling på 
ungdomskolene.  
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Mål fra 
kvalitetsplanen: 

Målemetode Mål for 2020 Kommentar 

Ved nasjonale 
prøver i lesing 
skal både 
jentene og 
guttene på alle 
skolene i Gran 
være på 
nasjonalt nivå 
eller bedre. 

Nasjonale prøver 
5.,8.,9. trinn 

Nasjonalt nivå 
eller bedre 

Elevene scorer 
bedre enn 
nasjonalt snitt på 
5. og 9. trinn og 
litt under på 8. 
trinn 
 
 
 

Standpunkt- og 
eksamenskarak-
terene i 
matematikk skal 
være på 
nasjonalt nivå 
eller bedre både 
for jentene og 
guttene i Gran. 

Standpunkt og 
eksamens 
karaterer  

Nasjonalt nivå 
eller bedre 

Rundt nasjonalt 
snitt med noen  
variasjoner. 
 
Eksamen utgår 
pga. 
koronakrisen. 

Grunnskole-
poengene til 
både jentene og 
guttene i Gran 
skal opp på 
nasjonalt nivå 
eller bedre. 

Grunnskole-
poeng 

Nasjonalt nivå 
eller bedre 

Under nasjonalt 
snitt både for 
jenter og gutter. 

Skolen skal 
gjennom godt 
skole-hjem-
samarbeid sikre 
god informasjon 
og dialog rundt 
elevenes 
læringsutvikling 
både faglig og 
sosialt. Alle 
skolene skal 
gjennomføre 
Foreldre-
undersøkelsen 
hvert år.   

Foreldre- 
undersøkelsen 

Nasjonalt nivå Resultatene 
ligger mellom 4,3 
og 4,9 på de 
ulike 
spørsmålene. På 
en skala som går 
fra 1-5. hvor 1 er 
laveste score.  
 
 

Jobbe for lavest 
mulig sykefravær 
på 
budsjettområdet. 

Sykefravær i % 
 

Mindre enn 6 % 
for 
budsjettområdet 

7,3% i 2020. 
Sykefraværet  
har en liten 
økning i 2020, 
noe som kan 
skyldes 
koronakrisen.  
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PPT 2020 
 
Delmål Målemetode Mål for 2020 Kommentar 

Rett tjeneste til 
rett tid. 

I PPT er saker 
igangsatt innen 1 
mnd fra 
henvisning. 

> 90 % 68,8 % 

I PPT er saker 
igangsatt innen 3 
mnd fra 
henvisning. 

> 98 % 94,6 % 

Antall klager 
med omgjøring 

<10% Ingen (ikke et 
relevant mål da 
det ikke gjøres 
vedtak i PPT som 
kan klages på)  

Videre-utvikle 
tverrfaglig-
samarbeid på 
styring-, system- 
og individnivå 

Implementere 
handlingsplan 
for skolefravær 
«Til stede hver 
dag».  

Gjennomføres Vi har hatt fokus 
på dette også i 
2020, men det 
har vært 
krevende i dette 
korona-året hvor 
det har vært mye 
lavere terskel for 
å være hjemme 
generelt.  
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Familie og velferd: 
Utviklingsmål for 2020-2023 Kommentar 
Fremme den enkeltes 
selvstendighet, tilhørighet og styrke 
evnen til å mestre eget liv. 

For alle enheten er dette 
overordnede mål som vektlegges i 
all samhandling med 
tjenestemottakere. All hjelp og 
bistand tar utgangspunkt i den 
enkelte tjenestemottakers behov. 
Gjennom veiledning, behandling og 
miljøterapi vektlegges den enkeltes 
mulighet til å mestre eget liv. 

Fremme psykisk og fysisk helse og 
forebygge sykdommer og skader. 

Tjenestene skal gjennom 
forebyggende tiltak, tidlig innsats og 
tverrfaglig samarbeid bidra til at 
utsatte barn og unge og deres 
familier får nødvendig hjelp til rett 
tid. 

For å lykkes i dette arbeidet 
prioriterer også tjenestene til voksne 
(psykisk helse og rustjeneste og 
NAV) unge klienter og klienter som 
har mindreårige barn. Det legges 
også vekt på tverrfaglig samarbeid 
for å kunne yte best mulig hjelp. Alle 
enheter jobber systematisk for å 
sikre at tjenestene ytes i tråd med 
brukerens situasjon og behov. 

Tjenestene skal i samarbeid med 
barnehage, skole, primær- og 
sekundærhelsetjenestene øke 
kompetansen og videreutvikle 
tverrfaglig samarbeid på system og 
individnivå . 

Det er etablert samarbeid på system 
og individnivå. Aktive 
samarbeidsarenaer er Familiens hus, 
SLT, Inntaksteam og ressursteam i 
barnehage/skole. Gjennom 
prosjektet Systematisk identifikasjon 
og oppfølging av utsatte barn, er 
deler av det tverrfaglige 
samarbeidet kartlagt og det er 
igangsatt tverrfaglige 
utviklingsprosjekter. 

 
 
Delmål Målemetode Mål for 2020 Kommentar 

Økt deltakelse i 
arbeids-livet. 

Andel 
arbeidssøkere 
med overgang til 
arbeid . 

> 69 % 76 %  
 

Andel personer 
med nedsatt 
arbeidsevne med 
overgang til 
arbeid.   

 > 45 %. 44 % 
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Delmål Målemetode Mål for 2020 Kommentar 

Flyktninger i jobb 
eller utdanning 
etter endt 
introduksjons-
program 

> 50 % Vil først være 
klart i mars 2021 

Flyktninger i jobb 
eller utdanning i 
november året 
etter endt 
introduksjons-
program 

> 70 % 83 % 

Andel elever i 
voksenopplæring
en på modul 4 
(10.trinn) som går 
ut med vitnemål 
på normert tid. 

>80 % 91,6 % 

Utrede 
grunnlaget for 
etablering av 
Fontenehus på 
Hadeland 
 

Gjennomføres Det er etablert 
samarbeid med 
Lunner 
kommune og 
NAV. 
Arbeidsgruppa 
har levert en 
foreløpig rapport. 
Styringsgruppa 
vil på bakgrunn 
av rapporten 
utarbeide sak for 
behandling i 
kommune-
styrene i 2021.  

Videre-utvikle 
tverrfaglig-
samarbeid på 
styring-, system- 
og individnivå  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gjennomføre 
prosjekt: 
«systematisk 
identifikasjon og 
oppfølging av 
utsatte barn» 
med støtte fra 
Bufetat. 

Gjennomføres Første del av 
prosjektet er 
sluttført og 
godkjent. 
Kommunen har 
også mottatt 
midler for 
implementering i 
2021.  

Utarbeide 
indikatorer for 
vurdering av 
tverrfaglig 
samarbeid.  

Gjennomføres  Arbeidet er i 
gang satt og 
videre føres i 
2021.  
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Delmål Målemetode Mål for 2020 Kommentar 

 
 
 

Gjennomføre 
årlig fagdag for 
tjenesten i 
Familiens hus. 

Gjennomføres Det er ikke 
gjennomført 
fagdag i 2020 på 
grunn av korona 

Økt fokus på 
bruker-
medvirkning i 
utforming av de 
kommunale 
tjenestene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andel 
behandlingsplan, 
tiltaksplaner, 
aktivitetsplaner 
og individuelle 
planer som 
utarbeides i 
samarbeid 
mellom 
tjenestemottaker 
og tjenesteyter.  

100 % 100 % 

Alle tjenestene 
etablerer og 
videreutvikler 
system for å 
måle 
brukertilfredshet. 

Gjennomføres De fleste 
tjenestene har 
ett system for å 
måle 
brukertilfredshet.  
Flere av 
tjenestene har 
jobbet med 
videreutvikling 
av systemer.    

Rett tjeneste og 
stønad til rett tid. 

Antall 
undersøkelses-
saker i 
barnevernet med 
utvidet frist (> 3 
måneder). 

< 4 4 saker med 
utvidet frist. 

Antall barn i 
barnevernet med 
tiltaksplan og 
omsorgsplan. 

> 98 % 100 % 

Andel 
førstegangs-
fødende som får 
hjemmebesøk 
innen 3 dager 
etter hjemkomst. 

> 85 % 63,4 % grunnet 
koronautfordring 
Alle har fått 
tilbud om å 
komme til 
helsestasjonen. 
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Delmål Målemetode Mål for 2020 Kommentar 

Andel nybakte 
foreldre som får 
hjemmebesøk 
innen 10 dager.  

> 80 % 37,5 %  
Alle har fått 
tilbud om å 
komme til 
helsestasjonen, 
eller få besøk 
etter 10 dager 

Antall klager 
med omgjøring.  

< 10 %  0 

Redusere årlig 
sykefravær i de 
tjenestene som 
har mer enn 4% 
fravær.   

>1 prosentpoeng 9,1 % 
Området har 
samlet en svak 
nedgang på 0,3 
prosentpoeng fra 
i fjor.  
Det jobbes 
systematisk med 
å få ned fraværet. 
Tilrettelagte 
tjenester har 
vært med på 
sykefraværs-
prosjekt i regi av 
arbeidslivssenter 
og HR i 2020. Det 
er etablert lokale 
AMU oppfølging i 
den enkelte 
enhet. 

 
 
 
 
Helse og omsorg: 

Utviklingsmål for 2020-2023 Kommentar 

Tilrettelegge for at den 
enkelte bruker kan 
opprettholde sin 
egenomsorgsevne og 
selvstendighet så langt det er 
mulig. 

Tildeling av tjenester med fokus på «hva er 
viktig for deg?», egenmestring og 
medbestemmelse for den enkelte bruker. 
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Utviklingsmål for 2020-2023 Kommentar 

Sikre at tjenestemottaker får 
tilbud om nødvendige og 
forsvarlige tjenester. 

Det gis tjenester etter vedtak og tjenesten 
er planlagt og målrettet. Oppfølging av 
brukere og evaluering av tjenestenivå 
gjøres i rapporter, på tverrfaglige 
samarbeidsmøter, sykepleiermøter, i 
samhandling med koordineremde team, på 
teamledermøter, avviksmøter mm. 
Pasientforløpet brukes som arbeidsverktøy, 
i tillegg til andre kartleggingsverktøy. 

 

 

 

Implementere nasjonalt 
anbefalte 
velferdsteknologiske utstyr 
og løsninger som 
underbygger trygghet, 
selvstendighet og mestring 
for brukerne. 

Tatt i bruk komp-pro i institusjon og 
hjemmetjenester, dette er et digitalt 
verktøy for kommunikasjon mellom 
pasienter, pårørende og tjenestene. Startet 
med DigiHelse og har lagt til rette for bruk 
av ruteoptimaliserer som skal starte i første 
del av 2021. Det er tatt i bruk 
lokaliseringsteknologi og ulike sensorer ute 
i hjemmetjenesten og digitale tilsyn er 
etablert på institusjon. Det er tatt i bruk 
kamerautstyr tilknyttet sykehuset og Marka 
avdeling 2. 

ABC for velferdsteknologi gjennomføres i 
flere grupper for ansatte.  

Tidlig innsats gjennom 
tverrfaglig samarbeid på 
tvers av virksomhetene, for 
best mulig ressursutnyttelse i 
et forebyggingsperspektiv. 

Gjennomført samarbeidsmøter på web i 
større utstrekning en tidligere.  

Det har vært endringer i oppgavefordeling 
mellom hverdagsrehabiliteringsteam og 
tjenestene på grunn av korona. Det er 
jobbet mer mot enkeltbrukere en 
gruppebasert og teamet har hatt en større 
del av koordineringen rundt enkeltbrukere. 
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Delmål Målem
etode 

Mål for 
2020 

 Kommentar 

Sykefravær. % <9 12,1% i 2020. 

Enkelte avdelinger har stort 
sykefravær. De har vært med på 
sykefraværs-prosjekt i regi av 
arbeidslivssenter og HR i 2020. 
Etablert lokale AMU for samarbeid 
om tiltak og oppfølging. 

Økt korttidfravær i alle avdelinger 
med bakgrunn i lav terskel for å bli 
hjemme ved luftveissymptomer og 
karantene etter testing for kovid. 

Venteliste på 
tildeling av 
sykehjem og 
bolig med 
heldøgnsomsorg 

Antall <5 Per d.d har vi 5 på vurderingsliste for 
langtidsopphold i institusjon. 

 

 

 

Antall klager på 
omfang/nivå på 
tjenesten som gis 
medhold av 
fylkesmannen. 

Antall <5 En klage på avslag langtidsopphold. 

Antall klager på 
innhold i 
tjenesten som 
omgjøres av 
fylkesmannen. 

Antall < 5 0 

Antall 
tilsynsrapporter 
som pålegger 
tiltak. 

Antall < 1 Arbeidstilsyn legevakt.  

Antall brukere 
som mottar 
tjenesten 
hjemmetrening. 

Antall 5 Hjemmetrenerne har faste dager 
hvor de jobber forebyggende og 
jobber målrettet og tverrfaglig med 
fysio/ ergo mfl. 5 brukere er fulgt 
opp.  

Antall brukere 
fulgt opp av 
hverdags-
rehabiliterings-
team. 

Antall  Teamet er benyttet til koordinering 
og enkeltoppdrag sammen med 
fysio/ ergo tjenesten pga 
smittevernhensyn. 



G R A N  K O M M U N E  6 8  Å R S M E L D I N G  2 0 2 0  

 
Kultur og samfunn: 

Utviklingsmål for 2020-2023 Kommentar 

God livskvalitet for innbyggerne i 
Gran gjennom en bærekraftig 
utvikling innen folkehelse og 
arealbruk, og forsvarlig kvalitet på 
fysiske tiltak. 

Gran kommune jobber kontinuerlig 
for å gjøre lokalsamfunnet så bra som 
mulig for innbyggerne våre. 

Trygg og stabil kommunal 
infrastruktur og en tjenlig 
kommunal bygningsmasse. 

Det er 210 kommunale veger i Gran 
kommune kun 15 av disse er av en 
standard som gjør at man ikke må 
sette ned akseltrykk i vårløsningen.  
Majoritetten settes ned til 4. tonn.  
 
Det er et betydelig etterslep på 
vedlikehold innenfor 
bygningsmassen. 

Gran kommune skal ha et variert 
kultur- og fritidstilbud som bidrar til 
et meningsfullt liv for innbyggere i 
Gran. 

Det er høy aktivitet og et bredt 
kommunalt kulturtilbud. Det frivillige 
og profesjonelle kulturlivet er 
mangfoldig og med høy aktivitet. 

 
 

Delmål Målemetode Mål for 2020  Kommentar 

Utvikle sterke 
sentrums-
områder i Gran 
og Brandbu med 
enhetlige krav 
for kvaliteter i det 
felles uterom, og 
tilstrekkelige 
arealer for 
etablering av nye 
virksomheter og 
bygg. 

Gjennomførte 
tiltak. 

Starte opp 
flomforebygging 
i Brandbu og 
Miljøgate i Gran. 

Flomforebygging 
er i gangsatt fra 
NVE. 
Det pågår arbeid 
med 
grunnerverv til 
miljøgate i Gran 
sentrum.  

Bidra til positiv 
stedsutvikling og 
et godt 
lokalsamfunn i 
samarbeid med 
lokale initiativ og 
ut fra stedlige 
forutsetninger. 

Samarbeids-
arenaer og 
prosjekter med 
lokale 
organisasjoner. 

Åpne 
medvirknings-
møter 
Samarbeids-
prosjekter med 
lokale 
organisasjoner. 

Det er holdt 
medvirknings-
møter i 
forbindelse med 
kulturplan og 
iforb. med 
flomforebygging 
i Brandbu. 
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Delmål Målemetode Mål for 2020  Kommentar 

Utarbeide en 
plan for 
boligbygging og 
klargjøre 
tilstrekkelige 
næringsarealer 
for utbygging. 

Tilgjengelig areal 
for utbygging til 
bolig og 
næringsareal. 

 I Gran kommune 
er det 
tilgjenglige 
tomter for 
boligbygging i 
alle grendelag. 
Kommunen har 
selv klargjort 
betydelige areal 
for 
næringsutvikling. 

Bidra til 
bærekraftig 
utnyttelse av 
landbrukets 
ressursgrunnlag 
til beste for 
landbruket og 
Hadelands 
befolkning. 

Ingen varig 
omdisponering 
av dyrket eller 
dyrkbar jord. 

Antall kvm 
omdisponert 
areal. 

I løpet av 2020 er 
et er varig 
omdisponert 600 
m2 i Gran. 
 
 
 
 
 

Redusere 
omfanget av 
kommunal 
bygningsmasse 
gjennom 
avhending av 
uhensikts-
messige bygg. 

Antall kvm 
bygningsmasse. 
96 461,5 m2 bygg 
BRA 

Antall kvm 
bygningsmasse 
som er 
solgt/avhendet. 
Jarenstranda 42 
med 217 kvm. 

Det selges 
jevnlig boliger, 
men uten salg av 
større 
eiendommer/ 
formålsbygg 
reduseres 
omfanget lite. 

Ha spesielt fokus 
på brannfore-
byggende arbeid 
og tilsyn rettet 
mot risikoutsatte 
grupper og ha 
tilstrekkelig 
håndteringsevne 
ved branner og 
ulykker. 

Antall tilsyn 
Andel ansatte 
med opplæring i 
tråd med 
forskrift. 
Igangsette 
ordning med 
feiing av 
fritidsboliger. 

Minst 100 tilsyn 
med særskilte 
brannobjekter. 
Alle 
brannkonstabler 
har nødvendig 
utdanning i tråd 
med gjeldende 
forskrifter.  
 

Det er 
gjennomført 53 
tilsyn hittil i år i 
særskilte 
brannobjekter. 
På grunn av 
Covid-19 
situasjonen ble 
det utfordrende 
å nå 100 
gjennomførte 
tilsyn i 2020.  
Feiing og tilsyn 
med 
fritidssboliger er i 
gang.   
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Delmål Målemetode Mål for 2020  Kommentar 

Det har ikke vært 
mulig å prioritere 
penger til 
utdanning 
inneværende år 
med dagens 
budsjettramme.   

Kultur skal ha et 
nært og godt 
samarbeid med 
frivillige lag og 
foreninger og 
profesjonelle 
utøvere/aktører. 

Samarbeids-
prosjekter og 
møter med 
lokale 
organisasjoner. 

Møter med 
musikk og 
idrettsråd. 
Medvirknings-
møter knyttet til 
utarbeiding av 
kommunedel-
plan kultur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kultur har 
kontinuerlig 
dialog og møter 
med musikk- og 
idrettsråd. 
Det er 
gjennomført 
medvirknings-
møter i arbeidet 
med 
kommunedel-
planen. 

Hadeland 
kulturskole skal 
være en 
møteplass for 
læring, 
opplevelse og 
deltakelse som 
gir kunnskap, 
ferdigheter og 
holdninger innen 
ulike 
kulturuttrykk.  
 
 
 
 
Kulturskolen skal 
videreutvikle  
Granvang som et 
lokalt 
ressurssenter for 
kunst og kultur. 
 
 

Antall elevplasser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antall 
arbeidstimer ute 
 
 
 
 
Gjennomført 
forprosjekt 
utbedring 
Granvang 

Antall 
elevplasser: >124 
 
 
 
Antall elevplasser 
i korps: > 115 
 
 
 
Antall 
arbeidstimer ute: 
(Primært skoler) 
> 50% 
 
 

Antall elev-
plasser:  
- individuell 
undervisning: 115 
- grupper: 95 
Antall elevplasser 
i korps: 110  
Antall elevplasser 
i teater: 60 
 
Antall 
arbeidstimer 
ute:   
4,3 av 9,7 årsverk 
(42 %) 
 
Forprosjektet 
«Kulturarena 
Gran» er sluttført. 
Rapporten 
legges fram som 
orienteringssak 
for kommune-
styret i februar. 
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Delmål Målemetode Mål for 2020  Kommentar 

Gran bibliotek 
skal være et 
aktivt kultur- og 
kunnskapssenter 
i lokalsamfunnet. 
Biblioteket skal 
være en 
uavhengig 
møteplass og 
arena for 
offentlig samtale 
og debatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antall utlån 
 
 
 
 
 
Antall 
arrangement 
 
Antall 
skoleklasser på 
besøk 

Bibliotekene skal 
opprettholde 
aktiviteten: 
- besøk (>94 066) 
 
 
 
- arrangement 
(>17) 
 
- Antall 
skoleklasser: >12 

Ikke oppnådd - 
besøk 69 575  
(lavt grunnet 
korona og 
reduserte 
åpningstider)   
 
- arrangement 18 
 
 
- skoleklasser 18  
 
Korona-
pandemien førte 
til nye måter å 
drive bibliotek på 
i 2020, bl.a. med 
take away-
utlevering.  
Digital turnering 
for barn. 274  
barn deltok i 
Sommerles. 
Arrangement 
ved begge 
avdelingene og  
elevene på 4. 
trinn har vært på 
biblioteket i 
forbindelse med 
DKS. 
Lesesirklene har 
vært aktive. 
Biblioteket har 
fungert sosial 
møteplass i 2020. 
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Delmål Målemetode Mål for 2020  Kommentar 

Gran kommune 
skal tilrettelegge 
for gode og 
varierte kultur, 
idrett- og 
fritidstilbud. Gran 
kommune skal 
bidra til å øke 
den fysiske 
aktiviteten i 
befolkningen, 
fange opp barn 
og unge som 
faller utenfor det 
ordinære kultur- 
og fritidstilbudet 
og bekjempe 
barnefattigdom 
og utenforskap. 

Antall deltakere 
som får 
fritidskontakt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antall 
arrangement 
Ung Hadeland 

Antall deltakere: 
>90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antall 
arrangement: >5 

Antall med 
vedtak om 
fritidskontakt er 
90. 
Fritidskontakt-
tjenesten er en 
lovpålagt 
tjeneste og alle 
med krav på 
fritidskontakt får 
dette innvilget. 
Tjenesten 
organiseres som 
en 3-delt tjeneste 
med mål om at 
flest mulig 
inkluderes i 
ordinære 
fritidsaktiviteter. 
 
Vinterfestivalen 
ble gjennomført 
som ordinært.  
Etter 12. mars har 
"Aktiv sommer" 
gjennomført 
flere turer og 
turneringer. Det 
har vært mye 
utlån i BUA og vi 
opplever en 
økning i antall 
søknader til 
"AlleMedFondet" 
BUAGran holder 
til i lokaler på 
Sagatangen 
inntil videre 
Samtidig 
arbeides det 
med å finne nye 
lokaler til både 
BUA og 
ungdomsarenaer 
generelt.  
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Delmål Målemetode Mål for 2020  Kommentar 

Gran kommune 
skal sikre en god 
forvaltning av 
kulturminner og 
kulturmiljøer. 

 Utarbeiding av 
helhetlig plan for 
Granavollen 
 

Planutvalget har 
vedtatt at 
kirkestallene skal 
restaureres og 
toaletter skal 
bygges sør i 
stallen.   

Korrekt og rask 
behandling av 
plan og 
byggesaker. 

Gjennomføre 
plan- og 
byggesaks-
behandling 
innen lovpålagt 
tid. 
 

Ett-trinns 
byggsaker: snitt 
< 21 dager. 
Gjennomsnitt 
fradeling: snitt 
<84 dager. 
Gjennomsnitt 
rammesøknader: 
snitt <84 dager. 
Private 
regulerings-
forslag fremmet 
til pol. 
behandling 
innen 84 dager. 

 
10 
 
 

18 
 
 

44 
 
 
 
 
 

74 

 Andel klagesaker 
uten medhold 
hos 
Fylkesmannen:  
 

Under 10% Mål ikke 
oppnådd. Har 
fått opphevet 3 
stk klagesaker av 
til sammen 13 stk 
klagesaker fra 
Fylkesmannen i 
2020.  

Landbruk - Sikre 
biologisk 
mangfold. 
 

Antall registrerte 
steder med 
prioriterte arter. 

Opprettholde 
antall lokaliteter 
av prioriterte 
arter 

Ingen 
omdisponering 
av lokaliteter  av 
prioriterte arter. 

 Antall registrerte 
steder med 
utvalgte 
naturtyper. 

Opprettholde 
antall lokaliteter 
av utvalgte 
naturtyper 

Ingen 
omdiponering av 
lokaliteter med 
utvalgte 
naturtyper. 
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Delmål Målemetode Mål for 2020  Kommentar 

Bidra til 
reduserte 
klimagassutslipp. 

Gjennomføre 
prosjektet «den 
dyktige bonden». 

Framdrift i 
henhold til 
planlagte tiltak i 
prosjektet 

Går hovedsaklig 
som planlagt. 
Korona-
situasjonen 
stanset noe av 
gjennom-
føringen av noen 
arrangement. Ble 
presentert i 
kommunestyret 
den 18 juni. 

Sykefravær   6,5% i 2020. 

 
Kultur og samfunn - VAR: 

Utviklingsmål for 2020-2023 Kommentar 

Ha en sikker effektiv vannforsyning 
med godt vann og nok vann til alle. 

Brandbu vannverk er ikke godkjent 
av Mattilsynet. 
Gran kommune har ikke fullgod 
reservevannforsyning i henhold til 
drikkevannforskriften. 

Verne miljøet mot uheldige 
virkninger av utslipp av avløpsvann. 

Oppgradering av Grymyr 
renseanlegg under planlegging. 

 
 

Delmål Målemetode Mål for 2020 Kommentar 

Avklare framtidig 
vannforsyning, 
inkludert løsning 
for krisevann. 

Gjennomføre 
utredning. 

Utrede framtidig 
vannforsyning i 
samarbeid med 
Lunner 
kommune og 
framlegge sak 
for politisk 
behandling. 

Arbeid pågår i 
regi av det 
interkommunale 
vannverket 
(Lunner 
kommune). 
Arbeidene var 
ikke kommet 
langt nok til at 
politisk sak 
kunne skrives. 

Oppgradere/re-
habilitere Grymyr 
renseanlegg. 

Gjennomføre 
tiltak. 

Prosjektere 
nødvendig tiltak 
og anskaffe 
utførende. 

Prosjektering 
pågår. Høye 
kostnader ved 
rehabilitering 
førte til at det 
planlegges 
bygging av nytt 
prefabrikert 
anlegg. 
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Delmål Målemetode Mål for 2020 Kommentar 

Fornying av 
ledningsnett for 
å redusere 
lekkasje fra 
vannledninger 
og innlekk av 
fremmedvann til 
avløpsledninger. 

% fornyelse av 
ledningsnettet.  

Skifte ut 1 % av 
ledningsnettet. 

1,2 % skiftet ut. 

Kontroll av 
spredte 
avløpsanlegg. 

Antall 
kontrollerte 
anlegg. 

Kontroll av 200 
anlegg. 

168 anlegg 
kontrollert. 

Sykefravær   9,1% 
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GRAN KOMMUNES PERSONALSITUASJON I 2020 
Årsrapporten skal være i henhold til likestillings- og diskriminneringsloven og 
skal gi en systematisk beskrivelse av den faktiske situasjonen. Redegjørelsen skal 
også inneholde en presentasjon av planlagte eller iverksatte tiltak. 
 
Gran kommunes tiltak for å sikre likestilling og hindre diskriminering 
Gran kommunes likestillingsplan (2012) beskriver målrettede tiltak for å rette opp 
eventuelle skjevheter mellom kvinner og menn, samt fremme likestilling på 
grunnlag av etnisitet, og nedsatt funksjonsevne. Det foreslås også tiltak for å 
redusere uønsket deltid. Gran kommune legger vekt på likebehandling i tråd 
med Likestillingslovens formål. 
 
Under punktet om etnisitet i likestillingsplanen er det foreslått å annonsere i 
medier der en lettere kunne treffe personer med annen etnisk bakgrunn enn 
norsk. Dette tiltaket er ikke gjennomført på grunn av innsparingstiltak på blant 
annet annonsekostnader.  
 
Foreslåtte tiltak rettet mot mennesker med nedsatt funksjonsevne, er i samsvar 
med de foreslåtte tiltak i kartleggingen av kommunale publikumsbygg. 
Relevante tiltak på arbeidsplassen skal settes i verk i henhold til plan for 
universell utforming, eller senest ved ansettelse av arbeidstaker med behov for 
tilrettelegging. 
 
Rekruttering og forfremmelse 
Gran kommune har en mangfoldserklæring i alle utlysningstekster; «Gran 
kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert 
til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk 
bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.» Videre har vi som 
mål å ansette de best kvalifiserte arbeidstakerne, uavhengig av kjønn, etnisitet, 
religion, funksjonsevne, seksuell legning, eller alder.  
 
Gran kommune er en lærebedrift og har som intensjon ivareta vårt 
samfunnsansvar ved å tilby elever ved Hadeland videregående skole læreplasser. 
I 2020 hadde vi lærlinger i fagene; barn- og ungdomsarbeiderfaget, 
helsefagarbeider og institusjonskokk. I henhold til samfunnskontrakten 2016 – 
2022, ser vi på muligheten for å kunne tilby læreplasser i flere fagområder. Dette 
ses i sammenheng med vårt rekrutteringsbehov. I skoleåret 2019/2020 hadde 
Gran kommune 21 lærekontrakter og vi har 24 lærekontrakter for skoleåret 
2020/2021. Dette er 22 ordinære lærlingeplasser, 1 fagbrev på jobb ordning og 1 
lærekandidat. 
Gran kommune har partnerskapsavtale med våre ungdomsskoler. Dette 
forplikter oss til å ta imot elever i forbindelser med skolens arbeidsuker. 
 
Gran kommune har eget administrativt vedtak for sykepleier- og vernepleier-
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studenter. Både vikarer og fast ansatt kan få tilbud om noe høyere lønn på 
grunnlag av oppnådde studiepoeng. Dette er et ledd i å kunne rekruttere 
mangelpersonell. 
 
Opplæring og kompetanseutvikling 
Gran kommune tilbyr stipend/støtte til videreutdanning, tilrettelegger 
arbeidsplaner for ansatte som er i utdanning, gjennomfører lederopplæring og 
gjennomfører introduksjonsprogram for nyansatte.  
Vi har et ledernettverk som har fungert godt over flere år, med fokus på 
kompetanseheving. Vi er i ferd med å ferdigstille et introduksjonsprogram for 
nyansatte i et digitalt KS e-læringssystem. Digital kompetanse er viktig og vi ser 
på muligheten for å tilby kompetanseheving for ansatte innenfor dette området. 
 
Tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne 
Gran kommune er tilrettelegger for ansatte med nedsatt funksjonsevne så langt 
det lar seg gjøre. Gran kommune strekker seg langt i å finne gode løsninger for at 
arbeidstaker skal kunne stå lengst mulig i jobb.  
 
Språklig tilrettelegging  
Det stilles språkkrav til enkelte stillinger. Gran kommune tilrettelegger for 
ansattes deltakelse på obligatoriske norskkurs. I tillegg tar vi inn flere 
fremmedspråkelige på språkpraksis fra NAV, flyktningetjenesten og 
voksenopplæringen. Gran kommune jobber også jevnlig med «klar-språk» 
overfor innbyggere og egne ansatte. 
 
Tilrettelegging ved graviditet, foreldrefravær og andre omsorgsoppgaver  
Gran kommune tilbyr samtale mellom gravid arbeidstaker, jordmor og nærmeste 
leder, for å avklare behov for tilrettelegging av arbeidet.  
 
Tilrettelegging for kulturelle/religiøse minoriteter 
Gran kommune følger Lov om tros- og livssynssamfunn. Personer som har andre 
religiøse høytidsdager enn de offentlige helligdagene, får mulighet til fri i 
forbindelse med høytider etter sin religion. 
 
Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) 
Gran kommune bruker Kommuneforlaget sitt kvalitetssystem, KF 
kvalitetsstyring. Systemet inneholder blant annet kommunens overordnede 
HMS-håndbok, Gran kommunes personalrutiner, KS personalhåndbok, 
Bedrekommune.no og KS medarbeiderundersøkelse; 10-faktor. Videre 
inneholder kvalitetssystemet kommunens informasjonssikkerhetsrutiner. I tillegg 
gir systemet mulighet for å legge inn lokale prosedyrer, årshjul, og risikoanalyser. 
Avvikshåndteringen er også ivaretatt gjennom kvalitetssystemet. 
 
Gran kommune følger lov om varsling, med eget varslingssekretariat, og det er 
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utarbeidet egne rutiner for å håndtere varsler om kritikkverdige forhold på 
arbeidsplassen. Rutinen er tilgjengelig på vår hjemmeside. 
 
Gran kommune var tilknyttet bedriftshelsetjenesten Salutis fram til årsskiftet 
2020/2021. De bistår blant annet med arbeidsplassvurderinger, 
arbeidsmiljøundersøkelser- og kartlegging, konflikthåndtering og lederstøtte. De 
kan også, i enkelte tilfeller, delta i dialogmøter i forbindelse med oppfølging av 
sykmeldte. Ny avtale gjeldende fra 2021 er inngått med Frisk Helse, som tilbyr de 
samme tjenestene som tidligere leverandør. 
 
Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor 
Annethvert år gjennomfører kommunen medarbeiderundersøkelse. Sist gang 
var i 2018 og da ble et samlet resultat for Gran kommune svært likt 
landsgjennomsnittet.  Ny undersøkelse vil bli gjennomført i januar-februar 2021. 
 
Lønn  
Det gjennomføres lønnspolitisk drøftingsmøte i forkant av lokale forhandlinger. 
Dette legger føringer for forhandlingene. Her vil blant annet uønskede skjevheter 
kunne bli rettet opp. 
 
Skjevheter i lønn mellom kvinner og menn kommer til uttrykk gjennom 
lønnsstatistikken. For 2020 tjener kvinner 96,52% av hva menn tjener. Dette er en 
økning fra 2019, og fra de siste årene. Det er ikke sett på lønnsforskjeller innenfor 
de ulike fagfelt. Relevante skjevheter tas stilling til ved lokale lønnsforhandlinger.  
 
 
Det utarbeides kjønnsdelt lønnsstatistikk for Gran kommune. 

Grunnlønn 
  

Alle 
  

Kvinner 
  

Menn 
  

Kvinners lønn i 
gj.snitt 

 av menns lønn 
Gjennomsnittlig 
årslønn i 2016 442 772 435 467 471 033 92,45 
Gjennomsnittlig 
årslønn i 2017 455 182 448 176 481 159 93,15 
Gjennomsnittlig 
årslønn i 2018 465 132 458 167 488 790 93,73 
Gjennomsnittlig 
årslønn i 2019 483 706 478 332 502 844 95,13 
Gjennomsnittlig 
årslønn i 2020 484 191 480 377  497 682 96,52 

 
Tabellen viser at kvinners gjennomsnittslønn er noe lavere enn hos menn. 
Gjennomsnittlig tjente kvinner  
kr 17 305 mindre enn menn i 2020. Siste år har vist en dreining til kvinners fordel, 
da forskjell i 2019 var kr 24 512. Arbeidsgiver må vurdere tiltak for å utjevne disse 
forskjellene i forbindelse med lokale forhandlinger.  
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Årsverk  
Tabellen nedenfor viser antall årsverk i perioden 2016-2020: 

 
 

 
Arbeidstid 
For å redusere deltid ble det i 2016 satt i gang målrettet arbeid ved hjelp av 
Kommunenes Sentralforbund KS; og «Det store heltidsvalget». Dette arbeidet er 
videreført også i 2020. Mange kommunalt ansatte har fleksitidsordning. 
Ønsketurnus, lange vakter på helg, og andre arbeidstidsordninger er fortsatt 
under utprøving.  
 
Tabellen viser fordeling av heltid og deltidsarbeid fordelt på kjønn. 

 
I perioden 2016– 2020 viser antall ansatte i deltidsstillinger en nedgang, noe som 
forventes å fortsette etter hvert som prosjektet om heltidskultur videreføres. 
 
 

 Figuren viser at 
antall ansatte i 
deltidsstilling har 
gått ned i perioden.  
Samtidig ser en at 
antall 
deltidsstillinger er 
redusert noe. 
Ønsket overgang til 
heltidsstillinger tar 
lenger tid enn 
ønskelig. 
 
 

Tekst

Regnskapsåret 

2020

Regnskapsåret 

2019

Regnskapsåret 

2018

Regnskapsåret 

2017

Regnskapsåret 

2016
Antall årsverk 887 904 887 877 877

Antall ansatte 1 092 1 089 1 087 1 082 1 089

Antall kvinner 853 851 855 852 854

Andel kvinner i  % 78 78 79 79 78

Antall menn      239 238 232 230 235

Andel menn i % 22 22 21 21 22

Antall ledere/høyere stil l inger 47 51 53 68 70

Antall kvinner høyere stil l inger 33 37 40 56 54

% andel kvinner i  høyere stil l inger 70 73 75 82 77

Antall menn i høyere stil l inger 14 14 13 12 16

Andel menn i høyere stil l inger i  % 30 27 25 18 23

Tekst

Regnskapsåret 

2020

Regnskapsåret 

2019

Regnskapsåret 

2018

Regnskapsåret 

2017

Regnskapsåret 

2016
Antall deltidsstil l inger 297 305 306 310 314

Antall ansatte i deltidsstil l inger 471 492 507 515 533

Antall kvinner i deltidsstil l inger 413 405 417 427 436

Andel kvinner i deltidsstil l inger i  % 88 82 82 83 82

Antall menn i deltidsstil l inger 58 87 90 88 97

Andel menn i deltidsstil l inger i  % 12 18 18 17 18

297 305 306 310 314

471 492 507 515 533

0
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Antall deltidsstillinger Antall ansatte i deltidsstillinger
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Figuren viser antall 
kvinner og menn i 
deltidsstillinger. 
Kjønnsfordelingen i 
deltidsstillinger 
viser at det er 
betydelig   antall 
kvinner i deltids-
stilling, mens menn 
i deltids-stilling 
også viser et 
redusert nivå i 
perioden. 

Utfordringen er i første rekke å tilby flere kvinner heltidsstillinger. 
 
 
Organisasjonsutvikling  
Gran kommune legger vekt på at ledere og ansatte tenker helhetlig og på tvers 
av tjenester/organisasjon. Det jobbes kontinuerlig med lederutvikling, blant 
annet gjennom nettverksgrupper, læringsverksted og ledersamlinger. 
 
Sykefravær 
Det pågår et kontinuerlig arbeid i Gran kommune med å redusere sykefraværet. 
Vi benytter oss av eksterne ressurser som bedriftshelsetjenesten og NAV 
Arbeidslivsenter ved behov. 
 
 
Tabellen viser sykefravær og nærvær i perioden 2016-2020: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nærvær 

2016    

Alle

2017    

Alle

2018    

Alle

2018 

Kvinner *

2018 

Menn *

2019   

Alle

2019 

Kvinner *

2019 

Menn *

2020   

Alle

2020 

Kvinner *

2020 

Menn *

Antall mulige årsverk: * 913 907 913 718 195 925,8 725,8 200 929,4 732,2 197,2

Sykefravær i % 7,9 8,1 9,7 10,8 5,2 8,1 9,2 4,0 9,3 10,4 5,1

Nærvær i % 92,1 91,9 90,3 89,2 94,8 91,9 90,8 96,0 90,7 89,6 94,9

413 405 417 427 436

58
87 90 88 97
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Figuren under viser oversikt over sykefraværet pr budsjettområde i 2020. 

 
 
Figuren viser at det er betydelig variasjon mellom budsjettområdene. Samtidig 
må det forventes forskjeller i sykefravæt mellom de ulike tjenesteområdene.  
 
Gjennomsnittet for Gran kommune er 9,3% i 2020, for 2019 var sykefraværet 8,1%.  
 
 
Bruk av personalpolitiske tiltak 
Gran kommune gir støtte til ulike utdanningstiltak som er til nytte for 
arbeidsgiver og arbeidstaker for å opprettholde eller videreutvikle kompetanse. 
Dette har primært vært til ansatte innen skole og helse- og omsorgstjenesten. 
For disse ansattegruppene er det nasjonale satsninger som også bidrar med noe 
finansiering, Kompetanse for kvalitet og Kompetanseløftet. 
 
Bruk av seniorpolitiske tiltak  
Arbeidstakere som har fylt 55 år blir spurt om hva som skal til for at han/hun skal 
kunne stå i arbeid fram til pensjonsalder. I praksis dreier dette seg om eventuelle 
ønsker eller behov for tilrettelegging i stilling. 
 
Det gjennomføres seniorkurs for alle 60-åringer i samarbeid med KLP. Der blir 
det lagt vekt på arbeidsglede og at det er viktig å stå i jobben så lenge som 
mulig. 
Gran kommune gir tilbud om redusert arbeidstid eller lønnskompensasjon fra 
måneden etter fylte 62 år. Dette er en individuell ordning, som ikke er 
avtalefestet. Ordningen vurderes årlig i forbindelse med medarbeidersamtale.  
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ETIKK OG INTERNKONTROLL  
Etikk og varsling 
Gran kommune har i mange år hatt etiske retningslinjer for ansatte og politikere, 
vedtatt i Ksak 19/15. I tillegg har kommunen retningslinjer for intern og ekstern 
varsling av kritikkverdige forhold. Den interne varslingsrutinen ble revidert i 2020 
i henhold til lovendringen som trådte i kraft 01.01.2020. Utgangspunktet for 
endringene er å gi varslere styrket vern, gjøre det lettere å forstå hvilke forhold 
varslingsreglene gjelder for og hvordan varsling skal gjøres. Arbeidsgivers plikt til 
å følge opp varsling er også skjerpet.  
Gran kommune mottok en varslingssak 23.09.2020 om forhold på Skjervum 
helse- og omsorgssenter. 
Varslet gikk på forhold i tilknytning til rutiner/medikamenthåndtering som 
varsler mener medfører fare for liv og helse for beboerne. Varslingssaken har vært 
bredt fulgt opp, og i henhold til lovverk og kommunens retningslinjer. 
 
Alle virksomhetene melder at de har drøftet temaer som menneskesyn, 
brukerperspektiv, elevsyn, korrupsjon mm i forbindelse med ledermøter eller 
personalmøter siste året. 
 
Det er viktig at barnehager og skoler har arenaer hvor etikk og etiske dilemmaer 
kan tas opp til diskusjon og refleksjon. Menneskesyn, voksenrollen, holdninger til 
læring og utvikling og til barn og barndom, er temaer som jevnlig diskuteres på 
møter blant ansatte i barnehager og skoler. 
 
Kontinuerlig refleksjonsarbeid knyttet til tjenesteutøvelse/brukere i  
aktuelle tjenesteområder. Refleksjonsarbeid i forbindelse med vanskelige 
pasientsituasjoner og avvikshåndtering. Bruker avviksbehandling i forbindelse 
med oppfølging og justering av praksis. Vold er også en tema ved fag- og 
personalmøter. 
 
 
 
Utdrag av etiske retningslinjer fra politikerhåndboka, på Gran kommunes 
hjemmeside: 
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Internkontroll 
Økonomireglementet, som sist ble revidert i 2020, inneholder egne punkt om 
etiske retningslinjer og andre kontrollordninger. Tilsvarende er det publisert stoff 
om kommunens innkjøpsordning på intern nettressurs «ansattportalen», 
deriblant etiske retningslinjer vedrørende innkjøp. 
 
Finansreglementet ble revidert og vedtatt høsten 2020, Ksak 117/20, som en 
tilpasning til nye forskrifter. Det er fortsatt ett reglement med lite spillerom for 
risiko og spekulasjon. 
 
Rådmannen har videreført rutinene knyttet til å gi fullmakter til innkjøp, 
attestasjon og anvisning, også over i ny organisasjon fra 2018. Det innebærer at 
alle som gjør anskaffelser eller skal attestere eller anvise må ha gyldig fullmakt for 
å kunne gjøre dette i økonomisystemene. Dette grepet sikrer både rådmannen 
og ledere med nye ansvarsområder full oversikt over alle som skal ha slike 
fullmakter. 
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I tillegg har rådmannen ajourført kartlegging av alle fagsystemer som leverer 
data til økonomisystemet og saksbehandlingssystemet blant annet etter 
innføring av flere nye digitale moduler. Det er fortsatt behov for å jobbe videre 
med å skaffe dokumentasjon og rutinebeskrivelser for tilgangskontroll i noen av 
forsystemene til økonomisystemet. Tilsvarende oversikt er laget for 
saksbehandlingssystemet P360 med tilhørende moduler og integrasjoner.  
 
Gran kommune har en E-handelsløsning som bidrar til bedre og sikrere innkjøp 
for hele organisasjonen, blant annet i form av at flest mulige bestillinger skal 
være ferdig attestert og anvist elektronisk før de sendes leverandøren. Systemet 
gir bedre og sikrere/tydeligere oversikt over prefererte avtalevarer og lojalitet til 
eksisterende rammeavtaler.  I tillegg bruker kommunen konkurranse- 
gjennomføringsverktøy som er med å kvalitetssikre og dokumentere større 
anskaffelser og anbudsprosesser. 
 
Rådmannen gjennomførte i 2020 en kartlegging av administrativ delegering, dvs 
videredelegeringen av rådmannens fullmakter, slik disse er gitt i 
kommunestyrets delegeringsreglement. Arbeidet ble utført i et digitalt 
registrerings- og publiseringsverktøy (KF Delegering).  Tidligere har delegeringen 
vært såkalt «negativ delegering». Det innbærer at alt regnes som delegert med 
mindre det er sagt at noe er unntatt, for eksempel beror hos rådmannen. 
Kartleggingen og kvalitetssikringen vil gi rådmannen og organisasjonen en 
oversikt som viser positiv delegering, til hvilke(-t) lederledd (organisasjonskartet) 
konkrete rettsregler er delegert. Fra rådmann til kommunalsjef, fra 
kommunalsjef til enhetsleder, og fra enhetsleder til tjenesteleder. Kartleggingen 
har også identifisert paragrafer der myndigheten fra lovgivers side er lagt til 
kommunestyret selv. Arbeidet med delegering med fokus på konkrete 
rettsregler har ført til høy bevisst omkring myndighet og roller. 
Prosjektet fullføres i 2021. Da gjøres oversikten av administrativ delegering 
tilgjengelig på kommunens nettsider, og dette «delegeringsreglementet» blir et 
oppslagsverk for ledere og ansatte, men vil også gi informasjon til 
kommunestyre, media og publikum. I tillegg vil det bli etablert rutine for 
administrativ delegering som skal ivareta kvalitet og innsyn framover.  
 
Rådmannen fremmet høsten 2020 en politisk sak om adgangskontroll på Gran 
rådhus (Ksak 91/20). Prosjektet var en videreføring av prosjektet med etablering 
av Familiens hus. Prosjektet medfører at rådhuset får et sikkerhetsnivå slik det 
bør være i 2020. Vestibyle (Kommunetorg) skulle bygges om slik at det muliggjør 
innføring av adgangskontroll og en mer digitalisert kundebehandling som også 
medfører redusert ressursbehov, som delvis er tatt ut allerede. Påbygging av 
inngangspartiet er vesentlig i forhold til trekk både for ansatte og ventende i 
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vestibylen. Kommunestyrets vedtak ble «Rådmannen bes vurdere en helhetlig 
plan som ivaretar nødvendig skallsikring og universell utforming til en lavere 
totalkostnad, som så legges frem for kommunestyret.» 
 
Informasjonssikkerhet og GDPR 
 
Covid 19: 
Pandemien har utfordret informasjonssikkerheten på flere måter, behovet for 
nye programmer for å effektivisere arbeidet med smittesporing, bruk av 
videomøter og hjemmekontor bidrar til dette. Samtidig som sikkerheten er 
utfordret, har fokus på dette området bidratt positivt til en bevisstgjøring av de 
ansatte. 
 
Pandemien har også ført til at koordinerende aktiviteter rundt 
informasjonssikkerhet i kommunen ikke har hatt ønsket framdrift. 
 
Gjennomførte tiltak: 

 Tatt i bruk tofaktor-autentisering ved ekstern pålogging 
 Tatt i bruk verktøy for Risikoanalyse(WhatIf) 
 Lagt ut flere personvernerklæringer på nett (tilgjengelig fra kommunens 

nettside) 
 Utført protokoller, risikovurderinger og 

personvernkonsekvensanalyse(DPIA) for systemer tatt i bruk i forbindelse 
med pandemien. 

 Fullført flere protokoller over kommunens behandlinger av 
personopplysninger 

 Flere har fått opplæring i informasjonssikkerhet gjennom KINS-kurs 
 
GDPR  og personvern er kontinuelig tema med samarbeidspartnere/leverandører 
og i egne avdelingsmøter og fagmøter i alle budsjettområdene. Vi har fortsatt en 
jobb å gjøre med ajourføring av flere behandlingsprotokoller og risikoanalyser. 
 
Ledelsens årlige gjennomgang av informasjonssikkerhet konkluderer også i år 
med at arbeidet med å få på plass flere protokoller over behandlinger og 
arbeidet med ROS- Analyser må gis høyere prioritet.  
Dette gjelder også for aktiviteten for opplæring i informasjonssikkert(KINS) på 
KS-læring. 
Ledergruppa er innforstått med sitt overordnede ansvar for 
informasjonssikkerhet og personvern og at dette arbeidet må være forankret på 
rådmannsnivået. I den forbindelse må vi også i år jobbe med en nærmere 
kobling mellom kvalitetssystem, beredskap og informasjonssikkerhet. 
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Kvalitetssystem og avvik 
Kommunens kvalitetssystem ble oppgradert ved starten av året 2020. Ny 
funksjonalitet ble tatt i bruk samtidig som systemet i sin helhet ble levert som 
skyløsning. Det jobbes kontinuerlig med å fylle kvalitetssystemet med 
dokumentasjon i form av rutiner, prosedyrer, skjemaer, håndbøker, årshjul og 
risikoanalyser. Høsten 2020 ble vi gjort kjent med at leverandøren kommer til å 
fase ut kvalitetssystemet og at vi må starte arbeidet med å anskaffe et nytt i løpet 
av 2021. 
 
I løpet av våren 2020 fikk alle faste ansatte sin egen databruker, noe som også ga 
mulighet for å registrere alle ansatte som brukere i Kvalitetssystemet. Det har 
gjort avvikssystemet mer tilgjengelig for våre ansatte. 
 
Avvik fordelt på kommunalsjefområder: 

 
 
 
 
De mest vanlige avvikstypene: 

 
 
Tabellene tyder på at det er kulturforskjeller i forhold til å melde avvik i ulike deler 
av organisasjonen. Rådmannen ser at det er ulik bevissthet rundt og praktisk 
bruk av kvalitetssystemet. Denne typen arbeid bør prioriteres høyere i flere deler 
av organisasjonen. 
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Andre avvik: 
I tillegg til kvalitetssystemet har vi andre systemer som også er en del av 
internkontrollen i kommunen. Når det gjelder drift av kommunale bygg, bruker 
vi MittBygg og IK bygg. Her registreres det først og fremst arbeidsordre. Noen av 
disse blir også kategorisert som avvik ved registrering. Det er grunn til å tro at vi 
har en viss underrapportering på dette feltet, da få arbeidsordre blir registrert 
som avvik. Eiendom vil gå igjennom rutiner for registrering, slik at dette blir mest 
mulig riktig og ensartet. 
 
I 2020 ble det registrert 6 avvik og av disse er 4 lukket ved slutten av året. 
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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
GRAN KOMMUNE 

 
Fredag 30. april 2021 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 – 1500. 
 
Som medlemmer møtte: 
Inger Staxrud, leder (GBL) 
Bjørn Austad Hvaleby, nestleder (Sp)  
Roger Nyhus (GBL) 
Tonje Bismo Skogstad (Ap) 
 
Følgende medlem hadde meldt forfall:  
Trine Ruud (H)  
 
Følgende varamedlem hadde meldt forfall: 
Ole Sigurd Marthins (H), første vara for H 
 
Følgende varamedlem møtte: 
Odd Ingar Sæterbakken (H), andre vara for H 
 
Ellers møtte: 
Fra administrasjonen: Rådmann Torbjørn Hansen, kommunalsjef Stab og støtte Morten Gausen 
og fagleder økonomi Marianne Olsson (alle møtte under sak 23). 
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Guro Selfors Lund (sak 22) 
og oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Unn Romundgard (sak 23). 
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 
 
Møteprotokollen er sendt til: 
Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmann, kontrollutvalgets medlemmer, og 
varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS, NRK Oppland og avisene Hadeland og Oppland 
Arbeiderblad. 
 

 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med Inger Staxrud som møteleder.   
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 

 

Til behandling: 
 

SAK NR. 21/2021 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.03.2021 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 12.03.2021 godkjennes. 
 

 
SAK NR. 22/2021 FORANALYSE FORVALTNINGSREVISJON: PSYKISK 

HELSE 
 

Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved. Guro Selfors Lund presenterte 
foranalysen og svarte på spørsmål.  
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Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget ønsker å gå videre med planleggingen av et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på området.  
 

2. Innlandet Revisjon IKS bes om å lage en prosjektplan for 
gjennomføring av et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot 
psykisk helsearbeid for barn og unge i Gran kommune med 
vekt på. kommunens tjenestetilbud og samhandling (jf. forslag 
i foranalysens pkt. 5.3).  

 
3. Saken følges opp i kontrollutvalgets møte 21.05.2021. 

 
 
 

SAK NR. 23/2021 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2020 FOR GRAN 
KOMMUNE - KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE  

 
Fra behandlingen: 
Under første del av saken oppsummerte kommunens revisor/Innlandet 
Revisjon IKS revisjonsarbeidet og presenterte revisjonsberetningen. 
Fra Innlandet Revisjon IKS deltok oppdragsansvarlig revisor Unn 
Romundgard. Følgende ble delt ut i møtet: 

• Revisors beretning, datert 30.04.2021 
 
Under andre del av saken presenterte kommunalsjef Stab og støtte 
Morten Gausen og fagleder økonomi Marianne Olsson kommunens 
årsregnskap og årsberetning for 2020 med vekt på: 
 

• Vesentlige regnskaps- og avgiftsmessige problemstillinger 
• Kommunens resultat og økonomiske stilling 
• Lovpålagt rapportering, jf. kommuneloven § 14-7 om 

årsberetningens innhold:  
- Avvik mellom budsjett og regnskap 
- Vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken 

av bevilgningene 
- Måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold av 

vesentlig betydning 
- Tiltak for å sikre en høy etisk standard 
- Kjønnslikestilling 
- Arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og 

diskrimineringsloven 
 

Fra administrasjonen deltok rådmann Torbjørn Hansen, kommunalsjef 
Stab og støtte Morten Gausen og fagleder økonomi Marianne Olsson. 
 

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.  
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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.  
 
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: 
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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. 

 
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 tjenesteområdet 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.  
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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. 
 

 
 
SAK NR. 24/2021 PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 23.03.2021 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kommunestyrets møte den 23.03.2021 tas til 
orientering.  
 

 
 
 
 

 
Gran, 30. april 2021. 
 
 
 
Inger Staxrud 
leder 
 

 
RETT UTSKRIFT: 
Gran, 30. april 2021. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 

 
 
 
 
 

 
 

Møteplan for 2021 – Kontrollutvalget: 
 

• Fredag 05.02.2021 kl. 0900  
• Fredag 12.03.2021 kl. 0900  
• Fredag 30.04.2021 kl. 0900 
• Fredag 21.05.2021 kl. 0900  
• Fredag 11.06.2021 kl. 0900  
• Fredag 03.09.2021 kl. 0900  
• Fredag 22.10.2021 kl. 0900  
• Fredag 10.12.2021 kl. 0900  

 

Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS 
(forvaltningsrevisjon mv) pr. d.d.: 
Foranalyser bestilt på følgende område:  
• Avviksregistrering/avvikshåndtering (KU-

sak 04/21) 
Prosjektplan bestilt på følgende område: 
• Psykisk helse – barn og unge (KU-sak 

22/2021) 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter: 
• Oppfølging av revisjonsrapporten Byggesak, 

oppmåling og branntilsyn (KU-sak 29/20, jf. 
kommunestyresak) 

• Oppfølging av revisjonsrapporten «Mål- og 
resultatstyring i Gran kommune» (k. styret 
13.12.2018, sak 120/18 

 



Til andelshavere

Brandbu 09.04.2021

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ANDELSHAVERE HADELAND FOLKEHØGSKOLE SA

Det innkalles herved til årsmøte for Hadeland folkehøgskole.

På grunn av råd fra Folkehelseinstituttet har styret besluttet aavholde årets årsmøte for Hadeland

folkehøgskole på alternativ måte. Derfor vil det gjennomføres som et skriftlig årsmøte 29.04 2021.

De som skal delta på årets årsmøte må melde seg på ved asende e-post til rektor Arne Ruste

arne@hafos.no eller en SMS til tlf. 4149 94 70.

Merknader til sakslista sendes til rektor Arne Ruste arne@hafos.no innen 25. april.

Saksliste årsmøte 29. april 2021

1. Registrering av påmeldte på e-post eller SMS til rektor Arne Ruste innen 25. april

2. Godkjenning av innkalling og saksliste Frist for merknad: 25.april 2021

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste

3. Valg av møteleder og protokollfører

Forslag til vedtak: Møteleder: Inger Lise Stieng og protokollfører: Arne Ruste

Frist for merknad: 25.april 2021

Forslag til vedtak: Årsmøtet foreslår Inger Lise Stieng som møteleder og Arne Ruste som

protokollfører

4. Valg av to personer til å undertegne protokollen

Forslag: Tom Magnussen (andelseier) og Liv Astrid Hoff (andelseier)

Frist for merknad: 25.april

Forslag til vedtak: Årsmøtet velger Tom Magnussen og Liv Astrid Hoff til aundertegne

protokollen

5. Årsmelding 2020

Frist for merknad: 25.april

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen med de merknader som

framkommer under behandlingen

6. Regnskap 2020

Frist for merknad: 25.april

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet 2020 med de merknader som

framkommer under behandlingen.

7. Valg av revisor

Styrets forslag: Hverven revisjon gjenvelges som revisor.

Frist for andre forslag: 25.april

Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til styrets innstilling.



Pavegne av styret

\,,
 } I,

+lo
Arne Ruste

Rektor/sekretær

Augedalsvegen 15, 2750 Brandbu - Norway - Tel. +47 61 33 96 00

E-post: post@hafos.no - www.hadelandfhs- org.nr 971 069 368



Resultatregnskap
Hadeland Folkehøgskole Sa

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2020 2019

Salgsinntekt 8 9 927 923 10 664 291
Annen driftsinntekt 8 9 556 594 9 502 652

19484517 20 166 943

Varekostnad 1 057 183 1438338
Lønnskostnad 2 10 495 857 10 493 020
Avskrivning på driftsmidler 4 683 800 434 300
Annen driftskostnad 2, 7 3 225 414 6 049 592

15 462 253 18 415 249

Driftsresultat 4 022 263 1 751694

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 6 470 3 233
Annen rentekostnad -188 752 -166 057
Annen finanskostnad -4 358 -1 373

-186 639 -164 197

ÅRSRESULTAT 3 835 624 1587 497

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 3 835 624 1587497

3 835 624 1 587 497

Hadeland Folkehogskole Sa Side  1



Balanse
Hadeland Folkehøgskole Sa

EIENDELER Note 2020 2019

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 4,5 12 246 013 8 912 373
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4,5 612 498 720 398

12 858 511 9 632 771

Investeringer i aksjer og andeler 5 000 5 000

Sum anleggsmidler 12 863 511 9 637 771

Omløpsmidler
Fordringer
Fordringer på elever 7 546 127 249
Andre kortsiktige fordringer 471 946 955 010

479 492 1082258

Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 4 475 940 4 267 687

Sum omløpsmidler 4 955 431 5 349 945

SUM EIENDELER 17 818 942 14 987 716

Hadeland Folkehøgskole Sa Side2



Balanse
Hadeland Folkehøgskole Sa

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Andelskapital 9

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

Sum egenkapital

Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

6

Sum gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Note

Brandbu
Styret i Hadeland Folkehøgskole Sa

2020

322 600

10 387 357

10 709 957

4 137 421

2019

322 600

6 551 733

6 874 333

4 502 437

472 028 782 042
696 035 698 986

1 803 501 2129 919
2 971 564 3 610 946

7108 985 8113 383

17 818 942 14 987 716
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Noter til arsregnskapet 2020
Hadeland F alkehøgskole Sa

Note_1 Regnska psprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små
foretak.

Driftsinntekter
Inntektsforing ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert
som de leveres. Offentlige tilskudd periodiseres over stønadsperioden.

Skatt
Foretaket er ikke skattepliktig for sin virksomhet..

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske
levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som
gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives
til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er
det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige
kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen
ikke lenger er til stede.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste
verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.
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et Notertilarsregnskapet202 I
Hadeland Folkehogskole Sa

Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2020 2019
8 028 985 8 078 474
1 199 004 1 275 957

936 113 925 584
331 754 213 005

10 495 857 10 493 020

Selskapet har i 2020 sysselsatt 17 årsverk.

Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Kostnadsfordeling pensjonsordninger 2020 2019 2018
Kostnad lukket kollektiv pensjonsordning 28 325 45 587 0
Kostnad kollektiv pensjonsordning 723 410 700 830 0
KostnadAFP 184 378 179 167 0
Sum 936 113 925 584 0

Ytelser til ledende personer
Lonn
Annen godtgjorelse

Daglig leder
777 227

4 825

Styret
58 000

0

Sum 782 052 58 000

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 91 033.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 16 022.

Note 3 Bankinnskudd

Innestaende midler pa skattetrekkskonto (bundne midler) er pa kr. 356 594.
Innestaende midler pa depositumskonto fra elever er pa kr. 259 842
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Noter til arsregnskapet 2020
Hadeland Folkehøgskole Sa

ote 4_Anleggsmidler

Driftsløsøre, Miljøstasjon Skole Internat
inventar ol.

Anskaffelseskost pr. 01.01.20 1 623 725 47 173 7 090 618 4 450 858

Tilgang kjopte drifsmidler 4 111 539
Anskaffelseskost 31.12.20 1 623 725 47 173 11202158 4 450 858

Akkumulerte avskrivninger 1336177 14 173 1965045 2 864 958
31.12.20
Av- og_ nedskrivninger pr. 31.12.20 1 336177 14 173 1965045 2 864 958
Bokført verdi 31.12.20 287 548 33 000 9 237 113 1 585 900

Årets ordinære avskrivninger 50 700 1 300 508 600 66 000

Økonomisk levetid 10 år

A vskrivningsplan saldo 15% saldo 4% saldo 4-15% saldo 4%

Boliger Tomt, Transportmid Sum
uteanlegg ler

Anskaffelseskost pr. 01.01.20 1262000 330 000 990 599 15 794 973

Tilgang kjøpte driftsmidler 65 000 4 176 539

Avgang i aret 267 000 267 000
Anskaffelseskost 31.12.20 1060000 330 000 990 599 19 704 512

Akkumulerte avskrivninger 665 649 6 846 002
31.12.20
Av- og nedskrivninger pr. 31.12.20 0 0 665 649 6 846 002
Bokført verdi 31.12.20 1060000 330 000 324 950 12 858 510

Årets ordinære avskrivninger 57 200 683 800

Økonomisk levetid
A vskrivningsplan saldo 15%
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Noter til rsregnskapet 2020
Hadeland Folkehøgskole Sa

Note 5 Pantstillelser og garantier

31.12.2020
Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner -4 137 421

31.12.2019

-4 502 437
Sum -4 137 421 -4 502 437

Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler

Faste eiendommer
Driftstilbehør

12 246 013
612 498

8 912 373
720 398

Sum 12 858 511 9 632 771

Note 6_Annen langsiktig gield

Gjeld som forfaller mer enn
fem år etter regnskapsårets
slutt:

Gjeld til kredittinstitusjoner

2020 2019

2 320 618 2 685 634

Note 7 Andre driftskostnader

2020 2019
Driftskostnader skole og internat 1 361 900 1 935 114
Reparasjon og vedlikehold 247 688 291 596
Eksterne honorar og tjenester 616 889 677 055
Kontorrekv. Telefon, porto etc 156 520 138 422
Skoleplaner, profilering 149 396 156 330
Kontigenter, Info-kontoret 315 968 344 677
Reiseutgifter, studietur kurs etc. 175 722 2 264 749
Forsikringer 135 732 128 118
Diverse kostnader 86 858 113 530
Tapp fordringer -21 258 0

Sum driftskostnader 3 225 414 6 049 591
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Noter til arsregnskapet 2020
Hadeland Folkehøgskole Sa

Note 8 Driftsinntekter og offentlige tilskudd

Salgsinntekter består av:

Oppholdspenger, studietur, kurs elever

Kursvirksomhet, utleie o.l
Andre inntekter
Gevinst ved avgang anleggsmidler
Sum salgsinntekt

2020 2019
5 079 432 9 004 356

298 969 1173967
1 081 522 485 968
3 468 000
9 927 923 10 664 291

Offentlige tilskudd består av:

Statstilskudd
Elevtilskudd
Husleietilskudd

1 831 000
7 458 487

267 107

1774000
7 387 500

341 152
Sum offentlige tilskudd 9 556 594 9 502 652

Note 9 Andelseiere

Det er utstedt andeler med varierende pålydende på til sammen  kr  322 600. Den største andelseieren
er Gran Kommune som har en andel pa  kr  300 000. For ovrig er det en rekke andelseiere med
andeler på fra  kr  100 til  kr  1 000 pr andel.
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ANDELSLAGET VED
HADELAND FOLKEHØGSKOLE

ÅRSMELDING 2020

Styret for Hadeland folkehøgskole SA har fra 10.05.20 hatt følgende sammensetning:

Navn Verv På Vara På valg
valg

Inger Lise Stieng Styreleder 2023 Mari Marte Graff Ulsrud 2023
Arnfinn Nilsen Styremedlem 2022 Annika Birkelund 2022
Roger Nyhus Styremedlem 2024 Kietil Hatlebrekke 2024
Solveig Kalstad Styremedlem 2022 Therese Alm 2022
Brenden

I styret har følgende representanter møtt  i  tillegg (for elever og personal):

Navn Verv Pavalg Vara
Carina Maritza Repr. ped. personal 2022 Asgeir Grind
Vildem
Lisbeth Østby Representant for 2021 Tom Magnussen

øvrige arbeidstakere
Jana Leonardsen Elevrepresentant
Våren 2020
May Ly Dang Elevrepresentant
Høsten 2020

Elevene velger ny representant og vara til styret hver høst.
Representant og vara for øvrige arbeidstakere velges for 2 år blant de ansatte høsten 2021.

Valgkomite:

Navn Pavalg
Anne Gunhild Reidem 2023
Kari Dæhlen 2023
Karl Ole Egge 2022

Bedriftens art og beliggenhet

Hadeland folkehøgskole er en frilynt folkehøgskole som drives etter Lov om folkehøyskole
med forskrifter. Skolen har statstilskudd etter rammer gitt av departement og Storting. I
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tillegg betaler elevene for kost og losji, undervisningsmateriell og ekskursjoner/studieturer. I
sommersesongen driver skolen kurs- og utleievirksomhet. Skolen drives i bygninger som eies
av Hadeland folkehøgskole SA i Gran kommune på Hadeland.

Økonomi og regnskap

Hadeland folkehøgskole har hatt en omsetning i 2020 på kr 16.016.517,- mot kr 20.166.793,-
i 2019, og et årsresultat på kr 3.835.624,- i 2020 mot kr 1.587.497,- i 2019.
Skolens driftsresultat ble kr 4.022.263-.

Grunnen til det økning i årsresultat og driftsresultat er at salget av boligene Augedalsvegen
22 og 24, er tatt inn som annen driftsinntekt i regnskapet. Regnskapsmessig har disse to
boligene gitt et overskudd på kr 3.468.000,-.

Trekker vi ut salget vil resultatet av skoledriften gi et driftsresultat på kr 554.263,- og et
årsresultat på kr 367.624,-.

Elevtallet våren 2020 var meget bra med 90 elever. Høsten ble utfordrende med stor nedgang
av antall elever som takket ja til skoleplass, sannsynligvis pga Covid-19. Skoleåret 2020/2021
startet opp med 74 elever.

Skolen måtte stenge ned og sende alle elevene hjem 12.mars 2020. Dette resulterte i at skolen
måtte tilbakebetale for kost og losji for 7 uker, og starte med digital undervisning, både
linjefag og valgfag. Skolen fikk kompensert kr 672.000,- i etterkant fra
Kunnskapsdepartementet.

Skolens sommerdrift gir normalt gode inntekter. På grunn av Covid 19 fikk kun to av
kundene våre gjennomført den planlagte kursvirksomheten. Dette medførte at inntekt fra
sommerdrift falt fra kr 1.308.030,- i 2019 til kr 282.469,- i 2020.

Hovedbygningens fasade er pusset opp i løpet av året. Asbestplater er fjernet og bygget er nå
kledd med malt panel. I tillegg er det etterisolert. Viggabygg AS har vært ansvarlig for hele
prosessen. Arbeid og materialer har hatt en totalkostnad på kr 3.968.750,-. Dette er i helhet
finansiert av salg av to eneboliger (Augedalsvegen 22 og 24) som ble solgt for til sammen kr
3.735.000,- minus omkostninger. I tillegg har skolen fått tilbake kr 353.394,- 1

merverdiavgift i forbindelse med oppussingen.

På bakgrunn av Covid-19 og redusert sommerdrift, valgte vi at noen av skolens ansatte brukte
noe av sommeren til å oppgradere A-salen til et atrium. Dette istedenfor å permittere. Dette
kostet kr 80.596,- i materialer. Finansieringen var en gave på inntil kr 300.000 fra
Sparebankstiftelsen Gran til to prosjekter. Det gjenstår kr 224.000,- av gaven, som er planlagt
brukt til å skifte ut gulvet i gymsalen sommeren 2021.

Likviditetsmessig er situasjonen pr 31.12.20 tilfredsstillende. Dette på grunn av at Hadeland
folkehøgskole fikk kompensert kr 672.000,- da vi måtte tilbakebetale for kost og losji (7
uker) og kr 110.000,- for «coronarelaterte ekstrakostnader knyttet til Covid-19». Hadeland
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folkehøgskole er imidlertid avhengig av et stabilt høyt elevtall over tid for å bedre
egenkapitalen ytterligere.

Regnskapet gir etter styrets mening en rettvisende oversikt over virksomhetens finansielle
stilling pr. 31.12.2020.

Det er styrets oppfatning at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Elevtall totalt

13/ 14 14/ 15 15/ 16 16/ 17 17/18 18/19 19/20 20/21

Antall søkere 142 163 187 169 199 218 224 218

Antall elever 83 91 92 66 98 94 100 74

startet

Antall elever 79 83 84 56 84 89 90

fullførte

Elevtall pr linje

Søkere/ tatt opp Aikido MAZ Yoga TMK K-pop Manga&
Webtoons

12/13 45/ 31 36/ 32 36/ 19 4/ 0
13/14 42/28 26/ 18 30/ 21 16/ 0 *
14/15 49/ 31 24/ 19 29/ 16 37/ 13
15/16 53/31 21/13 38/21 47/12
16/17 34/18 24/14 31/11 55/18
17/18 33/28 12/0 22/17 55/30 27/23
18/19 25/13 20/12 42/19 63/20 68/30
19/20 38/24 20/10 32/16 59/25 76/25
20/21 25/15 avviklet 37/8 56/20 74/26 6/3

*Linjen startet opp 14/15

Søkertallet for 2019/2020 var høyt med 218 elever. Imidlertid valgte mange av søkerne å
takke nei til skoleplass. Mange begrunnet dette med usikkerhet rundt Covid-19. Vi startet opp
med 74 elever. Høsten startet vi med en ny linje som heter Manga og Webtoons. Vi kom sent
i gang med markedsføring av linjen, men valgte å sette starte opp tross få søkere.
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Tilskudd

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Omregnede 220,76 219,07 215,82 187,86 216,39 222,34 201,89

tilskudds-
elever
Statstilskudd 8.791.037 9.163.054 9.432.680 9.646.651 9.601.413 9 502 652 9.615.335

iNOK

Statstilskudd er basert på gjennomsnittlig elevtall de 3 foregående år.
Omregnede tilskudds-elever er summen av elevtall på langkurs, kortkurs og dobbelttellende
elever.
I statstilskuddet er det beregnet inn et husleietilskudd som er basert på investering i
bygninger. Husleietilskuddet er økt pga bygningsmessige investeringer de siste årene.

Likestilling
Hadeland folkehøgskole ønsker en lik fordeling mellom kjønnene. I styret har det i det
inneværende år vært to kvinner og to menn. Representanter for elever og personal er ikke
medregnet i dette.

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet på en folkehøgskole er intenst og arbeidskrevende i de ukene som langkurset
gjennomføres. Med lørdagsundervisning og sosialpedagogiske oppgaver er lærernes
arbeidstid komprimert inn i 33 uker med undervisning pluss to uker med planlegging og
etterarbeid. Det praktiske personalet følger et vanlig arbeidsår og gjennomfører også
sommerdriften ved skolen. Noen uker kan være meget arbeidskrevende avhengig av antall
deltakere på kurset. Dette krever fleksibilitet og evne til omstilling hos personalet alt etter
hvor i året vi er.
I 2020 har det vært veldig lite sykefravær, til tross for store utfordringer. Lærerne måtte blant
annet «kaste seg rundt» og starte med digital undervisning, noe som er svært krevende på en
folkehøgskole. Dette ble gjennomført på en enestående måte. I evalueringen helt på slutten av
året roste elevene lærerne og skolen for hvordan undervisningen ble gjennomført.

Fravær
Samlet Sykemeldt Egenmeldt Skader Ulykker
sykefravær

2020 1,02% 0,48% 0,54% 2
2019 1,4% 1,1% 0,3% 0 0
2018 4,24% 3,82% 0,42% 0 0
2017 5,42% 5,02% 0,40% 0 0
2016 12,76 12,23 0,53 0 0
2015 21,59 % 20,49 % 1,10 % 0 0
2014 5,06% 3,56% 1,5 % 0 0
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2013 14,80 % 14,06 % 0,74% 0 0
2012 11,72 % 11,12 % 0,6% 0 0

*Egenmeldingene er i all hovedsak: omsorgspermisjon som ble doblet i forbindelse med
Covid-19.
**En brannskade og såpe i øyet

Personalet 2020

Pdeagog1s» persona,:
Navn Stilling % Undervisning
Arne Ruste Rektor 100 Valgfag: ta opp fag fra vgs

Liv Astrid Hoff Valgfag 20 Kreativt møte, sangteknikk
Sykemeldt t.o.m 31.07.2020
Pensjonist fra 01.08.2020

Dimitris Farmakidis Linjelærer 100 LINJE: Aikido
Valgfag Valgfag:

Frigjørende dans
Ki og Ken

Hallgeir Holden Valgfag 70 Drømmearbeid
50% fra Ballspill
01.08.2020 Noe administrasjon og opplæring

av konstituert inspektør
Jon Lennart Løbak Linjelærer 100 LINJE: K-pop

Valgfag Koreansk språk
Konstituert Valgfag: TaeKwonDo og Shiatsu
inspektør
50% fra
01.08.2020

Carina Maritza Vildem Valgfag 83 Kunstglass
Keramikk
Kunsthåndverk
Håndverkteknikker

Ida Falchenberg Linjelærer 69 LINJE: Yoga-linjen
Valgfag SVANGERSKAPSPERMISJON

og permisjon fra 01.08.2020
Ida Vasstrand Linjelærer 100 Vikar for Ida Falchenberg

Yoga Linje: Yoga
Vikariatet avsluttet 20.05.2020

Runar Lundvall Linjelærer 50 LINJE: Trening Mindfulness og
Valgfag Kosthold

Tum
Sa opp sin stilling 01.03.2020

k
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Asgeir Grind Linjelærer 78 % var2020 LINJE: TMK
Valgfag 100% host 2020 Stvrketrening

Jack Choe Linjelærer 83 Linje: K-pop
Valgfag: k-pop og Japansk sprak

Mina Sannes Lærer 30 Dans
Johannesen valg fag
Eden Bilen Melles Linjelærer 100 Linje: Manga og Webtoons

Manga og Valgfag: Manga og tegning
Webtoons Ansvarlig for skolens
Valgfag markedsforing, nettside etc.

Rabin Thapa Linjelærer 100 Linje: Yoga
Yoga Valgfag: Yoga og thaimassasje
Valgfag Vikariat for Ida Falchenberg

skoleåret 2020/2021

ø .vr1g persona :
Navn % Stilling

Katrine Foss 100 Internatleder/assisterende rektor 50% fra
16/9-2019

Tom Magnussen 100 Driftsleder / valgfag bueskyting

Lisbeth Østby 100 Renhold/kjøkken

Øyvind Olavsen 100 Kjøkkenleder og kokk

T. Elisabeth Nordstrøm 100 Kokk

Cornelis Mertens Nicolaj 100 Lærling kokkfag V g3
Fra 01.08.2020

Tone Bjørnstad 100 Kontormedarbeider

Bent Elvheim Ca20 V aktmestertj ene ster
Vaktmestertjenester ved behov

Kurs og tilstelninger 2020:
Yogakurs kortkurs, Aikido - kortkurs, Asiatisk aften.

Leietakere sommeren 2020:
Operasjon Dagsverk og Norsk Forening for Oppmerksomt Nærvær
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Avslutning

Året 2020 har vært preget av Covid-19. Nedstengning av skolen 12. Mars, avlysning av de
fleste sommerkursene og relativt få elever skolearet 2020/21 gjorde året utfordrende. Likevel
har skolen blitt pusset opp utvendig og A-salen, som er et viktig rom for skolen, blitt
oppgradert.
Økonomisk kom skolen greit ut av det takket være «tilskudd til kompensasjon» og
«kompensasjon for merutgifter knyttet til Covid-19» fra staten.

Styret vil takke alle som har bidratt til gjennomføringen av dette driftsåret. Gjennom sin
innsats har de lagt grunnlaget for Hadeland folkehøgskoles videre drift og utvikling.

Brandbu, den 14.04.2021

Styret:

4audio#um
ii@eri.ts- sere

Styreleder
r, i·a...

styremedlem

z. -Ke• Be.
Solveig stad Brenden

styremedlem

,Jee
Carina M. Vildem

styremedlem±±e.Roger Nyhus
styremedlem

db _h  /)
Lisbeth Østby
styremedlem

ls
Styremedlem ( elevrepresentant)

Arne Ruste
rektor/ sekretær
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Til Årsmøtet i  
Hadeland Folkehøgskole SA 

 

 

 

Uavhengig revisors beretning for 2020 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert Hadeland Folkehøgskole SA sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 3.835.624. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, 
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men 
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 

Legally signed by 
Toril Dolvik
16.04.2021



Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge 
av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til revisorforeningen.no/revisjons-
beretninger. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av 
overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 

Hønefoss, 14. april 2021 
Hverven Revisjon AS 

 
 

_____________________________ 
Toril Dolvik 

statsautorisert revisor 



Fra Hadeland Folkehøgskole SA
v/sty:ret og daglig leder

Til selskapets revisor
Hverven Revisjon AS

I forbindelse med Deres revisjon av årsregnskapet for Hadeland Folkehøgskole SA pr. 31.12.2020,
bekrefter vi at årsregnskapet blir avlagt i overensstemmelse med lov og god regnskapsskikk.

Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning følgende uttalelser:

• Vi erkjenner vårt ansvar for utfonningen og gjennomføringen av intern kontroll for å forhindre
og avdekke missligheter og feil.

• Vi har oppfylt vårt ansvar for utarbeidelse av regnskapet (jf. vilkårene for revisjonsoppdraget),
og regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

• Årsregnskapet inneholder ikke vesentlige feil eller mangler.

• Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder
regnskapsestimater til virkelig verdi, er rimelige.

• Vi har gitt revisor opplysning om resultatene av våre vurderinger av risikoen for at regnskapet
kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.

• Det har ikke forekommet uregelmessigheter hvor ledelse eller ansatte med betydningsfull rolle
i regnskaps- og intern kontroll-systemene er involvert, eller andre uregelmessigheter som
kunne ha hatt vesentlig betydning for årsregnskapet.

• Vi har gitt revisor opplysning om alle viktige fakta vedrørende eventuelle misligheter eller
mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket foretaket.

• Regnskapssystemet, registrerte opplysninger og all underliggende dokumentasjon og
tilleggsopplysninger samt alle referater fra generalforsamlinger og styremøter har vært holdt
tilgjengelig for Dem. Vi har også gitt revisor ubegrenset tilgang til personer i enheten som det
etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra.

• Nedenfor følger liste over foretakets nærstående parter. Vi bekrefter fullstendigheten av
opplysningene som er gitt om hvem som er foretakets nærstående parter og tilstrekkeligheten
av opplysninger i årsregnskapet om nærstående parter og transaksjoner med disse.

• Skolen har overholdt alle sider av kontraktsmessige betingelser som kan ha vesentlig
betydning for årsregnskapet i tilfelle manglende overholdelse. Det har ikke forekommet brudd
på lov, forskrifter eller andre krav fastsatt av regulerende myndigheter som kan ha vesentlig
betydning for regnskapene i tilfelle manglende overholdelse.

• Folgende er blitt behorig registrert og, nar det er aktuelt, tilfredsstillende redegjort for i
årsregnskapet:
a) Eventuelle saldoer og transaksjoner med nærstående parter.
b) Tap oppstått fra salgs- og kjøpsforpliktelser.



c) Avtaler og opsjoner vedrørende tilbakekjøp av tidligere solgte eiendeler.
d) Eiendeler stilt som sikkerhet.

• Vi har ingen planer eller hensikter som kan medføre vesentlige endringer i balanseførte verdier
eller klassifisering av eiendeler og gjeld.

• Skolen har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelser av eller
heftelser på selskapets eiendeler, med unntak av dem som fremgår av note til årsregnskapet.

• Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og
latente. Det er ikke avgitt garantier til tredjeparter.

• Det har ikke forekommet hendelser etter periodens utløp som medfører justeringer av, eller
tilleggsopplysninger i, årsregnskapet eller i noter til årsregnskapet.

• Det er ikke mottatt krav i forbindelse med rettssaker, og vi forventer heller ikke amotta slike
krav.

• Det eksisterer ingen formelle eller uformelle bindinger eller sikkerhetsstillelser vedrørende
noen av våre kontant-, bank- og verdipapirbeholdninger utover det som er opplyst i note til
regnskapet.

Brandbu,

'a.-11111Nilsen
Styremedlem

5..fa/fl}
Solveig stad Brenden Ame Ruste
Styremedlem Rektor

..$$.±k2..
Carina MaritzaVidem
Styremedlem

±saga±pd;1.e
Lisbeth Østby May ang
Styremedlem Styremedlem

Liste over nærstående til Hadeland Folkehøgskole SA:

Gran kommune samt øvrige andelseiere, styrets medlemmer.

(med nærstående menes part som har bestemmende eller betydelig innflytelse pa den andre
partens strategi eller operative valg)
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MØTEPROTOKOLL  
 

Gran ungdomsråd  
 
Dato: 20.04.2021 09:00- 10:00 
Sted: Digitalt møte på Teams 
Arkivsak: 21/00472 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
medlemmer:  
 
 

Maren Vestby-Lyseng 
Camilla Hagen Løvbrøtte 
Jørgen Johan Stastad 
Jan Thomas Hageberget 
Ellen Stigen Gisleberg 
Vemund Viken 
Jenny Habberstad 
Oskar Engensbakken 
Marte Engensbakken 
Maria Elvestuen 
 
Vemund Viken (kommunestyrets kontaktperson) 

  
Forfall: 
 
Andre:  
  

Kasper Wats-Stubberud, Even Sterten 
 
Randi Eek Thorsen deltok innledningsvis på møtet. 

  
Fra administrasjonen: Jane Rogstad Slette 
  
Protokollfører: Jane Rogstad Slette 
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 23.04.21 
 
 

SAKSLISTE  

    

1/21 21/00386-2 
Orientering om forslag til rusmiddelpolitisk handlingsplan for Gran 
og Lunner, 2021- 2024 

 

    

 

Tema/ orienteringer 
 

 Oppstart av nytt ungdomsråd 



 2  

 Ordfører Randi Eek Thorsen innledet 

 Retningslinjer for Gran ungdomsråd 

 Forberedelse til valg av leder og nestleder 

 Møteplan 1. halvår 2021- neste møte blir 25.05.21 

 Kommunikasjon mellom sekretariatet rådets medlemmer 
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1/21 Orientering om forslag til rusmiddelpolitisk handlingsplan for Gran og 
Lunner, 2021- 2024 
 
Arkivsak: 21/00386 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Gran ungdomsråd 20.04.2021 1/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Ungdomsrådet tar utkastet til forslaget til rusmiddelpolitisk handlingsplan for Gran og Lunner 2021- 
2024, til orientering.  
Ungdomsrådet har følgende innspill til handlingsplanen:…. 
 
Gran ungdomsråds behandling 20.04.2021: 
 
Behandlingen av saken ble utsatt til neste møte. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Eldrerådet  
 
Dato: 12.04.2021 09:00- 11.45 
Sted: Fjernmøte -digital møteplattform 
Arkivsak: 21/00053 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
medlemmer: 
 
Møtende 
varamedlemmer: 

Tine Øverlier, Grete Øverlier, Peter Oskar Saugstad, Leif Kristiansen, Asmund 
Johnsrud, Olav Halgeir Nordli 
 
Kari Dæhlen 

  
Forfall:  
 
Fra frivilligsentralen: 

Randi Eek Thorsen 
 
Øyvind Haslestad 

  
Fra administrasjonen: Sigrid Lerud, Anne Lise Koller, Kari Møyner, Mette Mosby Kristiansen 
  
Protokollfører: Kjersti Høibø Tysland 
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen fredag 16.04.2021 kl 12.00 
 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 08.03.2021  

9/21 21/00201-12 Kirkestallen på Granavollen_Plassering av toalettanlegg  

10/21 21/00449-19 Orienteringssak om prosjekt 690  

11/21 21/00235-6 Orienteringssaker - eldrerådet 12.04.2021  
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Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 
Innkalling og sakslista ble enstemmig godkjent 
 
 
Godkjenning av møtebok 
Protokollen fra møtet 08.03.2021 ble enstemmig godkjent 
 
 
Tema /orientering 
 

 Informasjon om Nasjonal erfaringskonferanse for Leve hele livet – «Lær av hverandre – Dele 
med hverandre».  Arrangør KS – Dato: onsdag 26. mai, Sted: nettbasert 

 

 Forslag om etablering av helsefellesskap – Notat fra Jørund Hassel, kommunal 
brukerrepresentant i overordnet samarbeidsutvalg i Sykehuset Innlandet HF. 

 
 
 

9/21 Kirkestallen på Granavollen_Plassering av toalettanlegg 
 
Arkivsak: 21/00201 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 07.04.2021 20/21 

Eldrerådet 12.04.2021 9/21 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

12.04.2021 8/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Planutvalget vedtar at et offentlig toalettanlegg bygges vest i Kirkestallen på Granavollen. 
 
 
Eldrerådets behandling 12.04.2021: 
Rådgiver ved kulturkontoret Kari Møyner orienterte om saken  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Olav Halgeir Nordli, Kari Møyner, Tine Øverlier, Grete Øverlier, Kari Dæhlen, Asmund Johnsrud 
 
Tine Øverlier fremmet følgende forslag til vedtak:  
Eldrerådet støtter bygging av offentlige toalett i Kirkestallene. 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak 12.04.2021: 
Eldrerådet støtter bygging av offentlige toalett i Kirkestallene. 
 
 
[Lagre]  
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10/21 Orienteringssak om prosjekt 690 
 
Arkivsak: 21/00449 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 08.04.2021 21/21 

Eldrerådet 12.04.2021 10/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Formannskapet tar saken til orientering 
 
Eldrerådets behandling 12.04.2021: 
Kommunalsjef for helse og omsorg, Mette Mosby Kristiansen informerte om saken og la også fram 
presentasjon vedrørende befolkningsframskrivinger og vurderinger av behov for sykehjem og 
tilsvarende boliger med heldøgns bemanning. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Tine Øverlier, Grete Øverlier, Mette Mosby, Asmund Johnsrud, Olav Halgeir Nordli, Kari Dæhlen 
 
Grete Øverlier fremmet følgende forslag til vedtak: 
Gran eldreråd er sterkt bekymret og redd for at kommunen vurderer å ikke bygge omsorgsboliger på 
Sagatangen. Eldrerådet viser i sitt vedtak i sak 5/21 Sagatangen og opprettholder sitt vedtak om at 
Sagatangen utbygges med sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Viser også til reform «Leve hele 
livet» som understreker at alle skal kunne leve egne liv så lenge som mulig. 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Eldrerådets vedtak 12.04.2021: 
Gran eldreråd er sterkt bekymret og redd for at kommunen vurderer å ikke bygge omsorgsboliger på 
Sagatangen. Eldrerådet viser til sitt vedtak i sak 5/21 Sagatangen og opprettholder sitt vedtak om at 
Sagatangen utbygges med sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Viser til reform «Leve hele livet» 
som understreker at alle skal kunne leve egne liv så lenge som mulig. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

11/21 Orienteringssaker - eldrerådet 12.04.2021 
 
Arkivsak: 21/00235 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 12.04.2021 11/21 
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Rådmannens innstilling: 
 
Vedtak utformes i møtet 
 
Eldrerådets behandling 12.04.2021: 
Eldrerådet hadde tre saker til orientering.  

1. Orientering om plan forslaget for Øvre Hovsgutua 5, Gran som ligger ute til høring, v/ 
fagansvarlig for plan- og bygningsavdelingen Sigrid Lerud 

2. Orientering om planforslaget for Bildenmoen som ligger ute til høring – høringsfrist 12.mai, 
ved fagansvarlig ved plan og bygningsavdelingen Sigrid Lerud. Saken tas i neste møte. 

3. Orientering om referatsak til kommunestyret vedrørende rapport om Skjervum ved 
kommunalsjef for Helse og omsorg Mette Mosby Kristiansen. 

 
Disse hadde ordet i sakene: 

1. Grete Øverlier, Asmund Johnsrud, Olav Halgeir Nordli, Tine Øverlier, Sigrid Lerud, Kari 
Dæhlen. 

2. Grete Øverlier, Tine Øverlier, Sigrid Lerud, Olav Halgeir Nordli 
3. Tine Øverlier, Mette Mosby Kristiansen, Asmund Johnsrud, Grete Øverlier, Kari Dæhlen, 

Kjersti Tysland. 
 

Grete Øverlier fremmet følgende forslag til vedtak i orienteringssak 3: 
Gran eldreråd viser til utredning om Skjervum og mener at byggingen på Sagatangen startes opp som 
tidligere planlagt. Eldrerådet er rystet over forholdene på Skjervum. Eldrerådet ber om informasjon 
om de forventede innsparte midler i det nye prosjektet, investeringer og drift. 
 
Votering 

1. Enstemmig vedtatt  
2. Uten vedtak 
3. Enstemmig vedtatt 

 
 
Eldrerådets vedtak 12.04.2021: 
1. Eldrerådet tar orienteringen vedrørende Hovsgutua til orientering 
 
3. Gran eldreråd tar orienteringen vedrørende rapport om Skjervum til orientering og viser til 
utredning om Skjervum og mener at byggingen på Sagatangen startes opp som tidligere planlagt. 
Eldrerådet er rystet over forholdene på Skjervum. Eldrerådet ber om informasjon om de forventede 
innsparte midler i det nye prosjektet, investeringer og drift. 
 
[Lagre]  
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MØTEINNKALLING   
 

Eldrerådet  
 
Dato: 03.05.2021 09:00  
Sted: Fjernmøte - Digital møteplattform  
Arkivsak: 21/00053  
Arkivkode: 033   
 
Eventuelt forfall meldes til utvalgssekretær via epost postmottak@gran.kommune.no 
eller tlf 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 

Tema/informasjon 
 Eventuelt – åpen post/spørsmål fra rådets medlemmer 

 
 

SAKSLISTE  

12/21 21/00235-8 Orienteringssaker - eldrerådet 03.05.2021  

    

 
 
Jaren, 29. april 2021 
 
 
 
Kjersti Høibø Tysland 
Utvalgssekretær 
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12/21 Orienteringssaker - eldrerådet 03.05.2021 
 
Arkivsak-dok.  21/00235-8 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Kjersti Høibø Tysland 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Eldrerådet 03.05.2021 12/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Eldrerådet tar orienteringen til orientering 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
Orienteringssak 03.05.2021: 
Orientering vedrørende «Leve hele livet» og kommunens arbeid med reformen  v/ Runa Hoff Dehli 
konsulent i Helse og omsorg. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Eldrerådet har saker til orientering i sine møter og erfarer at det kan være behov for vedtak i disse 
sakene. Orienteringssakene legges derfor fram som egen sak.  
 
Orientering 03.05.2021 
Orientering vedrørende «Leve hele livet» og kommunens arbeid med reformen v/ Runa Hoff Dehli 
sykepleier og konsulent i Helse og omsorg. Saken skal legges fram til politisk behandling i juni.  
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Ikke aktuelt 
 
Eksisterende planer 
Ikke aktuelt 
 
Gjeldende vedtak 
Ikke aktuelt 
 
Økonomi 
Ikke aktuelt 
 
Bemanning 
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Ikke aktuelt 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Det er ingen egen saksutredning til eldrerådet i forbindelse med orienteringen.  
Eldrerådet får denne saken til orientering i tidlig fase da saken skal opp til politisk behandling i juni. 
Rådet vil da få den opp til behandling som politisk sak. Eldrerådet tar saken til orientering. Eventuelle 
andre vedtak utformes i møtet. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ikke aktuelt 
 

 
Dato: 29. april 2021 
Godkjent av rådmannen 
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TILLEGGSSAKSLISTE   
 

Eldrerådet  
 
Dato: 03.05.2021 09:00  
Sted: Fjernmøte – digital møteplattform  
Arkivsak: 21/00053  
Arkivkode: 033   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TILLEGGSSAKSLISTE  

13/21 21/00449-30 Prosjekt 749 -helse og omsorgssenter på Sagatangen  

    

 
 
Jaren, 30. april 2021 
 
 
 
Kjersti Høibø Tysland 
Utvalgssekretær 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Eldrerådet  
 
Dato: 03.05.2021 09:00 – 11.00 
Sted: Fjern møte – digital møteplattform 
Arkivsak: 21/00053 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
medlemmer: 
 
Møtende 
varamedlemmer: 

Tine Øverlier, Grete Øverlier, Peter Oskar Saugstad, Olav Halgeir Nordli 
 
 
Kari Dæhlen, Anne Margrete Knarud 

  
Forfall:  
 
Fra Frivilligsentralen 

Randi Eek Thorsen, Asmund Johnsrud, Leif Kristiansen 
 
Øyvind Haslestad 

  
Fra administrasjonen: Runa Hoff Dehli  
  
Protokollfører: Kjersti Høibø Tysland 
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen torsdag 06.05.2021 kl 12.00 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet   

12/21 21/00235-8 Orienteringssaker - eldrerådet 03.05.2021  

13/21 21/00449-30 Prosjekt 749 -helse og omsorgssenter på Sagatangen  
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Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent 
 
 
Godkjenning av møtebok 
Protokollen fra møtet 12.04.2021 ble enstemmig godkjent 
 
 
Tema/ informasjon 
Informasjon fra frivilligsentralen v/Øyvind Haslestad: 
1. Frivilligsentralen planlegger datakurs for eldre i samarbeid med seniorforum – mer informasjon 

kommer i mai 
2. Frivilligsentralen arbeider med brannsikringsprosjekt – og ønsker å opprette brannvernteam – et 

forebyggende team. Spør om en eldrerådsrepresentant kam sitte i en referansegruppe for 
prosjektet. Eldrerådet er positiv til det. 

 
 
 
12/21 Orienteringssaker - eldrerådet 03.05.2021 
 
Arkivsak: 21/00235 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 03.05.2021 12/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Eldrerådet tar orienteringen til orientering 
 
Eldrerådets behandling 03.05.2021: 
Sykepleier og konsulent i helse og omsorg Runa Hoff Dehli orienterte om kommunens arbeid med 
«Leve hele livet» så langt og om arbeid med politisk sak som skal til behandling i juni.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Tine Øverlier, Grete Øverlier, Kari Dæhlen, Anne Margrete Knarud, Olav Halgeir Nordli, Øyvind 
Haslestad 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak 03.05.2021: 
Eldrerådet tar orienteringen til orientering 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

13/21 Prosjekt 749 -helse og omsorgssenter på Sagatangen 
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Arkivsak: 21/00449 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 06.05.2021 31/21 

Eldrerådet 03.05.2021 13/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Formannskapet tar saken til orientering 
 
Eldrerådets behandling 03.05.2021: 
Eldrerådet baserte behandlingen av saken på den skriftlige framlagte saken.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Tine Øverlier, Grete Øverlier, Kari Dæhlen, Olav Halgeir Nordli 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak 03.05.2021: 
Eldrerådet tar saken til orientering 
 
[Lagre]  
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MØTEINNKALLING   
 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Dato: 10.05.2021 09:00  
Sted: https://whereby.com/gunn-kristin-reinli   
Arkivsak: 21/00031  
Arkivkode: 033   
 
Eventuelt meldes via epost gunn.kristin.reinli@gran.kommune.no. 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 
 

Tema/orienteringer 
 
*Status for vaksinasjon i Gran kommune v/Lisa Tolpinrud. 
 
 

SAKSLISTE  

9/21 21/00164-1 
Årsmelding Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 2020 

 

10/21 21/00073-20 
Ferie- og fritidstilskudd til personer med behov for personlig assistanse 
i Gran kommune 

 

    

 
 
Jaren, 6. mai 2021 
 
 
Gunn Kristin Reinli 
Utvalgssekretær 
 
 

mailto:gunn.kristin.reinli@gran.kommune.no
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9/21 Årsmelding Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
2020 
 
Arkivsak-dok.  21/00164-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Gunn Kristin Reinli 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

10.05.2021 9/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Årsmelding for Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 2020 godkjennes 
2. Årsmelding oversendes rådmannen for videre behandling i kommunestyret i tråd med pkt 8 i 

reglement for rådet. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Årsmelding for Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne Ja 
 
 

Oppsummering 
I henhold til forskrift for kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdomsråd § 2 skal det utarbeides årsmelding for rådet. Den skal legges 
fram for kommunestyret. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
I reglementet for råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne pkt 8 står det følgende 
«Like etter nyttår skal det utarbeides en årsmelding som behandles i rådet og oversendes 
rådmannen for videre behandling i formannskap og kommunestyret»  
Punktet bygger på §2 i forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdomsråd (forskrift om medvirkningsordninger). Det er utarbeidet en 
årsmelding for råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Gran som er lagt ved 
saken. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og 
ungdom (forskrift om medvirkningsordninger). 
 
Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Ikke relevant 
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Økonomi 
Ikke relevant 
 
Bemanning 
Ikke relevant 
 
 

Uttalelser fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne  
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Årsmelding for 2020 for Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne er utarbeidet i 
henhold til rådets reglement, behandles av rådet og oversendes rådmannen i henhold til pkt 8 i 
samme reglement. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Legges fram til orientering i kommunestyret 
 

 
Dato: 6. mai 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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10/21 Ferie- og fritidstilskudd til personer med behov for personlig assistanse 
i Gran kommune 
 
Arkivsak-dok.  21/00073-20 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Janicke Brechan 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

10.05.2021 10/21 

Formannskapet 06.05.2021 28/21 

Kommunestyret 20.05.2021 58/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Gran kommune innfører ikke ferie- og fritidstilskudd til personer med behov for personlig assistanse.  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Forslag til retningslinje for ferie- og fritidstilskudd JA 
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret behandlet i sak 31/21 Orientering om praksis rundt utgiftsdekning ved personlig 
assistanse. I vedtak bes rådmannen utrede støtteordninger for ferie- og fritidsreiser for personer 
med behov for personlig og praktisk assistanse. Hvordan en slik ordning kan organiseres og de 
økonomiske konsekvensene av den. 
Denne saken er en oppfølging av dette vedtaket og redegjør for hvordan andre kommuner har 
innført liknende ordninger. Rådmannen har i saken utarbeidet forslag til retningslinje for ferie- og 
fritidstilskudd i Gran kommune. 
Med bakgrunn i kommunens økonomi er rådmannens innstilling at det ikke innføres et ferie- og 
fritidstilskudd.  
Hvis kommunestyret likevel ønsker å innføre ferie- og fritidstilskudd, anbefaler rådmannen at 
tilskuddet innføres i tråd med vedlagt forslag til retningslinjer, og at det settes en årlig økonomisk 
ramme for tilskuddet. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune dekker i dag ikke utgifter tjenestemottakere har for ledsager på ferie og fritidsreiser, 
utover det som følger av vedtak. Dette er i tråd med lov og rundskriv.  
 
For tjenestemottakere i tilrettelagte tjenester er det laget en rutine for feriereiser. Når en 
tjenestemottaker ønsker å reise på ferie og har behov for assistanse gjøres det en vurdering om det 
er mulig å gjennomføre en reise. Hvis det vurderes å være mulig, bistår kommunen ved at personalet 
i boligen deltar som ledsager. Reise, opphold og kostutgifter for ledsager og timelønn utover det som 
følger av enkeltvedtaket dekker tjenestemottaker selv. 
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Kommunen står fritt til å innføre ordninger som går utover lovens minimumskravet. Det finnes 
kommuner som har innført ordninger med f.eks. ferietilskudd til ledsagere for personer med varig 
nedsatt funksjonsevne. Det er stor variasjon i ordningene både hva gjelder hvem som kan søke, hvor 
ofte det kan søkes og hvor mye det kan søkes om. 
 
Målgruppen i Gran kommune 
Hvem som kommer inn under en slik ordning vil avhenge av innretningen på den. Med bakgrunn i 
antall tjenestemottakere av praktiskbistand i tilrettelagte tjenester inkludert de med brukerstyrt 
personlig assistanse vil anslagsvis 150 personer komme innenfor en slik ordning.  
 
Eksempler på kriterier og retningslinjer fra andre kommuner 
Det er store forskjeller mellom de kommunene vi har sett på, men også noen likheter. Nedenfor 
følger en tematisk oversikt over noen av de funnene vi har gjort ved å se på ferie og fritidstilskudd i 
andre kommuner. 
 
Økonomiskramme 
Noen har tildelingskriterier som alene styrer kommunens kostnad ved tilskuddet. Har du rett på 
tilskudd etter retningslinjene får du tilskudd og kommunens kostnad blir et resultat av de innvilgede 
søknadene. 
 
Andre kommuner har i tillegg til kriterier fastsatt en fast årlig ramme for tildelinger. De har da 
kriterier for hvordan søknader behandles hvis det totale søknadsbeløpet overstiger kommunens 
ramme.  Det er stor variasjon i denne rammen. Av de vi har sett på så varier årlig ramme fra kr 5 pr. 
innbygger til kr 22 pr. innbygger. 
 
Hva det kan søkes om og hvor ofte  
Flere kommuner har satt kr 20 000 som maksimalt søknadsbeløp. I noen kommuner kan tilskuddet 
søkes om gjennom hele året, men hos de med en fast ramme er det en årlig søknadsfrist. 
Selv om kommunene har en årlig søknadsfrist eller det kan søkes gjennom hele året er det hos noen 
satt en begrensning ved at en enkelt søker kun kan søke fore eksempel hvert tredje år. 
 
Kriterier 
Det varierer hvilke kriterier de enkelte kommunene har innført, men flere har innført at tilskuddet er 
behovsprøvd utfra at søkeren må ha inntekt og formue under oppgitte grenser.  
Kriterier knyttet til funksjonshemming og bistands behov. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om helse og omsorgtjenester i kommunen 
 
Eksisterende planer 
u.a. 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
1. Kommunestyret tar rådmannens informasjon til orientering 
2. Driftsutgifter forvaltes slik at kommunen sikrer likebehandling av tjenestemottakere med behov 
for personlig og praktisk assistanse. 
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3. Kommunestyret ber rådmannen utrede støtteordninger for ferie og fritidsreiser for personer med 
behov for personlig og praktisk assistanse. Hvordan en slik ordning kan organiseres og de 
økonomiske konsekvensene av den.  
 
Økonomi 
Hvis kommunen velger å innføre ordningen vil kostnaden for kommunen være lik den 
kostnadsrammen kommunestyret setter for tilskuddet. I tillegg kommer kostnaden ved utlysning og 
søknadsbehandling. 
 
Bemanning 
Innføring av ordningen vil medføre noe økt administrasjon. Omfanget er likevel av så begrenset art at 
oppgaven må kunne løses innenfor eksisterende administrative ressurser uten økt personalressurs. 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Kommunen står fritt til å innføre ordninger som går utover lovens minimumskravet. Innføring av en 
ny ordning vil bety en økt kostnad for kommunen. Med bakgrunn i kommunens økonomiske 
situasjon og generelle innstramminger på alle budsjettområder, anbefale rådmannen at det ikke 
innføres et ferie og fritidstilskudd, men at nivået på driftsutgifter følger av minimumskrav angitt i lov 
og veiledere. 
 
Hvis kommunestyret likevel ønsker å innføre et ferie- og fritidstilskudd for personer med behov for 
personlig og praktisk assistanse vil rådmannen foreslå at det utarbeides en retningslinje for 
tilskuddet.  
Nedenfor følger forslag til retningslinje for ferie- og fritidstilskudd:   
 
1. Formål og målgruppe 
Ferietilskuddet gis til personer som på grunn av sin funksjonshemming har behov for ledsager(e) i 
forbindelse med ferie/helgeturer, og er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å klare 
dagliglivets gjøremål.  
Tilskuddet skal dekke ledsager(e)s reise, kost og losji. Tilskuddet kan også dekke lønn til ledsager, der 
assistanse på reisen medfører flere timer enn det som ordinært dekkes i tjenestemottakerens 
vedtak. Støtte til behandlingsreiser gis ikke gjennom denne ordningen. Beboere i institusjon omfattes 
ikke av ordningen. 
 
2. Kriterier 
Søker må være bosatt i kommunen. 
Søker må ha en funksjonshemming som gjør han/henne helt avhengig av praktisk eller personlig 
hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. 
Tilskuddet kan gis til søkere med brutto inntekt lavere enn 3G (304 053) og netto formue i ubunden 
kapital lavere enn kr. 100 000. 
Tilskuddet skal dekke reise, opphold og kost for ledsager, og er maksimalt kr. 20 000 
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Midlene kan benyttes til helgetur eller feriereise. Det kan gis tilskudd til flere ledsagere for samme 
søker. Antall ledsagere det dekkes utgifter for vurderes ut fra søkerens bistandsbehov. 
 
3. Prioritering 
Søknader prioriteres i følgende rekkefølge: 
1. Søkere som ikke har mottatt slikt tilskudd tidligere prioriteres 
2. Rimelige reiser støttes framfor dyre reiser slik at flere søkere kan motta tilskudd samlet sett. 
3. Yngre søkere prioriteres foran eldre søkere. 
 
4. Utbetaling, dokumentasjon og tilbakebetaling av ubrukte midler 
Tilskuddet innvilges for det aktuelle søknadsåret (1. mars til 28. februar) og kan ikke overføres til et 
annet søknads år. 
Ferietilskuddet utbetales forskuddsvis til søker, og søker må levere regnskap med underliggende 
dokumentasjon senest en måned etter hjemkomst. Eventuelle ubenyttede midler tilbakebetales. 
For tjenestemottakere med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kan støtten legges til driftskontoen 
som administreres av tjenesteleverandør. Fakturering fra tjenesteleverandør gjennomføres i henhold 
til avtale om tjenestekonsesjon.   
 
5. Vilkår for ordningen  
Søkere må sende skriftlig søknad innen annonsert frist.  
Utskrift av siste likning må følge med søknaden.   
Budsjett som viser forventede utgifter til reise, kost og losji for ledsager skal vedlegges søknaden og 
dokumenteres så langt mulig. 
Feil opplysninger, manglende regnskap eller annen mislighold kan medføre krav om tilbakebetaling, 
og eventuell utestengning av tilskuddsordningen inntil tre år.  
 
Begrunnelse for innhold i forslag til retningslinje for ferie- og fritidstilskudd 
Kriteriene regulerer hvem som kan søke, ved at det må foreligge et behov for assistanse på ferie- og 
fritidsreise. Antallet innbyggere som utfra dette kriteriet kan være aktuelle søkere er anslått til 150.  
Kriteriet med krav til inntekt og formue regulerer søkers behov utfra økonomiske forutsetninger.  
 
Hvor mange som faktisk kan tenke seg å benytte seg av en slik ordning i Gran kommune er usikkert, 
men tjenestene anslår utfra erfaring med feriereiser og kunnskap om brukergruppen, at det kanskje 
vil dreie seg om 50 - 60 personer. 
Når det gjelder maksimal stønad foreslås det at denne settes til kr 20 000. Det vil da være mulig å 
både gjennomføre kortere og lengre turer. Det øker også muligheten for de tjenestemottakerne som 
har behov for flere assistenter å få gjennomført ferie- og fritidsreiser.    
 
Prioriteringen som er lagt til grunn i retningslinjene vil motvirke at noen kan motta maksimums-
beløpet flere år på rad, med mindre det er svært få søkere til ordningen. De som tidligere ikke har 
mottatt støtte prioriteres først, og deretter de som søker om mindre beløp. Da er det mulig å søke 
om maksimalt beløp med noen års mellomrom, og bli prioritert, eller søke om mindre beløp 
hyppigere, og bli prioritert. 
  
Hvis kommunestyret velger å innfører ett ferie- og fritidstilskudd vil rådmannen foreslå at den årlige 
kostnadsrammen settes til kr 150 000. Det er vanskelig å si med sikkerhet om dette er riktig nivå. Vi 
har tatt utgangspunkt i stønadsbeløpene i de kommunene vi har vært i kontakt med, og foreslår et 
beløp som ligger i mellom de med størst og de med minst tilskudd pr. innbygger.  
Med en ramme på kr 150 000, er størrelsen på tilskuddet i forhold til innbyggertall det dobbelte av 
den kommunen vi fant som hadde det laveste beløpet og halvparten av den kommunen som hadde 
det høyeste beløpet. Rådmannen har ikke vurdert, utfra kommunens økonomiske situasjon, å tildele 
kun etter kriterier uten å ha en øvre økonomisk ramme.  
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Hvis antagelsen om at det er 50 – 60 personer som vil komme til å ta i bruk ordningen, vil hver av de 
kunne motta 2 500 – 3000 i gjennomsnitt pr. år. i tilskudd. 
 
Siden det er vanskelig å forutse hvordan en eventuell ordningen vil fungere, bør kommunestyret få 
rapportert effekten av ordningen årlig de første årene.  
 
Rådmannens forslag til vedtak er som følger: 
1. Gran kommune innfører ikke tilskuddsordning for ferie og fritid til personer med behov for 

personligassistanse. 
 
Alternativ løsning: 
Hvis kommunestyret likevel ønsker å innføre ferie og fritidstilskudd anbefaler rådmannen følgende 
alternative innstilling: 
1. Gran kommune innfører fra 2022 et ferie og fritidstilskudd med en økonomisk ramme på kr 

150 000.  
2. Vedlagt forslag til retningslinjer for ferie- og fritidstilskudd vedtas med virkning fra 1.1.2022. 
3. Kostnaden innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2022-2025. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Hvis kommunestyret velger alternativ innstilling må tjenestemottakere orienteres om ordningen og 
tilskuddsordningen utlyses årlig. 
 

 
Dato: 26. april 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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