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Arkivsak-dok. 18/00746-66 
Saksbehandler Marianne Olsson 
 

 

 
 
 

   
 
 

Gran kommunes årsregnskap og årsmelding for 2018. Disponering 
av mindreforbruk. 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar årsregnskapet og årsberetning for 2018. 
2. Kommunestyret tar rådmannens årsmelding for 2018 til orientering. 
3. Kommunestyret vedtar at mindreforbruk for 2018 disponeres slik og budsjettet for 2019 

justeres slik: 
 

1930 – 8300 – 8800 kr 20 163 524 (inntektsføring av mindreforbruk) 
1540 – 8300 – 8801 kr   6 000 000 avsetning til flyktningefond  
1540 – 8300 – 8801 kr   7 000 000 avsetning til premieavviksfond 
1270 – 4200 – 3320 kr    250 000 (budsjettjustering Kultur og 

Samfunn til prosjekt Grinaker 
stavkirketuft) 

1540 – 8300 – 8801 kr   6 913 524 avsetning til disposisjonsfond
   

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Gran kommunes årsregnskap for 2018 
Gran kommunes årsmelding for 2018 
Revisjonsberetning for 2018 
Protokoll fra kontrollutvalgets behandling 

       Ja 
       Ja 
       Ja 
       Ja 

 
 

Oppsummering 
Årsregnskap og årsberetning (årsmeldingen) skal vedtas av Kommunestyret selv senest 6 måneder 
etter regnskapsårets slutt. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap og 
balanseregnskap samt økonomiske oversikter og noteopplysninger. 

 
Driftsregnskapet for 2018 viser et mindreforbruk på kr 20 163 524,88. Rådmannen har 
under punktet vurderinger/alternative løsninger foreslått disponering av mindreforbruket. 
Kommunestyret selv skal fatte vedtak om disponering av mindreforbruket for 2018. 
 

Saksgang Møtedato 
Formannskapet 09.05.2019 
Kommunestyret 23.05.2019 
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Investeringsregnskapet er avlagt med kr 0,- i udekket. Allikevel har noen investeringsprosjekter 
mer- og mindreforbruk. I tillegg er det i 2018 ubudsjetterte salgsinntekter som inngår som fri 
finansiering i investeringsregnskapet. I veileder for budsjettering av investeringer og avslutning 
av investeringsregnskap går det fram at så fremt investeringsregnskapet har frie midler til 

finansiering, skal ikke enkeltprosjekters merforbruk framstå som udekket. 
Investeringsregnskapet er avsluttet i samsvar med dette. Rebudsjettering av restmidler fra 
investeringsregnskapet fra 2018 er fremmet i egne saker. 

 
Årsmeldingen/årsberetningen inneholder rapportering på vedtatte mål. Årsmeldingen inneholder 
også rådmannens årsberetning, avviksforklaringer, KOSTRA-tall, nøkkeltall og analyser av 
situasjonen pr 31.12.2018. I tillegg er det vist og kommentert utvikling i økonomiske nøkkeltall jfr 
gjeldende budsjett og økonomiplan for perioden 2019 – 2022. Årsmeldingen har også et vedlegg 
som viser status for gjennomføring av politiske vedtak. 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Forskrift for årsregnskap og årsberetning inneholder blant annet frister for behandling av 
årsregnskapet og årsmeldingen slik: 
 

 Årsregnskapet skal avlegges innen 15. februar i året etter regnskapsåret. 

 Årsberetningen skal avgis av administrasjonssjefen uten ugrunnet opphold og senest innen 
31. mars. 

 Årsregnskapet og årsberetning skal vedtas av Kommunestyret selv senest 6 måneder etter 
regnskapsårets slutt. 

 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven. 
Forskrift for årsregnskap. 
Kommunale regnskapsstandarder. 
Veileder for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskap. 
 
 
Eksisterende planer 
Budsjett og økonomiplan for 2018 – 2021. 
 
 
 
Gjeldende vedtak 
Årsbudsjettet for 2018 med vedtatte budsjettendringer. 
Budsjett og økonomiplan for 2019 – 2022. 
 
 
Økonomi 
Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet kr 20 163 524,88. Investeringsregnskapet for 2018 
er gjort opp med kr 0,- i udekket 
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Bemanning 
Ingen 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne Nei 
Kontrollutvalget    Ja 
  
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Driftsregnskapet 
Driftsregnskapet for 2018 er avlagt med et mindreforbruk på kr 20 163 524,88. Innholdet i 
mindreforbruket er avvik mellom justert budsjett og regnskapet for 2018. Avvikene er kommentert i 
årsberetningen. Ut fra avvik mellom justert budsjett og regnskap er det både merinntekter og 
merutgifter, i tillegg også midler fra budsjettområdene som er ubrukte.  
 
I K-sak 83/18 ble det bevilget kr 250 000 fra disposisjonsfondet til omlegging av veg forbi 
kirkegårdsmuren ved Grinaker stavkirketuft samt restaurering av kirkegårdsmuren. Prosjektet ble 
påbegynt i 2018 og delfinansiert av midler fra Riksantikvaren. Fullføring av arbeidet fortsetter i 
2019 og rådmannen anbefaler på denne bakgrunn at kr 250 000 tilføres Kultur og samfunns budsjett 
for 2019. 

 
Alternativer: 

 Kommunestyret kan velge å tilføre midler til omsøkte tiltak med kr 250 000. 
 Kommunestyret kan velge ikke å tilføre midler slik at gjenstående arbeid må dekkes innen 

Kultur og samfunns driftsramme for 2019.  
 
 
 
Når det gjelder disponering av resterende mindreforbruk: 

 Premieavvik. Utviklingen i akkumulert premieavvik er vist i årsmeldingen. Det akkumulerte 
premieavviket har vært økende fra 2015 til 2018 og er nå til sammen 66,9 mill kr. Ved 
disponering av mindreforbruket fra 2017 ble det avsatt 7 mill kr til premieavviksfond 
(disposisjonsfond).  
Rådmannen anbefaler en videre styrking av premieavviksfondet ved å avsette 7 mill kr av 
mindreforbruket i 2018 med bakgrunn i at det akkumulerte premieavviket er økende og vil 
presse framtidig drift.  

 Flyktningefond.  Flyktningefond (disposisjonsfond) har ved utgangen av 2018 en saldo på 5 
mill kr, av dette ble 4 mill kr avsatt ved disponering av mindreforbruket for 2017.  Det ble i 
2018 mottatt 6 mill kr mer enn budsjettert i integreringstilskudd og rådmannen anbefaler at 
disse avsettes til flyktningefondet. 

 Disposisjonsfond. Utviklingen i disposisjonsfond i % av driftsinntektene er også vist i 
årsmeldingen. Den viser en reduksjon fra 5,9% i 2014 til 4,5% i 2017. Videre en økning til 
5,8% i 2018.  Dette er lavere enn anbefalt nivå på disposisjonsfond i % av driftsinntektene på 
10%. Dette tilsier at disposisjonsfondet bør økes. Ved å avsette mindreforbruket for 2018 til 
disposisjonsfond vil fondsandelen øke til 7,6%. Rådmannen anbefaler at resterende del av 
mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond. 
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Oppsummert er rådmannens anbefaling slik: 
 
Kr 20 163 524,88 disponeres slik: 
 

 Kr 250 000 tilføres rammen til Kultur og Samfunn til videre arbeid med prosjektet omlegging 
av veg forbi kirkegårdsmuren ved Grinaker stavkirketuft og restaurering av muren 

 6 mill kr avsettes til flyktningefond 
 7 mill kr avsettes til premieavviksfond 
 6,9 mill kr  avsettes til disposisjonsfond 

 
 
 
Investeringsregnskapet 
Investeringsregnskapet for 2018 er avlagt med kr 0,- i udekket/udisponert. Allikevel har noen 
investeringsprosjekter merforbruk eller mindreforbruk. 

 
Prosjekter med merforbruk: 
 

  
 
I tillegg til merforbruket vist i tabellen er det merforbruk knyttet til startlån med 0,5 mill kr.  

Vesentlige merforbruk er forklart i beretningsdelen av årsmeldinga. 

 
I tillegg er det regnskapsført ubudsjetterte refusjoner/inntekter som er vist i tabellen nedenfor: 
 

 
 
Det er eiendommene Brubakkvegen 55, Utsiktvegen 18, Lidskjalvgutua 5, Gransbråten 70, 

Investeringsprosjekter med merforbruk (hele tusen): 2018

Utvidelse av Mohagen Næringsområde -535                   

Granum KPS - Reklamasjon -334                   

Avsluttede prosjekt i reklamasjonstiden -220                   

Ombygging Rådhuset -159                   

Renovering (lett) Solheim barnehage -99                     

Utstyrs og velferdsteknologi -38                     

Kjøp av tomt 150/21 og 150/28 -11                     

Utskifting biler/maskiner -2                       

Sum merforbruk -1 398               

Ikke budsjetterte inntekter til finansiering: Regnskap 2018

Salg av eiendommer/tomter 15 963               

Erstatning brannskade Rådhuset 99                      

Innbetalt avdrag Hadeland kraft 1 406                 

Innbetalte avdrag Glasslåven 30                      

Justering mva 3                         

Brandbu barneskole - hovedprosjekt 1 323                 

Markadompa - hovedprosjekt 63                      

Sum ikke budsjetterte inntekter 18 887               



 

5 
 

Hofsbrovegen 4 og Granumsvegen 5A og 5B samt tomt i Mohagen som er solgt. 
 
I veileder for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskap går det fram at 
såfremt investeringsregnskapet har frie midler til finansiering, skal ikke enkeltprosjekters merforbruk 
framstå som udekket. Investeringsregnskapet er avsluttet i samsvar med dette. 

 
Investeringsprosjekter med mindreforbruk (restmidler) fra 2018 ble vedtatt i K-sak 
19/19 (del I) og del II legges fra til behandling i samme møte som denne sak. 
 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Årsmelding og årsregnskap for 2018 legges ut på hjemmesiden etter vedtak i Kommunestyret. 
 

 
Dato: 24. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


