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1. INNLEDNING 
 
Ifølge økonomireglementet for Gran kommune, vedtatt 14. juni 2012, skal rådmannen rapportere 
måloppnåelse og endrede budsjettmessige forutsetninger i løpet av året. Dette gjelder både for 
driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Rapporten legges frem etter 4 og 8 måneders drift.  
 
I tillegg har Kommunestyret vedtatt at rådmannen skal rapportere status i politiske saker tertialvis.  
 
I følge finansreglementet, vedtatt av Kommunestyret 20. september 2017, skal rådmannen 
rapportere til Kommunestyret tertialvis. Finansforvaltningsrapport legges fram som en del av øvrig 
tertialrapportering. 
 
Denne rapporten er utarbeidet i et samarbeid med Kommunalsjefene og deres enhetsledere. 
Budsjettrapportering og fremdrift i måloppnåelsen er gjennomgått og drøftet i møter med samtlige 
Kommunalsjefene og deres enhetsledere. Deretter har kommunalsjefene rapportert skriftlig for hvert 
kommunalsjefområde.  
 
I punkt 6 gir rådmannen en oversikt over status på framdrift/gjennomføring av politiske vedtak.  
 

2. RÅDMANNENS OPPSUMMERING 
 

Etter 4 måneders drift er mange mål for 2018 igangsatt eller gjennomført. Tertialrapporten viser 

status for de enkelte mål. Tertialrapporten anses som et nødvendig kontrollpunkt mot mål, men 

fullstendig resultatrapportering må skje i egne saker og/eller i årsmeldingen. 

 

De overordnede inntektene som skatt og rammetilskudd med mer viser tilnærmet ingen endring 

etter kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett. 

 

Økonomisk ser en at kommunen fortsatt har behov for å realisere påbegynt omstillingsprosess. Dette 

gjelder både i forhold til å realisere vedtatte tiltak og å gjennomføre ytterligere tiltak senere. I tillegg 

er det fortsatt behov for å vurdere omfordeling av budsjettmidler mellom kommunalsjefområdene. 

Aktivitetsnivået er fortsatt for høyt i forhold til kommunens økonomiske rammer.  

 

Oppsummert viser prognosene at Skole og barnehage, politiske organer og stab ser ut til å styre 

innenfor budsjett, mens de andre kommunalsjefområdene varsler merforbruk. Familie og velferd 

varsler 11 mill kr i merforbruk, Helse og omsorg varsler 3 mill kr i merforbruk mens Kultur og 

samfunn varsler i underkant av 2 mill kr i merforbruk. 

  

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. 
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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 mill 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. 

Rådmannen vil spesielt trekke fram noen viktige prosjekter for nærmere kommentar. 

 Sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen blir noe forsinket i forhold til opprinnelig 

budsjett. Dette skyldes både at man venter på avklaringer og avtaler med Lunner kommune 

og Sykehus innlandet, som ser ut til å komme på plass i løpet av juni. «Forsinkelsen» betyr at 

prognosen for økonomisk utvikling i 2018 reduseres med ca 20 mill kr. 

 Ny vegstasjon i Mohagen er fortsatt spennende i forhold til økonomisk ramme, inntil man har 

mottatt anbud i løpet av sommeren. 

 Flomsikring av Brandbu er fortsatt økonomisk usikkert i forhold til kommunens utgifter, både 

til grunnerverv og til kommunal andel av tiltakene. Rådmannen antar at budsjettrammene 

for 2018 og 2019 er for små når NVE kommer med sine endelige tall i løpet av året.  

 Når det gjelder VA prosjektene ser en at noen prosjekter blir forsinket på grunn av 

kapasitetsmangel internt eller i entreprenørmarkedet. Andre prosjekter vil bli noe dyrere enn 

planlagt. Eventuelle budsjettjusteringer må en komme nærmere tilbake til i forbindelse med 

andre tertial. 

 Når det gjelder prosjektene oppgradering/påkostning kommunale bygg, lukking av 

brannavvik og universell utforming forsøker eiendomsavdelingen å planlegge og 

gjennomføre dette i en rasjonell sammenheng. Det har vært relativt lavt forbruk så langt i år, 

men det har vært arbeidet mye med planer og anbudsgrunnlag som er lagt ut i mai, slik at 

tiltak vil starte gjennomføring i andre tertial. 

 

 

Rådmannen vil, i sitt saksframlegg, foreslå å styrke budsjettet til Familie og velferd med 7 mill kr, 

helse og omsorg med 1 mill kr og 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.  

 
Kommuneøkonomien har etter hvert utviklet seg slik at det i budsjetteringsfasen fortsatt gjenstår en 
rekke ukjente og til dels uforutsigbare faktorer som det må finnes løsninger for i løpet av året.  
 
Det er viktig å merke seg at dette er prognoser og at tallene er usikre.   
 
Oppsummert ser rådmannen på flere mulige løsninger på den økonomiske situasjonen og viser til 
alternativer løsninger i saksframlegget. 
 
Rådmannen legger stor vekt på at alle tjenesteområder må bidra til at kommunens totale 
budsjettrammer overholdes. 
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3. MÅL OG RESULTATRAPPORTERING 
 
 

Overordnede inntekter og utgifter 

 

Økonomi 
 

 
 
Skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning 
KS har utviklet en modell for beregning av skatt og rammetilskudd. Modellen er oppdatert i tråd med 
forslagene i kommuneproposisjonen for 2018 og revidert nasjonalbudsjett 2018. I revidert 
nasjonalbudsjett ble skatteanslaget justert ned med bakgrunn i at lønnsvekstanslaget ble justert ned. 
Skatt og rammetilskudd ligger litt over budsjett, men ut fra anslag i revidert nasjonalbudsjett, er 
foreløpige beregninger at netto effekten er tilnærmet null for Gran kommune.  
 
Skatt på eiendom 
For eiendomsskatt anslås inntektene som budsjettert for 2018.  
 
Andre generelle statstilskudd 

 Integreringstilskudd ble budsjettert med 32,6 mill kr, som baserer seg på mottak av 15 
flyktninger samt familiegjenforening. Foreløpige beregninger viser at dette tilskuddet kan bli noe 
over budsjett, men rådmannen velger å ikke justere budsjettet pr 1. tertial. 

 Vertskommunetilskudd er budsjettert med 19,4 mil l kr, det anslås at disse inntektene vil bli 0,2 
mil kr lavere enn budsjettert. 

 Rente/avdrags-kompensasjon som mottas fra Husbanken i desember er budsjettert med 1,6 mill 
kr.  Det anslås at vi vil motta midler i underkant av budsjettert beløp i 2018. 
 

  

kr % 

Skatt -103 054 -100 559 -2 495 2 % 339 497 339 497 0

Ordinært 

rammetilskudd -157 435 -157 581 146 0 % 409 188 409 188

Eiendomsskatt -3 837 -3 825 -12 0 % 7 650 7 650

Andre generelle 

statstilskudd -16 634 -15 929 -706 4 % 53 515 55 515 2 000

sum -280 961 -277 894 -3 067 1 % 809 850 811 850 2 000

Prognose 

avvik års-

budsjett Tall i tusen

Regnskap 

pr 1.  

tertial 

Budsjett 

pr 1. 

tertial 

Avvik pr 1. tertial Justert 

årsbudsjett 

2018

Ny 

prognose 

2018
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Finansinntekter og finansutgifter 
 

 
 
Renter/avdrag. 
Rente på lån er i økonomiplanen fremskrevet med 2 % i 2018. De faktiske rentene på lån påvirkes av 
framdriften i de ulike investeringsprosjektene og tidspunkt for låneopptak, samt av gjeldende 
rentenivå. Rente- og avdragsutgifter viser til sammen et mindreforbruk på 0,5 mill kr. Pr 1. tertial 
anslås et mindreforbruk på 1,4 mill kr som skyldes utsatt låneopptak på 36 mill kr til 2018 på 
investeringer budsjettert i 2017. 
Imidlertid viser inntektssiden en mindreinntekt på 0,4 mill kr pr 1. tertial. Pr 1. tertial anslås likevel 
prognose som budsjett på inntektssiden. 
 
 
Utbytte. 
Det er budsjettert med 2 mill kroner i utbytte fra Glitre Energi/Hadeland kraft i 2018, størrelsen på 
utbyttet er pr d.d. ikke kjent, men forutsettes som budsjett. 
Gjensidige har varslet et kundeutbytte med kr 0,4 mill kr som mottas i 2018. 
 

Fond 
Budsjettert avsetning til disposisjonsfond er regnskapsført i henhold til vedtatt budsjett, jfr 

forskriftsbestemmelser.  

 

kr % 

Renteinntekt

er og utbytte -1 250 -1 658 408 -25 % -7 785 -7 785 0

Renteutgifter, 

prov. og 

finansutg 1 721 2 062 -341 -17 % 19 676 19 676

Avdrag på lån 6 122 6 271 -148 -2 % 46 796 46 796

Avsetning 

fond 16 180 16 180 0 0 % 16 330 16 330

Bruk av fond -1 300 -1 300 0 0 % -1 300 -1 300

sum 21 473 21 554 -81 0 % 73 717 73 717 0

Prognose 

avvik års-

budsjett Tall i tusen

Regnskap 

pr 1.  tertial 

2018

Budsjett pr 

1. tertial 

2018

Avvik pr 1. tertial Justert 

årsbudsjet

t 2018

Ny 

prognose 

2018
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Rådmann og stab 

 
Mål for rådmann og stab: 
 

Mål for virksomheten Kommentarer 

Gran kommune skal følge den digitale utviklingen 
som skjer i offentlig sektor 

Det foregår mye digitaliseringsarbeid internt i 
første tertial. Når ny nettside kommer i drift 
legger det et godt grunnlag for å øke tilbudet av 
digitale tjenester for innbyggerne ut over i året. 

God styring med økonomien gjennom gode 
rapporteringsrutiner, tertialvis 

Se kommentarer i økonomirapporteringen. 

Informasjon fra kommunen til innbyggerne skal 
være nyttig, lett å forstå og lett å finne  

Se kommentar vedrørende nye nettsider. 

Forenkling av rutiner og arbeidsmåter for ledere  Se kommentar om interne 
digitaliseringsprosesser. Fulldigital løsning for 
reiseregning er innført i staben og vil gjøres 
tilgjengelig for resten av organisasjonen i løpet av 
sommeren. Fullelektroniske personalmeldinger er 
installert og klargjort for bruk ute i  
organisasjonen. 

Det ikke naturlig å forvente at en kan hente 
vesentlige økonomiske gevinster ved lavere 
sykefravær, men arbeidet med økt nærvær skal 
fortsette. 

Tilretteleggingsutvalg er iverksatt, med spesielt 
fokus på Helse og omsorg og Tilrettelagte 
tjenester. 

 

 

Produksjonsindikator for virksomheten Def. 

Indikator 

Indikator 

2018 

Resultat 

2018 
Kommentarer 

Virksomhetene holder sine budsjetter – 

dvs: 

Totalbudsjettet holdes 

   

 

Se rådmannens 

oppsummering. 

Gode tjenester og godt omdømme: 

Blant i 100 beste på 

Kommunebarometeret 

(Nr 208 justert for inntektsnivå i 2017) 

 

Plass 

 

100 

eller 

bedre 

 

128 

 
God plassering når det er 
tatt hensyn til inntektsnivå. 

Rettidig og korrekt rapportering mot 

budsjett: 

Første tertial rapporteres i KST 

Andre tertial rapporteres i KST 

Månedsslutt rapporteres til neste måneds 

FSK-møte 

  

 

Juni 

Okt 

 

Mnd 

  

Gjennomføres. 
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Produksjonsindikator for virksomheten Def. 

Indikator 

Indikator 

2018 

Resultat 

2018 
Kommentarer 

Sørge for at kommunens dokumenter er 

lesbare og forståelige: 

Sakspapirer 

Nettsider 

Informasjon til publikum 

   Klarspråk arbeidet er satt 

noe på vent på grunn av 

vakant stilling og lite 

kapasitet i staben etter 

nedbemanning, skal 

videreføres. 

Utvikle organisasjonen: 

«Tilfreds» eller «Svært tilfreds» på 

ansattundersøkelse 

Nærvær i hele organisasjonen 

Nærvær i egen del av organisasjon (stab 

og ledelse) 

 

 

 

 

80 % 

93 % 

 

96 % 

 

 

 

90 

 

93 

Vil bli gjennomført først høst 

2019. Ikke budsjettert i 

2018. 

For lavt, må jobbes videre 

med. 

For lavt, må jobbes videre 

med. 

 

 

 
Økonomi: 

 
 

 
 
 
Rådmann og stab viser noe merforbruk på lisenser og kjøp av tjenester i størrelsesorden 0,5 mill kr. 
Dette er utslag som kommer bl a av arbeidet med digitalisering av tjenester og arbeidsprosesser. 
Imidlertid anslås et tilsvarende mindreforbruk på årsbasis for Grans andel av innkjøpssamarbeidet 
som følge av vakans i stilling, og at det ikke ansettes en innkjøper til. Rådmannen styrer mot budsjett 
på årsbasis. Staben har kapasitetsutfordringer med å levere interne tjenester til organisasjonen, i og 
med at bemanningen er 4 årsverk mindre enn på samme tid i fjor, halvparten skyldes vakanser. Noe 
av dette er tilsiktet gjennom omstillingsprosjekt og budsjett og må anses som varig.  

 
 
 
 

  

kr % 

Driftsutgifter 14 156 13 351 805 6 % 36 407 36 407 0

Driftsinntekter -2 005 -1 047 -959 92 % -2 961 -2 961 0

Netto 12 151 12 304 -153 -1 % 33 446 33 446 0

Budsjett pr 

1. tertial 

Avvik pr 1. tertial Prognose 

avvik års-Tall i tusen

Regnskap pr 

1.  tertial 

Justert 

årsbudsjett 

Ny 

prognose 

2017

2018, pr 1. 

tertial

Endring i % 

fra 2017

Årsverk 32,5 30,5 -2,0

Antall ansatte 32,0 30,0 -2,0
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Fellestjenester 

 

Økonomi: 

 
 

 
 
 
 
Lønnsvekst/pensjon. 
I virksomhetsområde 1.1 Fellestjenester er det avsatt midler til å dekke årets lønnsoppgjør og 
beregnet netto pensjonskostnad utover 9,15 % som er budsjettert på virksomhetsnivå.  I 
statsbudsjettet for 2018 ble lønnsveksten anslått til 3,0 %, av dette er 1,6 % overheng fra 2017. 
Det er budsjettert med 11 mill kr for å dekke årets lønnsoppgjør.  
 
Avsetningen til lønn og pensjon ser ut til å være tilstrekkelig og antagelig med noe besparelse. 
Lønnsoppgjøret landet med en ramme på 2,8 %, mens det var forutsatt 3 % i budsjett, og nye 
beregninger på pensjon skulle også tilsi at det kan være en buffer her. Det er imidlertid tidlig i året og 
selv om lønnsoppgjøret ser bra ut, er det noen erfaringer fra tidligere på at opprykk på ramme gir oss 
en forholdsmessig større utgift enn det en gjennomsnittlig %-vis økning viser. 
 
Strøm/energi 
Det er regnskapsført 1,6 mill kr mer på strøm enn budsjettert pr april. Dette er litt over nivået fra 
2017. Da endte strøm/energi på 10,8 mill kr, mens det er budsjettert med 8,7 mill kr. Vi bør være 
forberedt på å kunne få et merforbruk på anslagsvis 2 mill kr på strøm. Dette avviket skyldes bl a 
redusert budsjett fra 2017 med forutsetning om innsparinger som følge av EPC prosjektet.  
 
Lærlingeordningen 
Imidlertid er det et mindreforbruk på lærlingeordning kr 0,3 mill kr pr april  pga færre lærlinger enn 
budsjettert.  Prognosen er på 0,5- 1,0  mill kr på årsbasis, avhengig av hvor mange lærlinger vi greier 
å rekruttere for høsthalvåret. 
 
Prognose settes til 1,0 mill kr i mindreforbruk. 
 

  

kr % 

Driftsutgifter 13 268 11 141 2 127 19 % 63 733 62 733 -1 000

Driftsinntekter -1 736 -421 -1 315 312 % -3 283 -3 283 0

Netto 11 532 10 720 812 8 % 60 450 59 450 -1 000

Tall i tusen

Regnskap pr 

1.  tertial 

Budsjett pr 

1. tertial 

Avvik pr 1. tertial Justert 

årsbudsjett 

Ny 

prognose 

Prognose 

avvik års-

2017

2018, pr 1. 

tertial

Endring i % 

fra 2017

Årsverk 0,0

Antall ansatte 0,0
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Barnehage og skole 

 

Mål for barnehage: 

Mål for virksomheten Kommentarer 

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 forsterke tidlig 
innsats gjennom å øke kompetansen og forbedre 
systemarbeidet 

Det har vært og er planlagte møter der PPT, 
barnevern, helsesøstertjenesten, skole og 
barnehage samarbeider om utfordringer, deler 
rutiner og støtter hverandre faglig. 

 

Gran kommune som barnehagemyndighet skal 
bidra til at den nye rammeplanen iverksettes i 
barnehagene.  

Det sikres ved at alle profesjoner får innføring i 
planen ved å delta på felles planleggingsdager 
lokalt og på fylkesmannsnivå. 

 

Barnehageområdet jobber systematisk med 
kompetanseutvikling. Kvaliteten i barnehagene 
styrkes, ved at alle ansatte grupper over tid får 
delta i kompetansesatsingen.  

Dette ivaretas gjennom kompetanseheving fra 
Fylkesmannen, tema på styrermøter, 
pedagogmøter og personalmøter. Det legges 
ekstra vekt på de nye temaene, eks. livsmestring 
og glede, - mobbing og krenkelser.  

Kull 3 av pedagoger og styrere har våren 2018 
gjennomført lederutdanning, 7.5 studiepoeng. 

 

Barnehage skal regelmessig gjennomføre 
brukerundersøkelser i alle barnehagene i 
kommunen.  

Brukerundersøkelse gjennomføres i november 
hvert år.  Kartleggingen er viktig for at foreldrene 
skal få si sin mening om barnehagetilbudet. 
Informasjonen gir barnehagene en mulighet til å 
jobbe med forbedringer av praksis og nye tiltak.   
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Mål for virksomheten Def. 

Indikator 

Indikator 

2018 

Resultat 

2018 
Kommentarer 

Nærvær  % 94 85 To av våre barnehager har 

hatt store utfordringer mht 

sykefravær.  I den ene 

barnehagen har Noro-

viruset rammet både barn 

og ansatte slik at fraværet 

har vært høyt. I det andre 

tilfellet har uhell, alvorlig 

sykdom og andre hendelser 

ført til rekordhøyt 

sykefravær.  

 

Mål for skole: 

Mål for virksomheten Kommentarer 

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 ferdigheter. Disse er en 

del av den faglige kompetansen og nødvendige 

redskaper for læring og faglig forståelse. 

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

Inkluderende fellesskap og trygge læringsmiljøer 

er grunnlaget for å forebygge krenkelser og for at 

elevene skal utvikle seg godt sosialt og faglig. 

Nytt kap. 9 A i Opplæringsloven gjeldende fra 

1.8.17 understreker skolens plikt til kontinuerlig 

og systematisk arbeid med skolemiljøet. Nye 

rutiner er implementert og informasjon er gitt til 

elever og foreldre. 
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Produksjonsindikator for virksomheten Def. 

Indikator 

Indikator 

2018 

Resultat 

2018 

 

Kommentarer 

Godt læringsutbytte vises i 
eksamensresultater: 
Engelsk 
 
 
Matematikk 
 
 
Norsk 
 
 
 
Nasjonale prøver 9. klasse – lesing – nivå 1 
og 2 
Nasjonale prøver 9. klasse – regning – nivå 
1 og 2 
Nasjonale prøver 8. klasse – engelsk – nivå 
1 og 2 
Nasjonale prøver 8. klasse – lesing – nivå 1 
og 2 
Nasjonale prøver 8. klasse – regning – nivå 
1 og 2 
 
Nasjonale prøver 5. klasse – engelsk nivå 1 
 
Nasjonale prøver 5. klasse – lesing nivå 1 
 
Nasjonale prøver 5. klasse – regning nivå 1 

 
 
Landsgj.
snitt 
 
Landsgj.
snitt 
 
Landsgj.
snitt 
 

 
 
Likt/ 
bedre 
 
Likt/ 
bedre 
 
Likt/ 
bedre 
 
 
Under 
10 % 
Under 
15 % 
Under 
25 % 
Under 
20 %  
Under 
30 % 
 
Under 
15 %  
Under 
10 % 
Under 
10 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eksamen rapporteres i 2. 
tert. 
 
Nasjonale prøver i 5., 8. og 
9. trinn rapporteres 3. 
tertial. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Godt læringsmiljø 
Elevundersøkelse 10. klasse: 1,4 eller bedre 
i mobbing  
 
Elevundersøkelse 10. klasse: Bedre enn 
landsgjennomsnittet i snitt på øvrige 
indikatorer  
 
 
Elevundersøkelse 7. klasse: 1,2 eller bedre i 
mobbing  
 
Elevundersøkelse 7. klasse: Bedre enn 
landsgjennomsnittet i snitt på øvrige 
indikatorer 

 
 
 
 
Landsgj.
snitt 
 
 
 
 
 
 
Landsgj.
snitt 

 
1,4 eller  
mer 
 
 
 
 
 
 
1,2 eller 
bedre 

 
12,6 % 
 
 
 
 
 
 
 
6 % 
 
 
Likt 
eller 
bedre  

 
Andel elever som opplever 
mobbing, endring i skala 
 
På landsgj.snitt eller 0,1 
lavere 
Unntak: støtte hjemmefra 
som er 0,3 lavere 
 
Andel elever som opplever 
mobbing, endring i skala 
 
I hovedsak på landsgj.snitt 

Nærvær % 94 92  
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Økonomi 
 

 

 

 

Skoleområdet utfordres av noen utforutsette tiltak som generer økte lønnskostnader. Det ligger en 
del kompetasemidler inne i totalsummen på skole som gjør at situasjonen ser bedre ut enn den er.  
Derfor styres det stramt for å unngå merforbruk.   
 
På barnehageområdet fører uforutsette tiltak til at lønnskostnadene er høyere en forutsatt. 
Kompetansemidler som ligger inne i totalsummen gjør at den økonomiske situasjonen ser bedre ut 
enn den er. Det styres stramt som vanlig for å oppnå balanse. 
  

kr % 

Driftsutgifter 106 017 105 455 562 1 % 275 074 275 074 0

Driftsinntekter -12 333 -10 585 -1 748 17 % -41 697 -41 697 0

Netto 93 684 94 870 -1 186 -1 % 233 377 233 377 0

Prognose 

avvik års-

budsjett 2018Tall i tusen

Avvik pr 1. tertial
Regnskap pr 

1.  tertial 

2018

Budsjett pr 

1. tertial 

2018

Justert 

årsbudsjett 

2018

Ny 

prognose 

2018

2017

2018, pr 1. 

tertial

Endring i 

% fra 

2017

Årsverk 313,7 310,7 -3,0

Antall ansatte 346,0 343,0 -3,0
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Familie og velferd 

 

Mål for familie og velferd: 

Mål for virksomheten Kommentarer 

Bidra til å fremme den enkeltes selvstendighet, 

tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv 

 

Familie og velferd skal forsterke tidlig innsats 

gjennom å øke kompetansen og forbedre 

systemarbeidet i samarbeid med virksomhetene 

Barnehage og Skole 

 

Barneverntjenesten skal gjennom tidlig innsats 

bidra til at utsatte barn og unge får nødvendig 

hjelp til rett tid 

Tidlig innsats prioriteres fortsatt. Ingen tiltak eller 

undersøkelser står på vent. Tett samarbeid med 

andre tverrfaglige instanser. Prioritering av saker 

gjennom Inntaksteam. 

Helsesøster og jordmortjenesten skal bidra til å 

fremme psykisk og fysisk helse og forebygge 

sykdommer og skader hos barn, unge og gravide 

Tidlig innsats prioriteres. Dette gjøres 

eksempelvis gjennom tiltak for å styrke 

foreldrekompetanse, f.eks. kurs og veiledning til 

foreldre i grupper og individuelt. I samarbeid med 

barneverntjenesten, flyktningetjenesten og 

voksenopplæring arrangeres det kurs for foreldre 

på deres morsmål som et ledd i 

introduksjonsprogrammet. (ICDP) Videre tilbys 

forsterket helsestasjon for sårbare grupper.  

Arbeidet med å forebygge uønskede svangerskap 

og abort er fortsatt støttet med prosjektmidler 

fra Fylkesmannen. Systematiske tverrfaglige 

møter i barnehager og skoler fortsetter. 

NAV Hadeland skal arbeide for å bidra til at flere 

kommer i arbeid eller aktivitet 

Arbeidsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 

år bidrar til at flere kommer i ordinært arbeid. 

Oppfølgning av ungdom prioriteres. 

Kvalifiseringsprogrammet bidrar også til at flere 

kommer i arbeid. Har etablert et stort 

jobbspesialistteam som bidrar til fokus på 

ordinær jobb. Samarbeid med DPS, Psykisk helse 

bidrar positivt ved at arbeid og behandling går 

parallelt. Benytter statlige arbeidsrettede tiltak 

etter hva den enkelte har behov for. 
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Mål for virksomheten Kommentarer 

PP-tjenesten skal gjennom tidlig innsats bidra til 

at flere barn fullfører skolegangen, uten behov for 

spesialundervisning. 

Det er fortsatt krevende for tjenesten å vri 

fokuset fra individrettet arbeid knyttet til 

henviste barn/ungdommer og over på 

systemrettet arbeid/ førhenvisningsarbeid/ 

veiledning. Det er pr 30.04.18 30 nye saker. I 

tillegg kommer det oppfølgingssaker.  

Det er meldt inn 6 avvik 1. tertial. 1 avvik på over 

3 mnd fra henvisning til oppstart av sak, 5 avvik 

på behandlingstid over 3 mnd (fra oppstart til 

skriftlig tilbakemelding).  

Det jobbes kontinuerlig med spesialundervisning 

og tilpasset opplæring internt og ut mot 

barnehager/skoler. Ved en ungdomsskole har det 

i samarbeid mellom skole og PPT vært gjort et 

stort arbeid for å flytte en stor andel av elevene 

fra spesialundervisning over på tilpasset 

opplæring for inneværende skoleår.  

I barnehage har systematiske konsultasjoner som 

lavterskeltilbud/førhenvisningsarbeid vært 

prioritert og gjennomført med gode 

tilbakemeldinger. Helsesøstertjenesten deltar i 

dette arbeidet, og det er også mulighet for å ha 

med barneverntjenesten. Det er skrevet en 

masteroppgave av en av PPTs ansatte som 

evaluerer dette tilbudet i kommunen. 

Det har vært gjennomført kurs for ansatte i 

skolen om autisme i samarbeid med Trintom 

Pluss og Tilrettelagte tjenester.  
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Mål for virksomheten Kommentarer 

Psykisk helsetjeneste: skal forebygge psykiske 

lidelser, samt behandle og forebygge forverring av 

eksisterende sykdom. 

Samarbeidet mellom DPS poliklinikk Gran, leger, 

psykisk helsetjeneste og NAV Hadeland utvikles 

stadig. Samarbeidet styrker det totale 

tjenestetilbudet og øker kvaliteten på 

tjenesteutøvelsen.  

Tidlig innsats prioriteres ved at en av stillingene i 

behandlings- og oppfølgingsteamet er spesielt 

knyttet til arbeid med barn og unge og er fast 

med i inntaksteamet. Videre prioriterer vi voksne 

med mindreårige barn som henvender seg til 

tjenesten.  

Driften ved Haugsbakken bo- og 

oppfølgingstjeneste gir mulighet for et fleksibelt 

tilbud om psykisk helsetjeneste utover ordinær 

dagtid.  En av to avlastningsleiligheter på 

Haugsbakken er nå omgjort til utleieleilighet 

p.g.a. stort behov for det. Den siste 

avlastningsleiligheten brukes fortsatt aktivt både 

for kartlegging, avlastning, etter innleggelse i 

spesialisthelsetjenesten og for å forebygge 

innleggelser. 

Det er store faglige utfordringer knyttet til 

beboernes psykiske helse på Haugsbakken. 

Pågangen av nye henvendelser til behandlings- og 

oppfølgingsteamet er også uvanlig stor; pr. 30.04 

er det 108 nye henvendelser. 
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Mål for virksomheten Kommentarer 

Tilrettelagt tjenester: Tilrettelegge for at den 
enkelte bruker kan opprettholde sin 
egenomsorgsevne og selvstendighet så langt det 
er mulig. 

Trygge og sikre tjenester som ivaretar omfattende 
og sammensatte behov hos tjenestemottakere.  

Samordnet ressursutnyttelse og økt fleksibilitet 
som hjemmetjeneste.  

Økt kompetanse på forebygging, 

hverdagsmestring og velferdsteknologi. Utnytte 

digitale muligheter for undervisning og 

kompetanseutvikling. 

Det tilrettelegges for at den enkelte bruker skal 

opprettholde og mestre oppgaver så langt det er 

mulig.  

 

Våren 2018 har det vært gjennomført en prosess 

for å beskrive tjenestenivå. Som en følge av dette 

er en omfattende jobb med evaluering og fatting 

av nye vedtak i gang. 

 

Opplæring og veiledning er en del av jobben med 

å trygge og sikre tjenester som ivaretar 

omfattende og sammensatte behov. Gjennom 

opplæring og veiledningsplanen tas også digitale 

muligheter for undervisning og 

kompetanseutvikling i bruk. Dette gjøres gjennom 

bruk av Ks-læring, og planlegging av systematisk 

bruk av ulike kurs der. Et eksempel på det er e-

læringskurs i legemiddelhåndtering om er under 

planlegging nå, med mål om å gjennomføre første 

opplæringsrunde med eksamen før 

sommerferien. 

Flyktninger: skal komme over i arbeid og 
utdanning, bli økonomiske selvstendige og delta i 
samfunnslivet etter endt introduksjonsprogram 
Gran kommune skal ha fokus på integrering, ved 
bl.a. videreføring av prosjektet Eureka i samarbeid 
med Lunner kommune 
 

Prosjekt Eureka videreføres som del av ordinær 

drift i 2018 med hovedfokus på arbeid og 

utdanning.  Innvilgede KUM midler 

(Prosjektmidler) er benyttet til opprettholdelse av 

stilling i Flyktningetjenesten knyttet til 

Jobbspesialisten.  Øvrige tiltak finansieres over 

drift.   Fortsatt tett samarbeid mellom de viktigste 

tjenestene i forhold til arbeid og utdanning: NAV, 

Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen.  

 
 

Produksjonsindikator  Def. 

Indikator 

Indikator 

2018 

Resultat 2018 Kommentarer 

Felles: 

Nærvær  

 

% 

 

95 

 

90 

 

Jordmor- og helsesøstertjenesten: 

Andel førstegangs – og risikofødende som 

får besøk av jordmor innen 3 dager etter 

hjem  

Andel nybakte foreldre med besøk av 

 

 

% 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

80% 
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Produksjonsindikator  Def. 

Indikator 

Indikator 

2018 

Resultat 2018 Kommentarer 

helsesøster innen 10 dager etter 

hjemkomst fra fødeavdeling   

Andel flyktninger med førstegangssamtale  

- ved ordinær bosetting: innen 3 

måneder  

- ved familiegjenforening: innen 14 

dager 

 

% 

 

 

 

 

% 

 

% 

 

80 

 

 

 

 

100 

 

100 

 

80% 

 

 

 

 

100% 

Pedagogisk psykologisk tjeneste: 

Andel elever med vedtak om 

spesialundervisning  

Andel saker igangsatt innen 3 mnd. fra 

mottatt henvisning  

 

 

% 

 

 

% 

 

 

< 7 

 

 

100 

    

 

6,75 

 

 

Se kommentar i 

målfeltet. 1 avvik på 

dette av 30 saker 

Psykisk helsetjeneste 

Gjennomsnittlig antall deltakere på 

dagsenteret  

Gjennomsnittlig antall deltakere i 

treningsgrupper per uke  

 

Antall 

 

Antall 

179 

9 

 

2 

 Ikke kjent hva 

produksjonsindikatoren 

på 179 er knyttet til, da 

deltakere på de to 

angitte aktivitetene 

verken hver for seg 

eller i sum når 179 

deltakere.  

Barneverntjenesten 

Andel tiltaksplaner og omsorgsplaner hos 

barn med tiltak 

 

Antall undersøkelser med behandlingstid 

over 3 måneder (antall undersøkelser med 

utvidet frist) 

 

 

% 

 

 

Antall 

 

 

100 

 

 

0(<4) 

 

 

100 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Komplekse saker. 

NAV Hadeland:  

 

Andel arbeidssøkere med overgang til 

arbeid 

Andel personer med nedsatt arbeidsevne 

med overgang til arbeid: 

 

 

% 

 

 

% 

 

 

65 

 

 

45 

 

 

64 

 

 

43 

 

 

 

 
 
Indikator satt i samsvar 
med statlig måltall 
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Produksjonsindikator  Def. 

Indikator 

Indikator 

2018 

Resultat 2018 Kommentarer 

Tilrettelagte tjenester:  

Antall klager som får medhold 

Antall tilsynsrapporter som pålegger tiltak 

 

% 

Antall 

 

Under 5 

Maks 1 

  
 
 
Til nå i 2018, har det 
ikke vært noen tilsyn 
på systemnivå.  

Voksenopplæring 
Fremmedspråklige skal bestå norskprøve 
A2 med: 

 
% 

 

 
70 eller 

mer 

 Rapporteres ved 
årsslutt 

Flyktningetjenesten: 

Flyktninger skal raskest mulig komme i 
jobb eller utdanning: 
- Etter endt Introduksjonsprogram 
- Innen november året etter endt 
Introduksjonsprogram 
 
Barn og unge skal delta i fritidsaktiviteter: 
I grunnskolealder 

 
 

 
% 
 

% 
 
 

% 

 
 

 
50 

 
70 

 
 

75 

 

 

 

50 

 
Rapporteres ved 
årsslutt 
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Økonomi 
 

 

 

 

 
Familie og Velferd som helhet leverer et regnskap per 1. tertial som er tilnærmet lik budsjett for 
perioden.  Området viser gjennomgående god kostnadskontroll og ressursutnyttelse.  
Usikkerhetsfaktorene og kostnadsdriverne er i år som tidligere år i all hovedsak knyttet til 
uforutsigbare behov og ressursbruk innenfor Barnevern, NAV og Tilrettelagte tjenester.  
Kommunalsjefområdet viser per utgangen av april et mindreforbruk, som hovedsakelig skyldes at 
kostnader knyttet til Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen, ca 5 mill kr, ikke er belastet 
regnskapet for perioden. Prognosen for Familie & Velferd for året er et merforbruk i 
størrelsesordenen 11 mill kr. Økningen i antall ansatte innenfor Familie & Velferd er knyttet til 
Tilrettelagte Tjenester og lovmessig krav om fast ansettelse for tidligere vikarer.  
 
Tilrettelagte Tjenesters merforbruk er i all hovedsak knyttet til lønn og betaling for tjenester som ytes 

av private tjenesteleverandører i hht. inngåtte avtaler.  Det pågående omstillingsarbeidet gir 

foreløpig ingen effekt. Tiltak det jobbes med i 2018 utover den reorganisering av tjenesten som ble 

effektuert per 1. mars 2018 (færre ledere med større driftsansvar): Nedjustering av  tjenestenivå og 

derved endret turnus (lavere lønnsutgifter), inndragning av noen stillingsressurser, noe høyere 

inntekter i form av egenandel på enkelte tjenester, flytting av beboere til mer driftseffektive enheter 

og pågående vurdering av bruk av private tjenesteleverandører.   

kr % 

Driftsutgifter 77 420 78 352 -932 -1 % 220 145 231 145 11 000

Driftsinntekter -11 677 -12 554 877 -7 % -66 168 -66 168 0

Netto 65 744 65 798 -54 0 % 153 977 164 977 11 000

Tall i tusen

Regnskap pr 

1.  tertial 

2018

Budsjett pr 

1. tertial 

2018

Avvik pr 1. 

tertial

Justert 

årsbudsjett 

2018

Ny 

prognose 

2018

Prognose 

avvik års-

budsjett 2018

2017

2018, pr 1. 

tertial

Endring i 

% fra 

2017

Årsverk 176,9 184,5 7,5

Antall ansatte 231,0 239,0 8,0
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Helse og omsorg 

 

Mål for helse og omsorg: 

Mål for virksomheten Kommentarer 

Tilrettelegge for at den enkelte bruker kan 
opprettholde sin egenomsorgsevne og 
selvstendighet så langt det er mulig 

 

Trygge og sikre tjenester som ivaretar omfattende 
og sammensatte behov hos tjenestemottakere 

Pasientsikkerhetsprogrammet startet i sykehjem 

og hjemmetjenester. «Tidlig oppdagelse av akutt 

forverring» og «ledelse i pasientsikkerhetsarbeid 

er satsningsområder».  

Samordnet ressursutnyttelse og økt fleksibilitet i 
hjemmetjenesten 

Evaluering av tjenesten etter et år viser gode 

effekter på samlokalisering, men noe behov for å 

tydeliggjøre fagansvar på teamene. Flere 

tjenester samlokaliseres nå med 

hjemmetjenesten.  

Økt kompetanse på forebygging, 
hverdagsmestring og velferdsteknologi. Utnytte 
digitale muligheter for undervisning og 
kompetanseutvikling 

E-læring på hverdagsmestring startet 1.februar. 

Implementeringsagent bidrar i avdelingene for at 

flest mulig skal få kompetansen. Jobber med KS-

læring sin e-læringsmodul på flere kurs rettet mot 

ansatte. 

Tidlig innsats gjennom tverrfaglig samarbeid på 
tvers av virksomhetene, for best mulig 
ressursutnyttelse i et forebyggingsperspektiv. 

Kartleggingsteam for å jobbe tverrfaglig mot 

enkeltbrukere og benytte riktige ressurser til den 

enkelte. Etablert to fagansvarlige ved 

tildelingsenheten for å sikre tett oppfølging og 

vurdering av brukerbehov. 

 

Produksjonsindikatorer Def. 

Indikator 

Indikator 

2018 

Resultat 

2018 
Kommentarer 

Nærvær % > 91 87 Enkeltavdelinger med stort 

sykefravær i de første 

månedene av året. 

Hjemmetjenesten har hatt 

flere tiltak i samarbeid med 

IA rådgiver og 

personalavdelingen. 

Positivt tiltak med god 

effekt som nå vurderes i 

andre avdelinger. 



22 

 

Produksjonsindikatorer Def. 

Indikator 

Indikator 

2018 

Resultat 

2018 
Kommentarer 

Sikre riktig oppfølging og tildeling av 
omsorg: 

Venteliste på tildeling av sykehjem og bolig 
med heldøgnsomsorg. 

 

 

 

 

Antall klager som får medhold 

 

 

Antall tilsynsrapporter som pålegger tiltak 

 

Plass i beste halvdel på 
Kommunebarometeret 

 

 

% 

 

 

 

 

Antall 

 

 

>5 

 

 

 

 

Under 5 

 

 

Maks 1 

 

 

 

0 

 

 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

324 

 

 

Ingen står på venteliste for 
plass i sykehjem. Ledig 
kapasitet både langtid og 
korttidsplasser. Ingen 
overliggerdøgn på 
sykehuset i 2018. 

 

 

 

 

 

 

Økt med 79 poeng fra 
2017. Lav skår på 
brukertilpasset rom ved 
sykehjem, lavt antall 
korttidsplasser og 
demensplasser. Vi har ikke 
registrert 
rehabiliteringsplasser og 
har lavt antall fysio- og 
ergoterapeuter pr. 
sykehjemspasient. 
Hjemmetjenesten har 
veldig gode poengskår 
både på timeantall 
pr.bruker og tid før 
iverksetting av tiltak.  

Antall ansatte med 
fagutdanning er lavt i 
forhold til 
landsgjennomsnitt 71% 
men den har økt fra 2017. 
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Økonomi 
 

 
 

 
 
 
Overforbruket skyldes i hovedsak innsparingstiltak som ikke er effektuert og som det er vanskelig å 
finne inndekning for i starten av året. Dette gjelder blant annet kjøp av tjenester fra private og 
bemanningsenheten som reduseres betydelig. Det jobbes aktivt med tiltakene i omstilling.  P å grunn 
av færre brukere på langtidsplasser, har egenbetalingsinntektene våre vært vesentlig lavere hittil i år 
sammenlignet med budsjett. Dette er en utvikling vi regner med at vil fortsette og som medføre 
lavere inntekter enn budsjettert på årsbasis, anslagsvis 1,8 mill kr. 

 
  

kr % 

Driftsutgifter 79 730 77 567 2 163 3 % 225 798 228 798 3 000

Driftsinntekter -14 376 -12 484 -1 893 15 % -43 100 -43 100 0

Netto 65 354 65 084 270 0,0      182 698 185 698 3 000

Tall i tusen

Regnskap pr 

1.  tertial 

2018

Budsjett pr 

1. tertial 

2018

Avvik pr 1. 

tertial
Justert 

årsbudsjett 

2018

Ny 

prognose 

2018

Prognose 

avvik års-

budsjett 2018

2017

2018, pr 1. 

tertial

Endring i 

% fra 

2017

Årsverk 222,6 222,9 0,3

Antall ansatte 288,0 294,0 6,0
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Kultur og samfunn 

 

Mål for samfunnsutvikling: 
Mål for virksomheten Kommentarer 

God livskvalitet for innbyggerne i Gran gjennom 
en bærekraftig utvikling innen folkehelse og 
arealbruk, og forsvarlig kvalitet på fysiske tiltak.  

 

Utvikle sterke sentrumsområder i Gran og 
Brandbu med enhetlige krav for kvaliteter i det 
felles uterom, og tilstrekkelige arealer for 
etablering av nye virksomheter og bygg. 

Innsigelse er avklart og områderegulering for 
Brandbu er trådt i kraft. Nødvendige tiltak for å 
klargjøre for gjennomføring av flomforebygging i 
Brandbu blir det sentrale i år.  

Bidra til positiv stedsutvikling i samarbeid med 
lokale initiativ og ut fra stedlige forutsetninger 

Det har vært samarbeid med GHH og Landsbyen 
Brandbu ifbm sentrumsutvikling og 
flomforebygging. 

Utarbeide en plan for boligbygging og klargjøre 
tilstrekkelige næringsarealer for utbygging 

Boligplan er under revisjon.   

Det er ikke tilgjengelige næringstomter per i dag, 
og behov for å klargjøre nye arealer hvis en skal 
opprettholde tilbudet. 

Bidra til bærekraftig utnyttelse av landbrukets 
ressursgrunnlag til beste for landbruket og 
Hadelands befolkning. 

Landbruksarealene i Gran opprettholdes. 
Produksjonsnivået opprettholdes på nåværende 
nivå, men det er dreininger mellom ulike typer 
produksjoner.   

 

Produksjonsindikatorer Def. 

Indikator 

Indikator 

2018 

Resultat 

2018 
Kommentarer 

Nærvær 
 
Gjennomsnitt saksbehandling innen 
lovpålagt tid 
Gjennomsnitt ett-trinns byggesaker 
Gjennomsnitt fradeling 
Tre ukers frist 
12 ukers frist 
Gjennomsnitt rammesøknader (saker med 
12 ukers saksbehandlingstid) 
Private reguleringsforslag fremmet til 
behandling  
Off ettersyn 
Antall klagesaker ihht. PBL som er 
overprøvet av FM 

% 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Snitt 
off. 

 
 

21 
 
 

84 
 

84 
84 

 
 
 
 

96 
 
 

 
15,5 

 
12,7 
77,6 

 
0 

40 
 
 
0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En plan 

Miljø 
Følge opp ny klima og miljøplan 

   Høring er gjennomført,  
sluttbehandling høst 2018 
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Produksjonsindikatorer Def. 

Indikator 

Indikator 

2018 

Resultat 

2018 
Kommentarer 

Landbruk - Sikre biologisk mangfold 
Opprettholde antall Lokaliteter av 
prioriterte arter 
Opprettholde antall Lokaliteter av 
prioriterte biotoper  

 
 
 
 

  
 
 
 

Det er ikke foretatt 
omdisponering av arealer 
som innbefatter prioriterte 
arter eller utvalgte 
naturtyper. 

 

Mål for teknisk uten VAR: 

Mål for virksomheten Kommentarer 

Trygg og stabil kommunal infrastruktur og en 
tjenlig kommunal bygningsmasse. 

 

Redusere omfanget av kommunal bygningsmasse 
gjennom avhending av uhensiktsmessige bygg. 

Det pågår prosesser med salg av kommunale 

bygg. Jf. tidl. Kommunstyresak. 

Ha spesielt fokus på forebyggende arbeid og tilsyn 
innenfor områder som er risikoutsatt i forhold til 
brannskader. 

Prosjektleder ble ansatt 1. mars, hun skal jobbe 

målrettet mot risikoutsatte grupper i forhold til 

brann.  

 

Produksjonsindikatorer Def. 

Indikator 

Indikator 

2018 

Resultat 

2018 

 

Kommentarer 

Antall kvm kommunal bygningsmasse Kvm Ca 90 
000 

Ca. 89 
600 

Det er solgt to eneboliger 
på til sammen ca. 400 kvm 

Gjennomføre planlagt feiing (hvert 2. år) og 
boligtilsyn (hvert 4. år). 

% 100  I rute 1. tertial.  

Nærvær % 95 94  

Tidsatte tiltak gjennomført i henhold til plan 
(Gang/sykkelveg; asfaltering; oppgradering) 

   Veg: Forutsetter 
tilleggsbevilgning hvis 
sommervedlikehold skal 
opprettholdes.  
 
Investeringsprosjekter 
forventes gjennomført ihht 
budsjett.  
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Mål for kultur: 

Mål for virksomheten Kommentarer 

Gran kommune skal ha et variert kultur- og 
fritidstilbud som bidrar til et meningsfullt liv for 
innbyggere i Gran 

 

Hadeland kulturskole skal være en møteplass der 
elever gjennom læring, opplevelse og deltakelse 
får kunnskap, ferdigheter og holdninger innen 
ulike kulturuttrykk. Kulturskolen skal ha fokus på 
integreringstiltak, implementering av ny 
rammeplan og videreutvikling av Granvang 

Det har i løpet av våren blitt gjennomført flere 
vellykkede arrangement i Kulturskolen, bl.a. UKM, 
et stort filmmusikkprosjekt og musikk-kafeer mm.  
Flere gode prosjekter er også gjennomført i den 
kulturelle skolesekken og spaserstokken, bl.a. 
ekskursjoner til lokale kunst- og 
kulturinstitusjoner og malerverksted for eldre. 
Ordinær drift i Kulturskolen 1. kvartal 2018, med 
unntak av kulturskoletimen som er under 
avvikling (omstillingsprosjekt). Implementering av 
rammeplan pågår som planlagt. Det utredes for 
mulige veier videre med tanke på videreutvikling 
av Granvang. 

Gran bibliotek skal være en læringsarena og et 
kultur- og kunnskapssenter i lokalsamfunnet. 

Biblioteket har hatt en svært aktiv vår og målet 
om antall arrangement er allerede nådd. Flere av 
arrangementene gjennomføres i samarbeid med 
Hadeland Litteraturforum.  I samarbeid med Gran 
Historielag ble Vinje-seminaret arrangert i april, 
med bl.a. festkonsert i Hadeland kultursal. I 
vinterferien hadde biblioteket legobygging på 
langbord, bibliotekbingo (oppgaver) med premier 
og kino i biblioteket. Dette var en kjempesuksess 
og genererte stort besøk av barn og foresatte.  
Biblioteket fortsetter det gode arbeidet med aktiv 
litteraturformidling og tilbyr ulike kurs til elever i 
grunnskolen og vgs.  
Eventyrstunder og Boklek (litteraturformidling til 
skolestartere i regi av fylkesbiblioteket) er også 
avholdt. Biblioteket i Brandbu har hatt tre ulike 
lesesirkler, mens det også er startet opp en 
lesesirkel for elever på videregående i Gran. I 
samarbeid med Gran flerkulturelle frivilligsentral 
er det igangsatt språk-kafé for fremmedspråklige 
på biblioteket i Gran. Svært godt oppmøte og god 
tilfang av frivillige. 
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Mål for virksomheten Kommentarer 

Gran kommune skal tilrettelegge for gode og 
varierte kultur- og fritidstilbud, samt bidra til å 
øke den fysiske aktiviteten i befolkningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjektet Fritid for alle skal implementeres i 
ordinær drift under Ung Hadeland fra 01.01.18. 
Fritid for alle skal fange opp barn og unge som 
faller utenfor ordinære kultur- og fritidstilbud  

Gjennom UngHadeland, Brandbu Kino og 
Hadeland Kultursal gis barn/unge og voksne et 
bredt spekter av kultur- og fritidstilbud. Foruten 
kommunens egne tilbud, bidrar Kultur gjennom 
ulike tilskuddsordninger til at lag/foreninger o.a. 
kan drive faste medlemsaktiviteter og 
gjennomføre ulike arrangement. Vi samarbeider 
også med frivillige lag/foreninger for å 
gjennomføre aktiviteter og arrangement. Samlet 
gir dette et godt og variert kultur- og fritidstilbud 
for innbyggerne i kommunen. 
Det jobbes også aktivt med å tilrettelegge for økt 
fysisk aktivitet i befolkningen. Spesielt viktig i 
dette arbeidet er anleggsutviklingen som skjer 
gjennom tildeling av spillemidler. Dette gjelder 
både frivillige lag/foreninger og kommunen selv.  
 
Fritid for alle er videreført i ordinær drift under 
UngHadeland fra 01.01.18.  
Gjennom gratis utlån av sports- og fritidsutstyr 
bidrar UngHadeland sin utlånsportal BUA også til 
inkludering og økt deltakelse i helsefremmende 
aktiviteter for befolkningen.  

 

Produksjonsindikatorer Def. 

Indikator 

Indikator 

2018 

Resultat 

2018 

Kommentarer 

Bibliotek/kulturskole: 
Kulturskolen skal gi tilbud som er 
tilgjengelige for flest mulig: 
Antall elevplasser 
Antall elevplasser i korps 
Kulturskoletimer i alle SFO 
 
 
 
Antall arbeidstimer ute: (Primært skoler) 

 
 
 
> 
> 

> % 

 
 
 

124 
115 
50 

 
 
 

124 
115 
59 

 
 
 
Antall elevplasser > 124 
Elevplasser i korps > 115 
Kulturskoletimen er under 
avvikling, jfr. 
omstillingsprosjekt.  
 
Desentralisert undervisning 
(utenfor Granvang) 
tilsvarer ca. 59 %. 

Bibliotekene skal opprettholde aktiviteten: 
Minst like mange utlån 
 
 
 
 
 
 
 
Minst like mange arrangementer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

I tillegg til lokale forhold 
(bom og parkering) er det 
på landsbasis en 
nedadgående trend. 
Biblioteket forventer derfor 
ytterligere nedgang av 
utlån i 2018.  
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Produksjonsindikatorer Def. 

Indikator 

Indikator 

2018 

Resultat 

2018 
Kommentarer 

Antall skoleklasser  
 
 

> 
  

 

12 
 

 

18 
 

 

Nærvær kultur % 95 95  

 

 

 

Økonomi 
 

 
 
 

 
 
 
Samferdsel og park har en prognose som tilsier et merforbruk på 1,8 mill kr på grunn av 
vintervedlikehold av veger i 2018.  
De øvrige enhetene rapporterer prognose i balanse. Det er en usikkerhet også på samfunnsutvikling 
der en har et merforbruk lønn som skulle tilsi en prognose på nærmere 1 000 000 i merforbruk på 
årsbasis, men på grunn av forventede økte refusjoner i samme størrelsesorden i løpet av året vil man 
komme ut i balanse.  
 
Øvrige avvik handler i hovedsak om at prosjekter ikke er igangsatt ennå,  eller at inntekter/utgifter 
kommer på et annet tidspunkt enn forventet.  
 
Samlet er det et behov for 1,8 mill kr til samferdsel og park hvis de skal opprettholde normalt 
vedlikehold i gjennom sommeren og vinterdrift de siste to månedene av året.   
 
Det er mottatt et avvik fra arbeidstilsynet vedrørende bygningstekniske forhold i Nødetatsbygget 
som må utbedres for å sikre rene soner og hurtigere vask/tørk av forurenset utrustning.  Utgiftene til 
utbedringen er i skrivende stund ikke beregnet. 
  

kr % 

Driftsutgifter 53 764 52 467 1 297 2 % 138 674 140 474 1 800

Driftsinntekter -25 954 -23 812 -2 142 9 % -58 244 -58 244 0

Netto 27 810 28 655 -845 -3 % 80 430 82 230 1 800

Tall i tusen

Regnskap pr 

1.  tertial 

2018

Budsjett pr 

1. tertial 

2018

Avvik pr 1. 

tertial

Justert 

årsbudsjett 

2018

Ny 

prognose 

2018

Prognose 

avvik års-

budsjett 2018

2017

2018, pr 1. 

tertial

Endring i 

% fra 

2017

Årsverk 113,6 114,1 0,4

Antall ansatte 168,0 168,0 0,0
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Kultur og samfunn - VAR 

 

Mål kultur og samfunn - VAR 

Mål for virksomheten Kommentarer 

Ha en sikker effektiv vannforsyning med godt 
vann og nok vann til alle  

 

 

Produksjonsindikatorer Def. 

Indikator 

Indikator 

2018 

Resultat 

2018 
Kommentarer 

Fornying av ledningsnettet    % 0,75  Storlinna og Røysum er 
prosjekter i år. Dette er i 
gang.  

Nærvær %  89  

 

Økonomi 
 

 
 

 
 
Avvik fremstår på grunn av periodisering av budsjett. Nødvendige tiltak for drift og vedlikehold vil ha 
økte utgifter i løpet av året. Prognose er at vi får et resultat i tråd med budsjett.  

 

  

kr % 

Driftsutgifter 8 412 10 272 -1 859 -18 % 31 734 31 734 0

Driftsinntekter -21 014 -21 269 254 -1 % -47 453 -47 453 0

Netto -12 602 -10 997 -1 605 15 % -15 719 -15 719 0

Tall i tusen

Regnskap pr 

1.  tertial 

2018

Budsjett pr 

1. tertial 

2018

Avvik pr 1. 

tertial

Justert 

årsbudsjett 

2018

Ny 

prognose 

2018

Prognose 

avvik års-

budsjett 2018

2017

2018, pr 1. 

tertial

Endring i 

% fra 

2017

Årsverk 16,0 16,0 0,0

Antall ansatte 15,0 15,0 0,0
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Politiske organer 

 

Økonomi 
 

 
 

 
 
Merforbruket på i overkant av kr 200 000 antas å dekkes inn i løpet av året, så lenge det politiske 
aktivitetsnivået ikke økes vesentlig. 

 

  

kr % 

Driftsutgifter 3 587 3 164 423 13 % 13 137 13 137 0

Driftsinntekter -549 -354 -195 55 % -5 663 -5 663 0

Netto 3 037 2 810 228 8 % 7 474 7 474 0

Tall i tusen

Regnskap pr 

1.  tertial 

2018

Budsjett pr 

1. tertial 

2018

Avvik pr 1. 

tertial

Justert 

årsbudsjett 

2018

Ny 

prognose 

2018

Prognose 

avvik års-

budsjett 2018

2017

2018, pr 1. 

tertial

Endring i 

% fra 

2017

Årsverk 2,0 2,0 0,0

Antall ansatte 2,0 2,0 0,0
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4. INVESTERINGSPROSJEKTENE 
 
 
 

 

Prosj

. Nr Prosjekt navn

Kommentar økonomi (utgift / inntekt) og framdrift pr. 30.04.2018, samt 

forventet slutt - måned/år.

 Prognose 

2018, pr 1. 

tertial 

 Utgift Inntekt  Utgift  Inntekt Utgift Inntekt

600
Ringforsyning Gran 

sentrum
2 117 584      -2 117 584 0

Kostnader fra SSV i forbindelse med tiltak gjennomført under RV 4 

utbygging. 
       2 117 584 

607 Mohagen Vest 1 358 841      536 127          822 714 0 Gjennomføres etter plan og ihht budsjett, sammenheng med vegstasjon.        1 358 841 

608

Lukking brannavvik 

kommunale bygg og 

kirker

6 000 000      406 039          5 593 961 0
Pågår fortsatt planlegging av investeringsprosjektet for avklaring av hva som 

kan tas. Sees i sammenheng med prosjekt 964 og 614

Prognose som budsjett.

       6 000 000 

612 Ny base "Markatun" 2 901 248      14 414            2 886 834 0
Oppstart av prosjektet med utførelse fra primo juni 2018.

Prognose som budsjett.
       2 901 248 

613

Marka helse- og 

omsorgssenter - 

forstudie

4 312              -4 312 0 Momskorrigering 2017. Ses i sammenheng med 623.                4 312 

614
Universell utforming 

kommunale bygg
2 000 000      188 189          1 811 811 0

Gjennomgang av bygg for avklaring av behov og kostnader pågår.

Pågår fortsatt planlegging av investeringsprosjektet for avklaring av hva som 

kan tas. Sees i sammenheng med prosjekt 964 og 608. Prognose som 

budsjett.

       2 000 000 

615
Grunnerverv 

flomforebygging
5 000 000      5 000 000 0

Eiendomserverv er påbegynt. Estimat på kostnad er kr. 12 milloner totalt. 

Hvor stor andel av kostnaden som vil komme i 2018 er usikkert per i dag og 

avhengig av forhandlinger.

       5 000 000 

616 Biler brann og redning 1 800 000      1 800 000 0
Er lagt ut på Doffin. Prosjektet er delt opp slik at vi kjøper lastebil med 

krokløft. gjenstår å få pris på flak med tank. Alt tilsier at vi kommer innenfor 

budsjett.

       1 800 000 

Justert budsjett 2018 Regnskapsført pr. 30.04 Avvik
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Prosj

. Nr Prosjekt navn

Kommentar økonomi (utgift / inntekt) og framdrift pr. 30.04.2018, samt 

forventet slutt - måned/år.

 Prognose 

2018, pr 1. 

tertial 

 Utgift Inntekt  Utgift  Inntekt Utgift Inntekt

619

Nytt sykehjem og 

omsorgsboliger 

Sagatangen

144 150 000 -52 108 000 30 367 752    113 782 248 52 108 000

I jan-april er det arbeidet med delutredninger etter kommunestyrets vedtak 

desember 2017.

Per 30.4. er det lagt opp til å bruke noe tid til å planlegge sluttføring av 

forprosjektfasen samt avvente Sykehuset Innlandets beslutning om deltakelse 

i byggetrinn 1 eller 2 før prosjektering gjenopptas. 

Planlagt ferdigstillelse må regnes utsatt fra 2020/21 til medio 2021.

Utgiftene per 30.4. er lavere enn budsjettert, drøyt 28 mill kr er kjøpet av 

Sagatangen. Øvrig forbruk er lavere enn budsjettert.

Inntektene, beregnet investeringstilskudd, regnskapsføres i forbindelse med 

årsavslutningen. 

Endret prosjektframdrift forventes å gi lavere prosjekteringsutgifter enn 

planlagt i 2018. Et forsiktig overslag tilsier at 20 mill. kr ombudsetteres til 

2019. Prognosen for 2018 korrigeres tilsvarende.

Forprosjektet er ikke avslutta. Foreløpig anslag ligger ca 100 mill. kr over 

indeksregulert budsjett, men det er for tidlig å korrigere totalramma. Det blir 

del av politisk sak om videre prosjektforløp. 

  124 150 000 

621 Brannskade Rådhuset 803                 -803 0 Kostnader ikke dekket av forsikring ved skade. Prognose som regnskap.                   803 

623
Marka helse og 

omsorgssenter
1 100 000      -542 000 215 835          884 165 542 000

Prosjektet er i rute.

Oppstart reguleringsplanarbeid kunngjøres i mai, noe seinere enn planlagt, 

men betyr lite for framdriften samlet sett.

Utgiftene er som planlagt per 1. tertial. 

Inntektene er lavere enn budsjettert, dette gjelder investeringstilskuddet, som 

inntektsføres i årsoppgjøret. 

Prognosen forventes å holde.

       1 100 000 

626 Vegstasjon 24 923 369    -2 000 000 436 354          24 487 016 2 000 000
Forprosjektering er gjennomført og anbudsdokumenter lagt ut på Doffin. Får 

oversikt når anbud kommer inn.
     24 923 369 

627
Egenandel Flomsikring 

Brandbu
2 000 000      2 000 000 0

Kostnad er usikker før vi har forslag fra kommunevedtak fra NVE. Dette er 

etterlyst.
       2 000 000 

628
Flomsikring 

Hovsbekken
5 000 000      -1 000 000 5 000 000 1 000 000 Prosjektering startet. Tiltak påbegynnes senhøstes 2018        5 000 000 

629 V(A) Julibakka 2 500 000      2 500 000 0 Ikke igangsatt på grunn av manglende kapasitet.                      -   

630 Nødstrømsaggregat 2 000 000      2 000 000 0 Det er bestilt til pumpestasjon ved Røysumtunet.        2 000 000 

631 VA Brandbu sentrum 5 000 000      249 370          4 750 630 0 Igangsatt prosjektering og byggesøknad. Investering kommer sener i år.        5 000 000 

Justert budsjett 2018 Regnskapsført pr. 30.04 Avvik
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Prosj

. Nr Prosjekt navn

Kommentar økonomi (utgift / inntekt) og framdrift pr. 30.04.2018, samt 

forventet slutt - måned/år.

 Prognose 

2018, pr 1. 

tertial 

 Utgift Inntekt  Utgift  Inntekt Utgift Inntekt

633
Vannskade Marka helse 

og omsorgssenter
336 271          -336 271 0

Forsikringsskade; avventer oppgjør som er uavklart ift. vannskade fra tak.

Prognose lik regnskap.
          336 271 

650 Lygna hyttefelt del 3 - 2 500 000          -8 549 257   -500 000 -8 549 257 Anleggsbidragsprosjekt.

674 Formidlingslån - utlån 10 000 000    1 085 000      8 915 000 0 Som forventet, flere potensielle låntakere er i avklaringsfasen.      10 000 000 

710 Kjøp av aksjer 3 200 000      3 200 000 0 Egenkapitaltilskudd KLP.        3 200 000 

750 Granum KPS 281 865          -281 865
Det er utfordringer og feil i stasjonen som trenger utbedringer. Det er satt i 

gang arbeider for rundt 1 million. Behov for budsjettjustering.
       1 000 000 

812
Utvidelse Mohagen 

næringsområde
534 575          -534 575 Tinglysingsgebyr, kjøp av Mohagen sør i 2017           534 575 

901 IKT sentralt 1 200 000      576 991          623 009 0 Prognose som budsjett.        1 200 000 

910
Utstyr og 

velferdsteknologi i PLO
37 516            -37 516 0 Tilleggsutgifter til investeringer i 2017.             37 516 

915 Veger - asfaltering 2 250 000      2 250 000 0 Gjenomføres i hht. plan og budsjett.        2 250 000 

916 Utvikling Mohagen sør 1 500              -1 500                1 500 

917
Utskifting 

biler/maskiner
2 700 000      2 700 000 0 Gjennomføres som budsjettert.        2 700 000 

918 Trafikksikring 1 039 865      41 115            998 750 0
Merforbruk fra 2017 dekkes inn i år ved å redusere budsjett og forbruk med 

ca. 550 000. ihht til vedtak
       1 039 865 

922
V/A Etablering 

krisevannforsyning
2 136 000      2 136 000 0

Tankbil som vi venter på leveranse av. Øvrige investeringer må klarlegges 

nærmere.
       2 136 000 

942 Plassbakken  - Teslo 5 000 000      5 000 000 0 Prosjektering igangsatt.           500 000 

950
Ny kommunal 

barnehage
391 000         263 052          127 948 0

Prosjektets restarbeider fra 2017 er fullført per 30. april 2018.

Utgiftene er som planlagt per dato.  

Forventet forbruk som budsjett.

Sluttrapport for prosjektet planlegges til 2. tertial.

          391 000 

964
Oppgradering/påkostni

ng kommunale bygg
10 000 000    414 004          9 585 996 0

Pågår fortsatt planlegging av investeringsprosjektet for avklaring av hva som 

kan tas. Sees i sammenheng med prosjekt 608 og 614.      10 000 000 

965 Gran kirkelige fellesråd 600 000         600 000 0 Utbetales på anmodning fra GKF.           600 000 

971 Oppgradering veger 1 000 000      34 847            965 153 0 Planlegges i hht budsjett.        1 000 000 

973
Brandbu sentrum - 

flomsikring
3 000 000      164 494          2 835 506 0 Avventer byggeplan for flomsikringstiltakene fra NVE.        3 000 000 

976

Brandbu - 

Tilrettelegging/videreut

vikling uteområder 

1 800 000      -600 000 15 761            1 784 240 600 000
Prognose som budsjettert. Prosjektet er igangsatt. Arbeidet skal i stor grad 

utføres av Teknisk v/Samferdsel og Park, men grunnet annet arbeid 

(vegvedlikehold etc) er det noe forsinket.

       1 800 000 

Justert budsjett 2018 Regnskapsført pr. 30.04 Avvik



34 
 

 
 

Prosj

. Nr Prosjekt navn

Kommentar økonomi (utgift / inntekt) og framdrift pr. 30.04.2018, samt 

forventet slutt - måned/år.

 Prognose 

2018, pr 1. 

tertial 

 Utgift Inntekt  Utgift  Inntekt Utgift Inntekt

977
Brandbu ungdomsskole - 

rehabilitering
1 565 792      -1 565 792 0

Prosjektet har per 30/4 uferdige restarbeider fra 2017. Fullføres i løpet av 

mai.

Sluttoppgjør for bygg og utomhusanlegg er gjennomført i første kvartal, 

sluttoppgjør elektro gjenstår, forventes avslutta i mai. Det har vært omfattende 

arbeid med sluttoppgjørene.

Av større utgifter kan nevnes siste akonto til VV-entreprenør, og arbeid med 

varmeanlegget. Andre påløpte utgifter omfatter bistand til sluttoppgjør, til 

gjennomføring av restarbeider og ferdigstillelse av prosjektdokumentasjon 

(FDV). 

Med de usikkerheter som gjelder per 30/4, er prognosen for 2018 1 mill kr.

Total prosjektutgift 2016-2018 forventes tilsvarende å bli 94 mill kr, 15,5 mill kr 

ut over justert totalramme 78,5 mill. kr. Sluttrapport for prosjektet ved 2. tertial.

       1 000 000 

978
Brandbu barneskole - 

hovedprosjekt
80 000           52 612            27 388 0

Prosjektets restarbeider fra 2017 er ikke fullført per 1. tertial.

Forventet forbruk lik prognose.

Sluttrapport for prosjektet ved 2. tertial.

            80 000 

986 Tiltakspakke EPC 4 066 124      -309 812 -                  4 066 124 309 812
Utførene selskap NEE er konkurs. Krav i boet tilsvarende gjenstående.

Pågår avklaring av hvordan vi skal få ferdigstilt prosjektet.

Prognose som budsjett.

       4 066 124 

989
Reinvesteringer VA-

ledningsnett
8 000 000      3 049 419      4 950 581 0

Storlinnaprosjekte og Røysumtunet er i gang. Sluttføring er ferdig i 2019 og 

senhøstes 2018. Samlet investeringsbehov for disse to prosjektene er 27,5 

millioner. Det er behov for justering i forhold til når investeringer gjøres i 

perioden 2019-22.

       8 000 000 

990
V/A Vann Paulsrud - 

Moen bedehus
7 945 582      225 157          7 720 425 0 Noe forsinket på grunn av konkurs hos entreprenør. Ny kontrakt er satt.        7 945 582 

992 VA - Fredheim 3 764 000      203 562          3 560 438 0
Ikke påbegynt, mangler kapasitet. Det som er ført er erstatninger til 

grunneiere.
          203 562 

993
Renovering (lett) 

Solheim barnehage
300 000         378 398          -78 398 0

Planlagte restarbeider fra 2017 er fullført per 1. tertial. Merforbruk skyldes 

regnefeil ved beregning av rebudsjettering 2018 del 1. Av 554 000 

gjenstående kroner 2017 ble 254 000 kr inndratt og 300 000 rebudsjettert 

som del av 1. rebudsjettering av investeringer. 

Prognosen settes tilsvarende merforbruk.

          400 000 

994
Boligplan - Anskaffelse 

leiligheter
3 500 000      -1 452 000 -                  3 500 000 1 452 000 Fortløpende vurdering. Prognose som budsjett.        3 500 000 

995 Lygna hyttefelt del 3 -85 099          85 099 0 Anleggsbidrag Lygnalia (dekning for kommunens kostnader)

277 706 029 -58 011 812 44 213 610 -8 549 257 233 492 419 49 462 555 0 250 160 568

Justert budsjett 2018 Regnskapsført pr. 30.04 Avvik
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5. FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 
 
Formålet med forvaltningen 
Kommunens finansportefølje skal forvaltes i henhold til gjeldende lover og forskrifter, med de krav til 
sikkerhet, likviditetstilgang og risikospredning som er nødvendig. Gitt disse forhold skal forvaltningen 
gi best mulig netto finansresultat over tid, samtidig som det skal gi en forutsigbar og stabil økonomi.  
 
Generelt 
Resultatet av den årlige forvaltningen skal sammenlignes med relevante offentlig noterte 
avkastningsreferanser. Dette for å se forvaltningens godhet. For kort likviditet er det valgt ST1X som 
er en statsobligasjonsindeks med fast løpetid på 0,25 år.  
 
Sp1 Ringerike Hadeland er Gran kommunes hovedbank og gjeldende avtale ble inngått med virkning 
fra oktober 2016 med en varighet på 3 + 1 år.   
Avtalen blir også denne gangen inngått med avkastning/belastning i forhold til netto innestående og 
renten beregnes med NIBOR-tilknytning. I avtalen ligger det også en trekkramme på inntil 100 mill. 
kr.  
 
Ledig likviditet  
Dette er midler som i stor grad må være tilgjengelig for den daglige driften av kommunens 
virksomhet. 
Grafen nedenfor viser daglig snitt oppsummert pr måned. Kommunen har hatt en brukbar likviditet i 
1. tertial  
 

 
 
 
De viktigste årsakene til nåværende likviditet er fortsatt: 

 Vår tilpasning til ny veileder for investeringsregnskap som kom i 2011. Den krever en bedre 
periodisering av framdriften i investeringsprosjektene og tilsvarende periodisering av 
låneopptak.  

 Kommunen hadde pr 31.12.2017 43,3 mill kr i ubrukte lånemidler, mot 60,1 mill kr i 2016.  

 Premieavvik for pensjon er med på å svekke likviditeten.  Premieavviket er pr. 31.12.2017 
62,2 mill kr på omtrent samme nivå som 2016. 
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 Det beløpet som blir inntektsført i regnskapsåret, vedrørende ressurskrevende tjenester, blir 
ikke utbetalt fra staten før juni påfølgende år, noe som også er med på å svekke likviditeten.  
Kravet til staten for 2017 er 32,4 mill kr.   

 
Rådmannen anser at Gran kommune fortsatt har brukbar likviditet. Situasjonen indikerer likevel 
at en må opprettholde oppmerksomheten og ha tett oppfølging på størrelsen på ledig likviditet 
som kommunen til enhver tid må ha tilgjengelig. 

 

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
 
 31.12.2017 30.04.2018 31.8.2018 31.12.2018 

 Mill 
NOK 

% Mill 
NOK 

% Mill 
NOK 

% Mill 
NOK 

% 

Likvide midler i 
hovedbankforbindelsen på dato 

126,2 67,2 57,5 
 
 

48,2     

Andelskapital i pengemarkedsfond:         
KLP 30,6 16,3 30,7 25,7     

DNB 31,1 16,6 31,1 26,1     
Innskudd i andre banker 0,0 0,0 0,0 0,0     

Direkte eie av verdipapirer         
         

Samlet kortsiktig likviditet brutto 187,9 100 119,3 100     

Avkastning akkumulert pr tert 2018   2,5 mill 0,8 mill   
Snittrente i Sp1  1,32 % 1,44 %   

Avkastning referanseindeks (St1x) 
4/2017 

0,46 % 0,50 %   

Bekreftelse på at alle plasseringer er 
gjort med rateing BBB eller bedre 

ok ok   

Bekreftelse på enkelteksponering ≤ 
2 % av forvaltningskapital 

ok ok   

Bekreftelse på fondseksponering ≤ 5 
% av forvaltningskapital 

ok ok   

Bekreftelse på enkeltpapir ≤ 12 
måneders løpetid 

ok ok   

Største tidsinnskudd NOK 0 mill NOK 0 mill   

Største enkeltpapirplassering NOK 0 mill NOK 0 mill   
 
Ti l leggsopplysning: 
Gran kommune vedtok i  k-sak 4/05 avtale om ansvarlig lån datert 9/12-2004 ovenfor Hadeland Kraft AS (HK) med kr. 16,7 

mi l l og Hadeland Energi AS (HE) med 6,4 mi ll. Dette er ikke tatt inn i tabellen over, da midlene har en tilbakebetalingsplan 
over hhv 25 år og 20 år og derfor ikke anses som umiddelbart l ikvide. Gran mottar kvartalsvis renteinntekt. Nedbetalingen 

som først var avtalt til desember 2014 ble i K-sak 78/14 endret, slik at den avdragsfrie perioden for HE ble forlenget til 2019 
og for HK forlenget til 2017. Dvs  at HK begynte å nedbetale i  september 2017.  
 
 

 Det er ikke gjort endringer i plasseringer eller sammensetninger av den ledige likviditeten i 
perioden. Hovedbankavtalen og øvrige plasseringer gir tilfredsstillende avkastning målt mot 
referanseindeksen. Det er ikke registrert vesentlige markedsendringer eller endringer i 
risikoeksponering.  
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 Rådmannen anser at Gran kommune fortsatt har brukbar likviditet. Situasjonen indikerer likevel 
at en må opprettholde oppmerksomheten og ha tett oppfølging på størrelsen på ledig likviditet 
som kommunen til enhver tid må ha tilgjengelig. 

 Det er ingen vesentlige avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet.  
 

 
Forvaltning av kommunens gjeldsportefølge og øvrige finansavtaleter  
 
Låneopptakene for 2018 er ikke foretatt enda. Det budsjetterte startlånet i Husbanken på 10 mill. kr. 
er innvilget og vil bli utbetalt i løpet av juni.     
 
Oversikt over kommunens gjeldsportefølge: 

 31.12.2017 30.04.2018 31.08.2018 31.12.2018 
 Mill 

NOK 
% Rente-

binding 
Mill 
NOK 

% Rente-
binding 

Mill 
NOK 

% Rente-
binding 

Mill 
NOK 

% Rente-
binding 

Lån med pt-rente, 
NIBOR- basert og 
flytende rente  

590,6 66,0 0,20 
 

530,1 59,8 0,01 
 
 

      

Lån med fast 
rente 

303,6 34,0  356,8 40,2 
 

0,82* 
 

      

Rentebytteavtaler: 
Ingen 

            

Samlet langsiktig 
gjeld 

894,2 100  886,9 100        

Herav sertifikatlån 20,6   20,0         
Effektiv 
rentekostnad 
siden 31.12. 

15,8 mill 1,7 mill   

Snittrente på 
porteføljen de 
neste 12 mnd 

 1,71   1,67        

Avkastning 
(kostnad) 
referanseindeks 
(ST4X 12-2017. 

1% 1,2 %   

Antall løpende 
enkeltlån 

26 26   

Største enkeltlån 175,6 mill 175,6 mill   
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Stresstest 
 
Dette er en test som måler effekten av et forhåndsdefinert markedssjokk, det vil si hva årsvirkningen  
blir hvis renten endrer seg med f.eks. 2 %.  I eksemplet over er det vist hva det vil innebære hvis 
lånerenten endrer seg med 2 % på passivasiden (lån) og 1 % på aktivasiden (innskudd). En har også 
her valgt å legge NIBOR-tilknytning (i hovedsak 3 mnd) under begrepet flytende rente. 
 
  

Stresstest

Balanse Balanse Endrings Durasjon Beregnet

% MNOK parameter tap

Gjeld med p.t. rente/flytende/NIBOR 60 % 530,1 2,00 % 10,6

Gjeld med fast rente 40 % 356,8 0,00

Lån med rentebytteavtaler 0 % 0,0 0,00

Finanspassiva 100 % 886,9 10,6

Innskudd i bank og korte pengem. 100 % 57,5 1,00 % -0,6

Finansaktiva 100 % 57,5

Mulig tap vil utgjøre : 10,0
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6. OVERSIKT OVER STATUS FOR POLITISKE VEDTAK 2018  
 
 
 

 
 

OVERSIKT OVER OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK (jf. K-sak 79/12)
Ikke igangsatt

Delvis gjennomført

Gjennomført som vedtatt

Ikke relevant

Møte 25.09.2014
Kommentar Status

Sak 80/14 Investeringsprosjekt 927 Markadompa - redusert utbygging

Saksbehandler: Gaute Øvrebotten

1. Kommunestyret vedtar å redusere utbygginga av Markadompa til 16 ordinære omsorgsboliger.

2. Vedtatt investeringsramme reduseres fra 80 mill.kr. til 56 mill. kr. for hovedprosjektfasen (anbud og bygging) med 

byggestart i 2015.

3. Resten av tomta forsøkes solgt. Et eventuelt salg skal godkjennes av kommunestyret. Arbeid med vedtaksleddet er ikke 

blitt prioritert.

Møte 24.09.2015
Kommentar Status

Sak 81/15 Brandbu barneskole - Adkomst

Saksbehandler: Trygve Rognstad

1. Kommunestyret vedtar at adkomst til barneskolen løses med følgende tiltak:

a. Fortau langs Nobels gate uten breddeutvidelse av vegen. Over brua ved Gullåa

innsnevres vegbanen til ett kjørefelt slik at fortauet kan gå på eksisterende bru.

b. Snuplass med parkeringsplass for besøkende og av- og påstigning mellom Nobels

gate og Rosendalsbanen.

c. Fortau langs Jens Røislies veg fra innkjøringen til ungdomsskolen og til

Rosendalsbanen. Videre gangveg langs Rosendalsbanens vestside til Nobels gate.

d.  Gangsti fra bussholdeplassen ved ungdomsskolen til eksisterende stier og veger i Sees i sammenheng med 

Størenslunden. Gangsti gjennom Størenslunden gjennomføres kostnadsfritt. nærmiljøtiltak Størenslund ila 

e. Det gjøres en evaluering av bruken av adkomsten til Brandbu barneskole et år etter 2017/2018.

at skolen er tatt i bruk.

2. Finansiering innarbeides i investeringsbudsjettet for 2016.

Møte 30.03.2017
Kommentar Status

Sak 21/17 Interpellasjon om Familiens hus, fra Wenche Strand (Ap)

Saksbehandler: Eli Stigen - Kommunalsjef: Camilla Jarlsby

Innspill om etablering av et Familiens hus, gjennom fysisk samling og organisatorisk integrering av tjenestene i 

virksomhet Barn og familie, og eventuelt andre hensiktsmessige virksomheter, tas med og vurderes i det 

pågående omstillingsarbeidet og i arbeidet med disponering av rådhusets arealer.

Saken er under vurdering i 

forbindelse med arbeidet med 

omstilling og tilhørende 

flytteprosess. Forventes avgjort 2. 

tertial 2018.
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Møte 18.05.2017
Kommentar Status

Sak 32/17 Helse- og omsorgsstrategi 2017-2040

Saksbehandler: Mette Mosby

Strategiplanen 2017-2040 tas til etterretning. Følgende strategier følges opp mot 2040:

* Videre utvikling av hjemmetjenesten og andre tjenester på lavest mulig trinn i omsorgstrappa.

* Vridning av tjenestene fra institusjon til omsorgsboliger med bemanning. Gran har mange sykehjemsplasser i 

forhold til andre kommuner og trenger boliger med bemanning slik at så mange som mulig kan klare seg selv eller 

motta tjenester på et lavest mulig tjenestenivå.

* Det anbefales en dimensjonering av tjenesten på 90 sykehjemsplasser og 60 omsorgsboliger frem mot 2030. 

Mellom 2020 og 2040 bør kommunene utvide med 100 omsorgsplasser.

Følges opp i Boligplanen.

* Bygge ett nytt sykehjem med forsterket sykehjemsavdeling, dagsenter og omsorgsboliger sammen. Bygget må 

være driftseffektivt utformet og gi mulighet for fleksibilitet.

* Drift av en forsterket sykehjemsavdeling samlokalisert med en Kommunal akutt døgnenhet for å gi gode tjenester 

i nærmiljøet til befolkningen og rekruttere og beholde kompetent personell.

* Arbeide for en heltidskultur i helse og omsorg for å gi innbyggerne med behov for hjelp og veiledning kontinuitet 

og trygghet.

* Utvikle tiltak til personer med demens på alle steg i omsorgstrappen med ulike typer boliger, dagsenter og 

avlastning som understøtter egenmestring og trygghet.

* Marka utvikles som Senter for demensomsorg.

* Bruke omsorgsteknologi med dokumentert effekt basert på erfaringer som gjøres på nasjonalt nivå.

* Legge til rette for privat utbygging av lettstelte sentrumsnære boliger.

* Det arbeides videre med å utrede tjeneste og boligbehov for personer med nedsatt funksjonsevne tilknyttet 

tilrettelagte tjenester. Herunder i hvilken grad dagens bygningsmasse kan dekke fremtidens behov.

Innovasjonsprosjekt gjennomført i 

TT.Følges opp i  Boligplan. 

* Videreutvikle samarbeidet mellom frivillige og helse- og omsorgstjenestene. Etableres frivilligkoordinator i 

frivilligsentralen .Samarbeid og 

samtaler om nytt sykehjem og 

omsorgsbolig på Sagatangen.

* Det er ønskelig at det legges til rette for at lokalmedisinsk senter kan ha lokaler i tilknytning til det nye 

sykehjemmet.

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en strategiplan for psykisk helse i Gran kommune. Planen kan vurderes 

som et tillegg til Helse- og omsorgsstrategi 2017-2040 og legges frem for politisk behandling i 2018.

Strategiplan for psykisk helse er 

under arbeid. Utarbeides av Familie 

og velferd.

Kommunestyret ber rådmannen spesielt se på organiseringen av psykisk helse i Gran kommune som en del av 

omstillingsprosjektet, og vurdere om det er mer naturlig at psykisk helse organiseres sammen med resten av 

Helse og omsorg.

Sak 35/17 Interpellasjon fra Rune Meier (H) om veteranplan i Gran kommune

Saksbehandler: Eli Stigen - Kommunalsjef: Camilla Jarlsby

1. Kommunestyret i Gran etablerer en arbeidsgruppe som utarbeider et forslag til Arbeidsgruppe nedsatt og arbeidet i 

gangsatt. Plan først klar høsten 2018.

veteranplan som legges frem til politisk behandling i løpet av høsten 2017

2. Arbeidsgruppen bør bestå av representanter for skole, kommunehelsetjenesten og

NAV

3. Veteranorganisasjonene som er representert i kommunen inviteres til å delta i

arbeidsgruppen

Møte 22.06.2017
Kommentar Status

Sak 46/17 Reguleringsplan for Skogskolejordet - Sluttbehandling eller behandling

før nytt offentlig ettersyn

Saksbehandler: Solveig Brekke

1. Kommunestyret vedtar i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 reguleringsplan for Innsigelse fra vegvesenet krever 

mekling.

Skogskolejordet med plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse revidert Mekling pågår PLU 31.01.18.

22.05.2017. PLU har gjort vedtak avventer 

innkalling nytt meklingsak.

2. Det fastsettes følgende nye vegnavn innenfor planområdet:

KV2 – Skogskolejordet

KV6 – Groschvegen

KV8 – (Arm av) Øverlia

KV10 – Skogskolebakken

Sak 51/17 Interpellasjon om regler for bruk av vannscootere, fra Helge Haukeli

(Ap) og Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG)

Saksbehandler: Eli Stigen - Kommunalsjef: Leif Arne Vesteraas

* Regelverk for bruk av maritime farkoster i kommunen revideres.

* Revideringsprosessen skal ta standpunkt til hvordan vannscooter skal reguleres i Gran. Arbeid med like regler for hele 

Randsfjorden er igangsatt, samt 

kommunale regler for egne vann.

* Regelverket skal også gjøres presist og enkelt.

* Der kommunen deler vann med andre kommuner skal det jobbes for et felles regelverk for hele

vannet.
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Møte 20.09.2017
Kommentar Status

Sak 59/17 Gran kommunes bygningsmasse - Gjennomgang og muligheter

Saksbehandler: Gard Olsen

1. Kommunestyret tar til etterretning status på kommunens bygningsmasse og vil medta behovet for påkostninger 

og vedlikehold i budsjettarbeidet for Budsjett og økonomiplan 2018-2021.

2. Kommunestyret vedtar en målsetting om at nødvendige påkostninger og vedlikeholdsetterslep skal være 

ivaretatt innen 5 år. Finansiering av påkostninger dekkes fortrinnsvis ved salg av kommunal eiendom og med 

supplering ved låneopptak.

3. Kommunestyret vedtar å selge eiendommen Solvang. Salgsarbeid startet.

4. Kommunestyret ber rådmannen avklare muligheter for salg av Huset i Brandbu, Godshuset Røykenvik (Cafe 

Oscar), Gran brannstasjon og Bjørklund og komme tilbake til kommunestyret med forslag. Vurderingen må også 

inkludere alternativ med salg av hele Bjørklund med langsiktig leieavtale for barnehagen og salg av Huset med 

langsiktig leieavtale for kino. Kommunestyret ønsker ikke å selge tomt/strandlinje i Røykenvika.

Huset i Brandbu er i en særstilling som et møtested for Brandbu og hele kommunen i form av kino, jazzklubb m.v. 

5. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til kjøp/salg av boenheter innenfor rammene i investeringsbudsjettet, slik 

at Gran kommune til enhver tid kan ha boligmasse tilpasset behovet etter gjeldende boligplan.

Sak 62/17 Kommuneplanens arealdel - Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Saksbehandler: Øyvind A Sørlie

Kommunestyret vedtar ihht. plan- og bygningslovens § 11-14 å sende kommuneplanens arealdel på høring og 

offentlig ettersyn med høringsfrist 1. desember 2017. Planforslaget består av plankart med tilhørende 

bestemmelser og retningslinjer, planbeskrivelse, konsekvensutredning/ROS-analyse, alle dokumenter datert 29. 

august 2017.

Høring gjennomført, behandling av 

høringsuttalelser pågår.

Følgende endringer foretas i kommuneplanforslaget i forhold til høringsforslaget fra 2016:

1. Boligområdene Ringstad og Geitryggen Øst tas ut av planen.

2. Hensynssoner ved Ål kirke og ved masselageret på riksveg 4 tas inn i planen.

3. Eksisterende bolig- og fritidsboligeiendommer i LNF-områdene foreslås avsatt til areal for spredt bebyggelse, i 

hht. plan- og bygningslovens § 11-7 pkt. 5 b).

4. Bestemmelsene om maks. tomtestørrelse for bolig- og fritidsboligeiendommer på ca. 2 dekar flyttes til 

retningslinjene.

I tillegg foretas det en del justeringer og mindre endringer, slik det er redegjort for i saksframlegget og 

planbeskrivelsen.

Møte 16.11.2017
Kommentar Status

Sak 92/17 Interpellasjon om informasjon om kommunens virksomhetsområder, fra Randi Eek Thorsen (Ap)

Saksbehandler: Eli Stigen 

Kommunestyret ber ordføreren legge fram en tidsplan og program for orienteringer om virksomhetsområdene, 

utdypende orienteringer og videre folkevalgtopplæring, til drøfting i neste gruppeledermøte 01.02.2018.

Gjennomføres i 2018, jf. plan 

fremlagt i gruppeledermøtet.

Møte 14.12.2017
Kommentar Status

Sak 97/17 Samarbeid om forsterket sykehjemsavdeling.

Saksbehandler: Mette Mosby

1 Kommunestyret vedtar å inngå administrativt vertskommunesamarbeid(kol.§28b) med Lunner kommune om 

forsterket sykehjemsavdeling i nytt sykehjem på Sagatangen, inkludert plasser for kommunal akutt 

døgnenhet(KAD). Lunner kommunes andel settes foreløpig til 5 plasser.

2 Kommunestyret ber rådmannen få på plass en forpliktende avtale med Lunner innen 1. kvartal 2018. Legges frem i KS 24.05.

Kommentar Status

Sak 98/17 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen - rammer for videre 

prosjektering (investeringsprosjekt 619)

Saksbehandler: Gaute Øvrebotten 

1. Kommunestyret tar saken til etterretning.

2. Prosjekteringen videreføres med umiddelbar oppstart, med mål om å starte byggearbeidene i 2018. 

Kommunestyret forventer at rådmannen bearbeider prosjektet innenfor rammene som er satt i vedtak i sak 

42/17, 22.06.2017.

Arbeid pågår jfr jevnlige orienteringer 

i formannskapet.

3. Vedtak om interkommunalt samarbeid om forsterket sykehjemsavdeling sammen med Lunner kommune 

innarbeides i prosjektet

4. Framdriften gjøres avhengig av tilsagn om investeringstilskudd fra Husbanken og av endelig vedtatt 

reguleringsplan.

5. Prosjektet starter umiddelbart opp prosjektering av lokaler til Sykehuset Innlandet. Arbeidet legger foreløpig til 

grunn de signaler som SI ga i møte med Lunner og Gran kommuner primo november. Prosjekteringsutgiftene for 

oppstartfasen finansieres innenfor 2018-rammen for prosjekt 619.

Kommunestyret får egen sak om rammer for videre framdrift, så snart det foreligger tilstrekkelig informasjon.

6. Kommunestyret ber rådmannen få på plass en forpliktende avtale med Sykehuset Innlandet innen 1. kvartal 

2018.

7. Formannskapet skal holdes løpende informert.

Sak 109/17 Klima- og energiplan for Gran på høring

Saksbehandler: Kristin Molstad

1. Forslag til Klima- og energiplan for Gran 2018-2022 med vedlegg legges ut på høring og offentlig ettersyn. Høring er gjennomført.

2. Temaet biologisk mangfold tas ut av planen. Det utarbeides en egen handlingsplan for biologisk mangfold.

3. Klima- og energiplanen må kvalitetssikres og forankres i kommunens aktuelle tjenester før sluttbehandling.
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Møte 15.02.2018
Kommentar Status

Sak 2/18 Finansforvaltningsrapport 2017

Saksbehandler: Morten Gausen

Gran kommunes finansforvaltningsrapport 2017 tas til orientering.

Sak 3/18 Tilstandsrapport for grunnskole, skoleåret 2016 - 2017

Saksbehandler: Henning Antonsen  -  Mona Mikalsen

1. 1. Kommunestyret tar Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 – 2017 til etterretning.

2. 2. Kommunestyret forutsetter at rådmannen og skolene bruker vurderinger og konklusjoner i Tilstandsrapporten 

som utgangspunkt for forbedringsarbeid og styrket innsats for bedre læringsmiljø og bedre læringsresultater. 

Rådmannen må:

Temaene arbeides det kontinuerlig 

med i skole. Dette har vært drøftet 

med den enkelte skoleledelse i 

skoleevalueringsmøter våren 2018. 

Temaene vil bli nærmere redegjort 

for i formannskapsmøte sommeren 

2018.

* Umiddelbart følge opp arbeidet mot mobbing. Kommunestyret ber om en særskilt tilbakemelding av dette 

arbeidet i løpet av vår 2018.

* forsterke arbeidet på ungdomstrinnet med å følge opp svake læringsresultater i norsk, matematikk og engelsk, 

særlig for gutter.

* følge opp elever med behov for faglig fordypning.

Sak 4/18 Kommuneplanens samfunnsdel - vurdering av behov for revisjon

Saksbehandler: Øyvind A Sørlie

Det igangsettes ikke planarbeid nå.

Sak 5/18 Reguleringsplan for Kongehaugen - sluttbehandling

Saksbehandler: Sigrid Lerud

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Gran kommunestyre forslag til reguleringsplan for 

Kongehaugen, med plankart datert 20.05.2015, revidert 04.10.2017, reguleringsbestemmelser datert 20.05.2015, 

revidert 16.01.2018 og planbeskrivelse datert 20.05.2015, revidert 16.01.2018.

Vedtatt, men klagebehandling pågår.

Klagefrist settes til tre uker etter kunngjøringsdato

Sak 6/18 Valg av nytt medlem til formannskapet 2015 - 2019

Saksbehandler: Eli Stigen

Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til formannskapet for resten av valgperioden 2015 – 2019: 

Kent Arntzen.

Sak 7/18 Valg av ny varaordfører 2015 - 2019

Saksbehandler: Eli Stigen

Kommunestyret velger følgende til varaordfører for resten av valgperioden 2015 – 2019: Kent Arntzen.

Sak 8/18 Valg av medlem til valgkomiteen i HRA

Saksbehandler: Eli Stigen

Kommunestyret velger Kari-Anne Jønnes til medlem i valgkomiteen i HRA til generalforsamlingen 2018.

Sak 9/18 Interpellasjon fra Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) om endringer i vedtatt budsjett- og

økonomiplan

Saksbehandler: Eli Stigen

Det gjøres ingen budsjettjustering.

Sak 10/18 Reguleringsplan for Brandbu sentrum sør/vest - endring av reguleringsbestemmelser for å 

imøtekomme NVEs innsigelse.

Saksbehandler: Sigrid Lerud

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14, vedtar Gran kommunestyre endrede bestemmelser for 

reguleringsplan for Brandbu sør/vest, datert 12.02.2018. Vedtaket oversendes NVE med anmodning om frafall av 

innsigelse.

Nve har frafalt innsigelsen.

Møte 05.04.2018
Kommentar Status

Sak 12/18 Rebudsjettering av investeringsprosjekter fra 2017 til 2018, del 1

Saksbehandler: Kjersti Vatshelle Myhre

Kommunestyret vedtar rebudsjettering av investeringsprosjekter til investeringsbudsjettet for 2018. 

Budsjettskjema 2A endres slik:
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Kommentar Status

Sak 13/18 Landbruksplan for Hadeland 2018-2026 - Sluttbehandling

Saksbehandler: Kjersti Andresen

Kommunestyret i Gran godkjenner «Landbruksplan for Hadeland 2018-2026» med handlingsplan for perioden 

2018-2022, med følgende endringer:

Arbeider med oppfølging. 

Tilbakemelding til kommunestyret.

* A og A4 s. 20

A følgende setning strykes: «Dette betyr at en må være restriktiv med å tillate nye boliger og landbruksfremmed 

virksomhet i aktive landbruksområder».

I stedet skal det stå: «Der det er mulig, når hensyn til jordvern og landbruksdrift og forholdene ellers ligger 

tilrette, kan det tillates bygging av nye boliger eller annen virksomhet i aktive landbruksområder».

Pkt A4. Formuleringen «Ikke tillate nye boliger eller annen landbruksfremmed virksomhet i aktive 

landbruksområder» strykes.

* 1.2 Formål: Økt kommunal bruk av lokale råvarer i offentlig servering, og som gaver. Råvarene fra Hadeland skal 

fremmes i turistsammenheng.

* 2.11 Gran kommune skal stimulere til omlegging til økologisk landbruk og omsetning av økologiske råvarer.

* 2.13 Landbruket kan binde like mye karbon som nå slippes ut per år i trafikken. Tilgjengelig kunnskap om 

driftsmetoder for å oppnå dette bør tilbys på Hadeland.

* 3. Aktive miljøer:- Vi har Norsk bruksgenbank for gamle kornsorter i kombinasjon med mølle og utsalg for matmel 

-Vi har en pådriver for miljøvennlig drivhusproduksjon i Norge.

* Miljø og klima, side 17, tilleggskulepunkt: Innsektene er hardt rammet av mangel på leveområder i Norge. Gran 

kommune skal lage en helhetlig plan for sikring av viktige leveområder for innsekter. Den naturlige vegetasjonen i 

grøftekanter, åkerholmer, slåttemark og randsoner til vassdrag er noen av dem.

* 4.3 E2 Kommunal bruk av Inn på Tunet til aktivitetstilbud for hjemmeboende med demens.

Sak 14/18 Valg av nytt medlem til planutvalget

Saksbehandler: Eli Stigen

Kommunestyret velger følgende til nytt medlem til planutvalget for resten av perioden 2015 – 2019: Vemund 

Viken.

Tor Brekke Skjøtskift velges som ny 5. vararepresentant.

Sak 15/18 Valg av nye medlemmer til diverse verv som følge av fritak

Saksbehandler: Eli Stigen

Varaordfører Kent Arntzen velges til de verv som tidligere ble ivaretatt av daværende varaordfører Gunnar 

Schultz. Dette gjelder: 

* Vara til generalforsamlingen i Hadeland Energi AS 

* Vara til generalforsamlingen i Hadeland Kraft AS 

* Vara til generalforsamlingen i HAPRO 

* Vara til representantskapet i Innlandet Revisjon IKS 

* Vara til valgtinget i KLP 

* Vara til generalforsamlingen for Randsfjordmuseene AS 

* 1. vara for GBL/FrP i Regionrådet

Sak 16/18 Valg av varamedlem til samarbeidsutvalget (SU) ved Jaren skole

Saksbehandler: Eli Stigen

Kommunestyret velger følgende som nytt varamedlem til samarbeidsutvalget (SU) ved Jaren skole, for resten av 

perioden 2015 - 2019: Vemund Viken.

Sak 17/18 Interpellasjon fra Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl), om busstilbudet

Saksbehandler: Eli Stigen - Vedtaket er fulgt opp av: Ordfører Willy Westhagen

Gran kommune ber fylkeskommunen om snarest å sette i gang et arbeid for å sikre fulltidsstillinger i 

kollektivtransporten. Det må legges til rette for at pendlere og andre i økende grad kan benytte seg av 

busstransport innen Oppland og gjennom samarbeid med tilstøtende busselskap for pendlere til Oslo og Akershus 

(Ruter) og Buskerud (Brakar). Bussavganger som personer uten førerkort er avhengige av for å komme seg til og 

fra arbeid må opprettholdes.

Ordføreren har sendt brev til 

Oppland fylkeskommune med kopi av 

vedtaket, 16.04.2018.

Sak 18/18 Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene 

- presisering

Saksbehandler: Leif Arne Vesteraas

Gran kommune tar ekspertutvalgets rapport om nye oppgaver til fylkeskommunene til orientering.

Sak 19/18 Uttalelse fra kommunestyret

Saksbehandler: Ordfører Willy Westhagen

Kommunestyret avviser saken.

Sak 20/18 Interpellasjon fra Randi Eek Thorsen (Ap), om heltidskultur

Saksbehandler: Eli Stigen - Kommunalsjef: Mette Mosby

Kommunestyret viser til enstemmig vedtak 22. september 2016 i sak 105/16 Det store heltidsvalget – utvikling av 

heltidskultur i Gran kommune.

Evaluering av heltidsvalget i KS.

Møte 26.04.2018
Kommentar Status

Sak 21/18 Søknad om tilskudd til Operafest Røykenvik

Saksbehandler: Morten Gausen

Kommunestyret bevilger NOK 100.000 i tilskudd til kostnader og utgifter i forbindelse med 

etablering og oppstart av Operafest Røykenvik AS. 

Tilskuddet belastes konto 1470 – 5300 – 3770, og 1940 – 8300 – 8801. 

Tilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfond, konto 2569905.
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7. VEDLEGG 
 

Prosjektregnskap investeringer. 
 

 
  

Tal lene i  tabel len er i  hele tusen

Gjeldende 

prosjekt-

ramme

Sum tidl. 

års 

regnskap

Regnskap 

2018

Totalt 

prosjekt-

regnskap

 Gjenstående 

prosjektramme 

pr 30.04.2018 Merknad

619 Nytt sykehjem og omsorgsbol iger Sagatangen 508 000 5 225 30 368 35 593 472 407

Ramme, jf K-sak 42/17. For 2017 og 

2018 er det bevi lget kr 160,15 mi l l .  

Resten er innarbeidet i  Buds jett og 

økonomiplan 2018 - 2021.

607 Utvikl ing Mohagen vest 1 500 141 536 677 823

608 Lukking brannavvik kommunale bygg og ki rker 20 000 9 518 406 9 924 10 076 Sees  i  sammenheng med P 964

626 Vegstas jon 25 000 77 436 513 24 487

627 Egenandel  flomsikring Brandbu 2 000 0 0 2 000

628 Flomsikring Hovsbekken 5 000 0 0 5 000

630 Nødstrømsaggregat 2 000 0 0 2 000

631 VA Brandbu sentrum 5 000 249 249 4 751

964 Oppgradering/påkostning kommunale bygg 24 538 20 813 414 21 227 3 312

Sees  i  sammenheng med P 608. 

Merforbruk på  kr 4 651' i  2016 og 

1623' i  2017 er finans iert i  

årsoppgjøret fra  P 608.

614 Universel l  utforming 4 000 0 188 188 3 812

615 Grunnerverv flomforebygging 5 000 0 0 0 5 000

922 V/A - Etablering av kriseforsyning 5 000 2 042 0 2 042 2 958

942 Plassbakken Tes lo 8 000 0 0 0 8 000

950 Ny kommunal  barnehage 38 800 39 877 263 40 140 -1 340

Pros jektramme, jf K-sak 124/14 

ramme 29 mi l l  kr + K-sak 79/15 8 

mi l l  kr, i  ti l legg 1 mi l l  kr ti l  

forpros jekt og 800' i  

rebuds jetteringssak i  1017. 

Merforbruk i  2016 finans iert i  

årsoppgjør. 

971 Oppgradering veger 5 000 3 956 35 3 991 1 009
Mindreforbruk i  2014 på  44' 

finans ierte andre pros jekt.

973 Brandbu sentrum - flomsikring 6 500 598 164 762 5 738
Mindreforbruk i  2015 på  kr 25' 

finans ierte andre pros jekt

976 Brandbu ti l rettelegging/videreutvike uteområder 3 600 350 16 366 3 234

977 Brandbu ungdomskole - rehabi l i tering 78 500 92 949 1 566 94 515 -16 015

978 Brandbu barneskole - hovedpros jekt 164 000 151 422 53 151 475 12 525

K-sak 71/14 vedtatt ramme 164 mi l l  

kr. Buds jettet/pros jektramme 

nedjustert med 3 mi l l  kr pga  

mindreforbruk i  2. tertia l  2016, jf K-

sak 112/16. Det ble kun overført 2,5 

mi l l  kr ti l  2017 i  

rebuds jetteringssaken, 8,7 mi l l  kr 

ble inndratt da  det ikke var behov 

for midlene. Av de 2,5 mi l l  kr s to 1,2 

mi l l  kr ti l  rest, hvorav kun kr 80' ble 

overført ti l  2018

982 Glass låven 4 500 534 0 534 Fortsatt skyldig

986 Ti l takspakke EPC pros jekter 26 286 22 220 0 22 220 4 066

989 Reinvesteringer VA-ledningsnett 20 000 6 717 3 049 9 767 10 233
Kr 948' er gått ti l  dekning av 

merfobruk andre VA-pros jekt i  2017

990 V/A - Vann Paulsrud - Moen bedehus 8 000 54 225 280 7 720

992 VA - Fredheim 11 500 7 652 204 7 856 3 644
Kr 84' er gått ti l  dekning av 

merfobruk andre VA-pros jekt i  2017
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Rapport over forbruk 1. tertial 2017 og 2018 

 
*Oversikten viser ikke justert årsbudsjett for 2017 da systemet ikke kan produsere denne type rapport på ny 

organisering ti lbake i tid. 

 

 
 
 

 

Regnskap pr. 1. tertial 

2017

Regnskap pr. 1. tertial 

2018

Justert 

årsbudsjett 

2018

Forbruk 

i % av 

årsb.

Totalt 13 685 7 223 0

Rådmannens ledelse og stab Netto 11 692 12 151 33 446 36,3

Utgifter 13 430 14 156 36 407 38,9

Inntekter -1 738 -2 005 -2 961 67,7

Fellestjenester Netto 11 184 11 532 60 450 19,1

Utgifter 12 720 13 268 63 733 20,8

Inntekter -1 536 -1 736 -3 283 52,9

Barnehage og skole Netto 91 528 93 684 233 377 40,1

Utgifter 104 743 106 017 275 074 38,5

Inntekter -13 215 -12 333 -41 697 29,6

Familie og velferd Netto 65 514 65 743 153 977 42,7

Utgifter 78 985 77 420 220 145 35,2

Inntekter -13 471 -11 677 -66 168 17,6

Helse og omsorg Netto 67 904 65 354 182 698 35,8

Utgifter 83 119 79 730 225 734 35,3

Inntekter -15 215 -14 376 -43 036 33,4

Kultur og samfunn Netto 26 732 27 810 80 430 34,6

Utgifter 52 551 53 764 138 674 38,8

Inntekter -25 819 -25 954 -58 244 44,6

Kultur og samfunn - VAR Netto -8 183 -12 602 -15 719 80,2

Utgifter 11 564 8 412 31 734 26,5

Inntekter -19 747 -21 014 -47 453 44,3

Politiske organer Netto 3 430 3 038 7 474 40,6

Utgifter 4 241 3 587 13 137 27,3

Inntekter -811 -549 -5 663 9,7

Overordnede innt og utg Netto -273 917 -280 961 -809 850 34,7

Utgifter 0 0 158 0,0

Inntekter -273 917 -280 961 -810 008 34,7

Renter, avdrag, utbytte mm Netto 17 801 21 474 73 717 29,1

Utgifter 19 169 24 024 129 802 18,5

Inntekter -1 368 -2 550 -56 085 4,5
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