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Resultatrapportering 1. tertial 2018. 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar følgende: 

1. Tertialrapport for 1. tertial tas til orientering. 
2. Finansforvaltningsrapport for 1. tertial tas til orientering. 
3. Budsjettet justeres slik: 

o Familie og velferd styrkes med 7 mill kr  

o Helse og omsorg styrkes med 1 mill kr  

o Kultur og samfunn styrkes med 1 mill kr 

o Renteutgifter reduseres med 1 mill kr 

o Pensjonsutgifter reduseres med 1 mill kr 

o Avsetning til disposisjonsfond reduseres med 7 mill kr 

4.  Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide budsjettjusteringene i detaljbudsjettene for 2018.  

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Tertialrapport for 1. tertial 2018. 

 
Ja 

 
 

Oppsummering 
Tertialrapporten er rådmannens tilbakemelding til Kommunestyret om måloppnåelse så langt i 
året, den økonomiske situasjonen og hva som er utført av investeringsprosjekter. Til grunn 
for rapporten ligger bl.a. tertialsamtaler med kommunalsjefene og enhetslederne.  
Tertialrapporten inneholder også et kapittel som er rådmannens rapportering om status for 
kommunens finansforvaltning og et kapittel om status for oppfølging av Kommunestyrets 
vedtak. For nærmere vurderinger, se resten av saksframlegget og vedlagte tertialrapport. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 

Saksgang Møtedato 
Formannskapet 31.05.2018 
Kommunestyret            



 
 

2 
 
 

I økonomireglementet for Gran kommune, vedtatt 14. juni 2012, skal rådmannen rapportere 
måloppnåelse og endrede budsjettforutsetninger i løpet av året, både på inntekts- og 
utgiftssiden. Rapporten legges fram etter 4 og 8 måneders drift. 
I følge finansreglementet, vedtatt 20.09.2017, skal finansforvaltningen rapporteres tilsvarende. 
Finansforvaltningsrapporten legges fram som en del av den øvrige tertialrapporteringen. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven. 
Gjeldende budsjett- og regnskapsforskrifter. 
 
Eksisterende planer 
Budsjett og økonomiplan for 2018 – 2021 med vedtatte endringer. 
 
 
Gjeldende vedtak 
Budsjett og økonomiplan for 2018 – 2021 med vedtatte endringer. 
 
 
Økonomi 
Tertialrapporten inneholder rapportering på økonomisk status pr 30.04.2018. 

 
Det framgår av rapporten at noen av kommunalsjefområdene varsler å være i budsjettbalanse eller 
styrer mot balanse i løpet av året med unntak av: 
 

 Familie og velferd, som varsler merforbruk på 11 mill kr 

 Helse og omsorg, varsler 3 mill kr i merforbruk 

 Kultur og samfunn, varsler 1,8 mill kr i merforbruk 
 
Overordnede inntekter og utgifter samt fellestjenester varsler noe mindreforbruk på 2 – 3 mill kr 
totalt. 
 
Hvis man skal budsjettjustere for noe av dette må en finne inndekning for dette i budsjettet.  
 
Kommunen har ett omfattende investeringsbudsjett for 2018, både i kroner og i antall prosjekter. 

Investeringsrammen i årsbudsjettet er på 278 mill kr, mens det er regnskapsført 44 mill kr i 1. tertial. 

Prognosene på årsbasis fra kommunalsjefområdene viser et anslått forbruk på 250 mi ll kr. Rapporten 

viser en oversikt over alle enkeltprosjektene, og der ser man at det er stor variasjon i framdrift og 

også noen varslede økonomiske avvik.  

 
Bemanning 
Ingen 
 
 

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



 
 

3 
 
 

 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen er ikke tilfreds med at man ikke greier å drifte organisasjonen etter opprinnelig budsjett, 

men han ser også at det blir gjort mye godt arbeid for å holde de økonomiske rammene og erkjenner 

at noen av endringsprosessene og digitaliseringen av arbeidsprosesser må ta noe tid. Rådmannen ser 

også tydelige spor av forbedring innen flere av tjenesteområdene som bidrar positivt i 

budsjettbalansen. 

 

Rådmannen foreslår å styrke budsjettetområdene slik: 

 

 Familie og velferd med 7 mill kr  

 Helse og omsorg med 1 mill kr  

 Kultur og samfunn med 1 mill kr.  

 

Resten av differansen opp til avgitt prognose må kommunalsjefområdene selv greie å håndtere slik at 

de overholder sine økonomiske rammer. Rådmannen foreslår ingen budsjettjusteringer på 

investeringsbudsjettet foreløpig. 

 

Dette foreslås finansiert på følgende måte: 

 

 Renteutgifter reduseres med 1 mill kr 

 Pensjonsutgifter reduseres med 1 mill kr 

 Avsetning til disposisjonsfond reduseres med 7 mill kr 

 

Alternativt kan Kommunestyret bevilge mer eller mindre budsjettmidler til det enkelte 

budsjettområde eller la være å styrke budsjettrammene.  

Videre kan Kommunestyret velge å finansiere en styring av budsjettområdene med reduksjon i andre 

budsjettområders ramme eller redusere avsetningen til disposisjonsfond ytterligere.  

 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen 
 

 
Dato: 28. mai 2018 
Godkjent av rådmannen 
 
 


