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Første planperiode med vannforvaltningsplaner har gitt oss verdifull erfaring som vil være 

nyttig i det videre arbeidet med å nå miljømålene for vannet i Norge. Det gjenstår fortsatt 

betydelige utfordringer for å tette gapet mellom dagens tilstand og oppnåelse av miljømålene 

som er satt etter vannforskriften. Det forutsettes derfor økt innsats i gjennomføringen av 

planene. I Granavolden-plattformen slås det fast at Regjeringen vil "styrke norsk 

vannforvaltning og følge opp vannforskriften". 

Gjeldende vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer for årene 2016-2021 

skal nå revurderes og oppdateres (rulleres) for planperioden 2022-2027, i samsvar med ny 

kunnskap, endrede forutsetninger, kravene i vannforskriften og de nasjonale føringene i dette 

dokumentet. Planprosessen skal følge plan- og bygningsloven, med de tilpasninger som følger 

av vannforskriften.  

Klima- og miljødepartementet har i samråd med berørte departementer utarbeidet nasjonale 

føringer for arbeidet med oppdateringen, som blant annet skal bidra til å avklare 

målkonflikter. Det følger av vannforskriften at oppdaterte vannforvaltningsplaner med 

miljømål og tilhørende tiltaksprogram skal være i samsvar med disse nasjonale føringene. 

Føringene gjelder sammen med Nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging, relevante statlige planretningslinjer og vedtatte, relevante regionale planer.  

Nasjonale føringer for vannkraft som ble gitt ved brev av 24. januar 2014 fra Olje- og 

energidepartementet og Klima- og miljødepartementet vil gjelde fram til disse blir oppdatert. 
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Innledning: fellesføringer 

1. Utgangspunkt for arbeidet 

Arbeidet skal ta utgangspunkt i gjeldende vannforvaltningsplaner, der det allerede er satt 

miljømål for alle vannforekomster. Dette tilsier en mindre omfattende prosess enn det som ble 

gjennomført for første planperiode. Miljømålene som er satt er i utgangspunktet ment å gjelde 

for hele direktivets levetid. Ved rulleringen skal det likevel gjøres en revurdering og om 

nødvendig oppdatering. Ny kunnskap eller endrede forutsetninger kan gjøre det nødvendig å 

gjøre justeringer for å sikre en bedre prioritering av innsatsen for å oppnå miljøforbedringer 

eller for å finne frem til mer realistiske frister for måloppnåelse. Det er viktig at begrunnede 

endringer og konsekvenser av disse for vannmiljøet og for andre samfunnsinteresser framgår 

tydelig av høringsdokumentene og av de vedtatte planene.  

 

Oppdaterte vannforvaltningsplaner med miljømål og tilhørende tiltaksprogram skal være i 

samsvar med disse nasjonale føringene, jf. vannforskriften §§ 21, 24 og 25. 

2. Om ulike myndigheters bidrag i det regionale planarbeidet 

Utpekte fylkeskommuner har som vannregionmyndighet hovedansvaret for å lede 

planprosessen for oppdatering (rullering) av vannforvaltningsplanene, herunder miljømålet for 

den enkelte vannforekomst og tilhørende tiltaksprogram, i nært samarbeid med 

vannregionutvalget der relevante sektormyndigheter og kommuner skal delta. 

Vannforvaltningsplanene med tilhørende tiltaksplaner skal vedtas av berørte fylkesting, før 

Klima- og miljødepartementet endelig godkjenner planene. 

 

Fylkesmannen har som miljøfaglig ansvarlig og rådgiver hovedansvaret for å oppdatere 

kunnskapsgrunnlaget og koordinere overvåkning og registrering av overvåkingsdata i Vann-

Nett, i samråd med berørte myndigheter. Alle berørte sektormyndigheter, fylkeskommuner og 

kommuner skal bidra slik at det felles kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget for 

vannforvaltningsplanene blir så godt som mulig.  

 

Statlige organer og kommuner har etter plan- og bygningsloven og vannforskriften både en 

rett og en plikt til å delta i planleggingen. De har også ansvar for å treffe vedtak om 

gjennomføring av tiltak for å følge opp planene i etterkant, og har derfor et særlig ansvar for å 

vurdere konsekvensene og påse at oppdateringen som angår eget ansvarsområde ligger 

innenfor nasjonale føringer. Dette forutsetter nødvendig kapasitet og kompetanse hos den 

enkelte myndighet. Berørte kommuner oppfordres til å sette av nødvendige ressurser for å 

delta i planarbeidet. Den nasjonale direktoratsgruppen har utarbeidet en felles rammeplan1 for 

arbeidet, som den enkelte sektormyndighet må følge opp gjennom en egen, intern 

fremdriftsplan som sikrer at egne aktiviteter og ressurser planlegges.  

 

Vannregionmyndighetene skal tilrettelegge for en planprosess der miljømål og tiltak vurderes 

og avveies i samarbeid mellom de ulike sektormyndighetene og forvaltningsnivåene, og med 

bred medvirkning fra alle berørte aktører i vannregionen. Statlige myndigheter har et særlig 

                                                
1 Se http://www.vannportalen.no/plandokumenter/planperioden-2022---2027/  

http://www.vannportalen.no/plandokumenter/planperioden-2022---2027/
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ansvar for å påse at oppdateringen som angår eget ansvarsområde ligger innenfor nasjonale 

føringer før og etter høring, når konsekvenser av planene kan ses i et nasjonalt perspektiv. Det 

er en forutsetning at planene får en god forankring lokalt, regionalt og hos 

sektormyndighetene, noe som vil sikre en effektiv og målrettet oppfølging av planen i 

arbeidet for å tette gapet mellom dagens tilstand og fastsatte miljømål. Vedtatt regional 

vannforvaltningsplan og tilhørende tiltaksprogram skal være alle sektormyndigheters og 

kommuners omforente dokumenter med felles miljømål og forslag til tiltakstyper for å nå 

miljømålene.  

 

Kommunene har en særlig viktig rolle i vannforvaltningsarbeidet. Det lokale arbeidet i 

vannområdene er et viktig grunnlag for det påfølgende regionale arbeidet, og muliggjør lokal 

forankring og medvirkning, samt innhenting av lokal og erfaringsbasert kunnskap. 

Kommunene besitter ofte førstehåndskunnskap om vannforekomstenes tilstand og 

påvirkninger. De er myndighet med ansvar for å treffe vedtak om gjennomføring av tiltak 

innen drikkevann og avløp, overvannshåndtering, landbruksforvaltning, arealforvaltning og 

forurensning. Videre er kommunens arealplanlegging svært viktig for å nå målet om god 

tilstand i norsk vann. Gjennom arealplanleggingen kan kommunen sette restriksjoner på 

arealbruken for å ivareta naturmiljøet i og langs vassdrag, innsjøer, fjorder og sjøområder2, 

herunder vannmiljø. Det er svært viktig at disse virkemidlene tas aktivt i bruk i kommunenes 

arealplanlegging for å nå målet om god tilstand i norsk vann. Kommunene vil på denne 

bakgrunn være sterkt involvert i arbeidet i vannregionutvalget og særlig arbeidet i 

vannområdene.  

3. Vannforskriftens krav til vannforvaltningsplanene og tiltaksprogrammene 

Vannforskriften inneholder en rekke krav til vannforvaltningsplanene med tilhørende 

tiltaksprogram. Departementene understreker at alle forskriftens krav skal følges, men vil 

minne særlig om enkelte krav:  

 

Vannforskriften § 4 slår fast at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, 

forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og 

god kjemisk tilstand. Etter vannforskriften § 5 gjelder det egne miljømål for såkalte kunstige 

og sterkt modifiserte vannforekomster. Miljømålet skal i utgangspunktet nås innen utgangen 

av den til enhver tid gjeldende planperiode, jf. vannforskriften § 8.  

 

Tiltaksprogrammet skal være i overensstemmelse med disse nasjonale føringene og skal 

omfatte tiltak for å både beskytte, forbedre og gjenopprette miljøtilstanden i 

vannforekomstene. Tiltaksprogrammet skal omfatte både grunnleggende miljøtiltak som er 

fastsatt i eller i medhold av gjeldende lover og forskrifter, og supplerende tiltak som i tillegg 

foreslås for å oppfylle miljømålene. Statlige organers og kommuners rett og plikt til å delta i 

planleggingen omfatter også et ansvar for den enkelte sektormyndighet og kommune til å 

bidra med overslag over kostnader ved foreslåtte tiltak for å nå miljømålene og angivelse av 

det rettslige grunnlaget for tiltakene innenfor sitt ansvarsområde. 

 

                                                
2 Se http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/planlegging1/Miljohensyn-i-arealplanlegging/Vann/Vannmiljo/  

http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/V/
http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/V/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/planlegging1/Miljohensyn-i-arealplanlegging/Vann/Vannmiljo/
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Det kan i enkelte tilfeller besluttes at fristen for å nå miljømålene utsettes, jf. vannforskriften 

§§ 8 og 9. I de tilfellene der det er umulig eller uforholdsmessig kostnadskrevende å nå 

miljømålene, åpner vannforskriften for å sette mindre strenge miljømål dersom nærmere 

angitte vilkår er oppfylt, jf. § 10. 

 

Fastsettelsen av utsatte frister og mindre strenge miljømål, og begrunnelsen for dette, skal 

fremgå av den oppdaterte vannforvaltningsplanen, og der unntak allerede er fastsatt i 

gjeldende plan, skal dette revurderes ved oppdateringen av vannforvaltningsplanen. Ved 

fastsettelsen av utsatte frister, skal planen også inneholde et sammendrag av tiltak som er 

nødvendig for å gradvis bringe miljøtilstanden i overensstemmelse med miljømålet innen den 

forlengede fristen, årsaken til at tiltakene er vesentlig forsinket, og en forventet tidsplan for 

gjennomføring av tiltak.  

 

Selv om det gis utsatt frist eller mindre strenge miljømål for en vannforekomst, skal det i 

utgangspunktet ikke forekomme ytterligere forringelse av tilstanden i vannforekomsten. 

 

Når det etter sektorlovverk skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep som kan 

medføre at miljømålene ikke nås eller at tilstanden forringes i en vannforekomst, skal § 12 

alltid være del av vurderingen hos den aktuelle sektormyndighet3. Vilkårene i § 12 må være 

oppfylt for at det skal kunne gis tillatelse etter det aktuelle sektorregelverket. Der ny aktivitet 

eller nye inngrep er gjennomført i planperioden, skal begrunnelsen for dette gjengis i 

oppdatert vannforvaltningsplan. Dersom det er gitt tillatelse til nye aktiviteter eller nye 

inngrep, skal dette også fremgå av vannforvaltningsplanen.  

 

 

Nasjonale føringer for enkelte tema 

4. Avløp 

Kommunene skal kartlegge og følge opp utslipp fra avløpsanlegg som de er myndighet for 

(alle avløpsanlegg etter kapittel 12 og 13 i forurensningsforskriften). Kommunen skal gi 

pålegg om tiltak for anlegg som ikke overholder rensekrav gitt i tillatelser etter 1.1.2007, samt 

sette i verk tiltak for å sørge for at utslipp etablert før 1.1.2007 blir renset i tråd med 

rensekravene i forurensingsforskriftens kapittel 12 og 13. Fylkesmannen skal påse at utslipp 

fra avløpsanlegg innenfor tettbebyggelser som faller inn under deres myndighetsområde blir 

renset i tråd med kravene i forurensingsforskriftens kapittel 14. Innsatsen bør først prioriteres 

i nedbørsfelt til vannforekomster som er påvirket av utslipp av avløpsvann og som har 

dårligere enn god tilstand og/eller har viktige brukerinteresser. 

 

Målsetningen skal være at alle anleggene i den enkelte kommune oppfyller 

forurensingsforskriftens rensekrav slik at miljømålene etter vannforskriften kan nås innen 

2027, og senest innen 2033.  

                                                
3 http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/Veileder-til-
vannforskriften-12-.pdf  

http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/Veileder-til-vannforskriften-12-.pdf
http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/Veileder-til-vannforskriften-12-.pdf
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5. Påvirkning fra lakselus og rømt oppdrettsfisk  

Påvirkninger fra akvakultur i form av lakselus og rømt oppdrettsfisk ble ikke omfattet av 

grunnlagsanalysene for vannforvaltningsplanene for 2016-2021. Til vannforvaltningsplanene 

for perioden 2022-2027 skal det utarbeides et tverrsektorielt omforent kunnskapsgrunnlag slik 

at dette omfatter påvirkningen fra akvakultur på villfisk i vassdrag med anadrom fisk. 

Oppdaterte data er nå tilgjengelig i Vann-Nett. Her på vannportalen.no ligger det en kort 

oppsummering om arbeidet som er gjort så langt.   

 

Forslag til tiltak i vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram etter vannforskriften som følge av 

påvirkning fra lakselus og rømt oppdrettsfisk skal være basert på dette kunnskapsgrunnlaget. 

Eventuelle tiltak skal fastsettes av sektormyndigheten i tråd med relevant sektorregelverk.  

 

6. Landbruk  

6.1 Situasjonsbeskrivelse  

Om lag en fjerdedel av vannet vårt er påvirket av jordbruk, og rundt halvparten av dette 

oppnår ikke miljømålet "god tilstand" etter vanndirektivets krav. Avrenning fra jordbruk 

påvirker de økologiske og kjemiske forholdene i vassdragene, og kan medføre endringer i 

algevekst, tilgroing og erosjon. Dette kan ha negativ effekt på vannkvalitet, drikkevann, fisk 

og andre arter.  

 

For å redusere slike påvirkninger fra jordbruk brukes både miljøkrav, tilskudd og rådgivning. 

Samlet ramme for krav og tilskudd blir fastsatt sentralt gjennom lovgivning, 

budsjettbehandling og jordbruksforhandlinger. Føringene her handler derfor om prioriteringer 

og myndighetsoppfølging innenfor disse sentrale rammene.  

 

Skogen er en fornybar ressurs. Skogen og skogsjorda bidrar blant annet til å fange opp 

langtransportert forurensning som tilføres med nedbør og til å rense vann. Lov om skogbruk 

(skogbrukslova) med forskrift om bærekraftig skogbruk § 5, og Lov om vassdrag og 

grunnvann (vannressursloven) § 11 gir regler for skogbruksaktivitet for å blant annet hensynta 

vannressursene. Ifølge bærekraftforskriften skal hogst i kantsoner mot vann og vassdrag skje 

slik at kantsonens økologiske funksjon blir ivaretatt. Kravpunkt 24 i Norsk PEFC 

Skogstandard har mer konkrete bestemmelser om skogtiltak inntil vann og vassdrag. PEFC er 

verdens største system for sertifisering av bærekraftig skogbruk og produkter fra bærekraftig 

skogbruk. I Norge er praktisk talt alt skogbruk PEFC-sertifisert. Kravpunkt 24 gir standarder 

for vannbeskyttelse med krav til blant annet markbereding, bredde på kantsoner og gjødsling 

for å unngå næringstap og avrenning. Kommunen skal føre tilsyn med at reglene i 

bærekraftsforskriften blir fulgt. Landbruksdirektoratet fører også stikkprøvekontroll med at 

bestemmelsene i bærekraftsforskriften blir fulgt. 

 

Regelverk og vannmiljøtiltak i jordbruket har i noen grad bidratt til å forbedre eller 

opprettholde status i mange jordbrukspåvirkede områder. I kornområdene har ulike 

jordarbeidingstiltak, grasdekte arealer m.m. redusert erosjonsrisikoen på de dyrkede arealene, 

http://www.vannportalen.no/nyheter/2019/jan-mars/noppdaterte-data-om-klassifisering-av-laks-og-pavirkning-pa-laks-fra-lakselus-og-romt-oppdrettsfisk-er-tilgjengelig-i-vann-nett-y-side/?id=78727
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men faktisk effekt på avrenning og miljøpåvirkning er ikke like tydelig. I husdyrområdene er 

det utfordringer med store gjødselmengder, mens enkelte har for lite lager eller spredeareal til 

å utnytte gjødsla godt.  

 

Planprosess og virkemiddelprioriteringer må skille mellom punktutslipp og arealavrenning, og 

mellom kornområdene og husdyrproduksjon. 

 

Punktutslipp er utslipp fra blant annet fjøs, gjødsellager og siloanlegg, og er mest aktuelt i 

husdyrproduksjon. Slike utslipp har man stort sett forebygget gjennom krav og regelverk, på 

samme måte som blant annet avløp. Slike regler gjelder stort sett likt for alle, uten noe videre 

grunnlag for differensiering og prioritering lokalt. En oppgave i planprosess og 

gjennomføring av planer kan likevel være å kartlegge punktutslipp og sikre etterlevelse av 

eksisterende krav. Videre gis det støtte gjennom investeringsvirkemidler slik som SMIL og 

IBU. 

 

Arealavrenning av næringsstoffer og jordpartikler kan typisk være en følge av gjødsling og 

jordarbeiding. Slik avrenning kan vanskelig forebygges med tekniske engangstiltak, men 

krever mer kontinuerlig innsats. Utslippene er også vanskeligere å frikoble fra produksjonen, 

dvs. at det kan være målkonflikter mellom produksjons- og miljømål. Restriksjoner mot 

gjødsling eller jordarbeiding kan f.eks. gå ut over avlinger og lønnsomhet, eller det kan gi 

lagelighetsutfordringer blant annet ved å presse mer arbeid inn i en allerede presset våronn. 

Virkemiddelbruk må balansere mellom produksjonshensyn og miljømessige hensyn. Samtidig 

er gjennomføring av tiltak i samsvar med forurenser-betaler-prinsippet, men kompenseres til 

dels ved tilskudd over jordbrukets miljøprogram. I tillegg til å nå miljømålene etter 

vanndirektivet, som vil innebære stor samfunnsmessig nytteverdi, kan tiltakene bidra til bedre 

klimatilpassing, ta vare på jordsmonn og næringsstoffer og med dette bygge opp om målet om  

bærekraftig landbruk. 

 

Gjødselregelverket stiller generelle krav til spredemengde og spredetidspunkt mv., og skal 

sørge for at gjødsla blir utnyttet til plantevekst. For jordarbeiding er det krav i forskrift om 

produksjonstilskudd om å etterlate en vegetasjonssone mellom jordbruksareal og vassdrag for 

å motvirke avrenning. Tilskuddsordninger er organisert i Regionale miljøprogram (RMP), og 

eksempler på tiltak som kan motta tilskudd er å la være å pløye om høsten, etablere grasdekte 

buffersoner langs vassdrag og i vannførende dråg og endret gjødslingspraksis.  

I regelverket finnes det hjemler som gir kommunen og fylkesmannen mulighet til å stille 

strengere krav til miljøtiltak i særlig utsatte områder, men som i liten grad er tatt i bruk. 

Fylkesmannens hjemmel til å innføre lokale forskrifter i medhold av jordlova følger av 

forskrift av 19. desember nr. 1818 om delegering av myndighet til å fastsette regionale krav til 

jordarbeiding til fylkesmannen etter jordlova § 11.  Lokale forskrifter kan omfatte 

restriksjoner rundt jordarbeiding på høsten, krav om buffersoner for dyrket mark nærliggende 

åpent vann mv. Slik forskrift er imidlertid kun gitt i Akershus og Østfold. Etter forskrift om 

gjødselvarer mv. av organisk opphav har kommunen adgang til å stille mer restriktive eller 

lempelige krav til spredetidspunkt ut fra situasjonen lokalt. Tilsvarende kan man stille mer 

restriktive krav til spredeareal-/mengde. Lokale forskrifter som gir utvidet tidsfrist for 
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spredning uten nedmolding om høsten, er fastsatt i en rekke kommuner. Adgangen til å sette 

strammere frist for høstspredning eller spredemengde er derimot i liten grad tatt i bruk. 

6.2 Jordbruk som tema for kunnskapsgrunnlag og planprosess 

En sentral føring for vannforvaltningsplanene er en kunnskapsbasert tilnærming. Økt innsats 

forutsetter et godt felles kunnskapsgrunnlag for å avklare blant annet tilstand, påvirkninger, 

kost/nytte og egnete tiltak og virkemidler for å dekke et eventuelt gap mellom dagens tilstand 

og vannforskriftens miljømål. Det er viktig med omforent forståelse mellom fylkeskommunen 

som står for planene, og sektormyndighetene og ikke minst næringsutøverne som står for 

iverksettelsen. Vann-Nett er et viktig verktøy i oppdatering og formidling av slik kunnskap. 

 

Det eksisterende kunnskapsgrunnlaget viser at man ikke har oppnådd tilstrekkelig fremgang 

med gjeldende virkemidler knyttet til påvirkningen fra landbruk. Samtidig gjenstår mye 

usikkerhet og det er behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget. NIBIO viser til at mer nedbør og 

ustabile vintre har gitt økt avrenning som kamuflerer effekten av iverksatte tiltak. Effektene 

nedstrøms er også påvirket av andre forhold, som spredt avløp og værforhold.  

 

For å sikre bedre oppfyllelse av vanndirektivets miljømål, vil departementene i løpet av 2019 

utforme ny hjemmel for fylkesmannens adgang til å stille miljøkrav i særlig utsatte områder. I 

forbindelse med fastsettelse av oppdatert delegasjon vil departementet be fylkesmannen om å 

bruke hjemlene der landbrukspåvirkningen er for stor til at vanndirektivets miljømål god 

tilstand nås med dagens innsats.  

Kunnskap og prosess som hjelp til å målrette virkemidler 

Kunnskapskilder som kan brukes til å målrette virkemidler varierer mellom områder med 

åkerbruk og husdyrproduksjon. For problemet med avrenning i åkerbruk foreligger blant 

annet NIBIOs erosjonsrisikokart som består i en forhåndskartlegging av avrenningsnivåer 

som kan forventes med og uten avbøtende tiltak. Slikt kartgrunnlag brukes allerede til å 

differensiere tilskudd etter hvor de monner mest. De kan også brukes til å identifisere områder 

der det må iverksettes mer restriktive tiltak. Videre finnes overvåking gjennom blant annet 

Jord- og vannovervåkningsprogrammet (JOVA-programmet) som gir data om hvordan 

avrenning påvirkes av driftspraksis, værforhold og andre forhold oppstrøms.  

 

Videre finnes mye erfaring fra avrenningstiltak innen RMP og SMIL som bør ligge til grunn 

for videre prioriteringer. Dersom man allerede har oppnådd god oppslutning og virkning slik 

at vannforskriftens miljømål er oppnådd i utsatte områder gjennom en slik "frivillighetslinje", 

vil det tale for å bygge videre på en slik linje.  

 

For problemstillinger med gjødsling er avrenningsmønsteret i mindre grad naturgitt. I enkelte 

områder har en del foretak for mye gjødsel og lite spredeareal eller lagerkapasitet. Ved bruk 

av virkemidler må man være oppmerksom på såkalt problemforskyving ved at f.eks. 

strammere tidsfrist for spredning kan framtvinge spredning under mindre lagelige forhold 

eller behov for å øke lagerkapasitet. 
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Forbedringer kan derfor kreve en helhetlig tilnærming. Et eksempel på det er prosjektet 

"Frivillige tiltak" i flere kommuner på Jæren. Dette prosjektet har munnet ut i arbeid med 

miljøavtaler innen RMP, basert på en kombinasjon av miljøkriterier som omfatter lavere 

fosforgjødsling og gjødslingsfrie soner nær vann.  

6.3 Føringer for gjennomføring av planer og iverksettelse av tiltak  

Det er behov for forsterket innsats mot forurensning fra jordbruk for å oppnå målet om god 

tilstand i alle landbrukspåvirkede vannforekomster.  

 

I områder hvor iverksatte tiltak ikke er tilstrekkelige til at miljømålet god tilstand nås, 

innføres mer forpliktende krav. Herunder skal fylkesmennenes og kommunenes hjemler til å 

stille krav til gjennomføring av miljøtiltak tas i bruk der det er nødvendig for at miljømålene 

etter vannforskriften nås innen 2027, og senest innen 2033. 

 

7. Fremmede arter  

7.1 Gjeldende nasjonal politikk for fremmede arter 

Fremmede skadelige arter regnes som en av de største truslene mot naturmangfoldet. Disse 

nasjonale føringene skal bidra til at Norge når nasjonale og internasjonale mål for 

naturmangfold. De internasjonalt forpliktende Aichi-målene under Konvensjonen om 

biologisk mangfold (CBD) forutsetter nasjonal handling og gjenspeiles i de nasjonale målene 

for naturmangfold.  

 

Følgende målsetning gjelder for arbeidet mot fremmede skadelige arter og er førende for det 

nasjonale arbeidet med fremmede arter: Innen 2020 er fremmede skadelige organismer og 

deres spredningsveier identifisert og prioritert, utvalgte organismer er kontrollert eller 

utryddet, og det er innført tiltak for å kontrollere spredningsveier for å hindre introduksjon og 

etablering (Aichi-delmål 9).  

 

Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter (2007) inneholder mål 

og forpliktende tiltak som sektorene skal gjennomføre. Strategien fastslår at den mest 

kostnadseffektive måten å bekjempe fremmede arter på, er å hindre at de introduseres og 

etablerer seg. Den legger derfor opp til en tre-trinns tilnærming som innebærer at forebygging 

vil være den foretrukne måten å forhindre uheldige følger av fremmede organismer, at 

utrydding i visse tilfeller kan være et hensiktsmessig tiltak, og at begrensning av spredning og 

skade ofte vil være nødvendig for arter som ikke kan utryddes. 

 

Den tverrsektorielle strategien skal i 2019 følges opp med en ny tverrsektoriell tiltaksplan som 

blant annet skal omfatte bekjempelsestiltak mot fremmede skadelige arter. Anbefalingene i 

tiltaksplanen skal ivareta regionale hensyn. 

Det finnes flere handlingsplaner mot ulike fremmede skadelige enkeltarter som 

stillehavsøsters og vasspest, og også fylkesvise tiltaksplaner mot fremmede skadelige arter. 
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Disse handlingsplanene inneholder blant annet faglige vurderinger knyttet til hvilke arter og 

tiltak som bør prioriteres. 

7.2 Nasjonal føring for regional planlegging etter vannforskriften 

Anbefalingene i den tverrsektorielle tiltaksplanen mot fremmede skadelige arter som etter 

planen vil foreligge i 2019 samt gjeldende handlingsplaner skal legges til grunn i arbeidet 

med å revurdere og oppdatere gjeldende vannforvaltningsplaner.   

 

Vannregionmyndighetene kan imidlertid gjøre andre prioriteringer enn de som følger av 

tiltaksplanen og handlingsplaner dersom det antas at nytten ved en annen prioritering er større 

enn kostnaden for å oppnå vannforskriftens miljømål. Vurderingen av nytte bør bygge på 

blant annet tilgjengelige faglige risikovurderinger.  

 

Når det gjelder påvirkningen fra Gyrodactylus salaris skal Miljødirektoratets handlingsplan 

mot arten legges til grunn for miljømålfastsettelsen. Det vises videre til egen nasjonal føring 

for forvaltning av kongekrabbe i forbindelse med planlegging etter vannforskriften. 

Påvirkninger fra rømt oppdrettsfisk inngår også i en egen nasjonal føring.  

 

Konsekvensene av fremmede skadelige arter er svært store. I de gjeldende regionale 

vannforvaltningsplanene oppgis fremmede skadelige arter til å ha vesentlig virkning på 

økologisk tilstand i et betydelig antall vannforekomster, og er den femte hyppigst registrerte 

påvirkningen på landsbasis. Fremdriften i arbeidet mot fremmede skadelige arter i Norge er 

omfattende, men er også begrenset av en rekke faktorer slik som for eksempel kapasitet i 

forvaltning/ulike sektorer og virketid for tiltakene som iverksettes. Det er derfor viktig at 

vannregionmyndighetene i samråd med de myndigheter som gjennomfører tiltak mot 

fremmede arter kritisk vurderer behovet for unntak fra vannforskriftens standard miljømål. 

Dette skal gjøres etter forskriftens bestemmelser for slike unntak, der grunnlag for unntak kan 

være for eksempel tekniske årsaker og virketid av tiltakene. 

7.3 Nærmere om kongekrabbe 

7.3.1 Gjeldende nasjonal politikk  

Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) forplikter Norge til å arbeide med følgende 

målsetning i arbeidet mot fremmede skadelige arter (Aichi delmål 9): Innen 2020 er fremmede 

skadelige organismer og deres spredningsveier identifisert og prioritert, utvalgte organismer 

er kontrollert eller utryddet, og det er innført tiltak for å kontrollere spredningsveier for å 

hindre introduksjon og etablering.  

 

I St. meld. nr. 40 (2006-2007) Forvaltning av kongekrabbe, jf. Innst. S. nr. 143 (2007-2008), 

og St. Meld. nr. 17 (2014-2015) Evaluering av forvaltning av kongekrabbe, jf. Innst. S. nr. 

350 (2014-2015), har Stortinget gitt tilslutning til at vi skal ha en todelt forvaltning av 

kongekrabbe. Vest for 26°Ø skal det sikres en lavest mulig bestand av kongekrabbe, mens det 

i et kvoteregulert område øst for 26°Ø skal legges til rette for næringsutvikling og 
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sysselsetting med et kontinuerlig høyt beskatningstrykk. Føre-var-prinsippet er stadfestet som 

grunnleggende for forvaltningen av kongekrabbe.  

 

Formålet med evalueringen av kongekrabbeforvaltningen var å gjennomgå erfaringene som 

hadde vært gjort, med spesielt fokus på kongekrabbens bestandsutvikling og hvilken 

påvirkning den som introdusert art har hatt på økosystemet. Det ble videre satt som mål for 

forvaltningen av kongekrabbe at den skal forvaltes på den måten som gir høyest mulig verdi 

for samfunnet. Forvaltningen skal baseres på kunnskapsgrunnlaget om kongekrabbens 

påvirkning på økosystemet og realistiske muligheter for å begrense spredningen. Videre ble 

det i evalueringen vedtatt at målet om høyest mulig samfunnsverdi må ligge til grunn for 

vurderingen av reguleringer i fisket, herunder vilkår for fartøy og kvotefordeling. Den nye 

politikken som ble vedtatt i evalueringen av forvaltningen av kongekrabbe er at det skal være 

et mål å utnytte kongekrabberessursen på en måte som resulterer i god lønnsomhet både for de 

enkelte aktører og for næringen som helhet.   

 

Fangst reguleres av forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område 

øst for 26 grader øst mv. og av forskrift om fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert 

område. 

 

Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter inneholder mål og 

forpliktende tiltak som sektorene skal gjennomføre. 

7.3.2 Nasjonal føring for regional planlegging etter vannforskriften 

Gjeldende politikk for forvaltning av kongekrabbe nevnt over skal legges til grunn for 

planlegging etter vannforskriften.  

 

Dette vil ha betydning for karakteriseringen (blant annet påvirkningsanalysen og vurdering av 

oppdatert miljøtilstand), fastsettelse av miljømål, herunder vurdering av behov for unntak fra 

miljømål, og for gjennomføring av tiltak.  

7.3.3 Betydning for karakterisering  

Relevante og vesentlige påvirkninger knyttet til fremmede arter, inkludert kongekrabbe, 

inkluderes i karakteriseringen etter vannforskriften. Det innebærer at kongekrabbens virkning 

på miljøet skal vurderes i tråd med metodikk for karakterisering av vannforekomster etter 

vannforskriften, både øst og vest for 26°Ø.  

7.3.4 Betydning for vurdering av miljøtilstand 

Virkningen av kongekrabbe på vannmiljøet skal vurderes etter gjeldende retningslinjer for 

klassifisering av miljøtilstand etter vannforskriften, på samme måte som enhver annen 

påvirkning. Påvirkning på bunnfauna er det sensitive kvalitetselementet for vurdering av 

påvirkning fra kongekrabbe. 

 

Dette betyr at virkningen av kongekrabbe på miljøtilstand skal vurderes på samme måte både 

øst og vest for 26°Ø. 
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7.3.5 Betydning for fastsettelse av miljømål, herunder vurdering av unntak fra miljømålet 

I havområdene øst for 26°Ø: For vannforekomster som er vurdert til å ha dårligere enn god 

tilstand, skal miljømålet for disse vannforekomstene settes til den tilstanden som 

vannforekomsten er vurdert å være i. Det betyr at det for disse vannforekomstene gjøres 

unntak fra målene etter vannforskriften § 10.  Karakteriseringen vil med dette avgjøre om 

standard miljømål kan beholdes eller om det skal gjøres unntak i form av mindre strenge 

miljømål etter vannforskriften § 10. For vannforekomster som er vurdert å ha god tilstand, er 

målet å opprettholde god tilstand og unngå forringelse. 

 

Begrunnelsen for unntak i form av mindre strenge miljømål etter vannforskriften § 10 er at 

kommersielt fiske etter kongekrabbe har stor betydning for aktivitets- og lønnsomhetsnivået i 

deler av fiskerinæringen i Øst-Finnmark. Å nå miljømålene for de vannforekomstene som er 

vurdert til å ha dårligere enn god tilstand i havområdene øst for 26°Ø forutsetter bekjemping 

av kongekrabbe som vil medføre opphør i dette fisket. Det vil derfor være uforholdsmessig 

kostnadskrevende å nå miljømålene for disse vannforekomstene. De samfunnsøkonomiske 

behov som kommersielt fiske etter kongekrabbe tjener i dette området, kan etter 

departementets vurdering ikke uten uforholdsmessige kostnader oppfylles på andre måter som 

er miljømessig vesentlig gunstigere, jf. § 10 bokstav a. Det skal i tråd med § 10 bokstav b og c 

likevel sikres en best mulig økologisk og kjemisk tilstand for overflatevann gitt påvirkningene 

som er til stede, og som ikke med rimelighet kan unngås sett hen til typen av menneskelig 

virksomhet eller forurensning, og det skal ikke forekomme ytterligere forringelse av 

tilstanden i de berørte vannforekomstene.  

 

I havområdene vest for 26°Ø: Miljømålet fastsettes med utgangspunkt i at kongekrabbe skal 

bekjempes med sikte på å oppnå god tilstand. 

7.3.6 Betydningen for tiltak 

I havområdene øst for 26°Ø skal det legges til rette for næringsutvikling og sysselsetting 

knyttet til kongekrabbe, i tråd med Stortingets vedtak og gjeldende høstingsforskrifter. I 

havområdene vest for 26°Ø skal det gjennomføres tiltak for å bekjempe kongekrabbe som 

fremmed art, med sikte på å opprettholde eller oppnå god økologisk tilstand eller bedre.  

 

Det er bestemt at karakteriseringen som følge av kongekrabbe og eventuell bruk av unntak fra 

standard miljømål ikke skal ha betydning for annen nåværende eller for etablering av ny 

næringsvirksomhet, verken utenfor eller innenfor det kvoteregulerte området. 

 

8. Drikkevann og badevann 

8.1 Forholdet mellom vannforskriften og drikkevannsforskriften  

Formålet med vannforskriften (§ 1) om å «sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og 

bærekraftig bruk av vannforekomstene» er i tråd med de behov som gjelder for drikkevann og 

badevann.  Det er derfor viktig at vannforekomstene beskyttes mot forringelse og eventuelt 

forbedres, slik det fremkommer av § 4 i vannforskriften. I drikkevannsforskriften § 4 er dette 
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tydeliggjort ved at det er innført et forbud mot forurensning av drikkevannet. Begge disse 

forskriftene har derfor samme mål, men noe ulikt arbeidsfokus. Vannforskriften fokuserer 

mye på økologi, mens drikkevannsforskriften fokuserer på folkehelse.  

 

Det er imidlertid et tydelig krav også knyttet til folkehelse i § 17 i vannforskriften ved at 

«vannforekomster identifisert som drikkevannskilder etter denne bestemmelsen skal beskyttes 

mot forringelse av kvaliteten, slik at omfanget av rensing ved produksjon av drikkevann 

reduseres». Det gjelder både for eksisterende vannforekomster og for planlagte 

drikkevannskilder.  

 

Videre forutsetter § 16 i vannforskriften at det opprettes et register over beskyttede områder. 

Beskyttelses- og klausuleringssoner for drikkevann regnes etter vannforskriftens vedlegg IV 

som slike beskyttede områder og skal registreres. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet har i tildelingsbrevet til Mattilsynet bedt om at Mattilsynet 

innenfor sitt ansvarsområde følger opp vannforskriften og arbeidet med de regionale 

vannforvaltningsplanene.  

Vannforskriften krever at hensynet til, og tiltak for å beskytte slike vannforekomster, skal 

avklares gjennom de regionale vannforvaltningsplanene. Tilsvarende krever 

drikkevannsforskriften i § 26 og § 27 at kommuner og fylkeskommuner ivaretar 

drikkevannshensyn når de hhv. utarbeider arealdelen til kommuneplaner og i regionale planer. 

Forvaltningsplanene med tilhørende tiltaksprogram etter vannforskriften må derfor også 

forholde seg til kravene i drikkevannsforskriften. Der drikkevannsforskriften har fastsatt 

strengere krav enn vannforskriften kan vannforskriftens § 13 komme til anvendelse. Dette 

innebærer at den strengeste bestemmelsen legges til grunn. Dette vil også gjelde tilleggskrav 

knyttet til hygienisk kvalitet. 
 

8.2 Forholdet mellom Nasjonale mål for vann og helse og vannforskriften 

Med utgangspunkt i Protokoll om vann og helse, som Norge ratifiserte 6. januar 2004, har 

Regjeringen vedtatt flere nasjonale mål. Disse målene skal mange sektormyndigheter forholde 

seg til og bidra til at blir ivaretatt blant annet gjennom vannforvaltningsplanene. Henvisning 

til disse nasjonale målene finnes blant annet her på vannportalen.no. Flere av målene som er 

viktige mht. drikkevann og badevann tilligger det andre departementsområder og andre 

myndigheter å følge opp, som f.eks. forurensningsmyndighetene. Det er derfor viktig at også 

disse nasjonale målene vurderes når vannforvaltningsplanene utarbeides. 

8.3 Nasjonale mål som er viktige i et folkehelseperspektiv 

Vi gjengir her noen mål som er relevante å fokusere på i forbindelse med arbeid etter 

vannforskriften og ved oppdatering av gjeldende vannforvaltningsplaner: 

 Utbrudd og endemisk sykdom forårsaket av vannbåren smitte skal ha lav 

sannsynlighet og konsekvens.  

 Drikkevannskilder skal gjennom prosesser etter relevant regelverk beskyttes mot 

forurensninger slik at behovet for vannbehandling til drikkevann blir minst mulig. 

 Direkte utslipp av urenset sanitært avløpsvann skal saneres. 

http://www.vannportalen.no/brev-og-foringer1/nasjonale-mal-for-vann-og-helse/
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 Riktig bruk av organisk gjødsel i forhold til plantebehov og værforhold for å redusere 

avrenningen fra jordbruksarealer. 

 

Ut over det grunnleggende som er beskrevet over har Helse- og omsorgsdepartementet 

forventninger om at vannregionmyndigheten, fylkesmannen, andre sektorer og kommuner i 

forbindelse med arbeid med forvaltningsplanene for 2022-2027 ivaretar følgende nasjonale 

føringer: 

1. Direkte utslipp av urenset sanitært avløpsvann til vannforekomster avsatt til uttak av 

drikkevann, skal være sanert, jf. drikkevannsforskriften § 4. 

2. Det stilles krav til analyser av koliforme bakterier, E. coli og intestinale enterokokker i 

alle overvåkingsprogram for vannforekomster avsatt til drikkevann, jf. § 20 i 

drikkevannsforskriften4 og § 18 tredje ledd i vannforskriften. 

3. Alle overflate- og grunnvannsforekomster som benyttes til uttak av drikkevann for 

flere enn 500 fastboende, bør ha fått avsatt hensynssoner med tilhørende 

planbestemmelser etter §§ 11-7 og 11-8 i plan og bygningsloven, jf. 

drikkevannsforskriften § 26. 

4. Ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst som medfører at miljømålene i §§ 4 

– 6 ikke nås eller at tilstanden forringes, skal ikke tillates når vannforekomsten 

benyttes til uttak av drikkevann dersom dette kan medføre økt behov for rensing av 

drikkevannet, jf. §§ 12 og 13 i vannforskriften og § 4 i drikkevannsforskriften. 

5. Ved vurdering av badevannskvalitet henstilles det til kommuner å bruke Normer for 

friluftsbad som Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet utarbeidet i 

1994. 

 

9. Samferdsel 

Gjeldende Nasjonal transportplan (Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal Transportplan 2018-

2029) presenterer regjeringens føringer for vannforvaltningsarbeidet i transportsektoren. 

Denne nasjonale føringen har til hensikt å synliggjøre virkemidler og prioriteringer i arbeidet 

med å oppnå miljømålene i vannforskriften innenfor samferdselssektoren, og er utarbeidet på 

grunnlag av nevnte melding. 

 

Vannforskriften skal blant annet følges opp ved at transportetatene og underliggende 

virksomheter gjennomfører miljøforbedrende tiltak i alle vannforekomster der det er 

nødvendig for å nå forskriftens miljømål innen fristene. 

 

Etatene og underliggende virksomheter skal minimere de negative effektene på 

naturmangfold og vannmiljø, blant annet ved å unngå forurensning, minimere arealbruk og ha 

stort fokus på disse temaene i planleggingen og i daglig drift. Avrenning av vegsalt, metaller 

og organiske miljøgifter kan ha negativ effekt på vannkvaliteten i innsjøer. Gjennom 

skånsomme driftsmetoder vil transportetatene bidra til minst mulig negativ påvirkning av 

vannkvaliteten i sårbare områder.  

                                                
4 Gjelder vannforsyningssystemer med minst 10 m3 produsert vann per døgn 
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Etatene og underliggende virksomheter skal ha oversikt over bruken av miljøskadelige og 

potensielt miljøskadelige kjemikalier innen sektoren. Miljøskadelige kjemikalier skal fases ut 

og erstattes med mindre miljøskadelige kjemikalier og/eller metoder i henhold til føre-var-

prinsippet. Gjennom oppfølging, tiltak og utvikling av skånsomme driftsmetoder skal etatene 

og underliggende virksomheter bidra til minst mulig negativ påvirkning av vannkvaliteten.  

 

Avrenning av miljøskadelige kjemikalier og partikler fra infrastruktur, aktivitet og latente 

kilder må begrenses og helst forhindres. Der det ikke er mulig å unngå skadelige kjemikalier, 

bør man prioritere opprydningstiltak, rensesystemer eller tiltak for å begrense spredningen. 

Avrenning av vegsalt, metaller og andre miljøskadelige kjemikalier kan gi effekter som 

saltsjikting i innsjøer og endret artssammensetning i vannmiljø, jordsmonn og vegetasjon.  

Statens vegvesen har gjennomført FoU-prosjektene NORWAT og Salt SMART, og 

anbefalingene derfra følges opp. Saltforbruket skal reduseres. De standardkrav som Statens 

vegvesen setter til vinterdriften og den oppfølging byggherren har av disse er avgjørende for 

saltforbruket. Ved krav om høyere veistandard vil det være økt behov for salting. Endringer i 

driftsklasser og kravene for disse vurderes, men uten at det går på bekostning av 

trafikksikkerheten og miljømålsoppnåelse. Overvåkingen av veinære innsjøer skal fortsette og 

bør utvides dersom flere veger blir saltet.  

 

Mikroplast er et økende miljøproblem. Transportsektoren bidrar til utslippene gjennom blant 

annet slitasje på bildekk og rester fra vedlikehold av skip og fritidsbåter. Andre mulige kilder 

til mikroplast er slitasje av vegoppmerking og bitumen i asfalt og forsøpling. Etatene og 

underliggende virksomheter skal arbeide for unngå at mikroplast fra sektoren spres til 

vannforekomster. Dette skal gjøres ved økt fokus på kilder til mikroplast og utredning og 

iverksetting av tiltak for å forhindre videre spredning og nye kilder.  

 

For å øke kunnskapen om konsekvenser for naturmangfold som følge av aktivitet i 

samferdselssektoren, skal etatene satse på forskning, blant annet knyttet til vannkvalitet, 

naturverdier og miljøpåvirkning.  

 

I vannforekomster der det finnes fysiske inngrep i form av blant annet vandringshindre for 

fisk og andre vannlevende organismer skal disse utbedres, og det skal legges stor vekt på 

kostnadsestimatet for å vurdere om det er nødvendig å bruke tilpassede miljømål (SMVF) 

eller mindre strenge miljømål. I praksis vil det også være en viktig del av vurderingen hvor 

sannsynlig det er at fisken tar i bruk nytt habitat og vandrer der et vandringshinder er fjernet, 

og eventuelt hvilke avbøtende tiltak som kan settes inn. 

  

I planprosesser er det viktig at hensyn til naturmangfold og vannmiljø og andre konsekvenser 

blir utredet tidlig og at etatene tenker helhetlig vannforvaltning og tar aktivt del i arbeidet med 

vannforvaltningsplanene både lokalt og regionalt.  
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Samferdselssektoren er i sine sektorvedtak forpliktet til å vurdere alle nye inngrep som 

berører vannforekomster etter vannforskriften § 12. Der nye inngrep er gjennomført i henhold 

til vannforskriftens § 12 i planperioden, skal begrunnelsen for dette gjengis i oppdatert 

vannforvaltningsplan.  

 

Kunnskapsgrunnlag for vannforekomster i kystvann er særlig mangelfullt. Kystverket 

utarbeidet i samarbeid med Miljødirektoratet i 2017 en litteraturstudie som så på ulike fysiske 

påvirkninger på kystvann fra maritim infrastruktur. For å bedre kunnskapsgrunnlaget 

ytterligere til neste planperiode skal Kystverket basert på denne studien gjennomføre et FoU-

prosjekt med bistand fra Miljødirektoratet. Prosjektet har som formål å skaffe nødvendig 

kunnskap om når maritim infrastruktur kan være en vesentlig påvirkning på økologisk tilstand 

og vannkvalitet, og hvilke avbøtende tiltak som er aktuelle for å nå miljømålene i 

vannforskriften. Dette er et bidrag til problemkartleggingen og vil gi et bedre grunnlag for å 

vurdere påvirkningsgrad, miljømål og eventuelle nødvendige tiltak. Det skal også utarbeides 

en veiledning for vurdering av maritim infrastruktur før neste planrullering.  

 

For gjeldende planer ble det i vedlegg 1 til departementets godkjenningsdokumenter fra 2016 

gitt utsatt frist for oppnåelse av miljømål til 2027 etter vannforskriften § 9 bokstav a for 

kystvannlokaliteter påvirket av maritim infrastruktur i påvente av bedre 

kunnskap/problemkartlegging og ny veileder for vurdering av maritim infrastruktur.  

Ved oppdateringen av gjeldende planer, skal Kystverket oppdatere miljømålene for disse 

vannforekomstene i samsvar med det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget og den nye veilederen. 
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1. FORORD
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Denne rapporten er et resultat av et prosjekt som ble satt igang av vannområdets økologigruppe 
høsten 2016. Tanken var å få kartlagt alle kunstgressbanene med gummigranulat i vannområdet 
for å kunne si noe om hvilke som kunne ha en påvirkning på vannforekomster. På begynnelsen 
av 2017 eksploderte temaet med gummigranulat i media, og problemet med mikroplast og plast-
forurensning har virkelig kommet på banen de siste årene. Mye av diskusjonen konsentrerer 
seg om forsøpling av havet, men det er også viktig å tenke på alle de sårbare og viktige elvene, 
 bekkene og innsjøene ellers i landet.

Av vannområdets 12 kommuner er det 10 kommuner som har kunstgressbaner innenfor vann-
områdets grenser, og det er de 10 kommunene som du kan lese om i denne rapporten. Det betyr 
ikke at de to siste kommunene ikke har problemer med gummigranulat på avveie, bare at deres 
baner ikke har vært vurdert i denne undersøkelsen. Gjennom arbeidet viste seg at det var behov 
for befaringer for å kunne se hvordan situasjonen ved de ulike banene så ut i virkeligheten, og 
om de tiltakene som er gjennomført på enkelte baner er nok. Det ble derfor gjennomført befaring 
til alle banene i vannområde i perioden mai - september 2018. Ved befaring ble det klart at det er 
stort behov for tiltak ved de aller fleste banene i de 10 kommunene, og at det stort sett ikke var 
noen kommuner som var mye verre eller bedre enn de andre. Det var stort sett utfordringer med 
granulat på avveie på de aller fleste banene. Den største forskjellen var om en kommune har 
 mange baner som ikke har vinterdrift, her var det merkbart mindre granulat på avveie, men selv i 
disse kommunene var det mye ved de banene som har vinterdrift. 

Det har også blitt gjennomført befaring til tre steder for å gjøre en undersøkelse om det var mulig 
å finne gummigranulat der hvor overvannet fra banene kommer ut. 

Denne undersøkelsen har kun fokusert på spredning av gummigranulat, og ikke på spredning av 
mikroplast fra selve gresstråene eller backingen som gresstrådene er sydd i. 

2. INNLEDNING
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3. GUMMIGRANULAT

3.1 HVA ER KUNSTGRESS OG GUMMIGRANULAT?

Kunstgress består av plastfibre som er festet til en teppebunn og polypropylen eller polyester.  
”Gresstråene” er stort sett mellom 3 og 6 cm, og man bruker en blanding av sand og elastisk 
 granulat for å få kunstgressteppet til å ligge på plass, og for å gi elastisitet til banen. Kunst-
gressbaner har eksistert en god stund, men det var først rundt 1990 at man begynte å tilføre 
gummi granulat, og siden den tid har gummigranulat fra oppmalte bildekk (SBR) vært foretrukket 
som fyllmateriale. (Cowi 2012). I tillegg til å holde teppet på plass og gi elastisitet til banen, gjør 
 gummigranulatet slik at ”gresstråene” holder seg oppreist. En kunstgressbane er bygd opp av 
ulike lag der innfyllet (oftest gummigranulat) ligger løst oppå flere tette lag, mellom gressstråene 
(figur 1.)

Figur 1. Oppbygning av kunstgressbaner.

Belegget på baksiden av duken som kunstgresset er sydd i (backingen) er ofte av latex. Latex 
er ikke ett miljøvennlig produkt og avgir mikroplast. Kunstgress som blir skiftet etter 10 år har i 
 gjennomsnitt mistet 40% av latex-belegget. Dette har da blitt borte i grunnen.

En ny fullskala bane fylles med ca. 100 tonn granulat, mens de mindre banene med inntil 50 tonn.

I dag er det i følge Norges Fotballforbund (NFF) i hovedsak tre ulike typer gummigranulat som 
benyttes på kunstgressbaner (Rambøll 2017):
• SBR (Styrene-Butadien gummi). Dette er oppmalte bildekk, og kjennetegnes på den sorte   

fargen. Dette er den typen som er mest brukt i Norge.
• TPE (Termoplastisk elastomer). Dette er et kunstig fremstilt granulat som kan ha ulik utforming 

og farge.
• EPDM (Etylene propulene diene monomer). Denne typen granulat ligner på SBR i form,   

men kan leveres i ulike farger.

SBR er i dag den typen som er mest brukt i Norge, og også den mest vanlige typen i vann-
området. Årsaken til at dette er den mest brukte varianten, er at det er det rimeligste alternativet, 
samtidig som det gir gode spillegenskaper og at granulatet er tungt slik at banen holder seg på 
plass. Det er derimot flere ulemper med SBR, det inneholder blant annet en rekke uønskede 
 stoffer som sink, og det er en stor kilde til spredning av mikroplast.
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3.2 HVORFOR BRUKER VI GUMMIGRANULAT PÅ FOTBALLBANER?

Gummigranulat benyttes på fotballbaner av flere ulike årsaker. Selve kunstgressteppet er 
 forholdsvis lett, så gummigranulat øker vekten på banen slik at den holder seg på plass. Gress-
fibrene vil også holde seg oppreist på banen lengre, slik at banen får en lengre levetid og spille
egenskapene bedres. For spillerne gir en kunstgressbane riktig demping og grep, og det skal 
være mindre  risiko for skader. 
Gummigranulat som SBR er også mye rimeligere enn alternativene, noe som har vært viktig for 
fotballklubber/kommuner med begrenset økonomi.

3.3 HVORFOR ER GUMMIGRANULAT PÅ AVVEIE ET PROBLEM FOR VANNMILJØET?

Det har til nå vært forholdsvis få studier av hvordan gummigranulat kan påvirke vannmiljøet, men 
at det utgjør en potensiell påvirkning er helt klart. Vi fokuserer spesielt på SBR granulat da det er 
dette som er brukt på de fleste kunstgressbanene i vannområdet.

SBR granulat er laget av oppmalte bildekk. Hele bildekk blir betraktet som spesialavfall, og må 
håndteres deretter, mens oppmalte bildekk kan spres på fotballbaner, lekeplasser, ridebaner o.l. 
Frem til 2016 ble SBR definert som en artikkel og ikke som et blandingsprodukt, men dette endret 
seg fra 2016 da Reach (EUs miljøforskrift) av Europa kommisjonen valgte å omdefinere det til et 
blandingsprodukt. Dette førte til at det nå er tillatt med høyere verdier av blant annet PAH i SBR 
enn det var tidligere (100-1000 ganger høyere), da det er strengere grenseverdier for produkter 
enn for blandingsprodukter.  

SBR-granulat inneholder ulike komponenter blant annet metaller dominert av bly, kadmium, 
 kobber og sink. I tillegg inneholder de PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) og  ftalater. 
Utlekking av slike stoffer kan ha negativ påvirkning på vannmiljøet, ftalater kan virke giftig på det 
akvatiske miljøet, og vi vet at sink er skadelig for miljøet, spesielt for alt livet i vann. A.J.  Verschoor 
(2007) har påvist at sink renner av baner med SBR granulat når det regner, og  avrenningen av 
sink fra en fotballbane er 20 ganger større enn hva som er godkjent som maksimal  avrenning 
fra bygningsmaterialer i Nederland. Samme undersøkelse viser også at frigivelsen av sink fra 
 granulatet tilsynelatende stiger over tid. Avrenning fra selve kunstgressbanene er derfor et 
 potensielt problem for vannmiljøet. Det er også svært sannsynlig at selve grunnen under banene 
blir forurenset, og herfra kan det lekke ut sink og andre stoffer til jord, grunnvann og overflatevann. 
Blir nivåene av sink i vann for høye kan dette skade liv i vann, og ved akutte hendelser ta livet av 
fisk ved at gjellevevet ødelegges. Høye nivåer av sink fra gruveavrenning ut i Sveselva skal være 
årsaken til at elvemuslingen har blitt utryddet her. 

Et annet problem er spredningen av granulat vekk fra banene. Det er beregnet at for baner uten 
vinterdrift akkumuleres 5-10% av granulaten i naturen, mens for baner med vinterdrift er tallet 
40%. Granulat kan spre seg på ulike måter blant annet over overflaten til nærliggende bekker, 
via overvannsledninger og via renseanlegg da mye av gummigranulaten blir med spillere hjem 
og havner i vaskemaskinen. Denne spredningen kan ha en stor miljøpåvirkning både ved at 
 gummigranulaten fortsetter å lekke sink og andre stoffer etter den har havnet i vassdragene, men 
også ved at det er en potensiell mulighet for at fisk og annet i vannet kan tro at det er mat og 
slik få  fordøyelsesproblemer og en falsk metthetsfølelse. En del granulat kan bli stoppet i rense-
anleggene, men hvis slammet fra renseanlegget så blir benyttet på jorder nær bekker/elver, kan 
gummi granulaten spre seg ut i vannmiljøet.

I Norge er gummigranulat den tredje største kilden til mikroplast på land¹. De to største kildene er 
slitasje fra bildekk og maling.
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3.4 ALTERNATIVER TIL GUMMIGRANULAT

Det finnes flere ulike alternativer til gummigranulat, men de er til nå lite brukt da de stort sett er 
noe dyrere enn å benytte SBR-granulat. Det har også vært usikkerhet rundt hvor gode disse 
 banene er i forhold til de tradisjonelle med gummigranulat. Norsk Fotballforbund mener blant 
  annet at det foreløpig ikke finnes noen alternativer til gummigranulat.

eCork.

eCork er granulat som lages av å male opp barken fra korkeik (Quercus suber). Bark kan høstes 
fra korkeika er 25 år og i 9-12 år, uten å ta livet av treet. Dette er derfor en fornybar og resirkuler-
bar ressurs, og korkeik er i dag ikke i fare for å bli utryddet. Ved å varme opp korken med vann-
damp ekspanderer korken. Fordeler her er at granulaten får større formliket og stengte celler som 
ikke absorberer vann. Dermed fryser ikke granulatet slik som naturkork og kokos. Produktet har 
også bedre varmeledningsevne, dvs at det avkjøler på sommeren og varmer på vinteren. 

Erfaringene fra bruk av kork varierer, blant annet at det ikke fungerer godt i regnvær og at det kan 
fryse om vinteren.

Sukkerrør

Sukkerrør er ett forholdsvis nytt type innfyll i Norge. Sommeren 2018 fikk to 7’er baner i 
 Rælingen⁷og en 11’er bane i Lillehammer⁸ denne type innfyll. Dette er et type innfyll som er laget 
av sukkerrør og ikke inneholder mikroplast.

Non-fill

Det finnes baner som er uten noen form for granulat eller innfyll, men disse er lite brukt i Norge. 
Problemer med slike baner er at de ikke fyller friksjonskravet som FIFA har til toppfotball og at 
banene ikke blir like tunge som en med innfyll. Dette er allikevel et miljøvennlig alternativ, og ett 
alternativ for fotballbaner på skoler, i borettslag o.l.

En nonfill bane kan også fylles med for eksempel sand. En slik bane ble etablert av Råde IL 
 sommeren 2018, og denne banen har bestått alle FIFA sine krav. Dette ble Norges første granulat-
frie 11-er bane for helårsdrift.

Bilde x og x: Bilder avunstgressbanen som Råde IL annla sommeren 2018. 
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3.5 TILTAK FOR Å BEGRENSE SPREDNING AV GUMMIGRANULAT

Det finnes mange ulike tiltak som kan gjennomføres for å begrense spredningen av gummi
granulat, men så lenge det benyttes gummigranulat på kunstgressbaner er det uunngåelig at noe 
granulat kommer på avveie. For å unngå spredning er det viktig at banene driftes som lukkede 
systemer.

Aktuelle tiltak er:
• Siler i sluk/kummer                      

Det bør benyttes filterduker/siler i alle avløpskummene rundt og i nærheten av banen. Her er 
det viktig at det også gjøres på kummer som ligger på parkeringsplasser og andre områder i 
nærheten av banen der man vet at det tidligere har samlet seg granulat.

• Asfaltsone rundt banen                      
Det bør anlegges en asfaltsone rundt banen som er minst 4 meter bred utenfor sidelinjene og 5 
meter bak målområdene. Denne sonen må avsluttes med en kant.

• Rister over betonggraver ved inngangene til banen.                                                                 
Det bør etableres rister over betonggraver slik at gummigranulat kan børstes av klær og sko 
i disse sonene. Viktig at dette gjøres ved alle banens mulige utganger, ikke bare der spillerne 
vanligvis forlater banen.

• Brøyting med skjær                                                                                                                    
Ved å benytte skjær når man brøyter snøen i stedet for fres har man mer kontroll på hvor 
 snøen og granulaten havner.

• Snølager                                                                                                                                      
En del av banen bør benyttes som snølager om vinteren, dette gjør at spredninga av granulat 
unngås, og at granulat som er samlet i brøytesnøen ikke tilgrises med grus, gress, stein og 
søppel. Bør sikres slik at barn ikke kan leke på snøhaugene og slik forurense massene eller 
spre gummigranulat.

• Gode rutiner                                                                                                                                
Det er viktig at det utarbeides gode rutiner, og at alle som benytter seg av banene er klar over, 
og følger rutinene. Dette gjelder også skoler og barnehager som benytter seg av banene til 
ulike aktiviteter.

Bilde x og x: Rist over betonggrav og koster til å børste av seg granulat. Li idrettsanlegg, Nittedal april 2019.
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3.6 REGELVERK

Per dags dato (03.05.2019) foreligger det ikke noe eget regelverk for drift av kunstgress-
baner og håndtering av gummigranulat, men det vil etter hvert komme en egen forskrift under 
 forurensningsloven. Selv om det i dag ikke foreligger et eget regelverk kan kommunene benytte 
seg av forurensningsloven og § 28 første ledd som gir et generelt forbud mot forsøpling ved at 
 ”ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende 
eller være til skade eller ulempe for miljøet.”⁹

Stortinget ba i februar 2018 Regjeringen om å utarbeide regelverk for oppsamling av gummi-
granulat fra kunstgressbaner, og planen var at denne forskriften skulle tre i kraft fra 1. januar 2019. 
Miljødirektoratet fikk i oppdrag å lage forslag til regler om dette og har utarbeidet et utkast til ny 
forskrift som stiller krav til  utforming og drift av alle typer idrettsbaner som bruker plastholdig løst 
fyllmateriale. Forslaget ble oversendt til Klima- og Miljødepartementet i starten av juli 2018. Dess-
verre er denne forskriften fortsatt ikke ferdig, men skal forhåpentligvis komme på høring før som-
meren 2019.

I utkastet foreslås ett nytt kapittel 23A i forurensningsforskriften som skal lyde: ”Kapittel 23.A. 
 Utforming og drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyll materiale.”
I forslaget til forskrift foreslås følgende hovedpunkter:
- Krav til idrettsbaner
 - Fysisk barriere rundt idrettsbanen
 - Løsninger for håndtering av drensvann og overvann
 - Andre tiltak for å hindre spredning av løst plastholdig fyllmateriale.
- Rydding og deponering av snø
- Informasjonsplikt
- Håndtering av oppsamlet plastholdig løst fyllmateriale
- Kunnskaps- og dokumentasjonsplikt
- Substitusjonsplikt
- Tilsyn

Hele forslaget fra Miljødirektoratet kan leses her: Forslag til forskrift.

3.7 HVA KAN KOMMUNENE GJØRE?

Det første kommunene må gjøre er å ta ansvar for de banene der de selv er eiere og bevilge 
 penger slik at man kan få satt i gang tiltak for å hindre flukt av gummigranulat. I tillegg til dette er 
det viktig at det settes i gang en opprydning i områdene rundt banene slik at man får samlet opp 
så mye som mulig av granulatet som har kommet på avveie.

Videre bør kommunene vurdere å innføre begrensninger eventuelt forbud mot gummigranulat 
på nye baner og når baner rehabiliteres. Dette er alt i gang flere andre steder i landet. Flere 
 kommuner har alt innført utfasing eller forbud mot bruk av gummigranulat på nye kunstgress-
baner (Mandal², Flakstad³), og flere fylkeskommuner har innført eller vurderer å stoppe å gi spille-
midler til søknader hvor det legges opp til bruk av gummigranulat (Østfold fylkeskommune (2019)⁴, 
 Akershus fylkeskommune (2020)⁵). Hvis kommunene ikke ønsker utfasing/forbud må det gjøres en 
faktabasert vurdering av hvor man skal fortsette å ha gummigranulat. Det er ingen grunn til at små 
ballplasser på skoler og i boretslag som i hovedsak brukes til lek skal ha innfyll av gummigranulat. 
Her er det mer enn bra nok med innfyll av sand eller en god gammeldags gressbane.
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4. KUNSTGRESSBANER I VANNOMRÅDET

10 av vannområdets 12 kommuner har kunstgressbaner innenfor vannområdets grenser, og det er 
kunstgressbaner på minimum 38 ulike steder i vannområdet. 34 baner drenerer til Nitelva, og 14 til 
Leira. Banene er av ulik størrelse, og på enkelte av lokalitetene er det flere baner. Det er  benyttet 
gummigranulat på alle lokalitetene med unntak av fire baner, to i Skedsmo, hvor den ene har 
eCork som innfyll, og en liten ballbane er fylt med sand, og to i Rælingen som er fylt med miljø-
vennlig innfyll av sukkerroer. Det har kommet inn informasjon fra alle kommunene, men den er for 
enkelte baner litt mangelfull.

Av de 53 banene i vannområdet som har gummigranulat har 31 baner vinterdrift. Totalt etterfylles 
det minimum 113,5 tonn gummigranualat per år på disse 53 banene, hvor 105 tonn etterfylles på 
banene med vinterdrift. Ved å legge til grunn NIBIOs utregninger på at 40% av gummigranulat fra 
vinterdrevne baner akkumuleres i naturen får vi at minimum 42 tonn gummigranulat akumuleres i 
naturen innenfor vannområdets grenser hvert år!

På noen av banene er det siler i sluk og noen andre tiltak er satt igang, mens på andre er det 
ingen tiltak for å hindre spredning av gummigranulat. Enkelte av fotballklubbene har planer, men 
mangler økonomi til å gjennomføre tiltak. Her er det viktig at kommunene som ofte er baneeier 
kan bidra med midler.

Det har blitt gjennomført en vurdering av banenes påvirkning på vannmiljø og av hvilke tiltak som 
er aktuelle for å hindre spredning av gummigranulat. For de lokalitetene der det er flere baner har 
de for enkelthetsskyld blitt slått sammen i en vurdering, med unntak av der det er stor forskjell 
mellom banene. Ved vurdering av tiltak har tabell 1 blitt benyttet, og tiltakene som er vurdert er de 
fra kapittel 3.5.

Følgende vurderinger har blitt lagt til grunn for vurderingene:
• Tiltak 1, 3 og 5: grønn hvis tiltaket er gjennomført, gult hvis det er planlagt og rødt hvis det er 

manglende uten planer. 
• Tiltak 2: grønn hvis det er en asfaltstripe som er minst 4 meter langs banens kanter og 5 meter 

bak målområdet, gult hvis det er en for smal asfaltstripe, og rødt hvis det mangler asfaltstripe. 
• Tiltak 4. Grønn hvis det er rister over betonggraver ved alle banens innganger, gul hvis det er 

betonggraver eller andre tiltak ved noen av banens innganger, rødt hvis det mangler tiltak.
• Tiltak 6: Grønn hvis det er et snølager hvor gummigranulaten/snøen ikke blir forurenset av grus 

og annet materiale, gult hvis det er ett snølager utsatt for forurensning og rødt hvis det mangler 
snølager.

Gjennomført

Delvis gjennomført/pla-
ner om gjennomføring.

Ikke gjennomført eller 
planlagt

Usikker status

Tiltak 1. Sil/nett i sluk

Tiltak 2. 4 meter bred asfaltstripe rundt banen

Tiltak 3. Opphøyd kant langs ytterkant av asfalt

Tiltak 4. Rister over betonggraver ved banens 
innganger

Tiltak 5. Brøyting med skjær

Tiltak 6. Snølager

Tabell 1. Vurdering av status for tiltak.
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I perioden mai - september 2018 ble det gjennomført befaring til alle lokalitetene med kunst-
gressbaner, og det ble tatt bilder for å dokumentere tilstanden den aktuelle dagen. Befaringene 
ble stort sett gjennomført kun av daglig leder i vannområdet, Line Gustavsen, da det ville være 
svært tidkrevende å få til befaringer med ulike aktører til så mange ulike lokaliteter og over ett 
så stort område.  Enkelte baner har blitt fulgt opp etter september 2018 for å gjøre ytterligere 
 undersøkelser eller sjekke om tiltak som var planlagt høsten 2018 har kommet på plass.



13

4.1 GJERDRUM

I Gjerdrum kommune er det tre kunstgressbaner,Gjerdrum kunstgressbane i Ask hvor Gjerdrum IL 
har sine kamper, Grøkul kunstgressløkke som er en lokal balløkke opprettet av to borettslag, og 
Veståsen ballbane som ligger på Veståsen skole. Det er ikke etterfylt granulat på Gjerdrum kunst-
gressbane i de senere år, og på de to mindre banene har det ikke kommet inn opplysninger om 
etterfylling. Dette betyr ikke at granulat ikke kommer på avveie, bare at det ikke har vært etterfylt.

NAVN PÅ BANE DRIFTSANSVARLIG ETTERFYLLING 
PER ÅR I TONN

TYPE GRANULAT VINTERDRIFT SNØLAGER

GJERDRUM KUNST-
GRESSBANE

GJERDRUM 
IDRETTSPARK BA

IKKE ETTERFYLT 
SENERE ÅR

SBR JA NEI

GRØKUL KUNST-
GRESSLØKKE

GRØNLUND OG 
KULSRUD VEL

? SBR? ? ?

VESTÅSEN BALL-
BANE

GJERDRUM 
IDRETTSLAG

? SBR? NEI -

 
Det har vært vanskelig å få inn informasjon om de to minste banene i kommunen, Grøkul kunst-
gressløkke og Veståsen ballbane. 

For alle tre banene var det gummigranulat utenfor selve fotballbanene under befaringen. For å 
unngå at gummigranulaten forsvinner ned i sluk og ut i omkringliggende område bør det rett etter 
snøen har gått ryddes opp rundt banene, og det bør kontinuerlig fjernes gummigranulat som hoper 
seg opp utenfor selve kunstgressmatta. For Veståsen ballbane må det etableres en asfaltsone 
rundt banen, og for Grøkul må denne sonen utvides. 

Gjerdrum IL er godt igang med å etablere flere tiltak på Gjerdrum kunstgressbane, noe som er 
svært viktig da dette er den største banen i kommunen. Det er derfor bra at denne prioriteres først. 
Videre bør Veståsen ballbane prioriteres.

Tabell x. Oversikt over kunstgressbanene i Gjerdrum kommune.
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4.1.1 Gjerdrum kunstgressbane

Gjerdrum kunstgressbane er en 11’er bane med vinterdrift og undervarme. Den nærmeste vann-
forekomsten til banen er Ulvedalsbekken (002-600-R) som er i dårlig økologiks tilstand. Banen ble 
rehabilitert i 2016, men har etter det ikke fungert opptimalt, så den fornyes høsten 2018.

Ved befaring 7. juni 2018 ble det observert store mengder med gummigranulat utenfor banen, 
spesielt på asfaltsonen øst for banen. Det var også mye granulat rundt og på enkelte av slukene, 
så det er liten tvil om at en god del gummigranulat forsvinner ned i slukene med regnvann og snø-
smelting. 
Det er etablert en asfaltsone rundt banen, men denne mangler en kant slik at gummigranulat fritt 
kan bevege seg forbi denne asfaltsonen, og den er noe for smal på vestsiden av banen.
Da det var så mye gummigranulat på asfaltstripa øst for banen kan det tyde på at det er  dette 
 området som snø blir frest til på vinteren. Gummigranulaten som lå der under befaring var blitt 
blandet med søppel, rusk og rask, og vil derfor være vanskeligere å gjenbruke på banen og 
få  levert til gjenvinning. Høsten 2018 jobbes det med å få på plass flere tiltak for å forhindre 
 spredning av gummigranulat, blant annet siler i kummer, rister med koster ved banens utganger, 
kant langs asfaltstripa, og duk utenfor banen i tilfelle snørik vinter.

Banestørrelse 106 x 68
Koordinater 60.071375, 11.029018
Byggeår 2004
Etterfylt per år Ikke etterfylt i senere år
Driftsansvarlig Gjerdrum idrettslag
Vinterdrift Ja
Snølager Nei

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over banens 
innganger

Måkes med 
skjær

Snølager

Bilde x, x og x: Bilder av granulat rundt og utenfor kunstgressbanen.

Tabell x. Vurdering av tiltak.
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4.1.2 Grøkul kunstgressløkke

Grøkul kunstgressløkke er en lokal balløkke som er anlagt av de to borettslagene Grønlund og 
Kulsrud vel. 

Kulsrudbekken går i rør rett på nordsiden av banen, men er friflytenede både før og etter området 
hvor banen er etablert. Kulsrudbekken er en del av vannforekomsten Gjermåa over marin grense 
(002-3543-R) som i dag er i moderat tilstand.

Det er anlagt en smal asfaltstripe rundt banen, denne bør utvides og få en opphøyd kant langs 
yttergrensen. Det ble ved befaring 7. juni 2018 observert gummigranulat på ett stort område rundt 
fotballbanen. Det ble ikke observert noen sluk i tilknytning til banen.

Dette er en liten lokal bane så det er lite sannsynlig at det er vinterdrift av banen. Det er mulig å gå 
av banen over alt, så det å etablere betonggraver med rister over er lite realistisk på denne banen. 
Ett mer realistisk tiltak er å legge ut noen kunstgressremser der de fleste forlater banen slik at 
gummigranulaten kan samles opp og ikke spres ut i naturen. Den dagen banen skal rehabiliteres 
bør granulaten byttes ut med et mer miljøvennlig alternativ, da dette i hovedsak er en bane som 
benyttes til lek.

Banestørrelse 5er bane
Koordinater 60.073981, 11.001287
Byggeår 2014
Etterfylt per år ?
Driftsansvarlig Grønlund og Kulsrud vel
Vinterdrift ?
Snølager ?

Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over banens 
innganger

Måkes med 
skjær

Snølager

Bilde x, x og x: Bilder av granulat rundt og utenfor kunstgressbanen.

Tabell x. Vurdering av tiltak.
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4.1.3 Veståsen ballbane

Veståsen ballbane ligger på Veståsen skole, og disponeres av Gjerdrum idrettslag to dager i uken. 

Det går en bekk på andre siden av Fjellvegen, øst for skolen. Denne bekken tilhører vannforekom-
sten Gjermåa over marin grense (002-3543-R), og renner ned i elva Gjermåa. Vannforekomsten er 
i dag i moderat økologisk tilstand.

Det er ikke vinterdrift av banen, men til tross for dette var det ved befaring 26. juni 2018 en god del  
gummigranulat på området rundt banen. Det er ikke anlagt noen asfaltstripe rundt banen, noe som 
gjør at gummigranulat som kommer utenfor banen blander seg med grus og sand, noe som gjør at 
den ikke kan gjenbrukes på banen, gjør den vanskelig å samle opp og gjennvinnes. Umiddelbare 
tiltak på denne banen bør være å sette sil i sluken og å anlegge en asfaltstripe med opphøyd kant 
rundt hele banen.

Banestørrelse (meter) 60 x 45
Koordinater 60.084253, 10.997899
Byggeår 2014
Etterfylt per år ?
Driftsansvarlig Gjerdrum idrettslag
Vinterdrift Nei
Snølager  - 

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over banens 
innganger

Bilde x, x og x: Bilder av granulat rundt og utenfor kunstgressbanen.

Tabell x. Vurdering av tiltak.
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4.2 LUNNER KOMMUNE

I Lunner kommune er det to kunstgressbaner som ligger innenfor vannområdets grenser, Granly-
banen som ligger på Grua og Harestua idrettspark som ligger på Harestua. På Harestua idretts-
park er det etterfylt ca. 13 tonn gummigranulat siden 2011. I tabell x er disse 13 tonnene delt på 7 
år for å få ett gjennomsnitt per år i perioden 2012-2018.

NANV PÅ BANE DRIFTSANSVARLIG ETTERFYLLING 
PER ÅR I TONN

TYPE GRANULAT VINTERDRIFT SNØLAGER

GRANLYBANEN GRUA UIL - SBR NEI  - 
HARESTUA 
IDRETTSPARK

HARESTUA IL 1,8 SBR NEI NEI

Det er kommunen som eier banene, men det er inngått avtale med idrettslagene om drift. Frem 
til nå har det ikke vært igangsatt spesielle tiltak for å hindre gummigranulat fra å komme ut i 
 vassdragene eller naturen, men det er planer om å få på plass rister i slukene og få bedre rutiner.
Det bør snarligst innføres rister i slukene, da det er liten tvil om at gummigranulat kommer seg ut 
i vassdragene via slukene rundt banene. Det er ikke vinterdrift av Granlybanen, men hvis snø-
forholdene tilsier det er det vinterdrift på Harestua idrettsplass. Begge banene brøytes noe for å 
gjøre de klare for sesongen. Selv om de ikke brøytes hele vinteren er det en fordel å ha ett snø-
lager med ett tett og rent underlag slik at gummigranulaten ikke blir blandet med grus, søppel osv. 
Den kan da lettere føres tilbake på banen. Helst bør snølageret ligge slik til at unger ikke kommer 
til for å leke på snøhaugene, og på denne måten kan spre granulat utover.

For begge banene var det gummigranulat utenfor selve fotballbanene under befaringen i starten 
av juli 2018. For å unngå at gummigranulaten forsvinner ned i sluk og ut i naturen bør det rett etter 
snøen har gått ryddes opp rundt banene, og det bør kontinuerlig fjernes gummigranulat som hoper 
seg opp utenfor selve kunstgressmatta.

Begge banene har avrenning til Sveselva som fra før av har for høye sinkverdier grunnet tidligere 
gruvedrift. Gummigranulat inneholder sink og sink lekker ut i vann fra kunstgressbaner med gum-
migranulat. Det er viktig å unngå å få mer gummigranulat og avrenning fra banene ut i Sveselva 
for å unngå å belaste vassdraget med enda mer sink. Selv med siler i slukene vil sink lekke ut i 
vassdragene, og det bør derfor vurderes om det er tiltak som kan gjennomføres for å begrense 
sinkavrenningen ytterligere. Se mer om sink i kapittel 3.3 på side 7.

Kommunen hadde fotballforbundet på befaring 31. august 2018, og de har laget rapporter hvor 
de har vurdert banene og foreslår tiltak som bør gjennomføres. Disse tiltakene samsvarer med 
det vannområdet foreslår i denne rapporten, og tiltakene som foreslås bør gjennomføres så fort 
som mulig. Det er forståelig at kommunen ønsker å vente med å gjennomføre tiltak til forskriften 
 foreligger, men spesielt siler i slukene bør innstalleres uavhengig av forskriften, og så raskt som 
mulig. 

Tabell x. Oversikt over banene i Lunner kommune som ligger innenfor vannområdets grenser.
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4.2.1 Granlybanen

Granlybanen ligger rett ved siden av en bekk som renner vest for banen, og tilhører vann-
forekomsten Sveselva (002-1692-R). Denne vannforekomsten er i dag i dårlig økologisk tilstand. 
Fra banen til bekken er det mellom 5 og 11 meter. En av årsakene til den dårlige økologiske 
 tilstanden er høye sinkverdier som følge av tidligere gruvedrift. Gummigranulat kan avgi sink til 
omgivelsene, noe som gjør det ekstra viktig å hindre gummigranulat og avrenning fra banen fra å 
komme ut i vannforekomsten.

Ved befaring av Granlybanen 11.juli 2018 ble det observert gummigranulat flere steder utenfor 
banen, både på asfalten og blant grusen. Rundt selve banen er det ett asfaltert belte med flere 
kummer. På dette asfalterte beltet var det gummigranulat, og det ble observert gummigranulat på/
ved slukene. Slukene drenerer ned i bekken som går rett på vestsiden av banen. Da denne  banen 
ikke har vinterdrift er det mindre mengder gummigranulat som kommer på avveie, men det vil fort-
satt forsvinne ut en god del ved snøsmelting og regnskyll. 

Grua UIL har i sin instruks at slukene skal sjekkes og spyles - dette bør gjøres slik at gummigra-
nulaten ikke spyles ut i bekken. Det er lagt kunstgressremser der folk går av banen slik at de kan 
samle opp granulatet der, og det er planlagt å etablere rister i kummene og å oppdatere rutinene 
for å unngå spredning. I tabell x. er det en vurdering av aktuelle tiltak for banen. 

Banestørrelse 96x57
Koordinater 60.253145, 10.658347
Byggeår 2016
Etterfylt per år Ikke etterfylt
Driftsansvarlig Grua UIL
Vinterdrift Nei
Snølager  -

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over banens 
innganger

Tabell x. Vurdering av tiltak.

Bilde x, x og x: Bilder av granulat rundt og utenfor kunstgressbanen.
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4.2.2 Harestua idrettspark

Harestua idrettspar ligger i et område som drenerer til vannforekomsten Bekkefelt til Harestu-
vannet (002-2550-R) som i dag er i god økologisk tilstand, men det er kort avstand til Sveselva 
(002-1692-R) som er i dårlig økologisk tilstand. 

Harestua idrettspark ble befart 11. juli 2018. Det ble observert gummigranulat rundt hele banen, 
også utenfor gjerdet, og i skråningene rundt banen. Det er flere sluk rundt banen, og disse går til 
Sveselva bak Sceltobygget. Idrettslaget mener at det er lite trolig at det går granulat ut i slukene 
da disse ligger på utsiden av gjerdet, men ved befaring ble det observert mye gummigranulat rundt 
og også på slukene. Det er derfor svært trolig at det forsvinner en god del gummigranulat ned i 
slukene rundt banen. Elva Klemma som tilhører vannforekomsten Bekkefelt til Harestuvannet går 
rett sør for banen, men skal i følge kommunen ikke få tilført overvann fra banen.

Utenfor løpsbanen er det et asfalttert belte som går over i ett grusdekt område. Et gjerde skiller 
asfalten fra grusen, men det kommer mye gummigranulat over på grusområdet. Det er interdrift av 
banen når snømengdene tillater det, og da brukes løpebanen som snølager slik at det er  lettere 
å samle opp granulatet. Idrettslaget har også benyttet seg av profesjonelle folk til å samle opp 
 granulatet og rense det, slik at det kan benyttes om igjen. 

Banestørrelse 106x68
Koordinater 60.211007, 10.711576
Byggeår 2011
Etterfylt per år (i tonn) 1,8 (gjennomsnitt 7 år)
Driftsansvarlig Harestua IL
Vinterdrift Nei
Snølager -

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over banens 
innganger

Måkes med 
skjær

Snølager

Bilde x, x og x: Bilder av granulat rundt og utenfor kunstgressbanen.

Tabell x. Vurdering av tiltak.
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4.3 LØRENSKOG KOMMUNE

I Lørenskog kommune er det fem lokaliteter med kunstgressbaner, alle lokalitetene har en bane 
med unntak av Rolvsrud hvor det er to baner og Fjellhamar stadion hvor det også er en minibane. 
Det er vinterdrift på alle banene med unntak av banen på Luhr skole, og det etterfylles med ca 18 
tonn granulat per år. I år med vanskelige snøforhold kan mengden som etterfylles komme opp i 
hele 37 tonn. 

NAVN PÅ BANE DRIFTSANSVARLIG ETTERFYLLING 
PER ÅR I TONN

TYPE GRANULAT VINTERDRIFT SNØLAGER

FJELLHAMAR 
STADION

FJELLHAMAR FK 6 TONN SBR JA DELVIS

KURLANDPARKEN KURLAND FK 5-6 TONN (15-16) SBR JA NEI
LUHR SKOLE FJELLHAMAR FK IKKE ETTERFYLT SBR NEI  -
ROLVSRUD 
 STADION

LØRENSKOG IF 10 TONN SBR JA JA

TORSHOV STADION FJELLHAMAR FK 6 TONN SBR JA DELVIS

Befaringene til banene i Lørenskog viser at gummigranulat på avveie er et stort problem i 
 kom munen, og at det er satt i gang alt for få tiltak for å forhindre at granulat kommer på avveie. 

Flere av fotballklubbene har kommet med tilbakemeldinger om at de er klar over problemet med 
gummigranulat, og at de ønsker å sette i gang tiltak, og de har konkrete planer. Det som hindrer 
dem i å gjennomføre tiltakene er økonomien. Her bør kommunen som baneeier tre inn og bidra 
med midler slik at tiltak kan bli gjennomført. Det viktigste tiltaket for alle banene er å få på plass 
 siler/slukfangere så fort som mulig, slik at granulat ikke forsvinner ut i vassdragene med over-
vannet. Det er da viktig å følge opp med gode rutiner for tømming av silene/slukfangerne. Videre 
bør de andre tiltakene som nevnes i denne rapporten komme på plass.

De fleste banene i Lørenskog har vinterdrift, og det er også disse som bør prioriteres først når 
det gjelder å innføre tiltak. Frem til tiltakene er på plass kan gode rutiner bidra med å minske 
 mengden granulat som kommer på avveie. 

Overvannet fra alle banene med unntak av Fjellhamar stadion føres ut i vassdragene. De 
 foreslåtte tiltakene vil kunne bidra til å minske mengden granulat som havner i vassdragene, 
men de vil ikke hindre sink og andre stoffer fra å elvene. Det er derfor viktig at det ved fremtidig 
 rehabilitering av baner blir vurdert om ett annet mer miljøvennlig innfyll enn gummigranulat (SBR) 
kan være aktuelt. 
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4.3.1 Fjellhamar stadion

Fjellhamar stadion ligger i et område som drenerer til vannforekomsten Fjellhamarelva-Sagelva 
(002-3520-R). Denne vannforekomsten er i dag i svært dårlig økologisk tilstand.

På Fjellhamar stadion er det en 11-er og en mini-bane som har gummigranulat. Hovedbanen har 
vinterdrift og undervarme, og det etterfylles ca. 6 tonn gummigranulat per år. Det er sluk rundt 
banen, og overvannet som kommer ned i disse slukene går til en fellesledning for avløp og så til 
NRA.

Det var befaring til banen 11. mai 2018. Da ble det observert store mengder med gummigranulat 
rundt banen, ut over asfaltstripen. Her blandet granulaten seg med steiner og sand. Idrettslaget 
har forsøkt å legge en duk rundt banen for å samle opp granulatet, men det har fungert dårlig. De 
skal ellers være flinke til å samle opp granulat som kommer utover banen, men befaringen viser 
at dette trengs å følges opp ytterligere. Klubben jobber med en plan der de ønsker mer  asfaltert 
 område med vegger til snødeponi, og for å stoppe enda mer av granulaten før den kommer ut 
over det asfalterte området. De er også i dialog med kommunen om slukfangere. Klubben er 
 opptatt av miljø og gjenbruk av granulat, men det skorter på økonomi.

Banestørrelse 72x110
Koordinater 59.940389, 10.978059
Byggeår 2006
Etterfylt per år 6 tonn
Driftsansvarlig Fjellhamar FK
Vinterdrift Ja
Snølager Delvis

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over banens 
innganger

Måkes 
med skjær

Snølager
Tabell x. Vurdering av tiltak.

Bilde x, x og x: Bilder av granulat utenfor kunstgressbanene.
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4.3.2 Kurlandparken

Kurlandsparken ligger rett ved Bårlibekken som renner øst for banen, og tilhører vannforekomsten 
Tilløpsbekker Fjellhamarelva-Sagelva (002-3022-R). Denne vannforekomsten er i dag moderat 
økologisk tilstand. Fra banen til bekken er det mellom 28 og 56 meter. 

Kunstgressbanen er en 11’er bane med undervarme og vinterdrift. Årlig etterfylles det mellom 56 
tonn granulat, men i enkelte år hvor vinterforholdene har vært spesielt vanskelige med mye kram 
snø har det blitt etterfylt så mye som 15-16 tonn granulat. Det er sluk rundt banen, og over vannet 
som kommer ned i disse slukene går til Fjellhamarelva rett før kommunegrensen Lørenskog/
Skedsmo.

Ved befaring 10. juli 2018 ble det observert gummigranulat rundt hele banen, og forholdsvis store 
mengder på gressarealet øst for banen. Det var masse gummigranulat under tribunen, og klare 
gummigranulatstier der folk forlater banen. 
Det er ikke gjennomført konkrete tiltak for å hindre spredning av gummigranulat, men idrettslaget 
spar granulat som har kommet utenfor banen tilbake på matta på våren. Til tross for dette ble det 
som tidligere nevnt observert mye gummigranulat utenfor banen i juli 2018. Klubben har konkrete 
forslag til fysiske tiltak i arealene rundt banen for å begrense svinn av granulat, blant annet snø-
deponi, støttemurer, mer fast dekke rundt spilleflaten og siler i kummer. Det som stopper gjennom-
føringen er økonomien. 

Banestørrelse 60x100
Koordinater 59.930244, 11.019341
Byggeår 2006
Etterfylt per år 5-6 tonn
Driftsansvarlig Kurland FK
Vinterdrift Ja
Snølager Nei

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over banens 
innganger

Måkes 
med skjær

Snølager

Bilde x, x og x: Bilder av granulat utenfor kunstgressbanen.

Tabell x. Vurdering av tiltak.



23

4.3.3 Luhr skole

Luhr kunstgressbane ligger i et område som drenerer til Langvannet som er en del av vann-
forekomsten Fjellhamarelva-Sagelva (002-3520-R). Denne vannforekomsten er i dag i svært dårlig 
økologisk tilstand.

Dette er en liten 9’er bane som ikke har vinterdrift. Banen ble bygd i 2016 og det har ikke vært 
 etterfylt gummigranulat etter dette. Det er sluk rundt banen, og overvannet som kommer ned i 
 disse slukene går til Ellingsrudelva like nedstrøms Lørenskog stasjon.

Det var befaring til banen 10. juli 2018. Det ble da observert gummigranulat utenfor gressmatta 
rundt hele banen, og også utenfor baneområdet. Banen ligger høyere enn en parkeringsplass, og 
en del granulat hadde falt ned fra baneområdet og ned på parkeringsplassen. 

Det er Fjellhamar FK som står for driften av banen, og de er i dialog med kommunen angående 
silfangere, og ønsker å få på plass flere tiltak, men økonomien er utfordrende.

Tiltakene som bør prioriteres å få på plass så fort som mulig er silfangere og en kant som 
 f orhindrer granulat i å komme ned på parkeringsplassen, der det kan bli spredd videre med bilene.

Banestørrelse 60x40
Koordinater 59.943607, 10.957455
Byggeår 2016
Etterfylt per år Ikke etterfylt
Driftsansvarlig Fjellhamar FK
Vinterdrift Nei
Snølager  -

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over banens 
innganger

Bilde x, x og x: Bilder av granulat rundt og utenfor kunstgressbanen.

Tabell x. Vurdering av tiltak.
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4.3.4 Rolvsrud stadion

Rolvsrud stadion ligger i et område som drenerer til Langvannet som er en del av vann-
forekomsten Fjellhamarelva-Sagelva (002-3520-R), som i dag er i svært dårlig økologisk tilstand.

På Rolvsrud er det to 11’er baner hvor begge har gummigranulat. Det er vinterdrift av begge 
 banene, og hvert år blir det etterfylt totalt med 10 tonn gummigranulat. Det er sluk rundt  banene, 
og overvannet som kommer ned i disse føres til renseparken ved rådhuset og så videre til 
 Fjellhamarelva rett sør for Langvannet.

Rolvsrud stadion ble befart både 14. mai og 19. september 2018. Begge ganger ble det observert 
enorme mengder med gummigranulat rundt banene og også utenfor selve gjerdene rundt banen. 
Det ble også observert tønner i skogen bak og sekker som delvis er gjenngrodd. Rundt hoved-
banen er det ikke lett å se om det er asfaltert, da man går på ett tykt lag med gummigranulat.

Det er utprøvd duk rundt bane 1 med dårlig resultat. Tiltak 6 - snølager, vurderes til gult da snøla-
geret til  banen er på grus. Dette gjør det vanskelig å gjenbruke granulaten og å få den gjenvunnet. 
Snø lageret til bane to er på asfaltstripa rundt banen. Denne stripa er smal, og har ingen opphøyd 
kant noe som gjør at det fortsatt vil spre seg granulat herfra, men det er lettere å samle opp gra-
nulaten som blir liggende på asfalten.

For flere bilder se vedlegg.

Banestørrelse 70x110, 64x106
Koordinater 59.924492, 10.947766
Byggeår 2003 og 2007
Etterfylt per år 10 tonn (5 per bane)
Driftsansvarlig Lørenskog IF
Vinterdrift Ja
Snølager Ja

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over banens 
innganger

Måkes med 
skjær

Snølager

Bilde x, x og x: Bilder av granulat utenfor kunstgressbanene.

Tabell x. Vurdering av tiltak.
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4.3.5 Torshov stadion

Torshov stadion ligger i et område som drenerer til Fjellhamarelva som er en del av vann-
forekomsten Fjellhamarelva-Sagelva (002-3520-R), som i dag er i svært dårlig økologisk tilstand.

Her er det en 11’er bane som har gummigranulat. Det er vinterdrift av banen, og hvert år blir det 
etterfylt ca. 6 tonn gummigranulat. Nord for banen er det en liten skråning ned til en grøft med flere 
kummer. Overvannet som kommer ned i disse føres til Fjellhamarelva oppstrøms Kloppakrysset/
Kloppaveien.

Det ble gjennomført befaring til banen 11. mai 2018. Det ble observert mye granulat utenfor selve 
banen, og det lå store hauger på toppen av skråningen. Med kun 5,5 meter fra haugene med 
granulat og ned til kummene i grøfta er det svært sannsynlig at granulat forsvinner ned i kum mene 
med overvann. Det er Fjellhamar fotballklubb som er ansvarlig for banen, for mer om tiltak de 
 vurderer se 4.3.1 Fjellhamar stadion.

Banestørrelse 69x106
Koordinater 59.931703, 10.97047
Byggeår 2003
Etterfylt per år 6 tonn
Driftsansvarlig Fjellhamar FK
Vinterdrift Ja
Snølager Delvis

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over banens 
innganger

Måkes med 
skjær

Snølager

Bilde x, x og x: Bilder av granulat utenfor kunstgressbanen, og nærhet til kum i grøft.

Tabell x. Vurdering av tiltak.
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4.4 NANNESTAD KOMMUNE

I Nannestad kommune er det tre kunstgressbaner, en på Eltonåsen skole, en på Nannestad stadi-
on, pluss en bane på Bjerke stadion som åpnet i november 2017. 

NAVN PÅ BANE DRIFTSANSVARLIG ANTALL TONN ET-
TERFYLT PER ÅR

TYPE GRANULAT VINTERDRIFT SNØLAGER

BJERKE STADION BJERKE IL ? SBR NEI  - 
ELTONÅSEN SKOLE FAU ELTONÅSEN 

SKOLE
? SBR NEI  - 

NANNESTAD 
IDRETTSPARK

NANNESTAD 
 KOMMUNE

10-15 TONN SBR JA NEI

Generelt er det satt igang få tiltak på de kunstgressbanene i kommunen som ligger innenfor van-
normådets grenser. Spesielt på Nannestad idrettspark er det mye granulat på avveie. Her kan 
granulat potensielt spre seg til bekken på østsiden, da det i studier er funnet granulat opptil 3 km. 
unna kunstgressbaner.
Vinteren er den mest kritiske tiden hvor gummigranulat lettest sprer seg, og det bør opprettes et 
snølager på fast dekke så fort som mulig. Det er også viktig å få på plass gode rutinger slik at man 
ikke sprer så mye granulat utenfor banen ved blant annet brøyting. 

Ved framtidig rehabilitering av banen på Eltonåsen skole bør gummigranulaten byttes ut med mer 
miljøvennlig materiale for eksempel grus, som passer godt på kunstgressbaner som benyttes til 
lek. For de banene hvor det er organisert fotball bør det også vurderes mer miljøvennlig innfyll den 
dagen de skal rehabiliteres. Frem til den tid må det komme på plass tiltak som stanser den store 
flukten av granulat som det er i dag.
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4.4.1 Eltonåsen skole

Kunstgressbanen på Eltonåsen skole ligger i et område som drenerer til vannforekomsten Mik-
kelsbken (002-3541-R). Denne vannforekomsten er i dag i dårlig økologisk tilstand.

Dette er en liten bane med innfyll av gummigranulat. Det har vært vanskelig å få tak i informasjon 
om banen, men det skal ikke være vinterdrift av banen. Når banen ble bygget og om det har blitt 
etterfylt med granulat er usikkert. Det er usikkert hvor overvannet går hen, men hvis det går til det 
lokale overvannsnettet så renner det ut i terrenget og ikke ut i et vassdrag.

Banen ble befart 26. juni 2018, og det ble observert granulat utenfor banen. Det var ikke store 
mengdene, men det var godt iblandet grusen rundt banen, noe som gjør den vanskelig å gjenvin-
ne/gjenbruke. Da denne banen ikke ser ut til å bli brukt til organisert fotball er den en god kandidat 
til et mer miljøvennlig innfyll som feks. sand.

Tiltak 1 Tiltak 2 Tiltak 3 Tiltak 4

Bilde x, x og x: Bilder av granulat rundt og utenfor kunstgressbanen.

Tabell x. Vurdering av tiltak.

Banestørrelse  -
Koordinater 60.131340, 11.016081
Byggeår  -
Etterfylt per år  -
Driftsansvarlig FAU Eltonåsen skole
Vinterdrift Nei
Snølager Nei
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4.4.2 Nannestad idrettspark

Kunstgressbanen på Nannestad idrettspark drenerer til både en bekk på vestsiden av banen og 
til en bekk på østsiden av banen. Begge bekkene er en del av vannforekomsten Leira med tilløps-
bekker Kringler-Krokfoss (002-3564-R) som er i dårlig økologisk tilstand. Fra banen er det ca. 130 
meter til bekken på østsiden av banen, og ca 215 meter til bekken på vestsiden av banen. For 
sistnevnte er det et lite boligområde mellom banen og bekken.

På idrettsparken er det flere fotballbaner, men det er kun en 11’er bane som har kunstgress. Det er 
vinterdrift av banen, men det mangler snølager. Hvert år etterfylles det mellom 10 og 15 tonn gum-
migranulat. Det er sluk rundt banen, og det har ikke kommet inn informasjon om at det er instalert 
siler i kummene. Overannet som kommer ned i disse slukene går til lukket drenering, og ikke ut i 
vassdrag.

Ved befaring 26. juni 2018 var det tydelig at det er et stort problem med gummigranulat på avveie. 
Over alt rundt banen finner man gummigranulat, på parkeringsplasser og på grusbanen som ligger 
øst for kunstgressbanen. Det er ikke igangsatt noen tiltak for å hindre gummigranulatflukt, men det 
er planer om et asfaltert snødeponi. For å få gjennomført dette er det behov for midler. 

Banestørrelse 111x72
Koordinater 60.217595, 11.018078
Byggeår 2008
Etterfylt per år 10-15 tonn
Driftsansvarlig Nannestad kommune
Vinterdrift Ja
Snølager Nei

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over banens 
innganger

Måkes 
med skjær

Snølager

Bilde x, x og x: Bilder av granulat på grusbanen, på gangvei og mot parkeringsplassen.

Tabell x. Vurdering av tiltak.
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4.5 NITTEDAL KOMMUNE

Nittedal kommune er den kommunen i vannområdet som har flest lokaliteter med kunstgress
baner. Det er totalt 10 ulike lokaliteter med baner, og totalt 16 kunstgressbaner. Det er kun vinter-
drift på 4 av banene, noe som gjør at mengden gummigranulat som kommer på avveie blir lavere 
enn i andre kommuner med færre baner. På mange av de mindre banene er det ikke etterfylt med 
gummigranulat, det betyr ikke at det ikke har kommet granulat på avveie ved disse banene, men 
at det ikke har blitt prioritert å etterfylle. Totalt etterfylles det ca. 11 tonn granulat per år.

NAVN PÅ BANE DRIFTSANSVARLIG ANTALL TONN ET-
TERFYLT PER ÅR

TYPE GRANULAT VINTERDRIFT SNØLAGER

ELVETANGEN HAKADAL IDRETTS-
LAG

4-5 TONN SBR JA NEI

HAGEN SKOLE VARPE BALLKLUBB SBR NEI  -
HOLUMSKOGEN 
SKOLE

GJELLERÅSEN 
IDRETTSLAG

IKKE ETTERFYLT SBR NEI  -

KIRKEBY SKOLE HAKADAL IDRETTS-
LAG

IKKE ETTERFYLT ? NEI  - 

LI IDRETTSANLEGG GJELLERÅSEN 
IDRETTSLAG

5 TONN SBR JA JA

NITTEDAL SENTRAL-
IDRETTSANLEGG

NITTEDAL 
IDRETTSLAG

0,3 TONN SBR JA 
(PÅ 2 AV 3 BANER)

NEI

SKYTTAPUTTEN 
BALLPLASS

SKYTTAPUTTEN 
VEL

IKKE ETTERFYLT SBR NEI  -

SLATTUM SKOLE GJELLERÅSEN 
IDRETTSLAG

IKKE ETTERFYLT SBR NEI  -

SLETTEMOEN VARPE BALLKLUBB 0,4 TONN SBR NEI  -
ULVERUD GRENDE-
SKOLE

GJELLERÅSEN 
IDRETTSLAG

IKKE ETTERFYLT SBR NEI  -

En annen ting som skiller Nittedal litt fra mange andre av kommunene er at det er mange små 
kunstgressbaner på lokale skoler. I høringsutkastet til ny Kommunedelplan 2018-2030 er det 
 planer om å etablere flere kunstgressbaner på fremtidige Rotnes skole, oppgradere fotballbanen 
til kunstgressbane på Sørlig skole, etablere kunstgressbane på Sagerud før 2021, og  etablere 
kunstgressbaner ved et eventuelt fremtidig idrettsanlegg på Mostuberget. Det bør gjøres en 
 vurdering i kommunen om det virkelig er behov for kunstgressbaner på lokale skoler der det ikke 
blir  drevet organisert fotballtrening. For både gamle og eventuelt nye kunstgressbaner bør det 
også bli  benyttet mer miljøvennlig innfyll enn SBR-granulat som benyttes i dag, spesielt på baner 
hvor det ikke drives organisert idrett. 

Overvannet fra alle banene føres ut i vassdragene, og alt ender til slutt opp i Nitelva. For noen 
av banene passerer vannet gjennom sandfang, men dette gjelder ikke alle noe som mest sann-
synelig fører til at det kommer granulat ut i vassdragene. De  foreslåtte tiltakene vil kunne bidra til 
å minske mengden granulat som havner i bekker og elver, men de vil ikke hindre sink og andre 
stoffer fra å nå elvene. Det er derfor viktig at det ved fremtidig  rehabilitering av baner blir vurdert 
om ett annet mer miljøvennlig innfyll enn gummigranulat (SBR) kan være aktuelt. 

Det er generelt satt igang få tiltak i Nittedal for å forhindre spredning av gummigranulat, men for 
Li idrettsanlegg og Nittedal sentralidrettsanlegg har man kommet igang med noen tiltak. Dette er 
også de banene samt Elvetangen som bør prioriters da de ligger svært nær Nitelva og har vinter-
drift.
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4.5.1 Elvetangen

Elvetangen ligger rett ved Nitelva, og denne delen av Nitelva tilører vannforekomsten Nitelva 
 Åneby-Slattum (002-3561-R) som i dag er i moderat økologisk tilstand. Mellom fotballbanen og 
elva er det en flomvoll. 

På Elvetangen er det en 11’er bane med gummigranulat. Banen har vinterdrift, bøytes mandag 
torsdag, og saltes igjennom vinteren. Hvert år etterfylles det med 4-5 tonn gummigranulat. 

Det ble gjennomført befaring  til Elvetangen 14. august 2018. Ved befaring ble det observert mye 
gummigranulat rundt banen, og det var tydelige gummigranulatstier der folk forlater banen. Her 
 benyttes en del av banen som snølager om vinteren for å kunne samle opp gummigranulat.

Det er sluk rundt banen, men det er ikke installert siler i kummene. Overannet som kommer ned i 
 disse slukene går sannsynlig ned i overvannsnettet og gjennom flere sandfang før det pumpes ut 
i  Nitelva. En del av granulatet blir forhåpentligvis stoppet i sandfangene, men nærheten til Nitelva 
og at overvannet går ut i elva gjør det svært viktig at det installeres siler i slukene. Saltmengden 
bør også begrenses om vinteren, da større mengde salt kan ha negativ effekt på livet i vann.

Banestørrelse 64x95
Koordinater 60.112739, 10.845672
Byggeår 2013
Etterfylt per år 4-5 tonn
Driftsansvarlig Hakadal idrettslag
Vinterdrift Ja
Snølager Ja

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over banens 
innganger

Måkes med 
skjær

Snølager
Tabell x. Vurdering av tiltak.

Bilde x, x og x: Bilder av granulat rundt og utenfor banen.
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4.5.2 Hagen skole

Banen ved Hagen skole ligger i et område som drenerer til  Hakadalselva (Nitelva), og denne 
delen av Nitelva tilører vannforekomsten Nitelva til badeplassen på Åneby (002-54-R) som i dag er 
i god økologisk tilstand. 

Dette er en relativt liten bane med innfyll av gummigranulat, og til daglig benyttes banen av Ha-
gen skole og SFO. I tillegg disponerer Varpe ballklubb banen. Banen har ikke vinterdrift og vann-
området har ikke klart å få inn informasjon om det har blitt etterfylt granulat på denne banen. 

Det ble gjennomført befaring til banen ved Hagen skole den 14. august 2018. Det ble observert 
små mengder med granulat utenfor banen, og banen så ut til å være i  relativt dårlig stand. Banens 
dårlige tilstand tyder på at det ikke er etterfylt granulat her, samt at store mengder av den opprin-
nelige granulaten har blitt borte. Tatt banens reltaivt  dårlige tilstand i betraktning burde dette være 
en bane som er god kandidat til å få miljøvennlig innfyll ved rehabilitering. 

Det ble ikke observert noen sluk i nær tilknytning til banen, tiltaket for siler i sluk er defor satt til 
ukjent da det er uklart om det er noen sluk i nærheten som burde hatt sil. 

Banestørrelse 42 x 20 
Koordinater 60.1323, 10.813065
Byggeår 2013
Etterfylt per år ?
Driftsansvarlig Varpe ballklubb
Vinterdrift Nei
Snølager  - 

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over banens 
innganger

Tabell x. Vurdering av tiltak.

Bilde x, x og x: Bilder av kunstgressbanen ved Hagen skole viser små mengder granulat utenfor banen.



32

4.5.3 Holumskogen skole

Kunstgressbanen på Holumskogen skole ligger ikke langt unna Morttjern, og området drenerer til 
Nitelva. Denne delen av Nitelva tilører vannforekomsten Nitelva Slattum-Kjeller (002-1638-R) som 
i dag er i dårlig økologisk tilstand. 

Dette er en liten bane på størrelse i grenseland mellom en 5’er og en 7’er bane. Det er ikke 
 vinterdrift av banen, og det har ikke vært etterfylt gummigranulat. Det er sluk rundt banen, og 
det er ikke installert siler i kummene. Det er litt usikkert hvor overannet som kommer ned i disse 
 slukene føres, men mest sannsynlig går det rett til Morttjern.

Ved befaring 20. august 2018 ble det observert granulat utenfor banen, mengdene var i tråd med 
det som ser ut til å være vanlig for baner på denne størrelsen og med dette bruket. På befarings-
dagen ble banen brukt av en skoleklasse til lek, der alle hadde vanlige joggesko/utesko. En bane 
som i all hovedsak benyttes til lek bør ved en fremtidig rehabilitering få et mer miljøvennlig innfyll 
enn gummigranulat.

Banestørrelse 20x40
Koordinater 59.9839, 10.937212
Byggeår 2011
Etterfylt per år Ikke etterfylt
Driftsansvarlig Gjelleråsen idrettslag
Vinterdrift Nei
Snølager  -

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over banens 
innganger

Tabell x. Vurdering av tiltak.

Bilde x, x og x: Bilder av granulat på utsiden av banen, og sluk i rett ved gressmatta.
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4.5.4 Kirkeby skole

Kunstgressbanene på Kirkeby skole ligger i et område som drenerer til en bekk øst for kunstgress-
banen. Denne bekken er en del av vannforekomsten Sidebekker til Nitelva øvre (002-3457-R) som 
i dag er i moderat økologsisk tilstand. 

Dette er to mindre 7-er baner, og det er ikke vinterdrift av banene. Det ser ut til at det er en eldre 
og en nyere bane, og det skal ikke være etterfylt granulat.

Banene ble befart 14. august 2018 og 21. april 2019. Det ble observert noe granulat rundt  banene, 
men det var små mengder. Den eldste banen er klumpete og ujevn, noe som tilsier at det mest 
sannsynlig har forsvunnet et god del granulat fra denne banen. Hvis den eldste banen skal 
 rehabiliteres bør det benyttes et mer miljøvennlig innfyll.
Det er sluk ikke langt fra banen, om det er siler i disse er uvisst. Overvannet som kommer ned i 
disse slukene føres mest sannsynlig til Nitelva.

Banestørrelse 50x50, 40x20
Koordinater 60.101037, 10.883161
Byggeår 2015
Etterfylt per år Ikke etterfylt
Driftsansvarlig Hakadal idrettslag
Vinterdrift Nei
Snølager  -

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over banens 
innganger

Tabell x. Vurdering av tiltak.

Bilde x og x: Bilder av kunstgressbanene og kummer i nær tilknytning til banene.
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4.5.5 Li idrettsanlegg

Li idrettsanlegg ligger rett ved Nitelva, og denne delen av Nitelva tilører vannforekomsten Nitelva 
Åneby-Slattum (002-3561-R) som er i moderat økologisk tilstand. Fra banen til elva er det ca. 100 
meter.

På Li idrettsanlegg er det to 11’er baner, en hovedbane og en treningsbane. Begge banene har 
undervarme og vinterdrift, og tidligere har det vært etterfylt med ca. 5 tonn granulat per år. Fra 
2016 har denne mengden sunket da det har vært jobbet med å gjenbruke granulat som kommer 
på utsiden av banen. Det er flere sluk rundt banen, men det er ikke installert siler i slukene. Det er 
usikkert om slukene rundt banen er koblet til overvannsnettet, men om de er det går overvannet 
rett ut i Nitelva uten å passere sandfang. Høsten 2018 ble det etablert en betongkum med rist og 
børster der spillerne forlater banen slik at de kan riste/børste av seg granulat før de går av banen. 
 Granulaten samles så opp i kummen. Slike kummer bør innstalleres flere steder rundt banen, 
 spesielt der skoleelevene  forlater den.

Ved befaring 20. august 2018 ble det observert store mengder med gummigranulat under duken 
som er lagt på skråningene. Det var mye granulat på stiene/veiene som ledet vekk fra banen, 
også inn i skogen hvor det ble observert granulat rett ved en liten bekk. Disse observasjonene 
viser at det ikke er nok med å sette igang tiltak der spillerne går av banen, men at det også må 
gjøres tiltak der folk flest forlater baneområdet. For flere bilder se vedlegg.

Banestørrelse 60x95, 68x106
Koordinater 60.007049, 10.926666
Byggeår 2005
Etterfylt per år 5 tonn
Driftsansvarlig Gjelleråsen idrettsanlegg
Vinterdrift Ja
Snølager Ja

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over banens 
innganger

Måkes 
med skjær

Snølager
Tabell x. Vurdering av tiltak.

Bilde x, x og x: Bilder av granulat under dekkduken, langs gangvei og av gjennomført tiltak for å unngå spredning.
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4.5.6 Nittedal sentralidrettsanlegg

Nittedal sentralidrettsanlegg ligger rett ved Nitelva, og denne delen av Nitelva tilører vann-
forekomsten Nitelva Åneby-Slattum (002-3561-R) som i dag er i moderat økologisk tilstand. Fra 
banen til elva er det ca. 200 meter.

På Nittedal sentralidrettsanlegg er det tre kunstgressbaner, en 11’er, en 7’er og en 5’er bane. Det 
er vinterdrift på to av de tre banene. De siste ni årene har det i gjennomsnitt blitt etterfylt 0,3 tonn 
granulat per år. Overvannet fra banen blir ført inn i kommunens overvannsnett. Det som kom-
mer inn i nettet sør og vest for kunstgressbanen føres gjennom flere sandfang før det har utløp i 
 Ørfiskebekken. Det overvannet som kommer inn i overvannsnetet som går nord og øst for banen 
føres mest sannsynlig direkte ut i Nitelva ved Glømmi sport. 

Ved befaring 20. august 2018 ble det observert en god del granulat uten for banene, spesielt ved 
hovedinngangen til banene. Granulatet var iblandet grus og sand, og derfor vanskelig å  gjenbruke/
gjenvinne. Det ble også observert en del granulat rundt en maskin, noe som kan tyde på at en del 
granulat fraktes med maskiner vekk fra banen.

Det er planlagt å få på plass et snølager og kumfiltre, og andre tiltak er under  vurdering.

 

Banestørrelse 100x100, 60x40, 20x39
Koordinater 60.051933, 10.878391
Byggeår 2009
Etterfylling per år 0,3 tonn
Driftsansvarlig Nittedal IL
Vinterdrift På to av tre baner
Snølager Nei

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over banens 
innganger

Måkes med 
skjær

Snølager

Bilde x, x og x: Bilder av granulat utenfor kunstgressbanen.

Tabell x. Vurdering av tiltak.
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4.5.7 Skyttaputten ballplass

Skyttaputten ballplass ligger i et boligområde på Skytta. Området drenerer til vannforekomsten 
Tilførselsbekker til Nitelva, Rotnes-Kjeller (002-3560-R) som er i moderat økologisk tilstand. 

Skyttaputten ballplass er en liten lokal kunstgressbane som ble etablert i 1996. Det har ikke blitt 
etterfylt med granulat på denne banen, og om vinteren dekkes den av is for skøytegåing. Det er 
ikke satt igang noen tiltak for å hindre sprening av granulat, men det er trestokker rundt banen 
som sikkert holder noe av granulaten innenfor banen.

Det ble gjennomført befaring til banen 20. august 2018, og til tross for at det ikke er etterfylt 
 granulat etter banen ble bygd i 1996 ble det observert granulat utenfor banen. Hvis denne banen 
skal rehabiliteres i fremtiden bør det benyttes ett mer miljøvennlig fyll, eventuelt erstatte den med 
naturgress, da en slik liten bane ikke oppfyller hovedårsakene til at man benytter kunstgress. 

Da det ikke er noen sluk i nærheten av banen, og det trolig er mindre mengder granulat igjen på 
banen utgjør ikke Skyttaputten ballbane noen stor risiko for vannmiljøet.

Banestørrelse
Koordinater 59.99216, 10.902853
Byggeår 1996
Etterfylt per år 0
Driftsansvarlig Skyttaputten vel
Vintrdrift Nei
Snølager  -

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over banens 
innganger

Bilde x, x og x: Bilder av Skyttaputten ballplass og gummigranulat utenfor banen.

Tabell x. Vurdering av tiltak.
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4.5.8 Slattum skole

Kunstgressbanen ved Slattum skole ligger i et område som drenerer til vannforekomsten 
 Tilførselsbekker til Nitelva, Rotnes-Kjeller (002-3560-R) som er i moderat økologisk tilstand. 

Frem til høsten 2018 har det vært en 7’er bane ved Slattum skole, men sommeren 2018 ble det 
bygget en ny bane ved siden av den gamle. Det har ikke vært vinterdrift på 7’er banen, og det har 
heller ikke vært etterfylt noe gummigranulat siden den ble bygd i 2013. Det er ikke satt igang noen 
tiltak for å hindre spredning av gummigranulat. Det er kun banen fra 2013 som har blitt vurdert i 
denne rapporten.

Det var befaring til banen 20. august 2018, og det ble da observert mye granulat oppå selve kunst-
gresset. Det virket som om granulaten det hadde hopet seg opp på kantene av spilleflaten. Dette 
kan ha hatt noe å gjøre med arbeidet som var på stedet for å bygge ny kunstgressbane. Det ble 
også observert gummigranulat langs den østre kanten av banen. Her er det ca. to meter fra banen 
til en bratt skråning, og det var ingen tiltak her for å forhindre at granulat blir ført ned skråningen 
med overvann. Det er derfor spesielt viktig at det opprettes en barriere langs skråningskanten slik 
at granulat ikke blir med overvann ned skråningen.

Banestørrelse 40x60 (bygges ut 2018)
Koordinater 60.0096, 10.916117
Byggeår 2013/2018
Etterfylling per år Ikke etterfylt
Driftsansvarlig Gjelleråsen idrettslag
Vinterdrift Nei
Snølager Nei

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over banens 
innganger

Bilde x, x og x: Bilder av granulat på banen, granulat ved skåningen øst for banen, og konstruksjon av ny bane.

Tabell x. Vurdering av tiltak.
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4.5.9 Slettemoen

Kunstgressbanene på Slettemoen  ligger i et område som drenerer til vannforekomsten Til-
førselsbekker til Hakkadalselva (0021587R) som er i god økologisk tilstand. Det renner flere 
bekker nær fotballbanene. 

Det er to kunstgressbaner på Slettemoen, en 7’er og en 11’erbane. Det er ikke vinterdrift på 
 banene, og de siste fem årene er det i gjennomsnitt etterfylt med 0,4 tonn gummigranulat per år. 
Det er ikke satt igang noen spesielle tiltak for å hindre at gummigranulat kommer på avveie.

Det ble gjennomført befaring til Slettemoen 11. juli 2018. Det ble observet granulat utenfor banen, 
ned mot veigrøfta og på et grusdekt areal sør for banen. Det stod også stablet flere sekker som 
var fulle av granulat ved banen. Flere av disse sekkene hadde det gått hull på og granulat rant 
ut av sekkene. Om dette er sekker med ny granulat eller gammel er usikkert. Dessverre blir ofte 
gammel granulat som er samlet opp i sekker stående da det er dyrt og ikke lett å få levert granulat 
til gjenvinning.

Banestørrelse 56x42, 94x56
Koordinater 60.140261, 10.803542
Byggeår 2011/2014
Etterfylt per år 0,4 tonn
Driftsansvarlig Varpe ballklubb
Vinterdrift Nei
Snølager  -

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over banens 
innganger

Tabell x. Vurdering av tiltak.

Bilde x, x og x: Bilder av granulat utenfor banen, og sekker fulle med granulat som har sprekt.
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4.5.10 Ulverud grendeskole

Kunstgressbanen på Ulverud grendeskole ligger rett i nærheten av en bekk som tilhører vann-
forekomsten Tilførselsbekker til Nitelva, Rotnes-Kjeller (002-3560-R) som er i moderat økologisk 
tilstand. Det er ca. 100 meter fra kunstgressbanen og bort til bekken.

Det er en liten kunstgressbane på Ulverud, og det er ikke vinterdrift av banen. Det har ikke vært 
 etterfylt granulat, og det er ikke satt igang tiltak for å hindre at granulat kommer på avveie.

Det ble gjennomført befaring til banen 20. august 2018. Det ble observert granulat rundt hele 
banen, og oppi sandkassa som ligger rett ved banen. Det var mindre mengder granulat, noe som 
stemmer bra med at dette er en liten bane uten vinterdrift hvor det ikke har vært etterfylt granulat 
på 8 år. På tidspunktet for befaringen ble banen benyttet av en skoleklasse til organisert lek. Ved 
en fremtidig rehabilitering av banen bør det benyttes mer miljøvennlig innfyll.

Banestørrelse 20x40
Koordinater 59.996436, 10.922462
Byggeår 2010
Etterfylt per år 0
Driftsansvarlig Gjelleråsen idrettslag
Vinterdrift Nei
Snølager  - 

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over banens 
innganger

Tabell x. Vurdering av tiltak.

Bilde x, x og x: Bilder av granulat utenfor banen der det også er granulat helt bort til og oppi sandkassa.
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4.6 OSLO KOMMUNE

Det er kun en liten del av Oslo kommune som ligger innen for vannomrdåets grenser, og det er 
kun en kunstgressbane her. Den ligger på Ellingsrudåsen og har ikke vinterdrift. Dette er en 11-er 
bane, og det har ikke vært etterfylt med gummigranulat.

NAVN PÅ BANE DRIFTSANSVARLIG ETTERFYLT PER 
ÅR I TONN

TYPE GRANULAT VINTERDRIFT SNØLAGER

ELLINGSRUDÅSEN 
IDRETTSPARK

BYMILJØETATEN IKKE ETTERFYLT SBR NEI NEI

I Oslo er det Bymiljøetaten som har ansvaret for banene, og de utreder og vurderer ulike tiltak. 
Punkter som blir vurdert er:
- Vinkling av sikkerhetssonen slik at den heller innover mot banen fremfor vekk. 
- Ringmur vurderes som kombinert hinder og sittebenk. 
- Går fra åpne sluk til tette sluk. 
- Installering av avskrapningsrist og koster ved sluser og kjøreport på fremtidige baner. 

Driftspersonellet har rutiner med å rense maskiner og utstyr før de kjører fra banene slik at 
gummi granulaten holder seg der den hører hjemme. Det skal kjøpe inn batteridrevne løvblåsere til 
dette formålet.

Det er veldig bra at Oslo kommune ved Bymiljøetaten har et stort fokus på å hindre at granulat 
kommer på avveie, men til tross for at mye er bra ble det observert granulat utenfor banen på 
 Ellingsrudåsen. Det var riktig nok små mengder som var utenfor selve fotballbanen og den 
 asfalterte sonen, men det tyder på at det bør gjennomføres ytterligere tiltak på denne banen.
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4.6.1 Ellingsrudåsen idrettspark

Ellingsrudåsen idrettspark ligger i et område som drenerer til Ellingsrudelva, og tilhører vann-
forekomsten Ellingsrudelva (002-3518-R) som er i dårlig økologisk tilstand. Fra banen og bort til 
elva er det ca. 55 meter, og 12 meter sør for banen renner det en bekk. Denne bekken er det mest 
sannsynlig ikke helårsvannføring i, men ved snøsmelting og kraftig nedbør vil det renne vann her 
og ut i Ellingsrudelva.

På Ellingsrudåsen idrettspark er det en 11-er bane som har gummigranulat. Det er ikke vinter-
drift av banen som ble rehabilitert i 2016. I følge våre opplysninger har det ikke blitt etterfylt med 
 granulat, bortsett fra under rehabiliteringen av banen. 

Det ble gjennomført befaring til banen 10. juli 2018 og 21. april 2019. Ved befaring ble det 
 observert mindre mengder med granulat utenfor banen, men i april var det store mengder på 
 asfaltstripa som går rundt banen. Det så ut til at det ved måking var god kontroll på hvor snøen 
med granulat ble plassert, men det hadde vært en fordel med et eget snølager. Utenfor banen 
ble det  observert granulat på parkeringsplassen helt opptil vegetasjonen. Derfra og ned til elva er 
det ca. 10 meter. Bymiljøetaten i Oslo jobber mye med tiltak på kunstgressbaner, men på denne 
banen på  Ellingsrud er det gjennomført få tiltak, og det bør igangsettes ytterligere tiltak her ved 
 anledning. Det ser ikke ut til å være noen sluk rundt banen, men på grunn av mye granulat på 
asfaltstripen var det ikke mulig å undersøke rundt hele banen ved befaringen i april 2019.

Banestørrelse 64x100
Koordinater 59.930009, 10.92316
Byggeår/rahabilitert 2005/2016
Etterfylt per år  - 
Driftsansvarlig Bymiljøetaten
Vinterdrift Nei
Snølager Nei

Tabell x. Vurdering av tiltak.

Bilde x, x og x: Bilder av granulat utenfor banen i juli 2018 og langs asfaltstripa rundt banen april 2019.

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over banens 
innganger

Måkes med 
skjær

Snølager
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4.7 RÆLINGEN KOMMUNE

I Rælingen kommune er det to lokaliteter med kunstgressbaner, Marikollen og Sandbekken. 
På Marikollen er det to 11’er baner og en 7’er bane, mens det på Sandbekken er en 11’er bane 
og en 7’er bane. Det er til nå blitt etterfylt ca. 4,5 tonn gummigranulat per år. Dette vil antagelig 
 reduseres fremover da det ikke lengre er gummigranulat på de to 7’er banene.

NAVN PÅ BANE DRIFTSANSVARLIG ANTALL TONN ET-
TERFYLT PER ÅR

TYPE GRANULAT VINTERDRIFT SNØLAGER

MARIKOLLEN 11’er IDRETTSLAG 1 tonn SBR JA JA
MARIKOLLEN 11’er IDRETTSLAG Ikke etterfylt SBR NEI NEI

MARIKOLLEN 7’er IDRETTSLAG 0,5 tonn
SBR frem til 2018, 
sukkerrør fra høsten 
2018

JA JA

SANDBEKKEN 11’er IDRETTSLAG 2 tonn SBR JA JA

SANDBEKKEN 7’er IDRETTSLAG 1 tonn
SBR frem til 2018, 
sukkerrør fra høsten 
2018

JA JA

Banene på Marikollen og Sandbekken har blitt rehabilitert sommeren 2018, hvor 11’er  banene 
 fortsatt har innfyll med SBR, mens 7’er banene har fått en blanding av sand og bioinnfyll der 
 bioinnfyllet er laget av sukkerrør. På 7’er banene er backingen som kunstgresset er sydd inn 
i laget av PU og ikke av latex, noe som gjør dette kunstgresset mer miljøvennlig og 100% 
 resirkulerbart. 

Det er kommunen som eier banene, men det er idrettslagene som er ansvarlige for selve driften. 
Det er så langt gjennomført noen tiltak, asfalten rundt banene på begge anleggene har blitt utvidet 
og bedret, det er lagt ut duk i Marikollen for å samle opp granulat og installert siler i nye kummer 
på Marikollen. Det bør installers siler i de gjenværende kummene og gjennomføres flere tiltak 
snarest mulig.

Det er installert sandfang ved banene noe som er viktig når det ikke er installert siler i  kummene. 
Sandfang kan holde tilbake en del granulat, men for at de skal fungere  optimalt må de tømmes 
regelmessig. Skjer ikke dette vil granulat gå videre ut i bekken. Selv med siler i kummene og 
sandfang kan sink og andre stoffer komme seg ut i bekkene. 

Sand ble ved ett tidspunkt flyttet fra Marikollen til Myrdammen. Etter at sanden var blitt flyttet ble 
det oppdaget at granulat hadde blandet seg inn i sanden. Man må derfor være oppmerksom på 
muligheten av å spre gummigranulat når man skal gjenbruke sand fra sandkasser, sandvollyball-
baner o.l. som ligger i nærheten av kunstgressbaner med gummigranulat.

Det er svært positivt at kommunen prøver ut mer miljøvennlig innfyll på de to 7’er banene, dette vil 
føre til mindre granulat og sink som kommer ut i vassdragene. Det er også bra at det ble tatt flere 
andre grep ved rehabiliteringen av banene, nå må man bare få på plass resten av tiltakene, der 
siler i de gjenværende kummene er et svært viktig tiltak.
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4.7.1 Marikollen

Marikollen idrettspark ligger ikke langt fra Sundsbekken som tilhører vannforekomsten Tilløps-
bekker Svellet over marin grense (002-3524-R). Denne vannforekomsten er i dag i god økologisk 
tilstand.

Det ble gjennomført befaring til Marikollen 10. juli 2018, og til Sundsbekken 3. september 2018 for 
å se etter gummigranulat i selve bekken. Ved befaringen 10. juli ble det observert granulat rundt 
banen og ett godt stykke utenfor banen på gressarealet ved skogholtet. 

Det er tre baner på Marikollen, 2 11’er baner og en 7’er bane. Det er ikke vinterdrift på den 
ene 11’er banen og på denne banen er det ikke etterfylt gummigranulat. På de to andre er det 
 undervarme og totalt etterfylt ca. 1,5 tonn per år, noe som er mer på nivå med baner som ikke har 
vinterdrift. Det er flere sluk rundt banene, og overvannet fra disse kommer ut i Sundsbekken. Det 
ble derfor gjennomført en befaring til Sundsbekken i september 2018 for å gjennomføre en rask 
undersøkelse etter gummigranulat. Det ble kun funnet et par gummigranulatkorn, men det er et 
tegn på at det blir fraktet gummigranulat fra banene og ut i bekken med overvannet. Det at vi fant 
så lite kan bety at når det først kommer skikkelige regnskurer så fraktes gummigranulatet lengre 
ned i vassdraget.

Sommeren/sensommeren 2018 ble banene oppgradert, og det blir fortsatt benyttet SBR granulat 
på 11’er banene, mens det på 7’er banen har blitt benyttet et mer miljøvennlig innfyll av sukker
roer.

Banestørrelse 110x65, 68x48
Koordinater 59.924193, 11.058542
Byggeår 2008, 2014, 2008
Etterfylt per år 1 tonn, - , 0,5 tonn
Driftsansvarlig Idrettslag
Vinterdrift Ja, nei, ja
Snølager Ja, - , ja

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over banens  
innganger

Måkes med 
skjær

Snølager

Bilde x, x og x: Bilder av granulat utenfor banen og tett opp til kum.

Tabell x. Vurdering av tiltak.
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4.7.2 Sandbekken

Sandbekken ligger rett ved Sandbekken som tilhører vannforekomsten Tilløps bekker Fjellhamar-
elva-Sagelva (002-3022-R). Denne vannforekomsten er i dag i moderat  økologisk tilstand.

Det ble gjennomført befaring til Sandbekken 10. juli 2018. Ved befaringen ble det ble observert 
enorme mengder gummigranulat rundt banen, spesielt vest og sør for banen. 

Det er to baner på Sandbekken, en 11’er og en 7’er bane. Begge banene har undervarme og 
vinter drift, og totalt har det blitt etterfylt rundt 3 tonn gummigranulat per år. Det er flere sluk rundt 
 banen, og overvannet fra disse blir ført til Kurlandsbekken, og utløpet er ved dammen som er 
rett før samløp med Bårlibekken. Dette tilhører samme vannforekomst som Sandbekken. Over-
vannet må igjennom ett sandfang før det tar en lang runde i overvannettet før det kommer ut i 
 Kurlandsbekken. Det er derfor svært viktig at sandfangene blir tømt regelmessig slik at de  fungerer 
 optimalt og at man kan få stoppet en del av granulatet før det havner i bekken. På sikt må det 
komme siler i slukene, noe også kommunen har på planene.

Det skal være et snølager ved banen, men dette kan neppe fungere optimalt da det var så store 
og enorme mengder gummigranulat utenfor banen ved befaring. Granulatet som lå der var også 
forurenset av både blader, grus o.l.

Sommeren/sensommeren 2018 ble banene oppgradert, og det blir fortsatt benyttet SBR granulat 
på 11’er banen, mens det på 7’er banen har blitt benyttet et mer miljøvennlig innfyll av sukkerroer.

Banestørrelse 100x64, 58x38
Koordinater 59.931416, 11.031059
Byggeår/rehabiliteres 2004/2018
Etterfylles per år 3 tonn
Driftsansvarlig Idrettslag
Vinterdrift Ja
Snølager Ja

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over ba-
nens innganger

Måkes med 
skjær

Snølager

Bilde x, x og x: Bilder av granulat utenfor banen og tett opp til kum.

Tabell x. Vurdering av tiltak.
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4.8 SKEDSMO KOMMUNE

I Skedsmo finner vi kunstgressbaner 9 ulike steder i kommunen. På syv av disse lokalitetene er 
det benyttet gummigranulat, mens på Slora er det benyttet e-cork, og på Brånås er det benyttet 
sand.  Det etterfylles mellom 51 og 55 tonn gummigranulat per år.

NAVN PÅ BANE DRIFTSANSVARLIG ETTERFYLT PER 
ÅR I TONN

TYPE GRANULAT VINTERDRIFT SNØLAGER

BRÅNÅS PARK OG IDRETT  - SAND NEI  -
GLOSTUPDUMPA PARK OG IDRETT  - SBR NEI  -
LILLESTRØM 
 STADION

KOMMUNE/
IDRETTSLAG

8-10 TONN SBR JA JA

SKEDSMO STADION KOMMUNE/
IDRETTSLAG

15 TONN SBR JA JA

SKJETTEN KOMMUNE/
IDRETTSLAG

7 TONN SBR JA JA

SLORA KOMMUNE/
IDRETTSLAG

IKKE ETTERFYLT KORK JA JA

STAV SKOLE KOMMUNE/
IDRETTSLAG

5 TONN SBR NEI NEI

STEN-TÆRUD 
SKOLE

KOMMUNE 5 TONN SBR JA JA

STRØMMEN 
 STADION

KOMMUNE/
IDRETTSLAG

11-13 TONN SBR JA JA

Alle banene med vinterdrift har snølager, det er installert spesielle filtre i drenssystemet, og det er 
sandfang tilknyttet drenssystemet.

Kommunen har satt kunstgressbanene høyt på agendaen, og det er gjennomført enkelte tiltak på 
de fleste banene, men det er helt klart behov for ytterligere tiltak. Rehabilitering av flere av  banene 
er lagt inn i handlingsplanen til Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, mens de 
resterende banene er foreslått rehabilitert i perioden 2019-2022 (sak PS18/218 (16/5141)). Her 
foreslås det også at tiltak mot avrenning av gummigranulat gjøres i forbindelse med  rehabilitering 
og utskifting av toppdekket på banene. Dette er fornuftig for banene som skal rehabiliteres alt i 
2019, men for de resterende banene må det settes i gang tiltak i løpet av 2019 for å  begrense 
spredningen av granulat. Mye kan gjøres ved å bedre snølagrene og innføre gode rutiner for 
 maskiner og spillere som forlater banene, pluss at granulat som kommer ut på det asfalterte 
 området som er rundt mange av banene fortløpende blir kostet tilbake på banen.

I tillegg er det viktig at kommunen innfører gode rutiner for håndtering av gammelt kunstgress, og 
rydder opp ved Strømmen stadion hvor det gamle kunstgresset har ligget i kanten av parkerings-
plassen i to år.
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4.8.1 Brånås

Kunstgressbanen på Brånås ligger i et område som drenerer til Nitelva. Denne delen av Nitelva 
tilhører vannforekomsten Nedre Nitelva (002-1653-R), som er i moderat økologisk tilstand.

Dette er en liten lokal kunstgressbane med sandinnfyll. Tilbakemeldingen fra kommunen er at 
dette fungerer fint som en ballbane for lek, men ikke som treningsbane. Det er ikke vinterdrift av 
banen, og om vinteren blir det lagt is på den slik at man kan gå på skøyter.

Banen ble befart 12.09.2018.

Selve gresstråene på banen er laget av plast, og kan være en kilde til spredning av mikroplast, 
men det har ikke blitt vurdert i denne omgang. Da det ikke er innfyll av gummigranulat, og det 
heller ikke er vinterdrift av banen har det ikke blitt gjennomført noen grundigere vurderinger av 
banens mulige påvirkning på vannmiljø.

Banestørrelse 30 x 15
Koordinater 59.996737, 11.021388
Byggeår/rehabilitert 2013/2014
Etterfylt per år Ikke etterfylt
Driftansvarlig Park og idrett
Vinterdrift Nei
Snølager  -

Bilde x, x og x: Bilder av granulat på parkerinsplassen og rundt banen.
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4.8.2 Glostrupdumpa

Kunstgressbanen i Glostrupdumpa ligger i et område som drenerer til vannforekomsten Tilførsels-
bekker til Nitelva, Rotnes-Kjeller (002-3560-R), som er i moderat økologisk tilstand. 

Glostrupdumpa er en liten lokal bane som har innfyll av gummigranulat. Banen ble bygget i 
2011/2012 og det har ikke blitt etterfylt med gummigranulat siden da. Det er ikke vinterdrift av 
banen, men det legges is på den om vinteren slik at man kan gå på skøyter. Når isen smelter så 
er det mulig at noe granulat forsvinner sammen med smeltevannet. Overvannet som kommer ned 
i slukene rundt banen føres til en bekk et stykke unna, og som renner videre ut i Nitelva. Da det 
ikke er siler i kummene vil noe granulat kunne bli ført ut i bekken og også videre ut i Nitelva.

På befaringsdagen 12.9.2018 ble det observert gummigranulat rundt banen, men dette var små 
mengder.  

Det er ingen planer om utvikling eller rehabilitering av banen, men ved en fremtidig  oppgradering 
bør man gå over til et annet innfyll enn gummigranulat da dette er en bane for lek og ikke for 
 trening, og behovet for gummigranulat er derfor ikke til stede.

Banestørrelse 50 x 25
Koordinater 59.968027, 10.993585
Byggeår 2011/2012
Etterfylt per år Ikke etterfylt
Driftsansvarlig Park og idrett
Vinterdrift Nei
Snølager  - 

Sil/nett i 
sluk

Asfaltstripe 
4m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister ved 
innganger

Bilde x, x og x: Bilder av granulat på parkerinsplassen og rundt banen.

Tabell x. Vurdering av tiltak.
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4.8.3 Lillestrøm idrettspark

Lillestrøm idrettspark ligger i et område som drenerer til Leira. Denne delen av Leira tilhører vann-
forekomsten Leira nedstrøms Krokfoss (002-3384-R), som er i dårlig økologisk tilstand.

På Lillestrøm stadion er det en 11-er bane som har gummigranulat. Denne banen har undervar-
me og vinterdrift, og det etterfylles 810 tonn granulat per år. Det er flere sluk rundt banen, og det 
skal være installert siler i kummene. Overvannet som kommer ned i disse kummene føres til Leira, 
men da det er siler i kummene bør det være minimalt om noe granulat som føres med overvannet. 

Det ble gjennomført befaring til Lillestrøm stadion 19.5 2018. Ved befaringen ble det ble observert 
mye gummigranulat utenfor banen. Det var blant annet mye gummigranulat på parkeringsplassen 
ved LSK hallen, gangstien og i et stort område rundt banen. 

I PS 18/218 (16/5141) foreslås det at banen rehabiliteres i løpet av 2022. Det er viktig at banen 
prioriteres ved neste hovedrevisjon av  Kommuneplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for 
perioden 2020-2030 gjeldende for  Lillestrøm  kommune. Frem til rehabilitering er det viktig å sette i 
gang tiltak for å redusere granulat som kommer på avveie.

Banestørrelse 105x65
Koordinater 59.960616, 11.070356
Byggeår/rehabilitert 2006/2008 og 2016
Etterfylt per år 8-10 tonn
Driftansvarlig Kommune og idrettslag
Vinterdrift Ja
Snølager Ja

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over ba-
nens innganger

Måkes med 
skjær

Snølager
Tabell x. Vurdering av tiltak.

Bilde x, x og x: Bilder av granulat på parkeringsplassen og rundt banen.
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4.8.4 Skedsmo stadion

Skedsmo stadion ligger i et område som drenerer til vannforekomsten Bekkefelt Bøler-Farseggen 
(002-05-R). Denne vannforekomsten er i dag i dårlig økologisk tilstand.

På Skedsmo stadion er det en 11er og en 7’er bane som har gummigranulat. Begge banene har 
undervarme og vinterdrift, og det etterfylles i snitt ca. 15 tonn granulat per år. Det er sluk rundt 
banen, og det skal være installert siler i kummene. I løpet av 2018 skal dette bli et lukket anlegg. 
Overvannet som kommer ned i disse kummene renner til felles avløpsledning, og videre til rense-
anlegget, NRA. 

Det ble gjennomført befaring til Skedsmo stadion 19.05 og 11.12.2018. Ved befaringen i mai ble 
det ble observert store mengder gummigranulat utenfor banen. Det var blant annet store snø-
hauger med mye iblandet gummigranulat, noe som tyder på at det er dette området som blir brukt 
til snølager. I tillegg var det mye gummigranulat fra sykkelparkeringen og ut av stadionområdet. 
Ved befaringen i desember 2018 var det fortsatt spor av granulat på snøen rundt banene, og på 
vei ut av stadion. Det var ikke mulig å se noen endringer fra befaringen 19.mai.

I PS 18/218 (16/5141) foreslås det at 11’er banen rehabiliteres i løpet av 2020.

Banestørrelse 95x58, 106x68, 68x48
Koordinater 60.00442, 11.037325
Byggeår 2012, 2004, 2005
Etterfylt per år 15 tonn
Driftsansvarlig Kommune og idrettslag
Vinterdrift Ja
Snølager Ja

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over ba-
nens innganger

Måkes med 
skjær

Snølager

Bilde x, x og x: Bilder av mulig snølager på parkeringsplass, granulat ved sykkelparkering og utenfor banen.

Tabell x. Vurdering av tiltak.
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4.8.5 Skjetten stadion

Skjetten stadion ligger i et område som drenerer til Nitelva på motsatt side av Nittebergtangen. 
Området tilhører tilhører vannforekomsten Tilførselsbekker til Nitelva, Rotnes-Kjeller (002-3560-R). 
Denne vannforekomsten er i dag i moderat økologisk tilstand.

På Skjetten stadion er det en 7-er og en 11-er bane som har gummigranulat. Begge banene har 
undervarme og vinterdrift, og det etterfylles med ca. 7 tonn granulat per år. Det er flere sluk rundt 
banen, og det skal være installert siler i kummene. Overvannet som kommer ned i slukene rundt 
banen føres til en bekk et stykke unna, og som renner videre ut i Nitelva. Da det er siler i slukene 
bør det gå minimalt, om noe, granulat ut i bekken. 

Det ble gjennomført befaring til Skjetten stadion 19.5 2018. Ved befaringen ble det ble observert 
store mengder med gummigranulat utenfor banen, og det var også en del granulat på parkerings-
plassen. 

I handlingsplan til Kommuneplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er det foreslått rehabilitering 
av begge banene på Skjetten stadion i løpet av planperioden 2017-2020. Anleggene er spilt inn 
i ÅB2019/HP2019-2022 og kostnadene tar høyde for å skifte ut pad, nytt doppdekke kunstgress, 
samt innfyll fra SBR-gummigranulat til biologisk innfyll. I PS 18/218 (16/5141) foreslås det at 
 banene rehabiliteres i løpet av 2019.

Banestørrelse 105x65, 64x43
Koordinater 59.966188, 10.998597
Byggeår 2008, 2010
Etterfylt per år 7 tonn
Driftsansvarlig Kommune og idrettslag
Vinterdrift Ja
Snølager Ja

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over banens 
innganger

Måkes med 
skjær

Snølager
Tabell x. Vurdering av tiltak.

Bilde x, x og x: Bilder av granulat utenfor banen.
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4.8.6 Slora kunstgress

Slora kunstgress ligger rett ved siden av Sagelva som tilhører vannforekomsten Fjellhamarelva- 
Sagelva (002-3520-R). I dag er denne vannforekomsten i svært dårlig økologisk tilstand.

Slora kunstgress er en kunstgressbane uten gummigranulat, men med innfyll av kork. Det ble 
gjennomført befaring til Slora kunstgress x.x.2018. 

Kommunens erfaring med å benytte kork er at det fungerer bra på sommertid og ved tørt vær, men 
at når banen er våt så fester korken seg til klærne. Korkbanen fungerer ikke som vinterbane uten 
undervarme, da korken trekker til seg vann, og banen blir en stor isklump. Det har til nå ikke vært 
etterfylt med kork, men det ser ut til å være behov for noe etterfylling i løpet av 2019.

Denne kunstgressbanen ligger som nevnt rett ved Sagelva, så det er svært bra at kommunen 
har valgt ett annet innfyll enn SBR granulat her, da det garantert hadde kommet granulat ut i 
 vassdraget om det var blitt benyttet i stedet for kork. Overvannet fra banen går rett ut i Sagleva.

Selve gresstråene på banen er laget av plast, og kan være en kilde til spredning av mikroplast, 
men det har ikke blitt vurdert i denne omgang. Da det ikke er innfyll av gummigranulat, og det 
heller ikke er vinterdrift av banen har det ikke blitt gjennomført noen grundigere vurderinger av 
banens mulige påvirkning på vannmiljø.

Banestørrelse 66x43
Koordinater 59.946026, 10.999884
Byggeår 2016
Etterfylt per år Ikke etterfylt
Driftsansvarlig Kommune og idrettslag
Vinterdrift Ja
Snølager Ja

Bilde x, x og x: Bilder av kunstgressbanen og nærhet til Sagelva.
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4.8.7 Stav skole

Kunstgressbanen på Stav skole ligger i et område som drenerer til Nitelva på motsatt side av 
 Nebben. Området tilhører vannforekomsten Tilførselsbekker til Nitelva, Rotnes-Kjeller (002-3560-
R). Denne vannforekomsten er i dag i moderat økologisk tilstand.

Banen ved Stav skole er en 11-er bane med gummigranulat. Banen har ikke undervarme, men 
det er vinterdrift. I dag benyttes banen som trenings/reservearena for Skjetten fotballklubb, og det 
etterfylles med ca. 5 tonn granulat per år. Det er flere sluk rundt banen, og det skal være installert 
siler i kummene. Hovedutløpet for overvannet fra banen fører vannet til en bekk et stykke unna, og 
vannet renner så videre ut i Nitelva. Da det er siler i slukene bør det gå minimalt, om noe, granulat 
ut i bekken. 

Det ble gjennomført befaring til banen 19.5 2018. Ved befaringen ble det ble observert store 
mengder med gummigranulat utenfor banen, spesielt mye var det i den nordlige enden, og det kan 
tyde på at dette området benyttes som snølager. Granulatet var iblandet mye grus, noe som gjør 
den vanskligere å gjenbruke/resirkulere.

Kunstgresset på denne banen er såpass slitt at det er anbefalt å bytte det ut. I sak PS 18/218 
(16/5141) er det foreslått å rehabilitere banen i 2020. Det er viktig at denne banen prioriteres ved 
neste hovedrevisjon av Kommuneplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for perioden 2020-2030 
gjeldende for Lillestrøm kommune. Frem til rehabilitering er det viktig å sette i gang tiltak for å 
 r edusere granulat som kommer på avveie.

Banestørrelse 105x65
Koordinater 59.96263, 11.000748
Byggeår 2010
Etterfylt per år 5 tonn
Driftsansvarlig Kommune og idrettslag
Vinterdrift Nei
Snølager  -

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over banens 
innganger

Tabell x. Vurdering av tiltak.

Bilde x, x og x: Bilder av granulat utenfor banen og mulig snølager.
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4.8.8 Sten-Tærud skole

Kunstgressbanen ved Sten-Tærud skole ligger i et område som drenerer til både Nitelva og Leira. 
Den østre delen drenerer til Leira via vannforekomsten Sidebekker til Leira nedstrøms Krokfoss 
(002-3542-R), mens den vestre delen drenerer til Nitelva via vannforekomsten Tilførselsbekker til 
Nitelva, Rotnes-Kjeller (002-3560-R). Begge vannforekomsten er i dag i dårlig økologisk tilstand.

Banen ved StenTærud skole er en 11’er bane med gummigranulat. Det er vinterdrift på banen, 
men den har ikke undervarme. Hvert år etterfylles det i gjennomsnitt ca. 5 tonn gummigranulat. 
Det er flere sluk rundt banen, og det skal være installert siler i kummene. Overvannet som kom-
mer ned i disse kummene føres trolig til en bekk ved Kjellerholen og så ut i Nitelva. Den benyttes 
av Skedsmo fotballklubb. 

Det ble gjennomført befaring til banen 19.5 2018. Ved befaringen ble det ble observert store 
mengder med gummigranulat utenfor banen, og det var mye granulat ved ett skogholt ett  stykke 
unna banen. Dette kan tyde på at det er dette området som benyttes som snølager. Dette er 
 ugunstig da det ikke er et fast underlag der slik at granulaten kan gjenbrukes/gjenvinnes, pluss at 
sink og andre stoffer vil kunne sive ned i skogbunnen.

I handlingsplan til Kommuneplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er det foreslått rehabilitering 
av denne banen i løpet av planperioden 2017-2020. Anlegget er spilt inn i ÅB2019/HP2019-2022 
og kostnadene tar høyde for å skifte ut pad, nytt doppdekke kunstgress, samt innfyll fra SBR- 
gummigranulat til biologisk innfyll. I PS 18/218 (16/5141) foreslås det at banen rehabiliteres i løpet 
av 2019.

Banestørrelse 105x65
Koordinater 59.995820, 11.043212
Byggeår 2008
Etterfylling per år 5 tonn
Driftsansvarlig Kommune
Vinterdrift Ja
Snølager Ja

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over banens 
innganger

Måkes med 
skjær

Snølager
Tabell x. Vurdering av tiltak.

Bilde x, x og x: Bilder av granulat utenfor banen og mulig snølager ved skogsholt.
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4.8.9 Strømmen stadion

Kunstgressbanene på Strømmen stadion ligger i et område som drenerer til vannforekomsten 
 Tilløpsbekker Fjellhamarelva-Sagelva (002-3022-R) som er i moderat økologisk tilstand.

Det er tre kunstgressbaner på Strømmen stadion, en 5’er, en 9’er og en 11’er bane. Alle har vinter-
drift, og det etterfylles mellom 11 og 13 tonn granulat per år. Det ble lagt nytt kunstgressdekke på 
banen i 2016. Overvannet som kommer ned i disse kummene renner til felles avløpsledning, og 
videre til renseanlegget, NRA. 

Det ble gjennomført befaring til banen 19.5 og 19.9.2018. Det ble observert mye gummigranulat 
på parkeringsplassen, noe som tyder på at det bør bli bedre rutiner ved utgangene fra banene. 
Det gamle kunstgresset ligger fortsatt stablet ved parkeringsplassen mot eneboligene. Det er viktig 
at de gamle gressmattene blir levert til resirkulering da de er en kilde til mikroplast der de ligger 
utsatt for vær og vind, samt at det ser ikke bra ut slik det er der nå. 

I handlingsplan til Kommuneplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er det foreslått reha-
bilitering av 5’er banen i løpet av planperioden 20172020. Anleggene er spilt inn i ÅB2019/
HP2019-2022 og kostnadene tar høyde for å skifte ut pad, nytt toppdekke kunstgress, samt inn-
fyll fra SBR gummigranulat til biologisk innfyll. I PS 18/218 (16/5141) foreslås det at 5’er banen 
 r ehabiliteres i løpet av 2019. De to andre banene på Strømmen stadion er foreslått rehabilitert i 
2021 (9’er) og i 2022 (11’er). Det er viktig at de to siste banene prioriteres ved neste  hovedrevisjon 
av  Kommuneplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for perioden 2020-2030 gjeldende for 
 Lillestrøm  kommune. Frem til rehabilitering er det viktig å sette i gang tiltak for å redusere 
 mengden granulat som kommer på avveie.

Banestørrelse 76x54, 111x72,45x27
Koordinater 59.940181, 11.00342
Byggeår 2016, 2005
Etterfylt per år 11-13 tonn
Driftsansvarlig kommune og idrettslag
Vinterdrift Ja
Snølager Ja

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over banens 
innganger

Måkes med 
skjær

Snølager

Bilde x, x og x: Bilder av mulig snølager, parkeringsplass og det gamle toppdekket fra 2016.

Tabell x. Vurdering av tiltak.
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4.9 SØRUM KOMMUNE

Det er totalt 5 kunstgressbaner i Sørum kommune, men kun to ligger innenfor vann områdets 
 grenser. Begge disse banene ligger på Frogner stadion som er lokalisert rett ved elva Leira. Det 
har kun vært etterfylt gummigranulat på den største banen, og der etterfylles det i snitt 6 tonn per 
år. Det må forventes at det blir etterfylt flere tonn i årene fremover da også 9’er banen vil ha vinter-
drift fra sesongen 2018/2019.

NAVN PÅ BANE DRIFTSANSVARLIG ANTALL TONN ET-
TERFYLT PER ÅR

TYPE GRANULAT VINTERDRIFT SNØLAGER

FROGNER STADION
11’er

FROGNER 
IDRETTSLAG

6 TONN SBR JA JA

FROGNER STADION 
9’er

FROGNER 
IDRETTSLAG

IKKE ETTERFYLT SBR JA FRA 2018/2019 JA

Det er Frogner IL som eier banene og som står for driften av dem. Det er etablert ett eget drens-
system med spesielle filtre og sandfang, og begge banene har snølager. Bortsett fra dette er det 
ikke igangsatt andre tiltak for å hindre gummigranulat fra å komme ut i vassdragene eller naturen.

Banene på Frogner stadion ligger rett ved elva Leira, og det er masse gummigranulat i  skråningen 
ned mot elva. Det er derfor svært viktig at det blir satt i gang ytterligere tiltak for å forhindre at 
gummigranulat og avrenning fra banen kommer ut i elva. Kommunen bør bruke de midler som er 
tilgjengelig for å få idrettslaget til å rydde opp i skråningen og sikre at det gjennomføres flere tiltak 
slik at det ikke fremover vil komme gummigranulat ned i skråningen og ut i Leira. Kommunen bør 
også følge opp at det er gode rutiner rundt rensing av kummer/sluk og at sandfangene blir tømt 
regelmessig. Dette er svært viktig for at de skal fungere optimalt. På befaringsdagen i oktober 
2018 var en av kummene helt tettet igjen.
Det er også viktig at snø blir lagret lengst mulig vekk fra skråningen ned mot elva.

Selv om alle mulige tiltak kommer på plass vil sink kunne komme ut i vassdraget. Det bør derfor 
ved en fremtidig rehabilitering av banene på Frogner settes krav, om mulig, om at man bytter ut 
innfyllet med mer miljøvennlig materiale da banene ligger så nær en sårbar vannforekomst.
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4.9.1 Frogner stadion

Frogner stadion ligger rett ved elva Leira, og denne delen av Leira tilhører vannforekomsten Leira 
nedstrøms Krokfoss (002-3384-R) som i dag er i svært dårlig tilstand. 

Det ble gjennomført befaring på Frogner stadion 19. mai og 9. oktober 2018. Det ble begge 
 gangene observert gummigranulat utenfor fotballbanene, og da spesielt på det arealet som er 
nærmest elva. Det området som skiller seg klart ut under befaring 9. oktober var  skråningen ned 
mot elva. Der var det veldig mye granulat over ett stort areal. Vegetasjonen hadde mye tørr leire 
på seg, noe som tyder på at flomvannet når oppover i skråningen. Det er derfor svært sannsynlig 
at det forsvinner granulat ut i elva ved flomsituasjoner.

På Frogner stadion er det to baner, en 11’er og en 9’er bane. Begge banene har undervarme og 
fra vinteren 2018/2019 har begge banene vinterdrift. Det er kun etterfylt gummigranulat på 11’er 
banen, og i snitt er det etterfylt 6 tonn per år. Det er installert et drenssystem med spesielle  filtre og 
sandfang, og det er etablert snølager på et område med kunstgress. Det er svært viktig at  filtrene 
og sandfangene blir tømt og vedlikeholdt regelmessig. 
Da det er forskjell på de to banene blir de vurdert hver for seg.

For flere bilder, se vedlegg.

Banestørrelse 70x50, 64x104
Koordinater 60.02633, 11.101544
Byggeår 2016, 2007
Etterfylling per år 6 tonn
Driftsansvarlig Frogner idrettslag
Vinterdrift Ja
Snølager Ja

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over banens 
innganger

Måkes med 
skjær

Snølager

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over banens 
innganger

Måkes med 
skjær

Snølager

Tabell x. Vurdering av tiltak. 11’er banen øverst, 9’er banen nederst.

Bilde x, x og x: Bilder av granulat rundt banen og nede i skråningen vest for banen.
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4.10 ULLENSAKER KOMMUNE

I Ullensaker kommune er det 8 kunstgressbaner, i tillegg er det flere under planlegging/bygging. 
Fem av kunstgressbanene ligger innenfor vannområdets grenser, og befinner seg på tre ulike 
lokaliteter, Bakkedalen, Jessheim Idrettspark og Jessheim stadion. På Bakkedalen har det vært 
utbygging, så fra 5. november 2018 ble det totalt 3 kunstgressbaner der, 2 11’er og en 7’er bane. 
På Jessheim idrettspark er det tre baner, 11’er, 7’er og 5’er, mens på Jessheim stadion er det en 
11’er bane.

NAVN PÅ BANE DRIFTSANSVARLIG ANTALL TONN ET-
TERFYLT PER ÅR

TYPE GRANULAT VINTERDRIFT SNØLAGER

BAKKEDALEN KOMMUNE/KLØFTA 
IL

0,5 TONN SBR JA NEI

JESSHEIM 
IDRETTSPARK

KOMMUNE ? SBR JA NEI

JESSHEIM STADION UKI DRIFT 2 TONN SBR JA NEI

Det har ikke kommer inn svar på hvor mye gummigranulat som etterfylles på Jessheim idrettspark, 
så derfor er tallene for etterfylling usikre. Det vi vet er et det på de to andre lokalitetene til sammen 
har blitt etterfylt med ca. 2,5 tonn granulat per år.

Kløfta IL benytter en Turf Cleaner, og den har også blitt brukt ved Jessheim Idrettspark for å suge 
opp granulat rundt banen. Ullensaker kommune vurderer også å kjøpe inn en slik for å hjelpe til 
med å få granulaten tilbake på banen. Dette er et viktig tiltak, men det må fortsatt gjennomføres 
andre tiltak slik som siler i kummer der det ikke eksisterer, da granulat som forsvinner med over-
vannet ned i slukene ikke vil bli fanget opp av ”granulatsugeren”. Det bør også gjennomføres en 
opprydning av granulat som har havnet i skogsholtet via overvannet ved Jessheim idrettspark.

Kommunen jobber også med å få på plass en instruks/regelverk for hvordan kunstgressbanenen 
skal vedlikeholdes, både de som kommunen eier og de som eies av idrettslag. Det er veldig bra 
at kommunen tar dette på alvor, men det gjenstår fortsatt en del, og det bør vurderes å bytte ut 
gummigranulat med annet mer miljøvennlig materiale i fremtiden, for selv om alle mulige tiltak blir 
innført vil sink og andre stoffer fortsatt kunne lekke ut i vassdragene.
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4.10.1 Bakkedalen

Kunstgressbanene i Bakkedalen ligger i et område som drenerer til vannforekomsten Jeksla (002-
599-R), som i dag er i moderat tilstand. Gislebekken er lagt i rør og går under fotballbanene.

På Bakkedalen er det fra november 2018 tre kunstgressbaner, 2 11’er baner og en 7’er bane. 
Det er vinterdrift av banene, og frem til november 2018 var det ikke etablert noe snølager. Frem 
til utbyggingen har det blitt etterfylt med ca. 0,5 tonn granulat per år. Hvordan situasjonen er nå 
etter at utbygningen er ferdig er usikkert, men det må forventes at den årlige mengden granulat 
som  etterfylles vil øke. Det er flere sluk rundt den gamle banen, og overvannet herfra føres til elva 
Jeksla.

Det ble gjennomført befaring til Bakkedalen 26. juni 2018. På befaringsdagen ble det  observert 
granulat på avveie rundt hele banen. Det har blitt jobbet kontinuerlig med å minske flukt av 
 granulat, blant annet ved å se på bedre driftsmetoder.

Det har per nå ikke blitt gjennomført en vurdering av tiltak som er gjennomført i Bakkedalen, da 
status etter de nye banene kom på plass i november er ukjent.

Banestørrelse 100x64
Koordinater 60.070217, 11.130247
Byggeår/rehabilitert 2005/2016
Etterfylt per år 0,5 tonn
Driftsansvarlig Kommune og Kløfta IL
Vinterdrift Ja
Snølager Nei

Bilde x, x og x: Bilder av granulat utenfor banen og av anleggsplassen for ny bane.
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4.10.2 Jessheim idrettspark

Jessheim idrettspark ligger i et område som drenerer til Kverndalsbekken som er en del av vann-
forekomsten Tveia (002-603-R). Denne vannforekomsten er i dag i svært dårlig økologisk tilstand.

Kunstgressbanene på Jessheim idrettspark har vinterdrift, men det er ikke opprettet et snølager. 
Det har ikke lykkes i å få tall på hvor mye gummigranulat som blir etterfylt hvert år. Det er flere 
sluk rundt banen, og overvannet som kommer ned i disse kummene ledes til et skogsholt vest for 
banene ca. 90 meter unna kunstgressbanen.

Det har blitt gjennomført to befaringer til Jessheim idrettspark, den  26. juni og 31. august 2018. 
Den første befaring var for å undersøke forholdene rundt banen, mens den andre var for å under-
søke om det var gummigranulat der overvannet fra banen kommer ut. På den andre befaringen 
deltok også Anette Åkerstrøm og Kjersti Enger Dybendal, begge fra Ullensaker kommune.

På begge befaringsdagene ble det observert mye gummigranulat utenfor banen, men de  store 
haugene som ble observert nord for banene i juli var borte i august. Det skal også ha blitt 
 gjennomført en opprydding av granulat i skråningene ned fra banene i løpet av høsten. 

På den andre befaringsdagen ble det opservert store mengder med granulat der overvannet 
kommer ut og over et område som strakk seg minst 10 meter innover i skogen fra der utløpet var. 
På det dypeste var det minst 2-3 cm med gummigranulat. Dette viser at ved kraftige regnskyll blir 
gummigranulat med overvannet ned i slukene og havner i naturen/vassdrag. Det bør innstalleres 
siler i slukene umiddelbart slik at ikke mer granulat havner i skogen. Det bør også settes igang en 
opprydning av granulatet som alt finnes i skogsholtet. For flere bilder, se vedlegg.

Banestørrelse 30x50, 110x72, 40x60
Koordinater 60.151129, 11.163824
Byggeår 2017, 2002, 1983
Etterfylling per år ?
Driftsansvarlig Kommune
Vinterdrift Ja
Snølager Nei

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over banens 
innganger

Måkes 
med skjær

Snølager
Tabell x. Vurdering av tiltak.

Bilde x, x og x: Bilder av granulat utenfor banen og granulat som har fulgt med overvannet (til høyre).
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4.10.3 Jessheim stadion

Jessheim stadion ligger i et område som drenerer til Måsabekken som er en del av vann-
forekomsten Tveia (002-603-R). Denne vannforekomsten er i dag i svært dårlig tilstand. I tillegg 
ligger stadionen over vannforekomsten Gardermoen (002-736-G) som er en stor grunnvanns-
forekomst og som i dag er i ukjent økologisk tilstand.

Jessheim stadion er en mer lukket bane enn de fleste andre banene i vannområde, med blant 
 annet store tribuner. Kunstgressbanen er en 11’er bane som har vinterdrift, og det er her Ull/Kisa 
har sine hjemmekamper. Det er undervarme på banen, men det er ikke etablert noe snølager. 
Snøen blir brøytet og frest ut av banen om vinteren, og frest tilbake på våren. Det er flere sluk 
rundt banen, og overvannet fra Jessheim stadion går ut i en bekk rett ved stadion som fører til 
Måsabekken.

Det var befaring til banen 26. juni 2018. Det ble observert granulat både i området rett rundt  banen  
nær sluk, men også utenfor selve stadionområdet. Det var ikke store mengder, bortsett fra en 
granulathaug innenfor stadionområdet. Banen ble rehabilitert vinteren 2017, men de gamle kunst-
gressmattene lå fortsatt rullet sammen på utsiden av stadion. Det er viktig at disse blir levert til 
gjenvinning, da de vil være en kilde til mikroplast der de ligger utsatt for vær og vind.

Da undersøkelser har vist at sink fra kunstgressbaner kan sive ned i grunnvann (Verschoor 2007)
er det mulig at kunstgressbanen her kan påvirke grunnvansforekomsten Gardermoen.

Banestørrelse ?
Koordinater 60.150615, 11.189595
Byggeår 2011
Etterfylling per år 2 tonn
Driftsansvarlig UKI Drift AS
Vinterdrift Ja
Snølager Nei

Siler i sluk Asfaltert 
stripe 4 m

Opphøyd kant 
rundt banen

Rister over ba-
nens innganger

Måkes med 
skjær

Snølager
Tabell x. Vurdering av tiltak.

Bilde x, x og x: Bilder av granulat innenfor og utenfor stadionområdet.
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5. OPPSUMMERING

Kartleggingen av kunstgressbaner i Vannområde Leira-Nitelva har vist at det er et stort problem 
med gummigranulat på avveie innenfor vannområdets grenser. Det er generelt mye granulat på 
avveie i alle kommunene, og få igangsatte tiltak. Det er størst tap av granulat fra baner som har 
vinterdrift, men også de banene som ikke har vinterdrift taper granulat til omgivelsene. Mange av 
banene uten vinterdrift er små og bærer preg av at de ikke har blitt etterfylt på lang tid. Dermed 
blir tallet på granulat som etterfylles per år, bare et ca. tall på hvor mye granulat som forsvinner fra 
banene.

Det mest synlige problemet med kunstgressbaner er granulatet som hoper seg opp rundt  banene. 
Dette ser ikke pent ut, og kan føre til problemer for livet i vann når det følger med overvannet 
ut i våre vassdrag. Dette er også den delen av problemet som det er lettest å gjøre noe med. 
Det  finnes mange tiltak, hvor siler i sluk/kummer er et av de viktigste tiltakene da mye granulat 
 forsvinner med overvannet ned i kummer. Dette ble bekreftet av befaringen til Jessheim idretts-
park der det ble funnet ett tykt lag med granulat i skogsområdet hvor overvannet fra kunstgress-
banene kommer ut. 

Mange av fotballklubbene har planer for tiltak de ønsker å gjennomføre, men de har ikke nok 
økonomiske midler. Her er det viktig at kommunene bidrar inn. Forskriften som skulle gjelde fra 
1.1.2019 er dessverre forsinket, og flere kommuner ønsker å vente på denne forskriften før man 
setter i gang med tiltak. Med tanke på hvor mye granulat som forsvinner ut i naturen hvert år bør 
det ikke ventes, men settes igang med tiltak alt nå. Et godt første tiltak vil være siler i alle sluk/
kummer. Dette er et relativt rimelig men svært effektivt tiltak. I tillegg er det viktig å innføre tiltak 
ved alle banens utganger, ikke bare der spillerne går av banen.

Et mer komplisert, og ikke like synlig problem er avrenningen av sink og andre miljøgifter 
fra kunstgressbaner. Undersøkelser har vist at det lekker sink fra kunstgressbaner, og at en 
fotball bane som er tre år lekker mer sink enn en ny bane. Dette problemet vil ikke løses helt 
ved å  gjennomføre de overnevnte tiltakene. Det er derfor svært viktig å vurdere fremover ved 
 rehabilitering av gamle baner og etablering av nye, om det er helt nødvendig å benytte SBR- 
granulat, eller om det er nok med et mer miljøvennlig innfyll.

Mange av de mindre banene er gamle og bærer preg av at de ikke har blitt etterfylt på mange år. 
Disse er svært gode kandidater til mer miljøvennlig innfyll, da de som bruker disse banene stort 
sett benytter dem til lek, og derfor ikke har behov for de egenskapene som gummigranulat gir til 
en kunstgressbane. Baner som benyttes til lek har ikke behov for gummigranulat.
Det er også viktig å vurdere banens beliggenhet i forhold til vassdrag og grunnvann, baner med 
nær beliggenhet til vassdrag bør ikke ha gummigranulat, men mer miljøvennlig innfyll. I dag ligger 
flere baner rett ved Nitelva, Leira og Sveselva hvor sistnevnte har et problem med sinkavrenning 
fra gamle gruver. Det trengs mer forskning på hvordan avrenning av sink fra kunstgressbaner, og 
hvordan gummigranulat kan påvirke livet i ferskvann, og det er derfor viktig at føre var prinsippet 
legges til grunn ved rehabilitering/ny etablering av kunstgressbaner slik at vi skåner vassdragene 
våre mest mulig.
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7. VEDLEGG

Bilder fra Rolvsrud stadion - Lørenskog
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Bilder fra Li idrettspark - Nittedal



 
 
 
 
 
 
Generalforsamlingen i HRA AS  J.NR:   016/2019 REF: OPL. 
Observatører til generalforsamlingen   Jevnaker, 27. mars 2019 
Leder for valgkomiteen i HRA 
Styret 
Revisor        
Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS 
 
 
INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HRA AS. 
 
Sted:  Granavolden Gjæstgiveri 
Tid:  Onsdag, 24. april 2019 kl. 15.00 
 
Kl. 14.30 Frammøte, kaffe 
 
Saksliste: 
 
Kl.  15.00 Start generalforsamling 
  Godkjenning av innkalling og saksliste 
  Valg av to personer til signering av protokollen 
 
  Saker til generalforsamlingen: 
 
  G.sak 01/2019 Endring av vedtekter 
  G.sak 02/2019 Endring av vedtekter 
  G.sak 03/2019 Godtgjøring til styret, revisor og valgkomite 
  G.sak 04/2019     Årsberetning og årsregnskap for 2018  
  G.sak 05/2019     Valg  
  G.sak 06/2019 Kjøp av aksjer i Pan Innovasjon AS 
  
Kl.  16.30 Middag 
 
 
Tilbakemelding på hvem som kommer på generaforsamlingen og hvem som blir til 
middag må gis innen onsdag 17. april.  E-post firmapost@hra.no 
 
Velkommen. 
 
 
Vennlig hilsen 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 
    
     
------------------------------ 
Ole Petter Løbben 
Styreleder 
Sign. 
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HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS 
 
ÅRSBERETNING FOR 2018 
 
1 Virksomheten  
 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) omfatter morselskapet og ett heleid 
datterselskap. Datterselskapet HRA Transport AS ble etablert i oktober 2017 som en konsekvens 
av at selskapet som hadde anbudet for innsamlingen gikk konkurs. 
 
HRA har som hovedoppgave å gjennomføre og drifte et renovasjonssystem som oppfyller alle 
krav til innsamling og behandling av husholdningsavfall i eierkommunene Gran, Hole, Jevnaker, 
Lunner og Ringerike. Dette omfatter også drift av Trollmyra Avfallsanlegg på Bergermoen i 
Jevnaker kommune, samt seks gjenvinningsstasjoner i eierkommunene. Disse ligger i Mohagen 
(Gran), Svingerud (Hole), Trollmyra (Jevnaker), Roa (Lunner), Sokna og Nes i Ådal 
(Ringerike). I tillegg har selskapet mottak av næringsavfall og farlig avfall. Fra 2014 produserer 
selskapet drivstoff i form av biogass (biometan) av matavfall. 
 
Datterselskapet HRA Transport AS har som hovedoppgave å hente avfallet hos alle abonnentene 
i eierkommunene.  
 
HRA har også ansvar for innsamling, behandling og etterbruk av kloakkslam fra kommunene 
Gran, Hole, Jevnaker og Lunner. 
 
Oppgavene skal utføres i henhold til sentrale lover og bestemmelser samt gitte tillatelser fra 
Fylkesmannen og lokale forskrifter. Morselskapet har hovedkontor på Bergermoen i Jevnaker 
kommune. 
 
2 Generelt 
 
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet med resultatregnskap og balanse med 
tilhørende noter, en fyllestgjørende informasjon om driften i 2018 og om status ved årsskiftet. 
Det er grunnlag for fortsatt drift, og årsregnskapet for 2018 er satt opp etter denne forutsetning. 
Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang, inntrådt forhold som etter styrets syn har 
betydning ved bedømmelsen av regnskapet. HRA defineres som et middels stort foretak. 
Det er krav om at selvkostberegninger brukes ved fastsettelse av renovasjonsgebyret. For årets 
årsoppgjør har vi derfor lagt til grunn ”Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 
betalingstjenester (H-3/14)”. Dette gir et noe annet resultat enn ved bruk av norsk standard 
regnskap. Dette fremkommer i notene til regnskapet. 
  
3 Økonomi 
 
Resultatregnskap 
Morselskapet hadde en økning i omsetningen fra 118,0 mill. kroner i 2017 til 128,9 mill. kroner i 
2018. Årsresultatet før skatt ble på 0,3 mill. kroner, etter skatt ble ordinært resultat -0,2 mill. 
kroner. Årets underskudd belastes annen egenkapital. 
 
HRA Transport AS hadde en omsetning på 28,5 mill. kroner i 2018. Årsresultatet før og etter 
skatt ble tilnærmet null. Samlet for konsernet ble driftsinntektene for 2018 på kr. 128,9 mill. 
kroner. Resultat før skatt ble -0,2 mill. kroner. 
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Kontantstrømoppstilling 
Morselskapets likviditetsendring fra operasjonell virksomhet var på 13,8 mill. kroner, og netto 
økning i kontanter var 1,1 mill. kroner. For konsernet var likviditetsendringen fra operasjonell 
virksomhet på 22,6 mill. kroner, og netto økning i kontanter var 6,1 mill. kroner.   
 
Likviditet 
Morselskapets kortsiktige gjeld var 21,3 mill. kroner pr. 31.12.2018. Dette utgjør 29,7 % av 
samlet gjeld, mot 28,7 % pr. 31.12.2017. Kortsiktig gjeld går ned med 2,2 %, mens sum gjeld 
går ned med 5,6 %. 
 
Likviditetsbeholdningen var 35,5 mill. kroner pr. 31.12.2018, som tilsvarer 30,5 % av 
totalkapital.    
 
Konsernets kortsiktige gjeld var 23,4 mill. kroner pr. 31.12.2018. Dette utgjør 28,1 % av samlet 
gjeld. Likviditetsbeholdningen var 41,5 mill. kroner pr. 31.12.2018, som tilsvarer 32,5 % av 
totalkapital. 
 
Soliditet 
Morselskapets totalkapital var ved utgangen av året 116,7 mill. kroner sammenlignet med 121,2 
mill. kroner i 2017. Egenkapitalen utgjør 38,5 % av totalkapitalen mot 37,2 % for 2017. 
  
Konsernets totalkapital var ved utgangen av året 128,0 mill. kroner. 
Egenkapitalen utgjør 35,1 % av totalkapitalen. 
 
 
Finansiell risiko 
Renterisiko 
Morselskapet og konsernet er eksponert for risiko knyttet til endringer i rentenivå.  
Morselskapet har en langsiktig gjeld til kredittinstitusjon på 37,5 mill. kroner.  
Konsernet har en langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner på 46,8 mill. kroner. 
 
Kredittrisiko 
Morselskapet og konsernet har store løpende kundefordringer, men basert på erfaring gjennom 
flere år ansees ikke fordringene å utgjøre noen stor risiko. 
 
Likviditetsrisiko 
Morselskapets og konsernets likvide midler er plassert i bank med flytende rente. Innskudd pr. 
31.12.2018 var 35,5 mill. kroner for morselskapet og 41,5 mill. kroner for konsernet. 
Bankinnskudd varierer i takt med tidspunktene for fakturering. 
 
Markedsrisiko 
Virksomheten knyttet til monopoldelen – husholdningsavfallet -  er stabilt. Det samme er 
innhenting av avfall i regi av datterselskapet HRA Transport AS. 
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4    Miljørapportering 
 
4.1 Arbeidsmiljø 
Fravær med egenmelding er fortsatt lavt, og vi arbeider aktivt for å fortsette denne trenden. 
Egenmeldinger utgjør 1,07 %. Dette inkluderer ikke egenmelding ved syke barn. Samlet fravær 
pga. syke barn utgjør 46 dager. Fravær med sykmelding er på 3,06 %. Vi kan ikke se at det er 
noen spesielle sammenhenger mellom fravær og jobbsituasjon. 

 
Bedriften har eget arbeidsmiljøutvalg, og har to verneombud for henholdsvis kontor- og 
driftsmiljø. Bedriften har en stabil bemanning, og det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet er 
godt. 
 
I samarbeid med Stamina Helse settes det årlig opp en virksomhetsplan for helse, miljø og 
sikkerhet. I 2018 har vi gjennomført: 

- Helseundersøkelse av alle ansatte. 
- Sørget for nødvendige vaksinasjoner. 

 
Likestilling 

HRA har ni kvinner blant tjueseks ansatte (31 %). 
Styret består av tre kvinner og tre menn, 40 % mannsandel blant aksjonærvalgte 
styremedlemmer. 

 
Diskriminering 

Selskapet arbeider for å fremme diskrimineringslovens formål innenfor vår virksomhet. 
Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, 
utviklingsmuligheter og tiltak for å unngå trakassering. 
  

4.2 Avvik 
 
Det er registrert 124 avvik i vårt internkontrollsystem i 2018. Ett av avvikene er fortsatt under 
behandling. Avvik ligger i databasen med forklaringer og tiltak.  
 
4.3 Miljøaspekt 
 
Miljøaspekt er produkter/tjenester som kan påvirke det ytre miljø. 
Vi har registrert 14 miljøaspekt med beskrivelse av miljøpåvirkning, status og betydning. Dette 
er utslipp til grunn og utslipp av drivhusgasser og lukt som bedriften følger spesielt opp i 
henhold til utslippstillatelser og hensyn til naboer. Miljøaspektene er dokumentert i vårt 
internkontrollsystem. 
 
4.4 Skader og ulykker 
 
Det er i 2018 registrert 12 nesten-uhell. Det er gjort tiltak og avvikene er lukket. 
 
4.5 Råvarebruk og energi 
 
Gass fra nedlagt deponi er energikilde til oppvarming av biogassprosessen og bygningsmasse. 
Gassuttaket fra deponiet er dalende. Nye gassbrønner satt inn i 2017 økte produksjonen. En tørr 
og varm sommer 2018 førte likevel til en lavere årsproduksjon enn forrige år. Som 
reserveoppvarming brukes olje. Det er igangsatt et forprosjekt for etablering av et 
flisfyringsanlegg til erstatning for deponigassen.  
 
 
 



Årsberetning 2018 4 www.hra.no  
 

4.6       Utslipp av drivhusgasser 
 
Metan fra nedlagt deponi som lekker ut mellom gassbrønnene på deponiet inneholder ca. 48 % 
metan (CH4), ca. 50 % karbondioksid (CO2), små mengder nitrogen og sporstoffer. Mengde som 
lekker ut er usikker og vanskelig å måle, men vi registrerer årlig lekkasjeområder og utfører 
tiltak.  

 
Biogass som prosesseres hos HRA, inneholder ca. 68 % metan og ca. 32 % karbondioksid. Ved 
ordinær drift er det bare utlekket metan fra deponiet som bidrar til drivhuseffekt. Karbondioksid 
som slippes ut fra deponiet og biogassanlegget er i naturlig kretsløp. Metan fra utråtningstankene 
blir oppgradert til drivstoff for kjøretøyer. Avgassene fra forbrenningen er klimanøytrale og 
bidrar ikke til drivhuseffekten. 

 
Gass fra brønner i deponiet og biogassanlegget i 2018:  

 

    
     
     
     

 
 
 

4.7       Utslipp av luktenheter 
 

Omfattende luktundersøkelse foretatt i 2016 viser en total reduksjon i luktutslipp fra Trollmyra 
siden målingene fra 2010. Det er likevel så stor påvirkning at omgivelsene er påvirket over 
utslippsgrensen satt i HRAs konsesjon. Lagertank for flytende gjødsel og omlasting av restavfall 
er utpekt som hovedkilder. Tildekking av gjødseltank er gjennomført i mars 2018. Tiltak mot 
lukt fra omlastingen av restavfall har medført redusert liggetid for restavfall. Ytterligere tiltak i 
form av omlastingshall med luktfilter er under planlegging.  Ny omfattende luktundersøkelse vil 
bli gjennomført når tiltaket er gjennomført. 

 
Lukt fra biogassanlegget kan forekomme ved større driftsforstyrrelser.  
Ved vanlig drift vil all ventilasjonsluft fra biogassanlegget renses gjennom biofiltre, og ikke spre 
lukt til naboområdene i vesentlig grad. Kompostering av hageavfall og lagring av hogget 
trevirke vil også kunne skape lukt, men denne lukta vil av de fleste ikke bli karakterisert som 
sjenerende. Vi arbeider videre med å redusere luktplager, og har et system for innrapportering av 
luktplager. Antall klager er redusert fra forrige år. 
 
4.8 Støy og støv   
 
Det er ikke registrert noen støy eller støvklager fra anlegget. 
 
4.9 Utslipp til vann 
 
Vårt deponi ligger i en «dødisgrop» på en morenerygg og har dermed ikke rennende 
overflatevann inn eller ut av området. Alt vann som renner gjennom gammel fylling uten 
bunntetting, går ned i grunnvannet. Fra og med 1998 er alt avfall deponert på bunntettet område 
med oppsamling og rensing av sigevann. Vi har flere prøvebrønner hvor det tas prøver fire 
ganger pr. år. Uttak av prøver nedstrøms deponiet tas i dag ved grunnvannets utløp i Randselva.  
Sigevannet blir kontrollert med hensyn på mengder og kjemisk forurensning. 
Rapport vedrørende grunnvann og rensing av sigevann sendes Fylkesmannen årlig. 
 
 
 

Anlegg Mengde biogass Metan i Nm3 

  pr år i Nm3 til varme til drivstoff 
 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
Deponibrønner 557 334 687913 590 735         414000   
Biogassanlegg 2 183 600 2068300  854 301 994996 
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Brønner nærmest deponiet viser som ventet noe forurensning. I løpet av 2018 ble det funnet per- 
og polyfluorerte forbindelser (PFAS) i sigevannet fra deponiet som et resultat av et 
kartleggingsprosjekt initiert av Miljødirektoratet. Dette resulterte i et pålegg fra Fylkesmannen 
om å inkludere slike målinger i det årlige programmet. Grunnvannets utløp i Randselva viser 
langt lavere nivå av PFAS enn ved deponiet, og av en annen type. Nytt årlig måleprogram 
forventes å gi bedre forståelse og evt. bekreftelse på om dette kan være påvirket av annen 
industri i området.  
 
Utløp i Randselva viser ellers kun små spor av forurensning som ligger innenfor de normer som 
gjelder. Aktiviteten i deponiet generelt er nedadgående. Dette medfører at også forurensning til 
atmosfære og grunnvann er avtagende. 

 
4.10 Farlig avfall/generelt avfall fra egen bedrift 
 
Egen bedrift har ingen produksjon som genererer farlig avfall. Annet avfall som oppstår blir 
sortert. 
 
4.11 Transport og utslipp 
 
Transport er en viktig og nødvendig del av avfallshåndteringen, og dette gir vanligvis  
utslipp av skadelige gasser som CO2 og NOx. Renovasjonsbilene som benyttes til innhenting av 
husholdningsavfallet går i all hovedsak på klimanøytral biogass som er produsert av HRA og 
bidrar ikke til drivhuseffekten. 9 nye renovasjonsbiler er bestilt i 2018, for biogass og med siste 
motorteknologi. Disse leveres i løpet av 2019. 
  
4.12 Miljøstyring  
 
Strategi og mål er beskrevet i selskapets strategiplan for 2016 - 2021. Informasjon, rutiner og 
prosedyrer er beskrevet i selskapets kvalitet og miljøsystem. Det er etablert et web-basert 
internkontrollsystem, basert på NS-ISO 9001 og NS-ISO 14001. Kiwa Teknologisk Institutt 
hadde oppfølgingsrevisjon av internkontrollsystemet i januar 2019. 
  
4.13 Forebyggende tiltak, beredskap og varsling 
 
Internkontrollsystemet inneholder oversikt over miljøaspekter med tiltak og utbedringer. 
Beredskapsplan ligger også i systemet med varslingsrutiner og dokumentasjon på gjennomført 
opplæring/øvelser. 
 
4.14 Sikring av etterdrift av deponi 
 
«Stiftelsen etterbruksfond for Trollmyra deponi» ble stiftet 24. januar 2008. Stiftelsen har som 
formål å sikre etterdrift, samt bidra til ekstraordinær drift av Trollmyra deponi. Stiftelsen ble 
tilført kr 1.161.850,- i 2018.  
 
4.15 Stikkprøver   
 
Alle lass med restavfall til deponi må det leveres deklarasjonsskjema for. Dette sikrer kontroll 
med hva som leveres.  
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5.  Utsiktene for 2019 
 
HRA har som hovedoppgave å oppfylle sentrale krav til avfallshåndtering, samtidig som 
selskapet skal drive forretningsmessig forsvarlig innenfor den konkurranseutsatte delen av 
vår virksomhet. 
 
Resultatregnskapet for 2018 gir et underskudd, og budsjettet for 2019 er vedtatt med 
underskudd. HRAs renovasjonsgebyrer økes med 8 % fra 2018 til 2019. Økningen er gjort 
blant annet for å muliggjøre innhenting av glass- og metallemballasje hjemme hos 
abonnentene, samt for å sikre avtalefestede lønns- og arbeidsvilkår i HRA Transport. 
 
Det nye tjenestetilbudet med innhenting av glass- og metallemballasje hjemme hos 
abonnentene starter 2. halvår med kommunene Hole og Jevnaker. Tiltaket er et viktig bidrag 
for å nå målet om 65 % materialgjenvinning innen 2035. 
 
Tidligere undervisningsopplegg for skolenes 4.klassinger tas opp igjen andre halvår, i nytt 
undervisningsrom som del av det renoverte administrasjonsbygget. Det «nye» bygget vil 
både tilfredsstille krav om universell utforming og på en bedre måte understøtte den 
nåværende og framtidige organiseringen av bedriften. Spesielt gledelig blir det å kunne ta 
imot skoleklasser og andre besøkende på en god og effektiv måte.  
 
HRA vil videreføre satsningen på kommunikasjon og digitalisering. Ny hjemmeside, ny app, 
aktivitet på sosiale medier og web-basert rapporteringsløsning er etablert, samt personlig 
tilrettelagte tjenester gjennom «Min side». Tjenestetilbud videreutvikles ut fra erfaringer, og 
i tråd med overordnede mål, samt kundenes ønsker og behov. 
 
HRA skal fortsatt ha god oppfølging av logistikk og avtaler for avsetning av restavfall, og 
holde lagrene av restavfall ved Trollmyra på lavest mulig nivå. Omlastingshall for restavfall 
etableres for å redusere luktutslipp ytterligere. 
 
Veisystemet på Trollmyra er under omlegging for å skille kunder til gjenvinningsstasjonen 
fra tyngre kjøretøy og anleggsmaskiner. Prosjektet gjennomføres for å øke trafikksikkerheten 
og forbedre interne logistikkløsninger, og har tvunget seg fram som en konsekvens av en 
betydelig aktivitetsøkning over mange år. Prosjektet gjennomføres i første halvår 2019. 
 
HRA vil i 2019 overta bemanningen på gjenvinningsstasjonen på Svingerud, og det vil 
tilsettes en ny, ansvarlig person for driften av denne. 
 
                                                   Jevnaker, 14.03.2019 
 

 
Ole Petter Løbben Inger Staxrud Bjørn Haugen Morstad 
     styreleder                                           nestleder                                     styremedlem 

 
 
Joar Aalmo                                        Karen Skjånes                           Vibecke Olsen 
styremedlem                                       styremedlem                              styremedlem 
 
 
  Kjell Olav Kolrud 
  daglig leder 
 
Styrets beretning er elektronisk signert, og inneholder derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS 

OPPSUMMERING 2018 
 

1 Generalforsamling og styre for HRA AS 
  
Generalforsamling: Ordførere i eierkommunene. 
 
Navn:    Kommune:    Tidsrom: 
Willy Westhagen  Gran     01.01 – 31.12 
Harald Tyrdal   Lunner     01.01 – 31.12  
Lars Magnussen  Jevnaker    01.01 – 31.12 
Kjell B. Hansen  Ringerike    01.01 – 31.12  
Per Berger   Hole     01.01 – 31.12  

 
Styret 
Ole Petter Løbben  Ringerike  Styreleder 01.01 – 31.12 
Inger Staxrud   Gran   Nestleder 01.01 – 31.12 
Bjørn Haugen Morstad Lunner   Styremedlem 01.01 – 31.12 
Tore Solheim   Hole   Styremedlem 01.01 – 30.04  
Karen Skjånes   Hole   Styremedlem 01.05 – 31.12 
Signe von Streng  Jevnaker  Styremedlem 01.01 – 30.04 
Vibecke Olsen  Jevnaker  Styremedlem 01.05 – 31.12         
Joar Aalmo   Ansattvalgt medlem Styremedlem 01.01 – 31.12 
 
 
 
2 Administrasjon, kontor, eiendom 

HRA fakturerer selv alle sine abonnenter. Fakturering skjer med to terminer pr. år, og utgjør ca. 
54.000 fakturaer pr. år. HRA har avtale med Argus Kreditt på Hønefoss, som overtar innkreving 
av manglende innbetalinger, etter at første purring er sendt fra HRA. Det er viktig at vi har gode 
rutiner omkring innkreving av gebyr, og at abonnentene får en korrekt oppfølging ved 
manglende betaling. 
 
 

 
 
 
Vi tilbyr avtalegiro, eFaktura og EHF-faktura til våre abonnenter.  
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Miljøfyrtårn 
 
En av HRAs medarbeidere er godkjent som sertifisør av bedrifter som vil bli Miljøfyrtårnbedrift. 
I 2018 sertifiserte HRA 4 nye virksomheter og gjorde 6 resertifiseringer. Disse var fordelt på 
følgende kommuner: 
 

• Gran                     1 resertifisering og 1 ny 
• Lunner                 1 resertifisering 
• Ringerike             3 resertifiseringer og 3 nye 
• Hole                     1 resertifisering 

 
Dette ga en inntekt på kr 45.000,- med et tidsforbruk på 70,5 timer. 
HRA har sagt opp sertifisering på vegne av kommunene på grunn av økt arbeidsmengde innen 
egen virksomhet. Avtalen ble sagt opp med sluttdato 01.10.18. 
 
Utleie lokaler/tomt 
 

- Norsk Gjenvinning AS leier areal til sortering av næringsavfall. 
- HRA Transport disponerer kontorer, spiserom og dusj/garderobe. 

 
Kommunikasjon 
 
HRA er etablert på nettstedet www.hra.no med nye og mobiltilpassede nettsider høsten  
2018. Løsningen inkluderer digital hentekalender og helintegrasjon med nettstedet sortere.no.  I  
tillegg har en innloggingsløsning («Min side»), hvor abonnentene kan få selvbetjeningsløsning 
for sitt abonnement. En egen app med hentevarsel ble også lansert samtidig. 
 
3 Skole og undervisning 
 
Pga totalrenovering av kontorbygget, lot det seg ikke gjøre å ta imot 4. klassingene som normalt 
i 2018. Vi har i tillegg stor etterspørsel fra ungdomsskoler og voksenopplæring, som vi 
imøtekommer så langt det er mulig. Vi ser fram til å gjenoppta og utvikle denne aktiviteten 
videre når nye lokaler står ferdig høsten 2019. 
 
Oversikt over besøk tidligere år:  
År Skoler Klasser Elever Lærere 
2004   18   27   514   42 
2005   16   23   423   41 
2006   21   32   567   48 
2007   14   16   307   31 
2008   22   29   518   49 
2009   22   29   538   50 
2010   25   36   675   64 
2011   27   38   638   75 
2012   25   39   693   63 
2013   23   41   635   60 
2014   25   33   694   57 
2015   25   36   645   62 
2016   24   33   639   71 
2017   22   29   648   62 
2018 0 0 0 0 

 

http://www.hra.no/
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Hvem er raskest til å brette melkekartonger? Elever fra 
Haugsbygd ungdomsskole blir bevisste kartongbrettere og 
informert om hva brukte kartonger blir til. 

Gjennom et opplegg fra Ungt Entrepenørskap fant elever fra 
Vang skole nye bruksområder for gjenvunnet plast. HRA 
deltok i opplegget. 
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4  Innsamlet avfall i eierkommunene 

 
I 2018 samlet HRA inn 15.471 (2017:16.029) tonn på renovasjonsrutene.  
Av dette utgjorde restavfallet 7.742 (2017: 7.477) tonn. 
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Dersom vi ser på dette pr. abonnent i snitt, så går 40% av avfallet til abonnentene i 
restavfallet. Resultatet er identisk med 2017. 

 
HRA har som overordnet målsetting å redusere mengden restavfall til fordel for økt 
materialgjenvinningen i årene fremover. (65% i 2035, i tråd med nasjonale mål) 
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Innsamlingen er utført av HRA Transport. Manglende tømminger er registrert nedenfor. 
 

 
 
 
Det er en klar økning i registrerte henteavvik. Vi har ingen klar årsaksanalyse, men 
formoder at store utskiftninger i bemanning og materiell, samt en krevende vinterperiode 
forklarer det meste. Manglende henting betyr også ofte forsinket henting. Situasjonen 
oppleves ikke spesielt utilfredsstillende, men følges opp i fortsettelsen. 
 

5 Gjenvinningsstasjoner  
 
Følgende gjenvinningsstasjoner er i drift: 

 
 Navn:    Sted:   Kommune:  Oppstartet: 
 Mohagen gjenv.st.  Jaren   Gran    Sep     2015 
 Lunner  gjenv.st.  Roa   Lunner   Jun     1994 
 Trollmyra gjenv.st.  Bergermoen  Jevnaker  Des    1994 
 Hole gjenv.st.   Svingerud  Hole   Mai    1995 
 Nes gjenv.st.   Nes i Ådal  Ringerike  Nov    2000  
 Sokna gjenv.st.  Sokna   Ringerike  Des    2003 

 

Jevnaker Lunner Gran Ringerike Hole
2018 45 35 96 163 26
2017 15 26 40 125 19
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Totalt antall besøk i 2018 var 70.294 (2017: 65.463). Av disse var 64.698 (2017: 58.823) 
private husholdninger og 7.374 (2017: 6.640) næringskunder.  
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6 Fordeling av avfallsmengder 2018 
       

 
 
De totale avfallsmengdene og fraksjonsfordelingen viser ubetydelige endringer fra 2017. 
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7 Arbeidsmiljø 
Kravene til behandling av avfall blir stadig skjerpet. Det er en krevende jobb både ved 
henting/transport og på behandlingsanlegget. HRA er medlem i Stamina Helse i Hønefoss, og 
det gjennomføres årlige helsekontroller i henhold til virksomhetsplanen.  
Vi har hjertestartere på anlegget, og de ansatte kurses i bruk av hjertestarteren og i generell 
førstehjelp. 
 
Alle ansatte får hvert år tilbud om influensavaksine. Ellers gis tilbud om vaksinering mot 
stivkrampe, hepatitt A og hepatitt B. 

 
Det gjennomføres også diverse idrettslige og sosiale samlinger. HRA stilte for tredje gang eget 
lag til Ringeriksmaraton. 
 

 
 
   
8 Oppgaver i 2019 
  Vi tar med noen hovedoppgaver for 2019. 

- Gjennomgang og videreføring av strategiplanen for 2016-2021 i samarbeid med 
styret 

- fortsette digitaliseringsprosjektet og videreutvikle informasjons- og 
kommunikasjonsarbeidet 

- starte innhenting av glass- og metallemballasje hos abonnenter i Hole og Jevnaker 
- ferdigstille renoveringen av administrasjonsbygget 
- gjenoppta skoleprosjektet for regionens 4. klasser 
- øke servicegrad på gjenvinningsstasjonene 
- ferdigstille omlegging av vei for sikrere trafikkavvikling på Trollmyra 
- få på plass omlastingshall for restavfall for å redusere lukt fra Trollmyra 
- arbeide videre med planer for gjenbruksbutikk på Trollmyra 
- revidere eget arbeid og prosedyrer i forhold til pålegg og endringer i lovverk 
- overta drift av Svingerud gjenvinningsstasjon fra Hole kommune 
- følge opp og videreutvikle samarbeidet med HRA Transport 
- ytterligere fokus på forbedring av prosesslinjen for biogassproduksjon  
- fortsette påvirkning av beslutningstakere for økt bruk av biogass i HRA-regionen 
- økt bruk av biorest som gjødsel i landbruket 
- drift av sorteringsplata for Norsk Gjenvinning på Trollmyra 

 

 

 

HRAs ansatte padlet Randselva på fritiden en vakker 
forsommerdag i 2018.  
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9 Resultater 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 Jevnaker, 14.03.2019 
 
 

 
Kjell Olav Kolrud 
daglig leder 

Privat
71 %

Næring
29 %

OMSETNING

2018 
Etterkalkyle selvkost 

Husholdningsavfall Næringsavfall Totalt 

Gebyrinntekter 79 581 523  0  79 581 523  

Øvrige driftsinntekter 12 024 518  36 553 666  48 578 184  

Driftsinntekter 91 606 041  36 553 666  128 159 708  

Direkte driftsutgifter 84 687 932  36 391 718  121 079 650  

Avskrivningskostnad 6 921 125  0  6 921 125  

Kalkulatorisk rente (2,37 %) 785 604  0  785 604  

Driftskostnader 92 394 660  36 391 718  128 786 379  

Resultat -788 619  161 948  -626 671  

Kostnadsdekning i % 99,1 % 100,4 % 99,5 % 
    

Selvkostfond 01.01 8 578 041  0  8 578 041  

- Bruk av selvkostfond -788 619  0  -788 619  

+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (2,37 %) 193 954  0  193 954  

Selvkostfond 31.12 (inkl. rente på fond) 7 983 376  0  7 983 376  



HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS 
 
GEN.FORS.SAK NR:             04/2019   GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG 
                                                                 ÅRSREGNSKAP FOR 2018                         

         
STED/DATO:   Granavolden Gjæstgiveri, 24. april 2019 
 
SAKSBEHANDLER: Ole Petter Løbben 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
 
BAKGRUNN: 
Regnskapsloven 
Lov om aksjeselskaper 
Retningslinjer for beregning av selvkost 
 § 5 -5  Ordinær generalforsamling 
 
Årsberetningen skal inneholde bl.a: 
- Arten av virksomhet og hvor virksomheten drives 
- Positiv bekreftelse på fortsatt drift av virksomheten, eller redegjørelse for tvil om 

videre drift 
- Opplysninger om arbeidsmiljøet og en oversikt over eventuelle tiltak  

Det skal opplyses om sykefravær, skader og ulykker.  
- Opplysninger om risiko for skader på ytre miljø 
- Opplysninger om likestilling 
- Redegjørelse for fremtidig utvikling 
- Redegjørelse for årsregnskapet 
- Styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap 
 
VURDERING: 
Vedlagte årsberetning og årsregnskap inneholder følgende: 
 
- Årsberetning   - Kontantstrømanalyse 
- Resultatregnskap  - Revisjonsberetning 
- Balanse   - Noter til årsregnskapet   
     
  
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
1 Generalforsamlingen godkjenner styrets årsberetning og årsregnskap for 2018, med 

tilhørende forslag til dekning av årets underskudd.   
 
2 Generalforsamlingen tar oppsummeringen for 2018 til orientering. 
 
 
 
Jevnaker, 27. mars 2019 
 
-------------------------------- 
Ole Petter Løbben 
 



HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS 
 
GEN.FORS.SAK NR:             01/2019   ENDRING I SELSKAPETS VEDTEKTER                                                      

                                  
STED/DATO:   Granavolden Gjæstgiveri, 24. april 2019 
 
SAKSBEHANDLER: Ole Petter Løbben 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
 
BAKGRUNN: 
I gjeldende vedtekter for HRA, framgår det ikke klart hvordan kandidater til rollene som 
styrets leder og nestleder framkommer, ei heller er virketid nærmere angitt. Et naturlig valg 
må være å inkludere dette i valgkomiteens arbeid med å finne en god styresammensetning. 
   
VURDERING: 
Det foreslås derfor to enkle tilføyelser i dagens vedtekter:  

- I §3-3 spesifiseres det at styrets leder og nestleder velges for to år av gangen 
- I vedlegg 1, «Retningslinjer for valgkomiteen i HRA» gjøres det en tilføyelse i pkt 3.9 

som ber valgkomiteen innstille på kandidater til styrets leder og nestleder. 
        

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Generalforsamlingen vedtar følgende endringer i selskapets vedtekter: 
 
§3-3 endres fra: 

«Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder blant de aksjonærvalgte 
styremedlemmene.» 
  

til:  
«Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder blant de aksjonærvalgte 
styremedlemmene, for to år av gangen.» 

 
I vedlegg 1, «Retningslinjer for valgkomiteen i HRA», endres punkt 3.9 fra: 
 «Valgkomiteen innstiller kandidater til styret.» 
 
til: 
 «Valgkomiteen innstiller kandidater til styret, samt kandidat til styrets leder og 

nestleder, for generalforsamlingen.» 
 
 
 
 
Jevnaker, 27. mars 2019 
 
 
-------------------------------- 
Ole Petter Løbben 
 



HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS 
 
GEN.FORS.SAK NR:             02/2019   ENDRING I SELSKAPETS VEDTEKTER                                                      

                                  
STED/DATO:   Granavolden Gjæstgiveri, 24. april 2019 
 
SAKSBEHANDLER: Ole Petter Løbben 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
 
BAKGRUNN: 
I dialog med valgkomiteen, har dagens ordning med personlige varamedlemmer vært 
gjenstand for vurderinger. Det er et faktum at varamedlemmene gjennom årene, i svært 
beskjeden grad har deltatt i styrearbeidet. Dette skyldes i hovedsak lite fravær og at fraværet 
kun har vært enkeltmøter der styret fortsatt har vært beslutningsdyktig. 
I tillegg spiller det nok inn at styrejobben, etter hvert som selskapet har vokst og utviklet seg, 
både krever en viss kontinuitet og innebærer et formelt ansvar som vanskelig lar seg ivareta 
gjennom sjeldne innhopp på enkeltmøter. Valgkomiteen og styret er derfor samstemte i at 
dagens ordning bør endres. Behovet for hele tiden å ha et oppdatert og beslutningsdyktig styre 
kan derfor bedre tilfredsstilles gjennom et lite antall, faste varamedlemmer. Erfaringsmessig 
vil det være tilstrekkelig med 1-2 varamedlemmer. Det er heller ingen formelle hindringer 
(aksjeloven) for å gjøre en slik endring.   
   
VURDERING: 
Styret oppfatter den foreslåtte endringen i valg av varamedlemmer til styret, som både godt 
begrunnet og moden for gjennomførelse. Aksjeloven som trumfer vedtektene inneholder 
derimot samme formulering om personlige varamedlemmer. Derfor kan endringen kun få 
virkning ved årets generalforsamling dersom alle eierne gir den sin tilslutning, dvs at en 
likelydende endring i aksjonæravtalen forskutteres. Valgkomiteen har derfor avgitt to 
innstillinger til valg av varamedlemmer, en som følger gjeldende bestemmelser, og en som 
følger av de foreslåtte endringene. 

 
       

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Generalforsamlingen vedtar følgende endringer i selskapets vedtekter: 
 
§ 5-1 i vedtektene endres fra: 

Selskapets styre består av 5-8 medlemmer. Det skal være minst ett aksjonærvalgt 
styremedlem med personlig varamedlem fra hver av eierkommunene.  
Styret skal også ha ett medlem med personlig varamedlem valgt av og blant selskapets 
ansatte.  Styremedlemmer tjenestegjør i to år av gangen. Styremedlemmene fra 
Ringerike, Gran og Lunner samt det ansattvalgte styremedlemmet velges i oddetallsår 
(2017, 2019, osv.), mens styremedlemmene fra Jevnaker og Hole velges i partallsår 
(2016, 2018, osv.) 

til: 
Selskapets styre består av 5-8 medlemmer.  
Det skal være minst ett aksjonærvalgt styremedlem fra hver av eierkommunene.  
Det skal være inntil to faste varamedlemmer valgt av eierne.  
Styret skal ha ett medlem med personlig varamedlem valgt av og blant 
selskapets ansatte.  Styremedlemmer og varamedlemmer tjenestegjør i to år av 
gangen. Styremedlemmene fra Ringerike, Gran og Lunner samt det ansattvalgte 
styremedlemmet velges i oddetallsår (2017, 2019, osv.), mens styremedlemmene fra 
Jevnaker og Hole velges i partallsår (2016, 2018, osv.) 

 



 
 
 
 
Jevnaker, 27. mars 2019 
 
 
-------------------------------- 
Ole Petter Løbben 
 



HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS 
 
GEN.FORS.SAK:             03/2019  GODTGJØRING TIL STYRET,                                           

REVISOR OG VALGKOMITE 
 
STED/DATO:         Granavolden Gjæstgiveri, Gran, 24. april 2019 
 
SAKSBEHANDLER:       Ole Petter Løbben 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
 
 
BAKGRUNN: 
 
Vedtektene § 3-3. Generalforsamlingen skal behandle og avgjøre fastsetting av godtgjørelse 
til valgkomite og styre, samt godkjenning av godtgjørelse til revisor. 
 
Vedtak fra G.sak 05/2012 Styrehonorar i HRA AS 
1. Godtgjøring til styremedlemmene gjelder for det året ordinær    
 generalforsamling fastsetter godtgjøringen.  
 
 
 
VURDERING: 
 
For 2018 foreslås det utbetalt følgende godtgjørelse for revisjonstjenesten: 
 
Lovpålagt revisjonshonorar til BDO AS for konsernet kr. 326.289,- 

- herav mor      kr. 291.858,- 
 
 
For 2019  foreslås det en økning av styregodtgjørelsen med 3,0 %, tilsvarende kpi for 2018 
(Kilde SSB). Nye godtgjørelser blir som følger: 
 
Styreleder       kr. 123.600,- 
Nestleder       kr.   72.100,- 
4 styremedlemmer á kr. 61.800,-    kr. 247.200,-  
Sum        kr. 442.900,- 
 
Varamedlemmer pr.møte     kr.     5.150,- 
 
 
For 2019 foreslås det en økning av godtgjørelse til valgkomiteen med 3,0 %, tilsvarende kpi 
for 2018 (Kilde: SSB). Nye godtgjørelser blir som følger: 
 
Valgkomiteens leder      kr.   12.360,- 
4 valgkomitemedlemmer à 7.210,-    kr.   28.840,- 
Sum        kr.   41.200.- 
 
 
 



 
 
 
 
 FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
1 Lovpålagt godtgjøring til revisor for 2018 på kr. 326.289,- godkjennes. 
 
2 Samlet godtgjøring til styret for 2019 på kr. 442.900,- godkjennes. 
 
3 Samlet godtgjørelse til valgkomiteen for 2019 på kr. 41.200,- godkjennes. 
 
 
 
 
Jevnaker, 27. mars 2019 
 
 
-------------------------------- 
Ole Petter Løbben 



ADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS 
 
GEN.FORS.SAK: 05/2019 VALG AV STYREMEDLEMMER, 

 STYRELEDER OG NESTLEDER 
  
STED/DATO:   Granavolden Gjæstgiveri, Gran, 24. april 2019 
 
SAKSBEHANDLER: Kjell Olav Kolrud 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
 
BAKGRUNN: 
Bestemmelser i vedtektene for HRA, §5-1.      
Aksjonæravtalen for HRA, §2.  
 
Lov om aksjeselskaper, § 6-6: 
"Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen 
av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden opphører”. 
 
Kommunelovens § 80 A: 
”Representasjon av begge kjønn i styret”. 
 
Styremedlemmer tjenestegjør i to år av gangen. 
 
VURDERING: 
I henhold til vedtektene skal det i år velges styremedlemmer fra kommunene Ringerike, Gran 
og Lunner. Dersom en enstemmig generalforsamling har støttet forslaget til vedtektsendringer 
gjeldende varamedlemmer til styre, ref  Generalforsamlingssak 02/19, foreslås det at 
styrevalget gjøres i samsvar med dette vedtaket. Se forslag 1a til vedtak. Subsidiært fremmes 
forslag 1b til vedtak. 
I pkt 2 foreslås det kandidater til henholdsvis styrets leder og nestleder.  
Alle forslag er i samsvar med valgkomiteens innstilling.  
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
1a Følgende personer velges som styremedlemmer for to år: 
 

- Fra Lunner kommune    
  Styremedlem   :  Bjørn Haugen Morstad 
 

- Fra Ringerike kommune  
  Styremedlem   :  Ole Petter Løbben 
 

- Fra Gran kommune  
 Styremedlem   :  Janne Buhaug 

 
- 1. varamedlem  : Inger Staxrud 
 
- 2. varamedlem  : Jo Henriksen 



1b Følgende personer velges som styremedlemmer for to år: 
 
 - Fra Lunner kommune    
  Styremedlem   :  Bjørn Haugen Morstad 
  Personlig varamedlem :  Mari Svenbalrud 
     
 - Fra Ringerike kommune  
  Styremedlem   :  Ole Petter Løbben 
   Personlig varamedlem :  Lise Kihle Gravermoen 
 

- Fra Gran kommune  
 Styremedlem   :  Janne Buhaug 

Personlig varamedlem :  Inger Staxrud 
 
 
 

2 Valg av leder/nestleder for to år: 
 
 - Som leder til styret velges : Ole Petter Løbben 
 
 
 - Som nestleder velges  :  Vibecke Olsen 
 

 
 
 

 
 
 
Jevnaker, 27. mars 2019 
  
 
-------------------------------- 
Ole Petter Løbben 
 
 
 
Vedlegg: Protokoll fra valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen. 
 
 
 



HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS 
 
GEN.FORS.SAK NR:             06/2019   KJØP AV AKSJER I PAN INNOVASJON AS                                                      

                                  
STED/DATO:   Granavolden Gjæstgiveri, 24. april 2019 
 
SAKSBEHANDLER: Ole Petter Løbben 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
 
BAKGRUNN: 
Pan Innovasjon AS (heretter «PI») er en Siva-støttet industriinkubator, hvis formål er «å bidra 
til økt verdiskapning ved å tilby profesjonell assistanse til oppstart og utvikling av nye 
virksomheter, samt å gjennomføre prosjekter som bidrar til økt verdiskapning, basert på grønn 
næring». PI’s hovedvirksomhet er å yte praktisk og økonomisk bistand til etablerere i en 
oppstartsfase. 
PI har som Siva-inkubator lykkes bra med sitt virke, og har bistått flere bedrifter i etablerings- 
og utviklingsfasen.   
Med unntak av Siva (15%) og Ringerike kommune (10%), består eierskapet i dag av private 
investorer. Siva har uttrykt et klart ønske om å få inn flere institusjonelle aktører på eiersiden, 
og HRA er, utfra sitt formål/virksomhet, geografiske tilhørighet og eierskap, vurdert å passe 
bra som medeier i PI. 
I dokumentet «Eierstrategi for HRA» åpner eierne for å kunne utvikle HRA som næringsaktør 
innenfor sitt virksomhetsområde, og inviterer også til en løpende dialog om strategi og 
utvikling med eierne gjennom generalforsamling og eiermøter. 
HRA har forpliktet seg til å nå overordnete mål knyttet til materialgjenvinning som langt 
overgår dagens nivå: 40% i 2018 til 65% i 2035. Dette krever selvsagt bidrag fra alle aktører i 
den sirkulære økonomien, men HRA vil måtte vurdere ulike former for samarbeid og 
partnerskap med andre aktører for å gjøre sin del av jobben. Pan Innovasjon kan være et 
nyttig instrument for å utvikle ny aktivitet knyttet til HRA’s virksomhetsområde, og 

derigjennom bidra til å styrke og videreutvikle HRA.      
   
VURDERING: 
Administrasjonen og styret i HRA ser verdien av å ha en Siva-støttet industriinkubator i vår 
region som ett av flere viktige verktøy for næringsutvikling. Med et aktivt eierskap i 
inkubatoren ønsker HRA å bidra til regional næringsutvikling innenfor selskapets 
virksomhetsområde, og det vil også gi HRA muligheter til, om ønskelig, å ta del i økt 
verdiskapning. Kjøp av aksjepost i PI utgjør kun et beskjedent beløp, og dermed en svært 
begrenset finansiell risiko.          
         
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Generalforsamlingen stiller seg positiv til at HRA gjennom sitt styre, og innenfor sitt 
virksomhetsområde, bidrar til økt verdiskapning i regionen. Et aktivt eierskap i 
industriinkubatoren Pan Innovasjon AS synes å være et egnet instrument for å 
materialisere et slikt bidrag. Det forutsettes at et slikt engasjement hverken medfører 
risiko for eierne eller påfører abonnentene merkostnader. 

 
 
Jevnaker, 27. mars 2019 
 
-------------------------------- 
Ole Petter Løbben 



Protokoll fra valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen i Hadeland og 

Ringerike Avfallsselskap HRA 

 

Valgkomiteens arbeid er nedfelt i vedtektenes pkt.4 samt i retningslinjer for valgkomiteen. 

 

1. Valgkomiteens innstilling til nytt styremedlem med personlig vara fra Gran 

kommune er:  

Janne Buhaug som styremedlem 

Inger Saxrud som personlig varamedlem 

2. Valgkomiteens innstilling til nytt styremedlem fra Ringerike kommune er: 

Ole Petter Løbben som styremedlem (gjenvalg) 

Lise Kihle Gravermoen personlig varamedlem (gjenvalg) 

3. Valgkomiteens innstilling til nytt styremedlem fra Lunner kommune er:  

Bjørn Haugen Morstad som styremedlem (gjenvalg) 

Marit Svenbalrud som personlig vara (gjenvalg) 

4. Valgkomiteens innstilling på styreleder og nestleder: 

Ole Petter Løbben innstilles som styreleder. Som nestleder innstilles Vibeke Olsen. 

5. Valgkomiteens forslag til endringer går ut på å endre § 5-1 i vedtektene fra: 

Selskapets styre består av 5-8 medlemmer. Det skal være minst ett aksjonærvalgt 

styremedlem med personlig varamedlem fra hver av eierkommunene.  

Styret skal også ha ett medlem med personlig varamedlem valgt av og blant 

selskapets ansatte.  Styremedlemmer tjenestegjør i to år av gangen. 

Styremedlemmene fra Ringerike, Gran og Lunner samt det ansattvalgte 

styremedlemmet velges i oddetallsår (2017, 2019, osv.), mens styremedlemmene fra 

Jevnaker og Hole velges i partallsår (2016, 2018, osv.) 

til: 

Selskapets styre består av 5-8 medlemmer.  

Styret skal også ha ett medlem valgt av og blant selskapets ansatte.  Styremedlemmer 

tjenestegjør i to år av gangen.  

Videre er forslaget å endre aksjonæravtalen ved å fjerne følgende setning: 

Det skal være minst ett aksjonærvalgt styremedlem med personlig varamedlem som 

representerer hver av aksjonærene.  



6. Blir styrets forslag vedtatt med varamannsrekke, er valgkomiteens forslag: 

1.vara Inger Saxrud, Gran kommune. 2 vara: Jo Henriksen, Hole kommune. 

 

7.  Forslag til valg av valgkomité: 

Valgkomiteen velges for 4 år av gangen, utskiftning av halve komiteen skjer annen       

hver gang. Dette for å sikre kontinuitet av valgkomiteen arbeid. 

 

8. Godtgjøring: En god regel er å justere godtgjøringen jevnlig på samme måte som 

lønnsjusteringene i samfunnet ellers, eller bruke konsumprisindeksen. For tida ligger 

justeringene på 3 % på begge. 

 

 

Valgkomiteens innstilling er enstemmig. 

 

Hønefoss 21.03.19 

 

 

Frederik Skarstein/s/  Terje Nitschke/s/ Trygve Brandrud/s/ 

Hole kommune  Jevnaker kommune Lunner kommune 

 

 

Kari Anne Jønnes/s/  Kirsten Orebråten 

Gran kommune  Ringerike kommune 
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"'. i?” OPPLAND
J 'v’ fylkeskommune

Regionalenheten  l

Til selskaper hvor Oppland fylkeskommune er medeier

Styreleder

Daglig leder

Leder av  vaigkomite

Vår ref.: 201612781-52 Lillehammer, 28.  mars  2019

Deres ref.:

Fylkestinget behandling av  Eiermelding 2018  og forberedelser  til  selskapenes ordinære

generalforsamlinger  2019

1.  Eiermelding

Eierskapsutvalget i Oppland  fylkeskommune (OFK) skal sikre  en profesjonell  forvaltning av

fylkeskommunens eierskap.

Eierskapsutvalget, som består av fylkesordfører  Even Aleksander Hagen  (AP), Kjersti Bjørnstad (SP), Aud

Hove  (SP), Anne-Marte  Kolbjørnshus (AP), Anne  Elisabeth  Thorsen (AP), Kari—Anne Jønnes (H) og Hjalmar

Nørstebø-Solbjør (ass.  fylkesrådmann) har  lagt fram eiermelding 2018 for Fylkestinget.

Fylkestinget behandlet meldingen 11.12.2018 og tok den til  etterretning med følgende  presiseringer:

Alle IKS tas inn i  Eiermeldingen  for senere år

Anbefalinger i Eierskapskontrollen  for  Vigo  IKS følges opp.

Alle  stiftelser  der fylkeskommunen har  forpliktelser  og/eller  rettigheter i  henhold til stiftelsens

vedtekter, tas inn i  Eiermeldingen  for senere år.

2. Fylkeskommunen som  eier ønsker  at det  fokuseres  på  følgende forhold

2.1  Ordinær generalforsamling 2019

Det er viktig"” a få best  mulig forberedt  underlag til generalforsamlmgene og vi ber_ om a_t

selskapenes ledelse, styrer og valgkomite  bl. a.  bidrar til: '

0  At  kandidatforslag til  valg begrunnes og framgår  av  sakspapirene  til  generalforsamlingen.

Valgkomiteen skal arbeide  for å foreslå en  styresammensetning som kan  ivareta aksjonær-

fellesskapets interesser, og selskapets behov  for  kompetanse, kapasitet  og mangfold. Det  skal  tas

Postadresse: Besøksadresse: Saksbehandler:

Postboks 988 Kirkegt. 76, Lillehammer Erik Lagethon

2626 LILLEHAMMER Bankkonto:  2000 09 50018 Telefon:

Org.nr: 961382335 E-post: postmottak@oppland.org E-post:  Erik.Lagethon@oppland.org



hensyn til at styret skal fungere som et kollegium. Valgkomiteen må sørge for at dens

anbefalinger støttes av selskapets hovedaksjonærer.

' At forslag til styre- og revisorhonorar begrunnes og framgår av sakspapirene til general-

forsamlingen

. At vi får melding om generaIforsamlingstidspunktet innen 10. april 2019. Vennligst gi beskjed til

ostmottak o iand.or

. Protokoller fra generalforsamlinger skal gi en fullstendig oversikt over alle vedtak, dette

innebærer også en komplett oversikt over valgt styre og funksjonstid på de enkelte

styremedlemmer

2.2 Generelt

. Vi oppfordrer selskapene til å bidra til nødvendig skolering av styremedlemmene.

. Vi oppfordrer styrene til å foreta egenevaluering (bl.a.  arbeidsform, funksjon og kompetanse i

forhold til bedriftens utfordringer) minst en gang i året og meddele resultatet til valgkomiteen

eller eierne  i  selskaper der det ikke er valgkomite.

Vi viser til tidligere utsendt  forslag til retningslinjer for valgkomiteen og til forslag til

egenevalueringsskjema for styret. Vi ber om at styrer som ikke har gjort dette vurderer begge disse

forslagene. OFK som eier forventer at styret gjennomfører en egenevaluering.

Vi ber om at dette brevet blir sendt til alle selskapets eiere.

Se også vår side for eierskap på htt  :  www.o land.no olitikk  olitisk-or  anisas‘on rad—

o utval Eierska sutval et hvor bl.a.eierskapsmeldingene finnes.

Vi presisere også at all korrespondanse/papirer angående selskaper sendes til postmottak i Oppland

fylkeskommune( ostmottak o land.or )som eier og ikke til enkeltpersoner i OFK. Dette bl.a. for

å sikre journalføring og arkivering.

Med hilsen

5

Even Aleksander Hagen

Fylkesordfører

Oppflz-md i'yikeeiæmmmw

 



' ' 19/0028/4
SpareBankstiftelsen Mam

GRAN 30APR 2019
sum

Prosjektgave til Skoleelevene i  Gran  kommune  !

Styret i SpareBankstiftelsen  Gran  har fått henvendelser fra et foreldreutvalg i

kommunen når det gjelder IKT-utviklingen i skolen.

Styret  i  SpareBankstiftelsen har derfor på eget initiativ undersøkt situasjonen og

vedtatt at man ønsker å bidra med en ekstraordinær prosjektgave for å løfte det

teknologiske nivået  i  skolene i  Gran.

lfølge de undersøkelsene sparebankstiftelsen har foretatt, er det et sterkt
ønske om at elevene skal utrustes med hver sin personlige pc. Dette er
for å styrke og forbedre effektiviteten i opplæringen. Elevene har vist stort

ansvar  for å ta vare på det utstyret de har fått tildelt.

Fra og med skoleåret 2019/2020 og de to påfølgende skoleårene, vil
Gran  kommune  motta  en prosjektgave tilsvarende innkjøp av ny personlig

pc til alle 5. klassinger og alle 8. klassinger i  Gran  kommune.
Det er viktig at elevene får et personlig ansvar  for pc'ene og at de skal

beholde de i tre år.

I løpet av denne tre års perioden vil skolene i  Gran motta  nesten 1.000

nye pc'er.

Styret i SpareBankstifteIsen  Gran  håper denne ekstraordinære
prosjektgaven kan bidra til at Gran kommune i fremtiden kan opprettholde

et høyere nivå på IKT utviklingen enn i dag.
Man er spesielt opptatt av at kommunen ser muligheten til å videreføre
praksisen med en egen personlig pc til hver enkelt elev.

Når pc'ene er benyttet i tre år, har de  fortsatt  en restverdi og skal fordeles
på de øvrige klassene som ikke omfattes av dette systemet.

Styret i SpareBankstiftelsen håper denne gaven kan bidra til å styrke

læringsarenaen i  Gran  og har  fattet  følgende vedtak:

Skolelevene i  Gran  og Gran  kommune tildeles en prosjektgave på inntil kr.

3.250.000 til styrking av IKT utviklingen i skolen.

Vi ønsker elevene lykke til med skolearbeidet med nye hjelpemidler  !

SpamBanlsslihelwn  (iran Postboks 225. 271 1  (uran Besøksadresse: post-zpsparebankniftelsengunno

NO 995 692 7:12 Tif. 9l ? 28 610 Hadelandshagen,  Storgata 15,  2750 Gran www.smrebankstiflelseugtanno
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SpareBankstiftelsen
GRAN

Gran, 24.04.2019

SpareBankstiftelsen Gran

Jørn Prestkvern

917  28610

'orn s  arebankstiftelsen ran.no

Visjon:
SpareBankstifte/sen Gran skal utløse gode krefter og bety en positiv forskjell for vårt
lokalsamfunn.

Gavevirksomhet:
Ved sin gavevirksomhet skal SpareBankstifte/sen Gran:

—  Bidra til økt kreativitet, positivitet, vekst og bærekraftig utvikling i/okal-samfunnet.
— Prioritere lag og foreninger som bidrar positivt for alle som bor i kommunen.

SpareBankstihelaen Gran Poatboks  225.  271  1  Gran Besøksadresse: pommparebankslifmlsengranno

NO 995 692 ?32 Tlf.917  28 610 Hadelandshagen, Sturgala  15, 2750  Gran wwwsparebankstiflelseno‘anm
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PROTOKOLL  FRA  TRYGG TRAFIKKS LANDSMØTE  9.  APRIL 2019

Møtet  ble avviklet på Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerusgt. 3, Oslo

Det var 27 personer til stede fra medlemsorganisasj onene, hvorav 24 med stemmerett.  [  tillegg

møtte Trygg Traflkks revisor, valgkomiteens leder og ansatte. Deltakerlisten følger

protokollen som vedlegg.

l.  Åpning

Styreleder, Tomas I. Hallem, ønsket velkommen til Trygg Trafikks 63. ordinærelandsmøte.

Styreleders åpningstale følger som vedlegg til protokollen.

2.  Valg av  dirigent

Trygg Trafikks styre foreslo Tomas I. Hallem som dirigent for landsmøtet.

T omas  I.  Hallem  ble enstemmig valgt.

3. Landsmøtet oppnevner to personer til  å  undertegne protokollen

Etter forslag fra dirigent ble Trude C.  Valle  og Anne  Beate  Budalen oppnevnt til å undertegne

protokollen.

Trude  C.  Valle  0g Anne  Beale Bmlalen  ble enstemmig valgt  til  å  undertegne protokollen.

4. Gjennomgang av  forretningsorden

Dirigenten viste til at fbrretningsorden var utlagt i møtet og opplyste at denne ville bli brukt

ved behov. Det kom ingen im1sigelser til forretningsorden.

F  orremingsorden ble  godkjent.

5. Årsrapport  2018  med regnskap

Dirigenten gjennomgikk årsrapporten side for side.

Trygg Trafikks  direktør gjennomgikk deretter regnskapet og ga kommentarer til dette.

Revisor Cathrine Sæther Karlsen kommenterte at revisjonsberetningen var  å  lese på side 35-

36. Hun refererte konklusjonen  i  denne  og prcsiserte at regnskapet gir et riktig bilde.

Styrets årsberetning 2018  ble enstemmig godkjent.

Regnskapet  mer!  noter  ble enstemmig godkjent som  T rygg T rajiklcs regnskapfor  2018.

lgg Trafikks  årsrapport 2018  ble  tatt  til orientering.



6.  Valg av  styreleder
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Leder  av valgkomiteen  Benthe  E. Bondhus gjennomgikk valgkomiteens utsendte forslag til

kandidater.

Valgkomiteen foreslo gjenvalg på sittende styreleder, Tomas Iver Hallem.

T omas I  ver  Hallem  ble  enstemmig valgt  som  styreleder  -  for to år.

7.  Valg av to  styremedlemmer  og ett  varamedlem

Valgkomiteen foreslo gjenvalg på sm'emcdlemmene Eldar Meling og Trude Hagland.

Styremedlemmene ble  valgt  enkeltvis.

Eldar Melding ble  enstemmig valgt  —for  to år  — Politielsfellesforbund

Trude  Hagland  ble  enstemmig valgt  —for  to år  — Nordland  F  TU

Valgkomiteen foreslo gjenvalg for 1.  varamedlem  Elisabeth F. Kristoffersen.

Elisabeth  F.  Kristoffersen  ble  enstemmig valgt  —før  to år  — M4  Ruqfritmfikk

St ret får  etter  val et føl ende sammensetnin  :

Leder:

Tomas Iver  Hallem  (Trøndelag fylkeskommune)

Medlemmer:

Aase Simonsen (Rogaland fylkeskommune)

Eldar  Meling (Politiets  Fellesforbund)

T rude Hagland (Nordland FTU)

Knut Duesund (Telemark FTU)

Hans Jørgen Molvig (Finans Norge)

Anne Marit J ordheim (ansattes rep.)

Vararepresentanter:

1. Elisabeth F. Kristoffersen (MA Rusfri Trafikk)

Ketil  Nordengen  (Akershus F TU)

Mari  Siljebråten (Troms fylkeskommune)

Torunn  Mevik  (ansattes 1. vara)

Bjørn Hagene (ansattes 2.  vara)

8.  Valg av  valgkomite

til landsmøtet 2021

til  landsmøtet  2020

til landsmøtet 2021

til landsmøtet 2021

til landsmøtet 2020

til landsmøtet 2020

til landsmøtet 2021

til  landsmøtet  2021

til landsmøte12020

til 1andsmøtet2020

til landsmøtet 2021

til  landsmøtet  2021

Trygg Trafikks  styre  fremmet forslag om gjenvalg på sittende valgkomite:

Benthe Enes  Bondhus - leder

Camilla  Melgård -medlem
Børre  Skiaker -  medlem

Geir A. Mo -  varamedlem

Styretsførslag til  gjenvalg ble  enstemmig godkjent
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9.  Trygg Trafikks budsjett 2019  og forslag til  budsjett 2020

Trygg Trafikks direktør ga en kon orientering om årets budsjett som har et forventet

overskudd på  500.000  kr.

Direktøren opplyste at Trygg Trafikks  forslag til budsjett 2020 var sendt

Samferdselsdepartementet  i  desember 2018 som del av søknaden for  2020.

Budsjettet er  ikke  endelig behandlet  av  styret.

Presentasjon  av  budsjettfor  2019 og forslag til  planer  og budsjett  2020  ble tatt til

orientering.

De vedtektsfestede landsmøte sakene var ferdig behandlet kl.  11:00.

Oslo, 11.  april 2019

(NH (,Ua-ÅL ” .7, find  ‘  _.

Trude C. Valle Anne Beate Budalen



Deltakere på Trygg Trafikks landsmøte 2019:
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Navn:

Abusdal, Torgeir

Bondhus, Benthe

Budalen, Anne-Beate

Duesund, Knut

Distad, Noralv

Eker, Guro Helene Bakke

Fisktjønmo, Silje

Goodwin, Hanne

Govasmark, Oddvar

Hagland, Trude

Hallem, Tomas Iver

Ole Hæreid

Jordheim, Anne Marit

Ludvigsen, Jon Erik

Meling, Eldar

Nordvik, Dag

Raknerud, Hallgeir

Rovelstad, Jonn Eilert

Skiaker, Børre

Schytz, Solveig

Thorsen, Øyvind Solberg

Tøtdal, Tore

Tubbene, Johannes

Totlandsdal, Henny

Valle, Trude C.

Vinjevoll, Eva M. Ørmen

Ystad, Dag

Representerer:

ATL

Valgkomiteen

MA — Rusfri Trafikk

Styret

Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Nordland FTU

Arendal Kommune

Verdal Kommune

Styret/Nordland Fylkeskommune

Styret

Sogn og Fjordane FTU

Styret

Dekkimportørenes forening

Styret

NLF

Norges Bilsportforbund

NAF

Kongelig Norsk Automobilklubb

Akershus Fylkeskommune

Opplysningsrådet for veitrafikken

American Car Club of Norway

Sogn og Fjordane FTU

Møre og Romsdal FTU

Yrkestrafikkforbundet

Hordaland Fylkeskommune

Trøndelag Fylkeskommune
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Kjære landsmøtedeltakere!

Det er en stor glede for meg å ønske dere alle hjertelig velkommen til landsmøte i Trygg

Trafikk.

Denne velkomst inkluderer også Trygg Trafikks dyktige ansatte. Selv om dere ikke har noen

formell funksjon  i  dette møtet så er det veldig kjekt for meg og stå her og fremlegge

høydepunktene av alt det flotte arbeidet dere har gjort det siste året.

Kjernen  i  Trygg Trafikks samfunnsoppdrag er å være en drivende kraft for å sikre best mulig

sikkerhet for alle trafikantgrupper og være en av hovedaktørene  i  det nasjonale

trafikksikkerhetsarbeidet. Ja, vår strategiplan peker sågar ut en vei der vi skal forsøke å

opptre som et "nav" i  dette.

Men vi er heldigvis  ikke  alene. Nasjonale, regionale og lokale myndigheter, både politiske og

i  embetsverket. Finansnæringen, frivillige  organisasjoner og interessegrupper. Virksomheter

og ildsjeler.

Alle disse spiller hver for seg en  viktig rolle  i  det vi kaller ”den Norske modellen". En modell

som har ført til at vi flere år på rad har vært det mest trafikksikre landet  i  verden.

Organisasjon

Førjeg tar landsmøtet med på ”en  liten" tur rundt våre kjerneaktiviteter og resultater  i  året

som har gått, så harjeg lyst til å starte med å presentere rammene rundt organisasjonen, der

vi er akkurat nå.

Trygg Trafikk har de senere år hatt en god  utvikling i  inntektsgrunnlaget vårt. Spesielt

statsmidlene har vokst betydelig. Her har vi notert en gledelig økning på drøyt 90 % over en

6-års periode fra 2013 — 2019.

Vårt produkt er kunnskap og forebyggende trafikksikkerhetsarbeid  i  ulike former. Vår  viktigste

innsatsfaktor er kompetente medarbeidere. Det betyr at med større økonomi så har det vært

mulig for oss å rekruttere flere ressurser.

Og så er det fortsatt rom for å utvide kjerneaktiviteter samtidig som det ikke skorter på nye

prosjekter og ideer.  Slik  sett håper vi at våre nærmeste samarbeidspartnere også inn  i

fremtiden ser nytten av å satse ytterligere på vårt arbeid.

Ved årsskiftet hadde vi 58 dyktige og dedikerte medarbeidere  i  organisasjonen. Disse

utgjorde totalt 50 og et halvt årsverk. Gjennomsnittsalderen på våre ansatte er 51 år.

Vi har  Iitt  flere kvinner enn menn ansatt  i  Trygg Trafikk.

loverkant av 53  %  av våre ansatte ved siste årsskifte var kvinner.

Organisasjonen har  i  tillegg til en sentral stab over tid etablert et svært kompetent og erfarent

"fylkesapparat" med representasjon  i  alle fylkene. Ca. 30 medarbeidere har sitt daglige virke

ute  i  fylkene.

For å tilpasse oss regionreformen vil vi f.o.m. 1. mai  i  år organisere oss  i  henhold til denne.

Gjennom det siste året har det pågått drøftinger med ansattes  tillitsvalgte  som har konkludert

med en godt forankret organisasjonsmodell når 18 fylker blir til 11.

A
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Det er  styrets  bestemte oppfatning at vi har en organisasjon som er godt rustet til å møte de

utfordringer som måtte stå foran oss i fremtiden.

Ulykkestall
Innsamling og registrering av ulykkesdata er en forutsetning for å utvikle målrettede og

forebyggende tiltak mot trafikkulykker. Kunnskap og læring fra ulykkesundersøkelser vil få

stadig økt betydning, både for videreutvikling av trafikksikkerhetstiltak og for organisatorisk

læring.

lNorge baserer vi det kunnskapsbaserte, forebyggende arbeidet på ulykkesstatistikk fra

Politiet og SSB samt på analyser av alle trafikkulykker med omkomne, de såkalte UAG-

analysene.

Omkomne og hardt skadde i trafikken  2004 — estimert  2018  - Målkurve frem mot

2030

l2018 er det foreløpig registrert 108 omkomne i trafikken på Norske veier. Dette er omtrent

på nivå med 2017 da 106 ble registrert omkommet. Dette betyr at vi igjen har stabilisert

antallet omkomne på et enda lavere nivå over tid.

Samtidig er det ting som kan tyde på at også antallet hardt skadde, for første gang på lenge,

er i ferd med å se signifikant reduksjon. Pr. dato estimeres ca. 590 hardt skadde  i  trafikken  i

2018, noe som i tilfelle betyr en reduksjon fra  2017  på rundt 75!!

Skulle dette bli resultatet når de endelige 2018-tallene foreligger i løpet av mai-måned så

betyr det at vi igjen er "i rute" i forhold til 2024-målet om maksimalt 500 omkomne  &  hardt

skadde i trafikken og maksimalt 350 i  2030.

Det føles allikevel helt meningsløst å snakke om positiv utvikling når så mange fortsatt årlig

rammes så hardt av trafikkulykker! Det er selvsagt så uendelig mer enn statistikk når

hundrevis av familier rundt i landet vårt har mistet nære og kjære, plutselig, brutalt og uten

forvarsel.

De som har gått bort får vi ikke tilbake, men det m—å fortsatt jobbes hardt for at andre skal

unngå å oppleve det verst tenkelige.

Det langsiktige målet for trafikken på norske veier &" at ingen pårørende mottar et tragisk

budskap om at deres kjære har mistet livet eller blitt hardt skadd etter en kollisjon eller

utforkjøring.

Omkomne i trafikken  2018  —  pr.  100.000  innbyggere  -  Nordiske land

4 april ble EU-tallene på omkomne i  2018  offisielle. Det er "status quo" i  Europa, akkurat slik

som det har vært de siste 5 årene.

Det mest nærliggende for oss er å sammenligne Norge med de øvrige Nordiske land.

Sverige og Danmark lå i mange år foran Norge i trafikksikkerhet målt statistisk. Her ser vi at

dette bildet nå er snudd på hodet.

l2018 registrerte vi drøyt to omkomne pr.  100.000  innbyggere i Norge. Som vi ser så er

både Sverige og Danmark over tre.

I Finland har man forholdsmessig akkurat dobbelt så mange trafikkdrepte som i Norge.



Omkomne  i trafikken 2010-2018  -  Skandinavia

Ser vi på utviklingen i de Skandinaviske land over tid så finner vi at Norge har hatt den klart

største reduksjonen av trafikkdrepte over tid. Hvis vi sammenligner gjennomsnittet av nivået

fra 2010-2013 med nivået i perioden 2014-2018 så har Norge her hatt en reduksjon på 31 %.

Deretter kommer Finland med en reduksjon på 14 %, Danmark med 12 % og Sverige med

bare  3  %.

Vi registrerer fra tid til annen politikk som har til formål å liberalisere og forenkle, også på

samferdselsområdet. I disse sammenhengene vises ofte til våre naboland.

l Trygg Trafikk skulle vi nok heller ha sett at vi  i  Norge hadde holdt oss konsistent til de

rammer og retningslinjer som er opparbeidet over tid.

Statistisk sett er detjo ingen tvil om at dette er en retning som har gitt resultater!!!”

Nullvisjonen % konkrete nasjonale mål
Det er både riktig og viktig -  å uttrykke et sterkt håp om at ulykkestallene fortsatt kan

reduseres, og det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet drives heldigvis fortsatt bestemt mot en

visjon der ingen dør eller blir hardt skadd i veitrafikken.

Arbeidet preges av en offensiv holdning, og i Trygg Trafikk er vi overbevist om at dette g

dette noe av det viktigste samfunnsarbeidet som gjøres.

TØI % potensialet i.fh.t. 2030-målet

I det nasjonale faglige miljøet er det konsensus rundt behovet for nye og effektive tiltak på

området, samtidig som vi fortsetter med de virkemidler som vi har hatt gode resultater av.

I  en rapport fra TØI i 2018 har man sett på om målene om maksimalt 500 omkomne og hardt

skadde i 2024 og 350 i 2030 kan nås, og evt. hva som skal til.

Det løftes 33 ulike og målbare tiltak som må gjennomføres fullt ut hvis målene skal nås.

På tavla ser vi noe nær halvparten av disse tiltakene og bare etter et kort "gløtt" på dette, så

ser man fort at det vil kreve stort politisk mot å gjennomføre.

Reduksjon av fartsgrenser, ISA, alkolås, dobling av politikontroller, streknings-ATK, betydelig

økning av gebyrer etc. er alt sammen tiltak som ikke umiddelbart kan karakteriseres som

"populære".

Slik sett vil det også i mange år fremover være behov for Trygg Trafikk som en aktør vi kan

stole på at utelukkende snakker trafikksikkerhetens sak og som er tro mot den rollen

organisasjonen har.

Vi skal fakta- og forskningsbasert hjelpe folkevalgte på alle nivåer til å ta de vanskelige men

riktige beslutningene for å sikre en fortsatt utvikling frem mot nullvisjonen og konkrete

nasjonale ambisiøse mål.

Trygge og sikre barn — intro.

Med dette bakteppe skal jeg nå ta forsamlingen igjennom Trygg Trafikks hovedaktiviteter i

2018.

A



Antall trafikkulykker med barn er betydelig redusert, men det er fortsatt behov for innsats på

dette området.

Vi skal bidra til å opprettholde den positive utviklingen, også for nye generasjoner.

Vi oppfordrer til systematisk trafikkopplæring utfra to begrunnelser:

Den ene er at barn skal lære hva som er sikkert og hva som er farlig slik at de unngår ulykker

i et kortsiktig perspektiv. Den andre er å ha et langsiktig, forebyggede perspektiv, etablere

gode vaner og skape en sikkerhetskultur.

Vi er pådriver for at barn skal være trygge og sikre  i  trafikken, herunder at myndighetene

legger større vekt på hensynet til barn og unge  i  planlegging av transportsystemet, både

nasjonalt, regionalt og lokalt.

I Nasjonal Tiltaksplan for Trafikksikkerhet på Veg 2018—2021 er det for første gang i dette

planarbeids historie uttrykt en "nullvisjon" som en reel målsetning.

Her står det nemlig å lese at: ”Vi  skal  oppleve null omkomne barn  i  trafikken iminst ett av

årene iperioden  2018-2021

Trygge  og sikre barn

Spesielt med bakgrunn  i  økningen i statlige tilskudd også  i  2018 har vi kunnet eskalere og

ytterligere utvikle våre aktiviteter på dette området:

o Vi har fortsatt å utvikle Barnas Trafikklubb og ved utgangen av året var ca. 37 % av

landets barnehager medlemmer  i  klubben. Barnas Trafikklubb har f.eks. mange

oppdrag som barnehagene bruker når de planlegger og er på tur. Vårt mål er at

innholdet  i  klubben optimalt hjelper barnehagen med å arbeide med rammeplanens

fagområder.

-  Gjennom barnehagekurs samt kurs på lærerutdanningene har vi truffet mer enn

1.500 barnehagelærere eller kommende lærere og formidlet viktigheten av

planmessig arbeid og trafikkopplæring i  barnehagen.

-  I en kartlegging vi gjorde  i  2017 finner vi at andelen skoler som har temaet trafikk

nedfelt  i  egne planverk nå er på 83 %. Målet er 95  %  så vi er ikke helt der vi ønsker.

Men når så mange skoler tross alt har planer for trafikkopplæring er det  viktig at vi har

oppdatert og tilgjengelig materiell.

l 2017 registrerte vi nærmere 408.000 sidevisninger på tryggtrafikk.no/skole der bl.a.

vår digitale sykkelprøve ligger.

-  For å sikre en tryggere skolevei har vi sammen med gode samarbeidspartnere

videreutviklet konseptet Hjertesone, der skoler over hele landet jobber effektivt med

trafikksikkerhet  i  samarbeid med foreldre og elever.

Vi opplever nå at fler og fler kommuner og skoler tar kontakt for veiledning i  hvordan

man kan etablere hjertesoner rundt skolene.

Det kan være FAU, rektor eller Folkehelsekoordinator som tar  initiativ,  eller det kan

være kommunale vedtak som er drivkraften  i  arbeidet. Vi ser  i  økende grad slike

kommunale vedtak som skal sikre trygge soner rundt skolene over hele landet.

Sykkeldyktig.no

Det er et politisk mål at 8 av 10 barn skal gå eller sykle til skolen. Føringeri læreplaner

presiserer hvilket ansvar skolen har for å gi barna trafikkopplæring. Å kunne sykle er en  viktig

ferdighet.

".mx yum:
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Det er imidlertid store forskjeller mellom kommunene i hvordan opplæringen gjennomføres.

Årsaken til disse forskjellene kan være ressurser, kompetanse, skolestørrelse og trafikale

forhold.

Mange opplever at informasjon om trafikkopplæring på sykkel er vanskelig tilgjengelig

og/eller lite enhetlig. Dette gjelder både informasjon og veiledning om teoretisk og praktisk

sykkelopplæring, samt hvor skolene kan finne informasjon og kurs for kompetanseheving av

lærere.

Sammen med NAF, Syklistenes Landsforening og Norges Cykleforbund har vi blitt enige om

at det er behov for samordning av trafikkopplæringen på sykkel.

Med finansiering fra bl.a. Samferdselsdepartementet har vi startet arbeidet med å etablere et

felles nettsted der relevant informasjon og materiell som skolene trenger for undervisning i

sykkelopplæring er samlet.

Portalen skal være klar  i  god tid før skolestart  i  2020 og vi tror at dette vil gjøre det lettere for

lærere å finne informasjon og materiell for å drive god og målrettet trafikkopplæring på sykkel

i skolen. Teknologien som er valgt vil gjøre det lett og intuitivt å drive trafikkopplæring på

sykkeL

Før jeg tar hull på neste tema har jeg lyst til å vise dere en film som eksemplifiserer hvordan

vi forsøker å påvirke holdninger og adferd gjennom å kommunisere både til hode og hjerte.

Alle småbarnsforeldre kjenner på de små daglige kampene med sine barn. Flere ganger om

dagen står man overfor valget om å ta kampen eller la være.

Vi utviklet derfor konseptet  #voksenpoeng og idéen «Noen kamper er verdt å ta».

Gjennom en såkalt multikanal-strategi for Facebook, YouTube og Snapchat ble  rundt  1,4

mill. nordmenn eksponert for dette budskap.  Drøyt 1  mill. så filmen organisk. ] tillegg ble 2,3

mill. nordmenn eksponen‘ for  budskapet i annonsene  på tvers av plattformene som drev

kampanje/øpet.

En viktig årsak til at vi over tid har sett en betydelig nedgang i antallet barn som omkommer i

trafikken er, som filmen tydelig viste, at vi sikrer barna våre på en helt annen og mye

tryggere måte enn før.

Det er påbudt å sikre barn i bil. Barn som er under 135 cm høye skal alltid bruke godkjent

barnesikringsutstyr som er riktig i forhold til barnets vekt og høyde.

Trygg Trafikk har en rekke viktige ansvarsområder i Nasjonal Tiltaksplan å dette området og

vi dekker dette ansvaret gjennom en rekke ulike tiltak:

o Kampanjen  «  Tryggest bakovervendt» ble gjennomført i form av en butikkampanje

hos samarbeidspartnere og digital konkurranse på egne flater
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.  Delaktiviteten «Voksenpoeng» er en kreativ plattform for kampanjeaktiviteter knyttet

til aktuelle problemområder på Barn  i  bil-feltet. Aktiviteten er et treårig kampanjeløp i

tett samarbeid med If Forsikring

.  Nettjenesten  ”Bilstolvelgeren.no” gir svar på hvilken type biI-stol som passer best til

det aktuelle barnet, basert på informasjon om alder, vekt og høyde.

o  Vår ”Svartjeneste" er bemannet med kompetente medarbeidere på alle ukedager og

gir faglig gode svar på spørsmål fra foreldre og andre

.  l 2018 sikret 57  %  sine barn  i  alderen 1-4 år korrekt, altså bakovervendt. Dette er

status quo  i  forhold til året før. Det nasjonale målet i 2022 er 75 %.

Omkomne pr. mill. barn og unge 0-17 år
Høsten 2017 la Trygg Trafikk frem sin modell for atferdspåvirkning på en konferanse  i

Brussel, arrangert av European Transport Safety Council (ETSC).

Et tema som kom opp, var behovet for å utveksle erfaringer på tvers av landegrenser og

operere med felles betegnelser. For å følge opp dette ble det  i  fjor nedsatt et to—årig prosjekt

som har fått betegnelsen LEARN!

Prosjektets hovedmål er å forbedre kvaliteten på trafikksikkerhets- og mobilitetsutdanning i

Europa ved å lage en håndbok som inneholder retningslinjer for beste praksis for utforming,

gjennomføring og evaluering av slike prosjekter.

Trygg Trafikk sitter i ekspert-panelet, som januar 2019 arrangerte sin første konferanse (i

Madrid), der rapporten om kartlegging av landenes status på trafikkopplæring i  skolen (6-17

år) ble lagt frem.

Denne rapporten viser at vi ligger best an  i  Europa på barnedødelighet  i  trafikken men den

viser også flere land har kommet lenger enn os i å integrere trafikkopplæring som en del av

utdanningsløpet  i  skolen.

Trafikksikker ungdomstid  — Intro.
Antall drepte og hardt skadde ungdommer  i  alderen 16—24 år er redusert de senere årene.

Allikevel er ungdom, spesielt unge mannlige bilførere, fortsatt høyt representert på

ulykkesstatistikken.

larbeidet mot nullvisjonen er ungdom en viktig målgruppe. Trygg Trafikk har to tilnærminger i

ungdomsarbeidet.

Hovedsatsningen er skoletiltak rettet mot alle og har til hensikt å styrke den gode atferden. l

tillegg er det nødvendig å rette spesielle tiltak mot de mest risikoutsatte ungdommene.

Trafikksikker ungdomstid

-  Valgfaget trafikk ble  innført  høsten 2011 og ble raskt et populært fag. Målet vårt var

at 25  %  av skolene skulle tilby dette faget, og for skoleåret 2017/18 var tallet 27,1%.

Innføringen av valgfaget trafikk bidrar til en mer fullstendig og tverrfaglig tilnærming til

trafikkopplæring.

Elever som velger dette faget kan ta trafikalt grunnkurs  i  faget.
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Trygg Trafikk har skrevet lærebok og avholder nettverksmøter med

ungdomsskolelærere rundt  i  landet. Akkurat nå er vi i sluttfasen med en ny veiledning

til læreplanen  i  faget som skal være klar til skolestart 2019/20.

Faget inneholder en rekke elementer som er vektlagt  i  Trygg Trafikks modell for

atferdspåvirkning, og som tidligere forskning har dokumentert er av betydning for å

påvirke adferd.

Faget er  nylig evaluert av Transportøkonomisk  Institutt  med svært gode resultater:

Elevene liker faget, det har en fin blanding av teori og praksis, og omtrent like mange

gutter og jenter tar faget, OG ....... de trives!  ©

”Underveis" er et magasin for elever på 10.  trinn i  ungdomsskolen. Den primære

målgruppa er ungdomsskoleelevene selv, sekundærmålgruppen er foreldre og lærere

i  ungdomsskolen.

Målet er å  tilby ungdom relevant lesestoff med oppdrag om trafikk og trafikksikkerhet

for kompetanseheving og refleksjon. Innholdet  i  magasinet er knyttet til læreplaner  i

ulike fag, og skolene kan bruke det  i  tverrfaglig arbeid. Magasinet har  blitt  veldig godt

mottatt  i  skolene.

Magasinet  fikk i  2018 et ”ansiktsløft" for å gjøre det enda mer brukervennlig i

klasserommet og hadde et opplag på 65.000.

#ErDuSikker?  er et metodeutviklingsprosjekt der vi tester ut effekten av  ung-tiI-ung-

formidling gjennom en konkurranse mellom skoler  i  videregående.

Målet er at elevene skal bli mer bevisste på hvordan de opptrer  i  trafikken og ta sikre

valg. Prosjektet er en videreføring av Jentenes trafikkaksjon.

l2018 deltok 27 videregående skoler  i  8  fylker  og satte  klare atferds— og

kunnskapsmål med arbeidet.

lmange av fylkene arrangerer våre distriktsledere sammen med gode

samarbeidspartnere russe-seminar eller tema-dag for russen. Her fokuseres den

økte risikoen gamle biler, mange passasjereri bilen samt fest og alkohol fører til.

I2017 var det rekordlave 50  ulykker  med russebusser og -biier  før 17. mai.

Vi har ennå ikke offisielle tall fra 2018 men vi håper selvsagt at ulykkesreduksjonen

fortsetter.

Det er ingen  tvil  om at det å møte ungdommen og i  praksis vise alle

risikomomentene, faktisk fungerer.

Vi har videre utviklet et digitalt planleggingsverktøy for å visualisere enkle, men

viktige  avgjørelser  i  trafikken.

"Planleggeren” er ment som et hjelpemiddel for å skape gode vaner og bli mer

bevisst på egne valg.

Transportøkonomisk  Institutt  bidrar  i utviklingen  av dette verktøyet.
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Sikkerhet  for  fotgjengere  og syklister — Intro.
Det er en nasjonal satsing at flere skal gå og sykle, og målet er at dette ikke fører til flere

ulykker. Mange veier og områder er ikke særlig godt tilrettelagt for gående og syklende

Samtidig er det en stor andel syklister som ikke bruker sykkelhjelm til tross for at dette

reduserer risikoen for alvorlig hodeskade. Refleksbruken blant fotgjengere er også for lav,

noe som utgjør en risiko for påkjørsler.

Trygg Trafikk formidler kunnskap om hvordan ulykker kan unngås og betydningen av å følge

trafikkregler. Vi er pådriver for bedre tilrettelegging for fotgjengere og syklister, samtidig som

vi påpeker disse trafikantgruppenes ansvar for egen sikkerhet.

Våre kampanjer skal gi innsikt og gi mottakerne en forståelse av sammenhengen mellom

mottakers handlinger  i  trafikken og de konsekvensene dette kan medføre.

Bruk av sikkerhetsutstyr som bilbelte/barnesikring i bil, refleks Iys og sykkelhjelm reduserer

risikoen for ulykker og skader betydelig.

Også i 2018 gjennomførte Trygg Trafikk betydelige kampanjeaktiviteter for å sikre maksimal

og optimalt bruk av sikkerhetsutstyr.

Refleksdagen

-  Trygg Trafikk og SpareBank 1 har  i  flere år samarbeidet om å skape økt

oppmerksomhet rundt Refleksdagen og refleksbruk. Refleksdagen ble avviklet 18.

oktober.

Kampanjen er digital og ldékonseptet «Mørket kommer» gjelder foreløpig for årene

2017, 2018 og 2019. Kampanjen fikk bred spredning.

-  Årets refleksdesign fra Kygo ble svært godt mottatt.

-  SnapChat leverte nærmere 2,5 mill. visninger. Vi nådde over 767.000 unike brukere

og filteret ble delt av mer enn 80.000 unike snapchattere.

-  Våre time-Iapse filmer nådde mer enn 360.000 unike Facebook-brukere

- ltillegg registrerte vi nærmere 480 oppslag i  radio, TV, nettaviser mm., hovedsakelig i

tidsrommet september — november knyttet til Trygg Trafikk og refleks.

-  Våre tellinger viser at refleksbruken på landsbasis har økt fra 40 til snaue 44 %.

Det nasjonale målet  i  2022 er at 50 % av alle voksne skal bruke refleks.

Skadefri bruk av sykkel

-  Ja, det vi akkurat så her det var en smakebit på sykkelhjelmkampanjen som vi har

utviklet sammen med Tryg Forsikring.

-  ldékonseptet «Verre er det ikke» gjelder for 2017, 2018 og 2019.

Kampanjen har som formål å sette hjelm på dagsorden -uten bruk av pekefinger men

snarere spille på følelser.

-  Tryg Forsikring og Trygg Trafikk har i flere år samarbeidet om ulike prosjekter knyttet

til bruk av sykkelhjelm.

Trafikksikkerhet og sykling er et av Trygg Trafikks kjerneområder, og organisasjonen

jobber naturlig nok med dette på flere områder og flere nivåer.

-  Overordnet mål er å sette søkelyset på ”Folkesyklisten”i alderen 18—65 år og bruk av
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sykkelhjelm.

-  Spesielt  i  månedene mai til august ser vi omfattende dekning i  media av våre

budskap på dette området.

-  Profilene vi bruker i denne kampanjen skal være troverdige, ha appell  i  store

målgrupper, store følger—tall og evne til å engasjere. Dette mener vi at vi også lyktes

godt med i 2018

-  De siste tellingene foretatt av Statens Vegvesen viser at tilstanden for 2018 viser at

snaut 63,6 % bruker sykkelhjelm. Målet i 2022 er 70 %, så her er vi på god vei.

Utfordringen ligger spesielt på å få ungdom i alderen 12—17 år til å ta på seg

sykkelhjelm.

Fremtidens sykkelopplæring

- lforskningsprosjektet  ”Barn, oppmerksomhet  og sykling"vurderer vi effekten av

oppmerksomhetstrening med barn, som en del av sykkelopplæringen i skolen

-  Barn i alderen 8-10 år sykler mye i trafikken og vi vet at evnen til å orientere seg og

bruke oppmerksomheten riktig, ikke er fullt utviklet hos så små barn

- lsamarbeid med SINTEF og Dagfinn Moe har vi utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om

barns oppmerksomhetsutvikling og gjennomført oppmerksomhetsstudier av barn i 3-5

trinn.

-  Med bakgrunn i dette er det utviklet et undervisningsopplegg, og lærere er nå i

forberedelsesfasen for å kunne starte undervisningen denne våren.

-  Ett av våre håp for dette prosjektet er at vi skal ”knekke koden" for å bevise at

trafikkopplæring har effekt!

Systematisk trafikksikkerhetsarbeid  —  Intro.

Kommuner og fylkeskommuner har et viktig ansvar for innbyggernes trafikksikkerhet, blant

annet som vei-eier, skoleeier og arbeidsgiver.

Trafikksikkerhet er et tverrfaglig område, og samordning av arbeidet er en utfordring.

Trafikksikker kommune og Trafikksikker fylkeskommune er godkjenningsordninger utviklet av

Trygg Trafikk.

Kriteriene bygger på eksisterende lovverk og er en hjelp for kommuner og fylkeskommuner til

å systematisere trafikksikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer.

Folkehelsearbeidet er sentralt i kommuner og fylker, og Trygg Trafikks ambisjon på dette

området er å bidra til å knytte trafikksikkerhet til det ulykkesforebyggende helsearbeidet.

Trafikksikker kommune  &  fylkeskommune

Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for hva en trafikksikker kommune og -fylkeskommune er

og hvordan disse børjobbe.

l samarbeid med fylkeskommunene har disse kriteriene blitt til en godkjenningsordning og en

modell for et helhetlig og tversektorielt kommunalt  &  fylkeskommunalt trafikksikkerhetsarbeid.

I  Nasjonal tiltaksplan er det definert et mål om at det innen utgangen av 2021 skal være

godkjent 125 kommuner i samtlige fylker.

Med foreløpig 101 godkjente kommuner er vi på god vei til å innfri dette målet.
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Tiden går fort og vi er nå allerede i gang med å re-godkjenne kommuner som ble

førstegangs—godkjent  i  2015. Godkjenning som trafikksikker kommune har som kjent en

"holdbarhet" på  3  år.

låret som har gått har vi gjennomført seminarer i Rogaland, Akershus, Troms og Hordaland

med tema kommunale trafikksikkerhetsplaner.

Vi mener at kommunale planer i større grad må gjenspeile det tverrsektorielle arbeidet og bli

ennå mer konkret på hvilke tiltak som skal gjennomføres.

ltillegg vet vi at bare drøyt 40 % av kommunene har operative trafikksikkerhetsplaner. Trygg

Trafikk har en ambisjon om å bidra til at dette tallet økes betydelig gjennom de neste årene.

I samarbeid med Vegdirektoratet har vi startet prosessen med oppfølgingstiltak nr. 129 i

nasjonal tiltaksplan. Under dette tiltak har vi forpliktet oss til å etablere et nettbasert

innføringskurs for ansatte  i  kommuner og fylkeskommuner. Kurset skal bidra til økt

bevisstgjøring om egen risiko i trafikken og er planlagt ferdigstilt før sommeren i år.

Og så er Oppland fylke godkjent som den første trafikksikre fylkeskommune. Dette skjedde i

oktober i fjor. lprosessen med å etablere kriteriene samarbeidet Trygg Trafikk tett med

Oppland fylkeskommune som gjennomførte arbeidsprosesser i alle respektive sektorer.

Flere fylker er i prosess mot godkjenning.

lfjor  — på samme talerstol — sa daværende styreleder i Trygg Trafikk Geir M0, at dette

prosjektet vil være med på å definere trafikksikkerhetsarbeidet i Norge i årene fremover.

Dette stillerjeg meg bak.

Bedre trafikksikkerhet og trafikksikker adferd  —  Intro.

Antall alvorlige trafikkulykker er sterkt redusert, men det er fortsatt et godt stykke frem til

nasjonale mål.

Trafikantenes atferd er medvirkende årsak til de fleste dødsulykker, særlig ruskjøring, høy

fart og manglende førerdyktighet. Distraksjon har blitt et økende problem i trafikken.

Trygg Trafikk arbeider målrettet for at myndigheter, næringsliv, organisasjoner og

enkeltpersoner skal ha et bevisst forhold til sikkerhet og er motivert til å ta sikre valg i

trafikken.

Pådriversaker
Pådriverarbeidet er en sentral del av Trygg Trafikks samfunnsoppdrag. Ifølge strategi 2018-

2025 skal Trygg Trafikk «aktualisere trafikksikkerhet som tema i samfunnsdebatten og styrke

pådriverroI/en». Pådriverarbeidet kobles til aktuelle prosesser på alle relevante

myndighetsområder og -nivåer.

Media og alliansepartnere brukes når dette vurderes som hensiktsmessig.

Vi deltar svært aktivt i offentlige høringer, inviterer oss inn i møter, deltar i innspillsseminarer,

sender brev, dokumenterer, sender kronikker og leserinnlegg til media og mye mer.

lde siste årene har vi også deltatt aktivt på Arendalsuka.

Målet er å få gjennomslag for politikk som virker positivt for trafikksikkerheten.

l2018 prioriterte vi å ha fokus på disse sakene:



Regjeringen besluttet i fjor at det skal utarbeides en ny nasjonal  handlingsplan  for

fysisk aktivitet.  I denne skal mål om 10  %  reduksjon  i  fysisk inaktivitet innen 2025

videreføres.

Trygg Trafikks mål med pådriverarbeidet i denne prosessen har vært å bidra til fokus

på trafikksikkerhet som forutsetning/virkemiddel for økt fysisk aktivitet blant barn og

unge

Overordnede mål og strategier  i  handlingsplan for fysisk aktivitet skal inngå i ny

folkehelsemelding som skal fremmes for Stortinget nå  i  vår.

Vårt mål  i  innspillene til ny folkehelsemelding er å bidra til fokus på trygg sykling og

gange, herunder også bedre skadestatistikk.

Apropos bedre skadestatistikk: lnasjonalt planverk slås det fast at: «det er et

betraktelig potensiale for forbedring i  samordning og utarbeidelse av  skadedata».  Det

er f.eks.  i  dag et betydelig problem med underrapportering av skadde fotgjengere og

syklister.

lTrygg Trafikk har vi lenge hatt et ønske om å ta aktivt tak  i  denne problemstillingen

og ga for ca. ett år siden et oppdrag til en av nestorene  i  helsemiljøet om å utarbeide

en rapport som gir en total oversikt over det reelle antall skadde i trafikken.

Rapporten foreligger  i  disse dager og funnene er oppsiktsvekkende.

Vi visste at underrapportering på lettere skadde er stor. Rapporten vår viser at bare

ca. 15 % av de som blir lettere skadd  i  trafikken figurerer  i  offentlig

(samferdsels)statistikk.

Det er dog intet mindre enn oppsiktsvekkende og dramatisk  i  forhold til nasjonale mål,

at bare ca.  35-40  % av de som blir hardt skadd  i  trafikken figurerer  i  offentlige

registre.

Dette er et tema vi nå har løftet for de nasjonale aktørene på området.

Ellers har vi brukt mye energi på å sikre at trafikkopplæring også er på plass  i

fremtidens skole og konkret til stede  i  nye læreplaner. Dette var en oppgave som  i

løpet av prosessen viste seg vanskeligere enn antatt, men som nå ser ut til å være på

sporet igjen.

lutkast til nye Iaereplaner som nå er på høring har trafikk fått en større plass enn det

har hatt  i  tidligere planer.

Arbeidet med å sikre at økt gange og sykling i  storbyområdene ikke skjer på

bekostning av økt antall ulykker er et arbeid vi kontinuerlig har fokus på.

Vi har gjennom det siste året opplevd at våre innspill  i  økende grad har blitt hørt og

dette vil forhåpentlig kunne bidra til at "nullvekstmål" og ”nullvisjon" ikke kolliderer ut i

fremtiden.

Regionreformen har vi bearbeidet  i  to retninger. Vi har, som tidligere nevnt,

reorganisert oss slik at vår organisering og ressurser passer til de 11 nye fylkene.

Så har vi, bl.a. gjennom vårt svært kompetente fylkesapparat, sørget for å spille inn

behovet for fokus på trafikksikkerhet  i  de prosessene som fellesnemndene har hatt
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frem mot fylkessammenslåingene.

Vi har tilskrevet alle fellesnemnder, også fylker som skal fortsette som før, med

samme budskap og vi har svart på den omfattende høringen: "Fra sams og samling".

Konferansen som følger etter dette landsmøtet er  i  sin helhet tilegnet regionreformen
og de konsekvensene denne har eller kan få for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge.

-  Sist men ikke minst så har vi spilt inn godt trafikksikkerhets-stoff til politiske partier og

—fraksjoner både nasjonalt og regionalt i forhold til to nye regjeringsplattformer det
siste drøye året. Så har vi også gitt innspill til kommune- og fylkestingsvalget og

statsbudsjettet for 2019.

Vi er fornøyd med å observere at våre og andres innspill fører til at det blir mye bra

trafikksikkerhetspolitikk ut av dette.

Arbeidet  i fylkene —  Intro.

På distriktskontorene til Trygg Trafikk arbeides det daglig for å skape en mer trafikksikker

hverdag rundt om i landet.

Våre distriktsledere og øvrige medarbeidere jobber tett sammen med fylkenes

trafikksikkerhetsutvalg.

Her defineres konkrete aktiviteter og prosjekter som finansieres over fylkenes budsjetter.

Våre distriktskontorer representerer hele "skalaen” av kjente trafikanttiltak og alt jeg hittil har

presentert for dere ligger i prinsipp i distriktsledernes aktivitetsplaner.

De støtter i tillegg fylkeskommunenes arbeid og bidrar til å sikre fokus på alt det viktige

arbeidet som ikke handler om veibygging og kjøretøyteknologi.

Arbeidet i fylkene
Rett uten for lokalet her finner dere 2018-årsrapponrter fra våre distriktsledere. Disse

dokumenterer det brede spekter av aktiviteter  i  fylkene: Av kjerneaktiviteter i fylkene bør

nevnes:

-  Arbeidet med å sikre flest mulig trafikksikre kommuner, skoler og barnehager

-  Oppfølging av barnehager og skoler i forhold til behov for kurs, workshops, veiledning

og nettverksmøter.

Temaer er: Barnas Trafikklubb, Sykkel, Skolestart, Refleks  &  Trafikk Valgfag

-  Gjennomføring av russe-tiltak

-  Planlegging og gjennomføring av minnemarkeringer.

-  Vi bidrar videre til å sikre optimal kunnskap om behovet for trafikantrettede tiltak blant
politikere, embetsverk og andre

-  Gir innspill til relevant planarbeid, f.eks.: trafikksikkerhetsplaner, folkehelse,

opplæring mv.

-  Sikrer at Trygg Trafikk er synlig i samfunnsdebatten, både i media og andre relevante
møteplasser

- Og følger opp kampanjene Barn i Bil, Refleks og Hjertesone

l
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Vi opplever samarbeidet  i  fylkene som svært godt og setter også stor pris på samarbeidet

med øvrige partnere på fylkesnivå.

Film — Minnemarkeringer  i  25 år  i  Vestfold
Jeg har lyst til å vise en kort film som markerer 25 år med minnemarkeringer  i  Vestfold.

Denne viser hvordan en minnemarkering for trafikkofre  i  hovedsak gjennomføres men den er

også et godt bilde på det gode og brede trafikksikkerhetssamarbeidet som foregår  i  fylkene.

Denne type minnemarkeringer foregåri 11 fylker.

Økonomisk resultat  i  2018

2018 ble gjort opp med et økonomisk overskudd på snaut 935.000 kroner. Dette er en del

bedre enn årets budsjetterte resultat. Styret er godt fornøyd med resultatet og vil foreslå at

overskuddet avsettes til annen egenkapital. Vi er med dette oppe  i  en EK på nærmere 10

mill. kroner eller en EK-andel på 30,5 %.

Jeg kan forsikre landsmøtet om at organisasjonens dyktige økonomimedarbeidere har

stålkontroll på hver en krone som brukes og at organisasjonens økonomi forvaltes  i  tråd med

de forventninger som stilles til oss fra Storting, Fylker, finansnæringen og samfunnet for

øvng.

Nettverk

I tillegg til å delta «rundt bordet»  i  ulike nasjonale nettverk sammen med forvaltningen på

mange nivåer, deltar vi også  i  en del andre formaliserte organisasjoner og nettverk.

Trygg Trafikk er rådsmedlem  i  Nordisk Vegforum og i  Opplysningsrådet for Vegtrafikken.

Direktøren er  i  tillegg varamedlem til styrene  i  begge organisasjoner.

På nordisk basis har vi et godt samarbeid med Nordisk Trafikksikkerhetsråd som er et

fellesorgan for de nordiske trafikksikkerhetsorganisasjonene.

Trygg Trafikk er medlem av den Europeiske organisasjonen for trafikksikkerhet: European

Transport Safety Council. ETSC har sitt hovedsete i Briissel og har blant annet et nært

samarbeid med EU-kommisjonen.

Trygg Trafikk er også representert  i  andre eksterne styrer og råd som f.eks. «den nasjonale

kontaktgruppe for trafikksikkerhet — KTS», Skadeforebyggende Forum og MC-Rådet.

Vi opplever det som svært viktig og givende å ha tilgang på ulike kompetanse-nettverk. Dette

representerer en merverdi og tilfører ytterligere kunnskap til vårt arbeid.

Og så er vi svært opptatt på å bidra aktivt inn der vi deltar.

Takk for samarbeidet

Til slutt ønsker jeg på vegne av Trygg Trafikk å takke alle våre gode samarbeidspartnere for

et godt og konstruktivt samarbeid også gjennom 2018 — ingen nevnt, ingen glemt!.

Organisert nasjonalt samarbeid der ALLE deltar, er selve kjernen til forklaringen på at Norge

er verdens tryggeste sted å ferdes  i  på vegnettet.

Som dere har hørt av mitt foredrag er aktivitetsnivået enormt stort  i  denne organisasjonen  —

fra nord til sør og øst til vest. De resultatene som skapes — i  form av aktiviteter, kompetanse,

vt-JO  um.—



kampanjer og pådriverarbeid  —  er med på å redde liv. De hindrer fremtidige  skader  og de

skaper tryggere  trafikanter.

Med dette takker jeg for oppmerksomheten og ønsker at vi får et godt landsmøte og

konferanse de kommende to dager.

(
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Referat fra årsmøte i Årbok for Hadeland 25.03.19. 
 
Tilstede: Mari Bratvold, Harald Hvattum, Gro Tingelstad, Liv Kari Sogn Øiom, Ola 

    Åstein Sønsteby, Anne Margrethe Knarud, Kristin Myrås, Åsa Bjertnæs,  
    Ester Haga. 

Gjest:     Eva Østen 
Forfall:    Mari Svenbalrud 
 
 
Mari Bratvold ønsket velkommen og presenterte kveldens gjest Eva Østen som er 
med og lager årboka vår. Eva orienterte om arbeidet hun har med boka og hva vi 
skal være oppmerksomme på. Det var en interessant orientering og vi er glade for å 
ha henne «på laget». Mari B. takket henne for den gode jobben hun gjør og 
overrakte en vårlig blomsterbukett. Siden det var den offentlige vaffeldagen, var vi 
enige om å ha kaffe og vafler før Eva gikk og dermed før årsmøtet startet. 
 
Mari B. ønsket så vel møtt til årsmøte som også i år ble avviklet i Gran rådhus, Jaren. 
Referatet fra forrige møtet ble godkjent før vi gikk over til sakslista. 
 

1. Innkalling og saksliste ble godkjent. 
2. Mari B. ble valgt til dirigent. Anne Margrethe og Ola Åstein ble valgt til å 

underskrive protokollen. 
3. Ester leste årsmelding for 2018. Årsmeldinga ble godkjent med en korrigering 

s.2 «Trykking av årets bok» 2.avsnitt: Pr. 25.02.2019 var det registrert 265 stk. 
S.3 til punktet om hjemmeside 4. linje: Hjemmesida ble laget av Marcello ikke 
av TINT/Brandbu.  

4. Regnskapsfører Gro Tingelstad presenterte regnskapet for 2018 og budsjett- 
forslaget for 2019. Regnskapet ble godkjent uten merknader. 

5. Det var ønskelig å justere postene i budsjettforslaget for å gi rom for innkjøp 
av hedersbevisninger. Noen poster ble redusert og ny post «Heder og Ære» 
kom med i budsjettet med kr. 10 000. Nytt budsjettskjema blir sendt ut med 
referatet. 

6. Det var en innmeldt sak som gjaldt statuttene for Årbokutvalget – Årbok for 
Hadeland som ikke er endret siden i 2009. Saken gjaldt revisor og om vi skulle 
ha revisor (som i dag er en beskyttet tittel) eller kunne bruke en autorisert 
regnskapsfører. Årsmøtet vedtok at pkt. 6 i statuttene, siste setning, endres til: 
Regnskapet godkjennes og signeres av en autorisert regnskapsfører. 
 
 
Årsmøtet ble så hevet. 



ÅRBOK FOR HADELAND

BUDSJETT 2019

Salgsinntekter 200 000,00

Gaver

Totale inntekter 200 000,00

Trykningsutgifter 62 000,00

Grafisk produksjon 16 000,00

"Heder & Ære" 10 000,00

Honorar revisjon 8 000,00

Honorar regnskap 6 000,00

Årbokutvalget/redaksjon 45 000,00

Kontorrekvisita 5 000,00

Data/EDB-kostnader 18 000,00

Reisekostnader 2 000,00

Porto 6 000,00

Annonsering 5 000,00

Årbokmiddag 17 000,00

Totale kostnader 200 000,00

Resultat 0,00



   

Augedalsvegen 15, 2750 Brandbu – Norway – Tel. +47 61 33 96 00 
E-post: post@hafos.no – www.hadelandfhs – org.nr 971 069 368 

Til andelshavere 

Brandbu, den 10 april 2019 

 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ANDELSHAVERE HADELAND FOLKEHØGSKOLE SA 

Det innkalles herved til årsmøte for Hadeland folkehøgskole. 

Sakspapirer vil bli delt ut på møtet. Dersom sakspapirene ønskes tilsendt før årsmøtet, bes 

du ta kontakt med skolen fortrinnsvis på epost: post@hafos.no eller på telefon 61 33 96 00.  

Innkommende saker bes sendes på epost:  post@hafos.no innen 10. april. 

 

Sted: Hadeland folkehøgskole, Personalrommet 

Tid: 24. april 2019 kl. 18.30 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste/registrering av frammøte 

2. Valg av møteleder/protokollfører 

3. Valg av to personer til å undertegne protokollen 

4. Årsmelding 2018 

5. Regnskap 2018 

6. Valg av styreleder 

7. Valg av revisor 

8. Valg av valgkomitè 

9. Sak fra styret: Sak 3/2019. Takst boliger/salg av boliger Augedalsvegen 22 og 24 

10. Evt.:   -  Salg av evt. nye eierandeler   

 

Tradisjonen tro, serveres rømmegrøt og spekemat på årsmøtet. 

Vel møtt! 

 

På vegne av styret 

 

Arne Ruste 
Rektor/sekretær 

 

mailto:post@hafos.no
http://www.hadelandfhs/
mailto:post@hafos.no
mailto:post@hafos.no


   

Augedalsvegen 15, 2750 Brandbu – Norway – Tel. +47 61 33 96 00 
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Kontrollutvalget 
Sekretariatet 

 

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

 

 

Gran, 11. april 2019. 
J.nr./referanse: 09-19/GR/ks 

KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE 
Bjørn Austad Hvaleby, leder (Sp)  
Pål Arne Sangnæs, nestleder (Gbl)  
Bjørg Kværn (Ap) 
Trine Ruud (H)  
Ole Sverre Skamsar (Frp) 
 

 
 
 
 
Kopi til orientering: 
 Ordfører og rådmann 
 Innlandet Revisjon IKS  

 
 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET  
 

Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:  
 

Dato:  Fredag 26. april 2019 
Tid: Kl. 0900 – ca. 1530  
Sted:  Møterom Brandbukampen, Gran rådhus 
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
NB! Årsregnskap/årsmelding (vedlegg til sak 22) er sendt ut direkte fra kommunen. 
 
Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på telefon/SMS til 995 77 903, eller e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no 
 
Nyvalgt medlem i kontrollutvalget: 
Ole Sverre Skamsar (FrP) ble i kommunestyrets møte den 03.04.2019 valgt som nytt medlem av 
kontrollutvalget etter Hilde Kristin Smerud (FrP). I forbindelse med nyvalget er det innledningsvis 
i møtet lagt opp til en kort presentasjon av kontrollutvalget og dets oppgaver og ansvar. 
 
Deltakelse fra andre i møtet: 

 

Sak 22/2019 Årsregnskap 2018 – Gran kommune: 
 Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig Unn Romundgard og revisor Bjørn 

Gustavsen orienterer under første del av saken (fra kl. 1000).  
 Administrasjonen v/rådmann, økonomisjef og regnskapssjef orienterer under andre del 

av saken (fra kl. 1200). 
 

Sak 24/2019 Utvikling av stab-/støttefunksjonen: 
 Rådmannen orienterer. 

 
Med hilsen 

For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 



KONTROLLUTVALGET I
GRAN KOMMUNE

SAKSLISTE

FOR MØTE I GRAN RÅDHUS
Fredag 26. april 2019 kl. 0900
(møterom «Brandbukampen»)

SAK NR. 20/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.03.2019

SAK NR. 21/2019 STATUS FOR SAMMENSLÅING MELLOM INNLANDET
REVISJON IKS OG HEDMARK REVISJON IKS

SAK NR. 22/2019 ÅRSREGNSKAP 2018 FOR GRAN KOMMUNE -
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK NR. 23/2019 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2018 FOR GRAN
KOMMUNE

SAK NR. 24/2019 UTVIKLING AV STAB-/STØTTEFUNKSJONEN I GRAN
KOMMUNE

SAK NR. 25/2019 REFERATSAKER

Gjøvik, 10. april 2019.
For utvalgsleder

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

Kopi til orientering:
- Gran kommune v/ordfører, rådmann og vararepresentanter til kontrollutvalget
- Innlandet Revisjon IKS
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SAK NR. 20/2019 

 
Gran kommune  
     

 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.03.2019 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 26.04.2019 Kjetil Solbrækken Nei 
 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 15.03.2019 

 
Vedlegg 1 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 15.03.2019 godkjennes. 
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
GRAN KOMMUNE 

 
 
Fredag 15. mars 2019 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 – 1530. 
 
Som medlemmer møtte: 
Bjørn Austad Hvaleby, leder (Sp) 
Pål Arne Sangnæs (Gbl), nestleder  
Trine Ruud (H)  
Hilde Kristin Smerud (Frp) 
Bjørg Kværn (Ap) 
 
Følgende medlem hadde meldt forfall:  
Ingen 
 
Ellers møtte: 
Fra administrasjonen: Kommunalsjef Helse og omsorg Mette Mosby og enhetsleder for 
hjemmetjenesten Anne Slette (begge møtte under sak 13). 
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Guro Selfors Lund (sakene 13 og 14) og 
oppdragsansvarlig revisor Ingvild Selfors (sak 16). 
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 
 
Møteprotokollen er sendt til: 
Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmann, kontrollutvalgets medlemmer, og 
varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS, NRK Oppland og avisene Hadeland og Oppland 
Arbeiderblad. 
 

 
Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med leder Bjørn Austad Hvaleby som møteleder.   
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 

 

Til behandling: 
 
SAK NR. 11/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.01.2019 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 18.01.2019 godkjennes.
 

 
 
SAK NR. 12/2019 INNLANDET REVISJON IKS: STATUS FOR 

SAMMENSLÅING MED HEDMARK REVISJON IKS MV.  
 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Status for sammenslåing av Innlandet Revisjon IKS og 
Hedmark Revisjon IKS, tas til orientering. 

 
2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt løpende orientert om det 

videre utredningsarbeidet og om fremdriften i 
sammenslåingsprosessen. 
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3. Utvalgsleder gis fullmakt til å etablere kontakt mellom 

bestillerrollen (kontrollutvalget) og eierrollen (ordfører), 
herunder formidle synspunkter fra kontrollutvalget. 

 
 
 
SAK NR. 13/2019 OPPFØLGING AV HJEMMETJENESTEN I GRAN 

KOMMUNE – ORIENTERING VED RÅDMANNEN 
 

Fra behandlingen: 
 Bjørn Austad Hvaleby stilte innledningsvis spørsmål om egen habilitet 

i saken, med begrunnelse i at ektefelle er ansatt som vikar i 
hjemmetjenesten i Gran kommune. Spørsmålet ble drøftet med 
utgangspunkt i forvaltningslovens § 6 annet ledd, dvs. om det 
foreligger «andre særegne forhold». Kontrollutvalget kom enstemmig 
(4 stemmer) frem til at forholdet ikke medførte inhabilitet.  

 
 Kommunalsjef Helse og omsorg Mette Mosby og enhetsleder for 

hjemmetjenesten Anne Slette orienterte og svarte på spørsmål. 
Følgende hovedtema ble berørt i gjennomgangen:  
 Utviklingen i antall tildelte timer hjemmehjelp (i hht. vedtak). 
 Sykefravær i hjemmetjenesten i 2018: 2018: 13,4 %. 
 Overtid (utvikling gjennom tre år). 
 Rekruttere og beholde ansatte. 
 Avvik og avvikshåndtering.  
 Sommeravvikling 2019. 
 Medisinhåndtering. 
 Legetjenesten. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget 
inntrykk av at kommuneledelsen har iverksatt en rekke tiltak 
for å forbedre situasjonen i hjemmetjenesten. Situasjonen 
synes derimot fortsatt sårbar. Kontrollutvalget har merket 
seg følgende hovedpunkter fra presentasjonen: 

 
 Sykefraværsutviklingen: Sykefraværet er generelt høyt, 

og er på et bekymringsfullt nivå (13,4 % i 2018).   
 Avvikshåndtering / internkontroll: Det synes som om 

man har fått til en kultur for å melde avvik (119 meldte 
avvik i perioden 1/9 - 31/12-18). Det er igangsatt en 
systematisk oppfølging av avvik. 

 Forholdet mellom brukernes rettigheter til tjenester 
(lovkravene), og tilgjengelig kapasitet og økonomiske 
ressurser: Det synes som om det er økt bevissthet når det 
gjelder tildeling av tjenester, og at terskelen for å få 
tjenester som ligger i grenseland for hva kommunen må 
tilby er økt. Det synes også som om det er et mer aktivt 
samarbeid med frivillige, pårørende og nettverk der dette 
er egnet.  

 Sommeravvikling 2019: Det er planlagt flere tiltak for å 
unngå situasjonen fra 2018, blant annet: 
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 Trygghetsavdelingen stenger kun en uke sommeren 
2019 (2018: 3 uker). 

 Dagsenteret reduserer driften mindre enn i fjor. 
 Rekruttere sommervikarer og vurdere behov for 

vikarbyrå. 
 Sommervikarkurs. 
 Ansvarliggjort enkeltansatte for opplæring av nye 

ansatte og vikarer. 
 Delt ferieavviklingen i flere grupper (3 mot 2) enn 

tidligere år.  
 Bedre planlegging av kontakten mellom Sykehuset 

Innlandet og fastleger. 
 Effektivisering/digitalisering: Det arbeides med ulike 

prosjekter innenfor hjemmetjenesten som en del av 
kommunes digitaliseringsstrategi. Målsettingen er å 
redusere administrasjon og å øke tiden uten hos brukere. 
Innbyggerdialog og ruteoptimalisering er stikkord.   

 Rekruttere og beholde ansatte: En rekke tiltak er 
iverksatt. 

 
2. Kontrollutvalget vil prioritere å følge opp at 

hjemmetjenesten når målet om å etablere en mer robust 
tjeneste som er i stand til å takle svingningene i tjenesten. 
Følgende bestilles fra Innlandet Revisjon IKS: 
 
a) Prosjektplan for gjennomføring av en evaluering av 

sommeravviklingen 2019 (utføres høsten 2019).  
 

b) Foranalyse med tanke på gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon innenfor hjemmetjenesten på et 
senere tidspunkt. Det bes om at foranalysen løfter frem 
aktuelle innfallsvinkler og mulige problemstillinger, med 
bakgrunn i mottatt informasjon og diskusjon i 
kontrollutvalgets møte den 15.03.2019. Nedenfor følger 
noen av innfallsvinklene som ble nevnt under 
behandlingen av saken: 

 
 Målstyring og internkontroll: De ulike tiltakene som 

er presentert fra administrasjonen synes som en 
fornuftig «tiltakspakke» for bringe situasjonen under 
kontroll. Det synes derimot vanskelig å få en 
helhetlig oversikt, og en «rød tråd» mellom 
målsettingene for hjemmetjenesten, 
risikoene/utfordringene som foreligger, og tiltakene 
som iverksettes. Dette setter søkelys på mål- og 
resultatstyringen på området. Det setter også søkelys 
på internkontroll, der risikovurderinger står sentralt. 
Kontrollutvalget viser i den forbindelse til 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Mål- og 
resultatstyring i Gran kommune» som ble 
gjennomført i 2018 og behandlet i kommunestyrets 
møte den 13.12.2018 (sak 120/18). En gjennomgang 
av hjemmetjenesten, vil i stor grad fungere som en 
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oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekt 
og kan bidra til bevisstgjøring på systematikken som 
må være til stede i en velfungerende mål- og 
resultatstyring. En systematisk tilnærming vil enklere 
kunne svare opp om de samlede tiltakene som er 
iverksatt er egnet til å nå målet som en «robust 
tjeneste». 
 

 Sykefraværsoppfølging: Tjenesten sliter med et høyt 
sykefravær (13,4 % i 2018). Tilnærmingen kan være 
å kartlegge suksessfaktorer i kommuner som lykkes 
med å redusere sykefraværet innenfor 
hjemmetjenesten (f.eks. NED-prosjektet), og deretter 
gjøre en sammenligning mot Gran kommune. 
 

 Bestiller/utfører-modellen i hjemmetjenesten:  
Kommunen har organisert tjenesten gjennom 
opprettelse av et tildelingskontor som gjør vedtak om 
timer (bestiller) og hjemmetjenesten (utfører).  
Hvordan fungerer modellen i et styringsperspektiv? 
Hvordan sikrere man at man så tidlig som mulig får 
styringsinformasjon om eventuell ubalanse mellom 
tildeling av timer og kapasitet i tjenesten?  

 
 Antall ansatte pr. bruker: Kartlegginger i andre 

kommuner viser utfordringer når det gjelder antall 
ansatte som enkelte brukere må forholde seg til ved 
mottak av hjemmetjenester. Dette har uheldige sider, 
og reduserer den opplevde kvaliteten på tjenesten. En 
kartlegging av situasjonen i Gran kan ha interesse.  

 
 Effektivisering/digitalisering: Flere tiltak er under 

planlegging som en del av kommunens 
digitaliseringsstrategi. En evaluering av effektene av 
tiltakene kan vurderes. Når man målene med 
tiltakene? Hvordan måles gevinstrealiseringen?  

 
3. Kontrollutvalget ber om en kort statusoppdatering på neste 

møte når det gjelder arbeidet med prosjektplan og foranalyse 
(26.04.2019). Prosjektplan og foranalyse bes lagt frem til 
behandling i kontrollutvalgets møte den 07.06.2019. 

 
 
 
SAK NR. 14/2019 REVISJON AV HJEMMETJENESTER – EKSEMPLER MV. - 

ORIENTERING VED INNLANDET REVISJON IKS  
 

Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Guro Selfors 
Lund orienterte om revisjon av hjemmetjenester generelt og eksempler 
på revisjonsprosjekter gjennomført i andre kommuner.  

 
Vedtak, enstemmig: Revisors presentasjon av sin kompetanse med revisjon av 
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 hjemmetjenester, og eksempler fra andre kommuner på 
gjennomførte forvaltningsrevisjoner innenfor området, tas til 
orientering. 
 

 
 
SAK NR. 15/2019 ETABLERING AV RUTINER FOR EKSTERN VARSLING AV 

KRITIKKVERDIGE FORHOLD I GRAN KOMMUNE  
 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Endelige rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Gran 
kommune, tas til orientering. 

 
2. En test av kommunens hjemmeside og søk ved hjelp av 

kommunens chatrobot (Kari), avdekker at rutinene ikke er 
enkle å finne. Chatroboten oppfordrer til bruk av e-post (i 
strid med rutinene) og nevner ikke at det også er mulig å 
varsle kontrollutvalget (slik rutinene legger opp til). 
Rådmannen oppfordres til å teste hjemmesiden, for å sikre at 
rutinene er lett tilgjengelige og at informasjonen som gis av 
«Kari» er så fullstendig og korrekt som mulig.  

  
 
 
SAK NR. 16/2019 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT: 

INTERKOMMUNALT SAMARBEID PÅ HADELAND – 
STYRING OG KONTROLL 

 
Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingvild Selfors 
presenterte rapporten og svarte på spørsmål. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 

1. Kommunestyret tar revisjonsrapporten til orientering, og har 
merket seg rapportens hovedkonklusjoner:  
 

a) Styringsdokumentene er i varierende grad aktive 
styringsdokumenter i styringen av 
vertskommunesamarbeidene på Hadeland.  
 

b) Det er etablert rapporteringsrutiner og møteplasser 
som gir muligheter for politisk og administrativ 
styring og kontroll av de interkommunale 
samarbeidene, men at noen rutiner dels ikke er fulgt, 
dels ikke oppleves som nyttige.  
 

c) Samarbeidet med andre fagmiljøer fungerer 
tilfredsstillende for de tre kontrollerte 
vertskommunesamarbeidene. Det er imidlertid ikke 
enighet mellom deltakerkommunene om størrelsen 
på ressursene i innkjøpssamarbeidet og hvordan 
ressursene skal organiseres. 

 
2. Rådmannen bes om å følge opp revisjonsrapportens 
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anbefalinger om å: 
 

a) Revidere gjeldende styringsdokumenter og 
rutinebeskrivelsene med hensyn til:  

 Tidspunkt for VKS-møtene. 

 Budsjett- og målsettingsprosessen.  

 Rapporteringsrutinene.  

 Rutine for fast orientering om 
samarbeidsordninger i kommunestyrene og 
felles formannskapsmøter.  

b) Legge vekt på at informasjonen som gis fra 
vertskommunen til samarbeidskommunen skal 
inneholde god og relevant styringsinformasjon om 
felles samarbeid.  

c) Ta inn et punkt om felles mål, resultatkrav og 
rapporteringsrutiner i samarbeidsavtalen mellom 
Flyktningetjenesten, Voksenopplæringen og NAV 
om introduksjonsprogrammet, jf. krav i Rundskriv 
Q-27/2015.  

 
3. Rådmannen bes om å følge opp at viljeserklæringen blir 

fremmet til politisk behandling. Formålet med 
erklæringen var å forankre og danne en visjon for det 
interkommunale samarbeidet på Hadeland. 
Viljeserklæringen ble sist vedtatt høsten 2010, med 
intensjon om politisk fornyelse og løpende orienteringer 
i kommunestyret om samarbeidsordningene kommunen 
deltar i.  

 
 
SAK NR. 17/2019 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018 
 

Fra behandlingen: 
 Utvalgssekretær orienterte om avdekket feil i regnskapet for 

kontrollutvalget for 2018. Korrigert regnskapsoppsett (s. 3 i 
årsrapporten) ble delt ut og gjennomgått.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering. 
 

 
 
SAK NR. 18/2019 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2019 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Saken følges opp på neste møte. 
 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet forberede en presentasjon 
av hovedpunktene fra konferansen. 
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SAK NR. 19/2019 REFERATSAKER 
 

Fra behandlingen: 
1. Info. til medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget om 

elektronisk innlevering av møtegodtgjøring mv. 
2. Publisering av kontrollutvalgets møtepapirer på kommunens 

hjemmeside  
3. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Referatsakene tas til orientering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gran, 15. mars 2019. 
 
 
_________________________  
Bjørn Austad Hvaleby 
leder 
 

 
RETT UTSKRIFT: 
Gran, 15. mars 2019. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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 NESTE MØTE 
 
Dato: FREDAG 26. APRIL 2019  
Tidspunkt: KL. 0900 
Aktuelle saker:  

 Årsregnskap 2018 – Gran kommune – Kontrollutvalgets uttalelse 
 Årsmelding 2018 – Gran kommune 
 Finansforvaltningsrapport 2018 – Gran kommune 
 Status for utvikling av stab/støttefunksjonen i Gran kommune – 

måloppnåelse (KU-sak 07/19, jf. KU-sak 26/18, jf. KU-sak 32/17) 
 Status for forundersøkelse av hjemmetjenesten i Gran (KU-sak 13/19) 
 Innlandet Revisjon IKS: Status for sammenslåing med Hedmark 

Revisjon IKS (KU-sak 12/19 - orienteringssak) 
 

Møte 07.06.2019: 
 Forundersøkelse – Hjemmetjenesten (KU-sak 13/19) 
 Prosjektplan: Hjemmetjenesten i Gran – evaluering av 

sommeravviklingen 2019 (KU-sak 13/19) 
 Kontrollutvalgskonferansen 2019 (KU-sak 18/19) 
 Effektivitet i kommunale tjenester - rapport (utsatt sak fra 18/1-19) 

Saker/vedtak til senere oppfølging: 
 Aktuelle orienteringssaker: 

 Ny kommunelov  
 Ny veileder for selskapskontroll 
 Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater 

 Risikovurderinger – misligheter og korrupsjon (KU-sak 25/18) 
 Ny personvernlov – Hva betyr dette for kommunen? (KU-sak 13/18) 
 Digitalisering: Strategier, mål, måloppnåelse og risikoer (KU-sak 

13/18) 
 NAV Hadeland (KU-sak 53/17) 
 Utvikling av heltidskultur – oppfølging av kommunestyrevedtak 105/16 

(KU-sak 59/17) 
 Oppfølging av revisjonsrapporten «Kontraktsoppfølging» fra 2015 

(utsatt sak fra 16/3-18) 
 Oppfølging av revisjonsrapporten «Mål- og resultatstyring i Gran 

kommune» (k.styret 13.12.2018, sak 120/18) 
Årlige saker: 

 Eksterne tilsynsrapporter – årlig sak (KU-sak 48/17) 
 Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak (KU-sak 35/17) 

 
Bestilte oppdrag - Innlandet Revisjon IKS: 

 Interkommunalt samarbeid på Hadeland (felles revisjonsprosjekt 3 
kommuner) 

 
Kontrollutvalgets møteplan for 2019: 
 Fredag 18.01.2019 kl. 0900 
 Fredag 15.03.2019 kl. 0900 
 Fredag 26.04.2019 kl. 0900  
 Fredag 07.06.2019 kl. 0900 
 Fredag 13.09.2019 kl. 0900 
 Fredag 18.10.2019 kl. 0900 
 Fredag 06.12.2019 kl. 0900 
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SAK NR. 21/2019 

 
Gran kommune  
         

 
 
 
 
STATUS FOR SAMMENSLÅING MELLOM INNLANDET 
REVISJON IKS OG HEDMARK REVISJON IKS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget  

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 26.04.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Protokoll fra møte i representantskapet i Innlandet Revisjon IKS 
den 26.03.2019. 

2. Referat fra eiermøte 08.02.2019 – Hedmark Revisjon IKS 
3. Protokoll fra møte i representantskapet i Hedmark Revisjon IKS 

den 21.01.2019. 
 

Vedlegg 1 
 
Ikke vedlagt 
Ikke vedlagt 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Vedtak i representantskapet i Innlandet Revisjon IKS den 26.03.2019 om at selskapet 
videreføres som eget selskap, og at videre utredning av en eventuell sammenslåing 
avsluttes, tas til orientering. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalget er tidligere orientert om at det er igangsatt et utredningsarbeid knyttet til en mulig 
sammenslåing mellom Innlandet Revisjon IKS og Hedmark Revisjon IKS til ett selskap (Revisjon 
Innlandet IKS). Saken ble sist drøftet i kontrollutvalgets møte den 15/3-19 der det ble fattet slikt 
vedtak (sak 12/19):  
 

1. Status for sammenslåing av Innlandet Revisjon IKS og Hedmark Revisjon IKS, tas til 
orientering. 

2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt løpende orientert om det videre utredningsarbeidet 
og om fremdriften i sammenslåingsprosessen.  
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3. Utvalgsleder gis fullmakt til å etablere kontakt mellom bestillerrollen (kontrollutvalget) 
og eierrollen (ordfører), herunder formidle synspunkter fra kontrollutvalget. 

 
 
Representantskapene i Innlandet Revisjon IKS og Hedmark Revisjon IKS gjorde våren 2018 vedtak 
om å utrede sammenslåing mellom Innlandet Revisjon IKS og Hedmark Revisjon IKS. Det var 
forutsatt at utredningsarbeidet skulle ferdigstilles innen 31.12.2018, samt at en eventuell 
sammenslåing skal gjelde fra 01.01.2020. 
 
Hedmark Revisjon IKS gjennomførte eiermøte den 08.02.2019 og møte i representantskapet den 
21.02.2019 der arbeidsgruppas rapport ble fremlagt. Kort oppsummert ble det i eiermøtet den 
08.02.2019 bl.a. signalisert at man ønsket å videreføre nåværende bestemmelse i selskapsavtalens § 
3 siste avsnitt. Dette dreier seg om videreføring av muligheten for å kunne kjøpe 
forvaltningsrevisjon fra andre/eksterne, i de tilfeller selskapet ikke har kapasitet eller kompetanse på 
området som etterspørres. Dagens forskjeller mellom de to selskapene på dette punktet var ikke 
drøftet i arbeidsgruppas rapport. I arbeidsgruppas forslag til ny selskapsavtale var det foreslått at 
kommunene i fremtiden ville være forpliktet til å kjøpe all forvaltningsrevisjon fra selskapet.  
Representantskapet i Hedmark Revisjon IKS besluttet til møte den 21.02.2019 å foreslå at det ble 
nedsatt et eierutvalg for å sikre god forankring før beslutningen treffes. Av tema man ønsket 
nærmere utredet var: 

 Hovedkontorplassering 
 Plikten til å kjøpe alle tjenester fra eget revisjonsselskap, vedtektenes §3. 
 En felles valgkomite 
 Styresammensetting 
 Valg av styreleder. 

 
Saken ble behandlet i representantskapet i Innlandet Revisjon IKS den 26.03.2019 der det ble fattet 
slikt vedtak: 
 

1. Innlandet Revisjon IKS videreføres som eget selskap. 
2. Videre utredning av en eventuell sammenslåing med Hedmark Revisjon IKS avsluttes.  

 
Hovedbegrunnelsen fra Innlandet Revisjon IKS om ikke å gå videre med prosessen er usikkerhet 
om den økonomiske effekten av sammenslåingen. I styrets innstilling til saken fremgår at man 
mener en sammenslåing, høyst sannsynlig, vil føre til kostnadsøkning for eierne på kort og noe 
lengre sikt. Dette på grunn av høyrere lønnsnivå i Hedmark Revisjon IKS og kostnader ved 
samkjøring av selskapene. Styret ser det som usikkert når en effektiviseringsgevinst kan oppnås.  
 
Representantskapet i Hedmark Revisjon IKS behandler saken i sitt møte den 25.04.2019. 
 
 
 
  
 
 



Innlandet  Revisj on IKS ‘3"

PROTOKOLL  FRA

MØTE  I  REPRESENTANTSKAPET

TIRSDAG  26.  MARS 2019

I OPPLAND FYLKESKOMMUNES LOKALER

Føl  ende  medlemmer møtte:

Kommune Representant

500 Oppland Fylke Fullmakt  Kjersti Bjørnstad

502 Gjøvik Even Solhaug

511 Dovre Harald  Frich

512 Lesja Mariann Skotte

513 Skjåk Per  Lars  Lien

514 Lom Bjarne Eiolf Holø

515 Vågå Fullmakt Bjarne Eiolf Holø

516 Nord—Fron Fullmakt Dag Erik Pryn

517 Sel Dag Erik Pryhn

521 Øyer Brit Kramprud Lundgard

522 Gausdal Hans Oddvar Høistad

528 Østre Toten Arve  Granum

529 Vestre Toten Leif Waarum

532 Jevnaker Lars  Magnussen

533 Lunner Harald  Tyrdal

534 Gran Fullmakt til Helge Tryggeseth

536 Søndre  Land Rune Selj

538 Nordre  Land Tore Stensrud

Representantskapet  var  representert  med  86,87 %  av  stemmene  og var  beslutningsdyktige.

Forfall:

Kommune Representant

501 Lillehammer Espen Granberg Johnsen

Ellers møtte styrets leder Espen Hagberg, styrets nestleder Svein Erik Lund, styrets medlem Tove

Haugli  og daglig leder Bjørg Hagen.

Møtet  ble  ledet  av  Leif Waarum  og avsluttet  kl. 11.25.

Innkalling, saksliste  og sakspapir i brev  av 25.  februar 2019  ble  enstemmig godkjent.

Behandling av  sakene:

Hovedkontor: Kontor Gjøvik: Kontor  Otta: Firma:

Kirkegata 76 Studievegen 7 Ola Dahlsgate  3  A E—post: gostmottairev‘no

2609 Lillehammer 2815 Gjøvik 2670Otta www.irev.no

Tlf. 61 28 90 80 Tlf. 61 28 90 80 Tlf. 61 28 90 80 Postboks  988
. 2626 Lillehammer

Reg. nr. 987 769 386 MVA

Bank  kto. 160411 46927



SAK NR.  01/2019 GODKJENNING  A  VPROTOKOLL  FRA  MØTE T 13.12.2018.

Saksdokument:

Utskrift av vedtak irepresentantskapet for Innlandet Revisjon IKS 13.12.2018.

Daglig leders  innstilling:

Protokollen fra møtet  13.12.2018  godkjennes.

Vedtak  enstemmig:

Protokollen fra møtet  13.12.2018  godkjennes.

SAK NR.  02/20] 9 ORIENTERING  OM  SELSKAPE T S DRIF  T

Daglig leders innstilling:

Daglig leders orientering om selskapets drift tas til orientering.

Vedtak  enstemmig:

Daglig leders orientering om selskapets drift tas til orientering.

AK NR.  03/2019  Å  RSREGNSKAP  OG  ÅRSRAPPORT F  OR  2018

Saksdokumenter:

Årsregnskap 2018  bestående av:

a. Resultatregnskap 2018

b. Balanse  pr31.12.18

c. Noter

d. Uavhengig revisors beregning for årsregnskapet  2018

Forslag til styrets årsrapport

Styrets innstilling til vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

Årsregnskapet for  2018, bestående av resultatregnskap, balanse og noter, fastsettes som Innlandet

Revisjon IKS regnskap for  2018.

Årsoverskuddet, kr  723 929  tillegges egenkapitalen.

Styrets årsrapport for regnskapsåret 2018 fastsettes som selskapets årsrapport.

Vedtak  enstemmig:
Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

Årsregnskapet for  2018, bestående av resultatregnskap, balanse og noter, fastsettes som Innlandet

Revisjon IKS regnskap for  2018.

Årsoverskuddet, kr 723 929 tillegges egenkapitalen.

Styrets årsrapport for regnskapsåret  2018  fastsettes som selskapets årsrapport.
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SAKNR 04/2019 VURDERING  A  VSAMMENSLÅING INNLANDE T  RE  VISJON  IKS OG

HEDMARK  RE  VISJON  IKS TIL RE  VISJON INNLANDE T  IKS

Saksdokumenter:
Rapport fra arbeidsgruppen av 06.12.2018

Høringsuttalelse til arbeidsgruppens rapport fra Fagforbundet Løten av 08.01.19

Høringsuttalelse til arbeidsgruppens rapport fra Akademikerforbundet og Akademikerne  — Hedmark

Revisjon IKS

Høringsuttalelse til arbeidsgruppens rapport fra Delta og Fagforbundet  — Innlandet Revisjon IKS

Referat fra styringsgruppens møte 10.01.19

Utkast til selskapsavtale for Revisjon Innlandet IKS med innstilling fra styringsgruppen 10.01 .19.

Protokoll  — Representantskapsmøte  i  Hedmark Revisjon IKS 21.02.19.

Protokoll fra styremøte 13. mars 2019

Styrets innstilling til vedtak:

Styrets behandling i møtet 14.02.19:

Styret mener at fordelene og ulempene ved sammenslåing er belyst i arbeidsrapporten punkt 8.3.

Styrets oppfatning av signalene fra dagens eiermøte var at eierne var opptatt av at utgiftene til

revisjon ikke skulle bli høyere for den enkelte eier. Styret mener at en sammenslåing høyst

sannsynlig vil føre til en kostnadsøkning for eierne på kort og noe lengre sikt. Dette på grunn av

høyere lønnsnivå i Hedmark Revisjon IKS og kostnader ved samkjøring av selskapene. Styret ser det

som usikkert når en effektiviseringsgevinst kan oppnås.

På bakgrunn av usikkerhet med den økonomiske effekten av sammenslåingen innstilles saken til

representantskapet uten forslag til vedtak.

Styrets behandling i møte 13.03.19:

Styret vil presisere at det ser tre alternativer for vedtak i saken i representantskapets møte 26. mars

2019.

1. Representantskapet vedtar sammenslåing i henhold til utarbeidet likelydende forslag til

innstilling til representantskapene.

2. Representantskapet vedtar ikke sammenslåing av Hedmark Revisjon IKS og Innlandet

Revisjon IKS til Revisjon Innlandet IKS.

3. Representantskapet følger vedtaket i Hedmark Revisjon IKS representantskap sak 02/2019.

Det utpeker fire representanter til et eierutvalg som skal fremforhandle en justert

selskapsavtale. Eierutvalgets forslag til ny selskapsavtale behandles i styret før ny behandling

i representantskapet og eventuelt kommunestyrene og fylkestingene.

STYRETS INNSTILLING TIL VEDTAK, ENSTEMMIG:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Innstilling til vedtak fremmet i møte:

1. Innlandet Revisjon IKS videreføres som eget selskap

2. Videre utredning av en eventuell sammenslåing med Hedmark Revisjon IKS avsluttes

Vedtak, enstemmig:

1. Innlandet Revisjon IKS videreføres som eget selskap

2. Videre utredning av en eventuell sammenslåing med Hedmark Revisjon IKS avsluttes

3



SAK NR.  05/2019  MØT  E GODT GJØRELSE F  OR  DELTAKELSE  I
REPRESEN  T AN  T SILAPE T  0G  STYRE T

Saksdokument:

Oversikt over satser for godtgjøring til styret og representantskap

Daglig leders innstilling:

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Innstilling til  vedtak fremmet i møte:

1. Møtegodtgjørelse til styret endres ikke.

2. Fast godtgjm'else til styret endres til:

a. Fast godtgjørelse leder kr 30 000

b. F ast godtgjørelse nest leder kr 15 000
c. F ast godtgjørelse medlem kr 8 000

3. F ast godtgjørelse til leder og nestleder av representantskapet endres ikke.
4. Møtegodtgjørelsen per møte for representantskapet endres  ikke.
5. Godtgjørdse for dekning av tapt arbeidsfortjeneste endres ikke.

Vedtak, enstemmig:
1. Møtegodtgjørelse til styret endres ikke.

2. Fast godtgjørelse til styret endres til:

a. Fast godtgjørelse leder kr 30 000
b. Fast godtgjørelse nest leder kr 15 000

c. F ast godtgjørelse medlem kr 8 000
3. Fast godtgjørelse til leder og nestleder av representantskapet endres ikke.
4. Møtegodtgjørelsen per møte for representantskapet endres ikke.
5. Godtgjørelse for dekning av tapt arbeidsfortjeneste endres ikke.

SAK NR. 06/20]  9 VALG  A  VREVISOR  OG  GODT GJØRIN G

Styrets  innstilling til vedtak:
Buskerud Kommunerevisjon IKS velges som revisor for Innlandet Revisjon IKS for regnskapsåret
20 1 9.

Vedtak, enstemmig:

Buskerud Kommunerevisjon IKS velges som revisor for Innlandet Revisjon IKS for regnskapsåret
201 9.

RETT UTSKRIFT

Lillehammer, 27.  m  s  2019
/ .

(?!, fig: kri,-
-  jør  Hagen

Daglig leder

Sendes til:  Medlemmer  og varamedlemmer, Deltagerne, Styret
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SAK NR. 22/2019 

 
Gran kommune  
 
 
 
 
ÅRSREGNSKAP 2018 FOR GRAN KOMMUNE - 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 26.04.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

    
Saksdokumenter:  Vedlagt:
1. Revisjonsberetning for 2018 
2. Årsregnskapet 2018 – Gran kommune 
3. Rådmannens årsmelding for 2018  
 

Vedlegg 1 
Ja (se eget vedlegghefte) 
Ja (se eget vedlegghefte) 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL GRAN KOMMUNES  
ÅRSREGNSKAP FOR 2018 
 

Kontrollutvalget har behandlet Gran kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 
årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsmelding for 2018.  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og 
orienteringer fra kommunens revisor og kommuneadministrasjonen ved rådmann, økonomisjef 
og regnskapsansvarlig. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen har en positiv totalkonklusjon, dvs. at 
revisor mener kommunens årsregnskap for 2018 er avlagt uten vesentlig feil.  
 
Kontrollutvalget har følgende kommentarer til årsregnskap og årsmelding:    

 ……… 
 ……… 

 
Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert xx. april 
2019, har kontrollutvalget ingen merknader til Gran kommunes årsregnskap for 2019. 
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SAKSOPPLYSNINGER: 
 

Bakgrunn / kontrollutvalgets oppgaver: 
 
Bakgrunn for saken er kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med kommunens årsregnskap, slik det 
fremgår av forskrift om kontrollutvalg:  
 

§ 6 Regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og 
kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, 
herunder å holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar 
med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og 
kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 

 
§ 7 Uttalelse om årsregnskapet 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis 
til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok 
til at det kan tas hensyn til den, før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget. 

 
 
Kontrollutvalgets behandling og grunnlag for å kunne avgi uttalelse til årsregnskapet: 
 
Årsregnskap og rådmannens årsmelding er vedlagt saken (utsendt direkte fra kommunen). 
 
I tillegg er det, i likhet med tidligere år, lagt opp til følgende presentasjoner i møtet: 
 

 Revisor/Innlandet Revisjon IKS er invitert til møtet for å orientere om revisjonsarbeidet og 
presentere revisjonsberetningen.  

 
 Rådmannen og kommunens regnskapsansvarlig er invitert til å presentere årsregnskapet og 

rådmannens årsmelding. Det er særlig bedt om at kontrollutvalget blir orientert om følgende:  
 
1. Kommunens resultat og økonomiske situasjon.  
2. Vesentlige regnskapsmessige og avgiftsmessige problemstillinger i årets regnskap. 
3. Vesentlige avvik i forhold til planer/budsjett/vedtak. 
4. Overordnet intern kontroll og styring (innenfor regnskaps- og økonomiområdet). 

 
Kommunikasjon med revisor gjennom revisjonsprosessen er også en del av grunnlaget for saken. Det 
vises her til: 

 Presentasjon av revisjonsplan/revisjonsstrategi  
 Statusrapportering etter utført interimsrevisjon av regnskapet  

 
 
Samlet skal dette gi kontrollutvalget tilstrekkelig grunnlag for å ivareta sitt ansvar med å påse at 
årsregnskapet er revidert på betryggende måte (jf. forskrift om kontrollutvalg § 6) og å sette 
utvalget i stand til å utforme en uttalelse til årsregnskapet (jf. forskrift om kontrollutvalg § 7).  
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Utforming av kontrollutvalgets uttalelse / forslag til vedtak: 
Det finnes ingen standard for hvordan kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet skal utformes.  
Forslag til vedtak i saken følger samme mal som tidligere år, som igjen er basert på et tidligere forslag 
fra Norges kommunerevisorforbund (NKRF).  
 
I forslag til vedtak er det laget mulighet til å ta inn kommentarer om kontrollutvalget skulle ønske det 
(se nest siste avsnitt i forslag til vedtak). Hvis ikke fjernes denne delen av teksten i uttalelsen.  
 
Forslag til vedtak er utformet under forutsetning om at det avgis en «ren» revisjonsberetning, dvs. en 
beretning uten bemerkninger fra revisor. 
 
Oppfølging av merknader fra kommunestyret eller kontrollutvalget: 
Det foreligger ingen vedtak til oppfølging, verken i kommunestyret eller i kontrollutvalget, som har 
med regnskapsførsel eller den del av internkontrollen som har med økonomirutiner å gjøre.  
 
Det vises for øvrig til kontrollutvalgets uttalelse til tidligere årsregnskap som er naturlig å følge opp.  
 
Se under for siste års uttalelse. 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL FJORÅRETS ÅRSREGNSKAP: 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL GRAN KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP FOR 2017 
 

Kontrollutvalget har behandlet Gran kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 
årsregnskapet, forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsmelding for 2017.  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte 
dokumentene, og orienteringer fra kommunens revisor og kommuneadministrasjonen 
ved økonomisjef og regnskapsansvarlig. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen har en positiv totalkonklusjon, 
dvs. at revisor mener kommunens årsregnskap for 2017 er avlagt uten vesentlig feil.  
 
Kontrollutvalget har følgende kommentarer til årsregnskap og årsmelding:    

 
a) Positivt netto driftsresultat i 2017, men utfordrende økonomiske situasjon  

Kontrollutvalget begrunner dette med: 
 

 Positivt netto driftsresultat  
Årsregnskapet er gjort opp med et netto driftsresultat på ca. 30,3 millioner. 
Dette utgjør 2,7 % av brutto driftsinntekter, godt over Fylkesmannens 
anbefalte nivå på minimum 1,75 %.  
 
 

 Utviklingen i lånegjeld 
Kommunens lånegjeld utgjør ved utgangen av 2017 79,9 % av 
driftsinntektene. Basert på vedtatt økonomiplan for 2018-2021 er det 
beregnet at kommunens langsiktige gjeld gradvis vil øke til 113,6 % av 
driftsinntektene i 2021. Dette er vesentlig høyere enn de 70 % som 
Fylkesmannen mener er et kritisk nivå mht. rente- og avdragsbelastning.  
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 Begrenset disposisjonsfond  

Kommunen har pr. 31/12-17 ca. 50,5 millioner på disposisjonsfond, en 
reduksjon på ca. 2,7 millioner fra fjoråret. Kommunens samlede 
disposisjonsfond utgjør 4,5 % av driftsinntektene (2016: 4,9 %). 
Fylkesmannen opererer med en anbefalt nedre grense på 5 %. I 
økonomiplanen for 2018-2021 er det lagt inn en gradvis økning av 
disposisjonsfond til 7,8 % av driftsinntektene i 2021. 

 
 Brukbar likviditet, men avhengig av ubrukte lånemidler 

Kommunens likviditetssituasjon pr. 31.12.2017 kan betegnes som brukbar, 
med det er bekymringsfullt at kommunen synes å være avhengig av ubrukte 
lånemidler for å kunne betale sine kortsiktige forpliktelser ved forfall. 
Ubrukte lånemidler, dvs. lån tatt opp til investeringer som ennå ikke er 
gjennomført, utgjorde pr. 31/12-17 ca. 43,3 millioner.  
Kontrollutvalget er enig med rådmannens vurdering (jf. årsmeldingen s. 
31) om at man «må øke oppmerksomheten og ha tett oppfølging på 
størrelsen på ledig likviditet som kommunen til enhver tid må ha 
tilgjengelig». 
 

b) Budsjett- og økonomistyringen innenfor virksomhetsområdene:  
Den ordinære driften (virksomhetsområdenes resultater) har samlet et 
merforbruk på 1,2 millioner. Dette er et svært godt treff i forhold til samlet 
budsjettramme, noe som indikerer god budsjettstyring kommunen sett under ett. 
En nærmere gjennomgang av de ulike virksomhetsområdene synliggjør fortsatt 
utfordringer innenfor barnevern og helse og omsorg. 
 

c) Etterslep på gjennomføring av investeringsprosjekter: 
 Kontrollutvalget har merket seg at beholdningen av ubrukte lånemidler 
er redusert gjennom 2017 (fra 60,1 millioner til 43,3 millioner), men mener 
nivået indikerer at kommunen har utfordringer med gjennomføring av vedtatte 
investeringsprosjekter. Dette reiser spørsmål om investeringsprosjekter 
gjennomføres i tråd med politiske forventninger (uttrykt gjennom de årlige 
budsjettene) og prioritering av prosjekter når det oppstår kø. 
 

d)  Pensjon: Utsatt kostnadsføring av pensjoner (kortsiktig gjeld) og negativ netto 
pensjonsforpliktelse (langsiktig gjeld):  

Kontrollutvalget vil også i år uttrykke bekymring i forhold til pensjoner og vil 
særlig peke på følgende forhold: 
 
 Positivt premieavvik  

Kommunen har valgt å skyve pensjonskostnader foran seg, slik lovverket gir 
anledning til, og slik svært mange kommuner gjør. Den utsatte 
kostnadsføringen (benevnt som premieavvik i balansen) utgjør pr. 
31.12.2017 ca. 62 millioner. 
Det er ikke avsatt midler i regnskapet til å møte dette, noe som betyr at man 
må finne dekning for 62 millioner i fremtidige driftsbudsjetter. 
 

 Netto pensjonsforpliktelser  
Samlet er det pr. 31/12-17 bokført en netto gjeldsforpliktelse i forhold til 
pensjoner på ca. 250 millioner kroner (forskjellen mellom bokførte 
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pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen). Kontrollutvalget 
oppfatter det slik at netto pensjonsforpliktelse grovt sett skyldes AFP-
ordningen (kun delvis forsikret ordning) og beregningstekniske forhold. 
Dette betyr at den bokførte forpliktelsen ikke representerer en vesentlig 
bekymring mht. kommuneøkonomien. 

 
e) Stabilt sykefravær: 

 Kommunen har i 2017 hatt et samlet sykefravær på 8,1 % (omkring 
samme nivå som siste tre år). Dette er noe lavere enn gjennomsnitt i 
kommunesektoren. Det er gledelig å se at man klarer å holde et noe lavere 
sykefravær over tid, og håper videre arbeid på området kan bringe kommunen 
enda nærmere kommunens vedtatte mål om maksimum 5 % sykefravær.  
 

f) Fylkesmannens anbefaling om å vedta overordnede styringsmål for 
økonomiforvaltningen  

Med bakgrunn i anbefaling fra Fylkesmannen om å vedta overordnede 
styringsmål for økonomiforvaltningen, oppfordret kontrollutvalget i sin uttalelse 
til årsregnskapet for 2016 rådmannen om å se nærmere på dette. 
Kontrollutvalget er opplyst om at det spørsmålet er drøftet politisk og at man 
har valgt ikke å vedta denne type styringsmål i Gran kommune.  
 

Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 
12. april 2018, har kontrollutvalget ingen merknader til Gran kommunes 
årsregnskap for 2017. 
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Gran kommunes årsregnskap som viser kr 768.473.037,47 til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 20.163 524,88. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember
2018, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt
vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Gran kommune per 31. desember 2018,
og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god
kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar
med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Rådmannen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i kommunens
årsmelding, men inkluderer ikke lovpålagt årsberetning.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og Vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det Vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål
å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet,
kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig
feilinformasjon. Dersom Vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig

Hovedkontor: Kontor  Gjøvik: Kontor Otta: Firma:
Kirkegata 76 Studievegen  7 Ola  Dahlsgate  3 E—post: gosmotrak@irEU.no
2609 Lillehammer 2815  Gjøvik 2670  Otta www.irev.no
Tlf.  61 28 90 80 Tlf. 61 28 90 80 Tlf.  61 28 90 80 Postboks 988

2626 Lillehammer

Reg.  nr. 987 769 386 MVA

Bank kto. 1604  11 46927



feilinformasj on er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Vi henviser for

øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.

Rådmannens ansvar for årsregnskapet

Rådmannen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at

det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskn'ft og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Rådmannen er også ansvarlig for slik intern kontroll hun finner nødvendig for å kunne utarbeide et

årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasj on, verken som følge av misligheter eller

utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,

men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan

oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom

den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne

foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:

www.nkrf.no/revis'onsberelnin er

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til

grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i

årsregnskapet stemmer med regulert budsj ett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har fimnet

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 <<Attestasjonsoppdrag

som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at

ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av

kommunens regnskapsopplysmnger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Gjøvik, 15. apri12019
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Saksdokumenter:   
1. Finansforvaltningsrapport 2018 – Gran kommune Vedlegg 1 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
Finansforvaltningsrapport for 2018 tas til orientering. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 

Kommunens finansforvaltning er en del av økonomiforvaltningen i Gran kommune og er naturlig for 
kontrollutvalget å behandle samtidig med kommunens årsregnskap og årsmelding. 
Finansforvaltningsrapporten legges derfor frem til orientering for kontrollutvalget.  
 

Finansforvaltningsrapport 2018 ble behandlet i kommunestyrets møte den 03.04.2019 som sak 18/2019. 
Kommunestyret fattet slikt vedtak i saken: Gran kommunes finansrapport for 2018 tas til orientering. 
 

Rådmannen skriver følgende i saksfremlegget til saken: 

Rapporten gir en oversikt over kommunens forvaltning av ledig likviditet og midler beregnet for driftsformål, 
samt gjeldsportefølje og finansavtaler. Det er ingen vesentlige avvik mellom faktisk forvaltning og 
risikorammene i finansreglementet.  
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 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 3/2018 
 
 
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 også i 3. 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.  

 Det ble ved 2. tertial foretatt en gjennomgang av fremdrift på investeringsprosjekt som 
resulterte i en nedjustering av bruk av lånemidler i 2018 på 61,2 mill kr. Medio oktober ble 
det tatt opp et investeringslån på 88,7 mill kr.  

 Til tross for forannevnte nedjustering av budsjettert bruk av lån i 2018, hadde kommunen pr 
31.12.2018 52,6 mill kr i ubrukte lånemidler, mot 43,3 mill kr i 2017. 
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 Premieavvik for pensjon er med på å svekke likviditeten.  Premieavviket er pr. 31.12.2018 på 
67,0 mill kr mot 62,2 mill kr i 2017. 

 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 2018 er på 33,9 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 54,8 46,8 132,9 
 

68,0 
 

Andelskapital i pengemarkedsfond:         

KLP 30,6 16,3 30,7 25,7 30,9 26,4 31,0 15,9 

DNB 31,1 16,6 31,2 26,1 31,4 26,8 31,5 16,1 

Innskudd i andre banker 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Direkte eie av verdipapirer         

         

Samlet kortsiktig likviditet brutto 187,9 100 119,3 100 117,1 100 195,4 100 

Avkastn. akkumulert pr tert 2018  2,9 mill 0,4 mill 1,0 mill 2,6 mill 

Snittrente i Sp1  1,32 % 1,44 % 1,45% 1,53 

Avkastning referanseindeks (St1x)  0,46 % 0,50 %        0,59% 0,66% 

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

ok ok   ok    ok 

Bekreftelse på enkelteksponering ≤ 
2 % av forvaltningskapital 

ok ok ok ok 

Bekreftelse på fondseksponering ≤ 5 
% av forvaltningskapital 

ok ok ok ok 

Bekreftelse på enkeltpapir ≤ 12 
måneders løpetid 

ok ok ok ok 

Største tidsinnskudd NOK 0 mill NOK 0 mill NOK 0 mill NOK 0 mill 

Største enkeltpapirplassering NOK 0 mill NOK 0 mill NOK 0 mill NOK 0 mill 
 
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 mill og Hadeland Energi AS (HE) med 6,4 mill. 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 likvide. 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. Gran mottar 
kvartalsvis renteinntekt. Denne avkastningen som i 2018 utgjorde 1,2 mill kr, er heller ikke med i oversikten 
over.  
 

 



 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.  

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



Forvaltning av kommunens gjeldsportefølge og øvrige finansavtaler 
Oversikt over kommunens gjeldsportefølge: 
 
Både låneopptaket til investeringer for 2018 på kr 88,7 mill kr og Startlånet i Husbanken på 10 mill. kr. er tatt opp.  Investeringslånet ble tatt opp på 
fastrente, med bindingstid på 5 år. Lånet i Husbanken er tatt opp til flytende rente.  

 
 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 
 
 

538,8 61,3  421,7 
 

44,7  

Lån med fast rente 303,6 34,0  356,8 40,2 
 

0,82 
 

339,8 38,7  522,3 55,3  

Rentebytteavtaler:    Ingen   Ingen        Ingen   Ingen   

Samlet langsiktig gjeld 894,2 100  886,9 100  878,6 100  944,0 100  

Herav sertifikatlån 20,6   20,6   20,6   20,6   

Effektiv rentekostnad siden 
31.12. 

15,8 mill 1,7 mill 8,4 mill 
 

15,6 mill 

Snittrente på porteføljen   1,71   1,67   1,74   1,86  

Avkastning (kostnad) 
referanseindeks (ST4X 12-
2017. 

1 % 1,2 % 1,2  % 1,3% 
 

Antall løpende enkeltlån 26 26 27 26 

Største enkeltlån 175,6 mill 175,6 mill 172,4 mill 169,2 mill 

 
 



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. 
 
Mulig tap er redusert fra på 10,2 mill kr ved 2. tertial 2018 til 7,9 mill kr pga nytt fastrentelån og 
dermed redusert andel flytende lån.    

 

 

Stresstest

Balanse Balanse Endrings Durasjon Beregnet

% MNOK parameter tap

Gjeld med p.t. rente/flytende/NIBOR 45 % 421,7 2,00 % 8,4

Gjeld med fast rente 55 % 522,3 0,00

Lån med rentebytteavtaler 0 % 0,0 0,00

Finanspassiva 100 % 944,0 8,4

Innskudd i bank og korte pengem. 100 % 54,8 1,00 % -0,5

Finansaktiva 100 % 54,8

Mulig tap vil utgjøre : 7,9
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SAK NR. 24/2018 

 
Gran kommune  
 
 
 
 
UTVIKLING AV STAB-/STØTTEFUNKSJONEN I GRAN 
KOMMUNE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 26.04.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

    
Saksdokumenter:   
1. Organisasjonskart Gran kommune Vedlegg 1 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 

Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 18.01.2019 (sak 07/19 – Oppfølging av 
plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019):  

Rådmannen inviteres, jf. tidligere vedtak i kontrollutvalget om oppfølging. Det bes spesielt 
om orientering om sentral stab/støtte sin rolle og oppgaver knyttet til personal, herunder 
sykefraværsoppfølging.  

«Tidligere vedtak» som det henvises til, er vedtak i kontrollutvalgets møte den 15.06.2018 i forbindelse 
med sak/presentasjon av ny administrativ organisering i Gran kommune fra 01.01.2018: 

Kontrollutvalget tar til orientering at endringene i organisering har medført store endringer 
for Stab/støtte. Det vises her til tidligere spørsmål fra kontrollutvalget rettet mot kommunens 
stab/støttefunksjon, og vurdering av igangsetting av forvaltningsrevisjon innenfor denne delen 



 
2

av organisasjonen (jf. kontrollutvalgets vedtak i møte 16.06.2017, sak 32/2017). Med 
bakgrunn i de omfattende endringene som er iverksatt innenfor stab/støtte, ser 
kontrollutvalget det ikke hensiktsmessig å vurdere nærmere undersøkelser på dette området 
nå. Kontrollutvalget ser det derimot som interessant å følge med på om målsettingene for en 
fornyet stab/støttefunksjon nås, og vil be om en ny orientering etter en tid. Saken følges opp 
i løpet av første halvår 2019. 

 
 

Som det fremgår av vedtaket i møtet den 15.06.2018 ble saken drøftet i kontrollutvalgets møte den 
16.06.2017. Nedenfor følger utdrag fra møteprotokollen fra dette møtet: 
 

SAK NR. 32/2017 FORUNDERSØKELSE: PERSONALAVDELINGENS ROLLE  
 

Fra behandlingen: 
Rådmann Lars Ole Saugnes orienterte om kommunens 
sykefraværsarbeid og personalavdelingens rolle i Gran kommune. Det 
ble også informert om hvordan personalavdelingen er berørt av det 
igangsatte omstillingsprosjektet.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget tar til orientering at samhandlingen mellom 
staber og virksomhetene, herunder personalavdelingens 
rolle, er et tema i det pågående omstillingsprosjektet. Med 
bakgrunn i dette avventer kontrollutvalget nærmere 
undersøkelser nå.  
 

2. Kontrollutvalget vil følge opp utviklingen av 
stabsavdelingene generelt og personalavdelingen spesielt 
etter at omstillingsprosjektet er avsluttet. 
Sykefraværsarbeidet følges opp spesielt, herunder 
kommunens evne til å drive tilrettelegging for sykmeldte.  

 
3. Saken følges opp i løpet av første halvår 2018 med tanke på 

planlegging av et forvaltningsrevisjonsprosjekt på området. 
Rådmannen inviteres til dialog i forbindelse med saken. 

 
 
 

 
Administrativ organisering: 
 
Som det fremgår av vedlagte organisasjonskart er det opprettet et eget kommunalsjef-område tilknyttet 
stab-/støtte. De ulike funksjonene som ligger under dette området er: 
 

 Personal  
 Informasjon  
 Økonomi  
 IKT  

 
  
 



Rådmann

Kommunalsjef
Barnehage og skole

Enhetsleder
Skole

Rektor
Fredheim 

skole

Rektor
Grymyr 

skole

Rektor
Sanne 
skole

Rektor
Trintom

skole

Rektor
Jaren 
skole

Rektor
Moen 
skole

Rektor
Brandbu 

barneskole

Rektor
Bjoneroa 

skole

Rektor
Brandbu 

ungdomsskole

Rektor
Gran 

ungdomsskole

Enhetsleder
Barnehage

Styrer
Bjoneroa/Bjørklund

barnehager

Styrer
Fagerlund 
barnehage

Styrer
Solheim 

barnehage

Styrer
Marka 

barnehage

Styrer
Gran kommunale
familiebarnehage

Styrer 
Leikvoll 

barnehage

9 private 
barnehager

Rådgivere
Konsulenter

Kommunalsjef
Familie og velferd

Enhetsleder 
PPT

Enhetsleder
Helsestasjon og 

skolehelsetjeneste

Enhetsleder
Psykisk helse 

og rustjeneste

Enhetsleder
Barnevern

Enhetsleder
NAV/Sosial

Enhetsleder
Tilrettelagte 

tjenester

Tjenesteleder
Hofs-/Briskebo, Nordre 

Ålseveg, Hjertebo, 
Rogne, Skjervumshagan

Tjenesteleder
Markatun, Lindheim 

Tjenesteleder
Skjervum, Hovsgutua 

Tjenesteleder

Kommune-
psykolog

Kommunalsjef
Helse og omsorg

Enhetsleder
Forebygging 
og utvikling

Enhetsleder
Hjemmetjenesten

Tjenesteleder
Hjemmetjenesten 

Gran

Tjenesteleder
Hjemmetjenesten 

Brandbu

Enhetsleder
Skjervum helse og 

omsorgssenter

Tjenesteleder
avdeling 1

Tjenesteleder
avdeling 2

Enhetsleder 
Marka helse og 
omsorgssenter

Tjenesteleder
avdeling 1

Tjenesteleder 
avdeling 2

Tjenesteleder 
fellestjenester

Tildeling
Fag-og kvalitets-

utvikling

Kommunalsjef
Kultur og samfunn

Enhetsleder
Kultur

Rektor
kulturskole

Tjenesteleder
bibliotek

Enhetsleder 
Eiendom

Tjenesteleder
renhold

Enhetsleder 
Samferdsel

Enhetsleder
Vann og avløp

Enhetsleder
Brann og redning

Enhetsleder 
Plan, bygg, 
oppmåling

Enhetsleder
Landbrukskontor

Rådgivere
Kommuneoverlege

Kommunalsjef
Stab og støtte

Rådgivere
Regionråd

1
.1
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0
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SAK NR. 25/2019 

 
Gran kommune       
   

 
 
 
 

REFERATSAKER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                 
Kontrollutvalget 26.04.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

 

 
Saksdokumenter:   

 
1. Valg av nytt medlem i kontrollutvalget (vedtak i k.styre 03.04.2019, 

sak 34/19) 
 

2. Elektronisk innlevering av møtegodtgjøring mv. for 
kontrollutvalgets medlemmer 

 
3. Uavhengighetsvurderinger – Innlandet Revisjon IKS – daglig leder, 

oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud, oppdragsansvarlig 
revisor Kristian Lein, oppdragsansvarlig revisor Guro Selfors Lund 
og Ingvild Selfors. 

 
4. Kommunestyrets behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten 

«Interkommunalt samarbeid på Hadeland – styring og kontroll» - 
kommunestyrets møte 03.04.2019 (sak 17/2019) 

 
5. Diverse avisartikler 

 
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Vedlegg 1  
 
 
Vedlegg 2 
 
 
Muntlig orientering 
 
 
 
 
Vedlegg 3 
 
 
 
Vedlegg 4 
 
Muntlig orientering 
 

 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 



vale” %
Kommunestyret  i  Gran kommune

Møte 3.  april  2019

Sak  34/19  Valg av nytt medlem til  kontrollutvalget 2015 -  2019

Arkivsak: 16/02867

Behandlet av Kommunestyret 03.04.2019 34/19

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til kontrollutvalget for resten av valgperioden

2015  — 2019:

Kommunestyrets  behandling 03.04.2019:

Disse hadde ordet i saken:

Anne Solstad (GBL)

Anne Soistad (GBL) foreslo: Ole  Sverre  Skamsar

Votering

Ved votering ble Ole Sverre  Skamsar  enstemmig valgt.

Kommunestyrets vedtak  03.04.2019:

Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til kontrollutvalget for resten av valgperioden

2015  — 2019: Ole Sverre  Skamsar



Vale”;Kjetil Solbrækken

Fra: Kjetil Solbrækken

Sendt: onsdag 6. mars 2019 08:51

Til: BJØRN AUSTAD HVALEBY (bjorn.hvaleby@gmail.com); PÅL ARNE

SANGN/ES (pal.sangnas@gmail.com); TRINE RUUD (trine@m3bygg.no);

BJØRG KV/ERN (bkhaugsb@0nline.no); HILDE KRISTIN SMERUD

(hilde.smerud@outlook.com),’ Knut M. Lehre (knut@nysetvegen.com);

Fredrik Schumann (fredrik.schumann@online.no); Kristin Madsen

(kristma@online.no); Hilde Bulling (hibulli@online.no); Kjell Vidar Martinsen

(kjellvi@gmail.com)

Kopi: Eli Stigen

Emne: VS: Politiske godtgjørelser via Visma Ex ense  — Huskå re istrere krav!

Viktighet: Høy

Medlemmer og varamedlemmer  i  Kontrollutvalget i Gran kommune

Hei !

Etter avtale med politisk sekretariat  i  Gran kommune videresendes e-post til dere med orientering om at

Gran kommune nå har innført elektronisk registrering av krav på møtegodtgjørelse, reisegodtgjørelse, tapt

arbeidsfortjeneste mv. for medlemmer av politiske utvalg.

Dette betyr at fremtidige krav i f.m. deltakelse i kontrollutvalgets møter  skal  sendes inn elektronisk.

Nedenfor følger e—post med informasjon om hvordan dette gjøres  i  praksis.

Som dere ser gjelder løsningen for møter etter 01.11.2018. Dette betyr at møtet  i  kontrollutvalget den

30/11—18 og møte den 18/1—18 må  legges  inn for de av dere som var der  (gjelder  alle faste medlemmer).

For de av dere som var på KontroIlutvalgskonferansen 2019 (30-31.jan), så er reisegodtgjørelse/utlegg

aktuelt å få med.

Med hilsen

Kjetil Solbrækken

Sekretær for kontrollutvalget

Tlf. 995 77 903

Fra: Eh Stigen
Sendt:  5. mars 2019 14:56
Til:  Anne Margrethe Knarud; Anne Solstad; Atle Liaklev; Einar Ellefsrud (einar.ellefsrud mail.com); Eivind
Braenden; Helge Haukeli; Helge Tryggeseth; Inger Lise Stieng; Kent Arntzen; Kine Nan Lium; Lars Erik Flatø; Morten
Hagen; Oskar Sunde; Paul Andre Lindseth; Pål Arne Sangnæs; Pål Tingelstad; Pål—Arne Oulie; Randi Eek Thorsen;
Reidum Marie Heimen; Roger Nyhus; Rrustem Rexhaj; Rune Meier  ;  Terje Aschim (mb.centret online.no); Vemund
Viken; Wenche Strand; Øyvind K Myhre; Anne Marte Skari

Kopi:  Willy Westhagen; Lars Ole Saugnes; Morten Gausen; Vegar HoIe-Stenerud; Gro Råsbråten; kommunetorget;
Kine Therese Vik-Erstad; Alexandra M Swigon; Anders Skari; Aud Karin Heggen; Basir Fassihi; Brede Grinder;
Elisabeth Ruud; Ellen Ellefsrud; Finn Olav Nordli; Grete Synnøve Teslo; ro.merethe mail.com; Gunn Elisabeth Alm
Thoresen; Hanne A Magnussen; Hans Bjørge; Hans Dæhlen; Hans Martin Sørum; Hilde Bulling; Ida Svenbalrud; Inger
Helene A Håvelsrud; Inger  Lise  Gjerdrum; Jenny Gagnum Nygaard; John O K Johnsen; Jorid Synnøve Hansen; Kari
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Daehlen; Karianne Sten Solheim; Kent Arntzen; Kjell Østen; Knut  Erik  E Strømnes; Kristin Berger Sæther; Magne

Stenberg; Morten Solberg; Ole Haugom; Ole Jacob Rognstad; Per Hoff; Pernille B  K  Alm; Roy Steinar Torheim;

Synnøve Mollan Bølset; Terje Asprusten; Tor Brekke  Skjøtskift; Vegard Øfstaas; Vibeke Hoff; Wenche Brørby

Emne: Politiske godtgjørelser via Visma Expense -Husk å registrere  krav!
Viktighet:  Høy

Visma.net  Expense  skal  brukes til alle typer  krav  om  politiske  godtgjørelser  i Gran kommune

l 2018tok Gran kommunes ansatte  i bruk  Visma.net Expense til  krav  om reisegodtgjørelse, utgiftsdekning,

refusjoner, godtgjørelse, variabel lønn med videre.

For  krav  vedrørende  politiske  møter fra og med 1. november  2018 skal  kommunens folkevalgte bruke  Visma

Expense, på samme måte som Gran kommunens ansatte.

Hvordan senderjeg inn  krav?

>  Forå logge inn iVisma.net Expense, bruker du  lenka  du har fått tilsendt  i  epost.

>  Hvis du ikke har fått ienke kan du ta kontakt via epost Lonn ran.kommune.no

>  Vi har la et en  o  laerin  sfilm  som du  finner  her: htt s: www. ran.kommune.no bruksanvisnin —for-krav—

om- olitiske- odt 'oerelser.483130.no.html

>  Brukanvisningen finner du under «Dokumenter» på samme side som  opplæringsfiimen.

Når får jeg utbetalingen?

>  Utbetalingene skjer fortløpende. Du vil normalt motta utbetalingen  i  løpet av en måned.

Hvilke  møter  skal  jeg sende  krav  for?

>  Alle møter  i  politiske utvalg, styrer, råd, arbeidsgrupper og nemnder, du er oppnevnt til av  Gran

kommunestyre.

>  Godtgjørelsesregiementi  Politikerhåndboka  kapittel 11, beskriver dette nærmere:

htt s: handboker.kf.no handboker ublic 0534 25c985da—7a31—4127—8eb8—

b36cad89715b cha ter 8fb2478d-dOd8—4956-84f0—6f0f6873dabd

>  Unntak:  Eksterne organ med egne budsjett skal dekke møtegodtgjøring til alle medlemmer, også for

kommunens representant.

Frist  for innsending

>  Du sender inn kravene fortløpende, og senest  innen 3  måneder.

MEN foreldeisesfristen vil  ikke  bli praktisert strengt nå det første halve året. Send inn  krav  så snart du kan og

pass på å være  ajour  innen 1.  juni i  år.

Viktig at gruppelederne for partiene minner representantene på å bruke Visma Expense.  Sjekk  at alle  i  gruppa har

lest denne eposten og er kommet  i  gang med å registrere  krav.

Vi hjelper deg!

>  S  rsmål om tii an o bruk avVisma Ex ense sendes til Lonn ran.kommune.no

>  5 rsmål om  toiknin  en av re iene  i  Godtgjørelsesreglementeti  Poiitikerhåndboka  kapittel 11 sendes til

eli.sti en ran.kommune.no

Med vennlig hilsen

qi] mim rc.—.-u...-.:

Eli  Stigen

Rådgiver,  — for rådmannen,  demokrati  og politiske utvalg

Stab  og støtte

 

Gran kommune

Rådhusvegen 39, N-2770 JAREN
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Vedlegg 3

Kommunestyret 3. april  2019

17/19  Forvaltningsrevisjonsrapport: Interkommunalt samarbeid på Hadeland

-styring og kontroll

Kommunestyrets behandling 03.04.2019:

Disse  hadde  ordet  i  saken:

Øyvind Kvernvold Myhre  (GBL)

Wenche  Strand  (Ap)

PåI-Arne  Oulie  (Sp)

Morten Hagen  (GBL)

Randi Eek  Thorsen (Ap)

Anne Margrethe  Knarud  (Sp)

Helge Tryggeseth  (MDG)

Rådmann Lars  Ole Saugnes

Ordfører Willy Westhagen

Votering

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.

I(ommunest  rets  vedtak  03.04.2019:

1. Kommunestyret tar revisj onsrapporten til orientering, og har merket seg rapportens
hovedkonklusj oner:

a) Styringsdokumentene er i varierende grad aktive styringsdokmnenter i styringen

av vertskommunesamal'beidene på Hadeland.

b) Det er etablert rappofieringsrutiner og møteplasser som gir muligheter for politisk

og administrativ styring og kontroll av de interkommunale samarbeidene, men at

noen rutiner dels ikke er fulgt, dels ikke oppleves som nyttige.

c) Samarbeidet med andre fagmiljøer fungerer tilfredsstillende for de tre kontrollerte

vertskommunesamarbeidene. Det er imidlertid ikke enighet mellom

deltakerkommunene om størrelsen på ressursene i innkjøpssamarbeidet og

hvordan ressursene skal organiseres.

2. Rådmannen bes om å følge opp revisjonsrapportens anbefalinger om å:

a) Revidere gjeldende styringsdokmnenter og rutinebeskrivelsene med hensyn til:

.  Tidspunkt for VKS-møtene.

.  Budsjett— 0g målsettingsprosessen.

'  Rapporteringsrutinene.

o  Rutine for fast orientering om samarbeidsordninger i kommunestyrene og

felles formannskapsmøter.



3.

b) Legge vekt på at informasj onen  som gis fra vertskommunen til

samarbeidskommunen skal inneholde god og relevant styringsinformasj en om

felles samarbeid.

0) Ta inn et punkt omfelles mål, resultalkrav og rappal'reringsruriner  i

samal‘beidsavtalen mellom Flyktningetjenesten, Voksenopplæringen og NAV om

introduksj onsprogralmnet, jf. krav  i  Rundskriv Q-27/2015.

Rådmannen bes om å følge opp at Viljeserklæringen blir fremmet til politisk
behandling. Formålet med erklæringen var å forankre og danne  en visjon for det

interkommunale samarbeidet på Hadeland. Viljcserklæringen ble sist vedtatt høsten
2010, med intensj on om politisk fornyelse og løpende orienteringer  i  kommunestyret

om samarbeidsordningene kommunen deltar i.



HADELAND Mandag ltapnl  2019

Revisjon av interkommunalt samarbeid:

   
Detinterkommunaie
samarbeidet på Hade-
land  eromfattende.
Nå slårlnnlandet
revisjon fast  at det
finnes rutiner, men ai:
de dels  ikke  er fulgt
opp og heller  ikke
oppleves s'om  særlig
nyttige. Det er også
uklare rutiner forbud-
sjettarbeid. og de tre
kommunene vedtar
gjerne tre forskjellige
budsjetter far områ-
der de samarbeider
om.
SISSEL SKJERVUM BJERKEHAGEN
sshmhadelzndmo

 

Innlandet revisjon'har omsi-

der levert revisjonslapporten
som ble bestilti 2017. Arbeidet
ble påbegynt  i  september
2018, 0g rapporten var  klar  nå

i  mais  2019.
Kommuneneharbedtomen

gjennomgang av  landbruks-
kontoret for Hadeland,  inn-
kjøpsgamaxbeidet og  flykt—
ningkontoret. De to første er

samarbeidsområder der alle
tre kommunene er  med,  mens

flyktningkontoxet  er et samar-

beid mellom  Gran  og Lunner.
Ingvild Selfors fra Innlandet

revisjon har nylig pxesentert
funnene  i  rapporten for  kon-
uollutvalgene.

Hun kunne fortelle at det  i
2009  ble gjort et grundig ax-
beid for å bedre samalheide-
ne.  Håndbok  og viljeserklæ-
ringforsamaxbeidene bleved-

tatt,  og  i2011  ble det laget nye
samarbeidsavtaler.

-  Viljeserklæringen  skal  he—

handles '1 første møte  i  hver
valgperiode. Det har  ikke

,  skjedd,0pplystehun.

Føigerikke  egen plan

Innlandet revisjon har jobbet
med Lre problemstillinga. De
har sett på  i hvilken  grad  sam-
axbeidsavtalene mellom kom-
munene er  aktive  styringsdo—

kumentel for samarbeidene,

om det etablerte systemet fox
rapportering gir et godt grunn-

lag for  politisk  styring og  kon-

uoll 0g om samarbeidet med
andre fagmiljøer fungerer  ril-

fxed sstillende. ,
Revisjonen  harfunnet  atdet

er uklare rutiner for giennom-
føring av såkalte vertskommu-
nesamarbeidsmøter. Det er
ikke  etablert en feliesmälset—
tingspmsess, og enkelte hand-

lingsplanerhax gått  utpå  dato.
Det er ingen felles budsjett—

innspill,  og det er ulike bud-
sjett  i  kommunene. Det er in-

gen årlig orientering om  sam-
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ENDELIG GJEN NDMGÅ'I'T:  Innlandet revisjon har endelig leverte" rapportder ire inierkommunalesnmarbefd ergjennomgån. Bildet

er fra behandllngen ikonlrallutvalget  !  Gran. Etterat konnoilutvnlgenehar behandlet saken går den m kommunestyrene" I Gran, Lunner og

]evnuker.

arbeidene  i  kommunestyrene,

og felles  fonnannskapsmma
mellom kommunene er  avvi-
klet.
- Flyktningq'enesien i  Gran

ug Lunner har forskjellige mål
fortjenestens innhold. Når det

elder landbrukskontoret ut-

arbeidet Gran mål, men  ikke
Jevnaker og Lunner, opplyste
Selfors.

Blir ikke  enige
Et annet eksempel er fra  inn—
kjøpssamarbeidet  hvor  det ble

utaxheidet en handlingsplan
som  gikk  ut  i  2014,  I denne
planen slå: det at arbeidet skal
prioriteres når det kommer
mer ressurser, og det er fort—
satt ikke  på plass.  Gran  er
vertskommune for  innkjøps-
ordningen som har en  ansatt.
Lunner og Jevnaker har etter-
lyst mer veiledningsressurs

innisine  kommuner.
-Dethar]jgget enutvidelsei

budsjettet flere ganger, men
det er vedtatt bare  i  to av tre
kommuner.  Sist  ble det nel i
Lunner, opplyste Selfors.

Den ene stillingen  i inn-
kjøpssamaxbeidet vaI  i  tillegg
vakant  i  store  deler av  2018.

7  Det høres hasardløst ut, og

har en stor iboende  risiko.  Her
er det etstortlovverk som  skal
følges, kommenterte sekretær

for kontrollutvalget, Kjetil Sol-

brækken.

Mangler budsjemutiner

— Samarbeidenemanäex felles

budsjem'nnspill. Det er uklare
meninger  i  kommunene om

hvoxdan dette  skal  nnom-

føzes. I daglege! vertskommu-
nen budsjettforslag. Det  skal
tas med inn  i  møtet for vens-
kommunesamarbeidene. men
det fungerer  ikke.  Vi har  ikke
funnet protokoller på at det
skjer. Det blir  sagt  at en har

diskutert budsjett, men det er

ikke  protokollert, og en er  ikke
enige ombudsjett. Når endelig
budsjett er vedtatt  kan  det
være tre forskjellige budsjet-

ter  i  de tre kommunene, opp—
lyste Selfors.

Revisjonen konkluderer

med at Styringsdokumemene
varierende grad er  aktive  sty-

ringsdokumenier  i  styringen

av samarbeidene. De mener
det er etablert rutine: og mø-
teplasser som gixwmulighet for
pnlltisk  og adminisuativ  sty-
ring og kontroll, men at ruli—
nene dels  ikke  er fulgt, dels
ikke  oppleves som nyttige. Re—
visjonen konkluderer dessu—

ten med at samaxbeidet med

andre fagmiljøer fungerer tll—
fredsstillende.

Forster avstand?
Bjøm Austad Hvaleby (Sp)  ville
vite om revisoren oppfattet at

årsaken til utfoxdringene med
samarbeidene et at det ex for
stor avstand mellom vertskom-
mUne cg den som kjøper de
nesten.

-Jeg  vetikke  om det handler
omvilje.elleromdetblixglemt.

Det har blitt mange nye folk

både iadministrasjonen og po-
lltikken.Det et etveldlgpolitisk
tema, og avstand er  brukt  som
argumentbådeforogmnt.01d-
føreme var veldig  forsiktige i
sine uttalelser, opplyste Sel-

fors.

Anbefalinger

Innlandet revisjon er av den
oppfatning  at politikere og ad-

minisuasjon  ikke  har den  sam-

me tilhørighet dokumentene

 

Gran  og Lunner samarbeider om. '
fl  Smialtjenesie (del av Nav HadelandJKulturkontor

El Etablererveileder  — —  *
E  Brann  og redning

n  Helsestasjon for  urigdorn (lokaliserti Gran

[I Voksenopplæring

& Hymlrigetjeneste

E Legevakt  *

la  Vannverk

 

Gran.  Lunner og Jevnaker  samarbelder  om
l:  Inledmmmunalt innkjøpssairuarbeid

I Landbrukskontor
E  Skatteoppkrever.

  

 

  

hinner uglevnakersamarbekierønu  *  ,

I  Opplæringskontor  føf— fag lpifenilig sektor

som ble laget  i  2010-2012  sum

dade  ble etablert.
-Revisjonen anbefaler at do-

kumentene  cg rutinebeskrivel-
sene revideres med grunnlagi

de erfaringene en ha! gort seg.
Revisjonen anbefalex spesielt  å
gjennomgå følgende rutiner på
nytt:

"n'dspunkt  fm VKS-møtene

*  Budsjett og målsettings-

prosessen
*  Rapporteringsmtinene

*  Rutine fox  fast  orientering
om samarbeidsordninger  i

kommunestyiene og felles for-
mannskapsmøter

-  Revisjonen anbefaler at det
tas inn et  punkt  om felles mål,
xesultatkrav og rapportering—
rutiner  i  samarbeidsavtalen
mellom .Flykmlngtjenesten,

Voksenopplæringen og Nav om
inhoduksjonspxogrammet,

Rapporten fra Innlandet Re—
visjon  er først behandlet  i  kom-

munenes konimllu tvalg. I nes-
te runde blir den behandlet  i
kommunestyxene.

äikäyeg
ämäjåäøa'
awameiäeås
Politiet stansetklokken ire  natt
tilfredag ensjåfarpåriksveg4.

Det er mistanke om at [me-
Ien har  kjørt i ruspåvivket  fil-
sland.  Vedkommende er nå an-
meldt, melder politiet på  Twit-
ten

z
v
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Sommeren 2mg hus som eksempler på ijenester sikre at brukerne får forsvaI1ig -  Vi får älbakemeldjng fra 311- jobbe tidlig edle]: sent, fortalte  .
end1e med vaa'såäng 08 de ikke har mulighettilåijlby. mange å forholde seg til.  Hjem— satte på at det er bedre nå enn Sangxxms, som har erfan'ng fra

. Bjørg Kværn (Ap) ville vite metjenesten håper også å få på det var, så vi håper vi er på rett  «  transportbransjen.
mye negatw OMEQEE om detblejo'bbet aktivtmotfri— . p13ssdigihelse, et verktøy som veg, 53 Slette ikontrollutvalget. Kommunalsjef Mosby opp-
595' hfiemmeifienesteni villige for at de kan bidra med gør at de kan ha dialog med '? lyste at Gran ikke har så fleksi—l
Wan. Nå meoef Ilede- slikt. innbyggerne digitalt. Egg oa‘drefi EEEE‘EEEES ble avtaler med sine tillitsvalg— -

'  — Vi jobber tett med fn'villig- _ ,  _  _ Hjemmetjenesten ha: høyt sy- te.
sen det @i‘ tafl gre? sentralen, og bar en gruppe fri— Stadfig mea- a3.5959 keäavæ'r. I—snitt i201811å fravæ— — _
50m skafi bädm EEK at viflige som' venta på å få yte Utvildingen med at eldre bor ret på 13,4'prosent. 1131 del? bygda ”a
sommeren 29-59 hair hjelp. De er en.v1'1ctig ressms å. hjemme lenge har fo15te1ket Ett avgrepene som er 1011 er Hjemmetjenesten har i. lengre
%  å .  .  . "bruke. Vi gjennomfører i11te1—.'  seg. Mette Mosby opplyste at iverksettingav ny turnus.  Flere tid sett hele kommunen under

9  re enn E €395" vjue'r med brukere og frivillige færre søkte sykehjemsplasser' 1 ansatte haI-fått øktsme s‘ifllin- ett Ette1at  Anne  Slette ble en—
SISSEL SKJERVUM BJERKEHAGEN for å mme gode'matche1,fo1-- 2018. '  - geridehnyetu1nusen- hetsleder for tjenestenidesem-
ssbfahadeland-no klarte Slette.  _ _  — Det er i tråd med ønsket ut- -Alle som ha: krav på utvidet ber er. det gjort en omorgamsei

Et, annet sldælingspuolct er Wlding, sier hur1 .  stifling har fått det  i  denne run— ring.
Det kom fram da kontroHutval— umenting av medisiner.-Nå1pa— Det fører 1gjen111 at 11j emmeé' den, opplysteAMosbv S1ettekom fia stilling som
get i Granfredag nok en gang- siente1få: medisiner gennem tjenesten får mer ågjøre. Imaiir- '— Dette harfgittossen mer 10— tjenesteleder for hjemmetje-
hadde representanter for hjem-
metjenesten inne for å få en re-

 

såkalt multidose er det et spars—
mål om de selv ska}hentedet

flor h'adde tjenestenvedtak på å -
yte 5274 timer med .hjemmeqe— '.

Bust-gr._u_1mtumus, og vi 1131
11311.å'møte nesten .alleønsker,"

nesten.iBjone103.Hennes tidli-
gere jobb er nå endret 111 fagle-

  

degjørelse. på apoteket, eller om hjemme--. ..f neste.Å1et før 510111e de yte supplertelrslett-e.  . *  der, mens tjenesten på østsida
Det var i juli"1 fior at en ansatt tjenesten skal'hente' og'levere.  ; 3300 - _  - 1 Samtidig er de åpne på at det nå er delt i to, Brandbu og Gran.

ihjemmetjensten valgte åvaxs— Et annet områdeer sårstell. .11111 i 2019ligger 311t311etti- '  er sårbart. Deterjevnt høyt sy— _
1e om forhold som hun mente. — Vimåprioriiere de som ikke.  '  met noe lavere, og' 'det henger  '  kefravær, 'og det e: vanskelig å Sammeflafimfic
vax‘ijlfare for 1ivloghelse. kommer seg ut selv,1mderstre.— '  sammen med at hjemmetje. .fåtak1fag1ærtev1ka1e1.For å'.få  sommeren til å «gå .,

Ett av grepene som kommu— ker hjemmetjenestens 1epre.—;;'.nesten strammer. inn på hva de:. Pål Ame Sanmlæs (GBL)v111erundt» er det bestemt at trygg-
nalsjefMette Mosby og tjenes- sentanter. " kan og skalutføre. Samlidigpe— 1  vite om det; er vurdert° aansette hetsavdelingen skal være
teleder Arme Slette tror brukere '  kes det på at det er store svmg— ,.fo11<1 100-prose11tstillinge1som stengt kun en uke. Det Vil være

og pårørende merker er at BiääaEisersog ninger. -  "kan'f dekke opp vikarbehomog noe redusert ved dagsentpene.
hjemmetjenesten ha: stram— Hjemmetjenesten ha: som am— Antallet brukere-l i 2019 er få- avtale med fagforeninger Det skal dessuten gjennomfø-
met 11111på hva de bidra: med. bis'jon° abruke så" lite tid 1:11ad— høyere enn-  12017og 2018I  fe- 50111-1 gør åt disse känjobbe flek- Ies kuIsfor sommervikarer, og' '

— Folk opplever nok at vi er- ministrasj on som mulig.. Ett til- brua:  i  år var det 363 ixmbygge- .  . sibelt' 1'1t. fra11å1det er behov. de ansatte i— hjemmetjenesten  '

strengere, og at det eroppgaver  .  tak de 'ønsker° & få .ennomføxt 1'e' som mottok tjenester fra. 7  .Det koster mindre enn å skal få 31151131for opplæn'ng. av
vi ikke  tar.  Vi skal gjøre tjenes- et digitalisezing av kjøremtene. hjemmetjenesten. .  f" *bmke overtid.  W.  fikk til en av— nye ansatte og vikarer. -.
ter vi er lovpålagt, ikke andre Det skalbidIa-filopfimalisefing — Vi har ikke økt bem31'111m- talemed etfäst fijdagsmømter, En av utfordn'ngene  i  fior
ting, sa Mosby. Him brukte føl— .

ging til lege, tannlege og syke—

i.k at rutene—blir så-ie'ffektive
som mulig. Systemetfsk'al også

gen i2019, og er fremdeles  Slg'ø- ''
.. re for svingninger, sier Mosby.  —

— men 'den 31153'ctekan helt 11311111
-  dagen før fåbeskjed om du skal

sommer var at detvax vanskelig
å få tak i  leger, også-det på -
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WFEMPPQREE Fredag ble det redegjort for hjemmetjenesten! Gran  ikontrofiutvalget. KommunaisjefMette Moåby og
enhetslederAnne Sleräe representerte äenesten overfor  pofitikeme  1 utvaiget.

grunn av ferieavviklingDet er nå av-
holdt møte mellomkommunen og le—
gene f0I° åunngå det samme kommen—
de  somma.

-—' 1101- 11111e 100051  Wk

Protokoflen, og med det kontroHutval— _

gets  vedtak er 1 skrive0de stundikke

klart.
— Oppsummen'ngen må  1311 at tjenes-

ten ikke var robust nok, og at det e:
jort et arbeid for å forbedre innen de
"rammene en har.. Kon‘trollfltvalgets
_ hensikt er åbidxapositivt. Varslene var

alvo1'11ge, og'vi må se undervegs hvar '-
koutroflutvalgetkan bidramed, sa ut-
valgssekxetær  Kjetfl  Solbrækken.

Kontrol111tvalget  ønska å .emom—
fare en foranalyse for å eventuelt gjen—
nomføre .en revisj 011 av tjenesten til

høsten.

nm..  v  .  .,,- yum” .

EQWHEEER

  

9

— W  väl unngå overäd  10101 det fører 111
51.1- beäasfmäng 101- de ansatte.

S1SSE1. SKJERVUM BJER KEHAGEN
sshcæhaéellanmm

Det sa kommunalsjef Mette Mosby da hun
sammen med enhetsleder for hjemmetje—
nesten Anne Slette var  i  kontrollutvalget
fredag.

Det er høytsykefIavaer i hjemmetjenes-
ten, men ifølge Kjetil Solbrækken som er se—
kretær for  kontrollutva1get, 1kke  høyere enn
1and1e  kommuner. Sykefraværeti Graner

'  på drøyt 13 prosent.
Overtidsbudsjettet for  2019 er på  605.000

kroner. Så langt iår er det brukt  490.000  av
denne potten. I2018  ble det brukt totalt 1,6

millioner kroner på  overt1d, omtent dob-
be1tså  mye  501012017.  I  2016  var override.-

'»bruken  1ek01d11øy.  Darlbrukte hjemmene-
nesten nesten to  101111011erkrone:på over-

- tidsbetafing.
Ifølge Mette Mosby er det  1kke ønske11g å

bmke overtiå for å dekke opp &aværet.
* — Vi ønsker ikke å-bruke overtid. Det er

slitsomt, og da får du heller  sykefravæ11et—
.  terkant på grunn av belastrfingen, sa Mosby.

Anne Slette ble utfordret på om det er noe

å gåpå med- mertld for afisattesom likke gå: 1
100 prosent stflJjnger.

— De som jobber redusert er ikke så inter-
essert 1 å fylle opp mer. De jobber redusert
av en grunn, sa Slette.
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Rådmannen har ordet

2018 var første året med ny organisering og færre 

ledere i Gran kommune. Jeg vil takke alle ansatte 

for stå-på-vilje og godt humør i året som har gått. 

Ser vi kun på regnskapsresultatet, nådde vi målet. 

Jeg er godt fornøyd med over 20 millioner kroner i 

regnskapsmessig mindreforbruk og et netto 

driftsresultat på 2,48 prosent. Fylkesmannens 

anbefaling er et resultat på 1,75 prosent. 

 

Mer hjelp i eget hjem 

Vi har ikke kommet så langt som rådmannen 

ønsker i planlegging og bygging av nytt helse og 

omsorgssenter på Sagatangen. Når den første 

runden med prosjektering viste seg å gå i retning 

av et alt for dyrt bygg, valgte jeg å sette foten ned. 

Når ikke kommunestyret kollektivt heier fram 

vedtaket om valg av tomt, skapes det tvil. 2019 må 

gi en bedre framdrift.  

Helse og omsorgssektoren er under press av en 

økende aldrende befolkning som har behov for 

tjenester. Vi ser en sterk vridning til mer hjelp og 

tjeneste i eget hjem. Dette er en ønsket utvikling. 

Vi har redusert antall sykehjemsplasser som også 

skaper mer press på hjemmetjenesten. Behovet 

for hjemmetjenester økte dramatisk sommeren 

2018 og kapasiteten ble sterkt utfordret i 

ferietiden. Dette utløste en varslingssak som 

krevde mye oppmerksomhet hele sommeren. Jeg 

mener at vi etter dette har gjort et godt arbeid 

med rutiner og kvalitet i hjemmetjenesten.  

Det er positivt at vi klarer å ta i mot alle utskrevne 

pasienter fra sykehusene, vi hadde kun ett 

overliggerdøgn i 2018. 

 

En varm og tørr sommer 

Sommeren 2018 ble virkelig en varm og solrik 

sommer, den slo til og med rekordene fra 

sommeren 1947 som mange av oss har hørt om. 

Dette skapte store utfordringer for alle bønder 

som driver med husdyr, fôr-situasjonen ble 

prekær. Da var det flott å se at kornbøndene i 

distriktet stilte sine grønne kornåkre til slått for 

sine kriserammede yrkesbrødre.  

Vi hadde høy brannberedskap og opprettet 

vannposter til de som trengte vann. Det er en 

utfordring for samfunnsberedskapen når mange 

private brønner går tomme. Det er også behov for 

å sikre  reservevannforsyning for de store 

vannverkene. I motsatt ende i klimautfordringene 

kommer flom. Vi har lykkes med å få NVE til å 

medfinansiere flomsikring langs Vigga. Dette gir 

store muligheter for Brandbu som tettsted.  

 

Satsing for framtida 

For å dra både innbyggere og ansatte i Gran 

kommune inn i «den moderne verden» er det 

påkrevd med nye digitale plattformer som kan 

gjøre det lettere å kommunisere med kommunen 

og få automatisert en rekke tjenester. Samtidig må 

vi forstå og bruke sosiale medier. Vi har satset og 

gjort framskritt i 2018, og kommunestyret har satt 

av midler til fortsatt digital satsing i årene som 

kommer. 

KS Hedmark/ Oppland har satt i gang en satsning 

på barnevernet kalt Barnevernsløftet. Vi har vært 

med for å lære og ikke minst knytte politikerne 

nærmere barnevernets utfordringer. Vi ser et 

økende behov for barnevernets tjenester. Vi ser 

også at barnevern får mye oppmerksomhet i både 

nasjonale og internasjonale medier. Det er viktig 

at denne tjenesten reagerer tidlig, gjør inngripen 

korrekt og blir støttet av Gran kommune som 

arbeidsgiver. 

Planleggingen av nye fylkeskommuner og 

fylkesmannsembeter, Viken og Innlandet, har vært 

krevende da våre to naboer på Hadeland flytter til 

Viken. Vi er likevel fornøyd med prosessen. Det ser 

ut til at alle samarbeid kommunene har i dag kan 

fortsette som før. Spesielt viktig er felles NAV, 

brann og redning, landbrukskontor, kulturkontor 

og flyktningkontor. Elevgrunnlaget til Hadeland 

videregående skole synes også å være sikret. 

 

Arbeid for vekst 

Vi har i 2018 jobbet med å åpne Mohagen sør som 

nytt og attraktivt næringsområde. I 2019 vil 

infrastruktur være på plass og forhåpentligvis en 
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stor produksjonsbedrift. Dette er avgjørende for å 

sikre og øke antall attraktive arbeidsplasser i 

kommunen vår. Vi må jobbe for å få vekst, etter 

20 år som «nabo» til Oslo lufthavn. Det skal vi få til 

med bredt utvalg i arbeidsplasser, boliger, gode 

skoler og barnehager. Kvaliteten i 

oppvekstsektoren er god i Gran kommune, med 

mangfold gjennom mange små enheter. 

Utfordringen er færre barn og en voksende eldre 

befolkning. Som lavinntektskommune, med bare 

90 prosent av gjennomsnittlig kommuneinntekt i 

Norge, trenger vi vekst. Dette er ikke bare viktig 

for vår selvtillit, men helt nødvendig for å klare 

den økte veksten innen helse og omsorg.  

 

Vi har et bredt kulturtilbud i Gran. I 2018 har vi 

opplevd utendørsteater med Bronsebukkene på 

Hadeland folkemuseum, vi har hatt gjensyn med 

både VårYr, Elvelangs, Potetfestivalen og 

Oktoberfest, ved siden av en lang rekke konserter 

og forestillinger med artister, kor, korps, dansere 

og teatergrupper. Årets høydepunkt var Operafest  

Røykenvik med utsolgte forestillinger og meget 

høy kvalitet. Det ble et strålende eksempel på 

initiativ, guts og frivillighet. Dette gir hele 

Hadeland stolthet. Vi skal fortsatt stå på og glede 

oss til 2019!  

 

 
 
 

Fra Hadeland.no ;Foto: Arkiv: Brynjar Eidstuen 
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Generell innledning 

I denne delen av årsmeldingen presenterer vi 

generelle utviklingstrekk ved Granssamfunnet og 

overordnede oppgaver og rammevilkår som har 

påvirket hele organisasjonen i 2018. 

ØKONOMISKE UTFORDRINGER I DRIFTEN  

Gran kommune har også i 2018 hatt en krevende 

økonomisk driftssituasjon. Rådmannen erfarer at 

noen av budsjettområdene har for trange 

driftsrammer i budsjettet til at de kan 

opprettholde dagens aktivitetsnivå. Dette gjelder 

spesielt for områdene helse og omsorg og familie 

og velferd.  

Gran kommune har vært gjennom et år  med 

omstilling for å frigjøre budsjettmidler. Dette 

gjøres for å skape en mer robust økonomi, 

samtidig som en frigjør midler til å dekke økte 

finansutgifter til nye planlagte investeringer og økt 

vedlikehold av kommunale bygg.  

 

OMSTILLING 

I 2017 startet rådmannen et større 

omstillingsarbeid med mål om å komme med 

forslag til tiltak for å redusere driftskostnadene 

med 20-30 mill kr. Det var et omfattende arbeid 

med involvering på mange nivåer. Alt fra større 

strukturelle endringer i tjenestetilbudet til mindre 

effektiviserings- og sparetiltak ble samlet i en liste 

med 130 forslag ved starten av budsjettprosessen 

for 2018-2021. Av disse ble 38 linjer innarbeidet i 

budsjett- og økonomiplan 2018-2021 og 2019-

2022. 59 tiltak er vurdert som uaktuelle gjennom 

ulike politiske prosesser. Vi har fortsatt igjen 33 

tiltak som bør avklares og eventuelt bearbeides 

videre. Disse har administrasjonen så lagt ikke hatt 

kapasitet til å følge opp godt nok, men det vil være 

naturlig å se det som en del av budsjettarbeidet 

som gjøres i 2019. Samtidig dukker det 

kontinuerlig opp nye ideer til tiltak og behov for 

omstilling, særlig knyttet til digitalisering. Fokus på 

omstilling vil derfor fortsatt være betydelig i 

administrasjonen og tjenesteområdene. 

 

PORTEFØLJEPROSJEKTER  

De store investerings- og utviklingsprosjektene for 

bygg (formålsbygg) styres av prosjektsjef. 

Ordningen ble etablert i 2014, med formål å  

gi interne parter tydelig rolle: Eiendomsavdelingen 

som «huseier» og tjenesteområdene, som brukere 

av bygget. Styring, koordinering og beslutninger i 

prosjektfasene ligger på rådmannsnivået.  

 

Investeringsprosjekt Nytt sykehjem og 

omsorgsboliger på Sagatangen var 

hovedoppgaven for Prosjekter i 2018 – i tre 

atskilte faser.  

 

Første fase, januar-april. Her handlet det om å 

svare opp utfordringene fra kommunestyrets 

behandling av forenklet forprosjekt i desember 

2017. Hovedtemaer var løsning for arealer til 

desentraliserte tjenester fra Sykehuset Innlandet, 

tiltak for å redusere areal (og dermed 

investeringsbehov), og frigjøre tomteareal for 

ytterligere utbygging.  

 

Andre fase, april-november. Rådmannen besluttet 

i mai å avbryte pågående prosjekteringsløp og 

endre anskaffelsesstrategi til 

samspillentreprise/totalentreprise som et 

virkemiddel for en rimeligere løsning. 

Beslutningen hvilte på en vurdering om at det ikke 

var sannsynlig å kunne effektivisere arealbruken 

for valgt konsept i tilstrekkelig grad. 

Prosjektarbeidet gikk da over til å utarbeide rom- 

og funksjonsprogram for 125 plasser for heldøgns 

omsorg, dagaktivitetssenter og 

hovedkjøkkenfunksjon, og utforme 

konkurransegrunnlag. Her kunne en dra stor nytte 

både av utført prosjekteringsarbeid og helse- og 

omsorgstjenestens pågående arbeid med 

tjenesteutvikling og velferdsteknologi.  

Barrierevaskeri ble tatt ut av romprogrammet og 

prosjektert med alternativ løsning innenfor en 

budsjettramme som samsvarer med arealets 

relative andel av prosjektrammen.  
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Tredje fase inntrådte da kommunestyret, ved 

behandlingen av sak om konkurranseutlysning, i 

november vedtok å sende prosjektet tilbake til 

rådmannen med bestilling av et nytt 

utredningsløp, «mulighetsstudie og 

skisseprosjekt», for totalentreprise. I samme møte 

ble det også vedtatt å legge inn arealer til et 

fastlege- og sykehjemslegekontor, noe som økte 

prosjektets totalramme til nesten 549 mill kr. 

Prosjektets totalramme ble i vedtatt budsjett 

redusert til en målsum på 323 mill kr, med 100 

plasser som behovsdekning. Budsjettvedtaket for 

2019 flyttet også midler til ny driftsstasjon for 

teknisk drift i Mohagen til 2021, og derigjennom 

blir også prosjektering av barrierevaskeri utsatt. 

 

Det parallelle prosjektet Marka helse- og 

omsorgssenter ble igangsatt i samme sak og 

vedtak som prosjekt Nytt sykehjem og 

omsorgsboliger Sagatangen, i juni 2017.  

Forutsetningene var her at spesialavdelingen for 

personer med demens, Markatun III, beholdes 

mens øvrige plasser legges ned og erstattes i 

anlegget på Sagatangen. Prosjektomfang og 

gjennomføring er derfor direkte avhengig av hva 

som realiseres av planene i prosjekt Sagatangen - 

og når pasientene flytter over.  

Prosjektoppdraget omfattet å sikre nødvendige 

arealer for funksjoner som er nødvendige i videre 

drift av Markatun III: Dagsenter, 

personalgarderober og lignende, samt 

kjøkkenløsning. Videre skulle prosjektet drøfte hva 

som skal skje med bygg som ikke omfattes av de 

tiltak som foreslås. Det kan være annen bruk eller 

riving.  

 

Prosjektgruppa arbeidet fram til oktober med 

rom- og funksjonsprogram for støttefunksjonenen 

og med vurdering av gjenbruk og riving av 

eksisterende bygningsmasse på Marka. I tillegg så 

en på hvordan eventuell bygging av 

omsorgsboliger særskilt tilrettelagt for personer 

med demens, kan kobles på som neste byggetrinn.  

I forbindelse med oppstart av 

reguleringsplanarneidet har prosjektet begynt 

vurderingene av annen bruk eller eventuell 

avhending av deler av tomtearealet.  

 

Utredningsarbeidet ble stoppet da det ble klart at 

innflyttingstidspunkt for anlegget på Sagatangen 

kom til å bli skjøvet utover i tid. Omfang og 

innhold i Marka-prosjektet er satt i spill etter 

vedtaket om ny utredningsrunde for Sagatangen 

(november 2018). Budsjettvedtakets reduserte 

ramme for Sagatangen-prosjektet understreker 

dette. Prosjektet må avvente full avklaring om 

innhold og framdrift før arbeidet kan gjenopptas.  

 

Prosjektene Fagerlund barnehage, Brandbu 

barneskole, og  Renovering Solheim barnehage 

sluttførte i løpet av årets første måneder de 

restarbeider som gjensto ved årsskiftet 2017-

2018.  

Rehabiliteringsprosjektet Brandbu ungdomsskole 

avsluttet arbeidet i første halvår. Arbeidet fordelte 

seg på sluttføring av restarbeider, løse problemer 

med tett kloakk, og få i havn siste sluttoppgjør. 

Økonomisk sluttrapport legges fram i egen sak. 

 

DIGITALISERING 

Gran kommune har iløpet av 2018 utarbeidet og 

vedtatt en digitaliseringsstrategi. Hovedmålet er å 

angi retning og samtidig styre og samordne 

tjenesteområdenes ulike digitaliseringsaktiviteter.  

 

Kommunestyret bevilget en million i budsjettet for 

2018 til digitalisering, dette sammen med 

ordinære driftsmidler har gitt følgende resultat: ny 

telefoniløsning, ny hjemmeside, digitale 

reiseregninger og møtegodtgjørelse, fulldigital 

løsning for sykemeldinger, oppgradering av 

saksbehandlingssystem, «innsikt» app for 

internkommunikasjon, mobil takseringsløsning for 

eiendomsskatt, samt skifte av 2 

hovedknutepunkter i datanettverket. I tillegg er 

det flere moduler knyttet til økonomi, innkjøp og 

lønn/personal innstallert og tatt i bruk: autopay, 

avstemming, eOrdre, elektronisk lønnmelding, 

webskjema for ferie og fravær, AD-integrasjon 

mot HRM og hjemmeside, eBudsjett, distribusjon 

av fakturaer via KS svarUT. 
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BEFOLKNINGSUTVIKLING 
Ved utgangen av året var de 13 633 innbyggere i 
Gran. Det er en netto nedgang på litt over 0,8 %. 
I tabellen nedenfor ser en netto befolkningsvekst 
hvert år de siste åtte årene. 
 

 
 
 
Gran kommune oppnår ikke den 
befolkningsveksten som en kunne forvente i 
forhold til tidligere befolkningsframskrivninger fra 
SSB og heller ikke i forhold til mål i 
kommuneplanen.

 

Antall innbyggere i Gran Kommune 2010 -2018 

ÅR  Antall innbyggere  

     

2010  13 431   

2011  13 490   

2012  13 542   

2013  13 599   

2014  13 679   

2015  13 695   

2016  13 707   

2017  13 770   

2018  13 642   

 
Det siste året har Gran kommune for første gang på lang tid opplevd en befolkningsnedgang.  Det kan se ut 
som det blir vanskelig å nå samfunnsdelens mål om befolkningsvekst når en har en langt svakere vekst enn 
det befolkningsframskrivingen forutsetter og en nå ser en nedgang.  
Det har vært flere år med flere døde enn fødte i Gran kommune. Innflytting har likevel ført til at en har hatt 
en positiv befolkningsvekst. I 2018 var også netto innflytting negativ. Det kan være grunn til å gå nærmere inn 
i undersøkelser om befolkningsutviklingen, og se på hva som kan ligge bak endring i tallene. Hva gjør at folk 
velger å flytte til eller fra Gran, og hvem er de som flytter. Samtidig må en være oppmerksom på at det 
uansett er små tall. 

 

Befolkningsutvikling Gran kommune 2010 -2018  

ÅR  Netto innflytting Fødselsoverskudd Netto 

       

2010  67  1  68 

2011  89  -30  59 

2012  75  -23  52 

2013  101  -44  57 

2014  88  -8  80 

2015  18  0  18 

2016  -2  13  11 

2017  96  -49  47 

2018  -62  -60  -122 

  470  -200  270 
 
Tallene ovenfor er månedlige «rådata» og vil ikke samsvare med SSB’s befolkningsstatistikk tabell. 
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BEREDSKAP 
Gran kommune gjennomførte en 

beredskapsøvelse sammen med Lunner og 

Jevnaker i 2018. Øvelsen ble gjennomført i regi av 

fylkesmannen i Oppland. Gran og Lunner var 

øvelsesstab for Jevnaker. Tema for øvelsen var 

flom og evakuering. 

Det ble gjennomført et møte i beredskapsrådet. 

ROS analysen for Gran og Lunner ble presentert. 

Det var høynet beredskap i april pga stor 
snøsmelting og en stor 10 års flom i Vigga. 
Gjennom sommeren var det stort fokus på 
brannfare og vannforsyning på grunn av tørke. Det 
ble satt i gang ekstra forebyggende tiltak for å 
hindre skogbrann. Det var to tilløp til skogbrann på 
Hadeland som hadde potensiale til å bli store 
hendelser. På grunn av god innsats fra 
brannmannskapene ble disse avgrenset uten stor 
skade. Det har vært gjennomført to rene 
innkallingsøvelser av krisestab. Beredskapsrådet 
har hat et møte der overordnet ROS-analyse ble 
behandlet. 

  
 
STATUS FOR PLANER I PLANSTRATEGIEN 
Gran kommune vedtok planstrategi i september 
2016. Rådmannen ser at en ikke har hatt kapasitet 
til å gjennomføre alle deler av planstrategien det 
siste året. Dette skyldes at ambisjonene har vært 
urealistiske i forhold til bemanningen. Så langt er 
status på planer som er omtalt i planstrategien 
følgende: 
 
Pågående planarbeider  

Kommuneplanens arealdel:   

Det er kommet nye innsigelser ved 3. gangs høring 

som ble gjennomført i 2017. Det pågår arbeid med 

å innfri innsigelsene. Det har vært brukt vesentlige 

konsulentressurser på å få avklart innsigelsen ifht. 

risiko og sårbarhet og overvann. Dette ble først 

levert fra konsulenten sent høsten 2018.    

Kvalitetsplan for skolen:  

Vedtatt 2016.   

Områdereguleringsplan for Brandbu sentrum (jfr. 

flomsikringsplan):  

Plan vedtatt november 2017.  

Beredskapsplan for skole:  

Overordnet plan utarbeidet august 2016.  

 

Planarbeider som er vedtatt igangsatt  

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner:  

Vedtatt 2017.  

Klima- og energiplan:  

Vedtatt 2010 det er som en del av dette vedtatt 

oppstart av et arbeid med en plan for biologisk 

mangfold.  

Hovedplan veg:  

Det pågår arbeid med å avklare nedklassifisering 

av Fylkeskommunal veg til kommunal veg. Dette 

har tatt lenger tid enn forventet og en avventer 

videre arbeid med hovedplan veg til dette er 

avklart.  

Handlingsplan for LHBT-personer:  

Vedtatt 2018.   

Handlingsplan for integrering:  

Arbeidet med prosjekt Eureka i samarbeid med 

Lunner kommune er Gran kommunes oppfølging.  

Rusmiddelpolitisk handlingsplan:  

Vedtatt 2017.  

 

Strategisk viktige planarbeider  

Helse og omsorg strategi:   

Vedtatt av kommunestyret i mai 2017.  

ROS-analyse:  

Risiko og sårbarhetsanalysen er utarbeidet i 2017 

og sendt på høring.  

Næringsplan:  

Det har ikke vært kapasitet til å utarbeide en ny 

næringsplan i 2018. Det er startet et arbeid med 

Næringstrategi for Hadeland av regionrådet. 

Rådmannen mener kommunen bør avvente å 

starte arbeidet til regionrådets næringsstrategi er 

utarbeidet.  

Landbruksplan for Hadeland: 

Vedtatt 2018.  

Kvalitetsplan for barnehage:  

Det har ikke vært kapasitet til å arbeide med 

denne planen i 2018.   

 

 

Viktige sektorplaner:  

Geodataplan: 

Det har ikke vært kapasitet til å arbeide med 

Geodataplan.  

Hovedplan vann og avløp:  

En må vurdere å utsette arbeidet med dette på 

grunn av arbeider med flomforebygging i Brandbu. 

Det vil neppe være ressurser til å gjennomføre 

dette arbeidet før større utbyggingsprosjekter i 

Brandbu (flomforebygging) og Mohagen er 

fulllført. 

Beredskapsplan for barnehage:  

Det pågår arbeid.  
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Trafikksikkerhetsplanen:  

Det er utarbeidet et forslag som kommer til 

behandling i 2019.  

 

Planer for administrativ utvikling:  

Digitaliseringsstrategi:  

Vedtatt 2018   

Informasjonsstrategi:  

Det har ikke vært kapasitet til å revidere denne i 

2018.  

 

 

 

 

 

Områdereguleringsplaner:  

Områdereguleringsplan for del av Gran sentrum 

(jfr. utviklingsveilederen):  

Det har dessverre ikke vært kapasitet til å arbeide 
med denne i 2018 på grunn av høyt antall 
innsendte planer fra private utbyggere og annet 
offentlig planarbeid. 

 

 

 

Gran kommunes visjon og mål 2030 

 
 
 
 

OVERORDNET MÅL  
I 2030 kjennetegnes Gran kommune av et bærekraftig lokalsamfunn som gir 
velferd og god livskvalitet til innbyggerne  
 

Befolkningsutvikling og næringsliv 

I 2030 har Gran kommune:  

 En befolkning på rundt 16 000 og en forsterket tettstedsstruktur med Gran som regionsenter  

 Et variert næringsliv med levende landbruk, forsterket handelsnæring og nye etableringer av 

bedrifter innen produksjon, logistikk og privat tjenesteyting  

 

Tiltak Kommentarer 

Ha tilgjengelige arealer for 
boligutbygging i kommunen i privat 
eller offentlig eie. 

Det er tilgjengelig areal både i privat og 
offentlig eie. 

Ha tilgjengelige næringsarealer i 
kommunalt og privat eie. 

Vi har tilgjengelig næringsareal i privat regi. Det 
er satt i gang prosjektering av utbygging av 
Mohagen sør 

Bistand til næringslivet gjennom et 
regionalt samarbeid om Hadeland 
næringshage og etablererveiledning. 

Gran kommune deltar i regionrådet for 
Hadeland og samarbeider om Hadeland 
Næringshage. Etablererveileder i samarbeid 
med Lunner kommune. 

Deltakelse i regionalt 
reiselivssamarbeid. 

Gran kommune deltar i reiselivsamarbeidet 
VisitInnlandet. 

 

VISJON: Gran kommune – 

inkluderende, stolt og nyskapende 
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Bosetting, tettstedsutvikling og infrastruktur 

I 2030 har Gran kommune:  

 En areal- og ressursforvaltning som tar vare på natur- og kulturverdiene  

 Reduserte lokale klimagassutslipp i tråd med nasjonale mål  

 Et variert bo-, service- og handelstilbud til befolkningen gjennom utvikling av sentrumskvalitetene i 

Brandbu og Gran og en større andel boliger i gangavstand til kollektivknutepunkt  

 En variert boligmasse med mange livsløpsboliger og flere bokollektiver for eldre som stimulerer til å 

opprettholde funksjoner og trivsel  

 En økt andel av befolkningen som går og sykler til arbeid, skole og fritidsaktiviteter  

 Oppgraderte kollektivforbindelser til Oslo, Gjøvik, Gardermoen og Hønefoss  

 En stabil og trygg offentlig infrastruktur og utvidet bredbånds- og mobil-dekning  

 

 

Tiltak Kommentarer 

Gjennomføre flomsikring av Brandbu 
og Gran sentrum i samarbeid med NVE 
og nødvendige sentrumstiltak i 
forbindelse med flomsikringen. 

Plan for flomsikring for Brandbu er ikke oversendt 
fra NVE for kommunevedtak. NVE har sagt at 
dette kommer i 2019. Det pågår forhandlinger om 
grunnerverv og prosjektering av kommunale tiltak. 
Sikring av Hovsbekken i Gran er prosjektert. 

Ingen nedbygging av dyrkbar mark ut 
over allerede arealavklarte områder i 
kommuneplan. 

Det er ikke gjennomført noen omdisponering av 
dyrkbare mark så lang i perioden. 

Opprettholde lokaliteter for prioriterte 
arter og biotoper. 

Ingen lokaliteter er fjernet eller omdisponert. 

Videreføre Stor-Oslo nord samarbeidet 
om videreutvikling av vei og 
jernbaneforbindelsene. 

Gran kommune deltar i samarbeidet. 

Utarbeide og gjennomføre tiltak i lokal 
klimaplan.  

Lokal klimaplan med handlingsprogram ble 
vedtatt i oktober 2018 

Utarbeide søknader og gjennomfør 
utbygging av bredbånd ut fra tildelte 
midler. 

Gran kommune og Hadeland har fått tildelt 
midler. Anbudsprosess pågår.  

Full selvkostdekning for byggesak og 
innsendte planer. 

Prognosen tilsier tilnærmet full dekning for 
byggesaker, men en er langt fra full dekning for 
plansaker. 

 
 
 

Folkehelse og oppvekst 

I 2030 har Gran kommune:  

 En befolkning med god psykisk og fysisk helse  

 Offentlige tjenester som forebygger helseplager og yter tidlig tverrfaglig innsats  

 Et oppvekstmiljø som fremmer læring og trivsel  
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Tiltak Kommentarer 

Prioritere tidlig innsats og 
forebyggende tiltak. 

Barnehage/skole har økt fagkompetanse mht det 
forebyggende arbeidet knyttet til trygt og godt 
barnehage- og skolemiljø. Alle ansattgrupper har 
deltatt.  

Økt samarbeid med hjelpeinstanser (PPT, 
Helsestasjon, barnevern) slik at vi samhandler 
bedre og kommer tidligere inne i saker som 
utfordrer.  

Gjennomføre tiltak i vedtatt 
kvalitetsplan for skolen. 

Den skolebaserte kompetansebyggingen har 
inneværende år fokus på ny overordnet del for 
grunnopplæringen og skoleledelse.  

Redusere antall skoler for å få en mer 
framtidsrettet og mindre sårbar 
skolestruktur. 

Kommunestyrets vedtak 14.06.2018:  
Kommunestyret ønsker ikke å vurdere endringer i 
skolestruktur og skolekretsgrenser. Forslaget 
sendes ikke på høring. 

 

 

 

 

Kultur og fritidstilbud 

I 2030 har Gran kommune:  

 Et variert kultur- og fritidstilbud som bidrar til et meningsfullt liv  

 Et mangfoldig og aktivt frivillig foreningsliv  

 Gode arenaer og møteplasser for kulturlivet  

 

Tiltak Kommentarer 

Opprettholde tilskudd til frivillige 
organisasjoner. 

Opprettholdt på samme nivå som 2017. 

Utvikling av fritidskontaktordningen til 
erstatning for tradisjonelle 
støttekontakter. 

Fritidskontaktordningen er overført fra HO til 
kultur og det er etablert gruppetilbud og nye 
tjenester. 

Redusere kjøp av tjenester 
fra profesjonelle utøvere – avvikle Den 
kulturelle Skolesekken og Den 
kulturelle spaserstokken, samt 
Kulturskoletimen.  

Kulturskoletimen er avviklet. Den kulturelle 
skolesekken og Den kulturelle spaserstokken ble 
vedtatt opprettholdt i budsjettvedtaket for 2018. 

Effektivisering av drift i kulturskolen – 
mer gruppeundervisning og mindre 
ressurs til administrasjon. 

Dette arbeidet pågår. Jf. Egen orientering til 
kommunestyret. 

 

Økt brukerbetaling og inntekter fra 
utleie. 

Det er innført ny prismodell i Kultursalen, som vil 
gi økte inntekter over tid. 
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Omsorg og livskvalitet 

I 2030 har Gran kommune offentlige tjenester for personer med bistandsbehov som ivaretar brukernes 
selvstendighet og styrker deres evne til å hjelpe seg selv  
 

 

Tiltak Kommentarer 

Følge opp vedtatt helse og 
omsorgsstrategi med utbygging av nytt 
sykehjem, satsing på hjemmebaserte 
tjenester og bruk av velferdsteknologi.  

Arbeidet foregår kontinuerlig. Det er redusert noe 
på rammer og omfang. Endringer medfører noe 
utsatt gjennomføring. 

Utbygging av nytt sykehjem på 
Sagatangen og ombygging av Marka 
helse og omsorgssenter. 

Arbeidet foregår kontinuerlig. Det er redusert noe 
på rammer og omfang. Utbygging av Marka er 
skjøvet ut i tid ved vedtak av økonomiplan 2019 -
2022 

Redusere antall langtidsplasser på 
sykehjem og styrke forebygging og 
rehabilitering. 

Det er redusert 12 langtidsplasser i perioden. 

Følge opp boligplan med kjøp av 
egnede omsorgsboliger og utvikling av 
skogskolejordet. 

Boligplan ble vedtatt i september. Noen prosjekter 
er skjøvet ut i tid ved vedtak av økonomiplan for 
2019 -2022  

Reguleringsplanarbeid for Skogskoleområdet har 
vært til mekling pga. innsigelse. Resultat av 
mekling er ikke avklart. 

 
 
 

Kommunale tjenester 

I 2030 har Gran kommune kostnadseffektive offentlige tjenester av god kvalitet, med færre og mer robuste 
tjenestesteder med evne til nyskaping og utvikling  

 

Tiltak Kommentarer 

Styrke vedlikehold av den kommunale 
bygningsmassen og redusere antall 
formålsbygg. 

Det er solgt 6 boliger i løpet av året, men det er 
ikke reduksjon når det gjelder formålsbygg. 

Bygge ny vegstasjon til erstatning for 
tidligere brannstasjon i Gran og 
eksisterende vegstasjon i Brandbu. 

Anbud på ny vegstasjon er gjennomført. Pris lå 
over budsjett og det må gås ny anbudsrunde. I 
økonomiplan for 2019 – 2022 er oppstart utsatt. 

Konsentrere tjenestene på færre steder 
for å redusere kostnader og sårbarhet i 
tjenesten. 

Det har ikke blitt gjort konkrete endringer, men 
det arbeides med temaet, bl. a. i forhold til boliger 
og sykehjemsdrift. 

Satse på digitalisering av tjenestene - 
Styrke investering og drift av IKT 
tjenester. 

Flere digitaliseringstiltak er gjennomført, bl. a. ved 
hjelp av ekstra tilførte digitaliseringsmidler i årets 
budsjett. 
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Årsberetning 2018  

Gran kommunes regnskap er avlagt for 2018 med et regnskapsmessig mindreforbruk på 20,1 mill kr. 

Investeringsregnskapet er avlagt med kr 0 som udekket.  

INNLEDNING 
Rådmannen sier seg fornøyd med et regnskapsresultat på 20,1 mill kr. Dette er betydelig bedre enn forventet 

ut fra rapporteringen etter 2. tertial 2018.  Samlet sett går virksomhetene med 3,3 mill kr i mindreforbruk. 

Det er blant annet overordnede ubudsjetterte «fellesinntekter» som må betraktes som engangsinntekter og 

ikke kan påregnes i seinere års inntekter. 

 

For 2018 har familie og velferd et stort merforbruk (4,2 mill kr) som gir utfordringer også for 2019, selv om 

denne budsjettrammen ble styrket med 12 mill kr i budsjettet for 2018. Videre viser helse og omsorg 

merforbruk i mindre størrelsesorden i forhold til tildelt rammebudsjett (1,7 mill kr) etter å ha blitt tilført 4 

mill kr i løpet av 2018. Det vil derfor være svært krevende for disse budsjettområdene å ta ned 

aktivitetsnivået for å overholde budsjettrammen for 2019. Barnehage og skole har et lite mindreforbruk i 

2018 og har budsjettrammer som er relativt godt tilpasset aktivitetsnivået. Kultur og samfunn har et 

mindreforbruk på 3,7 mill kr. 

 

For året som kommer er det viktig å få gjennomført planlagte omstillingstiltak og justering av aktivitetsnivået 

tilpasset budsjettrammene. Videre ser rådmannen at det i kommende år vil bli økende utfordringer knyttet til 

driftsnivået og at et omfattende investeringsprogram vil gi økende belastning av renter og avdrag.  

 

En bør fortsette å avsette midler til egenfinansiering av investeringer eller til disposisjonsfond for å håndtere 

årlige driftsmessige svingninger i utgifts- og inntektsnivå. Dette er også viktig for å sikre likviditeten. 

 

De siste årene har investeringsbudsjettet vist noe etterslep fra år til år. Investeringsplanen ble justert 

betydelig i forbindelse med budsjettarbeidet for 2018, slik at investeringsrammer og låneopptak pr år blir noe 

forskjøvet i økonomiplanperioden.  Samtidig erfarer rådmannen ett stadig økende behov for nye 

investeringsprosjekter i kommunen. Rådmannen oppfordrer kommunestyret til en årlig rullering av den 

langsiktige investeringsplanen slik at framdriften til enhver tid tilpasses den økonomiske utviklingen. 
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DRIFTSREGNSKAPET 

AVVIKSFORKLARING REGNSKAPSSKJEMA 1 A – DRIFT 

 
 

Skatt på inntekt og formue 

Skatteinntektene i Gran for 2018 har hatt en økning på 15,1 mill kr sett i forhold til 2017, en økning på 4,4 %. 

Det er på landsbasis en samlet skattevekst for kommunene på 3,8 % sammenlignet med 2017. Avvik i forhold 

til justert budsjett er 13,9 mill kr i merinntekt. Ut fra budsjettet for 2018 er Gran kommunes skattevekst på 

4,1 %. 

 

Ordinært rammetilskudd 

Rammetilskuddet viser en mindreinntekt i forhold til budsjett på 5,6 mill kr. Dette skyldes i hovedsak redusert 

inntektsutjevning som henger sammen med den økte skatteinngangen på landsbasis.  

 

Skatt på eiendom 

Eiendomsskatten ble i 2018 på 7,7 mill kr for verker og bruk og for boligeiendommer i hele kommunen. 

Skattesatsen var 0,2 % av takstverdi og bunnfradraget på 300 000 kr pr. boenhet. 

 
  

Regnskapsskjema 1A - drift.

Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap

 Budsjett 

(end) Regnskap Budsjett- endring %

(beløp i hele tusen) 2014 2015 2016 2017 2018 2018 avvik 17 - 18

Frie disponible inntekter

Skatt på  inntekt og formue 275 643      299 360      330 694      341 304      342 497      356 430      13 933      

Ordinært rammeti lskudd 390 663      382 585      385 187      395 571      409 188      403 597      -5 591       

Skatt på  eiendom 7 135          7 286          7 368          5 924          7 650          7 668          18             

Andre generel le s tatsti l skudd 55 686        57 959        61 737        64 852        53 515        59 249        5 734        

Sum frie disponible inntekter 729 127      747 190      784 986      807 651      812 850      826 944      14 094      2,4 %

Finansinntekter/utgifter

Renteinntekter og utbytte 5 764          7 244          7 521          8 221          6 785          7 696          911           

Gevinst finans iel le 

instrumenter 1 911          558             1 267          1 096          1 000          727             -273          

Renteutg.,provis joner og andre 

fin.utg. 15 535        16 477        17 612        16 044        17 676        15 643        2 033        

Tap på finans iel le 

instrumenter -            

Avdrag på lån 32 161        37 439        41 545        44 823        45 796        45 482        314           
Netto finansinntekert/utgifter -40 021       -46 114       -50 369       -51 550       -55 687       -52 702       2 985        2,2 %

Avsetninger/bruk av avsetninger

Ti l  dekning av tidl igere 

regnsk.m. merforbruk

Ti l  ubundne avsetninger 7 819          4 011          7 704          1 597          21 730        21 691        39             

Ti l  bundne avsetninger 327             225             213             248             150             296             -146          

Bruk av tidl igere regnsk.m. 

mindreforbruk 1 024          1 145          13 520        13 520        -            

Bruk av ubundne avsetninger 7 163          5 692          11 649        1 389          2 852          2 813          -39            
Bruk av bundne avsetninger

Netto avsetning -983            1 456          4 756          689             -5 508         -5 654         -146          -920,6 %

Overført investeringsregnskap 27               31               40               43               -             115             -115          

Ti l  fordel ing dri ft 688 096      702 501      739 333      756 747      751 655      768 473      16 818      

Sum fordelt ti l  dri ft 688 096      701 477      738 188      743 227      751 655      748 309      -3 346       

Regnskapsmessig 

mer/mindreforbruk                 -             1 024           1 145         13 520                 -           20 164       20 164 49,1 %
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Andre generelle statstilskudd 

Generelle statstilskudd består av rente- og avdragskompensasjon for seksårsreformen i skole og skolebygg, 

tilskudd til mottak av flyktninger og vertskommunetilskudd. Merinntekter på til sammen 5,7 mill kr kommer 

fra flyktningemidler med 6,0 mill kr og mindreinntekt fra rentekompensasjon fra staten med 0,1 mill kr og 

vertskommunetilskudd på 0,2 mill kr. 

 

Finansinntekter  

Renteinntekter, utbytte og gevinst på finansielle instrumenter er 0,6 mill kr høyere enn justert budsjett. 

Utbytte har en merinntekt på 0,9 mill kr - 0,5 mill kr fra Hadeland energi og 0,4 mill kr fra Gjensidige. Gevinst 

på finansielle omløpsmidler er 0,3 mill kr lavere enn budsjett. Renteinntekter er som budsjett. 

  

Finansutgifter  

Renteutgifter, provisjon mm og avdrag viser en mindreutgift på 2,3 mill kr. Det skyldes at opptak av lån ble 

gjennomført seinere enn forutsatt i budsjettet, samt at lånebeløpet ble justert ned i 2. tertial. Avdrag på lån 

viser ett mindreforbruk på 0,3 mill kr i 2018. 

 

Avsetninger/bruk av avsetninger 

Netto avsetning viser et avvik på 0,1 mill kr i merutgift, som skyldes renter til bundne fond.  

 

Overføring til investeringsregnskapet 

Overføring til investeringsregnskapet viser en økt overføring på 0,1 mill kr. Dette skyldes pliktig overføring av 

renter til bundne investeringsfond. 

 

AVVIKSFORKLARING REGNSKAPSSKJEMA 1 B – BUDSJETTOMRÅDENES DRIFT 

Budsjettområdenes forbruk målt mot tildelte driftsrammer viser et mindreforbruk på 3,3 mill kr i 2018. Dette 

er et resultat som er bedre enn anslått i rapporten for 2. tertial. Det er likevel både positive og negative avvik 

i de enkelte budsjettområde. Disse vil det bli redegjort for nedenfor. 

 

Tabellen nedenfor viser avviket pr budsjettområde i forhold til justert budsjett samt avvik i % av 

budsjettområdets ramme. 

 

 
 

  

             BUDSJETTOMRÅDENES DRIFTSRAMMER
Avvik i  % av 

ramme

% av Buds jett Regnskap Merforbruk - Merforbruk -

(Ta l l  i  hele tusen) total  ramme (end) 2018 Mindreforbruk + Mindreforbruk +

1.0 Rådmannens  ledelse og s tab 4,5                  33 675 33 745 -70                       -0                         

1.1 Fel lestjenester 7,1                  53 484 48 709 4 775                   9                           

2.0 Barnehage og skole 31,3                235 577 235 472 105                      0                           

3.0 Fami l ie og vel ferd 21,9                164 736 168 931 -4 195                  -3                         

4.0 Helse og omsorg 25,0                188 102 189 764 -1 662                  -1                         

5.0 Kultur og samfunn 11,2                84 171 80 480 3 691                   4                           

5.1 Kultur og samfunn VAR -2,1                -15 581 -16 158 577                      -4                         

6.0 Pol i tiske organer 1,0                  7 491 7 366 125                      2                           

Mindreforbruk 751 655 748 309 3 346
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1.0 Rådmannens ledelse og stab 

Rådmannens ledelse og stab har et merforbruk på 0,07 mill kr. Forbruket er sammensatt av mindreforbruk på 

lønn som skyldes fravær og vakanser samt merinntekter på refusjoner.  Merforbruk på 

lisenser/serviceavtaler, kjøp av utstyr og tjenester.  

  

1.1 Fellestjenester 

Fellestjenester har mindreforbruk på 4,8 mill kr, hvorav skatteoppkreveren for Hadeland bidrar med 0,5 mill 

kr og lærlingeordningen med 0,9 mill kr som skyldes færre lærlinger enn budsjettert. I tillegg er lønn og 

pensjon 4,8 mill kr lavere enn budsjettert. Området omfatter også merforbruk strøm på 1,5  mill kr og på 

tilskudd til andre trossamfunn på 0,1 mill kr.  

 

2.0 Barnehage og skole 

Barnehage og skole har samlet et mindreforbruk på 0,1 mill kr. Dette er sammensatt av avvik både på utgifts- 

og inntektssiden.  Det er merforbruk på skoleskyss, ikt utgifter og kjøp av tjenester fra andre kommuner. 

Merinntekt på sykepengerefusjon og svangerskapspermisjoner, samt merinntekter i form av tilskudd til 

kompetansetiltak.  

 

3.0 Familie og velferd 

Familie og velferd har et merforbruk på 4,2 mill kr. Budsjettområdet fikk tilført 7 mill kr i 1. tertial og 5 mill kr i 

2. tertial. Merforbruket består av økte utgifter til barnevern med 2,6 mill kr, hvorav juridisk bistand, 

forsterhjemsgodtgjørelse og kjøp av plasser representerer hoveddelen av merforbruket.  Tilrettelagt 

tjenester viser et merforbruk på 2,1 mill kr som i hovedsak gjelder lønn. Øvrige tjenesteområder har et 

forbruk som er i nærheten av budsjett. Refusjon for ressurskrevende tjenester er inntektsført med 33,9 mill 

kr. Dette er en økning på 1,5 mill kr fra 2017, som betyr at utgiftsøkningen har vært vesentlig større. 

 

4.0 Helse og omsorg 

Helse og omsorg viser et merforbruk på 1,7 mill kr.  Budsjettområdet fikk til ført 1 mill kr i 1. tertial og 3 mill 

kr i 2. tertial.  

 

Merforbruket er sammensatt av avvik både på utgifts- og inntektssiden.  Hjemmebaserte tjenester har flere 

brukere med omfattende hjelpebehov i hjemmet som gjør at hjemmetjenesten har et merforbruk på 3,3 mill 

kr. Institusjonene har et mindreforbruk på 5 mill kr som i hovedsak skyldes færre langtidsplasser (redusert 

med 12 – 13 plasser i løpet av de 2 siste år) med noe justeringer i bruk den siste delen av året.  Samtidig er 

inntektene redusert med 3 mill kr. 

Legetjenester utgjør et merforbruk på 1,0 mill kr mens fysioterapi/ergoterapi har et mindreforbruk på 1,2 mill 

kr. 

 

5.0 Kultur og samfunn 

Kultur og samfunn har et mindreforbruk på 3,7 mill kr. Budsjettområdet ble tilført 1 mill kr i 1. tertial som 

kompensasjon for store utgifter til vintervedlikehold av veg. 

Mindreforbruket består av merinntekter på plan, bygg og oppmåling. I tillegg er det mindreutgifter til lønn og 

vedlikehold innenfor eiendomsdrift. Øvrige tjenesteområder har et forbruk som er i nærheten av budsjett. 

 

5.1. Kultur og samfunn - VAR 

VAR-området har ei merinntekt på 0,6 mill kr. 
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6.0 Politiske organer 

Politiske utvalg viser et mindreforbruk på 0,1 mill kr. 

 

ØKONOMISK ANALYSE – DRIFT 
Utgangspunktet for Gran kommunes drift i 2018 var en krevende budsjettprosess med et stramt budsjett som 

følge av det. Skatteinntektene økte noe gjennom hele året i forhold til budsjettert, men inntektsutjevningen 

sakket stadig akterut i forhold til budsjett. Det var derfor vanskelig å anslå en god prognose gjennom året. I 

tillegg er det slik at det er skatteinngangen på landsbasis som er mest avgjørende for Gran kommunes totale 

skatteinngang for året. Ved årsslutt ble merinntekten av skatt og inntektsutjevning 7,5 mill kr. I tillegg fikk vi i 

løpet av 2018 merinntekter på integreringstilskudd til flyktninger på 6,0 mill kr. 

 

Rådmannen rapporterte igjennom året et tilnærmet null resultat gjennom året.  Kommunestyret 

budsjettjusterte i løpet av året helse og omsorg med en styrking på 4 mill kr, familie og velferd med 12 mill kr 

og kultur og samfunn med 1,0 mill kr.  Dette ble finansiert med økt skatt/inntektsutjevning med 3,0 mill kr og 

redusert avsetning til disposisjonsfond med 10 mill kr, reduserte renter og avdrag med 3,0 mill kr og 

reduserte pensjonsutgifter med 1 mill kr. Gjennom året anbefalte rådmannen at alle virksomheter skulle ha 

stram budsjettstyring uten ytterligere budsjettjusteringer.   

 

Gran kommunes regnskap viste ved regnskapsavleggelse et mindreforbruk på 20,1 mill kr. Overordnede 

merinntekter, samt mindreforbruk på kultur og samfunn og fellestjenester bidro til at varslet resultat etter 2. 

tertial ble bedre enn forventet, noe rådmannen er fornøyd med. 

 

Brutto driftsresultat  

Dette viser resultatet av den ordinære driften, inklusive avskrivninger. Resultatet gir uttrykk for kommunens 

evne til å betjene lånegjeld, evne til egenfinansiering av årets investeringer og evne til å sette av midler til 

senere bruk. Brutto driftsresultat viser en nedgang fra 2017 til 2018 med bakgrunn i at 2017 ble påvirket av 

tilskudd fra NKOM til bredbåndsutbygging med 15,3 mill kr. Brutto og netto driftsresultat for 2018 når dette 

blir tatt hensyn, viser et betydelig høyre nivå enn tidligere år og bidrar til en styrking av disposisjonsfond. 

 
 

 

  

2014 2015 2016 2017 2018

Netto driftsresultat 1 773 -304 803 30 270 28 235

Brutto driftsresultat 10 803 12 202 12 860 38 405 35 848
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Netto driftsresultat  

Netto driftsresultat er et mål på 

kommunens handlefrihet. Det er fra 

Teknisk beregningsutvalg for kommunal og 

fylkeskommunal økonomi (TBU) antydet at 

netto driftsresultat bør være på 1,75 % av 

driftsinntektene for å ha en sunn økonomi. 

Gran kommune har i 2018 et resultat på 

2,5 %.  

 

Gran kommune viser i perioden 2013 til 

2016 et netto driftsresultatet, betydelig under anbefalt nivå. For 2017 er netto driftsresultat på 1,3 % når 

15,3 mill kr fra NKOM trekkes ut. 

Netto driftsresultatet for 2018 viser en betydelig bedring og er over anbefalt nivå på 1,75%. 

Grafen viser utvikling i netto driftsresultat i perioden 2014 – 2018, samt videre budsjettert utvikling i 

budsjett- og økonomiplanperioden.  

 

 

Analyse av brutto og netto driftsresultat 2018 i forhold til justert budsjett 

Tabellene nedenfor viser brutto og netto driftsresultat opp mot justert budsjett. I tillegg er brutto 

driftsresultat korrigert for bruk/avsetninger til bundne fond og bruk av disposisjonsfond.  Bakgrunn for dette 

er at vi har brukt eller mottatt midler som er forutsatt å dekke påløpte utgifter eller er pliktig å avsette til 

fond. Korrigert brutto driftsresultat vil gi et mere riktig uttrykk for det faktiske resultatet. Tabellen viser at 

resultatet bedrer seg vesentlig etter korrigering.  

 
 

 

Kommuneloven stiller krav til driftsmessig balanse (§46, 6. ledd). Kravet innebærer at driftsresultatet minst 

skal dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Oppfyllelsen av dette kravet kan ikke leses direkte ut 

fra regnskapet og tabellen nedenfor viser korrigert netto driftsresultat – andel av driftsresultat til fri 

disposisjon: 

Regnskap Regnskap  Regnskap   Regnskap  Buds (end) Regnskap

(beløp i hele tusen) 2014 2015 2016 2017 2018 2018

Driftsinntekter 1 002 340      1 030 211      1 078 966     1 118 803     1 072 686      1 138 677      

Driftsutgifter 960 393         984 403         1 027 798     1 037 027     1 012 105      1 057 744      

Avskrivninger 31 144           33 606           38 308           43 371           47 000           45 086           

Brutto driftsresultat 10 803           12 202           12 860           38 405           13 581           35 847           

Bruk av bundne fond 4 384              5 784              3 300             4 938             4 539              9 036              

Bruk av disposisjonsfond 7 163              5 692              11 649           1 389             2 852              2 813              

Avsetning til  bundne fond 5 262              5 645              7 761             22 389           1 805              9 633              

Korrigert brutto driftsresultat 17 088           18 033           20 048           22 343           19 167           38 063           

I % av driftsinntekter 1,7 1,8 1,9 2,0 1,8 3,3                  

2014 2015 2016 2017 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

Netto driftsresultat 0,2 0,0 0,1 2,7 2,5 0,3 1,1 0,7 0,4

Anbefalt nivå 3 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

-0,5

0,0

0,5
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Tabellen viser at Gran kommune oppfyller kommunelovens krav til balanse etter korrigering av netto 

driftsresultat. Det korrigerte resultatet er på 3,7% og inneholder også disponeringen av årsresultatet for 

2017. Netto driftsresultatet for 2018 er over anbefalt nivå på 1,75%.  

 

Netto finansutgifter 

Netto finansutgifter består i hovedsak av 

renteinntekter, renteutgifter, avdrag og utbytte fra 

Hadeland Energi/Kraft. 

Grafen viser at netto finansutgifter har stigende 

utvikling. Denne utviklingen presser både økonomisk 

balanse og tjenestenivå. Budsjett og økonomiplan 

2019 – 2022 viser at denne utviklingen vil fortsette, 

noe det totale driftsbudsjettet ikke har rom for uten 

betydelige innsparinger og reduksjon av tjenestenivå 

for budsjettområdene. 

Finansforvaltningen viser at en renteøkning på 2 % vil gi økte netto renteutgifter med 7,9 mill kr ut fra 

gjeldssammensetning og nivå i 2018. Om lag 5 mill kr av dette må i tilfelle dekkes av driftsbudsjettet og 

resten vil kunne dekkes via økte brukerbetalinger, gebyrinntekter og rentekompensasjon. 

 

Pensjon 

Pensjon er en vesentlig del av driftsutgiftene og det er behov for å knytte kommentarer til dette.  I tabellen 

vist nedenfor vises svingninger i årlig premieavvik og amortisert premieavvik fra 2014 til 2018.  

 

 
 

Premieavviket skal fordeles over 15,10 og 7 år (10 år fra 2010 og 7 år fra 2014) og utgiftsføres i 

driftsregnskapet som såkalt amortisert premieavvik. Tabellen viser at premieavviket som er inntektsført i 

2018 er 4,7 mill kr høyere enn det amortiserte avviket som er utgiftsført. Det årlige amortiserte premieavvik 

må dekkes over driftsbudsjettet, hvis fond ikke bygges opp til dekning. For sum amortisert premieavvik, se 

avsnitt om omløpsmidler. 

Regnskap Regnskap  Regnskap   Regnskap  Buds (end) Regnskap

(beløp i hele tusen) 2014 2015 2016 2017 2018 2018

Driftsinntekter 1 002 340      1 030 211      1 078 966     1 118 803     1 072 686      1 138 677      

Driftsutgifter 960 393         984 403         1 027 798     1 037 027     1 012 105      1 057 744      

Avskrivninger 31 144           33 606           38 308           43 371           47 000           45 086           

Brutto driftsresultat 10 803           12 202           12 860           38 405           13 581           35 847           

Korrigering avskrivninger 31 144           33 606           38 308           43 371           47 000           45 086           

Netto renteutgift 7 810              8 647              8 815             6 712             9 861              7 225              

Netto avdrag lån 32 364           37 466           41 550           44 795           46 096           45 474           

Netto driftsresultat 1 773              -305                803                30 269           4 624              28 234           

Bruk av bundne fond 4 384              5 784              3 300             4 938             4 539              9 036              

Bruk av disposisjonsfond 7 163              5 692              11 649           1 389             2 852              2 813              

Bruk av tidligere mindreforbruk -                  -                  1 024             1145 13 520           13 520           

Overføring til  investering 239                 491                 166                237                2 000              2 115              

Avsetning til  bundne fond 5 262              5 645              7 761             22 389           1 805              9 633              

Korrigert nto driftsresultat - andel til 

fri disposisjon 7 819              5 035              8 849             15 115           21 730           41 855           

I % av driftsinntekter 0,8 0,5 0,8 1,4 2,0 3,7                  

Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap 

2014 2015 2016 2017 2018

Årlig premieavvik pensjon 26 776 -3 120 9 913 11 213 16 659           

Amortisert avvik 6 109 10 003 9 507 10 923 11 935           

2014 2015 2016 2017 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

Netto finansutgifter 40 173 46 113 50 365 51 507 52 699 65 534 74 835 82 674 86 389
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Kommunens garantiansvar 

Det vises til note 4.3 som viser Gran kommunes garantier, som i sum utgjør 5,8 mill kr ved utgangen av 2018. 

Eventuelle innfrielser må dekkes over driftsregnskapet. Det har ikke vært innfrielse av garantier de senere 

årene.  

 

INVESTERINGSREGNSKAPET 

AVVIKSFORKLARING REGNSKAPSSKJEMA 2A – INVESTERING 

 
 

Investeringer i anleggsmidler 

Det er gjennomført investeringer i anleggsmidler for 118,3 mill kr i 2018 som er 49 mill kr lavere enn justert 

budsjett. Fordeling på enkeltprosjekter framgår av investeringsregnskapets skjema 2B. Det vises også til noter 

i regnskapet. 

 

Investeringsbudsjett- og regnskapstall må ses samlet over en periode på 2 – 3 år, idet avvikene mellom 

budsjett og regnskap ofte skyldes tidsforskyvninger. Forsinkelser/tidsforskyvninger kan ha ulike årsaker, for 

eksempel uforutsette forhold i forbindelse med grunnerverv, endrede vedtak knyttet til reguleringsplaner, 

omfattende kontraktsforhandlinger, prosjekt avhengig av eksterne aktører og manglende kapasitet. I tillegg 

har noen av de større anbudskontraktene en innretning som gjør at leverandøren har fleksibilitet på 

framdriften, der bare sluttidspunktet er endelig fastsatt. 

 

Mange prosjekter har et lavere forbruk enn justert budsjett. Prosjektene med størst mindreforbruk for 2018 

er knyttet til «Nytt sykehjem og omsorgsboliger (18,8 mill kr), V/A-anlegg (6,2 mill kr), «Flomsikring 

Hovsbekken» (4,9 mill kr), «Grunnerverv flomforebygging Brandbu» (4,2 mill kr), «kjøp av leilighet» (3,5 mill 

kr) og «Tiltakspakke EPC (3,4 mill kr). Prosjekter som ikke er ferdigstilt og videreføres vil bli rebudsjettert i 

2019. Restmidler fra prosjekter som er avsluttet i 2018 vil bli foreslått inndratt og/eller brukt som finansiering 

av andre prosjekter. Forprosjekt «Nytt sykehjem og omsorgsboliger» anses som avsluttet.  

Investeringer i anleggsmidler

Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap

 Budsjett 

(end) Regnskap Budsjett-
(beløp i hele tusen) 2014 2015 2016 2017 2018 2018 avvik

Investering i  anleggsmidler 80 554        210 965      188 292      152 593      167 407      118 286      49 121        

Utlån og forskutteringer 11 122        12 334        15 044        13 523        13 820        11 753        2 067          

Avdrag på lån 7 102          6 631          4 640          13 423        3 992          3 455          537             
Avsetninger 1 016          189             6 207          556             -              8 422          -8 422         

Årets finansieringsbehov 99 794        230 119      214 182      180 096      185 219      141 916      43 303        

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 80 563        163 758      142 880      117 894      142 613      89 384        53 229        

Inntekter ved sa lg av 

anleggsmidler 5 151          16 940        -16 940       

Ti l skudd ti l  investeringer 3 796          23 948        29 630        9 453          14 866        12 854        2 011          Kompensas jon for 

merverdiavgi ft 5 491          32 007        32 872        24 363        17 548        7 671          9 877          

Mottatte avdrag på lån og 

refus joner 6 682          4 968          4 022          13 833        4 992          9 055          -4 063         

Andre inntekter 339             2 030          1 757          -              531             -531            

Sum ekstern finansiering 96 871        226 711      211 161      170 692      180 019      136 435      43 584        

Overført fra  dri ft 239             491             166             237             2 000          2 115          -115            

Bruk av avsetninger 2 684          2 917          2 854          9 166          3 200          3 366          -166            

Sum finansiering 99 794        230 119      214 182      180 096      185 219      141 916      43 303        
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Utlån og forskutteringer 

Utlån og forskutteringer er 11,8 mill kr, noe som er 2 mill kr lavere enn justert budsjett.  Årsaken til lavere 

utlån enn budsjettert kan være lavere etterspørsel eller det er gitt tilsagn om startlån, hvor kjøp ikke er 

gjennomført.  

 

Avdrag på utlån 

Det er betalt 3,5 mill kr i avdrag i investeringsregnskapet, 0,5 mill kr lavere enn budsjett. Dette er avdrag på 

startlån.  

 

Avsetninger 

Det er avsatt 8,4 mill kr til bundne investeringsfond, som ikke var budsjettert. 4,6 mill kr av dette gjelder 

anleggsbidrag, som pr 31.12.18 ikke er benyttet. I tillegg er det avsatt 3,8 mill kr i ekstraordinære avdrag på 

startlån som pr 31.12.18 ikke er tilbakebetalt til Husbanken.  

 

Bruk av lånemidler 

Det er brukt 89,4 mill kr i lånemidler som er 53 mill kr lavere enn justert budsjett. Dette skyldes først og 

fremst forsinkelser eller periodiseringsavvik i framdriften av prosjektene, slik at investeringsnivået for 

regnskapsåret har blitt lavere enn planlagt. 

 

Inntekter ved salg av anleggsmidler 

Det er solgt anleggsmidler for til sammen 16,9 mill kr. Dette gjelder først og fremst eiendommer som 

kommunen ikke lenger har behov for. (Brubakkvegen 55, Utsiktsvegen 18, Lidskjalvgutua 5, Gransbråten 70, 

Hofsbrovegen 4 og Granumvegen 5A og 5B, samt tomt i Mohagen.  

 

Tilskudd til investeringer 

Det er regnskapsført ca 2 mill kr mindre i tilskudd enn budsjettert i 2018. Det var budsjettert med tilskudd på 

nytt sykehjem og omsorgsboliger m.m. på til sammen ca 14,8 mill kr som ikke er mottatt og som pga 

forsinkelser i prosjektene heller ikke er regnskapsført. Imidlertid er det mottatt ca 12,8 mill kr i tilskudd til 

investeringer, hvorav 11,5 mill kr er anleggsbidrag Lygna hyttefelt del 3-2 og de to private anleggene 

Rognstadenga VA og Steinerudsvingen som kommunen overtok i 2018. Ikke noe av dette var budsjettert. I 

tillegg mottok vi 1,3 mill kr i spillemidler på Brandbu barneskole som heller ikke var budsjettert.  

 

Kompensasjon for merverdiavgift 

Det er mottatt kr 7,7 mill kr i momskompensasjon som er 9,9 mill kr lavere enn justert budsjett. Dette skyldes 

i hovedsak forsinkelser i investeringstakten.   

 

Mottatte avdrag på lån og refusjoner 

Det er mottatt ca 9 mill kr i avdrag på lån og refusjoner, ca 4 mill kr mer enn budsjettert.  Avviket skyldes først 

og fremst mottatte ekstraordinære avdrag på startlån (3,7 mill kr). Innbetalt avdrag fra Hadeland Kraft på 1,4 

mill kr er heller ikke budsjettert. Ordinære avdrag startlån er 1,1 mill kr lavere enn budsjettert.   

 

Overført fra investering 

Det er overført mer enn justert budsjett fra drift til investering som gjelder overføring av renter til bundne 

fond.  
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Bruk av avsetninger 

Det er brukt 3,4 mill kr fra avsetninger på fond i 2018, hvorav 3,2 mill kr fra disposisjonsfond til finansiering av 

egenkapitaltilskudd KLP, som budsjettert. Resterende regnskapsført beløp på 0,2 mill kr er ikke budsjettert og 

gjelder bruk av bundne fond ved investeringsprosjekt med anleggsbidrag.  

 

REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERING 

Regnskapsskjema 2B inneholder oversikt over investeringsprosjekter i 2018. Skjemaet er vist i sin helhet i 

regnskapsdokumentets side 6 og 7 sammen med tilhørende note 5.4 – 5.7.  

 

Kort beskrivelse av investeringsprosjekter med høyest utgifter i 2018 

Avsnittet gir en kort beskrivelse av de største investeringsprosjektene i 2018. Eventuelle avvik kommenteres 

seinere i kapittelet.  

 

 
 

Nytt sykehjem og omsorgsboliger – forprosjekt 

Utgiftene gjelder i hovedsak tomtekjøp (ca 40 mill kr for almenningstomta og Brendeneiendommen), resten 

er prosjektering.  

 

Reinvesteringer V/A ledningsnett 

Arbeid langs Storlinna og VA-ledninger til Røysumstunet er de største anleggene i 2018. 

 

Oppgradering/påkostning kommunale bygg 

Det er årlige bevilgninger til dette formålet, der 10 mill kr var utgiftsrammen for 2018. Av større tiltak nevnes 
pågående prosjekt ved Bjørklund barnehage og Bjoneroa skole samt påkostninger etter vannlekkasjer på 
varmeanlegg og tak ved Marka HOS. 
 

V/A Brandbu sentrum 

Prosjektet er delvis gjennomført. Ferdigstilling er imidlertid avhengig av NVE.  

 

V/A Vann Paulsrud – Moen bedehus 

Arbeidene ble forsinket pga konkurs hos entreprenør. Garantibeløp er utbetalt fra garantist, slik at det blir 

minimalt tap for kommunen. Prosjektet er i gang med ny entreprenør. Forventet ferdigstillelse er 2019. 

 

Lygna hyttefelt del 3-2  

Anleggsbidragsavtale. Merinntekt avsatt til fond, til dekning av utgifter i 2019.  

 

 

Investeringer (hele tusen) 2018

Nytt sykehjem og omsorgsbol iger - forpros jekt 46 364                   

Reinvesteringer V/A ledningsnett 11 158                   

Oppgradering/påkostning kommunale bygg 9 070                     

VA Brandbu sentrum 4 800                     

V/A - Vann Paulsrud - Moen bedehus 4 699                     

Lygna hyttefel t del  3-2 4 000                     
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AVVIKSFORKLARING INVESTERINGSPROSJEKTER 

Rådmannen vil nedenfor knytte kommentarer til de investeringsprosjektene som har størst merforbruk eller 

mindreforbruk i 2018. 

 

Under vises de størst merforbruk i 2018.  

 
 

Førstnevnte prosjekt gjelder tinglysingsgebyrer i forbindelse med utvidelse av Mohagen Næringsområde i 

2009. På sistnevnte prosjekt er det utført tilleggsarbeider i garantitiden som er regnskapsført som 

investeringsutgifter, knyttet til Markadompa, Brandbu barneskole, Brandbu ungdomsskole og Fagerlund 

barnehage etter ferdigstillelse. Ikke noe av dette var budsjettert i 2018. Det anses imidlertid ikke som 

vesentlige avvik og kommenteres ikke nærmere. 

 

Under vises de størst mindreforbruk i 2018. 

 
 

Nytt sykehjem og omorgsboliger Sagatangen 

Prosjektet ble tatt ned med 90 mill kr i 2018 etter 2. tertial 2018. Likevel blir det er mindreforbruk på 18,8 

mill kr. Dette fordi man valgte å beholde noe midler med tanke på videre framdrift i prosjektet ut fra hva man 

antok i august 2018. Budsjettmidlene blir foreslått inndratt. 

 

Flomsikring Hovsbekken 

Det pågår prosjektering av flomsikring Hovsbekken som er oversendt NVE for godkjenning. Prosjektet 

forventes gjennomført i 2019 og 2020. 

 

Grunnerverv flomforebygging Brandbu 

Prosjektet gjelder grunnerverv ved flomforebyggingstiltak i Brandbu. Utbyggingsplan til NVE er klar og 

eiendomserverv er kommet i gang. Det kommer egen sak i løpet av våren.  

 

Boligplan – anskaffelse av leilighet 

Det har ikke vært aktuelle prosjekter å gå inn i i 2018. 

 

Tiltakspakke EPC-prosjekter 

Det pågår ferdigstilling av gjenstående tiltak etter at leverandør gikk konkurs. Rådmannen er usikker på hvor 

mye energi som spares på dette i forhold til hva som var forutsatt. Likevel ansees de nødvendig å få sluttført 

alle tiltakene. Det har ikke vært gjort beregninger av mulige innsparinger i 2018, men en ser at totalt 

strømforbruk var noe lavere i 2018 enn de foregående år selv om kommunen har flere kvadratmeter 

formålsbygg enn tidligere. 

Investeringsprosjekter med merforbruk (hele tusen): Regnskap 2018

Utvidelse av Mohagen Næringsområde 535                        

Vannskade Marka helse- og omsorgssenter 336                        

Granum KPS - Reklamasjon 334                        

Avs luttede pros jekt i  reklamasjonstiden 220                        

Investeringsprosjekter med mindreforbruk (hele tusen): Regnskap 2018

Nytt sykehjem og omsorgsbol iger Sagatangen -18 762                  

Flomsikring Hovsbekken -4 883                    

Grunnerverv flomforebygging Brandbu -4 164                    

Bol igplan - anskaffelse av lei l ighet -3 500                    

Ti l takspakke EPC-pros jekter -3 376                    

V/A - Vann Paulsrud - Moen bedehus -3 247                    

V/A Plassbakken - Tes lo -2 990                    
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V/A prosjekt med mindreforbruk 

De to V/A-prosjektene i tabellen over har til sammen et mindreforbruk på 6,2 mill kr. V/A – Paulsrud – Moen 

bedehus er som nevnt over forsinket pga konkurs og ny leverandør. Prosjektet pågår nå for fullt og forventes 

sluttført i 2019. Når det gjelder Vann V/A Plassbakken – Teslo, er prosjektering igangsatt.  Planlagt oppstart i 

2019 og det forventes sluttført i 2021. 

 

ØKONOMISK ANALYSE – INVESTERINGSREGNSKAPET 

Det er i 2018 investert 118,3 mill kr i anleggsmidler. Nivået på investeringer i anleggsmidler fra 2014 til 2018 

er slik: 

 

 
 

Investeringsnivået i Gran kommune er noe lavere i 2018 enn de tre foregående år.  Det er ingen store 

byggeprosjekter i 2018.  

 

De siste 5 års investeringer fordeler seg slik på de forskjellige tjenesteområdene: 

 
Tall i figuren er i hele 1 000 kr 

 

Grafen viser at det er prioritert å investere mest i skolelokaler, infrastruktur (vann, avløp og veg), boliger, 

barnehage og helse og omsorg. Når det gjelder Helse og omsorg og boliger, utgjør imidlertid en vesentlig del 

av årets investeringer tomtekjøp.  

 

I gjeldende budsjett og økonomiplan 2019 – 2022 legges det opp til store investeringer innen helse og 

omsorg og boliger de to siste årene, med nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen. Investeringer 

innen vann og avløp vil holde seg på et høyt nivå i hele økonomiplanperioden, spesielt høyt i starten der også 

utvikling av Mohagen sør ligger inne.  Vei vil holde seg på et høyt nivå i starten, med utvikling av Mohagen 

Sør og flomsikring Brandbu. Ny vegstasjon sørger for at nivået blir høyt også det tredje året.   

 

Investeringer i anleggsmidler

Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap

 Budsjett 

(end) Regnskap Budsjett-
(beløp i hele tusen) 2014 2015 2016 2017 2018 2018 avvik

Investering i  anleggsmidler 80 554                       210 965      188 292      152 593      167 407      118 286      49 121        

 -  50 000  100 000  150 000  200 000  250 000  300 000  350 000
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Finansiering av investeringene 

Gran kommunes totale investeringer (se årets finansieringsbehov regnskapsskjema 2A ovenfor) er de siste 

fem år finansiert slik: 

 

 
 

Lånemidler er i det alt vesentlige finansieringskilden for kommunen.  Grafen viser liten grad av finansiering 

med midler overført fra drift, disposisjonsfond eller ubundet investeringsfond. Momskompensasjon utgjør i 

snitt 10 % av finansieringen i de fem årene, men utgjorde kun 5 % i 2018. Lav momskompensasjon i 2018 

skyldes store VA-investeringer og kjøp av grunn, der det ikke er momskompensasjon. Investeringer 

finansieres noe av tilskudd, særlig i 2015, 2016, og en del i 2018. ca 2/3 av disse tilskuddene er anleggsbidrag 

fra private på V/A-prosjekt, i 2018 hele 90 %.   

 

Når det gjelder videre i budsjett og økonomiplanperioden 2019 – 2022, er det samlet budsjettert med 

investeringsutgifter for 695 mill kr. Av dette er 137 mill kr tenkt finansiert med tilskudd, hovedsakelig pga 

nytt sykehjem og omsorgsboliger, men også noe på boliger i hht boligplan. Videre er det budsjettert med 43 

mill kr i salgsinntekter. Foruten mva-kompensasjon, er det ellers lånemidler som er finansieringskilden. Det 

legges opp til å låne 428 mill kr i perioden 2018 - 2021.   

 

Utviklingen i gjeldsnivået er kommentert nærmere under analyse av balansen. 

 
 

 

Åpning av skøytebane ved Fredheim 

skole. 

 

 

Kilde: Hadeland 

Foto: John Erik Thorbjørnsen  
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BALANSEREGNSKAPET  

Balansen viser Gran kommunes bokførte eiendeler, gjeld og egenkapital pr 31.12.  

 
 

Anleggsmidler 

Det er anskaffet og aktivert fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler for 117 mill kr, mens 

det i 2018 er avskrivninger for 45,1 mill kr.  

Utlån består av Startlån (Husbanken) 75,4 mill kr, utlån til Hadeland Energi/Kraft 21,1 mill kr, sosiale lån 0,2 

mill kr samt utlån til stiftelsen Glasslåven 0,5 mill kr.  Det har vært en økning i utlån i 2018 på 0,4 mill kr som 

skyldes 1,8 mill kr i økte startlån og avdrag på lån på 1,4 mill kr fra Hadeland Kraft. 

Aksjer har økt med 3,2 mill kr som skyldes Egenkapitalinnskudd i KLP og utgjør pr 31.12 totalt 81,9 mill kr. 

Kommunens pensjonsmidler i pensjonsselskapene er økt med 91,4 mill kr til 1 226 mill kr. Endringene i 

pensjonsmidler bygger på pensjonsleverandørenes aktuarberegninger. 

 

  

BALANSEREGNSKAP 
Endring

(tall i hele tusen) 2014 2015 2016 2017 2018 17-18

Eiendeler

Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg 852 372           1 028 868        1 170 821        1 278 971     1 349 557     6 %

Utstyr, maskiner og transportmidler 33 496             33 611             39 398             38 945          37 625          -3 %
Utlån 87 057             92 057             100 055           96 858          97 300          0 %
Aks jer 80 705             82 953             85 734             88 712          91 897          4 %

Pens jonsmidler 974 924           1 052 839        1 063 132        1 134 541     1 225 969     8 %

Sum anlegg 2 028 554        2 290 328        2 459 140        2 638 027     2 802 348     6 %

Omløpsmidler

Kasse, bankinnskudd 54 907             94 229             88 120             120 105        153 104        27 %

Obl igas joner, aks jer og andeler 58 771             59 329             60 596             61 693          62 419          1 %

Korts iktige fordringer 85 226             96 284             99 292             89 310          87 495          -2 %

Premieavvik 74 665             61 543             61 949             62 239          66 963          8 %

Sum omløpsmidler 273 569           311 385           309 957           333 347        369 981        11 %#DIV/0!

Sum eiendeler 2 302 123        2 601 713        2 769 097        2 971 374     3 172 329     7 %

Egenkapital og gjeld
Egenkapital

Dispos is jonfond 58 891             57 210             53 265             50 495          66 188          31 %

Bundne dri fts fond 25 025             24 887             29 348             46 798          47 395          1 %

Ubundne investeringsfond 37 079             34 831             32 079             32 079          32 079          0 %

Bundne investeringsfond 2 112               1 631               7 735               2 104            10 346          392 %

Endring i  regnskapsprins ipp dri ft -9 813              -9 813              -9 813              -9 813           -9 813           0 %

Regnskapsmess ig mindreforbruk -                   1 024               1 145               13 519          20 164          49 %

Udekket i  investeringsregnskapet -                   -                   

Kapita lkonto 195 148           283 111           323 317           402 871        502 965        25 %

Sum egenkapital 308 442           392 881           437 076           538 053        669 324        24 %

Langsiktig gjeld

Serti fikatlån 20 634          20 634          

Lån 598 071           754 174           851 317           873 588        923 391        6 %
Pens jonsforpl iktelser 1 258 564        1 312 686        1 344 599        1 384 284     1 408 061     2 %

Sum langsiktig gjeld 1 856 635        2 066 860        2 195 916        2 257 872     2 352 086     4 %

Kortsiktig gjeld 137 046           137 046           141 972           154 815        150 919        -3 %

Sum gjeld og egenkapital 2 302 123        2 596 787        2 774 964        2 950 740     3 172 329     8 %
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Omløpsmidler 

Kasse og bankinnskudd viser en økning på 33 mill kr, til 153 mill kr. 

Obligasjoner, aksjer og andeler viser en økning på 0,7 mill kr som skyldes verdiøkning på plasserte midler i 

DNB- og KLPfond (finansielle omløpsmidler). 

Kortsiktige fordringer er redusert med 1,8 mill kr. Det varierer hvilke type fordringer som endrer seg. 

Bokføring av refusjoner som ikke er betalt er redusert mens ordinære fordringer har noe økning. Utestående 

momskompensasjon er redusert med 0,6 mill i forhold til 2017.  

Premieavvik er i 2018 økte med 4,7 mill kr til 67,0 mill kr. 

 

Egenkapital 

Kommunens egenkapital er økt med 131,3 mill kr tilsvarende 24 %. Kapitalkonto har økt med 100,1 mill kr. 

Endringene i kapitalkontoen er vist i note 4.7 i årets regnskapsdokument. Netto endring i fond viser en økning 

på 24,5 mill kr. I tillegg kommer årets mindreforbruk på 20,1 mill kr som kan legges til egenkapitalen.  

 

Langsiktig gjeld 

Når det gjelder langsiktig gjeld er det er tatt opp nye lån til investeringsformål for 2018. Langsiktig lånegjeld 

er økt med 49,8 mill kr, mens våre pensjonsforpliktelser økte med 23,8 mill kr. Endringene i 

pensjonsforpliktelsen bygger på pensjonsleverandørenes aktuarberegninger.  

 

Kortsiktig gjeld 

Den kortsiktige gjelden er redusert med 3,9 mill kr. Dette skyldes hovedsakelig reduksjon i leverandørgjeld. 

 

ØKONOMISK ANALYSE – BALANSEN  
I en analyse av balansen brukes noen utvalgte nøkkeltall som indikatorer for å vurdere hvor solid økonomi 

kommunen reelt sett har. Disse er vist og kommentert nedenfor. 

 

Likviditetsgrad og arbeidskapital 

Likviditetsgrad og arbeidskapital er nøkkeltall for kommunens evne til å betjene sine løpende 

betalingsforpliktelser ved forfall.   

 

 

 

Likviditetsgrad 1 viser omløpsmidler delt på 

kortsiktig gjeld.  For å betegnes som god bør 

likviditetsgrad 1 overstige 2.  Grafen viser at Gran 

kommune har hatt tilfredsstillende likviditet de 

senere årene. Økningen fra 2017 til 2018 skyldes i 

hovedsak at omløpsmidler øker og den kortsiktige 

gjelden er redusert. 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Likviditetsgrad 1 2,00 2,19 2,28 2,15 2,45

Nviå 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,90

2,00

2,10

2,20

2,30

2,40

2,50
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I likviditetsgrad 2 trekkes akkumulert 

premieavvik knyttet til pensjon ut fra 

omløpsmidlene da dette anses for å være 

mindre likvide midler.  I tillegg korrigeres 

kortsiktig gjeld for bundne fond.  Bundne 

fond er i stor grad øremerkede midler som 

er gitt til bestemte formål og som i noen 

grad forventes brukt i samme 

tidsperspektiv som kortsiktig gjeld.  Bundne 

fond med unntak av næringsfond og vann- 

/avløp- /septikkfond anses for å være 

kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 2 gir uttrykk 

for andel av mere likvide midler og denne bør være større enn 1. Likviditetsgrad 2 øker noe fra 2017 til 2018 

fordi omløpsmidler øker og kortsiktig gjeld reduseres. 

 

Begge likviditetsgradene er godt innenfor anbefalt nivå.  

 

Arbeidskapitalen er et annet 

uttrykk som viser kommunens 

samlede likviditet ved utgangen av 

året. Arbeidskapital 1 er 

omløpsmidler fratrukket kortsiktig 

gjeld.  

Arbeidskapital 2 framkommr ved å 

korrigere omløpsmidlene for 

akkumulert premieavvik og bundne 

fond.  

Arbeidskapital 1 har hatt stigning i 

hele perioden mens arbeidskapital 2 

viser noe nedgang i 2017 for så å 

stige i 2018. Omløpsmidlene viser en økning i alle årene med unntak av 2016. Bankinnskudd har den største 

økningen av omløpsmidlene fra 2016 – 2018 som kan forklares med økning av midler på fond og noe økning 

av ubrukte lånemidler. Premieavvik gikk vesentlig ned fra 2014 til 2015 for så å øke hvert år utover i 

perioden. Den kortsiktige gjelden økte fra 2014 til 2017 for å så gå ned igjen i 2018. 

 

Arbeidskapital i % av sum driftsinntekter 

Et annet nøkkeltall er arbeidskapitalen målt i % av 

driftsinntektene. 

 

Det er vanskelig å generalisere et eksakt nivå for 

arbeidskapital i % av driftsinntektene, men noen 

fagmiljøer anslår et ønskelig nivå til å være 10 – 15 % av 

driftsinntektene. Gran kommune har nå en % som ligger 

i godt over av anbefalt nivå. 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Likviditetsgrad 2 1,36 1,64 1,64 1,48 1,66

Nivå 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Oppsummering likviditet 

Grafene ovenfor viser at kommunen jevnt over har hatt stabil likviditet fra 2015 – 2017, men med en økning i 

2018.  

 

Hovedårsakene til stabil likviditet: 

 Tilpasning til ny veileder for investeringsregnskap som kom i 2011. Den krever en bedre periodisering 

av framdriften i investeringsprosjektene og tilsvarende periodisering av låneopptak.  

 Årlig endring i premieavvik for pensjon påvirker likviditeten, hvor det har vært liten økning i 

premieavviket.   

 Det beløpet som blir inntektsført i regnskapsåret, vedrørende ressurskrevende tjenester, blir ikke 

utbetalt fra staten før juni påfølgende år. Dette beløpet ligger på ca 33,9 mill kr det siste året. 

 Regnskapsmessig mindreforbruk i 2017 og 2018 som har medført økning av disposisjonsfond som 

også bidrar til at likviditeten forbedres. 

 

Samlet premieavvik: 

 
 

Rådmannen anser at Gran kommune har en brukbar likviditet. Likevel må en ha oppmerksomhet på og 

oppfølging av størrelsen på den ledige likviditet som kommunen til enhver tid må ha tilgjengelig. 

Tidspunktene for låneopptak har variert i perioden og måtte i 2016 framskyndes til juni. Låneopptaket 2017 

ble gjort i andre halvår, som forutsatt i budsjett. I 2018 ble låneopptak gjennomført i midten av oktober. 

 

 

Lånegjeld 

Lånegjeld i forhold til driftsinntekter er et nøkkeltall ved analyse av den kommunale økonomien. 

 

Figuren viser lånegjeld slik Fylkesmannen 

bruker tallene i sine kommunebilde. Den viser 

lånegjeld fratrukket pensjonsforpliktelser, lån 

til videre utlån og ubrukte lånemidler. 

Lånegjeld bør ikke bli for høy i forhold til 

driftsinntektene. Fylkesmannen gir uttrykk for 

at kommuner som har lånegjeld utover 70 % 

av driftsinntektene vil kunne ha driftsmessige 

utfordringer på grunn av høyt rente- og 

avdragsnivå.  Dette vil kunne påvirke 

tjenestenivået i negativ retning. Ved årsskiftet er Gran kommunes lånegjeld 69,7 % av driftsinntektene, noe 

som er i nærheten av Fylkesmannens anbefaling. En ytterligere økning i lånegjeld vil påvirke tjenestenivået 

ved at det må justeres ned for å dekke økte renter og avdrag. 

 

Utvikling i premieavvik Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap 

2014 2015 2016 2017 2018

Inngående balanse 53 999           74 666           61 543           61 949           62 239           

Amortisert premieavvik -6 109            -10 003          -9 507            -10 923         -11 935          

Inneværende års premieavvik 26 776           -3 120            9 913             11 213           16 659           

Utgående balanse 74 666           61 543           61 949           62 239           66 963           

2014 2015 2016 2017 2018 B 2019 B2020 B2021 B2022

Netto lånegjeld i  % av

driftsinntekter
48,7 58,5 64,1 67,4 69,7 83,5 88,1 92,3 93,2

Anbefalt nivå 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
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Lånegjeld pr 31.12.2018 er gruppert etter hvor stor andel av gjelden som må påregnes å dekkes inn gjennom 

kommunens frie inntekter og hvilke gjeld som i hovedsak dekkes av andre ordninger som gebyr, 

brukerbetaling, rentekompensasjon mm. Legges budsjett og økonomiplan 2019 - 2022 til grunn, gir dette en 

fordeling som vist i figuren over.  

 

 

Det er ikke definert et entydig nivå for hvor stor andel gjeld en kommune bør ha som skal dekkes av de frie 

inntektene, i forhold til totale frie inntekter. Gran kommune bør ha som mål ikke å øke denne 

gjeldsbelastningen utover et nivå tilsvarende 50 til 55 % av de frie inntektene. Gran kommunes gjeldsandel 

har ligget godt under dette nivået, men vil i løpet av økonomiplanperioden 2019 - 2022 stige til over det 

antydede maksimalnivået hvis alle planlagte investeringer gjennomføres.  

 

 
 

Oppsummert ser en at investeringsnivå og gjeldsutvikling viser en betydelig økning i økonomiplanperioden. 

Dette viser at på sikt bør kommunen av økonomiske årsaker redusere investeringsnivået eller 

opprettholde/øke eiendomsskatten, slik at en ikke må lånefinansiere mer til investeringer enn det man 

betaler i avdrag. 
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Soliditet 

Begrepet soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle tap. Gjeldsgraden og egenkapitalprosenten gir 

informasjon om soliditeten. Egenkapitalprosenten gir informasjon om hvor stor andel av kommunens 

samlede eiendeler som er finansiert med egenkapital. Jo høyere egenkapitalprosent desto bedre er 

soliditeten. 

Egenkapitalprosenten har utviklet seg slik de siste 5 år: 

 

Egenkapitalgraden øker i perioden. Økningen 

kommer av  investeringsnivået og at 

momskompensasjonen knyttet til 

investeringer føres i investeringsregnskapet 

og fremstår derfor som en del av 

kommunens egenfinansiering. 

 

 

 

Disposisjonsfond 

Det er viktig for en kommune å ha en disponibel fri egenkapital for å unngå å justere tjenestenivået i år med 

svingninger i inntekts- og utgiftsnivået.  I tillegg er det sunn økonomi å ha midler til egenfinansiering av 

investeringer.  

Gran kommune har i 2018 

disposisjonsfond som er 5,8 % av 

driftsinntektene. Økningen skyldes 

avsetning av driftsresultatet for 2017 og 

budsjettert avsetning. 

Hvis kommunestyret velger å avsette 

hele mindreforbruket i 2018 til 

disposisjonsfond vil fondsandelen øke til 

7,6 % av driftsinntektene. 

Fylkesmannen og sentrale fagmiljøer 

anbefaler at nivået på disposisjonsfond 

bør være minimum 10 % av 

driftsinntektene. Gran kommune bør øke 

disposisjonsfondet de kommende årene for å nærme seg Fylkesmannens anbefaling. 

 

Saldo på disposisjonsfond pr. 31.12.18 samt utvikling i disposisjonsfond i økonomiplanperioden: 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Egenkapitalgrad 13,40 15,10 15,78 18,11 21,10
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Ubundet investeringsfond 

I tillegg har Gran kommune 32 mill kr avsatt på ubundet investeringsfond. Disse midlene kan benyttes til 

framtidig finansiering av investeringer.  

 

ØKONOMISKE NØKKELTALL FRA KOSTRA: 

 

Gran kommunes netto driftsresultat er for 2018 betydelig over anbefalt nivå på 1,75%, for 2017 ville dette 

vært 1,3 % når tilskudd fra NKOM ble trukket ut. Resultatet er betydelig bedre enn de vi sammenligner oss 

med, det samme gjelder mindreforbruk i % av driftsinntektene. 

De frie inntektene øker i perioden. I 2018 ligger Gran kommune høyere enn Kostragruppe 10, landet utenom 

Oslo, noe som er en endring fra 2017. 

Selv om Gran har hatt et høyere investeringsnivå de siste årene ser en at sammenlignbare kommuner har 

betydelig høyere investeringer og større gjeldsbelastning. Gran kommunestyre valgte å redusere 

investeringstakten og omfanget av Sagatangen helse og omsorgsenter, samt at noen andre boligprosjekter 

mm ble forskjøvet ut av planperioden. Dette gjør at vi ikke vil komme opp i tilsvarende gjeldsgrad som for 

eksempel Østre Toten. 

Langsiktigs gjeld uten pensjonsforpliktelse i % av driftsinntektene er 82,9 % i 2018 og har vært stigende i 

perioden. Gran kommune ligger også her lavere enn de vi sammeligner oss med, det samme gjelder netto 

lånegjeld pr innbygger. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 B 2019 B2020 B2021 B2022

Saldo disposisjonsfond 58 891 57 210 53 265 50 495 66 188 71 271 82 548 88 235 90 457
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 80 000
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Østre 

Toten

Lunner Kostra-

gruppe 10

Landet 

uten Oslo

2015 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018

Netto driftresultat i prosent av brutto 

driftsinntekter (prosent) % -        0,2          2,7         2,5         1,0           1,1-         0,8           2,1           

Årets mindre/merforbruk i 

driftsregnskapet i prosent av brutto 

driftsinntekter (prosent) % 0,1        0,3          1,2         1,8         1,2           1,3         1,1           1,2           

Langsiktig gjeld ex 

pensjonsforpliktelser i prosent av 

brutto driftsinntekter (prosent) % 73,2      78,7        79,9       82,9       119,0       104,1     93,2         96,9         

Frie inntekter per innbygger (kr) kr 49 795  52 227    53 513   55 712   53 908     53 723   55 016     55 132     

Brutto investeringsutgifter i prosent 

av brutto driftsinntekter (prosent) % 20,5      17,4        13,6       10,4       29,3         34,2       15,9         15,1         

Egenfinansiering av investeringene i 

prosent av totale brutto investeringer 

(prosent) % 22,4      24,1        22,7       24,4       12,4         30,5       21,0         25,7         

Netto lånegjeld pr innbygger kr 43 997  50 429    54 763   58 209   76 794     70 259   63 961     73 651     

Nøkkeltall Enhet Gran kommune
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GRAN KOMMUNES PERSONALSITUASJON I 2018 

Årsrapporten skal være i henhold til Likestillingslovens formål i § 1, og skal gi en systematisk beskrivelse av 

den faktiske situasjonen. Redegjørelsen skal også inneholde en presentasjon av planlagte eller iverksatte 

tiltak. 

 

Gran kommunes tiltak for å sikre likestilling og hindre diskriminering 

Gran kommunes likestillingsplan (2012) beskriver målrettede tiltak for å rette opp eventuelle skjevheter 

mellom kvinner og menn, samt fremme likestilling på grunnlag av etnisitet, og nedsatt funksjonsevne. Det 

foreslås også tiltak for å redusere uønsket deltid. Gran kommune legger vekt på likebehandling i tråd med 

Likestillingslovens formål. 

 

Under punktet om etnisitet i likestillingsplanen er det foreslått å annonsere i medier der en lettere kunne 

treffe personer med annen etnisk bakgrunn enn norsk. Dette tiltaket er ikke gjennomført på grunn av 

innsparingstiltak på blant annet annonsekostnader.  

 

Foreslåtte tiltak rettet mot mennesker med nedsatt funksjonsevne, er i samsvar med de foreslåtte tiltak i 

kartleggingen av kommunale publikumsbygg. Relevante tiltak på arbeidsplassen skal settes i verk i henhold til 

plan for universell utforming, eller senest ved ansettelse av arbeidstaker med behov for tilrettelegging.  

 

Rekruttering og forfremmelse 

Gran kommune har en mangfoldserklæring i alle utlysningstekster; «Gran kommune er opptatt av mangfold, 

og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn,  

funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.» 

Videre har vi som mål å ansette de best kvalifiserte arbeidstakerne, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, 

funksjonsevne, seksuell legning, eller alder.  

 

Gran kommune er en lærebedrift og har som intensjon, til enhver tid å ha 22 løpende lærekontrakter. I 2018 

hadde vi lærlinger i fagene; barn og ungdom, helsefagarbeider og institusjonskokk. I henhold til 

samfunnskontrakten 2016 – 2022, ser  vi på muligheten for å kunne tilby læreplasser i flere fagområder. 

Dette ses i sammenheng med  vårt rekrutteringsbehov. I 2018 hadde Gran kommune 20 lærekontrakter, men 

heving av kontrakter og permisjoner gjorde at det ikke var like mange aktive lærlinger i hele perioden. Alle 

som gikk opp tilfagprøve besto prøven. 

 

Gran kommune har partnerskapsavtale med våre ungdomsskoler. Dette forplikter oss til å ta imot elever i 

forbindelser med skolens arbeidsuker. 

 

Gran kommune har eget administrativt vedtak for sykepleier- og vernepleierstudenter. Både vikarer og fast 

ansatt kan få tilbud om noe høyere lønn på grunnlag av oppnådde studiepoeng. Dette er et ledd i å kunne 

rekruttere mangelpersonell. 

 

Opplæring og kompetanseutvikling 

Gran kommune tilbyr stipend/støtte til videreutdanning, tilrettelegger arbeidsplaner for ansatte som er i 

utdanning, gjennomfører lederopplæring og gjennomfører introduksjonsprogram for nyansatte. 

Ledernettverk som  ble etablert i «PILOTen Hadeland», er videreført. Vi arbeider med å utvikle 

introduksjonsprogram for nyansatte med støtte av KS e-læringssystem.  

 

Tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne 

Gran kommune er en IA-bedrift og er gjennom denne forpliktet til å tilrettelegge, så langt det lar seg gjøre. I 
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samarbeid med IA-kontakten i NAV, kan det iverksettes funksjonsvurdering av ansatte med nedsatt 

funksjonsevne. Dette er et viktig hjelpemiddel i tilrettelegging av arbeidet. Gran kommune strekker seg langt i 

å finne gode løsninger for at arbeidstaker skal kunne stå lengst mulig i jobb.  

 

Språklig tilrettelegging  

Det stilles språkkrav til enkelte stillinger. Gran kommune tilrettelegger for ansattes deltakelse på 

obligatoriske norskkurs. I tillegg tar vi inn flere fremmedspråkelige på språkpraksis fra NAV, 

flyktningetjenesten og voksenopplæringen. 

 

Tilrettelegging ved graviditet, foreldrefravær og andre omsorgsoppgaver  

Gran kommune tilbyr samtale mellom gravid arbeidstaker, jordmor og nærmeste leder, for å avklare behov 

for tilrettelegging av arbeidet.  

 

Tilrettelegging for kulturelle/religiøse minoriteter 

Gran kommune følger «Lov om trudomssamfunn og ymist anna». Det legges tilrette for gjennomføring av 

arbeidstakeres religiøse ritualer, dersom dette ikke er til hinder for utførelsen av arbeidet. 

 

Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) 

Gran kommune bruker Kommuneforlaget sitt kvalitetssystem, KF kvalitetsstyring. Systemet inneholder blant 

annet kommunens overordnede HMS-håndbok, Gran kommunes personalrutiner, KS personalhåndbok, 

Bedrekommune.no og KS medarbeiderundersøkelse; 10-faktor. Videre inneholder kvalitetssystemet 

kommunens informasjonssikkerhetsrutiner. I tillegg er det på organisasjonsnivå mulighet for å legge inn 

lokale prosedyrer, årshjul, og risikoanalyser. Avvikshåndteringen er også ivaretatt gjennom kvalitetssystemet. 

 

Gran kommune følger lov om varsling, og det er utarbeidet egne rutiner for å varsle om kritikkverdige forhold 

på arbeidsplassen. Rutinen er tilgjengelig på vår hjemmeside. 

 

Gran kommune er tilknyttet bedriftshelsetjenesten Salutis. De bistår blant annet med 

arbeidsplassvurderinger, arbeidsmiljøundersøkelser- og kartlegging, konflikthåndtering og lederstøtte. De kan 

også, i enkelte tilfeller, delta i dialogmøter i forbindelse med oppfølging av sykmeldte.  

 

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor 

I november 2018 ble alle faste ansatte invitert til å svare på medarbeiderundersøkelsen 10-faktor fra KS. Den 

omhandler ti spesielt utvalgte faktorer som hver måles med noen få måleindikatorer, til sammen 35 

spørsmål/påstander. De ti faktorene er dokumentert viktige og samtidig mulig å utvikle for å oppnå gode 

resultater for kommunen. Vi har lagt mye arbeid i å motivere våre medarbeidere til  å svare på undersøkelsen 

og delta i oppfølgingsarbeidet. Rådmannen har uttrykt tydelige forventninger til alle ledere om grundig 

etterarbeid og oppfølging. Lederne har blitt skolert for å gjennomføre  gode prosesser med involvering av 

medarbeiderne. Etterarbeidet vil foregå utover i 2019, alt etter behov på den enkelte arbeidsplass. 

 

Vi er fornøyd med en deltakelse på 83%, mot 66% ved forrige gjennomføring i 2015. Samlet resultat for Gran 

kommune er svært likt landsgjennomsnittet. De fleste kommunalsjefområder, enheter og tjenester ligger 

nært opp til landsgjennomsnittet for sine områder. Noen organisasjonsenheter har betydelig sterkere og 

noen har markant svakere resultat, men de fleste ligger rundt gjennomsnittet. Der hvor det er 

oppsiktsvekkende resultater, vil  rådmannen følge ekstra med på etterarbeidet. 

 

 

 



Å R S M E L D I N G  2 0 1 8  3 5  G R A N  K O M M U N E  

Navn 
2018  
Gran  

2018  
Norge 

Beskrivelse 

Indre motivasjon 4,3 4,3 
Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene 
oppleves som en drivkraft og som spennende og stimulerende. (Også 
kalt indre jobbmotivasjon) 

Mestringstro 4,3 4,3 
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen 
kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i jobbsammenheng. 

Autonomi 4,2 4,2 
Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og 
gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse, og 
innen en definert jobbrolle. 

Bruk av kompetanse 4,2 4,2 
Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante 
kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb. 

Mestringsorientert 
ledelse 

3,9 4,0 
Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg 
og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren 
opplever mestring og yter sitt beste.  

Rolleklarhet 4,2 4,3 
Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben 
medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert. 

Kompetanseutvikling 3,6 3,7 

Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til 
enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy 
kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjeneste som leveres, 
uansett hvilken type tjeneste vi snakker om.  

Fleksibilitetsvilje 4,5 4,5 
Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin 
måte å jobbe på til nye behov og krav. 

Mestringsklima 4,1 4,1 
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og 
gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best. 

Prososial motivasjon 4,7 4,7 
Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt 
prososial motivasjon, er en viktig drivkraft for mange og har en rekke 
godt dokumenterte, positive effekter.  

 
 
Lønn  

Det gjennomføres lønnspolitisk drøftingsmøte i forkant av lokaler forhandlinger. Dette legger føringer for 

forhandlingene. Her vil blant annet uønskede skjevheter kunne bli rettet opp. 

 

Skjevheter i lønn mellom kvinner og menn kommer til uttrykk gjennom lønnsstatistikken. For 2018 tjener 

kvinner 93,73% av hva menn tjener. Dette er en økning fra 2017. Det er ikke sett på lønnsforskjeller innenfor 

de ulike fagfelt. Relevante skjevheter tas stilling til ved lokale lønnsforhandlinger.  

 
Det utarbeides kjønnsdelt lønnsstatistikk for Gran kommune. 

 
Tabellen viser at kvinners gjennomsnittslønn er noe lavere enn hos menn. Gjennomsnittlig tjente kvinner 
30 623 kr mindre enn menn i 2018. Siste år har vist en svak dreining til kvinners fordel. Arbeidsgiver må 
vurdere tiltak for å utjevne disse forskjellene i forbindelse ytterligere ved lokale forhandlinger.  
 

Arbeidstid 

For å redusere deltid ble det i 2016 satt i gang målrettet arbeid ved hjelp av Kommunenes Sentralforbund KS; 

og «Det store heltidsvalget». Dette arbeidet er videreført også i 2018. Mange kommunalt ansatte har 

fleksitidsordning. Ønsketurnus, lange vakter på helg, og andre arbeidstidsordninger er fortsatt under 

utprøving.  

Grunnlønn Alle Kvinner Menn

Kvinners lønn i 

gj.snitt av menns 

lønn

Gjennomsnittlig årslønn i 2015 429 968        423 243            454 978            93,02

Gjennomsnittlig årslønn i 2016 442 772        435 467            471 033            92,45

Gjennomsnittlig årslønn i 2017 455 182        448 176            481 159            93,15

Gjennomsnittlig årslønn i 2018 465 132        458 167            488 790            93,73
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Tabellen viser fordeling av heltid og deltidsarbeid fordelt på kjønn. 

 
I perioden 2014 – 2018 viser antall ansatte i deltidsstillinger en svak nedgang, noe som forventes å fortsette 

etter hvert som prosjektet om heltidskultur videreføres. 

 

 

 

 

Figuren viser at antall ansatte i deltidsstilling har 

gått ned i perioden.  Samtidig ser en at antall 

deltidsstillinger er redusert noe. Ønsket overgang til 

heltidsstillinger tar lenger tid enn ønskelig. 

 

 

 

 

 

 

Figuren viser antall kvinner og menn i 

deltidsstillinger. 

Kjønnsfordelingen i deltidsstillinger viser at det er 

betydelig reduksjon i antall kvinner i deltidsstilling, 

mens menn i deltidsstilling også viser et redusert 

nivå i perioden. Utfordringen er i første rekke å tilby 

flere kvinner heltidsstillinger. 

 

 

 

 

 

Organisasjonsutvikling  

Gran kommune legger vekt på at ledere og ansatte tenker helhetlig og på tvers av tjenester/organisasjon. 

Kommuneorganisasjonen må påregne å stadig være i endring, og etter ett år i omstilling er det naturlig men 

en konsolideringsfase i 2019. 

  

Nærvær 

Det pågår et kontinuerlig nærværsarbeid i Gran kommune hvor blant annet bedriftshelsetjenesten og NAV’s 

IA-kontakt benyttes ved behov. 

  

Tekst
Regnskapsåret 

2014 
Regnskapsåret 

2015
Regnskapsåret 

2016
Regnskapsåret 

2017
Regnskapsåret 

2018
Antall deltidsstillinger 333,5 309 314 310 306
Antall ansatte i deltidsstillinger 572 561 533 515 507
Antall kvinner i deltidsstillinger 482 459 436 427 417
Andel kvinner i deltidsstillinger i % 84 % 78 % 82 % 83 % 82 %
Antall menn i deltidsstillinger 90 102 97 88 90
Andel menn i deltidsstillinger i % 16 % 22 % 18 % 17 % 18 %
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Tabellen viser nærvær i perioden 2015 -2018. 

 
 

 

Figuren under viser oversikt over nærvær pr budsjettområde i 2018. 

 
 

Figuren viser at det er betydelig variasjon mellom budsjettområdene. Samtidig må det forventes forskjeller i 

nærvær mellom de ulike tjenesteområdene.  

 

Snittet for kommunene fra  4. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018 var iflg KS 90,45 %. Gjennomsnittet for Gran 

kommune er 90,9 % som ligger litt bedre enn  KS-området. 

 
 
Bruk av personalpolitiske tiltak 

Gran kommune gir støtte til ulike utdanningstiltak som er til nytte for arbeidsgiver og arbeidstaker for å 

opprettholde eller videreutvikle kompetanse. 

 

Utdanning 2018 2017 2016 

Etterutdanning * 2 0 0 

Videreutdanning ** 22 42 55 

Grunnutdanning på høgskolenivå tilsvarende bachelorgrad 9 9 8 
*Definisjonen vi har lagt til grunn er kurs som gir vedlikehold og oppdatering av kompetanse innenfor eksisterende utdanningsnivå og 

stilling. Det dreier seg om kortere kurs som ikke fører fram til formell eksamen eller kompetanse i form av studiepoeng. Pålagt faglig 

oppdatering registreres ikke, og derfor vanskelig å måle. 

**Definisjonen vi har lagt til grunn er emner som gir ny formell kompetanse på universitets- og høyskolenivå. Emnene er underlagt 

ordinære eksamens- og vurderingsordninger, og gir uttelling i form av studiepoeng innen eller utenfor gradssystemet. 

Videreutdanning er spesielt tilrettelagt med hensyn til målgruppe, faglig innhold og pedagogisk tilnærming, og har en intensjon om å 

Nærvær 

2015    

Alle

2016    

Alle

2017    

Alle

2017 

Kvinner *

2017 

Menn *

2018    

Alle

2018 

Kvinner *

2018 

Menn *

Antall mulige årsverk: * 909 913 907 716 191 913 718 195

Sykefravær i % 7,9 7,9 8,1 9,2 4,3 9,7 10,8 5,2

Nærvær i % 92,1 92,1 91,9 90,8 95,7 90,3 89,2 94,8

Alle permisjoner relatert til barn Alle

Prosent 1,1 0,8 0,8 0,8 0,6 0,9 0,9 0,7

Velferdspermisjoner med lønn

Prosent 0,3 0,2 0,3 0,2 0,6 0,2 0,3 0,2

* Differanse i årsverk mellom grunnlønn og fravær skyldes at fraværet er registrert på den stillingen

 vedkommende arbeider, og ikke den stillingen som vedkommende er ansatt i.
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være tilpasset behov i samfunns- og arbeidsliv. Det foretas egne opptak til videreutdanninger 

 

Det er en personer som har hatt permisjon for å jobbe hos annen arbeidsgiver i 2018. 

 

Bruk av seniorpolitiske tiltak  

Arbeidstakere som har fylt 55 år blir spurt om hva som skal til for at han/hun skal kunne stå i arbeid fram til 

pensjonsalder. I praksis dreier dette seg om eventuelle ønsker eller behov for tilrettelegging i stilling. 

 

Det gjennomføres seniorkurs for alle 60-åringer i samarbeid med KLP. Der blir det lagt vekt på arbeidsglede 

og at det er viktig å stå i jobben så lenge som mulig. 

 

Gran kommune gir tilbud om redusert arbeidstid eller lønnskompensasjon fra måneden etter fylte 62 år. 

Dette er en individuell ordning, som ikke er avtalefestet. Ordningen vurderes årlig i forbindelse med 

medarbeidersamtale. I 2018 hadde 14 personer avtale om redusert arbeidstid, og 21 personer hadde avtale 

om høyere lønn. 

 

Tiltak 2018 2018 2018 2017 2016 

  
 

Kvinner Menn 
 

Alle Alle Alle 

Antall personer med lønnstillegg  14 7 21 25 32 

Antall personer med redusert stilling 9 5 14 15 21 

 
 

ETIKK OG INTERNKONTROLL  

Gran kommune har i mange år hatt etiske retningslinjer for ansatte og politikere vedtatt i Ksak 19/15. I tillegg 

har kommunen retningslinjer for intern varsling av kritikkverdige forhold, hvor det kan varsles i linja, via 

leder, anonymt eller via varslingsombud. Varslingsrutinen ble senest revidert i 2012. Alle virksomhetene 

melder at de har drøftet temaer som menneskesyn, brukerperspektiv, elevsyn, korrupsjon mm i forbindelse 

med ledermøter eller personalmøter siste året. 

 

Økonomireglementet, som sist ble revidert i 2018, inneholder egne punkt om etiske retningslinjer og andre 

kontrollordninger. Tilsvarende er det publisert stoff om kommunens innkjøpsordning på ansattportalen, 

deriblant etiske retningslinjer vedrørende innkjøp. 

 

Finansreglementet ble revidert og vedtatt høsten 2017, Ksak 55/17, som en tilpasning til nye forskrifter. Det 

er fortsatt ett reglement med lite spillerom for risiko og spekulasjon. 

 

Arbeidet med digitalisering av kommunens kvalitetssystemer og tilhørende avvikshåndtering er videreført. 

Status ved utgangen av året er at HMS-bok og retningslinjer for personsikkerhet er på plass. Alle ansatte kan 

nå melde avvik for disse temaene digitalt. Lederne kan også håndtere avvikene i det digitale systemet, i tillegg 

til at rådmannen, kvalitetsansvarlig og systemansvarlig kan få ut rapporter på typen avvik med tilhørende 

løsning avdelingsvis og for kommunen samlet. Rådmannen ser at det er ulik bevissthet og bruk av 

kvalitetssystemet i organisasjonen, slik at denne typen arbeid bør prioriteres høyere i deler av 

organisasjonen. 

 

Rådmannen har videreført rutinene knyttet til å gi fullmakter til innkjøp, attestasjon og anvisning, også over i 

ny organisasjon fra 2018. Det innebærer at alle som gjør anskaffelser eller skal attestere eller anvise må ha 
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gyldig fullmakt for å kunne gjøre dette i økonomisystemene. Dette grepet sikrer både rådmannen og ledere 

med nye ansvarsområder full oversikt over alle som skal ha slike fullmakter. 

 

I tillegg har rådmannen ajourført kartlegging av alle fagsystemer som leverer data til økonomisystemet blant 

annet etter innføring av flere nye digitale moduler. Det er fortsatt behov for å jobbe videre med å skaffe 

dokumentasjon og rutinebeskrivelser for tilgangskontroll i noen av forsystemene til økonomisystemet.  

 

Gran kommune har en E-handelsløsning som bidrar til bedre og sikrere innkjøp for hele organisasjonen, blant 

annet i form av at flest mulige bestillinger skal være ferdig attestert og anvist elektronisk før de sendes 

leverandøren. I tillegg gir systemet bedre og sikrere/tydeligere oversikt over prefererte avtalevarer og 

lojalitet til eksisterende rammeavtaler.  I tillegg har kommunen anskaffet et 

konkurransegjennomføringsverktøy som er med å kvalitetssikre og dokumentere større anskaffelser og 

anbudsprosesser. 

 

Gran kommune jobber med ajourføring av dokumentasjon på informasjonssikkerhet, databehandleravtaler, 

behandlingsprotokoller og risikovurdering av informasjonssystemer knyttet til personopplysninger (GDPR). 

Det har blant annet vært gjennomført personalmøter med dette som tema, og alle ansatte skal undertegne 

egen taushetserklæring vedrørende informasjonssikkerhet og personvern. Systematisk opplæring av ansatte 

på dette området er viktig og må få ytterligere prioritet slik at alle ansatte i 2019 har tilstrekkelig forståelse 

for ny personvernforordning (GDPR). 

Gran kommune oppnevnte i 2018 personvernombud. Personvernombudet og 2 personer i rådmannens stab 

har tatt høgskoleutdanning i den nye personvernforordningen. 

 
Informasjonsavdelingen har gjennomgått og ajourført tilgangsstyring til P 360 saksbehandlersystem i løpet av 

2018 og har oppdatert dette til ny organisasjon. 

 

Gran kommune har hatt tilsyn fra Statsarkivet på Hamar vedrørende arkivsystemer/-ordninger/-plan i 2017. 

Vi fikk noen avvik, både på løsning og bygningsmessige forhold. Det har vært arbeidet med å lukke avvikene i 

2018. Det gjenstår 3 avvik som har frist til mai 2019. Rådmannen er usikker på om kommunen klarer å lukke 

det ene avviket som gjelder å avlevere data fra gammelt saksbehandlingssystem (fra før 2011) i godkjent 

arkivformat. 

 

Det er utarbeidet en plan for tilsyn på lekeplasser i barnehager og skoler inneværede år. Tilsynet ble 

gjennomført  våren 2018, feil og mangler ble utbedret i løpet av sommer og høst.   

 

Tre skoler er godkjent  i løpet av året etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Arbeidet 

pågår på de øvrige skolene.   

 

Oppgraderingen av Bjørklund barnehage ble igangsatt i løpet av høsten og regnes ferdigstilt i 2019. 

Oppgraderingen har stor betydning for driften av barnehagen. 

 

Det er viktig at barnehager og skoler har arenaer hvor etikk og etiske dilemmaer kan tas opp til diskusjon. 

Menneskesyn, voksenrollen, holdninger til læring og utvikling og til barn og barndom, er temaer som jevnlig 

diskuteres på møter blant ansatte i barnehager og skoler. 

 



G R A N  K O M M U N E  4 0  Å R S M E L D I N G  2 0 1 8  

Det benyttes etikk kort i tilrettelagte tjenester. Dette videreutvikles og er en del av internrevisjon i 

virksomheten. Det diskuteres jevnlig etiske dilemmaer som er pasientrelatert og/eller personalrelatert i 

daglige møtearenaer. I Tilrettelagte tjenester gjennomfører et fagteam «internrevisjon» av fagadministrativt 

system i de ulike boligene. Målet med dette er at alle boligene skal ha likt system, og at innholdet skal holdes 

oppdatert kontinuerlig. I forbindelse med diverse tilsyn bistår de også andre avdelinger/enheter etter behov.  

 
I 2018 var det registrert en varslingssak knyttet til hjemmetjenesten. Saken dreide seg blant annet om lav 

bemanning og tilhørende risiko for feil. Høyt sykefravær i forbindelse med ferieavvikling gav høyt 

arbeidspress og sårbarhet i levering av faglig forsvarlig tjenester.  Avviket ble behandlet og lukket i løpet av 

året. Ferieavviklingsperioden for 2019 er forberedt med konkrete tiltak for å unngå tilsvarende situasjon. 

 

 

Utdrag av etiske retningslinjer fra politikerhåndboka, på Gran kommunes hjemmeside. 
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Nøkkeltall fra KOSTRA - samlet for alle 

tjenestene 

Kostratall som ble offentliggjort 15/3-2019 er ureviderte tall som ikke vil være endelige før 15/6-2019. Det 

har vært kort tid mellom kunngjøringen 15/3 og tida for ferdigstillelse av årsmeldinga. 

 

 
 

 

Samlet i en grafisk framstilling ser fordelingen slik ut: 

 

 
 

 

 

 

 

  

Område År 2018 kr År 2017 kr År 2016 kr År 2015 kr

Adm, politisk, fellesutg 34 838 713          41 326 331    36 630 706    44 205 673   

Tekniske tj og næring 31 351 082          32 779 171    30 565 275    34 722 962   

Kultur og kirke 34 367 127          35 480 002    35 939 209    35 193 930   

Skole 197 520 069       191 614 009 191 723 895 184 441 056 

Barnehage 93 318 987          91 094 594    86 354 798    82 478 178   

Helse og omsorg 328 014 601       318 617 797 320 783 724 292 154 272 

Sosial 46 564 397          48 164 137    48 570 178    43 555 357   

Barnevern 24 467 892          22 916 983    19 128 167    16 418 188   

Sum 790 442 868       781 993 024 769 695 952 733 169 616 
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ANALYSE AV GRAN KOMMUNES RESSURSBRUK PÅ UTVALGTE OMRÅDER 

De økonomiske rammebetingelsene er styrende for det tjenestetilbudet som kommunen kan tilby sine 

innbyggere. Telemarksforskning har levert en analyse som viser hvordan kommunens ressursbruk på 

sentrale tjenesteområder harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser. Kommunens 

faktiske ressursbruk i 2018 sammenlignes med et normert nivå der både utgiftsbehov og reelt inntektsnivå er 

hensyntatt. Mer-/mindreforbruk er beregnet for ulike tjenesteområder, og vises under: 

 
 På tjenesteområdet for pleie og omsorg er utgiftene nedjustert med med 19,2 mill kr, tilsvarende inntekt vertskommunetilskudd, da det er forutsatt 

at hele vertskommunetilskuddet benyttes innen pleie og omsorg.  

 

Det er «netto driftsutgifter» innen de ulike tjenesteområdene som analyseres og brytes ned til tall pr 

innbygger. Utgiftsbehovet er veldig forskjellig fra kommune til kommune. Telemarksforskning har tatt høyde 

for dette ved å benytte beregnet utgiftsnivå i kommunenes inntektssystemet, se kolonnen  «Beregnet 

utgiftsbehov 2018». Samlet er utgiftsnivået for kommunen beregnet til å være ca 3,7 % over 

landsgjennomsnittet (1,0370). Tilsvarende er beregnet utgiftsnivå for f eks barnehage ca 17 % under 

landsgjennomsnittet, og pleie og omsorg ca 21 % over landsgjennomsnittet. Ved å justere 

landsgjennomsnittet for beregnet utgiftsnivå i Gran, kommer en frem til «normert nivå» for Gran.  

Differansen mellom Gran kommunes tall pr innbygger og landsgjennomsnittet og Gran kommunes normerte 

nivå gjøres om til faktiske mer/mindreutgifter ved å gange opp med Gran kommunes innbyggere (13 642).  

 

Gran kommune er en lavinntektskommune, der korrigerte frie inntekter (inkl eiendomsskatt og 

konsesjonskraftinntekter) var på ca 90 % av landsgjennomsnittet i 2017. Telemarksforskning har beregnet 

dette til å utgjøre ca. 76,9 mill. og har justert ned normert utgiftsnivået med dette beløpet,  fordelt på 

områdene etter andel av samlet kostnadsnøkkel.  

 

Som tabellen videre viser, ligger Gran kommunes netto driftsutgifter samlet 15,2 mill kr under 

landsgjennomsnittet.  Justert for utgiftsbehovet i Gran ligger Gran kommune 62,3 mill kr under 

landsgjennomsnittet. Tar vi i tillegg høyde for at Gran er en lavinntektskommune, viser beregningene 

imidlertid at Gran kommune samlet sett hadde merutgifter på om lag 14,6 mill kr i forhold til kommunens 

normerte og inntektsjusterte utgiftsnivå. Tilsvarende tall for 2017 var netto driftsutgifter samlet 1 mill kr 

under landsgjennomsnittet, justert for utgiftsbehov 43,9 mill kr under landsgjennomsnittet, og tatt høyde for  

at Gran er en lavinntektskommune merutgifter på om lag 24 mill kr. Det er derfor samlet en klar forbedring 
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fra 2017, sammenlignet med landsgjennomsnittet. Det er først og fremst pleie og omsorg som bidrar til 

denne forbedringen.  

 
Telemarksforsking tallmaterial vist Grafisk nedenfor: 

 
 

 

 

Sagatangen. 

Kilde: Hadeland.  
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UTVALGTE KOSTRATALL FOR TJENESTENE I GRAN KOMMUNE 
Tabellene som følger avviker litt fra tidligere. I tillegg til «Landet u/Oslo» og «KOSTRA-gruppe 10» er det tatt 

inn to andre kommuner i 2018-tallene, Østre Toten fordi den er ganske lik Gran og med i gruppe 10. Lunner 

er ikke med i gruppa, men interessant som nabo og samarbeidskommune. Kostragruppe 10 er en gruppe SSB 

klassifiserer til å være: «Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie 

disponible inntekter». I gruppa er det for 2018 41 kommuner. 

 

Forklaring på merknadene angående oppsett for Kostra-tabeller  

Noen steder mangler det tall. SSB forklarer dette med følgende symboler:  

… Oppgave mangler foreløpig 

  Tomme celler viser at det ikke er funnet tall for respektive år 

:  Tall kan ikke offentliggjøres 

..  Oppgave mangler 

 

 

 
 

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring ligger lavt sammenlignet med både Østre Toten, Lunner, 

Landet utenom Oslo og Kostragruppe 10. Andel lønnsutgifter til administrasjon og styring er lavt 

sammenlignet med Kostragruppe 10 og landet utenom Oslo, men noe høyere enn Østre Toten og Lunner. 

Utgifter til administrasjon og styring er omtrent på samme nivå som foregående år. 

 

 
 

Antall årstimer pr. elev til spesialundervisning er høy sammenlignet med KOSTRA gruppen og Østre Toten, 

mens Lunner kommune ligger omtrent på samme nivå. Til forskjell fra Lunner er andelen elever som får 

spesialundervisning i prosent høyere i Gran. Dette betyr av vi bruker mye ressurser på speisialundervisning i 

skolene i Gran. Gruppestørrelsen i Gran skiller seg ikke vesentlig fra KOSTRA gruppen, men er lavere enn i 

Lunner, men høyere enn i Østre Toten. Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren er litt høyere enn i 

Kostragruppen men vesentlig lavere enn i Østre Toten som har tilnærmet lik skolestruktur. 

Østre 

Toten Lunner

Kostra-

gruppe 10

Landet      

u/ Oslo

2015 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018

Netto driftsutgifter til adm. og styring i % av totale netto 

driftsutgifter prosent 6,7          6,2          6,7          6,6          7,2              7,1          7,6                 8,1          

Lønn fratrukket sykelønn, adm og styring i % av totale lønnsutgifter prosent 5,8          5,6          5,8          5,8          5,6              5,4          6,3                 6,7          

Netto driftsutgifter til adm. og styring pr innb 3 589      3 494      3 753      3 853      4 329         4 256      4 579             4 850      

Administrasjon

Enhet

Gran

Østre 

Toten Lunner

Kostra-

gruppe 10

Landet 

uten Oslo

2015 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018

Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring 

(antall) antall 68,2 81,8 66,5 19,2 109,8 65,4 20,2 21,1

Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 114,5 137,5 173,8 164,9 119,6 164,1 134,1 137,6

Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring 

(prosent)1 prosent 3,2 3,3 3,7 3,1 7,8 2,8 4,9 5,2

Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning 

(prosent) prosent 8,3 8,6 6,8 7,1 9,9 4,9 8,3 7,9

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 70,3 73,9 62,3 75,9 66,7 84,4 73,2 73,4

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 68,2 66,5 63,1 65,2 61,5 78,9 67,6 69,7

Gruppestørrelse 2 (antall) antall 15,7 15,6 16 15,2 14 17,9 14,8 16

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 38,9 39,9 40 40,8 40,1 42,2 41 41,7

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede 

netto driftsutgifter (prosent) prosent 24,3 24,1 24,1 24,3 23,6 23,5 23,7 23,1

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 

år (kr) kr 108 466    112 979    112 806    120 528    131 357    114 786    119 675    112 430    

Skole
Enhet

Gran
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Gran kommune har høyere barnehagedeltakelse i aldergruppen 1-2 år enn kommuner i Kostragrr. 10, samt 

Lunner og Østre Toten. Bemanningen er litt lavere i Gran enn i Kostragr 10, men på samme nivået som i 

Lunner og litt bedre enn på Østre Toten. Barnehagedeltakelsen hos minoritetsspråklige barn har økt, det er 

postitivt. Korrigerte brutto driftsutgifter, se siste linje, viser at produktiviteten på kommunale barnehager i 

Gran er god sammenlignet med øvrige kommuner, selv om vi drifter barnehager i en desentalisert struktur. 

Barnehageområdet har de to siste årene hatt en økning i andelen barn som får spesialpedagogisk hjelp. I 

2018  får 20,7 % av barnehagebarna spesialpedagogisk hjelp. Dette er en tendens også i kommunene vi 

sammenligner oss med, men likevel en utfordring. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Som ellers i landet er det en økning i barnevernsutgiftene. I 2018 hadde barneverntjenesten i Gran kommune 
ett overforbruk på 6,5 millioner (i forhold til opprinnelig budsjett), på tross av dette har barneverntjenesten i 
Gran betydelig lavere utgifter enn sammenlikningskommunene, kostragruppe 10 og landet. Det er spesielt 
kostnaden til tiltak utenfor familien som er lavere. Det er en nedgang i antall saker i 2018, men 
problematikken i sakene er mer omfattende og det er derfor ikke en tilsvarende reduksjon i utgiftene. 
Gran kommune har en noe lavere andel barn med melding, undersøkelse og tiltak enn 
sammenlikningskommuner, kostragruppe 10 og landet. Det antas at dette skyldes tett samarbeid med andre 
tjenester til barn og unge i kommunen. 
 
  

Østre 

Toten Lunner

Kostra-

gruppe 10

Landet      

u/ Oslo

2015 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018

Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 78,1 80,3 81,3 90,3 77,1 82,2 81 84

Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 89,5 90 90,5 94,6 88,7 93,4 90,2 92,2

Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 96,7 96,2 96,5 97,1 95,8 100 96 97,3

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage 

(antall) antall 46,3 45,2 47,7 49,4 49,4 69,7 55,7 49

Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, 

alle barnehager (antall) antall 6,3 6,3 6,3 6,2 6,4 6,2 5,8 5,8

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent) prosent .. 36,4 39,6 40,4 41,6 40,7 41,6 40,8

Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i 

forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 5,5 6,5 4,3 0 0 0 0 0
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold 

til alle barn i barnehage. Alle barnehager (prosent) prosent 12,7 15,4 19,7 20,7 18,1 19,7 17,3 19,7

Barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, alle 

barnehager (Aantall) antall 81 95 126 131 124 92 1654 47 551        

Barn i barnehage (antall) 639 617 640 634 684 466 9 551           241 663      

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 

år (prosent) prosent 60,4 68,5 75,2 85,3 86 81,5 80,4 84,6

Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 116 182 128 947 129 852 141 165 150 474    164 035 151 425       153 249      

Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i 

kommunale barnehager (kr) kr 46 52 46 49 55 51 55 55

Barnehage
Enhet

Gran

Østre 

Toten Lunner

Kostra-

gruppe 10

Landet      

u/ Oslo

2015 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018

Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr)1 kr 4484 5280 6325 6897 11566 8658 8385 8326

Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3 5,3 4,5 4,4 6,2 4,6 4,6 4,5

Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3 4,8 4,1 4,2 5,9 5,2 4,9 4,8

Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,8 4,3 4,1 4,4 5,7 4,1 4,7 3,9

Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak kr 42 037   40 567   42 996   56 201   55 485      47 006   43 644         49 940   

Brutto dr.utgifter pr barn som ikke er plassert av barnevernet (f 251) kr 23 694   22 116   30 643   37 158   28 399      34 324   32 703         39 560   

Brutto dr.utgifter pr barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) kr 269 567 284 400 333 054 285 692 471 875    406 645 407 259       442 356 

Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 17,8 21,3 22 19 20,1 19,9 19,5 19,1

Barnevern
Enhet

Gran
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Kostratall for sosialområdet gis i antall og er derfor ikke egnet til å sammenlikne kommunen med andre 
kommuner, men er interesante for å se egen utvikling. I Gran kommune er det en svak nedgang i antallet 
sosialhjelpsmottakere med sterkest nedgang i aldersgruppen 18-24 år, dette gjenspeiler satsningen på 
ungdom. Det er også en svak nedgang i antall barn i familier som mottok sosialhjelp, men antallet synes 
likevel å være høyt. 
 
 
 
 
 

 
 
Det er en økning i antall årsverk pr. 10 000 innbyggere i alderen 0-20 år som følge av reduksjon i antall 
innbyggere i aldersgruppen. Gran har likevel en laver andel årsverk enn sammenlikningskommunene, 
kostragruppe 10 og landet. Det er økende antall ansatte med fagutdanning i brukerrettede tjenester. Det er 
likevel lave tall sammenlignet med landet forøvrig. Andel brukertilpassede rom med bad/ wc har en 
prosentvis økning fra 2017. Dette er fordi det er lagt ned 12 rom. Av de 12 rommene er det flere rom som ble 
brukt som dobbeltrom, det vil si at to personer delte rom og bad. Andel private institusjonsplasser er ikke økt 
men det er en prosentvis økning med bakgrunn i at vi har redusert kommunale plasser. 
 
 
 

 
 
To glade kokker 
 
i  
 
kjøkkenhagen på Marka.  

Østre Toten Lunner

Kostra-

gruppe 10

Landet      

u/ Oslo

2015 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018

Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 408        412        387        377        271             197           4 670         120 071 

Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 119        105        101        79          62               32             941            24 253   

Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 204        226        223        220        97               126           2 184         62 347   

Sosialtjenesten
Enhet

Gran

Østre 

Toten Lunner

Kostra-

gruppe 10

Landet u/ 

Oslo

2015 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning 

(prosent) prosent 70,5 68,8 71,5 73,3 79,8 74,2 75,2 74,8

Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 70,6 70,6 70,9 74,8 100 91,5 87,3 89,7

Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 15,5 19,4 16,2 18,1 0 4,3 2,1 5,4

Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 11,4 11,4 11,3 11,4 11,4 12,4 10,6 11,3

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,3 9,7 11,1 10,9 11,7 10,5 9,7 9,5

Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 

innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 34,6 34,9 36,5 40,4 48,6 45,8 49,4 42,1

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass (kr) kroner 978 727  1 020 705 997 829 1 140 611 1 515 956 1 033 209 1 210 805  1 146 162 

Helse og omsorg
Enhet

Gran
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Ovenfor vises noen Kostra-tall for virksomheter innenfor Kultur og samfunn. Det er i hovedsak lagt vekt på 
netto driftsutgifter sammenlignet med kostragruppe 10 som omfatter ca. 40 kommuner med noenlunde de 
samme karakteristika som Gran ifht til bl.a. befolkning, sentralitet,  mv. og landet for øvrig. 
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning ligger omtrent på samme nivå som for Kostragruppe 10, men noe 
lavere enn for landet som helhet. 
Netto driftsutgifter per innbygger for brann og redningstjenester ligger en del lavere enn landet og 
kostragruppe 10.  
Andelen av netto driftsutgifter til landbrukssektoren ligger noe høyere i Gran enn for 
sammenligningsgruppene.  
På vann og avløp har vi valgt å se på fornyelsesgraden av ledningsnettet i forhold til sammenligningsgruppene 
og her ligger Gran kommune omtrent på samme nivå som landet for øvrig. 
Netto driftsutgifter til kommunale veier per km ligger en del lavere enn for kostragruppe 10 og landet for 
øvrig. 
Videre ser en at kultursektoren nå ligger noe lavere enn kostragruppen og landet for øvrig. Samtidig ser vi at 
det har vært en jevn nedgang de siste årene. Det er i tråd med de reduksjoner som har vært gjort i 
kulturbudsjettet de siste årene. 

 
 
 
 
 
Aktivitet i regi av Ung Hadeland. 
 
 
 
Bildet er hentet fra Ung Hadelands nettside.  

Østre 

Toten Lunner

Kostragruppe 

10

Landet uten 

Oslo

2015 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018

Eiendom

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av 

samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7 7,4 7,9 7,9 6,9 9 7,8 9

Brann og redning

Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, 

konsern (kr) kr 622 632 697 701 511 724 823 887

Landbruk

Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og 

landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto 

driftsutgifter (prosent) prosent 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2

Vann og avløp

Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt 

for siste tre år (prosent) prosent 0,38 0,39 0,37 0,56 0,05 1,32 .. 0,58

Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for 

siste tre år (prosent) prosent 0,4 0,55 0,43 0,62 1,07 0,68 .. 0,6

Samferdsel

Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km 

(kr) kr 95 931      89 294      92 163      94 938      116 167   192 214      102 424              146 669          

Kultur

Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 913     1 892     1 876     1 735     1 570     1 626       1 903             2 343          

Kultur og samfunn

Enhet

Gran
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Rådmann og stab

BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN 

Øverste leder: Rådmannen  

Årsverk: 32  

Stabenes oppgaver er å forvalte lover og 

avtaleverk, legge til rette for effektiv utnyttelse av 

IKT-systemene, bidra til god økonomistyring og gi 

veiledning og støtte. Hensikten er å bidra slik at 

Gran kommune når sine mål, framstår som en god 

arbeidsgiver og leverer gode tjenester til 

innbyggerne. 

Staben ivaretar fagområdene Informasjon og 

kommunikasjon, IKT, økonomi, regnskap, lønn, ikt, 

HR/personalforvaltning, eiendomsskatt, 

kommunaltekniske avgifter og 

investeringsprosjekter.  

 
 

 

 

DETTE FIKK VI GODT TIL I 2018  

Det er gjennomført mange små og store 

digitaliseringstiltak i stab dette året. Ny 

hjemmeside kom på plass i løpet av sommeren. 

Telefoniløsningen ble endret fra IP (fast) telefoni 

til at vi i løpet av vinteren 2019 vil ha bare 

mobiltelefoni i Gran kommune. Videre er det 

innført løsning for digitale reiseregninger, 

fulldigital løsning for sykemeldinger og eOrdre er 

implementert for alle budsjettområdene. 

 

De vedtatte omstillingstiltakene for stab er 

gjennomført ved at staben har redusert 

bemanningen med 3 årsverk siden 2017. Dette er 

løst ved naturlig avgang, men det er fortsatt 

utfordringer knyttet til tiltakene både med tanke 

på riktig kompetanse og ressursknapphet. 

 

DETTE MÅ VI FÅ TIL BEDRE I 2019 

Digitaliseringsarbeidet må fortsette både i forhold 

til tjenesteutviklingen overfor våre innbyggere og 

brukere, samt internt i driftsorganisasjonen. Dette 

vil også bety endring av arbeidsoppgaver for 

medarbeidere i staben. Tiltakene må samkjøres 

med arbeidet for å få etablert «En stab», som 

stiller opp for hverandre, både som pådrivere for 

utvikling og for støtte og bistand i krevende 

situasjoner. Staben har også utviklingspotensial 

som aktiv pådriver og bidragsyter overfor alle 

tjenesteområdene i kommunen. 

 

Staben har mye god kompetanse, men er sårbare 

for fravær ved at det ofte er bare en eller to som 

fyller samme fagområde/kompetanseområde. 

INTERKOMMUNALT INNKJØPSSAMARBEID FOR 

HADELAND  

Innkjøpssamarbeidet har i 2018 videreført 

arbeidet med strategiske innkjøpsoppgaver med 

fortsatt størst fokus på oppfølging og inngåelse av 

rammeavtaler innen prioriterte innkjøpsområder. 

Koordinering og samarbeid med andre 

innkjøpssamarbeid har også vært viktig for å 

kunne opprettholde en relativ høy andel 

rammeavtaler i samarbeidet.  

Av aktivitetene i handlingsplan har digitalisering av 

anskaffelsesprosessen fortsatt stått sentralt. 

Herunder innføring av elektroniske verktøy for 

konkurransegjennomføring og 

kontraktsadministrasjon (KGV/KAV) og oppfølging 

av eHandel som elektronisk innkjøpssystem. Bruk 

av sentrale rammeavtaler og elektroniske 

innkjøpsverktøy viser positive effekter gjennom 

kvalitative og økonomiske gevinster, samt at det 

reduserer risiko for kostnadsøkninger. Det er 

utarbeidet reviderte innkjøpsbestemmelser til 

kommunenes økonomireglementer. 

Innkjøperstillingen sto vakant i halve 2018, noe 

som har begrenset kapasiteten. 

 

Felles anskaffelsesstrategi for 

Hadelandskommunene 

Felles anskaffelsstrategi for Hadeland ble vedtatt i 

IS-møte 25 okt 2011. Strategien har vært under 

revidering i 2018 og forslag til revidert strategi er 

utarbeidet.  
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Status rammeavtaler  

Ved årsskiftet har kommunene samarbeid om 47 

rammeavtaler, samlet omsetning på 

avtaleporteføljen varierer, men er på rundt 95 

millioner kroner. Det ble i 2018 inngått 3 felles 

rammeavtaler som erstatter avtaler som utløp i 

løpet av fjoråret. Vi har utløst opsjon for 7 

rammeavtaler, og vi har sagt opp de 3 

rammeavtalene vi hadde med Rik Arkitektur og 

Unionconsult pga mislighold av avtalen. 

I tillegg har samarbeidet tatt aktivt i bruk 

elektronisk 

konkurransegjennomføringsverktøy(KGV) og 

kontraktsadministrasjonsverktøy(KAV), Mercell. 

Pr. mars 2019 er alle gjeldende rammeavtaler 

registrert offentlig i Mercell, slik at alle ansatte i 

alle 3 kommunene enkelt kan se hvilke avtaler 

som gjelder. 

Avtaledekningen vurderes som god sett i forhold 

til kapasiteten i samarbeidet. Det vil på noen 

områder fortsatt kunne være hensiktsmessig å 

inngå nye rammeavtaler ved siden av behov for å 

rullere utgående avtaler. Kapasiteten til å utvide 

avtaleporteføljen ytterligere med nye 

avtaleområder gjennom innkjøpssamarbeidet er 

fortsatt begrenset.  

I matrisen nedenfor er kommunenes kjøp av varer 

og tjenester gruppert i ulike innkjøps- og 

avtaleområder hvor størrelsen på den enkelte 

gruppe angir en relativ størrelse ift det samlede 

innkjøpsvolumet i kommunene. Gruppene har 

fargekoder som angir hvilke avtalegrupper som 

koordineres og følges opp gjennom 

innkjøpssamarbeidet per i dag. Gruppenes 

plassering i matrisen angir samarbeidets vurdering 

av avtaleområdets strategiske viktighet for 

kommunene og leveringssrisiko i de aktuelle 

markedene. Matrisen gir innkjøpssamarbeidet et 

utgangspunkt og støtte til å prioritere hvilke 

avtaleområder samarbeidet skal ha felles 

rammeavtaler på, og hva slags hovedstrategi som 

bør velges for de enkelte avtaleområdene. 

 

 

Følgende rammeavtaler ble inngått i 2018: 

 Rammeavtale på Oljeprodukter, Fyringsolje 

og smøremidler i bulk, Drivstoff og div. 

bilserviceprodukter 

 Rammeavtale for leveranse av ferske 

brødvarer og kaker - Kjelstad Bakeri AS 

 21 rammeavtaler ble forlenget med utløsning 

av opsjon. 

 13 rammeavtaler var under arbeid ved 

årsskiftet 

 

Oversikt over gjeldende rammeavtaler ligger på 

www.gran.kommune.no. Spør «kommuneKari» 

etter rammeavtaler og hun viser vei. 

Ved siden av arbeidet med inngåelse av nye 

rammeavtaler gjennomføres implementering og 

oppfølging av inngåtte avtaler. Dessverre ble det 

ingen økning av kapasitet i innkjøpssamarbeidet, 

vi vil derfor forsøke å opprettholde og 

videreutvikle avtaleporteføljen slik den er i dag, 

samt bidra ytterligere til å sikre oppfyllelse av 

rammeavtalenes vilkår og at potensielle gevinster 

oppnås. 

 

PERSONALSITUASJONEN 

For rådmann og staben var nærværet i 2018 på 

95,7 %. Dette er litt bedre enn forrige år. Det er 

svært lite eller ingenting av dette fraværet som 

kan sies å være relatert til arbeidsplassen. 

 

Kompetanse 

Sårbarhet i forhold til kompetanse har blitt enda 

tydeligere i løpet av 2018 hvor man har redusert 

bemanningen med tre årsverk. I tillegg synliggjør 

http://www.gran.kommune.no/
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mer digitalisering behovet for mer spesialisering 

og ytterligere sårbarhet i forhold til dette 

kompetansefeltet. 

 

Annet 

Den digitale utviklingen vil stille ytterligere krav til 

staben både i form av at dette er ressurskrevende 

og kompetansekrevende arbeid og det vil stille 

krav til opplæring i resten av organisasjonen. 

Utstyrsmessig vil en også oppleve at flere 

medarbeidere i kommuneorganisasjonen må ha 

tilgang på ikt utstyr daglig, noe som vil kreve økte 

budsjettmidler både til lisenser og utstyr. I tillegg 

vil dette også kreve stadig fornyelser og utvidelser 

på datarommet. 

 

 

 

 

MÅLOPPNÅELSE 

Mål for virksomheten Kommentarer 

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

Det foregår mye digitaliseringsarbeid internt i 
kommunen. Ny nettside er satt i drift og legger et 
godt grunnlag for å øke tilbudet av digitale 
tjenester for innbyggerne i årene framover. 

God styring med økonomien gjennom gode 
rapporteringsrutiner, tertialvis 

Rapporterer i forhold til økonomireglement. 

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

Se kommentar vedr nye nettsider, samt at det har 
vært gjort noe klarspråkarbeid. 

Forenkling av rutiner og arbeidsmåter for ledere Se kommentar om interne 
digitaliseringsprosesser. Fulldigital løsning for 
reiseregning er innført for hele organisasjonen i 
løpet av året. Fullelektroniske personalmeldinger 
er installert og klargjort for bruk ute i hele 
organisasjonen. eOrdre er implementert i hele 
organisasjonen i løpet av året. 

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. 
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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 

 

118 

 
Etter justering for 
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 

Sørge for at kommunens dokumenter er 

lesbare og forståelige: 

Sakspapirer 

Nettsider 

Informasjon til publikum 

   Noe klarspråk arbeid er 

gjennomført. 

Utvikle organisasjonen: 

«Tilfreds» eller «Svært tilfreds» på 

ansattundersøkelse 

Nærvær i hele organisasjonen 

Nærvær i egen del av organisasjon (stab 

og ledelse) 

 

 

 

 

80 % 

93 % 

 

96 % 

 

 

 

90,9 

 

95,7 

 

 

 

For lavt, må jobbes videre 

med.  

 

 

 
 
Skriveverksted  
 
«Klart språk»  
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STATISTIKK OG DOKUMENTASJON 

Driftsstatistikk økonomi 2014 2015 2016 2017 2018 

Omsetning drift   1 073 mill kr 1 097 mill kr 1 167 mill kr 1 216 mill kr 1 238 mill kr 

Omsetning investering 88 mill kr  217 mill kr 193 mill kr 165 mill kr 121 mill kr 

Bilag, eget regnskap 23 380 24 196 24 728 24 368 24 573 

Bilag, andre regnskap 4 082 4 021 4 613 4 971 4 738 

Antall utsendte faktura 40 226    42 747 42 764 40 710 42 965 

Antall kunder på avtalegiro 1 696 1 802 1 897  1 985 2 088 

Antall fakturaer på avtalegiro 7 081 9 268 9 780 10 226 11 241  

Antall kunder på e-faktura  2 417 2 699 3 001 3 328 4 018 

Antall fakturaer på e-faktura 10 703 11 020 11 083 11 462 12 766 

Antall kunder på EHF 

utgående fakturaer 

150 150 150 200 194 

Antall fakturaer på EHF 

utgående 

530 618 792 1 029 1 110 

Antall leverandører på EHF 

innkomne fakturaer 

126 281 463 571 720 

Antall fakturaer på EHF 

innkomne 

5 476 9 536 11 478 13 201 14 193 

Driftsstatistikk post/arkiv 2014 2015 2016 2017 2018 

Registrerte saksnummer* 2 672 2 705 3 451 2 468 4 116 

Inngående journalposter 7 860 7 309 6 966 8 569 9 229 

Inngående e-post 3 756 4 906 5 638 6 222 7 059 

Elektronisk skjemamottak 199 179 249 207 263 

SvarUt**   714 10 747 24 218 

* Gran kommune avsluttet arkivperiode 31.12.2015, derfor er det opprettet mange nye saker i 2016.  

    Integrasjon mellom Visma flyt skole og P360 innført fra august 2018 gir betydelig økning i antall saker og dokumenter (elevmapper). 

**Gran kommune tok i bruk SvarUT 20.10.2016, det er sendt 714 digitale svar i 2016. Fra april 2018 har vi gradvis gått over til å sende ut fakturaer 

gjennom SvarUT. 

 

Digitalisering: ny hjemmeside sommer 2018, med ny «kommune Kari».  
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Fellestjenester  

BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN 

Øverste leder: Rådmannen.  

Årsverk: 0 

Budsjettområdet omfatter fellesutgifter som: 

Avsetninger til ansattes pensjonspremie, ufordelt 

lønnsvekst for kommende lønnsoppgjør, 

strømutgifter og energiutgifter for hele  

 

kommunen, samt utgifter til Hadeland 

skatteoppkreverkontor som driftes av Lunner 

kommune. Midler til kommunens lærlingeordning 

og tillitsmannsordning er lagt hit. I tillegg er 

overføringer til Gran kirkelige fellesråd og andre 

næringsformål budsjettert her. 

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND  

Skatteoppkreveren for Hadeland er 

skatteoppkreverkontor for kommunene Jevnaker, 

Lunner og Gran. Kontoret ble etablert  1. april 

2005 som ett vertskommunesamarbeid og er 

lokalisert i Lunner kommune.  

Utgifter til drift av kontoret fordeles etter 

innbyggertall i den enkelte kommune pr. 01.01. 

Grans andel av kostnaden for 2018 er på ca 46 %.  

Skatteoppkreverkontoret er organisatorisk og 

administrativt underlagt den kommunale 

administrasjonen og kommunale myndigheter. 

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av 

skattebetalingsloven og «Instruks for 

Skatteoppkrevere». Skatt øst har det faglige 

ansvaret og instruksjonsmyndigheten overfor 

skatteoppkreverkontoret i faglige saker. 

Resultatkrav fastsettes av Skatt øst i dialog med 

skatteoppkreveren.  

Intern kontroll 

Basert på skatteoppkreverens rapport, synes 

kontoret å ha tilfredsstillende intern kontroll.  

Regnskapsføring og rapportering 

Skatteoppkreveren melder at rapporteringen og 

avleggelsen av skatteregnskapet er i samsvar med 

gjeldende regelverk. Gran kommunes 

marginavsetning ble i 2011 hevet fra 8 % til 9 %. 

Det viser seg at dette fortsatt er noe lavt, men 

rådmannen ser ikke grunn til å foreslå ytterligere 

økning i marginavsetningen.  

 

 

Skatte- og avgiftsinnkrevingen 

Utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen 

av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk. For Gran kommunes del viser 

utviklingen i restansene en stabil situasjon i 

restskatt og forskuddsskatt for personlige 

skatteytere.  

Arbeidsgiverkontroll 

Arbeidsgiverkontrollen har vært har slitt med 

rekrutering og kjøper ca 1 årsverk fra Nedre 

Romerike kemnerkontor. I Gran er det i 2018 

gjennomført kontroll av 57 arbeidsgivere, 

tilsvarende kravet fra skatt Øst. 

 

STRØMFORBRUK 2018 

Kraftprisene har vært stigende og til dels svært 

høye i løpet av 2018. Mye av denne prisøkningen 

skyldes økt nettleie og økning i offentlige avgifter. 

Gran kommunes forbruks- og kostnadsutviklingen 

de siste 5 årene er som vist i tabellen. Pris per kwh 

inkluderer nettleie og kraft, samt offentlige 

avgifter. 

Gran kommune har i noen år handlet kraft på 

Nordpool sammen med kommunene i 

Vestoppland og Ringsaker kommune. Ringsaker 

gikk ut av samarbeidet i 2016. Kommunene har i 

senere år samarbeidet med Gjøvikregionen om sin 

handel av strøm. Det er fortsatt lagt vekt på 

stabilitet og forutsigbarhet når det gjelder 

kraftprisen, en har i alle disse årene operert med 

noe prissikring. 

 

Gran  2014 2015 2016 2017 2018 

Forbruk (kwh)  13 100 469  13 058 230  13 015 958  12 773 712  12 070 627 

Kost kr eks.mva  8 729 427  8 440 600  9 117 174  9 385 367  8 741 812 

Pris pr. kWh:  0,67  0,65  0,70  0,73  0,72 
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Barnehage og skole 

BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN 

Øverste leder: Kommunalsjef barnehage og skole 

Årsverk: 319  

Virksomhetsområdet består av 10 skoler totalt, sju 

er barneskoler, en kombinert barne- og 

ungdomsskole og to ungdomsskoler. Alle  

 

 

barneskoler har SFO-tilbud. Totalt er det 16 

barnehager i kommunen, sju av dem er 

kommunale. I alt går det 634 barn i barnehage og 

1600 elever i sjolene i Gran. Området er det 

største virksomhetsområdet både i antall ansatt 

og i økonomi. 

 

DETTE FIKK VI GODT TIL I 2018  

Oppvekstområdet barnehage og skole er fornøyd 

med å ha ansatt rektorer til tre skoler 

inneværende år. Det har tidligere vist seg 

vanskelig å rekruttere ledere til de mindre 

skolene, og derfor er det ekstra gledelig. I tillegg er 

begge enhetslederne nye i rollen og 

kommunalsjefen.  Det betyr at vi har mange 

ansatte i nye roller, mye har kommet på plass i 

løpet av året, men det tar tid før organisasjonen 

har «satt» seg.  

 

Kompetanse 

Gran kommune har sammen med de øvrige 

Hadelandkommunene kommet godt i gang med 

den desentraliserte, skolebaserte 

kompetanseutviklingen. Fokuset inneværende år 

har vært:  «Overordnet del – verdier og prinsipper 

for grunnopplæringen». I denne satsingen driver 

skolelederne utviklingsprosesser på egen skole 

sammen med de ansatte. Dette kan være en 

krevede arbeidsform, men hensikten er at hele 

personalgruppen skal jobbe sammen for å utvikle 

skolens samlede kompetanse.   

Livsmestring og helse er et viktig område i den nye 

rammeplanen for barnehagen. Barnehagene 

(kommunale og private), har jobbet godt med 

temaet og har gjennomført kompetanseheving 

innfor deltemaer som relasjonskompetanse og 

psykisk helse, mobbing og krenkelse og språkets 

betydning for å mestre livet.   

 

Alvorlig psykisk syke barn:  

Gran kommune har en del barn i skolealder med 

store utfordringer knyttet til psykisk helse. Det er 

etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe som jobber 

fram tiltak som skal sikre at barna og deres 

familier får et koordinert tilbud,  forutsigbart og av 

god nok kvalitet. Arbeidet fortsetter i 2019. 

Fagpersoner vil bli rekruttert  for å jobbe med 

disse barna, uavhengig av hvilke skole de tilhøre  

 

DETTE MÅ VI FÅ TIL BEDRE I 2019 

Det er igangsatt et arbeid for å se på praksis og 

ressursbruk knyttet til spesialpedagogisk hjelp i 

barnehage og spesialundervisning i skole. 

Rapporten «Inkluderende felleskap for barn og 

unge» T. Nordahl med flere, gir noen signaler som 

man ønsker å prøve ut i praksis.  Arbeidet 

fortsetter i 2019.  

 

ANDRE KOMMENTARER  

IKT – utstyr: 

Det er påpekt behov for innkjøp av mer IKT utstyr i 

skole samt fornying av utstyr som begynner å bli 

for gammelt.   

 

Omstilling:  

Barnehage og skole har gjennomført tiltak i 

samsvar med vedtak i budsjett og økonomiplan. 

Det gjenstår noen tiltak, -  eksempelvis å redusere 

utgiftene til skoleskyss, - arbeidet er påbegynt. 

Lønns- og prisvekst ble bare delvis kompensert i 

2018 budsjettet, dette førte til reduksjon i 

rammen på i underkant av 3 millioner.  

 

 

PERSONALSITUASJONEN 

Årsverk 

Kommunalsjefområdet barnehage og skole er det 

største området med totalt 319 årsverk, fordelt på 
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7 barnehager, 10 skoler, et spesialpedagogisk 

team og administrativt ansatte.    

 

Kompetanse 

Nytt av året er at barnehage og skole 

gjennomførte en felles planleggingsdag, hvor 

temaet var: «Forebygging av krenkelser og 

mobbing». Tanken er at slike satsinger skal bidra 

til felles faglig utvikling og ikke minst til felleskap i 

ansattgruppen.  

 

 

Annet 

Høyt sykefravær er utfordrende for den det 

gjelder, kollegaer, arbeidsplassen og for kvaliteten 

i tjenesten. I noen av våre barnehager har 

sykefraværet vært en betydelig utfordring 

inneværende år. Dette har også vært situasjonen 

på noen av våre skoler, - særlig de små skolene 

opplever at de er sårbare når sykdom inntreffer.  

 

 

 

 

MÅLOPPNÅELSE- 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 gjennomføres samarbeidsmøter jevnlig med 
PPT, barnevern, helsesøstertjenesten, skole og 
barnehage. Målet er å bedre samhandlingen og 
kvaliteten til beste for barnet.  

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 tilbudet gis til både 
kommunale og private barnehager.  

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.  Alle ansatte (i 
kommunale og private barnehager) var invitert til 
felles planleggingsdag i august; tema var 
krenkelser og mobbing.  

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 86,9 To av våre barnehager har 

hatt store utfordringer mht 

sykefravær.  Situasjonen 

har bedret seg utover året 

og men vi har fortsatt en 

utfordring. Det er store 

variasjoner mellom 

barnehagene mht 

sykefravær, vi kan ikke 

gjennom 

medarbeiderundersøkelsen 

se at det er 

arbeidsmiljørelatert.  

 

 

 

MÅLOPPNÅELSE- 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. I 

forbindelse med kompetansesatsingen på 

Hadeland har skolene jobbet ny overordnet del 

for grunnopplæringen.   

 

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. For å øke 

kompetansen på området gjennomførte  

skole/barnehage felles planleggingsdag  i august, 

Tema var: «Forebygging av krenkelser og 

mobbing». Det har blitt jobbet med teamet på 

den enkelte skole og på skoleledermøter i løpet 

av høsten.  
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Produksjonsindikator for 

virksomheten 

Def. 

Indikat

or 

Indikator 

2018 

Resultat 

2018 

 

Kommentarer 

Godt læringsutbytte vises i 
eksamensresultater: 
Engelsk 
 
 
Matematikk 
 
 
Norsk hovedmål 
 
Norsk sidemål 
 
 
 
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 
Landsgj.
snitt 
 

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

 
 
Gran 3,3 
Lands. 3,7 
 
Gran 3,4 
Lands. 3,6 
 
Gran 3,3 
Lands. 3,5 
Gran 3,5 
Lands. 3,4 
 
 

19,6 % 
 

26,5 % 
 

27,6 % 
 

24,1 % 
 

34,8 % 
 
 

27,0% 
 

26,1% 
 

28,9% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
presentasjon/skala 
Er på landsgj.snitt eller 0,1 
lavere 
Unntak: støtte hjemmefra 
som er 0,3 lavere 
 
Andel elever som opplever 
mobbing, endring i 
presentasjon/skala 
 
Er på landsgj.snitt, 0,1 
lavere eller 0,1 høyere 
Unntak: støtte hjemmefra 
som er 0,2 høyere 

Nærvær % 94 93  
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STATISTIKK OG DOKUMENTASJON 

BARNEHAGE 
Barnehage:  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Solheim 77 77 84 92 86 89 92 93 85 70 63 

Marka 51 51 51 56 49 52 51 52 51 50 49 

Gran familie-
barnehage 40 51 49 47 

 
48 

 
43 

 
45 

 
34 

 
33 

 
38 

 
37 

Leikvoll 39 36 35 37 32 34 34 31 30 30 32 

Bjoneroa 13 13 17 15 17 13 14 14 12 13 17 

Bjørklund 20 19 20 24 25 24 24 30 22 21 21 

Moen 15 15 24 29 31 32 30 32 - - - 

Fagerlund         44 89 94 

Barn totalt 255 262 280 300 288 287 290 286 277 311 313 

 

 

 
 
 

SKOLE 

Skolenavn Elever 
10/11 

Elever 
11/12 

Elever 
12/13 

Elever 
13/14 

Elever 
14/15 

Elever 
15/16 

Elever 
16/17 

Elever 
17/18 

Bjoneroa skole 59 59 58 51 52 53 57 51 

Bjørklund skole 60 65 58 44 46 49 Nedlagt Nedlagt 

Fagerlund skole 76 77 85 80 79 71 Nedlagt Nedlagt 

Brandbu barneskole       322 311 

Fredheim skole 136 119 123 123 118 105 93 106 

Grymyr skole 69 78 75 73 70 72 61 63 

Jaren skole 147 148 148 148 143 139 130 141 

Moen skole 152 142 132 141 137 150 145 135 

Sanne skole 118 118 114 108 121 127 131 116 

Solvang skole 157 158 160 159 163 167 Nedlagt Nedlagt 

Trintom skole 205 204 222 216 216 202 203 202 

Brandbu 
ungdomsskole 

244 258 265 266 246 240 247 258 

Gran ungdomsskole 240 246 254 269 267 265 251 242 

Totalt 1 663 1 672 1 694 1 678 1 658 1 640 1 640 1 625 
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Elevtall per 1. oktober 

Barneskoler 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Prognose 
høst 
2019 

Bjoneroa 39 38 39 37 37 40 36 34 37 37 

Bjørklund 60 65 58 45 48 49 0    

Brandbu b.skole       322 309 320 308 

Solvang 157 158 160 159 163 167 0    

Fredheim 136 119 123 123 118 105 93 107 92 88 

Fagerlund 76 77 85 80 79 71 0    

Moen 152 142 132 141 137 150 145 137 134 143 

Jaren 147 148 148 148 146 139 130 143 136 134 

Trintom 205 204 222 216 216 202 203 202 202 190 

Sanne 118 118 114 108 121 127 131 121 112 101 

Grymyr 69 78 75 73 70 72 61  59 57 57 

Sum 1.–4. 
årstrinn 

626 633 648 625 631 618 623 611 592 597 

Sum 5.–7. 
årstrinn 

533 514 508 505 504 504 498 501 
 

498 467 

Sum barneskoler 1 159 1 147 1 156 1 130 1 135 1 122 1 121 1 112 1 090 1 058 
 

 

Ungdomsskoler 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Høst 
2018 

Prognose 
høst 
2019 

Bjoneroa 17 20 21 19 14 13 21 22 19 14 

Brandbu 248 244 258 265 266 240 247 250 259 253 

Gran 231 240 246 254 269 265 251 245 232 236 

Sum 8.–10. 
årstrinn 496 504 525 538 549 518 519 517 

 
510 503 

               

Sum elever totalt 1649 1663 1672 1694 1679 1640 1640 1 629 1600 1561 

 

      

                Valgfag «Innsats for andre» 

Brandbu ungdomsskole Ipadbruk Jaren skole 
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Familie og velferd 

BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN 

Øverste leder: Kommunalsjef Familie og velferd 

Årsverk:  184  

Familie og velferd omfatter jordmor-, 

helsestasjon-, og skolehelsetjeneste, pedagogisk- 

psykologisktjeneste, barneverntjeneste, 

sosialtjeneste i NAV, rus- og psykiskhelsetjeneste, 

tilrettelagte tjenester og kommune psykolog. 

Tjenestene som leveres strekker seg fra 

forebygging og tidlig innsats til utredning, 

behandling og tiltaksarbeid. Innen  

 

budsjettområdet legges det vekt på å utvikle 

systematikk og kultur for optimal samhandling 

innenfor eget området og med andre enheter i 

kommunen. 

Familie og velferd omfatter 3 

vertskommunesamarbeid, der Gran er 

vertskommune for Sosialtjenesten i NAV og 

Lunner er vertskommune for flyktningtjenesten og 

voksenopplæringen.   

 

 

DETTE FIKK VI GODT TIL I 2018 

Flere av tjenestene har økt satsing på ungdom og 

samarbeider tett med videregående. Psykisk 

helsetjeneste har en økende henvendelse fra 

videregående, som prioriteres. 

Behandlingskontakten skjer i egnede lokaler ved 

skolen. Også Nav samarbeider tett med skolen om 

de elevene som står i fare for å falle ut av skolen. 

En ungdomsveileder fra NAV er på videregående 1 

dag pr uke.  

Helsestasjon for ungdom flyttet inn nye lokaler i 

oktober. Vi er svært takknemlige over å få bruke 

lokalene til sykehuset innlandet i 2. etg på Gran 

helsesenter. Ungdommen og ansatte fryder seg 

over en flott, tilgjengelig og profesjonell 

helsestasjon for ungdom. 

 

Videreutvikling av konsultasjonsteam for 

barnehagene. Barnehagen melder inn saker til 

konsultasjonsteamet som består av pp-rådgiver og 

helsesøster, hvis behov kan også barnevern delta. 

Det er i 2018 skrevet en masteroppgave som 

evaluerer konsultasjonsteam i Gran. Barnehagenes 

tilbakemelding er at teamet oppleves nyttig. 

 

DETTE MÅ VI FÅ TIL BEDRE I 2019 

Tverrfaglig samhandling er og har vært ett 

satsningsområde, men vi kan alltid bli bedre. I 

2019 flytter flere av tjenestene sammen med 

barnehage- og skoleadministrasjon inn i Familiens 

hus. Ny lokaliseringen blir en god ramme for 

videreutviklingen av samarbeidet rundt barn, unge 

og deres familier. Kommunen har i 2018 fått 

midler til flere prosjekter som sammen med ny 

lokalisering vil kunne bidra til dette.   

 

Omstilling 

Tiltak i omstilling reduserte rammen med i 

underkant av 2,5 mill kr for 2018. 5 av tiltakene er 

forventet å gi en reduksjon i økonomisk 

sosialhjelp. Sosialhjelpsbudsjettet har ett 

merforbruk som i sin helhet er kompensert ved 

sykefraværsrefusjon og mindre forbruk på lønn.    

Ansvaret for rusoppfølging etter helse og 

omsorgstjenesteloven er høsten 2018 overført til 

psykiskhelse- og rustjeneste. Forventet innsparing 

er gjennomført i 2018 og videreføres i 2019 med 

en ytterligere innsparing.   

Redusert kjøp av private helsetjenester lå inne 

med en forventet innsparing. De private kjøpene 

er i en størrelsesorden som utløser ordningen med 

refusjon for ressurskrevendetjenester 

innsparingen er realisert ved gjennomgang av 

kjøpene som har gitt økt refusjon for 

ressurskrevende tjenester.  

Det er gjort endringer i lederstruktur både i 

tilrettelagte tjenester og psykisk helse- og 

rustjeneste, antallet ledere med personal og 

økonomi ansvar er redusert, mens det er opprett 

fag og driftsansvarlige ved døgnenhetene.  

Redusert dekning av prisvekst og kun 50 % 

dekning av lønnsvekst utgjorde reduksjon på 

rammen tilsvarende nesten 2,5 mill kr i 2018. 

Disse reduksjonene kom i tillegg til 
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omstillingstiltakene på tjenestene, dette har vært 

krevende spesielt for tjenestene som over år har 

hatt merforbruk. 

 

PERSONALSITUASJON  

Årsverk 

Familie og velferd omfatter 184 årsverk. Dette er 

svak nedgang fra 2017, hovedsakelig knyttet til 

tilrettelagte tjenester. 

 

Kompetanse 

Alle enheter har gjennomført kompetansehevende 

tiltak. Dette spenner seg fra kollegaveiledning, 

internkursing, videreutdanninger i prioriterte 

fagfelt og lederutdanning.  

 

Kompetanseheving innen foreldreveiledning er et 

prioritert område og det legges vekt på å ha 

sertifiserte ansatte på ulike 

foreldreveiledningsprogrammer som møter 

foreldrenes behov. Det prioriteres også å bygge 

kompetanse på tvers av tjenester slik at 

innbyggere får ett helhetlig tjenestetilbud. I 2018 

har ett nytt foreldreveilednings (Parenting Young 

Children-PYC) program blitt tatt i bruk ved at to 

ansatte (helsestasjon og barnevern) har tatt 

sertifisering. Programmet egner seg til veiledning 

av foreldre med behov for konkret, individuell og 

hjemmebasert veiledning.   

 

KS læring har vært tatt i bruk som plattform for 

opplæring. Som et prosjekt for helse og 

omsorg/familie og velferd har det vært testet ut 

legemiddelhåndtering som e læringskurs, til dette 

kurset gjennomføres også en passeringstest. Dette 

er over i drift fra høsten 2018. 

 

Annet 

Reduksjon i antall fødsler har gjort det mulig for 

helsestasjon og skolehelsetjenesten å gi tettere 

oppfølging av risikogrupper. Det er også overført 

noe ressurs fra helsestasjonen til 

skolehelsetjenesten, som fra tidligere ligger under 

anbefalt norm. Noe stillingsressurs fra 

helsestasjonen er blitt benyttet til gjennomførin av 

tiltak i barneverntjenesten.  

 

Mange ansatte har fått økte stillinger som følge av 

krav etter 3 års regelen eller 1 års regelen i 

arbeidsmiljøloven. Denne ressursen benyttes til 

vikarsetting ved fravær. Fagarbeidere/ 

miljøterapeuter som har sluttet i løpet av 2018 er i 

stor grad erstattet med arbeidstakere som har 

hatt krav på høyere stilling. Unntaket er 

miljøterapeutstillinger som lyses ut ved ledighet 

når det er absolutt nødvendig for å sikre riktig 

kompetanse. 

 

 
 

 
 
 
 
 
Helsesøsterene ble til 
helsesykepleiere. 
 
Kilde: Hadeland.  
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MÅLOPPNÅELSE 

 

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 

Høyt aktivitetsnivå har i 2018 tvunget tjenesten til å 

prioritere undersøkelser og tiltak. For at 

barneverntjenesten skal komme tidlig inn i saker har de lav 

henleggelsesprosent i undersøkelsesfasen. 

Barneverntjenesten samarbeider tett med andre tjenester 

underveis i undersøkelser og videre når det fattes vedtak 

om tiltak. Barneverntjenesten  prioriterer det 

forebyggende systemarbeidet  så langt kapasiteten tillater 

det, eksempelvis gjennom deltagelse i 

foreldreveiledningsgrupper og 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 for å nå målet 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. For 

sårbare grupper tilbys forsterket helsestasjon. Arbeidet 

med å forebygge uønskede svangerskap og abort er 

fortsatt støttet med prosjektmidler fra Fylkesmannen i 

2018. Systematiske tverrfaglige møter i barnehager og 

skoler fortsetter. 

NAV Hadeland skal arbeide for å bidra til at flere 

kommer i arbeid eller aktivitet 

Oppfølging av ungdom under 30 år prioriteres ved hjelp av 

egne ungdomsveiledere og tett samarbeid med 

videregående skole.  Aktivitetsplikt for 

sosialhjelpsmottakere under 30 år gir grundig kartlegging 

av brukers ressurser og bidrar til raskere avklaring av 

bistandsbehov.   

 

Flytninger er også en prioritert gruppe. Det er tett 

samarbeid mellom Flyktningetjenesten, 

Voksenopplæringen og NAV. Samarbeidsavtale inngått i 

2018.  
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Mål for virksomheten Kommentarer 

Stort behov for tjenesten økonomisk 

rådgivning/økonomisk forvaltning. Mange opparbeider seg 

kredittkortgjeld/annen gjeld som etter hvert blir 

uhåndterbar. Stor pågang av gjeldssaker, voksne med 

forsørgeransvar prioriteres. Fokus på veiledning som kan 

bidra til egen forsvarlig økonomistyring, men på grunn av 

press i tjenesten mindre tid til forbyggende arbeid. 

 

Erfaring tilsier at tett oppfølging av arbeidssøkere gir 

resultater når det gjelder overgang til arbeid. På grunn av 

høyt sykefravær i 2018 har det vært vanskelig å gi alle med 

behov tett nok oppfølging. Det igjen bidrar til økt 

utbetaling av sosialhjelp. 

PP-tjenesten skal gjennom tidlig innsats bidra til 

at flere barn fullfører skolegangen, uten behov for 

spesialundervisning. 

Det jobbes kontinuerlig med spesialundervisning og 

tilpasset opplæring internt og ut mot barnehager/skoler. I 

barnehage prioriteres systematiske konsultasjoner som 

lavterskeltilbud/førhenvisningsarbeid. Dette er 

gjennomført med gode tilbakemeldinger.  

Tjenesten har gjennom 2018 hatt vakanse og 

sykmeldinger. Dette har ført til avvik fra rutine knyttet til 

oppstart av sak og avvik på behandlingstid over 3 måneder 

fra oppstart av sak.   

Høsten 2018 har spes.ped.team barnehage dekket deler 

av logoped oppfølging som følge av manglende kapasitet i 

PPT.  

Psykisk helse- og rustjeneste: skal forebygge 

psykiske lidelser, samt behandle og forebygge 

forverring av eksisterende sykdom. 

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. 

Voksne med mindreårige barn prioriteres ved henvendelse 

til tjenesten.  

Driften ved Haugsbakken bo- og oppfølgingstjeneste gir 

mulighet for et fleksibelt tilbud om psykisk helsetjeneste 

også ut over ordinær dagtid.  En av to 

avlastningsleiligheter på Haugsbakken er nå omgjort til 

utleieleilighet p.g.a. stort behov for boliger med nærhet til 

heldøgns bemanning.  

Den siste avlastningsleiligheten brukes fortsatt aktivt både 

for kartlegging, avlastning, etter innleggelse i 

spesialisthelsetjenesten og for å forebygge innleggelser. 

Pågangen av nye henvendelser til behandlings- og 

oppfølgingsteamet er også uvanlig stor. 
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Mål for virksomheten Kommentarer 

Overføring av rusomsorg fra NAV til psykisk helse- og 

rustjeneste fra oktober og ut året. 

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.  

 

Opplæring og veiledning er en del av jobben med å trygge 

og sikre tjenester som ivaretar omfattende og 

sammensatte behov.  

 

Våren 2018 ble det gjennomført en prosess for beskrive 

tjenestenivå. Deretter ble det igangsatt en omfattende 

jobb med evaluering og fatting av nye vedtak. Dette er et 

kontinuerlig arbeid for å gi rett hjelp og samtidig sikre god 

ressursutnyttelse.  

 

Det jobbes med samordnet ressursutnyttelse og økt 

fleksibilitet som hjemmetjeneste, men en utfordring i 

dette arbeidet er mangel på samlokaliserte boliger til nye 

tjenestemottakere med behov for nærhet til heldøgns 

bemanning.  

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 

nå tatt i bruk.  

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 ble i 2018 videreført i ordinær drift, med 

hovedfokus på arbeid og utdanning.  Tjenesten har med 

statlige prosjektmidler en stilling som Jobbspesialist. Det 

er ett tett samarbeid om arbeid og utdanning mellom: 

NAV, Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen. 

Samarbeidet er i 2018 formalisert i en samarbeidsavtale. 

 

 
 
 
 
 
 
Folkehelse.  
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Produksjonsindikator  Def. 

Indikator 

Indikator 

2018 

Resultat 

2018 
Kommentarer 

Felles: 

Nærvær  

 

% 

 

95 

 

89,1 

Det er store variasjoner mellom 

områdets ulike enheter og 

tjenesteområder.   

Jordmor- og helsesøstertjenesten: 

Andel førstegangs – og risikofødende 

som får besøk av jordmor innen 3 

dager etter hjemkomst  

Andel nybakte foreldre med besøk av 

helsesøster innen 10 dager etter 

hjemkomst fra fødeavdeling   

Andel flyktninger med 

førstegangssamtale  

- ved ordinær bosetting: innen 

3 måneder  

- ved familiegjenforening: innen 

14 dager 

 

 

% 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

% 

 

% 

 

 

85 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

86% 

 

 

 

 

93 

 

 

 

 

100 

 

 

Det er en del som takker nei til så tidlig 

hjembesøk. 

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste: 

Andel elever med vedtak om 

spesialundervisning  

Andel saker igangsatt innen 3 mnd. fra 

mottatt henvisning 

 

 

% 

 

 

% 

 

 

< 7 

 

 

100 

 

 

6,75 

 

 

87 

 

 

25 % av de ny henviste sakene ble 

startet opp innen 1 mnd.  

 

87 % av sakene er startet opp innen 3 

mnd.  

Det er meldt inn avvik for sen oppstart 

av sak og behandlingstid over 3 mnd. I 

en del av sakene er det imidlertid gitt 

muntlig tilbakemelding innenfor fristen 

Psykisk helsetjeneste 

Gjennomsnittlig antall deltakere på 

dagsenteret  

Gjennomsnittlig antall deltakere i 

treningsgrupper per uke  

 

Antall 

 

Antall 

 

9 

 

2 

 

9 

 

2 

 

Pr. dag fordelt på ca. 25 personer 

 

Pr. uke fordelt på mellom 5-10 

Barneverntjenesten 

Andel tiltaksplaner og omsorgsplaner 

hos barn med tiltak 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

96/100 

 

 

 

 

Tiltaksplaner/omsorgsplaner 
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Produksjonsindikator  Def. 

Indikator 

Indikator 

2018 

Resultat 

2018 
Kommentarer 

Antall undersøkelser med 

behandlingstid over 3 måneder (antall 

undersøkelser med utvidet frist) 

Antall 0(<4) 4 Omhandler komplekse saker hvor det 

fremkommer nye opplysninger i 

sluttfasen 

NAV Hadeland:  

 

Andel arbeidssøkere med overgang til 

arbeid 

Andel personer med nedsatt 

arbeidsevne med overgang til arbeid: 

 

 

% 

 

 

% 

 

 

65 

 

 

45 

 

 

69 

 

 

41 

 

 

 

Indikator satt i samsvar med/følger 

statlig måltall 

 

Tilrettelagte tjenester:  

Antall klager som får medhold 

 

Antall tilsynsrapporter som pålegger 
tiltak 

 

% 

 

 

Antall 

 

Under 5 

 

 

Maks 1 

 

0 

 

 

 

0 

 
Det ble sendt klager 2018, som ennå 
ikke er behandlet 
 
Det har ikke vært tilsyn på systemnivå i 
2018  

Voksenopplæring 
Fremmedspråklige skal bestå 
norskprøve A2 med: 

 
% 

 

 
>70 

Muntlig 
= A1 31%  
= A2 55%  
≥ B1 14%  

 

Skriftlig 

= A1 25%  

≥A2 75% 

Unormalt lav score fordi deltakeren tar 
prøven for å nå kravet om A1 muntlig 
som gir rett til permanent opphold. 
De aller fleste elever fortsetter til juni, 
og vil da ta avsluttende norskprøver, og 
sannsynligvis få høyere måloppnåelse. 
Få kandidater har gjennomført skriftlig 
da de fleste venter til juni.  

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 

 
 
 

60 
 

60 
 
 
 

38 

 
 
 
i tillegg går 7 % på grunnskole.  
 
12 % går på grunnskole.  
 
 
 
48 % av de som ikke er aktive går i 1., 9. 
eller 10. klasse. Status ukjent for 8 %. 

 

 
  

 

Opplæring  
hos  
flyktningetjenesten 
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STATISTIKK OG DOKUMENTASJON 

Psykisk helsetjeneste, totalt antall brukere med direkte oppfølging  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

201 213 240 315 305 302 385 394 413 418 465 
 
 
 

Sosialtjenesten i NAV Hadeland, utvikling antall personer og saker  

Antall 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Personer totalt  367 356 412 399 409  413 387 369 

Nye personer 121 173 177 171 155  152 140 124 

Kvinner / menn  154/213 148/208 171/241 195/204 206/203 200/213 185/202 

 

170/199 

Sosialhjelpsaker 1 366 1 383 1 703 1 729 1 688  1 511 1 398 1 609 

Antall 

ferdigbehandlede 

gjeldsrådgivningssaker 

108 128 136 151 159 158 150 160 

 

 

 

Barneverntjenesten, antall meldinger, undersøkelser og barn i barnevernet 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Meldinger 73 51 85 73 74 119 115 103 169 139 138 

Nye undersøkelser 
72 48 82 66 67 104 103 87 123 88 112 

Barn i barnevernet 
i løpet av året 
(med tiltak) 

153 156 162 173 191 224 224 203 250 248 235 

 

 

 

Flyktninger og utvikling i flyktningtjenesten 

 2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bosatt på vedtak 12 24 36 30 30 35 38 40 46 45 22 

Familiegjenforening 1 2 17 17 14 12 14 14 17 18 4 

Bosatt totalt 13 26 53 47 44 47 52 54 63 63 26 

Antall på intro pr.31.12 23    63 71 82 81 92 87 77 

Antall i 5 årsperioden 90   158 188 199 227 222 237 263 240 

Gransandel antall ansatte 3,3    4,7 4,8 5,4 5,7 6,3 6,6 6,7 

Grans andel i samarbeidet 60%        54% 55% 56% 
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Helse- og omsorg  

BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN 

Øverste leder: Kommunalsjef helse og omsorg 

Årsverk: 222 

Helse- og omsorgsområde omfatter sykehjem, 

dagsenter, institusjonskjøkken, barrierevaskeri, 

hjemmtjenester, fysioterapitjeneste, 

ergoterapitjeneste, legetjenester, legevakt,  

 

 

praktisk bistand, hverdagsrehabiliteringsteam, 

tildelingsenhet (søknadskontor), husøkonom og 

felles merkantil funksjon. Vi har interkommunal 

avtale på Gjøvik interkommunale legevakt. Gran 

og Lunner har vertskommunesamarbeid på 

legevakt i Gran og på Marka avdeling 2 med 

øyeblikkelig hjelp døgn (KAD).  

 
DETTE FIKK VI GODT TIL I 2018 

Digitale løsninger. 

Det er gjennomført E-læringskurs for alle ansatte i 

helse og omsorg. Både på Hverdagsmestring, 

medikamenthåndtering og samtykkekompetanse. 

På hverdagsmestrings har agent i prosjekt jobbet 

med implementering på tvers av tjenestene. 

Ressurspersoner på alle tjenestesteder er etablert, 

og de har fått opplæring og delegert ansvar for å 

holde fokuset oppe på hverdagsmestring. Filmen 

«Hverdagsmestring» blir vist på alle voksen filmer 

og seniorkino for å informere den generelle 

befolkningen om hverdagsmestring. Det er tatt i 

bruk digitale løsninger for innbyggerne som 

medisindispensere og digitale trygghetsalarmer 

med sensorteknologi.  

 

Endringer i behov 

Sykehjemmene har opplevd et år med redusert 

antall søknader på både langtids- og 

korttidsplasser. Starten av året var preget av 

mange ledige plasser. Det har etter hvert endret 

seg, spesielt den siste delen av året. Det er nå et 

økt behov for korttidsplasser og noen venter over 

lengre tid i korttidsavdeling før de får en fast 

langtidsplass. Langtidsavdelingene benytter ikke 

lenger dobbeltrommene. Det mener vi gir en 

bedre kvalitet for den enkelte pasient og deres 

pårørende. Vi har klart å ta imot utskrivningsklare 

pasienter fra sykehuset med økningen i 

korttidsplasser. Vi har kun et overliggerdøgn i 

2018. Det er etablert et nytt årsverk terapeut 

tilknyttet sykehjem for å jobbe med rehabilitering 

og opptrening i avdeling og eget hjem. 

 

Prosjektarbeid. 

Det har i prosjekt nytt helse og omsorgsbygg på 

Sagatangen, vært gjennomført flere ekskursjoner 

med ressursgruppen i tjenesten. Det er 

opparbeidet god erfaring med hva et nytt bygg 

kan inneholde for tjenesten og brukerne når det 

står ferdig. Alle erfaringene har gitt mulighet for 

utarbeiding av et rom og funksjonsprogram som 

gir tydelig retning for hva tjenesten har behov for. 

Det er også startet et parallelt arbeid med 

velferdsteknologi som skal videreføres i 2019.  

 

DETTE MÅ VI FÅ TIL BEDRE I 2019 

Hjemmetjenesten har hatt ressursutfordringer i 

2018. Stort sykefravær, turnover på ledelsen og 

mangel på vikarer inn i permisjoner og lange 

sykefravær. Det har gjort situasjonen krevende for 

de ansatte. Flere innbyggere i Gran har ønske om 

å få tjenester i eget hjem. Det er en konsekvens av 

en villet endring og en endring nasjonalt ikke bare 

i Gran. Det har medført utfordringer med 

kompetanse på medisinske prosedyrer, 

kvalifisering av personell men også på å prioritere 

hvilke brukere som har krav på helse og 

omsorgstjenester og hvem som kan benytte seg av 

andre muligheter.  

 

Andre kommentarer 

Det mangler tiltak på lavere nivå i 

omsorgstrappen. Her må vi få til samarbeid med 

frivillige og jobbe mot hverdagsmestring og 

velferdsteknologiske løsninger. Det søkes 

prosjektmidler i samarbeide mellom 

Frivillighetssentralen og Frisklivssentralen, på 

innovasjonstiltak som omhandler habilitering og 



Å R S M E L D I N G  2 0 1 8  6 9  G R A N  K O M M U N E  

rehabilitering koordinering og skjønnsmidler til å 

øke innsatsen på heltidsvalget. Oppsøkende 

hjemmebesøk ville vært nyttig for å kunne veilede 

eldre før de er i behov for tjenester. 

 

Omstilling 

Tiltak i omstilling reduserte rammen med 

nærmere 9 mill kr for 2018. En lederstilling ble tatt 

ut fra starten av året. Dette medførte endring i 

lederstrukturen på sykehjemmene. 

Institusjonskjøkken hadde en prosess for å finne 

nye løsninger for middagsproduksjon som endte 

med redusert bemanningsbehov og noe små 

endring i driften. Sammen med en forventet økt 

inntekt på salg i budsjettprosessen, er budsjettet 

redusert med 0,74 mill kr. Omstillingstiltak på 

redusert kjøp av tjenester på 2 mill kr fikk vi ikke 

gjennomført i 2018. Det er likevel blitt reduserte 

utgifter fordi tjenestene har opphørt av naturlige 

årsaker gjennom året. Bemanningsenheten er 

uten budsjett for 2019. Omstillingstiltak i 2018 og i 

tillegg at vi ikke kunne se at det var mulig å 

opprettholde den når rammene ikke strakk til den 

ordinære driften. Redusert dekning av prisvekst, 

forventninger om økte inntekter og kun 50 % 

dekning av lønnsvekst utgjorde reduksjon på 

rammer tilsvarende nesten 4,0 mill kr i 2018. Disse 

reduksjonene kom i tillegg til omstillingstiltakene 

på tjenestene. Dette har vært krevende å finne 

løsninger for når nytt budsjett ble lagt i høst for 

2019.  

 

PERSONALSITUASJONEN 

Årsverk 

Det er redusert antall stillinger ved Skjervum helse 

og omsorgssenter som en konsekvens av at det er 

færre pasienter som søker langtidsplass en 

tidligere og et omstillingstiltak på reduksjon av 10 

plasser fra 2019. De med fast ansettelse er 

ivaretatt ved ledighet i andre avdelinger, naturlig 

avgang og ledige stillingshjemler. 

Det er ikke ansatt i ledig merkantil stilling ved 

Skjervum på grunn av den økonomiske situasjonen 

til sektoren. Andre stillinger er også holdt igjen, 

både terapeutstillinger og fag- og kvalitetsutvikler. 

Hjemmetjenesten har hatt utskiftning av alle 

lederne i løpet av året. Det er ansatt to nye 

tjenesteledere og enhetsleder på Gran. Bjoneroa 

ledes direkte av enhetsleder og jobber fremdeles 

med å få en fagansvarlig inn i stillingen etter 

tjenesteleder. 

I legetjenesten har vi hatt utfordringer med 

rekruttering store deler av året. Fastlegehjemler 

som ikke var besatt viste seg vanskelig å få 

rekruttert inn. Det løste seg på høsten, begge de 

ledige hjemlene er besatt, de får 

rekrutteringstilskudd under etablering. 

Bemanningsenheten ble redusert med 1,5 mill kr i 

omstilling 2018. Dette er gjort ved at ansatte i 

enheten er flyttet inn i vikariater og ledige hjemler 

i de ulike turnusene.  

 

Kompetanse 

Enhetene har jobbet med Pasientsikkerhetsarbeid 

i 2018. Dette er en felles satsning i helse og 

omsorgstjenestene. Det er valgt ut to 

hovedområder. Det ene er «ledelse i 

pasientsikkerhetsarbeid» og det andre er «tidlig 

oppdagelse av forverret tilstand». 

Tavlemøter har blitt innført som et resultat av 

arbeidet. Alle ansatte i avdelingene er delaktige. 

Tavlemøtene har gitt personalet bedre kunnskap 

om enkeltmenneskene og ansvarliggjøring av 

ansatte ivaretas bedre. Risikoområder avdekkes 

tidligere. 

Sektoren har utarbeidet e-lærings kurs i 

hverdagsmestring, samtykkekompetanse tvang/ 

makt og medikamenthåndtering. Enkeltansatte 

har fått stipender fra Kompetanseløftet. 

 

Annet 

Det er arbeidet med endring av vedtak på 

enkeltbrukere som vi har kjøpt plass til fra private 

leverandører. To av dem er vurdert til å kunne få 

et vedtak i kommunale institusjoner pga ledig 

kapasitet ved begge sykehjemmene. Den ene 

klagde til fylkesmannen på vedtaket og fikk 

medhold. Den andre valgte kommunen selv å gi 

medhold. Ingen er derfor flyttet tilbake til 

kommunene i 2018. 
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MÅLOPPNÅELSE 

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 er i gang både på 

sykehjem, legevakt og hjemmetjenesten. Dette er 

kvalitetsarbeid som vil styrke våre tjenester og 

utvikle kompetansen til å møte en pasientgruppe 

med store og sammensatte problemstillinger.  

Samordnet ressursutnyttelse og økt fleksibilitet i 
hjemmetjenesten 

Det ble gjennomført evaluering av 

samlokaliseringen våren 2018. Tiltak ble iverksatt 

utfra tilbakemeldinger fra ansatte. 

Hjemmetjenesten har fått nye Tjenesteledere og 

Enhetsleder i 2018. Rekruttering av teamledere er 

også ferdig.  

Tildelingsenheten, hverdagsmestringsteam og 

fysio/ ergo er samlokalisert med 

hjemmetjenesten.  

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

E-læring på hverdagsmestring gjennomføres i alle 

avdelinger. Implementeringsagent bidrar i 

avdelingene for at flest mulig skal få 

kompetansen. Det jobbes med KS-læring sin e-

læringsmodul på flere kurs rettet mot ansatte. 

Medikamenthåndtering og samtykkekompetanse 

er lagt inn og tilgjengelig for alle ansatte i Gran. 

Hjemmetjenesten har fått avtaler på medisin 

dispensere og digitale trygghetsalarmer med 

sensorteknologi. 

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

Det jobbes tverrfaglig mot enkeltbrukere for å 

benytte riktige ressurser og kartlegge behov. 

Samarbeid på tvers for å finne beste løsning for 

den enkelte bruker. 

 
 
 
Produksjonsindikatorer Def. 

Indikator 

Indikator 

2018 

Resultat 

2018 

Kommentarer 

Nærvær % > 91 89,2 Det er jobbet systematisk 
med nye rutiner for 
sykefravær. Kjøkken har 
jobbet godt, fått ned 
sykefraværet betydelig. 
Skjervum har stort fravær 
på sine avdelinger, også 
Marka avd.1.  
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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 
 
 
 

5 
 
 

0 
 
 

328 

 
 
Ingen på venteliste på 
sykehjem. Noen ligger på 
korttidsavdeling over tid 
mens de venter på en ledig 
langtidsplass. 
Vedtak omgjort av 
fylkesmannen. 
 
 
 
Økt med 79 poeng fra 
2017. Lav skår på 
brukertilpasset rom ved 
sykehjem, lavt antall 
korttidsplasser og 
spesialtilpassede plasser. 

 
 

STATISTIKK OG DOKUMENTASJON 
Brukere og tjenester – antall opphold etter type og sted (fra IPLOS-rapporteringen) 

Antall brukere og tjenester 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Brukere med nye tjenester 625 655 772 757 731 481 813 787 711 

Nye tjenester 1 420 1 598 1 881 1 816 1 772 14 08 1 917 1 996 2 282 

Døde i institusjon 112 126 85 148 75 43 39 98 85 

Aktive tjenester  3 128 3 666 4 294 4 647 4 923 3 632 5 074 4 951 4 581 

Brukere med aktive tjenester 1 132 1 233 1 373 1 504 1 540 1 578 1 643 1 451 1 112 

Overtidsdøgn i sykehus    14 313 88 170 2 1 

 
 

 
  



G R A N  K O M M U N E  7 2  Å R S M E L D I N G  2 0 1 8  

Kultur og samfunn 

BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN 

Øverste leder: Kommunalsjef Kultur og samfunn. 

Årsverk: 113 

Plan Bygg og oppmåling, Landbrukskontoret for  

 

Hadeland, Samferdsel og park, Eiendom, Brann og 

redning, Vann og avløp og Kultur, rådgivere og 

kommunoverlege. 

 

DETTE FIKK VI GODT TIL I 2018  

Lokalsamfunnet ble satt på utfordringer med mye 

nedbør på starten av året, en hektisk periode med 

stor snøsmelting (10 års flom) og en svært varm og 

tørr sommer. Uten stor innsats fra ansatte på vann 

og avløp, samferdsel og park og ikke minst 

brannvesenet kunne vi ha fått større skader enn vi 

opplevde. Tørkesommeren vær særlig krevende 

for landbruket. Landbrukskontoret har arbeidet 

mye med støtte og informasjon til landbruket. Det 

er lagt ned et stort arbeide med å ferdigbehandle 

et rekordstort antall saker om avlingsskade raskt. 

I 2018 har Kulturkontoret har hatt ansvaret for 

støttekontaktordningen gjennom Fritid for alle. 

Det arbeides med å utvikle ordningen, slik at en 

får en høyere kvalitet til brukerne og en mer 

inkluderende ordning der en i større grad kan 

samarbeide med frivilligheten. 

Størenslunden har fått etablert nye og 

oppgraderte stier og nye anlegg som vil bidra til et 

enda bedre anlegg til glede for befolkningen og 

elevene på ungdomskolen og barneskolen. 

 

DETTE MÅ VI FÅ TIL BEDRE I 2019  

Det er viktig å få til et godt samspill med 

frivilligheten og andre aktører i lokalsamfunnet. Vi 

bør være bedre til å involvere brukere og andre 

med ulike interesser i en tidlig fase i prosesser, og 

komme tidlig ut med informasjon om ulike 

endringsprosesser som pågår.  

 

Omstilling 

Omstillingstiltakene innenfor kultur og samfunn 

omfattet først og fremst kultur og 

selvkostområdene. Det er gjennomført tiltak som 

medfører økte inntekter på selvkostområdene. 

Delvis ved at en har lagt om slik at flere kostnader 

som kan belastes selvkost er tatt med i 

selvkostregnskapene og ved økte gebyrer på 

byggesak og plan. En oppnår nå full selvkost på 

byggesak og økt selvkost på plansak. 

Kultur har gjennom 2018 gjennomført vesentlige 

omlegging av tjenestetilbudet i kulturskolen som 

omfatter reduksjon av administrasjon og 

avslutning av noen tilbud med relativt få elever. 

Det har vært en stor utfordring å få gjennomført 

endringstiltakene, særlig tatt i betraktning at det 

har vært nødvendig å gjennomføre reduksjoner i 

stillinger med tanke på ytterligere kutt i rammene 

i 2019 og 2020.   

Avtalen med karrieresenteret er sagt opp med 

virkning fra 2019 

 

Andre kommentarer  

Det har vært et høyt aktivitetsnivå i alle enheter. 

Byggesak har hatt et nesten like høyt antall 

byggesaker som i 2017. Det har vært et 

rekordhøyt antall utrykninger for brann og 

redning. Samferdsel og park har mange oppdrag 

for andre driftsenheter i kommunen. Eiendom har 

fått økte rammer til vedlikehold og rehabilitering. 

Eiendom har fått gjennomført mye, men det har 

vært utfordringer med kapasitet på rådgiver og 

leverandørsida som har gjort at et en ikke har 

fullført alle planlagte tiltak i løpet av året.  

 

PERSONALSITUASJONEN 

Årsverk 

Kultur og samfunn omfatter 113 årsverk.  

 

Kompetanse 

Budsjettområdet Kultur og samfunn omfatter et 

vidt spekter av tjenester med ulike krav til 

kompetanse. En opplever stort sett god søkning til 

stillinger, men det kan være utfordrende å 

rekruttere til enkelte nøkkelstillinger, spesielt der 

en konkurrerer mot privat næringsliv om 
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kompetansen. I Hovedsak handler dette om 

lønnsnivået en kan tilby. 

MÅLOPPNÅELSE 

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 er under arbeid og delvis sluttført.  

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 revidert. Det er ikke tilgjengelige 
kommunale næringstomter per i dag. Det er 
utlyst anbudskonkurranse på klargjøring av 
Mohagen sør. 

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. Sommeren 2018 har vært 
utfordrende med en tørkesituasjon vi ikke har 
sett maken til på de siste 100 år.  

 
 

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 i hht. PBL som er 
overprøvet av FM 

% 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Snitt 
off. 

 
 
 

21 
 
 

84 
 

84 
84 

 
 
 
 

93,4%  
 
 
 
 

13 
 

12,7 
77,6 

 
34 
40 

 
 

0 
 

Stor variasjon innenfor 
budsjettområdet fra 89,4 til 
99,8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En plan 

Miljø 
Følge opp ny klima og miljøplan 

   
 

Plan er vedtatt i oktober 18 

Landbruk - Sikre biologisk mangfold 
Opprettholde antall Lokaliteter av 
prioriterte arter 

 
 
 

  
 
 

Det er ikke foretatt 
omdisponering av arealer 
som innbefatter prioriterte 
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Produksjonsindikatorer Def. 

Indikator 

Indikator 

2018 

Resultat 

2018 
Kommentarer 

Opprettholde antall Lokaliteter av 
prioriterte biotoper  

  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 99 541 
m2 BRA 

 Solgt 6 boliger (inklusiv 
Lidskjalvguta 5) på totalt ca 
1 500 m2 

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

% 100  Gjennomført som planlagt 

Nærvær % 95  Samferdsel og park 93,7 
Eiendom 89.4  
Brann og redning 97,7 

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

   Veg: Investeringsprosjekter 
forventes gjennomført ihht 
budsjett. Tilbud på ny 
vegstasjon lå langt over 
budsjett og er ikke 
igangsatt i 2018.  

 
 
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 

Hovedfokus har vært daglig drift, samt 
tilpasninger av tilbud og bemanningsplaner i 
henhold til nye og endrede økonomiske rammer 
for kulturskolen i årene 2018, 2019 og 2020. 
Kulturskolen har søkt om, og fått innvilget 
veiledning fra Norsk Kulturskoleråd, til 
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Mål for virksomheten Kommentarer 

implementering av rammeplan. Arbeidet vil starte 
opp i 2019. 
 
 
 
Aktiviteten i Den kulturelle skolesekken og 
spaserstokken er opprettholdt, bl.a. med et 
vellykket samarbeid med en lokal forfatter om 
skrivekurs - både som DKS-tilbud i grunnskole og 
påfølgende tilbud i kulturskolen for elever med 
særskilt interesse for skapende skriving.  

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

Biblioteket har lagt bak seg et svært travelt år. 
Mange store og små arrangement er avholdt og 
flere faste aktiviteter som språkkafé og quiz er 
gjennomført. Språkkaféen er ett av bibliotekets 
integreringstilbud, tilbudet er etablert i 
samarbeid med Gran flerkulturelle frivilligsentral. 
I tillegg foregår det leksehjelp, med frivillige 
lærere, for fremmedspråklige daglig ved begge 
bibliotekene.  
Sommerens nasjonale lesekampanje, Sommerles, 
var en suksess. 429 barn i Gran deltok og leste 
488 sider i kampanjeperioden, dette styrker 
lesegleden og øker leseevnen. 
Biblioteket opprettholder samarbeidet med 
andre virksomheter, lag og foreninger, som Vinje-
seminar med Gran Historielag, debatt i 
kultursalen om regiontilhørighet med avisa 
Hadeland, forfatterbesøk, samtaler og konserter 
med Hadeland Litteraturforum.  
Biblioteket fortsetter arbeidet med aktiv 
litteraturformidling til elever i grunnskolen og vgs. 
I tillegg har biblioteket vært ute på besøk til 
pensjonistforeninger og andre. 
Biblioteket i Brandbu har tre ulike lesesirkler for 
voksne. I tillegg ble en startet i Gran. Alle fire i 
samarbeid med Hadeland Seniorforum. 
Skolebiblioteket ved HVGS har også en lesesirkel 
for elever.  

Gran kommune skal tilrettelegge for gode og 
varierte kultur- og fritidstilbud, samt bidra til å 
øke den fysiske aktiviteten i befolkningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I tillegg til tilbudene fra Hadeland Kulturskole, gir 
UngHadeland, Brandbu Kino og Hadeland 
Kultursal barn/unge og voksne et bredt spekter av 
kultur- og fritidstilbud.  
Foruten kommunens egne tilbud, bidrar Kultur til 
aktivitet i lag og foreninger gjennom ulike 
tilskuddsordninger. Vi støtter opp om ordinær 
drift, men også større arrangement som 
Operafest Røykenvik, Vinjeåret 2018 og 
oppsetningen av Bronsebukkene på Hadeland 
Folkemuseum har mottatt tilskudd i 2018.  
Vi samarbeider med frivillige lag/foreninger for å 
gjennomføre aktiviteter og arrangement. Gode 
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Mål for virksomheten Kommentarer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eksempler på dette er «sommervertene» på 
Granavollen og etablering av utendørs 
kulturarena i tilknytning til Hadeland Kultursal.  
 
 
Kultur bistår den politiske styringsgruppa for 
Granavollen, hvor en ser på utviklingsmuligheter 
og prioriteringer. Vi har også bidratt aktivt i 
forhold til Steinhuset, både med arkeologiske 
utgravinger og prosjekt Bildentekstilet.  
Gran er delaktig i det fylkeskommunale prosjektet 
Tankeplass. Sted og kunstner i Gran, og i fire 
andre Opplandskommuner, er nå bestemt. 
UngHadeland skal bidra til å motvirke 
utenforskap og bidra til inkludering og integrering 
for alle.  
Fritidskontakttjenesten organiseres som en 3-delt 
modell: Individuell oppfølging, oppfølging i 
gruppe og Fritid med bistand. Målet med 
modellen er at kostnadene for tjenesten skal 
holdes innenfor budsjetterte rammer, samtidig 
som det skal opprettholdes et godt og forsvarlig 
tilbud til målgruppen. Dette har vi klart i 2018. 
Det ble ansatt interkommunal SLT-koordinator i 
50 % stilling fra høsten 2018. Målsettingen med 
stillingen er å systematisere SLT-arbeidet innad i 
kommunen samt ut mot politi og lokalt næringsliv 
og andre. 

 
 
 

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 

 
 
 

152 
97 

 
 
 

64 % 

 
 
 
 
Elevplasser i korps > 115. 
Kulturskoletimen er 
avviklet, jfr. vedtatt 
omstillingsprosjekt. 
Desentralisert undervisning 
(utenfor Granvang) 
tilsvarer ca. 64 %. 

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

 
 

> 
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17 
12 

 
 

 
 

43 
69 

 

 
 

Nærvær kultur % 95 96,3  

 



Å R S M E L D I N G  2 0 1 8  7 7  G R A N  K O M M U N E  

 

 
STATISTIKK OG DOKUMENTASJON 

Byggesaksbehandling 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Søknader om byggetiltak 247 256 262 322 332 329* 

Avslag på søknader  10 3 9 6 1 5 

Tillatelser  306 321 300 365 293 329 

Søknad om dispensasjon 71 75 76 117 78 89 

Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 154 183 181 243 290 208 

Politisk saksbehandling (inkl. klagebehandling) 8 8 8 17 13 25 

Klager på vedtak   4  6 5 9 6 17 

Oppmåling       

Søknader om deling av eiendom 61 59 46 63 79 44 

Avslag på deling 1 7 2 1 1 2 

Tillatelse til deling 58 51 41 36 77 48 

 

 

 

 
Skriveverksted for plan- bygg og oppmåling. 
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Driftsstatistikk landbruk 

Driftsstatistikk: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Behandlede konsesjonssøknader på fast 
eiendom 

5 9 8 18 18 12 

Behandlede søknader om fritak fra bo- 
og driveplikt 

6 2 3 5 3 0 

Produksjonstilskudd, søkere 
totalt/søkere med dyr 

477/244 471/240 464/234 464/229 456/241 446/222 

BU-midler til tradisjonelt landbruk, antall 
innvilgede søknader 

7 3 2 5 6 10 

BU-midler 
tilleggsnæringer/etablererstip., antall 
innvilgede søknader 

4 4 3 9 2 0 

Spesielle miljøtiltak i jordbruk (SMIL). 
Antall søknader omsøkt/innvilget 

21/21  29/20 15/8 24/17 17/11 

Tilskudd i kroner til skogbruket. 2 530 843 1 919 386 1 734 515 2 367 552 4 563 045 2 632 365 

Dekar redusert jordarbeiding - åker i 
stubb  

1) 24 225 23 850 23 755 26 797 20 634 

Tiltak vedrørende skogkultur, registrert i 
skogfond. Areal i daa   

8 266 9 726 9 864 8 363 5 371 10 139 

Tildelt elgkvote / skutt elg 291/206 305/204 288/165 288/155 288/126 225/112 

Tildelt hjortekvote/ skutt hjort 74/27 7/1* 75/22 75/25 78/46 112/29 

1)Tallet for 2013 er ikke tilgjengelig. 

* Tallen for Gran mangler 

 

 
 
 
 

 

Driftsstatistikk Samferdsel og park 

Veger (antall m) 2015 2016 2017 2018 

Kommunale veger totalt  178 609  178 609 178 609 178 609 

- herav gang- og sykkelveg 18 200  18 200 18 200 18 200 

Grøfterensk / oppgrusing (m)  8 580/29 505            6 730/0      500/65 000 3 000/10 000 

Fornying / nytt asfaltdekke (m) 900 *)        450/3 000   1 200/200 *) 867/0 
*) Ikke bevilget særskilte midler til asfaltering i 2015 og 2017 
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Driftsstatistikk Brann og redning: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Totalt antall uttrykninger brann / ulykker i 
Gran 

202 
(289**) 

141 
(197**) 

181 
(276**) 

147 
(223**) 

171 
(260**) 

186 
(311**) 

220 
(360**) 

Antall feide piper Gran 3 620 3 267 3 691 3 273 3 710 3 124 3 775 

Antall feide piper Lunner 2 320 2 125 2 290 2 159 2 171 2 046 2 298 

Antall tilsyn piper og ildsteder Gran 3 253 1 307   771 3 535 1 446 1 914 1 239 

Antall tilsyn piper og ildsteder Lunner  416 1779 1524  165 1 489  977 1 409 

Fylling/ kontroll av 
håndslokningsapparater 

 240   235  428  592 1 038  591  710 

Spesielt brannsyn i Gran – særskilte 
brannobjekt 

  54    51   54   43    48  18 
 

  33 

Spesielt brannsyn i Lunner – særskilte 
brannobjekt 

  30    21   18   23   19    8  10 

Branner med skadeutbetaling > kr 
500 000,- i Gran. Fra 2016 – Bygningsbrann 
stor 

   1    0    4    1    2    6    3 

Branner med skadeutbetaling < kr 
500 000,- i Gran. Fra 2016 – Bygningsbrann 
begrenset 

6 5 8 7 20 16 28*) 

Branner med skadeutbetaling > kr 
500 000,- i Lunner. Fra 2016 – 
Bygningsbrann stor 

1 0 1 3 0 2 7 

Branner med skadeutbetaling < kr 
500 000,- i Lunner. Fra 2016 – 
Bygningsbrann begrenset 

5 3 4 4 8 14 17*) 

Fra 2016 er statistikken basert på DSBs rapporteringssystem. Der skilles ikke på skadetype 

*) Ved gjennomsnittlig skadereduksjon på kr 1,5 mill pr. brann med skade < kr 500 000 utgjør brannvesenets innsats ved utrykning i Gran og Lunner 

kommuner en redusert skadeutbetaling på kr 67,5 mill i 2018. 

**) Utrykninger totalt (Gran+Lunner). 

 
 
 
 
 
Eiendomsoversikt 

Type bygg Antall kvm 
Administrasjonsbygg 9 755,0 

Skole 35 484,9 

Barnehage 3 115,8 

Helse, omsorgsbygg og bofelleskap 22 061,7 

Kultur og idrettsbygg 8 116,0 

Andre Bygg 4 558,3 

Omsorgsboliger og andre tilrettelagte boliger 9 885,8 

Ordinær bolig 3 605,0 

Bygg i dårlig stand og ubebodd/ubrukt(rivning) 327,0 

SUM 96 909,5 
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Hadeland Kulturskole 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merknader: Medlemmer i korps som ikke mottar undervisning (kun direksjon), er ikke registrert ettersom vi ikke har 
oversikt over disse. Elever i korps og strykeorkester mottar både undervisning og dirigenttjenester – disse er kun telt en 
gang. Det er rundt 100 elever på venteliste. 
 
 
 
 

Gran bibliotek Utlån og besøk fordelt på avdelingene: 

 Utlån Besøk 

 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Brandbu - filial  18 545* 20 909 22 749 22 000  21 812 15 783* 19 519 17 357 17 514 18 361 

Gran - 
hovedbibliotek  

67 410 60 570 58 792 55 159 50 603 84 339 90 745 91 893 75 726 75 705 

SUM 85 955 81 479 81 541 77 159 72 415 100 122*
* 

110 264*
* 

109 250 93 240 94 066 

*stengt i 4 uker grunnet flytting til midlertidige lokaler 
**tallet er høyere da det mangler teller ved skoleinngangen på videregående 
 
 
 
 

Brandbu Kino 

 5 på topp 2018 Brandbu Kino Besøk 

1 Månelyst i Flåklypa 939 

2 Utøya 22. juli 602 

3 Skjelvet 543 

4 Norske byggeklosser 463 

5 Per Fugelli – siste resept 438 
 
 
 
 
Besøk Brandbu kino 2012 til 2018 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Besøk 8 514 9 463 8 485 10 452 10 603 9 241 8 060 

 
 

Semesterundervisning i kulturskolen 
Antall 
elever 
totalt 

Elever fra 
Gran 

Elever 
fra 
Lunner 

Tilrettelagt undervisning (band og teater) 10 7 3 

Grupper (band og Musikkarusell) 36 19 17 

Instrumental/sang 127 92 35 

Musikk, teknologi, media 3 3 0 

Visuelle kunstfag 27 18 9 

Tjenestesalg (korps og teatergrupper) 229 171 58 

Visuelle kunstfag intro (kurs) 0   

Skapende skriving (kurs) 20 0 20 

Musikk i livets begynnelse (kurs) 13 13 0 

SUM 465 323 142 
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Hadeland Kultursal 

 10 på topp 2018 Hadeland Kultursal Besøk 

1 Tøyser jula inn 1 880 

2 Hedmark og Opplandsmesterskap for Brass og Janitsjar 1 300 

3 Hadeland Janitsjar: The Producers 1 123 

4 Russ ’18: Make Hadeland Great Again  989 

5 VårYr 652 

6 Ragnar og Joe, På død og liv 538 

7 Adam Douglas 512 

8 Utøya 22. juli 424 

9 Jul med Karoline Krüger & Sigvart Dagsland 401 

10 Nos Alter + Didrik Solli-Tangen 400 
 
 
 
Besøk Hadeland Kultursal 2013 til 2018 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Besøk 10 500 9 000 11 000 11 154 10 801 11 050 

 
 
 
 
 

 
Lyssatt tursti i Størenslund. 
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Kultur og samfunn - VAR

BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN 

Øverste leder: Kommunalsjef Kultur og samfunn 

VAR.  

Årsverk: 15 

Leverer vann til 3600 og mottar avløp fra 3200 

abonnenter, 2 vannverk (pluss vann fra  

 

 

interkommunalt vannverk), 350 km rør i bakken, 

2700 abonnenter med privat avløp, Prosjektering 

og byggeledelse, kontakt med Hadeland og 

Ringeriket interkommunale avfallsselskap. 

 

 

 

DETTE FIKK VI GODT TIL I 2018 

I løpet av 2018 ble det foretatt viktige 

ombygginger av vann- og avløpsledninger i 

Storlinna i Brandbu, knyttet til flomforebyggingen 

og som en del av et mer robust 

vannforsyningssystem. 

Det er utarbeidet ny risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS) og beredskapsplan for den kommunale 

vannforsyningen. Det har vært jobbet bra med 

rehabilitering av elektriske anlegg og automasjon, 

samt HMS-relaterte forhold, knyttet til drift av 

vann og avløpsanleggene. 

 

DETTE MÅ VI FÅ TIL BEDRE I 2019  

ROS-analysen pekte på at ledningskartverket for 

vann og avløp ikke er tilfredsstillende. Dette er et 

forhold det må settes inn ressurser på i 2019. 

 

ANDRE KOMMENTARER  

Gran og Lunner interkommunale vannverk på Grøa 

har i dag ikke kapasitet til å levere nok vann til 

hele Gran og Lunners befolkning slik 

forutsetningen har vært. Enten må Grøa 

oppgraderes, eller så må Brandbu vannverk på 

Askimlandet oppgraderes. Det er gjennomført en 

forstudie av dette hvor utbygging av Askimlandet 

anbefales. Det må imidlertid ses nærmere på 

hvilke oppgraderinger som må gjøres på Grøa 

dersom Askimlandet bygges ut. Dette vil det bli 

arbeidet med videre i 2019.  

Sommeren 2018 var det innført vanningsforbud 

begrunnet i kapasiteten i ledningsnettet og 

vannstanden i Grøa. 

Det er veldig mange private avløpsanlegg som har 

mangler og hvor det må pålegges utbedringer. Det 

vil bli vurdert å sette ekstra ressurser på dette 

arbeidet for en periode. 

 

PERSONALSITUASJONEN 

Årsverk 

Ved utgangen av 2018 var det vakanse i en 

ingeniørstilling. Forsøk på rekruttering var ikke 

vellykket. 

 

Kompetanse 

Bemanningen innehar god kompetanse. Det 

praktiseres i stor grad intern kompetansehevning 

fra de erfarne til de yngre, samt med eksterne 

krefter der det er behov. Det er utfordrende å 

rekruttere ingeniører til kommunen. Dette 

begrenser kapasiteten til å planlegge og 

gjennomføre tiltak innenfor vann/avløp. 

 

Annet 

Nærværet i 2018 var 92,5 %, en økning 0,9 % fra 

2017. 
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MÅLOPPNÅELSE 

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 1,3 Fornying av ledningsnett i 
Storlinna og til Røysum er 
utført i 2018.  

Nærvær %  92,5  

 
 
 
 
 
 
STATISTIKK OG DOKUMENTASJON 
Driftsstatistikk 

Vannverk, levert mengde ( m3 ) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Interkommunalt vannverk Grøa – 
Lunner 

1 055 770 1 158 190 1 117 144 1 156 140 1 292 652 1 120 204 

Vanninntak på Askimlandet – 
Randsfjorden 

700 800 562 827 455 611 547 499 544 106 488 393 

Vanninntak på Bjoneroa – 
Randsfjorden 

10 950 6 010 13 850 10 104 9 355 12 646 

Borebrønner på Lygna 13 140 19 877 21 142 13 826 0 0 

Brandbu renseanlegg       

Gjennomløpt vannmengde i m3 1 214 273 1 308 556 1 320 813 1 285 154 1 328 309  1 235 424 

Private avløpsanlegg        

Antall kontrollerte eiendommer 72 31 63 - 74 22 

Antall kontrollerte anlegg med behov 
for utbedringer 

33 29 57 - 32 19 

Antall søknader om tilknytning til 
vann/avløp 

88 55 87 102 119 118 

Antall søknader om nye private 
utslipp 

24 21 25 15 12 11 
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Politiske organer  

BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN 

Øverste leder: Ordfører 

Antall årsverk:  2 

Området omfatter kommunestyrets arbeid, samt 

arbeidet i formannskapet og planutvalg. Videre 

dekker dette kontrollutvalgets aktivitet og deres 

kjøp av revisjonstjenester, samt eldreråd, råd for  

likestilling av mennesker med nedsatt 

funksjonsevn og ungdomsråd. 

 

 

Sekretariatsfunksjon for Regionrådet for Hadeland 

og regionrådsstyrte prosjekter hører inn under 

dette området. 

Medlemsskap i Kommunesektorens organ – KS og 

Landssammenslutningen av vertskommuner – 

LVHS dekkes også av dette området. 

 

 

Politisk organisering 

Det er ingen organisatoriske endringer for 

kommunestyret, formannskapet eller planutvalget 

i 2018. 

 

Informasjon om virksomhetene i 

kommunestyremøtene 

I tillegg til ordinær rapportering gjennom årshjul 

for økonomi, det vil si årsmelding, regnskap og 

resultatrapportering per tertial, fikk 

kommunestyret orienteringer fra alle 

kommunalsjefområdene i 2019. Presentasjonene 

la hovedvekt på fordelingen av oppgaveområdene 

etter omstillingsprosessen, status og faktatall, 

herunder rekruttering, heltid/deltid, sykefravær. 

Orienteringene omhandlet også 

utviklingsmuligheter, statlige føringer og blant 

annet digitaliseringsarbeid.  
 

Mål- og strategiarbeid i kommunestyret 

Kommunestyret gjennomførte mål- og 

strategikonferanse 19.06.2018. Hvert parti 

presenterte sine viktigste langsiktige mål, 

prioriteringer i budsjett- og økonomiplanarbeidet 

og aktuelle nedprioriteringer for å oppnå 

budsjettbalanse. Rådmannen presenterte sentrale 

utviklingstrekk. Partiene ga innspill til gruppevis. 

Kommunestyret hadde temakveld om planstrategi 

og kommuneplanens samfunnsdel 18.09.2018. 

 

eDemokrati og tilgang til informasjon via 

hjemmesiden 

Systemet som gir tilgang til møtedokumenter på 

hjemmesiden har fortsatt begrensninger. 

Oversiktene over utvalgsmedlemmer og vara viser 

ikke nummerrekkefølge. Medlemsoversikter fra 

valgperioden 2011-2015 fremstår som om de er 

gjeldende i dag. Administrasjonen har supplert 

med manuelle oversikter over varamedlemmer for 

å kompensere for noen av manglene. Publikum og 

folkevalgte gir tilbakemeldinger om at det kan 

være vanskelig å finne fram på nettsidene. Høsten 

2018 oppsto en systemfeil som gjør at blant annet 

alle møtedokumentene for kontrollutvalget er blitt 

borte fra hjemmesiden. Feilene og utfordringene 

følges opp i samarbeid med de aktuelle 

leverandørene. 

 

 
 

 
  Ordføreren sto for den 

offisielle åpningen av 

skøytebanen i Gran og testet 

isen. 

 
Kilde: Hadeland 
Foto: Rune Pedersen 
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STATISTIKK OG DOKUMENTASJON 
 

Driftsstati
stikk – 
politisk 
område 

2009 
møter
/saker 

2010 
møter
/saker 

2011 
møter
/saker 

2012 
møter
/saker 

2013 
møter
/saker 

2014 
møter
/saker 

2015 
møter
/saker 

2016 
møter
/saker 

2017 
møter
/saker 

2018 
møter
/saker 

K.styre 13/143 11/131 10/161 10/148 11/162 11/137 17/155 12/153 14/119 13/121 

Formann-
skap 

9/97 12/96 9/76 11/49 11/53 13/70 12/37 12/46 12/53 11/50 

Plan-
utvalg 

8/57 9/51 8/49 8/46 11/71 9/52 10/42 11/46 11/40 11/54 

Adm.-
utvalg 

3/3 2/4 1/1 2/4 2/3 4/5 3/3 0/0 2/3 4/0 

Ungdoms- 
råd 

4/10 0/0 6/19 7/21 5/11 6/3 5/2 2/4 5/14 4/2 

Eldreråd 6/5 7/10 8/16 7/18 8/14 7/8 5/6 6/28 6/15 6/15 

Råd for 
funksjons-
hemmede 

7/5 8/10 8/14 7/19 7/13 6/8 5/5 6/21 5/15 3/7 

Råd for 
like-
stilling av 
menneske
r med 
nedsatt 
funksj. 
evne 

         2/8 

Klage-
nemnd 

3/3 2/4 2/3 3/4 2/4 2/4 1/3 3/5 3/7 3/11 

Sakkyndig 
nemnd 
eiendoms
-skatt 

1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/3 1/1 1/1 1/1 

Klage-
nemnd i 
eiendoms
-
skattesak
er 

     0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 

Sakkyndig 
ankenem
nd 
eiendoms
-skatt 

0/0 0/0 0/0 0/0       

 
Kommunestyret behandlet 15 interpellasjoner i 2018, og ordføreren svarte skriftlig på 22 spørsmål stilt til 
kommunestyremøtet. Det ble holdt 21 orienteringer i kommunestyremøtene, i tillegg til temamøtene om 
vertskommunesamarbeidene 25.01.2018,  planstrategiarbeidet og kommuneplanens samfunnsdel 
18.09.2018 samt mål- og strategikonferansen 19.06.2018. 
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Vedlegg:  

Oppfølging av 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. Rådmannen velger å se dette 

sammen med reguleringsplan 

arbeid for Marka helse og 

omsorgsenter prosjekt 623

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. Disse er nå 

gjennomført

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.

 Arbeid er igangsatt med 

etablering av Familiens hus i 

forbindelse med ombygginger på 

rådhuset i 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.

* 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, kommer i 3. 

tertial

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
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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. nye vedtekter er sendt på høring Kst 

67/18.

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

vannet.

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.

Det har ikke vært kapasitet til å 

arbeide med dette.

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

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 og en har 

satt i gang utarbeiding av KU 

analyse.

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.

Gjennomført 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.

Lunner Kst  vedtak på 3 plasser 

6.9.18
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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.

Prosjektet omarbeides og avsluttes 

etter budsjettvedtaket i desember 

2018. Nytt prosjekt opprettes med 

nye rammer.

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. Det er satt i gang arbeid med plan 

om biologisk mangfold.

3. Klima- og energiplanen må kvalitetssikres og forankres i kommunens aktuelle tjenester før sluttbehandling.

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.

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.
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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:

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:

Endringer er lagt inn i dokumentet.

* A og A4 s. 20 Arbeid med gjennomføring av tiltak 

er igangsatt.

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.
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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.

Det pågår en 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.

Møte 24.05.2018
Kommentar Status

Sak 23/18 Gran kommunes årsregnskap og årsmelding for 2017. Disponering av mindreforbruk

Saksbehandler: Marianne Olsson
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Sak 24/18 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017

Saksbehandler: Morten Gausen

Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering

Sak 25/18 Rebudsjettering av investeringsprosjekter fra 2017 til 2018, del 2

Saksbehandler: Kjersti Vatshelle Myhre

Sak 26/18 Avtale om interkommunalt samarbeid, kommunal akutt døgn plasser og forsterket sykehjem

Saksbehandler: Mette Mosby

Kommunestyret godkjenner forslag til revidert avtale (etter formannskap 3.5.18) om interkommunalt

samarbeid med Lunner kommune om forsterket sykehjem(IMA) inkludert kommunal akutt døgn

plasser(KAD).

Sak 27/18 Reguleringsplan for Sagatangen - sluttbehandling

Saksbehandler: Øyvind A Sørlie

Saken utsettes til kommunestyremøtet 14. juni.

Sak 28/18 Reguleringsplan for fv. 36 Gran sentrum-Grymyr - sluttbehandling

Saksbehandler: Anne Lise Koller

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Gran kommunestyre reguleringsplan for fv.

36 Gran sentrum - Grymyr med plankart datert 15.11.2017, sist revidert 24.04.2018, bestemmelser

datert 07.12.2017, sist revidert 24.04.2018 og planbeskrivelse datert 07.12.2017, sist revidert

24.04.2018.

Klagefrist settes til tre uker fra kunngjøringsdato.

Sak 29/18 Rv. 4 Roa - Lygna, etappe 2

Saksbehandler: Øyvind A Sørlie

Kommunestyret tar saken til orientering.

Vi ønsker å opprettholde av- og påkjøring til RV4 i sørgående retning ved Amundrudkrysset. Arbeidet pågår. Statens vegvesen 

skal legge fram planforslag og 

arbeider med dette. 

Kommunestyret ber Rådmann undersøke eksterne finansieringsmuligheter fra blant annet Arbeidet pågår.

Kulturminnefondet, Fylkeskommunen, Statens Vegvesen, Stiftelser m.fl. for å kunne erstatte dagens

Steinerud Bro med en gangbru. Dette ikke som en del av vedtatt finansiering i NTP for fase to i

Riksveg 4 prosjektet. Det offentlige har et særskilt ansvar for å bevare blant annet gutuer og

ferdselsårer fra gammel tid og denne broen fra 1988 var nettopp et slikt tiltak.

Videre vil et større område bli fratatt muligheten for ferdsel til fots og sykkel til andre siden av

riksvegen og dermed industri og handlesenter noe som særlig fremheves innenfor såkalt bærekraftig

areal og transportplanlegging og ikke minst er viktig i et folkehelseperspektiv.

Sak 30/18 Valg av nytt medlem til Gran og Lunner forliksråd

Saksbehandler: Eli Stigen

Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til Gran og Lunner forliksråd, for resten av

valgperioden fram til 31.12.2020:

Arne Staksrud

Sak 31/18 Valg av ny leder til Gran og Lunner forliksråd

Saksbehandler: Eli Stigen

Gran kommunestyre godkjenner at Erik Nordengen (Gran) velges til leder og Marit Løvaas (Lunner)

fortsetter som medlem av forliksrådet for resten av valgperioden fram til 31.12.2020.

Sak 32/18 Valg av nytt varamedlem til generalforsamlingen i HRA

Saksbehandler: Eli Stigen

Kommunestyret velger varaordfører Kent Arntzen til vara til generalforsamlingen for Hadeland og

Ringerike Avfallsselskap AS, for resten av valgperioden 2015 – 2019.
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Sak 33/18 Møteplan for kommunestyret, formannskapet, planutvalget mv. 2019

Saksbehandler: Eli Stigen

Kommunestyret vedtar følgende møteplan for kommunestyret, formannskapet, planutvalget,

administrasjonsutvalget og gruppeledermøtet 2019:

Sak 34/18 Søknad om motorferdsel i utmark - hundeløype på Øståsen

Saksbehandler: Gro Vestues

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, gis Hakadal

sledehundklubb tillatelse til snøscooterpreparering av hundespannløyper fram til 31.03.2023 på

følgende vilkår:

* Prepareringen skal følge trasé avmerket på kart som fulgte med søknaden.

* Kjøring skal gjennomføres skånsomt uten at det skader terreng eller vegetasjon eller

forstyrrer dyr og mennesker unødig.

* Kjøringen skal hvert år avsluttes innen 31.03.

* Kjørebok som viser dato, klokkeslett og start- og ankomststed for alle kjørte turer skal føres.

Kopi av kjørebok sendes Gran kommune ved utgangen av hver sesong.

* Tillatelse og kjørebok må medbringes ved kjøring og fremvises ved forlangende.

* Det må inngås avtale med aktuelle grunneiere om kjøring med scooter i avmerket trasé.

* Brudd på vilkår, forskrift eller lov vil medføre straffeansvar, jf. § 12 i motorferdselloven.

Videre kan en overtredelse av de kommunalt gitte vilkår føre til at den gitte tillatelsen

oppheves med øyeblikkelig virkning og overtreder kan bli nektet tillatelse for en gitt periode.

Sak 35/18 Søknad om motorferdsel i utmark - hundeløype på Åstjern

Saksbehandler: Gro Vestues

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, gis Åstjern

hyttetun AS tillatelse til snøscooterpreparering av hundespannløyper fram til 01.04.2020 på følgende

vilkår:

* Prepareringen skal følge trasé avmerket på kart som fulgte med søknaden.

* Kjøring skal gjennomføres skånsomt uten at det skader terreng eller vegetasjon eller

forstyrrer dyr og mennesker unødig.

* Kjøringen skal hvert år avsluttes innen 01.04. I perioden 15.03 til 01.04 er kjøring tillatt kun

mellom kl. 09.00 og 18.00

* Kjørebok som viser dato, klokkeslett og start- og ankomststed for alle kjørte turer skal føres.

Kopi av kjørebok sendes Gran kommune ved utgangen av hver sesong.

* Tillatelse og kjørebok må medbringes ved kjøring og fremvises ved forlangende.

* Det må inngås avtale med aktuelle grunneiere om kjøring med scooter i avmerket trasé.

* Brudd på vilkår, forskrift eller lov vil medføre straffeansvar, jf. § 12 i motorferdselloven.

Videre kan en overtredelse av de kommunalt gitte vilkår føre til at den gitte tillatelsen

oppheves med øyeblikkelig virkning og overtreder kan bli nektet tillatelse for e n gitt periode.
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Sak 36/18 Søknad om motorferdsel i utmark - Mathiesen Eidsvold Værk ANS

Saksbehandler: Gro Vestues

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, gis

Mathiesen Eidsvold Værk ANS tillatelse til bruk av ATV med belter til følgende formål vinterstid:

* Vedlikehold og tilsyn av hytter og uthus på bedriftens eiendommer i Gran kommune

* Kjøring i forbindelse med viltstell på bedriftens eiendommer i Gran kommune.

Det gis ikke tillatelse til:

* Overvåking og oppfølging av ulovlig kjøring med scooter eller beltekjøretøy.

Øvrige vilkår:

* Kjøring skal gjennomføres skånsomt uten at det skader terreng eller vegetasjon eller

forstyrrer dyr og mennesker unødig. Kjøringen skal, i så stor grad som praktisk mulig, skje på

eksisterende vegnett.

* Tillatelsen gjelder til og med vintersesongen 2023.

* Kjørebok som viser dato, klokkeslett og start- og ankomststed for alle kjørte turer i Gran

kommune skal føres. Kopi av kjørebok sendes Gran kommune ved utgangen av hver sesong.

* Tillatelse og kjørebok må medbringes ved kjøring og fremvises ved forlangende.

* Brudd på vilkår, forskrift eller lov vil medføre straffeansvar, jf. § 12 i motorferdselloven.

Videre kan en overtredelse av de kommunalt gitte vilkår føre til at den gitte tillatelsen

oppheves med øyeblikkelig virkning og overtreder kan bli nektet tillatelse for en gitt periode.

Sak 37/18 Endring av navn på Granshallen i Brandbu

Saksbehandler: Leif Arne Vesteraas

Navnet på Granshallen endres til Rosendalshallen. Navn endret på nytt i 2019

Sak 38/18 Interpellasjon fra Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) og Øyvind

Kvernvold Myhre (GBL) om sosiale forskjeller og barnefattigdom

Kommunalsjef: Janicke Brechan

- Kommunestyret ber om at «Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer» ( Folkehelseoversikten)

tas opp til behandling i kommunestyret høsten 2018 i forkant av arbeidet med planstrategi,

- utfordringene med sosiale helseforskjeller følges opp i økonomiplan og budsjettarbeidet for 2019-2022

Sak 39/18 Interpellasjon fra Inger Lise Stieng (Ap) om støtte til Vinje-jubileet

Kommunalsjef: Morten Gausen

Sak 40/18 Interpellasjon fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) om frivillighet

Kommunalsjef: Leif Arne Vesteraas

arbeid igangsatt

Sak 41/18 Interpellasjon fra Anne - Kristin Hellmark Swärd (MDG) om biodrivstoff

med palmeolje

Saken ble vedtatt utsatt.

Sak 42/18 Interpellasjon fra Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) om opprettelse

av Frivillighetens servicekontor

Kommunalsjef: Leif Arne Vesteraas

Gran kommunestyre bevilger med dette kr. 140.000,- til Stiftelsen Gran frivilligsentral

sin drift av Frivillighetens servicekontor i Gran i 2018.

Dette etter opplegg skissert i brev fra Stiftelsen av 3. mai i år.

Tilskuddet er et engangstilskudd for inneværende år og kontoret forventes finansiert

av statstilskudd fra og med 2019.

Tilskuddet dekkes gjennom bruk av kommunens disposisjonsfond.
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Sak 43/18 Rv. 4 - Tiltak på sidevegene etter utbygging av Roa – Lygna etappe 1 i Gran

Saksbehandler: Øyvind A Sørlie

1. Flågenvegen og Bjørgevegen stenges ved å innføre gjennomkjøring forbudt som en alternativ Tiltaket er gjennomført og det er 

avholdt møte med SVV om 

videreføring etter prøveperioden og 

det blir fremmet sak om dette 

senere

løsning til fysisk stenging med bom. Tiltaket er en prøveordning.

2. Dette medfører skilt 306.1 «Forbudt for motorvogn» med underskilt «808.301 Gjelder

gjennomkjøring» og underskilt «808.319 Gjelder ikke traktor».

3. Statens vegvesen er skiltmyndighet og må fatte vedtak om skilting.

4. Prøveperioden skal være minimum 3 måneder. Statens Vegvesen følger opp med trafikktellinger.

5. Bomselskapet orienteres om at perioden uten fysisk stenging av Flågenvegen og Bjørgevegen

utvides med noen måneder utover det som er forutsatt i Stortingsproposisjonen.

Møte 14.06.2018
Kommentar Status

Sak 44/18 Endring av skolestruktur og skolekretsgrenser i forbindelse med budsjett og økonomiplan 2018-2021

Saksbehandler: Mona Mikalsen

Kommunestyret ønsker ikke å vurdere endringer i skolestruktur og skolekretsgrenser. Forslaget sendes ikke på 

høring.

Sak 46/18 Resultatrapportering 1. tertial 2018

Saksbehandler: Marianne Olsson

Kommunestyret vedtar følgende:

1. Tertialrapport for 1. tertial tas til orientering.

2. Finansforvaltningsrapport for 1. tertial tas til orientering.

3. Budsjettet justeres slik:

o Familie og velferd styrkes med 7 mill kr

o Helse og omsorg styrkes med 1 mill kr

o Kultur og samfunn styrkes med 1 mill kr

o Renteutgifter reduseres med 1 mill kr

o Pensjonsutgifter reduseres med 1 mill kr

o Avsetning til disposisjonsfond reduseres med 7 mill kr

4. Bevilgningen til Stiftelsen Gran Frivilligsentral økes med kr. 22.000,- for inneværende budsjettår og finansieres 

ved bruk av disposisjonsfond.

Bakgrunn for saken:

Stortinget vedtok 18.12.2017 å bevilge kr. 11.000,- ekstra per frivilligsentral. Stiftelsen Gran Frivilligsentral har 

for inneværende år to sentraler berettiget til statstilskudd.

Gran kommunestyre har i flere år vedtatt at de statlige bevilgningene i sin helhet skal videreføres i sentralene.

Vedtaket i Stortinget kom for sent til at vi fikk inn dette i budsjettbehandlingen før jul.

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

Sak 47/18 Universell utforming ved Gran kommunes formålsbygg

Saksbehandler: Gard Olsen

1. Kommunestyret tar til etterretning status på universell utforming ved kommunens formålsbygg og vurderer 

behovet for påkostninger i budsjettarbeidet for Budsjett og økonomiplan 2019-2022.

Arbeidet pågår.

2. Kommunestyret vedtar at nedsatt Ressursgruppe for universell utforming utformer en plan for universell 

utforming med virkning fra 2019 til 2028.

3. Kommuneplanens samfunnsdel legges til grunn for prioritering av tiltak i formålsbygg.

Sak 48/18 Gran rådhus - Lukking av avvik og etablering av Familiens hus

Saksbehandler: Trygve Rognstad

1. Kommunestyret ber rådmannen iverksette nødvendige tiltak for å sikre tilfredsstillende lokaler til barnevern 

og psykisk helse, etablering av familiens hus og tilrettelegge for adgangskontroll.

Arbeidet er godt i gang og midlene 

er brukt, forventet innflytting mars 

2019.

2. Tiltakene finansieres med 1 mill. kr fra disposisjonsfondet, 0,5 mill. kr fra driftsbudsjettet til 

eiendomsavdelingen og 1 mill. kr i låneopptak.

A. Kultur og samfunn – eiendom tilføres 1 mill kr fra disposisjonsfondet slik:

1230 4400 1300 418      1 000 000

1940 8300 8801      1 000 000 (Disposisjonsfond 2569905)

B. Kultur og samfunn – eiendom; 500 000 dekkes av ordinært driftsbudsjett til lukking av avvik og etablering av 

Familiens Hus. Utgiftene føres på prosjekt 418.

C. Investeringsbudsjettet justeres slik: 3230 4400 1300 738      1 000 000

                                                              3910 8300 8701 900       1 000 000

det vil si at låneopptak for 2018 økes med 1 mill kr.
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Sak 49/18 Reguleringsplan for Sagatangen - sluttbehandling

Saksbehandler: Øyvind A Sørlie

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Gran kommunestyre reguleringsplan for Sagatangen, 

med følgende endringer:

- Byggegrensen langs fylkesveg 36 (Jarenstranda) fastsettes til 12,5 meter, slik Statens Vegvesen krever i sin 

høringsuttalelse

- Fortauet langs østsiden av fylkesveg 36 fjernes på plankartet, og erstattes av «Annet vegareal – grøntareal».

- Reguleringsbestemmelsenes § 6.2 endres slik NVE har stilt krav om i sin høringsuttalelse, for å dokumentere 

tilfredsstillende sikkerhet mot flom, sikre kjellere mot skader og sikre at vassdragskryssinger gjennomføres på 

en vassdragsteknisk tilfredsstillende måte.

- Konklusjonene i støyutredningen, datert 6. mars 2018, tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 4.7 og i 

planbeskrivelsens pkt. 4.15.

- Det tas inn tillegg i reguleringsbestemmelsene som sikrer rekkefølgekrav vedr. bussholdeplass, etablering av 

turvei langs adkomstvegen, at de gamle bygningene ute på tangen brukes til allmennyttige aktiviteter i 

tilknytning til grønnstrukturen og at endringer og skjøtsel av kantvegetasjon må gjøres i dialog med 

fylkesmannen.

2. Klagefrist settes til 3 uker fra kunngjøringsdato.

Sak 50/18 Lokalisering av Lunner og Gran legevakt

Saksbehandler: Kjersti Høibø Tysland

Kommunestyret vedtar å ikke flytte Lunner og Gran legevakt fra Nødetatsbygget.

Sak 51/18 Endring av navn- Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Gunn Kristin Reinli

Kommunestyret vedtar at Råd for funksjonshemmede endrer navn til Rådet for likestilling av mennesker med 

nedsatt funksjonsevne.

Navneendringen oppdateres i reglementet i politikerhåndboka for Gran kommune.

Sak 52/18 Gran kommunes Frivillighetspolitikk

Saksbehandler: Else Hagen Lyngstad

Kommunestyret tar foreslått framdriftsplan for arbeidet med utforming av Gran kommunes 

Frivillighetspolitikk til orientering.

Arbeidet er igangsatt.

Sak 53/18 Interpellasjon fra Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) om biodrivstoff med palmeolje

Kommunalsjef: Morten Gausen

Gran kommunestyre ber rådmannen sørge for at kommunale kjøretøy i størst

mulig grad unngår å fylle drivstoff på pumpestasjoner som har innblandet såkalt

biodrivstoff som er produsert med palmeolje eller restprodukter av

palmeoljeproduksjon.

Framtidige avtaleinngåelser ved kjøp av drivstoff skal Gran kommune forholde seg Stortinget

vedtak av 2. juni 2017;

     '''Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift til lov om offentlige anskaffelser stille       

krav om at det ikke skal benyttes biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter

av palmeolje. Forskriftsendringen skal tre i kraft så snart som mulig''

eller Stortingsvedtak som blir gjort etter denne dato.

Sak 54/18 Interpellasjon fra Anne Solstad (GBL) om felles brukerråd

Kommunalsjef: ................. Interpellasjonsvedtaket ble sendt rådmannen

1. Interpellasjonen avvises.  

2. Rådmannen bes orientere kommunestyret om administrative ressurser til rådene og hvordan disse benyttes. Vært tema høsten 2018.

Sak 55/18 90/1 og 86/3 i Gran - Deling av driftsenhet

Saksbehandler: Einar Teslo

1. Kommunestyret omgjør med hjemmel i forvaltningsloven § 35, 1. ledd, bokstav a administrasjonens vedtak i 

sak 18/00290-4, og godkjenner søknad om deling av driftsenheten 90/1 og 86/3. De positive konsekvensene en 

deling med framlagte planer for etablering av ny driftsenhet på Pålsetra har for kulturlandskap og 

næringsutvikling, vektlegges tyngre enn de negative konsekvensene knyttet til hensynet til bruksstruktur, 

driftsmessige god løsning og vern av arealressursene i et langsiktig perspektiv.

2. Det er klageadgang etter forvaltningslovens §28. Klagefristen er 3 uker etter mottak av dette vedtak. Klagen 

sendes Gran kommune. Ønskes mere opplysninger ang. klage, kan henvendelse rettes til undertegnede 

Landbrukskontoret for Hadeland.
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Sak 56/18 Interpellasjon fra Roger Nyhus (GBL) og Rune Meier (H) om opprettelse av politisk styringsgruppe

Kommunalsjef: Leif Arne Vesteraas

Gran kommune starter straks opp arbeidet med områdeplan for Granavollen, med hensikt å få en 

helhetlig plan for området.

Arbeidsgruppa har hatt sitt første 

møte.

Det opprettes en politisk styringsgruppe på fem representanter. Styringsgruppen knytter til seg 

interessenter og beboere i området som rådgivere etter behov. Kommunestyret velger følgende 

medlemmer til den politiske styringsgruppa: - Pål Tingelstad - Kari-Anne Jønnes - Atle Liaklev - Wenche 

Strand
De valgte representanter avlønnes med lav sats.

Utgiftene til politisk deltagelse belastes konto 6100 -Politisk utvalg.

Sak 57/18 Interpellasjon fra Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) om oppstart av arbeid med ny kommunal planstrategi

Kommunalsjef: Leif Arne Vesteraas

Gran kommunestyre ber rådmann starte opp arbeidet med grunnlaget for ny kommunal planstrategi. 

Det skal fremmes sak om dette til politisk behandling og drøfting i kommunestyremøte 18. oktober som 

da vil danne grunnlag for Rådmannens videre arbeid med ny strategi.

Sak 18 oktober er behandlet og 

videre arbeid pågår.

Møte 19.09.2018
Kommentar Status

Sak 59/18 Revisjon økonomireglement

Saksbehandler: Morten Gausen

1. Gran kommunes økonomireglement av 14.06.2012 Ksak 67/12 oppheves.

2. Vedlagte økonomireglement datert xx.08.2018 vedtas, med følgende endring:

Følgende tas inn igjen i pkt 2.2.1 - Budsjettprosessen:

«Ordfører utarbeider budsjett og økonomiplan og innstiller til formannskapet»

sak 60/18 Tidsplan budsjett og økonomiplan 2019-2022

Saksbehandler: Morten Gausen

Vedlagte framdriftsplan for budsjett og økonomiplan 2019-2022 vedtas.

Sak 61/18 Søknad fra Stiftelsen Glasslåven om ettergivelse av restlån

Saksbehandler: Morten Gausen

Kommunestyret ber rådmannen forhandle fram en skriftlig nedbetalingsavtale med Stiftelsen 

Glasslåven.

Det åpnes for at styret i Stiftelsen Glasslåven kan invitere flere aktører inn som medstiftere med sikte 

på å styrke stiftelsens grunnkapital.

Sak 62/18 Eureka- nye metoder for å lykkes med integrering i Gran og Lunner

Saksbehandler: Janicke Brechan

Kommunestyret tar til orientering:

Eureka som prosjekt med egen prosjektorganisering avsluttes.

Aktiviteter, erfaringer og pågående delprosjekter videreføres som en integrert del av drift.

For å sikre felles styring av utviklingsarbeid innen integrering og kvalifisering av flyktninger, benyttes 

det halvårlig interkommunale samarbeidsmøte (VKS møte) som styringsarena.

Kommunalsjefer og enhetsledere har ansvar for framdrift mellom VKS møtene.

Samarbeidsarena for lederne av NAV, Flyktningtjenesten og Voksenopplæringen sikrer koordinert og 

helhetlig drift, samt utvikling av integrerings- og kvalifiseringsarbeidet.

Sak 63/18 Tillegg til Handlingsplan mot hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme 2016 - 2019

Saksbehandler: Janicke Brechan

Kommunestyret vedtar at definisjon av avvergelsesplikten tas inn i den vedtatte Handlingsplanen mot 

hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme 2016-2019.

Sak 64/18 Boligplan for Gran kommune 2018 - 2021

Saksbehandler: Gunnar Haslerud

Kommunestyret vedtar framlagt forslag til revidert Boligplan for Gran kommune 2018 -2021, med 

følgende tillegg: Rådmannen bes vurdere mulige tiltak for å gjøre det lettere for førstegangsetablerere 

å komme inn på boligmarkedet i Gran.

Det arbeides med oppfølging av 

boligplan i tråd med vedtatt 

økonomiplan.

Sak 65/18 Klima- og energiplan for Gran kommune - sluttbehandling

Saksbehandler: Øyvind Andreas Sørlie

Gran kommunestyre vedtar Klima- og energiplan for Gran kommune 2018-2022, med de endringene og 

presiseringer som framgår av saksframlegget, og følgende tillegg: Tiltak 1.9: Legge til «biovarme»

Oppdatert forslag til klima- og energiplan og tilhørende handlingsprogram (vedlegg F) følger vedlagt.
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Sak 66/18 Plan for biologisk mangfold - oppstart

Saksbehandler: Gro Vestues

1. Kommunestyret vedtar oppstart av arbeidet med en plan for biologisk mangfold i Gran.

Formålet med planen er å sikre en god og helhetlig forvaltning av naturmangfoldet i Gran

kommune. Planen skal inneholde en oversikt over:

* Oversikt over hvilke naturverdier vi har i Gran, inkl. hvilket kunnskapsgrunnlag vi har

* Hvordan forvalte disse verdiene

* Kommunens myndighet og handlingsrom

* Kommunens forvaltningspraksis per i dag og hvordan denne evt. kan forbedres

* Forslag til tiltak/prosjekter

2. Det nedsettes en tverrfaglig arbeidsgruppe. Planutvalget skal være styringsgruppe for

arbeidet.

3. Forslag til plan legges fram for kommunestyret før sommeren 2020. På grunn av vakanse i stilling, må 

en regne med at planen ikke kan 

framlegges før i 3 tertial.

Sak 67/18 Forskrift om motorferdsel på vann og vassdrag i Gran kommune

Saksbehandler: Gro Vestues

Kommunestyret vedtar å legge lokal forskrift for motorferdsel på vann og vassdrag i Gran kommune, ut 

til offentlig ettersyn.

Det settes en høringsfrist på åtte uker.

Sak 68/18 Ny lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Saksbehandler: Mats Gulbrandsen

Kommunestyret vedtar å legge lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med 

fyringsanlegg i Gran kommune, ut til offentlig ettersyn.

Det settes en høringsfrist på åtte uker.

Sak 69/18 Reguleringsplan for Dammen 280/2 - endring for del av Kvernstad - sluttbehandling

Saksbehandler: Sigrid Lerud

1. I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 vedtas forslag til reguleringsplan for Dammen, endring av 

del av Kvernstad, med plankart datert 18.09.2017, reguleringsbestemmelser revidert 24.08.2018 og 

planbeskrivelse datert oktober 2017, revidert 24.08.2018.

2. Vegnavn for o_VEG1 fastsettes til Kvernstadvegen

3. Vegnavn for f_VEG2 og f_VEG3 fastsettes til Dammen

Sak 70/18 Reguleringsplan for Ringstadvegen sør - sluttbehandling

Saksbehandler: Anne Lise Koller

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

Ringstadvegen sør, med plankart datert 12.01.2018, reguleringsbestemmelser sist revidert 24.08.2018 og 

planbeskrivelse revidert 01.07.2018.

Klagefrist settes til tre uker etter kunngjøringsdato.

Sak 71/18 Handlingsplan - Modige, mangfoldige Hadeland

Ingen vedtak formidlet til oppfølging.

Realitetsbehandling av saken ble utsatt til neste møte.

Sak 72/18 Interpellasjon fra Rrustem Rexhaj (Ap) om språkpraksisplasser i alle avdelinger i Gran kommune

Ingen vedtak formidlet til oppfølging.

Realitetsbehandling av interpellasjonen ble utsatt til neste møte.

Sak 73/18 Valg av nytt medlem til formannskapet 2015 - 2019

Saksbehandler: Eli Stigen

Valg av nytt medlem til formannskapet utsettes i påvente av juridisk vurdering.

Eivind Brænden velges inn som 2. vara for Høyre i FSK.

Møte 18.10.2018
Kommentar Status

Sak 75/18 Resultatrapportering - 2. tertial 2018

Saksbehandler: Marianne Olsson
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Sak 76/18 Nye regler i eiendomsskatteloven fra skatteåret 2019

Saksbehandler: Thomas Petersen

Gran kommune vil ikke bruke overgangsregelen i eiendomsskatteloven fra 1.1.2019. Skattelegging av 

produksjonsmidler og infrastrukturanlegg faller bort i sin helhet fra 1.1.2019.

Sak 77/18 Sluttrapport for PILOTen Hadeland 2015-2018

Saksbehandler: Ellen Sagengen

Kommunestyret tar sluttrapport for prosjektet PILOTen Hadeland 2015-2018 til orientering

Sak 78/18 Digitaliseringsstrategi for Gran kommune

Saksbehandler: Ellen Sagengen

1. Kommunestyret vedtar «Digitaliseringsstrategi – trygghet og tillit til teknologi» som overordnet føring 

for digitalisering i Gran kommune.

2. Rådmannen iverksetter strategiske grep og implementerer beslutningsmodell som beskrevet i 

dokumentet.

3. Rådmannen starter arbeid med å etablere et veiledningstilbud for ulike målgrupper som kan ha 

utfordringer med å følge den digitale utviklingen.

4. Rådmannen kommer tilbake med en beskrivelse av hvilke behov Gran kommune har innen 

digitalisering, hvilke tiltak som foreslås iverksatt, nytte- og kostnadsberegning. I tillegg avklares hvor 

det bør samarbeides med nabokommuner om digitalisering.

Sak 79/18 Handlingsplan - Modige, mangfoldige Hadeland

Saksbehandler: Janicke Brechan

Gran kommune vedtar handlingsplanen, «Modige, mangfoldige Hadeland» som retningsgivende. 

Rådmannen bes om å legge fram en sak om hvordan planen implementeres.

Plan vedtatt, redegjørelse om 

implementering til behandling i 

løpet av våren 2019.

Sak 80/18 Forslag til omorganisering av kommuneoverlegefunksjoner inn i Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS

Saksbehandler: Are Løken

Kommunestyret vedtar høringsuttalelse til Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS i samsvar med 

vedlegg.

Sak 81/18 Forlengelse av vannområdesamarbeid - vannområde Randsfjorden

Saksbehandler: Einar Teslo

- Prosjektsamarbeidet «Vannområde Randsfjorden» videreføres på samme vilkår som tidligere.

- Prosjektet forlenges ved dette ut 2021, for å komme i fase med regional vannforvaltningsplan. 

Ytterligere forlengelse vurderes i 2021.

Sak 82/18 Tiltak på sideveger etter utbygging av Rv 4 Roa - Lygna etappe 1 i Gran

Saksbehandler: Leif Arne Vesteraas

1. Flågenvegen og Bjørgevegen stenges ved å innføre gjennomkjøring forbudt som en alternativ løsning til 

fysisk stenging med bom.

2. Eksisterende skilting fra prøveperioden videreføres.

3. Ny vurdering av skiltingen gjennomføres senest når fase 2 av rv4 utbyggingen er gjennomført.

Sak 83/18 Grinaker stavkirketuft - Omlegging av veg

Saksbehandler: Kari Møyner

Kommunestyret vedtar at det kan brukes inntil kr 250 000 til omlegging av veg forbi kirkegårdsmuren 

ved Grinaker stavkirketuft samt restaurering av muren, forutsatt at Riksantikvaren delfinansierer 

vegomleggingen. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Omlegging av veg er gjennomført.

Sak 84/18 Valg av nytt medlem til formannskapet 2015 - 2019

Saksbehandler: Eli Stigen

1. Som nytt fast medlem i formannskapet velges Anne Solstad, Gran Bygdeliste

2. Som nytt første varamedlem til formannskapet velges Helge Tryggeseth, MDG

Sak 85/18 Interpellasjon fra Rrustem Rexhaj (Ap) om språkpraksisplasser i alle avdelinger i Gran kommune

Kommunalsjef: Janicke Brechan

Gran kommune tilstreber å opprette språkpraksisplasser i alle avdelinger der det er praktisk 

gjennomførbart. Etablering av slike plasser må skje i dialog med ansatte og tillitsvalgte.

Arbeides med jevnlig.

Sak 86/18 Interpellasjon fra varaordfører Kent Arntzen (Frp) om integreringsbarometer

Ingen vedtak formidlet til oppfølging.

Kommunestyret utsatte å realitetsbehandle interpellasjonen.

Sak 87/18 Interpellasjon fra varaordfører Kent Arntzen (Frp) om valg av lokasjon for nytt sykehjem for Gran kommune

Ingen vedtak formidlet til oppfølging.

Interpellasjonen falt, som følge av at ingen av de fremlagte forslagene fikk flertall.

Sak 88/18 Interpellasjon fra Vemund Viken (Ap) om kutt i kulturskolen

Ingen vedtak formidlet til oppfølging.

Kommunestyret utsatte å realitetsbehandle interpellasjonen.
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Sak 89/18 Interpellasjon fra varaordfører Kent Arntzen (Frp) og Helge Tryggeseth (MDG) om statstilskudd 

til nye frivilligsentraler

Kommunalsjef: Leif Arne Vesteraas

Ordfører sender brev på vegne av hele kommunestyret til Statsminister Erna

Solberg og Kulturminister Trine Skei Grande med kopi til de parlamentariske

lederne på Stortinget hvor det understrekes de svært alvorlige konsekvensene

dette kuttet vil få i vår kommune. Videre at vi ber om at regjeringen

opprettholder ordningen for de som har overholdt fristene for de årlige

tilskuddene og at eventuelt opphør av gjeldende ordning ikke gis

tilbakevirkende kraft men varsles å gjelde fra neste rapporteringspunkt som

er 1 juli hvert år.

Møte 15.11.2018
Kommentar Status

Sak 91/18 Budsjett for kontrollutvalget 2019

Saksbehandler: Kjersti Vatshelle Myhre

1. Kontrollutvalgets budsjett for 2019 fastsettes til en ramme på kr 1 847 000, inklusive revisjonstjenester.

2. Budsjettet innarbeides i budsjett- og økonomiplan 2019 - 2022.

Sak 92/18 Oversikt over helsetilstanden - Folkehelseoversikten

Saksbehandler: Are Løken

Kommunestyret tar Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer for Gran til etterretning.

Folkehelseutfordringene Sosiale forskjeller, foreldrekompetanse, fysisk aktivitet og kosthold drøftes i 

arbeidet med planstrategien og skal inngå i planstrategien.

Sak 93/18 Strategisk plan psykisk helse 2019 - 2022

Saksbehandler: Are Løken

Kommunestyret vedtar Strategiplan for psykisk helse for Gran kommune 2019-2022 i samsvar med 

framlagt vedlegg.

Sak 94/18 Etablering av kommunalt fastlegekontor og styrking av legetjenesten

på sykehjem.

Saksbehandler: Mette Mosby

1. Det etableres et kommunalt fastlegekontor som samlokaliseres med nytt sykehjem.

2. Arealer for legesenteret(romprogram) innarbeides i prosjekt 619 SHOS.

3. Innretning på bemanning og driftsmodell behandles i forbindelse med Plan for legetjenesten i Gran.

Sak 95/18 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen - utlysning av tilbudskonkurranse (investeringsprosjekt 619)

Saksbehandler: Gaute Øvrebotten

1. Kommunestyret viderefører prosjekt 619 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen med mål om 

innflytting i 2022.

Prosjektet omarbeides og 

avsluttes etter budsjettvedtaket i 

desember 2018. Nytt prosjekt 

opprettes med nye rammer.

2. Det utarbeides en mulighetsstudie og et skisseprosjekt, med forankring i beste praksis, fra vellykkede 

prosjekter i andre kommuner. Fagkompetanse og erfaring fra slike prosjekter tilknyttes.
3. Nivå for miljøkrav, livsløpskostnader og tekniske krav fastsettes, og bygget planlegges for å

utnytte potensialet i massivtre.

4. Prosjektets økonomi optimaliseres, med sikte på å best mulig løse medisinsk pleie og

omsorgsbehov mot 2040.

5. Mulig integrering av desentralisert spesialisthelsetjenester fra Sykehuset Innlandet ivaretas i

mulighetsstudie og skisseprosjekt.

6. Politisk involvering ivaretas gjennom en selvkonstituerende referansegruppe, med

representasjon fra inntil fire av hovedgrupperingene i kommunestyret.

7. Rådmannen kunngjør tilbudskonkurranse med totalentreprise, ut fra de forutsetninger og

rammer som det er gjort rede for i saken, når skisseprosjektet er endelig behandlet i

kommunestyret. Det gjennomføres tilbudsinvitasjon til entreprenører med beste praksis på

omsorgsbygg.

8. Kommunestyret skal behandle saken på nytt på grunnlag av endelig tilbud (etter

forhandlingsfasen), med vedtak om finansiering og kontraktstildeling.

9. Prosjektet utvides til å bygge lokaler for kommunalt fastlegekontor med

sykehjemslegefunksjoner. Prosjektets totalramme økes tilsvarende beregnet netto

arealøkning, med 8,9 mill. kr. Finansieres med momskompensasjon og lån. Innarbeides som

vist i saken i budsjett og økonomiplan for 2019-2022 med halvårsvirkning for 2022.

Sak 96/18 Miljøgate Gran sentrum - framdrift

Saksbehandler: Øyvind Andreas Sørlie / Leif Arne Vesteraas

1. Gran kommune ønsker at miljøgateprosjektet i Gran bygges ut ved at en starter i sør, med etappe 1. 

Dette er viktig for å styrke Gran som regionsenter, forbedre sentrumsmiljøet og legge til rette for bolig- 

og næringsutvikling i sentrum.

Oversendt SSV og OFK.

2. Gran kommune mener en fullført utbygging av miljøgata i Gran sentrum er helt sentralt for å få til 

videre utvikling av Gran sentrum. Det er uheldig og fordyrende at dette nå deles opp i flere prosjekter. 

Gran kommune vil utfordre Oppland fylkeskommune og nye Innlandet fylkeskommune til å vise at de 

satser på Hadeland og regionsenteret ved å bevilge midler til fullføring av fylkesveien gjennom Gran 

sentrum.
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Sak 97/18 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - fastsetting av antall valgdager

Saksbehandler: Eli Stigen

Valgtinget for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 holdes søndag 8. og mandag 9. september.

Sak 98/18 Endring i Håndbok for folkevalgte kapittel 11 vedlegg 3 og 4. - Digitalisering - Politiske godtgjørelser

Saksbehandler: Vegar Hole-Stenerud

1. Kommunestyret vedtar endringer i Håndbok for folkevalgte (Politikerhåndboka), kapittel 11, Vedlegg 3, 

slik det følger av forslaget som er vedlagt saksutredningen. Vedlegg 4 utgår.

2. I samsvar med endringene i Vedlegg 3 vedtar kommunestyret følgende endringer i kapittel 11:

a) Under punkt 1-3 Presiseringer: Første setning i andre avsnitt tas ut.

b) Under punkt 2-1-3 Leder planutvalg og leder kontrollutvalg: Tredje avsnitt tas ut.

c) Under punkt 2-2-1 Godtgjøring til medlemmene i kommunestyret: Tredje avsnitt tas ut.

d) Under punkt 2-2-2 Godtgjøring til medlemmene i formannskapet og planutvalget: Andre avsnitt tas ut.

3. I kapittel 11 punkt 1-1 Oversikt over reglementets dokumenter strykes «... per 1.1.2011».

4. De nye utbetalingsrutinene iverksettes fra 01.01.2019 og vil omfatte krav som gjelder politiske møter 

fra og med 01.11.2018.

Sak 99/18 Søknad om motorferdsel i utmark - skiløyper og varetransport i hytteområdet på Lygna

Saksbehandler: Gro Vestues

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, gis Lygnalia 

grunneierlag, etter en skjønnsmessig helhetsvurdering, tillatelse til preparering av skiløyper med ATV 

og kjøring med ATV i utmark for vare- og utstyrstransport fram til 31.03.2024 på følgende vilkår:

* Preparering av skiløyper skal skje i henhold til bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan og innenfor 

det omsøkte området.

* Kjøring skal gjennomføres skånsomt uten at det skader terreng eller vegetasjon, eller forstyrrer dyr og 

mennesker unødig.

* Grunneiers tillatelse til kjøring må foreligge.

* Brudd på vilkår, forskrift eller lov vil medføre straffeansvar, jf. § 12 i motorferdselloven. Videre kan en 

overtredelse av de kommunalt gitte vilkår føre til at den gitte tillatelsen oppheves med øyeblikkelig 

virkning og overtreder kan bli nektet tillatelse for en gitt periode.

Sak 100/18 Kommunal planstrategi - opplegg for neste revisjon

Saksbehandler: Øyvind Andreas Sørlie

Arbeidet med kommunal planstrategi for neste kommunestyreperiode legges opp slik det er skissert i 

saksframlegget.
Følgende momenter sendes med som innspill:

- Forenkling, digitalisering og effektivisering

- Gran som JA kommune

- Arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen - ledelse, åpen dør, heltids- og nærværskultur

Sak 101/ Interpellasjon fra varaordfører Kent Arntzen (Frp) om integreringsbarometer

Kommunalsjef: Janicke Brechan

Kommunestyret tar Ordførers svar til orientering. Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak for

kommunestyret når Drammen kommune har ferdigstilt, prøvd ut og evaluert sitt arbeid med

integreringsbarometer.

Sak 102/18 Interpellasjon fra Vemund Viken (Ap) om kutt i kulturskolen

Ingen vedtak formidlet til oppfølging

Randi Eek Thorsen (Ap) trakk interpellasjonen på vegne av Ap.

Møte 13.12.2018
Kommentar Status

Sak 104/18 Budsjett 2019 - Gebyrregulativ for vann og avløp

Saksbehandler: Trygve Rognstad

Kommunestyret fatter følgende vedtak:

1. Gebyrregulativ for vann og avløp for Gran kommune i 2019 fastsettes i henhold til forskrift om vann- og 

avløpsgebyrer i Gran kommune og lokal forskrift for tømming av private septiktanker/slamavskillere i 

Gran kommune kapittel 2, slik det fremgår av vedlagte forslag.

2. Kommunale vann- og avløpstjenester forutsettes å være 100 % selvfinansiert ved fastsettelse av 

gebyrer etter pkt. 1.

3. Årlige variasjoner i utgifts- og inntektsnivå ivaretas ved bruk av eller avsetning til bundne driftsfond.

Sak 105/18 Budsjett 2019 - Gebyrregulativ for renovasjon

Saksbehandler: Trygve Rognstad

Kommunestyret i Gran vedtar gebyrregulativet for renovasjon for 2019 i henhold til 

Renovasjonsforskrift for innsamling m.v. av husholdningsavfall for kommuner tilsluttet Hadeland og
Ringerike avfallsselskap AS (HRA) § 5.1
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Sak 106/18 Budsjett 2019 - gebyrregulativ for brann og redning

Saksbehandler: Sturla Bråten

1. Kommunestyret vedtar forslag til nytt gebyrregulativ for brann og feiing, gebyret blir det samme som i 

2018 uten prisregulering.
2. Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrregulativ for automatiske alarmmottakere i Gran kommune.

Sak 107/18 Budsjett 2019 - gebyrregulativ for bygge- dele- og seksjoneringssaker. Gebyrregulativ for plansaker. 

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Saksbehandler: Anne Borgedahl

Med hjemmel i plan - og bygningsloven § 33 - 1, matrikkelloven § 32, og eierseksjonsloven § 15, vedtas 

gebyrer innen plan, byggesak og oppmåling for 2019 i henhold til vedlegg 1-3. Det nye

gebyrregulativet og prislisten gjøres gjeldende fra 1.januar 2019.

Sak 108/18 Budsjett 2019 - betalingsregulativ kultur

Saksbehandler: Else Hagen Lyngstad

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ for område 5 Kultur jfr. vedlagte prisliste.

Markedsføringsbidrag skal ikke beregnes for lokale lag og foreninger i Gran.

Sak 109/18 Nye priser helse og omsorgstjenester 2019

Saksbehandler: Fredd Johnsen

Kommunestyret i Gran vedtar prisregulativet for helse og omsorgstjenester 2019.

Nye priser:

Ny pris for kjøp av krykker, kr 340 pr par.

Ny pris for kjøp av ispigger, kr 200 pr par.

Ny pris for trygghetsalarm, kr 300,- pr måned.

Ny pris for sensorer knyttet til trygghetsalarm, kr 50,- pr måned og pr komponent

Ny pris for abonnement vask av tøy, kr 350 pr måned

Priser som utgår fra den nye prislisten:

Etableringsgebyr trygghetsalarm

Leie av trygghetsalarm knyttet til fasttelefon

Leie av trygghetsalarm - GSM

Leie av ekstra smykkesender

Erstatning av tap smykkesender

Omsorgsvikar (tidl. Husmorvikar) – denne tjenesten tilbys ikke lenger.

Tjenester som er slått sammen i 1 ny tjeneste på ny prisliste:

Abonnement vask av sengetøy, håndklær

Abonnement vask av privat tøy

Øvrige priser er kun økt med deflator og vedtas slik de fremgår av vedlagte prisliste for 2019.

Sak 110/18 Festeavgift for grav i Gran kommune

Saksbehandler: Morten Gausen

Festeavgiften for gravsted i Gran kommune fastsettes til kr 300,- pr gravsted pr år.

Sak 111/18 Gnr. 150, bnr. 21 og 28 Tilbakekjøp av tomt i Mohagen vest

Saksbehandler: Gunnar Haslerud

Formannskapet godtar avtalen med Bjørn Dynna om kjøp av tomtene gnr. 150, bnr 21 og 28. avventer konsesjonsbehandling
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Sak 112/18 Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022

Saksbehandler: Morten Gausen

1. Gran kommunes budsjett og økonomiplan for 2019 til 2022 vedtas i samsvar med fremlagte forslag

fra FrP, MDG og GBL slik det fremgår av vedlagte exelfiler med driftsbudsjett (ver 2) og

investeringsbudsjett(ver2) og budsjettdokument med tekstdel.

2. Budsjett og økonomiplan vedtas på definerte tjenestenivå med netto driftsbeløp.

Disponeringen av budsjettet skjer i henhold til ”Reglement for delegering i budsjettsaker

vedtatt i K-sak 66/15” og «Økonomireglement for Gran kommune av 19.09.18, K-sak

59/18».

3. Rådmann gis fullmakt til å oppdatere budsjettet i forhold som ikke påvirker

budsjettområdenes driftsnivå.

4. Investeringer for 2019 finansieres i samsvar med budsjettskjema 2A.

Låneopptak til investeringer med 158,904 mill kr og til startlån 15 mill kr skjer i hht ”Reglement for

finansforvaltning”. Lån til investering og lån til videre utlån avdras over 30 år. Rådmannen for

fullmakt til å justere beregning av renter og avdrag som følge av endring av startlån fra 10 til 15 mill

kr.

5. Rådmannen gis fullmakt til å inntektsføre fra selvkostfond dersom selvkostregnskapet viser

under 100 % dekningsgrad.

6. Skatteøret fastsettes i samsvar med maksimalsatsene for det kommunale skatteøret.

Marginavsetningen for inntektsåret 2019 settes til 9 %.

7. I medhold av Lov om eigedomsskatt til kommunane § 2 og § 3 skrives det ut eiendomsskatt for

perioden 01.01.2019 til 31.12.2019.

a) Eiendomsskatten skrives ut på faste eiendommer i hele kommunen, i samsvar med

Eiendomsskattelovens § 3. Dette inkluderer også næringseiendommer.

b) Eiendomsskattesatsen fastsettes til 0,1 %.

c) Bunnfradraget for selvstendige boenheter, jvf. pkt. 3 i kommunestyrevedtak i sak 25/07, fastsettes

til kr 200 000 pr. boenhet.

d) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte

skattevedtekter og revidert analyse vedtatt 22. mai 2007 sak 0005/07 i Sakkyndig nemnd

eiendomsskatt.

e) Eiendomsskatten forfaller til betaling i 4 terminer.

f) Eiendommer eller deler av eiendommer der det drives ikke-kommersiell virksomhet som arbeider 

innen områdene livssyn, helse, idrett og kultur fritas for eiendomsskatt, jfr. lovens § 7.

g) I henhold til eiendomsskatteloven § 7b fritas automatisk fredede bygg og bygg som er fredet etter lov.

h) I medhold av eiendomsskatteloven §8 A-4, vedtar kommunestyret å foreta en kontorjustering på 20 % 

av gjeldende takstgrunnlag for 2019.

i) Følgende endres hvis årets statsbudsjett sin inkurie om endring av paragraf 11 i eigedomsskattelova, 

som åpner for en minste promille på 1, ikke blir vedtatt:

- skattesats i punkt b) settes til 0,2 %

- Bunnfradrag i punkt c) settes til kr. 450.000

- Kontorjustering i punkt h) settes til 0 %. Hvis kontorjustering på 0% medfører at 

eiendomsskattevedtaket blir kjent ugyldig settet kontorjusteringen til 1 %.

8. Kommunestyre vedtar at følgende tjenester skal ha full kostnadsdekning, 100 % selvkost,

jfr. rundskriv H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale

betalingstjenester fra KMD:

• Vann

• Avløp

• Feietjenester

• Reguleringsplaner

• Dispensasjoner fra kommuneplan

• Bygge- og eierseksjoneringssaker

• Behandling av utslippssøknader

Øvrige tjenester med lovmessig krav til 100 % selvkost

• Renovasjon

• Tømming av slamavskillere (septiktanker)

• Kontroll av separate avløpsanlegg

9. Betalingssatsene for gebyrer, avgifter og brukerbetalinger for kommunale tjenester i 2019 fastsettes i 

egne saker. Dersom betalingssatsene ikke er fastsatt i egne saker, reguleres prisene i henhold til lover, 

forskrifter og retningslinjer eller kommunal deflator på 2,8 %.

10. Garantirammen for sosialtjenestens virksomhet i 2019 settes til kr 1 300 000.

11. Kommunestyrets forutsetter at dagens BPA-ordning videreføres, slik at brukerne fortsatt kan velge 

private tilbydere. Eventuelle endringer i BPA-ordningen fremmes til politisk behandling.

12. Kommunestyret vedtar etablering av møteplass Gran og møteplass Brandbu som forebyggende tiltak 

for ungdom i tråd med innspill i Politirådet 5.12.2018. Kostnader 2019: Investering inntil kr 95.000 

dekkes under prosjekt 964 og driftskostnader kr 150.000 dekkes innenfor eksisterende ramme Kultur.

13. Kommunestyret bevilger kr 200.000 til klimatiltak [ligger inne i tallforslaget]. Formannskapet får 

fullmakt til å fordele midlene etter søknad.

14. Rådmannen gis fullmakt til å oppdatere lånebeløp i pkt 4 i vedtaket og rådmannen gis også fullmakt til å 

oppdatere tall og figurer tekstdelen i budsjettdokumentet i tråd med fremlagte forslag.

15. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide endringer som følge av statsbudsjettet som blir vedtatt neste 

uke.

Sak 113/18 Prinsippsak justeringsavtaler merverdiavgift

Saksbehandler: Morten Gausen

Gran kommune åpner for å inngå justeringsavtaler med overtagelse av infrastrukturanlegg fra private 

utbyggere der kommunen ser det hensiktsmessig.

Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og inngå slike avtaler på vegne av Gran kommune.

Rådmannen har også fullmakt til å fastsette hvor stor andel av merverdiavgiften som skal tilbakeføres 

utbygger. Rådmannen har ikke anledning til å inngå avtale om forskuttering av merverdiavgiften.
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Kommentar Status

Sak 114/18 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - Oppjustering av prioritert handlingsplan

Saksbehandler: Else Hagen Lyngstad

Kommunestyret vedtar å innrullere følgende anlegg i prioritert handlingsplan for 2018-2021 i gjeldende 

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv:

Ordinære anlegg:

* Tingelstad Skytterlag – Lygna skytebane, innendørs skytehall

* KFUK-KFUM Speiderne – Nordtangen speiderleir, sanitæranlegg

* Gran kommune – Rosendalsbanen, rehabilitering/oppgradering av lengdeløps-banen (skøytebanen)

* Gran kommune – Rosendalsbanen, rehabilitering av lysanlegget (LED-lys)

* Øståsen skiløyper – Turkart Hadelandsåsen

* Størenslundens Venner – Størenslunden, sanitæranlegg

Nærmiljøanlegg:

* Hadeland O-lag – Nærmiljøkart Lushaugen

Sak 115/18 Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - Prioritering av søknader for 2019, Gran kommune

Saksbehandler: Else Hagen Lyngstad

Kommunestyret vedtar følgende prioritering av innkomne søknader om spillemidler for 2019:

Ordinære anlegg:

1. Øståsen skiløyper – Turkart Hadelandsåsen

2. Gran kommune – Rosendalsbanen, rehabilitering av lysanlegg

3. Gran kommune – Rosendalsbanen, rehabilitering/oppgradering av skøytebane/lengdeløpsbane

4. Oppland fylkeskommune – Hadeland videregående skole, basishall for turn, inkl. ett ekstra 

garderobesett

5. Oppland fylkeskommune – Hadeland videregående skole, styrketreningsrom inkl. ett ekstra 

garderobesett

Nærmiljøanlegg:

1. Gran kommune – Grymyr skole, rehabilitering av ballbinge

2. Gran kommune – Jaren skole, rehabilitering av ballbinge

3. Hadeland O-lag – Nærmiljøkart Lushaugen

4. Gran kommune – Brandbu ungdomsskole, basket- og volleyballbane

5. Gran kommune – Brandbu ungdomsskole, skatepark

6. Gran kommune – Brandbu ungdomsskole, tuftepark

7. Gran kommune – Brandbu ungdomsskole, ballbane m/asfaltdekke

8. Gran kommune – Størenslunden, turløype med hvileplasser

9. Gran kommune – Rosendalsbanen, rehabilitering/oppgradering av ishockey-banen

10. Gran kommune – Rosendalsbanen, sandvolleyballbane

Sak 116/18 Reguleringsplan for Ringstadvegen sør - klagebehandling

Saksbehandler: Sigrid Lerud

Det vises til klage av 01.11.2018 fra Betonmast Hæhre Rotstigen AS på planvedtak fattet i møte 19.09.18 

(sak 70/18). For å imøtekomme punkt 2 i klagen, vedtar Gran kommunestyre at 

reguleringsbestemmelser datert 24.08.2018 skal erstatte reguleringsbestemmelser datert 27.08.2018 (jfr 

saksframlegg til sak 70/18). Punkt 1 i klagen tas ikke til følge og saken sendes fylkesmannen for endelig 

avgjørelse.

Sak 117/18 Reguleringsplan for Trulserud, felt B4 - Sluttbehandling

Saksbehandler: Anne Lise Koller

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

Trulserud, felt B4, med plankart revidert 09.11.2018, reguleringsbestemmelser revidert 14.11.2018 og 

planbeskrivelse revidert 14.11.2018.

Klagefrist settes til tre uker etter kunngjøringsdato.

Sak 118/18 Opptak av Lunner kommune som nytt medlem i Gjøvikregionen Helse og Miljøtilsyn IKS (GHMT)

Saksbehandler: Are Løken

1. Kommunestyret godkjenner utvidelse av Gjøvikregionen Helse og Miljøtilsyn IKS til også å omfatte 

Lunner kommune.

2. Kommunestyret godkjenner forslag til ny selskapsavtale for Gjøvikregionen Helse og Miljøtilsyn IKS.
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Sak 119/18 Politisk referansegruppe til investeringsprosjektet «Nytt sykehjem og omsorgsboliger på 

Sagatangen» (investeringsprosjekt 619) – rammer og oppnevning av medlemmer.

Saksbehandler: Gaute Øvrebotten

Kommunestyret vedtar at Formannskapet ivaretar rollen som politisk referansegruppe for prosjekt 619.

Ved behov kan rådmannen kalle inn formannskapet til ekstra møter ut over de møtene som følger av 

møteplanen.

Sak 120/18 Forvaltningsrevisjon "Mål og resultatstyring i Gran kommune"

Kommunalsjef: Leif Arne Vesteraas

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

1. Kommunestyret tar revisjonsrapporten til orientering, og har særlig merket seg konklusjonene om at:

* Det er liten eller ingen sammenheng mellom de overordnede målene og målindikatorene.

* Manglende sammenheng gjør at nytteverdien av mål- og resultatstyringen faller bort.

2. Med bakgrunn i revisjonsrapportens anbefalinger ber kommunestyret rådmannen om å:

* Gjennomgå mål- og resultatstyringssystemet på nytt, med tanke på hvordan de ulike fasene skal legges 

opp.

* Gjennomføre en evaluering av lederavtalene, herunder hvilke mål og resultater den enkelte leder skal 

ha ansvar for, og at det er samsvar mellom resultatmålene i lederavtalene og virksomhetenes 

resultatmål.

Sak 121/18 Valg av medlemmer til Gran ungdomsråd 2019-2020

Saksbehandler: Rune Larsen

Kommunestyret velger følgende medlemmer til Gran ungdomsråd for perioden 01.01.2019 – 15.12.2020:
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1. DRIFTSREGNSKAPET 

1.1 Regnskapsskjema 1A – drift. 
 

Regnskap Buds(end) Budsjett    Regnskap 

2018 2018 2018 2017

Skatt på inntekt og formue 356 430 413,76 342 497 000,00 339 497 000,00 341 303 856,69

Ordinært rammetilskudd 403 597 009,00 409 188 000,00 409 188 000,00 395 571 023,29

Skatt på eiendom 7 668 304,50 7 650 000,00 7 650 000,00 5 924 499,80

Andre direkte eller indirekte skatter

Andre generelle statstilskudd 59 248 440,50 53 515 000,00 53 515 000,00 64 851 540,00

Sum frie disponible inntekter 826 944 167,76 812 850 000,00 809 850 000,00 807 650 919,78

Renteinntekter og utbytte 7 696 058,67 6 785 000,00 6 785 000,00 8 221 183,93

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsm.) 726 952,83 1 000 000,00 1 000 000,00 1 096 089,14

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 15 643 036,12 17 676 000,00 19 676 000,00 16 043 947,68

Tap på finansielle instrumenter (omløpsm.)

Avdrag på lån 45 481 934,00 45 796 000,00 46 796 000,00 44 822 852,00

Netto finansinnt./utg. -52 701 958,62 -55 687 000,00 -58 687 000,00 -51 549 526,61

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00

Til ubundne avsetninger 21 690 911,00 21 729 581,00 16 180 000,00 1 597 176,00

Til bundne avsetninger 295 729,00 150 000,00 150 000,00 248 401,00

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 13 519 580,73 13 519 581,00 1 145 350,41

Bruk av ubundne avsetninger 2 813 330,00 2 852 000,00 1 300 000,00 1 389 176,00

Bruk av bundne avsetninger

Netto avsetninger -5 653 729,27 -5 508 000,00 -15 030 000,00 688 949,41

Overført til investeringsregnskapet 115 440,40 0,00 43 450,77

Til fordeling drift 768 473 039,47 751 655 000,00 736 133 000,00 756 746 891,81

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 748 309 514,59 751 655 000,00 736 133 000,00 743 227 311,08

Regnskapsmessig mindreforbruk 20 163 524,88 0,00 0,00 13 519 580,73  
 
 



                                                                                               3 

 

1.2 Regnskapsskjema 1B – drift. 

Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap

2018 2018 2018 2017

1.0 Rådmannens  og stab 33 744 718,06 33 675 000,00 33 446 000,00 30 622 754,07

1.1 Fellestjenester 48 708 683,73 53 484 000,00 60 450 000,00 49 535 945,55

2.0 Barnehage og skole 235 471 969,32 235 577 000,00 233 377 000,00 231 361 888,06

3.0 Familie og velferd 168 931 377,09 164 736 000,00 153 977 000,00 172 028 876,84

4.0 Helse og omsorg 189 763 999,10 188 102 000,00 182 698 000,00 188 426 582,21

5.0 Kultur og samfunn 80 480 401,95 84 171 000,00 80 430 000,00 78 605 167,77

5.1 Kultur og samfunn VAR -16 157 802,01 -15 581 000,00 -15 719 000,00 -15 328 747,29

6.0 Politiske organer 7 366 167,35 7 491 000,00 7 474 000,00 7 974 843,87

Totalt 748 309 514,59 751 655 000,00 736 133 000,00 743 227 311,08  
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1.3 Økonomisk oversikt drift. 
Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap

2018 2018 2018 2017

Driftsinntekter

Brukerbetalinger 39 636 650,70 42 760 000,00 43 036 000,00 40 828 374,95

Andre salgs- og leieinntekter 81 686 789,69 77 794 000,00 77 844 000,00 78 489 684,52

Overføringer med krav til motytelse 162 465 323,46 128 963 000,00 127 266 000,00 154 573 161,35

Rammetilskudd 403 597 009,00 409 188 000,00 409 188 000,00 395 571 023,29

Andre statlige overføringer 78 634 800,49 62 660 275,00 59 870 000,00 80 134 136,02

Andre overføringer 8 364 795,86 984 000,00 984 000,00 21 785 247,04

Skatt på inntekt og formue 356 430 413,76 342 497 000,00 339 497 000,00 341 303 856,69

Eiendomsskatt 7 668 304,50 7 650 000,00 7 650 000,00 5 924 499,80

Andre direkte og indirekte skatter 193 380,00 190 000,00 190 000,00 193 380,00

Sum driftsinntekter 1 138 677 467,46 1 072 686 275,00 1 065 525 000,00 1 118 803 363,66

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 562 611 720,32 539 433 000,00 534 104 000,00 548 386 128,91

Sosiale utgifter 148 187 823,27 153 644 815,00 155 090 000,00 146 068 084,17

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 125 252 726,57 116 860 460,00 114 492 000,00 125 368 292,80

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 151 264 220,39 138 019 000,00 135 082 000,00 149 694 333,29

Overføringer 72 963 255,21 66 000 000,00 57 899 000,00 69 726 735,84

Avskrivninger 45 085 981,00 47 000 000,00 47 000 000,00 43 371 237,00

Fordelte utgifter -2 535 799,23 -1 852 000,00 -1 852 000,00 -2 216 798,69

Sum driftsutgifter 1 102 829 927,53 1 059 105 275,00 1 041 815 000,00 1 080 398 013,32

Brutto driftsresultat 35 847 539,93 13 581 000,00 23 710 000,00 38 405 350,34

Finansinntekter

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 7 753 219,38 6 845 000,00 6 845 000,00 8 290 028,63

Gevinst på finansielle sintrumenter (oml.m.) 726 952,83 1 000 000,00 1 000 000,00 1 096 089,14

Mottatte avdrag på utlån 91 592,28 250 000,00 250 000,00 56 234,94

Sum eksterne finansinntekter 8 571 764,49 8 095 000,00 8 095 000,00 9 442 352,71

Finansutgifter

Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 15 704 646,00 17 706 000,00 19 706 000,00 16 098 352,70

Tap på finansielle sintrumenter (oml.m.) 0,00

Avdragsutgifter 45 481 934,00 45 796 000,00 46 796 000,00 44 822 852,00

Utlån 83 915,00 550 000,00 550 000,00 28 000,00

Sum eksterne finansutgifter 61 270 495,00 64 052 000,00 67 052 000,00 60 949 204,70

Resultat eksterne finanstransaksjoner -52 698 730,51 -55 957 000,00 -58 957 000,00 -51 506 851,99

Motpost avskrivninger 45 085 981,00 47 000 000,00 47 000 000,00 43 371 237,00

Netto driftsresultat 28 234 790,42 4 624 000,00 11 753 000,00 30 269 735,35

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 13 519 580,73 13 519 581,00 0,00 1 145 350,41

Bruk av disposisjonsfond 2 813 330,00 2 852 000,00 1 300 000,00 1 389 176,00

Bruk av bundne fond 9 035 790,89 4 539 000,00 4 157 000,00 4 938 622,78

Sum bruk av avsetninger 25 368 701,62 20 910 581,00 5 457 000,00 7 473 149,19

Overført til investeringsregnskapet 2 115 440,40 2 000 000,00 0,00 237 450,77

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00

Avsetninger til disposisjonsfond 21 690 911,00 21 729 581,00 16 180 000,00 1 597 176,00

Avsetninger til bundne fond 9 633 615,76 1 805 000,00 1 030 000,00 22 388 677,04

Sum avsetninger 33 439 967,16 25 534 581,00 17 210 000,00 24 223 303,81

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 20 163 524,88 0,00 0,00 13 519 580,73  
 



                                                                                               5 

2. INVESTERINGSREGNSKAPET 

2.1 Regnskapsskjema 2A – investering med finansiering. 

Regnskap Buds(end) Budsjett    Regnskap 

2018 2018 2018 2017

Investeringer i anleggsmidler 118 286 186,32 167 406 856,00 242 325 000,00 152 593 320,31

Utlån og forskutteringer 11 752 992,00 13 819 900,00 13 200 000,00 13 523 245,00

Avdrag på lån 3 454 538,70 3 992 000,00 3 992 000,00 13 422 705,05

Avsetninger 8 422 112,89 0,00 0,00 556 347,25

Årets finansieringsbehov 141 915 829,91 185 218 756,00 259 517 000,00 180 095 617,61

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 89 383 999,41 142 613 027,00 159 898 000,00 117 893 623,15

Inntekter fra salg av 

anleggsmidler 16 940 022,00 2 000 000,00 5 150 500,00

Tilskudd til investeringer 12 854 452,95 14 865 812,00 54 402 000,00 9 452 916,00

Kompensasjon for 

merverdiavgift 7 670 788,91 17 547 917,00 35 025 000,00 24 362 688,64

Mottatte avdrag på lån og 

refusjoner 9 054 805,59 4 992 000,00 4 992 000,00 13 832 750,76

Andre inntekter 530 555,00 0,00 0,00

Sum ekstern finansiering 136 434 623,86 180 018 756,00 256 317 000,00 170 692 478,55

Overført fra driftsregnskapet 2 115 440,40 2 000 000,00 0,00 237 450,77

Bruk av avsetninger 3 365 765,65 3 200 000,00 3 200 000,00 9 165 688,29

Sum finansiering 141 915 829,91 185 218 756,00 259 517 000,00 180 095 617,61

Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00  
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2.2 Regnskapsskjema 2B – investering i anleggsmidler. 
 

Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap

2018 2018 2018 2017
600 Ringforsyning Gran sentrum 2 117 584,17       2 200 000,00       -                          4 094 800,75       

601 Bjerke boligfelt del 2 -                         -                         -                          2 640 180,80       

603 Inventar og utstyr mm ny barnehage -                         -                         -                          233 520,00          

606 Nytt sykehjem og omsorgsboliger (avsluttet juni 

2017) -                         -                         -                          2 268 719,54       

607 Mohagen vest 1 232 768,24       1 358 841,00       -                          -                         

608 Lukking brannavvik kommunale bygg og kirker 3 438 468,79       6 420 234,00       6 000 000,00        3 956 789,15       

612 "Ny base" Markatun 2 760 101,24       2 901 248,00       -                          88 830,01            

613 Marka helse og omsorgssenter - forprosjekt -                         -                         -                          1 045 592,37       

614 Universell  utforming 2 545 963,41       4 000 000,00       2 000 000,00        -                         

615 Grunnerverv flomforebygging Brandbu 835 520,98          5 000 000,00       -                          -                         

616 Biler brann og redning 584 642,42          1 800 000,00       1 800 000,00        -                         

617 Lygnalia hyttefelt del 3 -                         -                         -                          3 914 324,80       

618 Granumstranda -                         -                         -                          2 802 395,13       

619 Nytt sykjehjem og omsorgsboliger Sagatange - 

forprosjekt 46 363 663,96    65 125 244,00    144 150 000,00   5 224 755,91       

620 Salg av tomter 548 498,39          -                         -                          166 980,25          

621 Brannskade rådhuset 803,25                  -                         -                          411 645,38          

622 Brannskade garasje Gran ungdomsskole -                         -                         -                          344 014,50          

623 Marke helse og omsorgssenter - forprosjekt 961 217,50          1 100 000,00       800 000,00           

624 Ny VA-trase Bjerke -                         -                          779 413,60          

625 Bil  oppmåling -                          240 020,00          

626 Vegstasjon 607 216,70          923 369,00          25 000 000,00     76 631,25            

627 Egenandel flomsikring Brandbu -                         2 000 000,00       2 000 000,00        -                         

628 Flomsikring Hovsbekken 117 472,38          5 000 000,00       5 000 000,00        -                         

629 V (A) Julibakka -                         500 000,00          2 500 000,00        -                         

630 Nødstrømsaggregat 429 426,00          1 000 000,00       2 000 000,00        -                         

631 VA Brandbu sentrum 4 799 775,00       5 000 000,00       5 000 000,00        -                         

633 Vannskade Marka helse og omsorgssenter 336 271,00          -                         -                          -                         

635 Avsluttede prosjekt, i  reklamasjonstiden 220 129,33          -                         -                          -                         

636 Kjøp av tomt 150/21 og 150/28 10 937,50            -                         -                          -                         

650 Lygna hyttefelt del 3-2 4 000 000,00       -                         -                          -                         

655 Rognstadenga VA 1 486 268,00       -                         -                          -                         

656 Steinerudsvingen 153/183 1 690 890,00       -                         -                          -                         

738 Gran rådhus, ominnredning 2018 1 988 801,16       2 500 000,00       -                          -                         

750 Granum KPS - reklamasjon 334 217,58          -                         -                          252 312,72          

755 Justeringer Mva 8 198,67               

812 Utvidelse av Mohagan næringsområde 534 575,00          -                         -                          -101 220,00

834 Klokkerlåven/grunnforhold mm -                         200 000,00          -                          0,00

866 Gang/sykkelveg Storlinna Dales veg -                         -                          -16 791,40

901 IKT Sentralt 1 290 027,25       1 352 338,00       1 200 000,00        424 852,50          

910 Utstyr og velferdsteknologi i  PLO 37 515,91            -                         -                          1 364 835,00       

915 Veger - asfaltering 81 965,00            2 250 000,00       2 250 000,00        567 554,00          

917 Utskifting av maskiner/biler 3 220 125,00       2 724 363,00       2 700 000,00        -                         

918 Trafikksikring 435 114,60          489 865,00          1 125 000,00        1 193 518,00       

922 V/A - etablering av krisevannforsyning 753 000,00          453 000,00          2 136 000,00        378 676,00          

942 V/A - Plassbakken - Teslo 10 068,80            3 000 000,00       5 000 000,00        -                          
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Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap

2018 2018 2018 2017

950 Ny kommunal barnehage 342 748,52          391 000,00          -                          309 598,45          

953 Brandbu sentrum - sentrumsutvikling -                          235,20                  

959 Ombygging rådhuset, utleide lokaler 670 568,23          -                         -                          -                         

964 Opprustning/påkostning kommunale bygg 9 070 467,56       10 000 000,00    10 000 000,00     6 622 976,76       

965 Kirkelig fellesråd 600 000,00          600 000,00          600 000,00           1 350 000,00       

966 Utbedring vognskjul bjoneroa barnehage 31 781,00            500 000,00          -                          -                         

967 Oppgradering av gatelys -                         -                         -                          600 000,00          

968 Biler VA -                         -                         -                          357 873,00          

971 Oppgradering veger 990 811,25          1 000 000,00       1 000 000,00        1 068 605,00       

973 Brandbu sentrum - Flomsikring 1 137 798,75       2 876 970,00       3 000 000,00        123 030,00          

975 Vannforsyning Lygna -                         -                         -                          14 700,00            

976 Brandbu - Tilrettelegging/videreutvikling 

uteområder 1 482 590,86       3 249 961,00       1 800 000,00        350 038,75          

977 Brandbu ungdomsskole - rehabilitering 2 895 042,61       3 000 000,00       -                          82 400 120,85    

978 Brandbu barneskole - Hovedprosjekt 63 066,85            80 000,00            -                          1 631 505,23       

983 Nøkkelhåndteringssystem hjemmetjenesten -                         -                         -                          1 277 404,00       

984 Markadumpa - Hovedprosjekt -63 428,73 -                         -                          276 411,64          

985 Kjøp, utvikling og salg av boligtomter 128 988,75          -                         -                          -                         

986 Tiltakspakke EPC prosjekter 689 938,20          4 066 124,00       -                          3 547 647,85       

989 Reinvesteringer VA-ledningsnett 11 158 491,52    12 334 717,00    8 000 000,00        3 538 100,25       

990 V/A - Vann Paulsrud - Moen bedehus 4 698 723,63       7 945 582,00       -                          38 622,40            

992 VA - Fredheim 208 562,00          264 000,00          3 764 000,00        7 138 241,22       

993 Renovering (lett) Solheim barnehage 398 808,09          300 000,00          -                          4 262 829,45       

994 Boligplan - Anskaffelse leil igheter -                         3 500 000,00       3 500 000,00        -                         

995 Lygnalia hyttefelt -                         -                         -                          4 389 708,00       

997 Vegløsning og uteområde Granvang -                         -                         -                          666 030,00          

998 Gangvegstruktur Brandbu barneskole -                         -                         -                          269 278,00          

999 Arbeidsplasser kulturskolen - møbler -                         -                         -                          8 014,00               

Totalt 118 286 186,32  167 406 856,00  242 325 000,00   152 593 320,31   
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2.3 Økonomisk oversikt – investering. 
 Regnskap Buds (end) Budsjett Regnskap

Inntekter 2018 2018 2018 2017

Salg av driftsmidler og fast eiendom 16 940 022,00     0,00 2 000 000,00       5 150 500,00       

Andre salgsinntekter 530 555,00          0,00 0,00 0,00

Overføringer med krav til  motytelse 936 506,32          1 000 000,00       1 000 000,00       673 224,50          

Kompensasjon for merverdiavgift 7 670 788,91       17 547 917,00     35 025 000,00     24 362 688,64     

Statlige overføringer 1 306 000,00       14 865 812,00     54 402 000,00     1 969 025,00       

Andre overføringer 11 548 452,95     0,00 0,00 7 483 891,00       

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum inntekter 38 932 325,18     33 413 729,00     92 427 000,00     39 639 329,14     

Utgifter

Lønnsutgifter 1 129 067,62       0,00 0,00 828 441,17           

Sosiale utgifter 439 297,80          0,00 0,00 299 861,96           Kjøp av varer og tj som inngår i  

tj.produksjon 108 439 173,14  149 859 936,75  206 701 000,00  125 751 815,30   

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00 0,00

Overføringer 8 278 987,58       17 546 919,25     35 624 000,00     25 712 688,64     

Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. -339,82 0,00 0,00 513,24

Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum utgifter 118 286 186,32  167 406 856,00 242 325 000,00 152 593 320,31  

Finanstransaksjoner

Avdragsutgifter 3 454 538,70       3 992 000,00        3 992 000,00        13 422 705,05     

Utlån 8 568 000,00       10 619 900,00     10 000 000,00     10 545 000,00     

Kjøp av aksjer og andeler 3 184 992,00       3 200 000,00        3 200 000,00        2 978 245,00        

Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00

Avsetninger til  ubundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00

Avsetninger til  bundne fond 8 422 112,89       0,00 0,00 556 347,25           

Avsetninger til  l ikviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum finansieringstransaksjoner 23 629 643,59     17 811 900,00 17 192 000,00 27 502 297,30     

Finansieringsbehov 102 983 504,73  151 805 027,00 167 090 000,00 140 456 288,47

Dekket slik:

Bruk av lån 89 383 999,41     142 613 027,00   159 898 000,00   117 893 623,15   

Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,00

Mottatte avdrag på utlån 8 118 299,27       3 992 000,00        3 992 000,00        13 159 526,26     

Overføringer fra driftsregnskapet 2 115 440,40       2 000 000,00        0,00 237 450,77           

Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00

Bruk av disposisjonsfond 3 184 992,00       3 200 000,00        3 200 000,00        2 978 245,00        

Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00

Bruk av ubundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00

Bruk av bundne fond 180 773,65          0,00 0,00 6 187 443,29        

Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum finansiering 102 983 504,73  151 805 027,00 167 090 000,00 140 456 288,47  

Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00  
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3. BALANSEN. 
Regnskap Regnskap

2 018 2 017

EIENDELER

Anleggsmidler 2 802 346 838,76 2 638 027 524,80

Herav:

Faste eiendommer og anlegg 1 349 556 661,79 1 278 971 133,96

Utstyr, maskiner og transportmidler 37 624 607,83 38 945 217,15

Utlån 97 300 126,43 96 858 102,98

Aksjer og andeler 91 896 865,71 88 711 873,71

Pensjonsmidler 1 225 968 577,00 1 134 541 197,00

Omløpsmidler 369 981 858,71 333 346 573,79

Herav:

Kortsiktige fordringer 87 495 251,25 89 310 414,32

Premieavvik 66 963 492,00 62 239 171,00

Aksjer og andeler 62 419 429,97 61 692 477,14

Sertifikater

Obligasjoner

Kasse, postgiro, bankinnskudd 153 103 685,49 120 104 511,33

SUM EIENDELER 3 172 328 697,47 2 971 374 098,59

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 669 323 640,48 538 053 632,97

Herav:

Disposisjonsfond 66 187 777,32 50 495 188,32

Bundne driftsfond 47 395 454,74 46 797 629,87

Ubundne investeringsfond 32 079 470,31 32 079 470,31

Bundne investeringsfond 10 345 669,86 2 104 330,62

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift -9 813 510,10 -9 813 510,10

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest

Regnskapsmessig mindreforbruk 20 163 524,88 13 519 580,73

Regnskapsmessig merforbruk

Udisponert i invregnskap

Udekket i invregnskap

Likviditetsreserve

Kapitalkonto 502 965 253,47 402 870 943,22

Langsiktig gjeld 2 352 086 420,00 2 278 505 415,70

Herav:

Pensjonsforpliktelser 1 408 061 181,00 1 384 283 704,00

Ihendehaverobligasjonslån

Sertifikatlån 20 634 000,00 20 634 000,00

Andre lån 923 391 239,00 873 587 711,70

Kortsiktig gjeld 150 918 636,99 154 815 049,92

Herav:

Kassekredittlån 0,00 0,00

Annen kortsiktig gjeld 150 918 636,99 154 815 049,92

Premieavvik

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 172 328 697,47 2 971 374 098,59

MEMORIAKONTI

Memoriakonto 52 639 626,05 43 283 625,46

Herav:

Ubrukte lånemidler 52 639 626,05 43 283 625,46

Andre memoriakonti

Motkonto for memoriakontiene -52 639 626,05 43 283 625,46  
    Jaren, 10. april 2019 

       
Lars Ole Saugnes      Marianne Olsson 
Rådmann       Fagleder økonomi 
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4. FORSKRIFTSBESTEMTE NOTER. 

4.1 Endring i arbeidskapital. 
Regnskap Budsj (end) Budsjett    Regnskap 

2018 2018 2018 2017

Anskaffelse og anvendelse av midler

Anskaffelse av midler:

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 1 138 677 467,46 1 072 686 275,00 1 065 525 000,00 1 118 803 363,66

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 38 932 325,18 33 413 729,00 92 427 000,00 39 639 329,14

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 106 074 063,17 154 700 027,00 171 985 000,00 140 495 502,12

Sum anskaffelse av midler 1 283 683 855,81 1 260 800 031,00 1 329 937 000,00 1 298 938 194,92

Anvendelse av midler:

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1 057 743 946,53 1 006 327 275,00 994 059 000,00 1 037 026 776,32

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 118 286 526,14 167 406 856,00 242 325 000,00 152 592 807,07

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 76 477 685,88 81 863 900,00 84 244 000,00 87 895 667,99

Sum anvendelse av midler 1 252 508 158,55 1 255 598 031,00 1 320 628 000,00 1 277 515 251,38

Anskaffelse - anvendelse av midler 31 175 697,26 5 202 000,00 9 309 000,00 21 422 943,54

Endring i ubrukte lånemidler 9 356 000,59 0,00 0,00 -16 743 623,15

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00 0,00 0,00

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 0,00 0,00

Endring i arbeidskapital 40 531 697,85 5 202 000,00 9 309 000,00 4 679 320,39  

 

Regnskap Regnskap

2018 2017

OMLØPSMIDLER

Endring betalingsmidler 32 999 174,16 31 984 333,79

Endring ihendehaverobl og sertifikater

Endring kortsiktige fordringer -1 815 163,07 -9 981 293,04

Endring premieavvik 4 724 321,00 289 787,00

Endring aksjer og andeler 726 952,83 1 096 089,14

ENDRING OMLØPSMIDLER (A) 36 635 284,92 23 388 916,89

KORTSIKTIG GJELD

Endring kortsiktig gjeld (B) 3 896 412,93 -18 709 596,50

ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 40 531 697,85 4 679 320,39  
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4.2 Pensjon. 
Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Regnskapsføring av pensjon

Økonomiske forutsetninger (§13-5): KLP

Forventet avkastning pensjonsmidler 4,50 %

Diskonteringsrente 4,00 %

Forventet årlig lønnsvekst 2,97 %

Forventet årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 2,97 %

Forventet årlig vekst i pensjonsreguleringen 2,20 %

Forholdstall fra KMD 1,00

Pensjonskostnad (F § 13-1, C) 2018 2017

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 49 158 757 46 572 428

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 47 598 061 45 995 740

 - Forventet avkastning på pensjonsmidlene -47 152 473 -43 031 130

Administrasjonskostnader 3 842 775 3 727 976

Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 53 447 120 53 265 014

Betalt premie i året 68 689 959 63 628 563

Årets premieavvik -15 242 839 -10 363 549

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik (F § 13-1, E)

Arb.giveravg. Arb.giveravg.

Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12. dette år. 1 219 163 185 171 902 009 1 177 973 150 166 094 214

Pensjonsmidler pr. 31.12. dette år. 1 109 022 380 156 372 156 1 011 312 672 142 595 087

Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12. 110 140 805 15 529 854 166 660 478 23 499 127

Årets premieavvik 15 242 839 1 914 648 10 363 549 1 291 376

Sum premieavvik tidligere år (pr. 01.01. dette år) 56 159 955 7 156 073 55 621 979 7 101 564

Sum amortisert premieavvik dette året -10 720 148 -1 369 998 -9 825 573 -1 236 867

Akkumulert premieavvik pr. 31.12. 60 682 646 7 700 723 56 159 955 7 156 073

Spesifikasjon av estimatavvik

Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjons-

midler forpliktelser midler forpliktelser

Faktiske midler/forpliktelser (31.12. forrige år) 1 011 312 672 1 177 973 150 944 213 121 1 121 237 148

Estimerte midler/forpliktelser (01.01. dette år) 1 033 795 521 1 159 179 165 938 799 569 1 133 721 556

Årets estimatavvik (01.01.) -22 482 849 18 793 985 5 413 552 -12 484 408

Akkumulert avvik tidligere år (01.01. dette år) 0 0

Amortisert avvik dette år 22 482 849 -18 793 985 -5 413 552 12 484 408

Akkumulert estimatavvik 31.12 dette år 0 0 0 0

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer 

ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningen  omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med 

samlet pensjonsnivå på ca 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige 

forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som 

betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt 

pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. 

Premieavviket tilbakeføres igjen over de neste 7, 10  eller 15  årene.  
Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis 

anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Kommunal Landspensjonskasse - KLP

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik

2018 2017

2018 2017
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Premieavvik som gjenstår å utgiftsføre fordelt på amortiseringsperioder: 
 

År Amortiseringstid Amortisering

2002-2010 15 år 10 058 236           

2011-2013 10 år 15 936 569           

2014-2017 7 år 42 388 575           

68 383 380            
 
 
 
Premiefond: 

15 684 355           

         -15 684 355 

Frigjort tilleggsavsetning                             -   

Garantert rente                 189 934 

Innestående pr 31.12.2018                 189 934 

Innestående premiefond i KLP til dekning 

av kommende pensjonspremie pr 01.01

Dekket av premiefond

 
 
 
 
 
Medlemsstatus: 

2018 2017

Antall aktive 1215 1203

Antall pensjoner 1316 729

Gj.snitts pensjonsgrunnlag, aktive 315 442 296 120

Gj.snitts alder, aktive 44,41 43,32

Gj.snitts tjenestetid, aktive 9,85 9,32  
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Økonomiske forutsetninger (§13-5): SPK

Forventet avkastning pensjonsmidler 4,20 %

Diskonteringsrente 4,00 %

Forventet årlig lønnsvekst 2,97 %

Forventet årlig G- og pensjonsregulering  2,97 %

Pensjonskostnad (F § 13-1, C) 2018 2017

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 9 779 128 10 260 554

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 6 026 750 6 353 380

 - Forventet avkastning på pensjonsmidlene -4 494 798 -4 735 564

Avregning tidligere år

Administrasjonskostnader 328 401 337 509

Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 11 639 481 12 215 879

Betalt premie i året 11 193 217 11 820 364

Årets premieavvik 446 264 395 515

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik (F § 13-1, E)

Arb.giveravg. Arb.giveravg.

Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12. dette år. 166 474 633 23 472 923 175 448 422 24 738 228

Pensjonsmidler pr. 31.12. dette år. 116 946 197 16 489 414 123 228 525 17 375 222

Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12. 49 528 436 6 983 509 52 219 897 7 363 005

Årets premieavvik -446 264 -52 047 -395 515 -46 735

Sum premieavvik tidligere år (pr. 01.01. dette år.) -964 964 -111 893 -694 121 -80 038

Sum amortisert premieavvik dette året 139 414 15 877 124 672 14 880

Akkumulert premieavvik pr. 31.12 -1 271 814 -148 063 -964 964 -111 893

Spesifikasjon av estimatavvik

Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjons-

midler forpliktelser midler forpliktelser

Faktiske midler/forpliktelser (31.12. forrige år) -101 586 583 150 668 755 -107 010 106 158 834 488

Estimerte midler/forpliktelser (01.01. dette år) 123 228 525 -175 448 422 124 332 671 -172 658 800

Årets estimatavvik (01.01.) 21 641 942 -24 779 667 17 322 565 -13 824 312

Akkumulert avvik tidligere år (01.01. dette år) 0 0 0 0

Amortisert avvik dette år -21 641 942 24 779 667 -17 322 565 13 824 312

Akkumulert estimatavvik 31.12 dette år 0 0 0 0

Statens pensjonskasse - SPK.

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik

2018 2017

2018 2017

 
 
 
 
 
Premieavvik som gjenstår å utgiftsføre fordelt på amortiseringsperioder: 
 

År Amortiseringstid Amortisering

2002-2010 15 år -52 990,00           

2011-2013 10 år -2 022 073,00     

2014-2017 7 år 655 186,00          

     -1 419 877,00  
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Samlet for begge pensjonsordningene: 

Regnskap 2018 Regnskap 2017

Innbetalt premie 79 883 176               75 448 927                 

Netto pensjonskostnad 65 086 601               65 480 893                 

Årets premieavvik -14 796 575              -9 968 034                  

Årets andel av tidligere års premieavvik (utgiftsført) 10 720 148               9 825 573                   

Årets andel av tidligere års  premieavvik (inntektsført) -139 414                   -124 672                     

Netto arbeidsgiveravgift på  årets og tidligere års premieavvik -508 480                   -22 654                       

Inntektsført premieavvik -4 724 321                -289 787                     

 
 
Premieavviket er et omløpsmiddel, tabellen viser premieavvikets andel av omløpsmidler. 

Regnskap 2018 Regnskap 2017

Gjenstående positivt premieavvik som skal utgiftsføres senere år 66 963 492 62 239 171

I % av omløpsmidler 18,10 % 19,99 %  

 

4.3 Garantiansvar. 

 Garantier gitt av kommunen – nedkvittert pr 31.12.18 

Garanti gitt  2018 2017 Utløpsår 

    

Med hjemmel i sosiallovgivningen 511 850  726 400 2019 

Trulserudenga barnehage SA 5 326 878 5 546 402 2035 

    

Sum garantier 5 838 728   

 
Det har ikke vært tap eller innfrielse av garantier i 2018 . 
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4.4 Interkommunale samarbeid. 

Regnskap Regnskap

2 018 2 017

Interkommunalt samarbeid der Gran kommune 

er kontorkommune:

Brann, feiing og forebyggende tiltak mLunner

Kommunens brutto utgift 22 490 21 430

Egne inntekter -7 501 -5 348

Overføring fra deltakere -6 158 -7 319

Kommunens netto utgift 8 831 8 763

Helsestasjon for ungdom m/Lunner

Kommunens brutto utgift 47 56

Egne inntekter 0 0

Overføring fra deltakere -31 -33

Kommunens netto utgift 16 23

Innkjøp m/Lunner og Jevnaker

Kommunens brutto utgift 404 870

Egne inntekter -17 -7

Overføring fra deltakere -207 -462

Kommunens netto utgift 180 401

Kulturkontor m/ Lunner

Kommunens brutto utgift 6 185 5 341

Egne inntekter -1 497 -1 166

Overføring fra deltakere -3 579 -3 128

Kommunens netto utgift 1 109 1 047

Kulturskolen m/Lunner

Kommunens brutto utgift 9 776 9 736

Egne inntekter -2 888 -2 727

Overføring fra deltakere -1 910 -1 858

Kommunens netto utgift 4 978 5 151

Landbrukskontor m/Lunner og Jevnaker

Kommunens brutto utgift 8 908 9 948

Egne inntekter -3 186 -3 852

Overføring fra deltakere -1 841 -2 365

Kommunens netto utgift 3 881 3 731

Interkommunal legevakt m/ Lunner

Kommunens brutto utgift 5 884 6 257

Egne inntekter -759 -951

Overføring fra deltakere -2 019 -2 138

Kommunens netto utgift 3 106 3 168
 

 
 



                                                                                               16 

Regnskap Regnskap

2 018 2 017

Interkommunalt samarbeid m/Lunner om 

Etablererveileder

Kommunens brutto utgift 639 645

Egne inntekter -127 -129

Overføring fra deltakere -203 -205

Kommunens netto utgift 309 311

Regionrådet m/Lunner og Jevnaker

Kommunens brutto utgift 1 426 1 509

Egne inntekter -479 -490

Overføring fra deltakere -668 -703

Kommunens netto utgift 279 316

Interkommunalt samarbeid der Lunner 

kommune er kontorkommune:

Flyktningkontor

Kommunens brutto utgift 22 244 24 019

Herav overføring til vertskommunen 7 065 7 512

Egne inntekter -730 -365

Kommunens netto utgift 21 514 23 654

Skatteoppkrever

Kommunens brutto utgift - overføring til 

vertskommunen 1 852 1 800

Egne inntekter 0 0

Kommunens netto utgift 1 852 1 800

Voksenopplæring

Kommunens brutto utgift - overføring til 

vertskommunen 11 609 12 188

Egne inntekter -6 421 -6 463

Kommunens netto utgift 5 188 5 725

Interkommunalt vannverk

Overføring til vertskommunen 2 310 1 334

Samarbeid med Gran kommune som 

vertskommune - Lunner kommune 

og Staten som deltagere.

NAV-Hadeland

Kommunens brutto utgift 40 391 41 362

Egne inntekter -1 971 -1 284

Overføring fra deltakere -14 211 -15 168

Kommunens netto utgift 24 209 24 910

Interkommunalt samarbeid der Gjøvik er 

kontorkommune:

Legevaktsformidling - nattlegevakt 2 507 2 033  
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Regnskap Regnskap

2 018 2 017

Interkommunalt samarbeid der Ringerike er 

kontorkommune:

Krisesenter 1 126 1 101

Interkommunalt samarbeid der Oppland 

fylkeskommune er kontorkommune:

IKA-Opplandene (arkivsamarbeid) 415 395  
 

Regnskap Regnskap

2 018 2 017

Gran kommunes deltagelse i IKS:

Gjøvik helse og miljøtilsyn IKS, eierandel 16,3%

Driftstilskudd 762 734

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep 

IKS, årlig innskudd etter offisielle folketall

Driftstilskudd 44 40  
 
Noten viser samarbeid organisert etter Kommuneloven, i tillegg er også andre samarbeid tatt inn. 
 
Der Gran er vertskommune, viser oversikten direkte utgifter og inntekter ført på det enkelte ansvarsområde. 
Pensjon og overhead-kostnader er i tillegg fakturert deltagerkommunene men er inntektsført på 
fellesområde 1.1. 
 

4.5 Aksjer og andeler (finansielle anleggsmidler). 
 

Antall 

aksjer/andeler

Eierandel i 

%

Bokført verdi 

01/01

Kjøp/salg 

antall Verdi

Bokført verdi 

31/12

KUF-fond Oppland 1 5 226 5 226

Biblioteksentralen 8 0,21 2 400 2 400

A/S Hadelandprodukter 1300 35,70 650 000 650 000

A/S Bjoneroa kulturbygg 2 000 80,16 200 000 200 000

HRA A/S 811 21,00 811 000 811 000

Hadeland energi AS 65 000 34,00 53 842 633 53 842 633

Hadeland kraft AS 17 500 25,50 3 500 000 3 500 000

Randsfjordmuseene AS 22 11,00 12 100 12 100

AL Vestoppland folkehøyskole 93,87 300 000 300 000

Landbrukets fagråd Hadeland 20,00 6 000 6 000

Innlandet revisjon IKS, kapital 7,66 149 200 149 200

KLP - kapitalinnskudd 28 933 315 3 184 992 32 118 307

Hadelandshagen AS 300 34,70 300 000 300 000

Totalt 88 711 874 2 780 637 91 896 866
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4.6 Bruk og avsetning til fond. 
 
Alle fond. Bruk/avsetninger i drifts og investeringsregnskapet. 

Fond samlet
Beholdning 

01.01.2018
Avsetninger

Bruk av fond i 

driftsregnskapet

Bruk av fond i 

inv.regnskapet

Beholdning 

31.12.2018

Disposisjonsfond 50 495 188 21 690 911 2 813 330 3 184 992 66 187 777

Bundne driftsfond 46 797 630 9 633 616 9 035 791 0 47 395 455

Ubundne investeringsfond 32 079 470 0 0 32 079 470

Bundne investeringsfond 2 104 331 8 422 113 180 774 10 345 670

Samlede avsetninger og bruk av avsetninger 131 476 619 39 746 640 11 849 121 3 365 766 156 008 372  
 
 
Bundne driftsfond. 

Bundne driftsfond

Beholdning 

01.01.2018
Avsetninger Bruk av fond

Beholdning 

31.12.2018

Bundne driftsfond

Næringsfond/Kraftfond 4 530 000 4 530 000

Selvkostfond avløp 5 966 414 2 361 332 3 605 082

Selvkostfond vann 3 199 962 1 519 645 1 680 317

Selvkostfond septikk 2 700 384 897 104 3 597 488

Selvkostfond feiing 545 588 257 298 802 886

Selvkostfond kart/oppmling 644 472 480 162 164 310

Selvkost kontrollgebyr 463 161 270 182 733 343

Selvkostfond byggesak 0 272 096 0 272 096

NKOM bredbånd 15 280 000 0 0 15 280 000

Øvrige bundne driftsfond 13 467 649 7 936 936 4 674 652 16 729 933

Sum 46 797 630 9 633 616 9 035 791 47 395 455  
 
 
Ubundne investeringsfond. 

Ubundne investeringsfond

Beholdning 

01.01.2018
Avsetninger Bruk av fond

Beholdning 

31.12.2018

Kapitalfond 2 451 858 0 0 2 451 858

Kapitalfond, kraft 29 627 612 0 0 29 627 612

Sum ubundne investeringsfond 32 079 470 0 0 32 079 470

Bruk og avsetning vedtatt av 

kommunestyret:

 
 
 
Bundne investeringsfond. 

Bundne investeringsfond

Beholdning 

01.01.2018
Avsetninger Bruk av fond

Beholdning 

31.12.2018

Bundne investeringsfond

Ekstraordinære avdrag startlån 2 812 3 757 415 2 812 3 757 415

Hyttefelter Lygna - anleggsbidrag 374 564 4 645 274 5 019 838

Parkering Gran sentrum 400 000 400 000

Gran sentrum - utbyggingsavtaler 1 093 659 19 423 1 113 082

Bjerke boligfelt - anleggsbidrag 177 962 177 962 0

Andre bundne investeringsfond 55 334 55 334

Sum 2 104 331 8 422 113 180 774 10 345 670  
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Disposisjonsfond. 

Disposisjonsfond

Beholdning 

01.01.2018
Avsetninger Bruk av fond

Beholdning 

31.12.2018

Disposisjonsfond 40 185 584 10 429 581 5 736 992 44 878 173

Utbytte fra HEV 8 119 000 8 119 000

Flyktningefond 1 055 700 4 000 000 5 055 700

Premieavviksfond 7 000 000 7 000 000

Tapsfond startlån 1 025 905 1 025 905

Reguleringsfond 100 000 261 330 261 330 100 000

Fond brann 9 000 9 000

Sum disposisjonsfond 50 495 188 21 690 911 5 998 322 66 187 777

Bruk og avsetning vedtatt av 

kommunestyret:

 
 
UB 31.12 viser saldo på disposisjonsfondene.  Fondene er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts – og  
investeringsformål. I henhold til økonomireglementet er det kun Kommunestyret som disponerer 
disposisjonsfondene. 
 
 
Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. 

Regnskap 

2018

Justert 

budsjett 2018
Bruk av fond

Regnskap 

2017

0 0 0 0

194 000

500 000 500 000 0

1 500 000 1 500 000

115 440 43 450

Sum overført til investeringsregnskapet 2 115 440 2 000 000 0 237 450

Overføring vedtatt av kommunestyret

Overføring foretatt av underordnet 

organ, herav:

Overføring fra driftsregnskapet til 

investeringsregnskapet

Porteføljprosjekter, Nytt sykehjem og  

Forprosjekt Marka helse og 

omsorgssenter

Renter til bundne investeringsfond

Barnehage og skole, inventar ny 

barnehage.

Kultur og samfun, eiendom: Etablering 

av Familiens hus/ombygging rådhus
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4.7 Kapitalkonto. 

Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året:

 IB 01.01.2018 Balanse         402 870 943,22 

Salg av fast eiendom og anlegg             2 649 601,00 

Avskriving av utstyr, maskiner 

og transportmidler             7 239 624,00 

Aktivering av utstyr, 

maskiner              5 919 014,68 

Avskriving av fast eiendom og 

anlegg.           37 846 357,00 

Oppskriving fast 

eiendom

Nedskrivning av utstyr, 

maskiner og transportmidler

Oppskriving av utstyr, 

maskiner og 

transportmidler

Nedskrivninger fast eiendom

Kjøp av aksjer og 

andeler              3 184 992,00 

Salg av aksjer

Nedskrivning av aksjer og 

andeler

Oppskrivning av aksjer 

og andeler

Avdrag på startlån             8 118 299,27 Utlån startlån mm              8 568 000,00 

Avdrag på sosial lån                   91 592,28 Utlån sosial lån                    83 915,00 

Avskrivning sosial utlån

Bruk av midler fra eksterne lån           89 383 999,41 Avdrag på eksterne lån            48 936 472,70 

Pensjonsforpliktelser - endring           23 777 477,00 

Pensjonsmidler - 

endring            91 427 380,00 

31.12.2018 Balanse        502 965 253,47  

KAPITALKONTO

Salg av utstyr, maskiner og 

transportmidler

Aktivering av fast 

eiendom og anlegg         111 081 485,83 

 
 



                                                                                               21 

5. NOTER I HENHOLD TIL GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK. 

5.1 Regnskapsprinsipp. 
 
Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og standarder for god 
kommunal regnskapsskikk.  
 
Regnskapsprinsipper 
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i 
balanseregnskapet gjøres ikke.  
Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne 
finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i 
årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av 
året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som ubrukte lånemidler 
(memoriapost). 
I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved 
tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. 
 
Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 
I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre 
eiendeler er omløpsmidler.  
Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en 
handelsportefølje er alltid omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer skal klassifiseres som 
omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller 
samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller klassifiseres verdipapirene som anleggsmidler.  
Andre fordringer som ikke inngår i punktet ovenfor, er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen 
ett år etter anskaffelsestidspunktet. Hvis ikke skal de klassifiseres som anleggsmidler. 
Kommunen følger Kommunal regnskapsstandard (KRS) nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og 
investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i 
forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets standard utgiftsføres i 
driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved 
anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. 
 
Klassifisering av gjeld 
Langsiktig gjeld er knyttet til formål som nevnt i kommunelovens § 50 med unntak av 
likviditetstrekkrettighet/likviditetslån, jfr. kommunelovens § 50 nr. 5. Eksempler på slik langsiktig gjeld er 
obligasjonslån, sertifikatlån, lån i banker og kredittforetak mv. Langsiktig gjeld er oppstått i forbindelse med 
finansiering av egne investeringer (anleggsmidler), refinansiering, investeringstilskudd til kirkeformål 
(kirkeloven) forskotteringer (som skal regnskapsføres i investeringsregnskapet), utlån mv. Avtale om 
finansiell leasing anses også som langsiktig gjeld. 
Avdrag som forfaller til betaling det påfølgende regnskapsår regnes ikke som kortsiktig gjeld, dvs. inngår i 
langsiktig gjeld, av hensyn til grunnleggende sammenhenger i kommuneregnskapet, samt at all endring av 
arbeidskapitalen skal vises i drifts- eller investeringsregnskapet. 
Bruk av sertifikatlån/kortsiktige avtaler til finansiering av formål som nevnt i KL § 50 er langsiktig gjeld, selv 
om avtalt løpetid er kort, f.eks. 1,3, 6, 9 eller 12 måneder. Denne type lån refinansieres som oftest 
fortløpende. 
 
Omklassifisering av gjeld 
Omklassifisering fra omløpsmidler til anleggsmidler medfører regnskapsføring i investeringsregnskapet og 
eventuelt i driftsregnskapet. Omklassifisering skal kun gjennomføres i unntakstilfeller. Verdivurderingen skal 
gjennomføres før omklassifisering finner sted. 
Av hensyn til formuesbevaringsprinsippet, skal omklassifisering av anleggsmidler til omløpsmidler ikke finne 
sted. Heller ikke langsiktige anleggsfordringer som har mindre enn 1 år igjen til forfall skal omklassifiseres. 
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Vurderingsregler 
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle 
omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.  
 
Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. 
 
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med 
like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet 
er anskaffet/tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap 
og årsberetning.  
 
Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående, er nedskrevet til virkelig verdi i 
balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld.  
 
Langsiktig gjeld skal vurderes til opptakskost. Langsiktig gjeld skal oppskrives ved varig økning i forpliktelsen. 
Krav til oppskrivning gjelder ikke ved renteendring på langsiktig gjeld. Oppskrivningen skal reverseres i den 
utstrekning grunnlaget for oppskrivningen ikke lenger er til stede. 
 
Kortsiktig gjeld skal vurderes til det høyeste av opptakskost og virkelig verdi. Vurdering til høyeste verdi skal 
fravikes når dette er i samsvar med god kommunal regnskapsskikk for regnskapsføring av sikring. Kortsiktig 
gjeld som vurderes likt som markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi 
 
Selvkostberegninger 
Der selvkost er satt som rettslige ramme (innsamling av husholdningsavfall og tømming av slamavskillere jfr 
forurensningsloven) for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger/gebyr beregner kommunen selvkost 
etter retningslinjer gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
 
For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger/gebyr etter selvkostprinsippet følges 
samme retningslinjer. Det gjelder for vann, avløp og kontrollgebyr for private septikkanlegg. Fra 2016 vedtok 
Kommunestyret full kostnadsdekning for feiing, private planer, byggesak, kart og oppmåling. 
 
Mva-plikt og mva-kompensasjon 
Kommunen følger merverdiavgiftsloven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For de deler av 
kommunens virksomhet som er omfattet av lov om merverdiavgiftskompensasjon følger kommunen denne. I 
tillegg har kommunen tjenester som er avgiftsfrie tjenester. 
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5.2 Organisering av kommunens virksomhet. 
 
Kommunens organisering og styringsprinsipp: 
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Kommunen var i 2018 organisert slik:  

 Rådmannen er sjef for administrasjonen i kommunen og alle underordnede budsjettområder og all 
overordnet planlegging.  

 Rådmannens stab er sammenslått til ett budsjettområde med kommunalsjef som leder. 

 Rådmannen har i tillegg fire budsjettområder under seg; barnehage og skole, familie og velferd, helse og 
omsorg og kultur og samfunn. 

 I tillegg er regionrådet for Hadeland en del av kommunens organisasjonsstruktur. 

 
Alle kommunalsjefområdene i organisasjonskartet driftes av Gran kommune. Innenfor kommunalsjefområdene 
finnes det interkommunale samarbeid som driftes av Gran kommune jfr note 4.4 interkommunalt samarbeid. 
 
Kommunalsjefer, enhetsledere og tjenesteledere har økonomi- og personalansvar i eget tjenesteområde i h.h.t 
vedtatte reglement. Det er prinsippet om fullført saksbehandling som gjelder. 

 
 
Tjenester som utføres i egne selskaper/foretak/andre organisasjoner: 

 Renovasjon utføres av eget interkommunalt selskap Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS (HRA AS).  

 Oversikt over interkommunalt samarbeid er vist i egen note. 
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5.3 Spesifikasjon av vesentlige poster og transaksjoner i regnskapet. 
 
Driftsregnskap: 
Ressurskrevende tjenester: 
Det er inntektsført et krav til staten for ressurskrevende tjenester på kr 33,9 mill.  
 
Barnevern: 
Det er kjøpt tjenester for kr 2,1 mill innenfor barnevern. 
 
Tilskudd til ikke kommunale barnehager: 
I 2018 ble det utgiftsført kr 45,2 mill i tilskudd til ikke kommunale barnehager. I 2017 var tilskuddet kr 46,4 mill. 
 
Kjøp av plasser til heldøgns pleie:  
 

Kjøp av plasser til heldøgns pleie fra: 2018 Antall plasser 2017 Antall plasser

Granhøi Alderspensjonat 12 260 080         18+2+1 9 681 089       18+2

Røysumtunet 10 982 797         8 11 435 861     8

Kjøp av plasser til heldøgns pleie utenfor Gran 

kommune:
1 419 781           2 2 805 147       3

Utskrivingsklare pasienter:
28 482                 6 døgn 59 267             13 døgn

Kjøp av tjenester fra Mjøsen bo og 

rehabilitering: 15 506 893         2 boliger 14 432 680     1 bolig

40 198 033         38 414 044      
 
 
Investeringsregnskap: 
Det er brukt 46,3 mill kr på prosjekt nytt sykehjem og omsorgsboliger Sagatangen – forprosjekt. Kjøp av arealer 
for utbygging av helse og omsorgssenter. 
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5.4 Anleggsmidler. 

Anl.m. gruppe Avskr.tid Avskr. sats Eiendeler

Gruppe 1 5 år 20 % EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.

Gruppe 2 10 år 10 %
Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og 
transportmidler og lignende.

Gruppe 3 20 år 5 %

Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg 
(VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg 
og lignende.

Gruppe 4 40 år 2,5 %
Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og 
ledningsnett og lignende.

Gruppe 5 50 år 2 %

Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, 
sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, 
brannstasjoner og lignende  

 
 

(Beløp i 1000 kr) Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5

Anskaffelseskost pr. 1.1. A-B 35 215 76 118 67 217 1 337 360 238 860 1 754 771

Tilgang i året 1 296 4 038 5 008 71 274 34 838 116 454

Avgang i året 2 650 2 650

Anskaffelseskost pr 31.12. A 36 511 80 156 72 225 1 405 985 273 698 1 868 575

Akkumulerte ordinære

avskrivinger pr 1.1. 30 973 44 716 27 084 305 544 77 922 442 868

Årets ordinære avskrivinger 1 657 5 359 2 921 30 484 4 664 45 085

Nedskrivninger

Akkumulerte nedskrivninger og

avskrivinger pr 31.12. B 32 630 50 075 30 005 336 028 82 586 531 324

Bokført verdi A-B 3 881 30 082 42 220 1 069 957 191 112 1 337 250

Balansekonto 2249900 - 2299941 med unntak av 2279900 - tomter.  



 

                                                                                               27 

5.5 Investeringsprosjekter 2018 med finansiering. 
Investeringsprosjekter 2018

 Regnskapsført Avsatt til Bruk av Refusjon Salgsinnt. Adm Lånemidler Gjenstående

Prosjekt: brutto utgift bundne fond bundne fond tilskudd overf.drift spes. prosjekt å finansiere

600 Ringforsyning Gran sentrum 2 117 584,17           2 117 584,17          

601 Bjerke boligfelt del 2 93 208,07             -177 962,05         177 962,05          -93 208,07           -                            

607 Mohagen vest 1 232 768,24           1 232 768,24          

608 Lukking brannavvik kommunale bygg og kirker 3 438 468,79           3 438 468,79          

612 "Ny base" Markatun 2 760 101,24           2 760 101,24          

614 Universell utforming kommunale bygg 2 545 963,41           2 545 963,41          

615 Grunnerverv flomforebygging Brandbu 835 520,98              835 520,98              

616 Biler brann og redning 584 642,42              584 642,42              

617 Lygna hyttefelt del 3 1 722,75               -1 722,75             -                            

619 Nytt sykehjem og omsorgsboliger Sagatangen - forprosjekt46 363 663,96        -200 000,00         46 163 663,96        

620 Salg av tomter 548 498,39              -16 640 022,00   -16 091 523,61      

621 Brannskade Rådhuset 803,25                      -100 000,00         -99 196,75              

623  Marka helse og omsorgssenter - forprosjekt 961 217,50              -300 000,00         661 217,50              

626 Vegstasjon 607 216,70              607 216,70              

628 Flomsikring Hovsbekken 117 472,38              117 472,38              

630 Nødstrømsaggregat 429 426,00              429 426,00              

631 VA Brandbu sentrum 4 799 775,00           4 799 775,00          

633 Vannskade Marka helse og omsorgssenter 336 271,00              336 271,00              

634 Innbetalte avdrag Hadeland kraft -1 406 027,16     -1 406 027,16         

635 Avsluttede prosjekt i reklamasjonstiden 220 129,33              220 129,33              

636 Kjøp av tomt 150/21 og 150/28 10 937,50                10 937,50                

650 Lygna hyttefelt del 3-2 4 000 000,00           4 549 257,00       -8 549 257,00     -                            

654 Avdrag Glasslåven -30 000,00           -30 000,00              

655 Rognstadenga VA 1 486 268,00           -1 486 887,28     -619,28                    

656 Steinerudsvingen 153/183 1 690 890,00           -1 693 003,61     -2 113,61                 

674 Formidlingslån 12 022 538,70        3 757 415,49       -2 811,60             -6 682 272,11     -8 568 000,00     526 870,48              

687 Gran sentrum 15 017,61             -15 017,61           -                            

710 Aksjer 3 184 992,00           3 184 992,00          

738 Gran rådhus, ominnredning 2018 1 988 801,16           -1 500 000,00     488 801,16              

750 Granum KPS - reklamasjon 334 217,58              334 217,58              

Veilederen for investeringer pressiserer at finansiering av investeringer vises i skjema 2A.  Denne noten er ikke pliktig men legges fram for å vise noe mere detaljer enn det som framkommer i 

skjema 2A. Noten viser hvordan investeringsprosjektene er finansiert. Kravet til finansiering av investeringsprosjekter er ikke knyttet til hvert enkelt prosjekt. Finansieringskildene i skjema 2A er 

finansiering av alle investeringsprosjekter i året.  Finansieringen skal dekke prosjektetenes bruk av midler opp til samlet budsjettert bruk av midler uavhengig av om enkeltprosjekter har merforbruk.  

Bruk av /avsetning av bundne midler, lånemidler knyttet til startlån, tilskudd/refusjon fra eksterne (f.eks. Husbanken) og spesielle bevilgninger (f.eks. GIL-parken) er knyttet til enkeltprosjekter og 

vist i oversikten nedenfor.  Avvik mellom budsjett og regnskap for hvert enkelt prosjekt er kommentert i årsberetningen.  
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 Regnskapsført Avsatt til Bruk av Refusjon Salgsinnt. Adm Lånemidler Gjenstående

Prosjekt: brutto utgift bundne fond bundne fond tilskudd overf.drift spes. prosjekt å finansiere

812 Utvidelse av Mohagan næringsområde 534 575,00              534 575,00              

901 IKT sentralt 1 290 027,25           1 290 027,25          

910 Utsyr og velferdsteknologi i PLO 37 515,91                37 515,91                

914 Gran sentrum - gang/sykkelveger etc 4 405,49               -4 405,49             -                            

915 Veger - asfaltering 81 965,00                81 965,00                

917 Utskifing av biler/maskiner 3 220 125,00           -493 800,00         2 726 325,00          

918 Trafikksikring 435 114,60              435 114,60              

922 V/A - Etablering av krisevannforsyning 753 000,00              -300 000,00         453 000,00              

942 V/A Plassbakken - Teslo 10 068,80                10 068,80                

950 Ny kommunal barnehage 342 748,52              342 748,52              

959 Ombygging rådhuset, utleide lokaler 670 568,23              670 568,23              
964 Oppgradering/påkostnigning kommunale bygg 9 070 467,56           -346 547,76         8 723 919,80          
965 Kirkelig fellesråd 600 000,00              600 000,00              
966 Vognskjul og utbedring Bjoneroa barnehage 31 781,00                31 781,00                

971 Oppgradering veger 990 811,25              -36 755,00           954 056,25              

973 Brandbu sentrum - flomsikring 1 137 798,75           1 137 798,75          

976 Brandbu - Tilrettelegging/videreutvikling uteområder 1 482 590,86           1 482 590,86          

977 Brandbu undomsskole - rehabilitering 2 895 042,61           2 895 042,61          

978 Brandbu barneskole - hovedprosjekt 63 066,85                -1 306 000,00     -1 242 933,15         

984 Markadompa - Hoveprosjekt -63 428,73               -63 428,73              

985 Kjøp, utvikling og salg av boligtomter 128 988,75              128 988,75              

986 Tiltakspakke EPC-prosjekter 689 938,20              689 938,20              

989 Reinvesteringer VA-ledningsnett 11 158 491,52        11 158 491,52        

990 VA Vann Paulsrud - Moen bedehus 4 698 723,63           -479 027,00         4 219 696,63          

992 VA Fredheim 208 562,00              208 562,00              

993 Renovering (lett) Solheim barnehage 398 808,09              398 808,09              

995 Lygna hyttefelt 1 086,48               -1 086,48             -                            

Totalt 133 485 518,35      8 422 112,89       -180 773,65         -21 937 814,87   -17 433 822,00   -2 115 440,40     -8 568 000,00     91 671 780,32         
 
 

Rest er finansiert på følgende måte:

Momskompesasjon 7 670 788,91           

Bruk av disposisjonsfond 3 184 992,00           

Bruk av ubundet investeringsfond

Bruk av lån 80 815 999,41        

Sum 91 671 780,32         
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5.6 Investeringsoversikt – prosjektene. 

 Prosjekt  Oppstartsår 

 Ferdig-

stillelse  Regnskap 2017  Regnskap 2018  Sum regnskap Merknader:
 600 - Ringforsyning Gran sentrum 2017 2018           4 094 800,75           2 117 584,17                6 212 385 

 607 - Mohagen vest 2016 2019           1 232 768,24                1 232 768 

 608 - Lukking brannavvik kommunale bygg og kirker 2016 2020           3 956 789,15           3 438 468,79                7 395 258 

 612 "Ny base" Markatun 2017 2019                 88 830,01           2 760 101,24                2 848 931 

 614 - Universell  utforming 2018 2024           2 545 963,41                2 545 963 

 615 - Grunnerverv flomforebygging 2018 2019              835 520,98                    835 521 

 616 - Biler brann og redning 2018 2019              584 642,42                    584 642 

 619 - Nytt sykehjem og omsorgsboliger Sagatangen - forprosjekt 2017 2018           5 224 755,91         46 363 663,96              51 588 420 

 Opprettet nytt prosjekt fra 2019, med 

nye forutsetninger nytt sykehjem og 

omsorgsboliger 

 620-  Salg av tomter              166 980,25              548 498,39                    715 479 

 623 - Marka helse og omsorgssenter - forprosjekt 2018 2023              961 217,50                    961 218 

 626 - Vegstasjon 2017                 76 631,25              607 216,70                    683 848 

 630 - Nødstrømsaggregat 2018 2021              429 426,00                    429 426 

 631 - VA Brandbu sentrum 2018 2019           4 799 775,00                4 799 775 

 738/959 - Ominnredning Gran rådhus 2018 2019           2 659 369,39                2 659 369 
 812 - Utvidelse av Mohagan næringsområde (2009) 2009 -101 220,00              534 575,00                    433 355 

 901 - IKT sentralt               424 852,50           1 290 027,25                1 714 880 Årlige bevilgninger 
 917 - Utskifting biler/maskiner           3 220 125,00                3 220 125 Årlige bevilgninger 
 918 - Trafikksikring           1 193 518,00              435 114,60                1 628 633 Prosjektet har årlige bevilgninger.
 922 - Etablering av krisevannforsyning 2017 2019              378 676,00              753 000,00                1 131 676 

 964 - Opprustning/påkostning kommunale bygg 6 622 976,76         9 070 467,56                      15 693 444 Prosjektet har årlige bevilgninger.
 965 - Kirkelig fellesråd           1 350 000,00              600 000,00                1 950 000 

 971 - Oppgradering veger 1 068 605,00         990 811,25                            2 059 416 Prosjektet har årlige bevilgninger.
 973 - Brandbu sentrum - flomsikring broer 2017 2019 123 030,00             1 137 798,75                        1 260 829 

 976 - Brandbu - Tilrettelegging/videreutvikling uteområder 2017 2018 350 038,75             1 482 590,86                        1 832 630 

 977 - Brandbu ungdomsskole - rehabilitering  2015 2018 82 400 120,85       2 895 042,61                      85 295 163 

 986 - Tiltakspakke EPC 2015 2018 3 547 647,85         689 938,20                            4 237 586 

 989 - Reinvesteringer VA - ledningsnett 3 538 100,25         11 158 491,52                    14 696 592 Løpende prosjekt
 990 - V/A Vann Paulsrud - Moen Bedehus 2017 2019 38 622,00               4 698 723,63                        4 737 346 

Prosjekt finansiert med anleggsbidrag:

601 - Bjerke boligfelt del 2 2015 2017           2 640 180,80                2 640 181 

617 - Lygnalia hyttefelt, del 3 2016 2018           3 914 324,80                3 914 325 

618 - Granumstranda 2017 2017           2 802 395,13                2 802 395  I hovedsak anleggsbidrag 

 650 - Lygna hyttefelt del 3-2 2018 2019           4 000 000,00                4 000 000 

 655 - Rognstadenga VA 2018 2019           1 486 268,00                1 486 268  Overdratt kommunen i 2018 

 656 - Steinerudsvingen 153/183 2018 2019           1 690 890,00                1 690 890  Overdratt kommunen i 2018 

 995 - Lygnalia hyttefelt 2014 2017 4 389 708,00                        4 389 708 

 Sum mindre/avsluttede investeringsprosjekter  24 302 955,90       2 268 105,90         26 571 061,80       
 Sum investering i anleggsmidler      152 593 320,31      118 286 186,32            270 879 507 

 Noten viser regnskapsført brutto utgift på investeringsprosjektene.  Noten skal vise prosjekter med vesentlige investeringsutgifter.  Mindre prosjekter er samlet i  en l inje.  Sumlinjen skal ti lsvare

 sum i skjema 2B og linje "Investering i  anleggsmidler" i  skjema 2A.  I noten er kolonne for budsjett ikke tatt  inn etter anbefaling i  veileder for investeringer . Avvik mellom budsjett og regnskap på

.investeringsprosjektene er beskrevet i  årsberetningen
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5.7 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 31.12.2018 Merknad

619 Nytt sykehjem og omsorgsbol iger Sagatangen 508 000 5 225 46 364 51 588 456 412

Pros jektet avs luttes  i  2018, med nytt 

pros jekt og ny ramme fra  2019, jf 

vedtatt buds jett og økonomiplan  

2019-2022.

607 Utvikl ing Mohagen vest 1 500 141 1 233 1 374 126

608 Lukking brannavvik kommunale bygg og ki rker 20 000 9 518 3 438 12 956 7 044

Pros jekt 608, 614 og 964 sees  i  

sammenheng. Pros jektet dekket 

merforbruk på  P 964 i  2016 og  2017 

med hhv . 2.439' og 1 623'. 

626 Vegstas jon 1 000 77 607 684 316

Pros jektet er i  vedtatt Buds jett- og 

økonomiplan 2019-2022 utsatt ti l  

2021.

627 Egenandel  flomsikring Brandbu 2 000 0 0 2 000

628 Flomsikring Hovsbekken 5 000 117 0 117 4 883

630 Nødstrømsaggregat 2 000 429 0 429 1 571

631 VA Brandbu sentrum 5 000 4 800 4 800 200

964 Oppgradering/påkostning kommunale bygg 24 538 20 813 9 070 29 883 -5 345

Pros jekt 608, 614 og 964 sees  i  

sammenheng. Pros jektet har fått 

dekket merforbruk på  ytterl igere 2,2 

mi l l  kr, utover det P 608 dekket (se 

over) ved årsavs lutningen 2016.

614 Universel l  utforming 4 000 0 2 546 2 546 1 454
Pros jekt 608, 614 og 964 sees  i  

sammenheng

615 Grunnerverv flomforebygging 5 000 0 836 836 4 164

922 V/A - Etablering av kriseforsyning 5 000 2 042 453 2 495 2 505
Regnskap 2018 er netto, etter 

fratrekk av innbyttebi l .

942 Plassbakken Tes lo 8 000 0 10 10 7 990

950 Ny kommunal  barnehage 38 800 39 877 343 40 220 -1 420

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 3 956 954 4 910 90
Mindreforbruk i  2014 på  44' 

finans ierte andre pros jekt.

973 Brandbu sentrum - flomsikring 6 500 598 1 138 1 736 4 764
Mindreforbruk i  2015 på  kr 25' 

finans ierte andre pros jekt

976 Brandbu ti l rettelegging/videreutvike uteområder 3 600 350 1 483 1 833 1 767

977 Brandbu ungdomskole - rehabi l i tering 81 500 92 949 2 895 95 844 -14 344

Ramme økt med 3 mi l l  kr, jf K-sak 75-

18, Resultatrapportering 2. tertia l  

2018

978 Brandbu barneskole - hovedpros jekt 161 000 151 422 63 151 485 9 515

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 jetterings-

saken, 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 22 220 690 22 910 3 376

989 Reinvesteringer VA-ledningsnett 20 000 6 717 11 158 17 876 2 124
Kr 948' er gått ti l  dekning av 

merforbruk andre VA-pros jekt i  2017

990 V/A - Vann Paulsrud - Moen bedehus 8 000 54 4 699 4 753 3 247

992 VA - Fredheim 11 500 7 652 209 7 861 3 639
Kr 84' er gått ti l  dekning av 

merfobruk andre VA-pros jekt i  2017
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5.8 Finansielle omløpsmidler. 
 Beløpene i tabellen er i hele tusen.

 Aktiva klasse Markedsverdi         

pr. 01.01.18

Endring i verdi - 

resultatført

Bokført verdi    

pr  31.12.18

Anskaffelseskost

 Klp, pengemarkedsfond 30 592 370 30 962 20 000

 DnB, pengemarkedsfond 31 100 357 31 457 20 000

 Sum 61 692 727 62 419 40 000  
 

5.9 Langsiktig gjeld og avdrag. 
 

Langsiktig lånegjeld - hele 1000

Regnskap 

2018

Regnskap 

2017

Gjenv. 

løpetid

Opptaksår

Kommunens samlede lånegjeld (hele 1000) 944 025 894 221

Fordelt på følgende kreditorer og type rente:

Husbanken, Startlån fastr. 0 10 000

Husbanken, Startlån, flyt 1,42 % 73 250 56 704 17-30 2005-2018

KLP, flyt/NIBOR 0 6 906

KLP, fast 1,68 % - 1,87 % 246 192 255 573 26-27 2014-2015

Kommunalbanken, flyt/NIBOR 1,76 % - 1,88 % 428 436 452 239 15-29

Kommunalbanken fast 1,90 % - 2,45 % 175 514 92 165 21-30

DnB Nor, flyt 1,52% - sertifikat - rulleres hver 3 mnd 20 634 20 634 3 mnd 2018

2003-2018

 

 Det er i regnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen kr 45 481 934 (driftsregnskapet). Minste 
lovlig avdrag etter KL§50 nr. 7 utgjør kr 29 392 552 etter "kontrollgrensemodellen" og kr 25 436 598 etter 
"regnearkmodellen". 

Det er i 2018 tatt opp lån til investeringer med kr 88 740 000 og lån til videreformidling kr 10 000 000. 
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Lånegjeld fordelt på selvkostområdene, lån knyttet til startlån og lån knyttet til  
områder det mottas kompensasjon for: 

Tekst

Regnskap 

2018

Regnskap 

2017

Kommunens samlede lånegjeld              944 025          894 221 

1. Andel knyttet til selvkostområdet: vann              113 906          101 360 

    Andel knyttet til selvkostområdet: avløp                94 845             91 174 

2. Andel der det mottas rentekompensasjon:                54 407             58 967 

3. Andel der det mottas rente- og 

avdragskomp:                12 734             13 602 

4. Andel knyttet til startlån                73 249             66 704 

Samlet gjeld forøvrig              594 884          562 414 

Samlet gjeld forøvrig  i % av total lånegjeld. 63,0 62,9  
 
Merknad: 
1. Investeringer innenfor selvkostområdene som vist i tabellen finansieres fullt ut via gebyrinntekter. 
2. Gran kommune har utnyttet rentekompensasjonen for skoleanlegg fullt ut i forhold til tildelt ramme. 
3. Rente og avdragskompensasjon omsorgsboliger /sykehjem mottas i henhold til godkjente objekter etter 
søknad. 
Det vil være avvik mellom Gran kommunes nedbetaling av lånegjeld sammenlignet med de områdene som blir 
kompensert.  Statlige beregningsforutsetninger og avskrivningsregler forårsaker dette avviket. 
 
Avdrag på gjeld. 

Minimumsavdrag kan beregnes via 2 metoder, regnearkmodell eller kontrollgrense for minimumsavdrag jfr 
KRD’s brev av 25.09.2007. 
 
Kontrollgrensemodellen er en forenklet metode for beregningen der man tar årets avskrivninger delt på verdi pr 
01.01 av anleggsmidler u/ tomter, gange med langsiktig gjeld pr 01.01.  Årets avskrivninger kr 45 085 981/ 
1 268 531 300 verdi anleggsmidler pr 01.01 (eks tomter) og gange med lånegjeld pr 01.01 kr 826 983 727. Det gir 
et minimumsavdrag i 2018 på kr 29 392 552. 
 

Avdrag

Regnskap 

2018

Buds (end)  2018

Regnskap 2017

Betalt avdrag    45 481 934                45 796 000          44 822 852 

Beregnet minste lovlige avdrag    29 392 552          29 369 806 

Differanse    16 089 382          15 453 046 

Gran kommune betaler mer avdrag enn kravet i Kommunelovens § 50.7.  
 
 
Regnearkmodellen tar utgangspunkt i hver enkelt anleggsgruppe og den enkelte gruppes gjenværende levetid. 
Anleggsgruppens verdi 01.01 vektes mot sum anleggsmidler og gjenværende levetid.  Det gir en faktor - vektet 
levetid. 
Langsiktig gjeld pr 01.01 deles på faktoren for vektet levetid og minimumsavdrag beregnes ut fra dette. 
Denne beregningsmetoden gir et minimumsavdrag på kr 25 436 598. 
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Levetid Verdi 01.01.2018 Vektet levetid

EDB-utstyr, kontormaskiner o.l 5 4 241 642                0,00855731

Anleggsmaskiner, biler o.l. 10 31 403 050             0,14505765

Brannbiler, teknisk anlegg 20 39 697 129             0,42531649

Boliger, skoler o.l. 40 1 031 816 453        27,53155888

Adm.bygg sykehjem o.l. 50 161 373 025           4,40107868

Sum uten tomter 1 268 531 300        32,51156902

Ingen avskrivning (tomter) 49 385 052             

Sum 1 317 916 351        32,51156902   

Lånegjeld pr. 01.01.2018 eks startlån kr 826 983 727

Langsiktig gjeld pr 1.01/ vektet levetid 25 436 598        
 
 

Avdrag

Regnskap 

2018

Buds (end)  2018

Regnskap 2017

Betalt avdrag    45 481 934                45 796 000          44 822 852 

Beregnet minste lovlige avdrag    25 436 598                           -   

Differanse    20 045 336          44 822 852 

Gran kommune betaler mer avdrag enn kravet i Kommunelovens § 50.7.  
Modellene gir forskjellige minimumsavdrag.  Regnearkmodellen gir lavere krav til minimumsavdrag da denne 
modellen regner mere nøyaktig gjenværende levetid enn kontrollgrense-metoden.  Kontrollgrensen regnes av 
sum anleggsmidler uten å ta hensyn til de enkelte gruppenes levetid. 
I budsjettet for 2018 er det vedtatt 30 års avdragstid på nye lån. 

 

Betalte/mottatte avdrag startlån: 

Avdrag

Regnskap 

2018

Buds (end)  2018

Regnskap 2017

Mottatte avdrag fra videreutlån og forskotteringer 2 927 668 3 992 000 3 154 685

Betalte ordinære avdrag lån utlån i investering 3 454 539 3 992 000 2 380 635

Mottatte ekstraordiære avdrag videreutlån 3 754 604 1 641 548

Bruk av avsatte midler forrige år 2 812 102 024

Betalte ekstraordinære avdrag investering 0 1 485 268

Avsatte midler på bundet investeringsfond 3 757 415 258 304  

Det er betalt kr 526 871 mere i ordinære avdrag enn mottatte ordinære avdrag. 
Ekstraordinære avdrag skal innbetales eller avsettes til bundet investeringsfond. Mottatte ekstraordinære 
avdrag i 2018 som ikke er innbetalt er avsatt til bundet investeringsfond. 
 

5.10 Strykninger.  
Det er ikke gjennomført strykninger i regnskapet for 2018.  

5.11 Estimater og tidligere års feil. 
Det er ikke ført estimater eller korrigering av tidligere års feil av vesentlig størrelse. 
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5.12 Egenkapitalposter. 

Mer-/ mindreforbruk drift: 

Regnskapsmessig mindreforbruk 

drift

Regnskap     

2018

 Budsjett (end) 

2018

Regnskap     

2017

Tidligere opparbeidet 

mindreforbruk 13 519 580,73

Årets disponering av 

mindreforbruk 13 519 580,73 13 519 580,73

Nytt mindreforbruk i 

regnskapsåret 20 163 524,88

Totalt mindreforbruk til 

disponering    20 163 524,88  

 
Mer-/ mindreforbruk investering: 

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk 

investering

Regnskap         

2018

 Buds (end)     

2018

Regnskap       

2017

Tidligere opparbeidet udekket

Årets avsetning til inndekking 0,00 0 0,00

Nytt udekket i regnskapsåret 0,00

Totalt udekket til inndekking 0,00

Resterende antall år for 

inndekking  

 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital driftsregnskap: 

Prinsippendring Kostra art/balanse Regnskap 2018 Regnskap 2017

IB 01.01 2.581 9 813 510,10 9 813 510,10

Prinsippendringer 0,00 0,00

UB 31.12 9 813 510,10 9 813 510,10

Prinsippendringene består av:

Prinsippendring feriepenger (1992 og 1994) 14 445 436,60

Prinsippendring renter (2001) 1 479 987,50

Prinsippendring materialbeholdning (2001) 1 720,00

Prinsippendring momskompensasjon (1999) -791 634,00Prinsippendring ressurskrevende brukere 

(2008) -5 322 000,00

UB 31.12 9 813 510,10  
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5.13 Vesentlige forpliktelser. 

Type avtale Regnskap 2018 
 

Regnskap 2017 
 Leasingavtale transportmidler: 2 516 296 2 791 608  

   

Leiekontrakt lokaler:   

Skole:   

Bjoneroa kulturhus, netto 921 625 907 844 

Kultur:   

Oppland fylkeskommune (HVS) 
Kultursalen 

382 693 381 661 

Oppland fylkeskommune (HVS) 
Idrettshall 

763 472 751 552 

Oppland fylkeskommune (HVS) 
Bibliotek 

554 400 558 393 

Centrumsgården Brandbu - Bibliotek 
 
 

282 735 284 378 

NAV:   

Eiendomskostnader Nav: NAV Oppland er leietaker, 
Gran betalte 43 % i 2017 for deretter å kreve Lunner 
40 % av denne delen. Grans andel: 

546 756 509 275 (3) 

Helse:    

Kjøpte aldershjemsplasser: 
Granhøi Alderspensjonat, avtale om 18 plasser utgår 
31/12-2019. 
 
 

10 676 480 9 681 089 (2) 

Nødetatsbygg:    

Tronrud Eiendom AS - husleie: 
- Brann og redning, netto. Avtalen utløper i 2038. 
 
 
vakt, netto. Utløper i 2038. 

1 284 977 (1) 1 253 635 (1) 

Tronrud Eiendom AS - husleie: 
Legevakt, netto. Avtalen utløper i 2038. 

331 680 (1) 323 590 (1) 

Faste driftsavtaler:   

Leger  6 884 262 6 156 573 

Fysioterapeuter 3 863 866 3 768 585 

Brandbu legegruppe (turnuskandidat) 699 779 660 312 

Samferdsel:   

Medfinansiering av Servicebuss-ruter i Gran kommune  869 637 863 420 

 
(1) I IS-samarbeid med Lunner kommune dekkes 40 % av leieutgiftene, beløpet oppgitt her er Grans 60 %. 
(2) Korrigert m/2 uteglemte plasser i fht opprinnelig 2017 
(3) Korrigert til kun husleiebiten i avtalen om «husleie og drift» 2017 
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5.14 Selvkosttjenester. 
I oversiktene er tallene i kolonnen budsjett 2018 hentet fra selvkostberegninger som ble laget i budsjettarbeidet 
for 2018. Tallene kan ikke leses direkte ut fra budsjettdokumenter for 2018. 

Selvkostområde avløp:

Regnskap 

2018

Buds (end) 

2018

Regnskap 

2017

Regnskap 

2016

Regnskap 

2015

Regnskap 

2014

Direkte driftsutgifter      17 199 581   17 037 159      15 933 294      15 305 370 15 690 844 13 418 925

Henførbare indirekte driftsutgifter            119 411         333 453           281 141           319 391 292 743 388 416

Korrigering henførbare indirekte driftsutgifter -386 241

Kalkulatorisk rentekostnad        2 204 488      1 867 952        1 737 462        1 366 513 1 592 325 1 857 532

Kalkulatoriske avskrivninger        3 767 209      3 797 870        3 496 340        3 417 702 3 106 992 2 452 318

Andre inntekter -80 708 -134 870 -14 974 -221 703 -28 928

Gebyrgrunnlag 23 209 981    23 036 434 21 313 367   20 394 002   20 461 201  17 702 022  

Gebyrinntekter      20 736 555   20 587 629      19 363 841      20 153 654    19 791 643    18 820 007 

Årets finansielle resultat -2 473 426 -2 448 805 -1 949 526 -240 348 -669 558 1 117 985

Avsetning til selvkostfond og dekning av 

framført underskudd 1 117 985

Bruk av selvkostfond        2 473 426      2 448 805        1 949 526           240 348          669 558 

Kontrollsum

Saldo selvkostfond pr 1.01        5 966 414      5 966 414        7 850 677        7 959 019      8 470 739      7 146 043 

Alternativkostnad ved bundet kapital på 

selvkostfond eller fremføring av underskudd            112 094           82 787           135 584           132 006          157 838          206 711 

*Korrigering renter 2016 -70 321

Saldo selvkostfond pr 31.12 3 605 082      3 600 396   5 966 414      7 850 677      7 959 019    8 470 739    

Nøkkeltall:

Årets finansielle dekningsgrad i % 89                    89                 91                   99                   97                  106               

Årets selvkostgrad i % 100                 100               100                 100                 100               100               

Nøkkeltall:

Kalkylerente % 2,37 1,99 1,98 1,68 1,94 2,68  
*Verdiene på vann og avløp i 2016 er korrigert på grunn av at anleggsbidrag var tatt med i beregningsgrunnlaget for restverdien av 
anleggene i selvkostregnskapet. Dette medførte at kalkulatorisk rentekostnad for 2016 er korrigert i 2017. 
 

Selvkostberegning for avløp viser et merforbruk på kr 2 473 426 i 2018 som dekkes ved bruk av fond. Renter  
kr 112 094 er avsatt på fond 2519951.  Saldo pr 31.12.18 er kr 3 605 082. 
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Selvkostområde vann:

Regnskap 

2018

Buds (end) 

2018

Regnskap 

2017

Regnskap 

2016

Regnskap 

2015

Regnskap 

2014

 Direkte driftsutgifter     13 888 593     13 453 941     12 418 026     11 347 964       11 515 499       11 074 709 

Henførbare indirekte driftsutgifter          154 137 335204          308 774           321 197 272 362 404 153

Korrigering henførbare indirekte 

driftsutgifter -308 810

Kalkulatorisk rentekostnad       2 551 035       2 199 787       1 961 248       1 593 422 1 611 099 1 763 096

Kalkulatoriske avskrivninger       3 791 103       3 935 647       3 590 375       2 864 898 2 576 297 2 090 254

Andre inntekter -91 517          (29 797) -137 721 -18 130 -148 224 -18 861

Gebyrgrunnlag 20 293 351 19 894 782 18 140 702 16 109 351 15 827 033 15 004 541

Gebyrinntekter     18 716 552     18 650 028     18 518 982     19 293 783       15 700 027       13 791 680 

Årets finansielle resultat -1 576 799 -1 244 754 378 280 3 184 432 -127 006 -1 212 861

Avsetning til selvkostfond og dekning av 

framført underskudd          378 280           474 496 

Bruk av selvkostfond       1 576 799       1 244 754            873 193 

Kontrollsum                      -                        -                        -         2 709 936 -127 006 -339 668

Saldo selvkostfond pr 1.01       3 199 962       3 199 962       2 728 758            866 223 

Alternativkostnad ved bundet kapital på 

selvkostfond eller fremføring av underskudd             57 154             51 620             58 177             18 822 -7 822                 6 970 

*Korrigering renter 2016             34 747 

Saldo selvkostfond pr 31.12       1 680 317       2 006 828       3 199 962       2 728 758                        -   0

Nøkkeltall:

Årets finansielle dekningsgrad i %                     92                     94                  102                   120                       99                       92 

Årets selvkostgrad i %                  100                  100                  100                   100                       99                       98 

Nøkkeltall:

Kalkylerente % 2,37 1,99 1,98 1,68 1,94 2,68  
 

Selvkostberegning for vann i 2018 viser ett merforbruk på kr 1 576 799. Renter kr 57 154 er avsatt til fondet. 
Saldo fond er kr 1 680 317 pr 31.12.2018. 
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Selvkostområde septikk:

Regnskap 

2018

Buds (end) 

2018

Regnskap 

2017

Regnskap 

2016

Regnskap 

2015

Regnskap 

2014

Direkte driftsutgifter         3 222 847 3 036 854         4 187 911         2 856 188 4 426 480 2 651 782

Henførbare indirekte driftsutgifter              48 391 121 594            129 084            114 761 115 540 108 814

Korrigering henførbare indirekte driftsutgifter -111 404

Kalkulatorisk rentekostnad                    854 74                      75 

Kalkulatoriske avskrivninger                 1 141 77                      77 

Andre inntekter -212 -1 479 832 -286 -13 230 -20 424

Gebyrgrunnlag 3 273 021      1 678 767       4 316 861      2 957 719      4 521 596       2 649 192       

Gebyrinntekter         4 096 369         2 561 259         4 108 437         3 985 954         3 747 421         3 617 631 

Årets finansielle resultat 823 348 882 492 -208 424 1 028 235 -774 175 968 439

Avsetning til selvkostfond og dekning av 

framført underskudd 823 348            882 492 1 028 235                  968 439 

Avsetning til selvkostfond som følge av tidligere 

års feil inkl renter         1 052 938 

Bruk av selvkostfond            208 424             774 175 

Kontrollsum                        -                          -   

Saldo selvkostfond pr 1.01         2 700 384         2 700 384         2 854 301         1 787 310         2 520 124             473 065 

Alternativkostnad ved bundet kapital på 

selvkostfond eller fremføring av underskudd              73 755 58 132                         54 507              38 756               41 381               25 682 

Saldo selvkostfond pr 31.12 3 597 487      3 641 008       2 700 384      2 854 301      1 787 310       2 520 124       

Nøkkeltall:

Årets finansielle dekningsgrad i % 125                  153                  95                    135                  83                     137                  

Årets selvkostgrad i % 100                  100                  100                  100                  100                  100                  

Nøkkeltall:

Kalkylerente % 2,37 1,99 1,98 1,68 1,94 2,68  
Septikk viser et mindreforbruk på kr 823 348 i 2018.  Renter kr 73 755 er avsatt til fond.  Saldo fond pr 31.12.18 
er kr 3 597 487. 
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I K-sak 134/15 ble det enstemmig vedtatt 100% selvfinansiering av feietjenesten. 

Selvkostområde Feiing

Regnskap 

2018

Buds (end) 

2018

Regnskap 

2017

Regnskap 

2016

Regnskap 

2015

Regnskap 

2014

 Direkte driftsutgifter 3 476 127 3 735 875 3 319 334 3 288 363 3 418 558 3 213 928

 Henførbare indirekte driftsutgifter 55 783 229 806 214 419 219 546 141 562 325 489

 Korrigering henførbare indirekte 

driftsutgifter -75 740

 Kalkulatorisk rentekostnad 4 229 3 371 4 842 5 376 8 372 13 573

 Kalkulatoriske avskrivninger 77 255 74 903 74 903 74 903 74 903 74 903

 Andre inntekter 1 425 198 1 698 000 1 427 618 1 547 045 1 631 519 1 361 183

 Gebyrgrunnlag 2 188 196 2 345 955 2 185 880 2 041 143 2 011 876 2 190 970

 Gebyrinntekter 2 429 701 2 173 156 2 540 900 2 223 026 1 969 920 1 907 038

 Årets finansielle resultat 241 505 -172 799 355 020 181 883 -41 956 -283 932

Avsetning til selvkostfond og dekning av 

framført underskudd 241 505 355 020 181 883

Avsetning til selvkostfond som følge av 

tidligere års feil inkl renter

Bruk av selvkostfond 172 799

Kontrollsum 0 0 0

Saldo selvkostfond pr 1.01 545 588 545 588 183 414 0

Alternativkostnad ved bundet kapital på 

selvkostfond eller fremføring av 

underskudd 15 792 15 358 7 154 1 531

Saldo selvkostfond pr 31.12 802 885 388 147 545 588 183 414

 Nøkkeltall: 

 Årets finansielle dekningsgrad i %                    111                        93                    116                    109                       98                    87 

 Kalkylerente i %                   2,37                    1,99                   1,98                   1,68                   1,94                2,68  
Selvkostberegningen for feiing viser et mindreforbruk pr kr 241 505, dette inkludert renter kr 15 792 er avsatt til 
bundet fond. Saldo fond er kr 802 885 pr 31.12.2018. 
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I K-sak 135/15 ble det vedtatt full kostnadsdekning for tjenestene private planer, bygge, dele og 
seksjoneringssaker og kart og oppmåling. 
 

Selvkostområde plansaksbehandling:

Regnskap 

2018

Buds (end) 

2018

Regnskap 

2017

Regnskap 

2016

Regnskap 

2015

Regnskap 

2014

 Direkte driftsutgifter           794 883       1 012 576        1 062 318        1 811 029      1 580 997      1 405 719 

 Henførbare indirekte driftsutgifter                5 233            33 387             47 284             31 913            20 370            42 670 

 Korrigering henførbare indirekte 

driftsutgifter -95 737

 Kalkulatorisk rentekostnad                1 529 

 Kalkulatoriske avskrivninger                2 041 

 Andre inntekter             21 781           193 366          413 731          170 188 

 Gebyrgrunnlag           781 905       1 045 963        1 109 602        1 649 576      1 187 636      1 182 464 

 Gebyrinntekter           346 255       1 474 409           348 500           302 500          133 600          304 200 

 Årets finansielle resultat         -435 650 428 446         -761 102      -1 347 076     -1 054 036        -878 264 

 Nøkkeltall: 

 Årets finansielle dekningsgrad i %                     44                  141                     31                     18                    11                    26 

 Kalkylerente i %                  2,37                 1,99                  1,98                  1,68                1,94                2,68  
Dekningsgraden viser at gebyrinntektene dekker 44 % av utgiftene. 
 
 

Selvkostområde byggesaker:

Regnskap 

2018

Buds (end) 

2018

Regnskap 

2017

Regnskap 

2016

Regnskap 

2015

Regnskap 

2014

 Direkte driftsutgifter 3 327 342 4 420 410 4 390 031 4 529 876 3 465 763 3 810 327

 Henførbare indirekte driftsutgifter 45 970 155 846 233 919 175 822 95 196 228 846

 Korrigering henførbare indirekte 

driftsutgifter -55 353

 Kalkulatorisk rentekostnad 16 442

 Kalkulatoriske avskrivninger 57 941

 Andre inntekter 168 109 1 170 938 744 707 153 744 1 288 002

 Gebyrgrunnlag 3 279 586 4 576 256 3 453 012 3 960 991 3 407 215 2 695 818

 Gebyrinntekter 4 012 122 4 859 061 3 102 329 3 859 762 2 964 534 2 064 191

 Årets finansielle resultat 732 536 282 805 -350 683 -101 229 -442 681 -631 627

Avsetning til selvkostfond og dekning av 

framført underskudd

Avsetning til selvkostfond som følge av 

tidligere års feil inkl renter

Bruk av selvkostfond 484 525 282 805 -350 683 -101 229

Kontrollsum 732 536 0 0 0

Saldo selvkostfond pr 1.01 -458 260 -458 260 -102 079 0

Alternativkostnad ved bundet kapital på 

selvkostfond eller fremføring av 

underskudd -2 180 -26 265 -5 498 -850

Saldo selvkostfond pr 31.12 272 096 -484 525 -458 260 -102 079

 Nøkkeltall: 

 Årets finansielle dekningsgrad i %                     122                    106                       90                       97                      87                      77 

 Kalkylerente i %                   2,37                   1,99                   1,98                   1,68                   1,94                   2,68  
 
Mindreforbruk 2018 redusert med tidligere års merforbruk er avsatt til fond med kr 272 096. 
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Eierseksjonering og saksbehandling av utslippstillatelser ble i 2018 skilt ut fra byggesaksbehandling. Det er 
utarbeidet egne selvkostberegninger for disse er. 

Selvkostområdeutslippstillatelser:

Regnskap 

2018

 Direkte driftsutgifter             137 852 

 Herav kapitalutgifter hos ekstern 

produsent 

 Henførbare indirekte driftsutgifter 

 Kalkulatorisk rentekostnad                 4 428 

 Kalkulatoriske avskrivninger 

 Andre inntekter 

 Gebyrgrunnlag             142 280 

 Gebyrinntekter             132 000 

 Årets finansielle resultat -10 280

 Nøkkeltall: 

 Årets finansielle dekningsgrad i %                       93 

 Kalkylerente i %                   2,37  
 
 
 

Selvkostområde eierseksjonering:

Regnskap 

2018

 Direkte driftsutgifter             260 000 

 Herav kapitalutgifter hos ekstern 

produsent 

 Henførbare indirekte driftsutgifter                 9 122 

 Kalkulatorisk rentekostnad                 2 847 

 Kalkulatoriske avskrivninger 

 Andre inntekter 

 Gebyrgrunnlag             271 969 

 Gebyrinntekter             275 850 

 Årets finansielle resultat 3 881

 Nøkkeltall: 

 Årets finansielle dekningsgrad i %                     101 

 Kalkylerente i %                   2,37  
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Selvkostområde kart og oppmåling:

Regnskap 

2018

Buds (end) 

2018

Regnskap 

2017

Regnskap 

2016

Regnskap 

2015

Regnskap 

2014

 Direkte driftsutgifter 2 167 847 2 068 404 1 124 689 2 144 760 1 463 905 1 087 480

 Henførbare indirekte driftsutgifter 1 837 63 008 93 529 79 702 23 372 50 832

 Korrigering henførbare indirekte 

driftsutgifter -76 217

 Kalkulatorisk rentekostnad 9 997 3 714 1 902 2 908 4 412

 Kalkulatoriske avskrivninger 53 557 19 646 52 623 39 932

 Andre inntekter 3 947 -944 306 147 303 472 42 365

 Gebyrgrunnlag 2 229 291 2 154 772 2 164 426 2 224 315 1 239 336 1 064 074

 Gebyrinntekter 1 739 656 1 958 817 2 659 255 2 365 056 1 170 434 884 228

 Årets finansielle resultat -489 635 -195 955 494 829 140 741 -68 902 -179 846

Avsetning til selvkostfond og dekning av 

framført underskudd 494 829 140 741

Avsetning til selvkostfond som følge av 

tidligere års feil inkl renter

Bruk av selvkostfond 489 635 195 955

Kontrollsum 0 0 0 0

Saldo selvkostfond pr 1.01 644 472 644 472 141 926 0

Alternativkostnad ved bundet kapital på 

selvkostfond eller fremføring av 

underskudd 9 472 17 708 7 717 1 185

Saldo selvkostfond pr 31.12 164 309 466 225 644 472 141 926

 Nøkkeltall: 

 Årets finansielle dekningsgrad i % 78 91 123 106 94 83

 Kalkylerente i % 2,37 1,99 1,98 1,68 1,94 2,68  
Selvkostberegningen viser et merforbruk på kr 489 635. Renter kr 9 472 er avsatt til bundet fond. Saldo fond er 
kr 164 309 pr 31.12.2018. 
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Kontrollgebyr for avsløpanlegg jfr §4 lokal 

forskrift :

Regnskap 

2018

Buds (end) 

2018

Regnskap 

2017

Regnskap 

2016

Regnskap 

2015

 Direkte driftsutgifter 729 150 716 520 704 360 671 515 535 719

 Herav kapitalutgifter hos ekstern 

produsent 

 Henførbare indirekte driftsutgifter 6 067 20 403 73 565 19 673 22 765

 Kalkulatorisk rentekostnad 3 058

 Kalkulatoriske avskrivninger 4 064

 Andre inntekter 335 396 212 154 332 916 -19 085

 Gebyrgrunnlag 406 943 736 923 565 771 358 272 577 569

 Gebyrinntekter 663 112 659 245 650 061 641 955 659 985

 Årets finansielle resultat 256 169 -77 678 84 290 283 683 82 416

Avsetning til selvkostfond og dekning av 

framført underskudd 256 169 84 290 283 683 82 416

Avsetning til selvkostfond som følge av 

tidligere års feil inkl renter

Bruk av selvkostfond -77 678

Kontrollsum 0 0 0 0 0

Saldo selvkostfond pr 1.01 463 161 463 161 370 689 83 216 0

Alternativkostnad ved bundet kapital på 

selvkostfond eller fremføring av 

underskudd 14 013 9 443 8 182 3 790 800

Saldo selvkostfond pr 31.12 733 343 394 926 463 161 370 689 83 216

 Nøkkeltall: 

 Årets finansielle dekningsgrad i %                  163                      89                  115                  179                    114 

 Kalkylerente i %                2,37                   1,99                1,98                1,68                   1,94  
I henhold til §4 i lokal forskrift er kontrollgebyret selvkostberegnet. Beregningen viser et mindreforbruk på  
kr 256 169 dette sammen med renter kr 14 013 er avsatt til bundet fond. Saldo fond er kr 733 343 pr 
31.12.2018. 
 
 

Selvkostområde RENOVASJON Regnskap 2018

Regnskap 

2017 Regnskap 2016 Regnskap 2015 Regnskap 2014

  Brukerbetalinger/salgsinntekt             18 314 743      18 257 988          16 193 000        15 466 045          15 168 554 

  Direkte kostnader             16 931 609      15 906 209          15 047 000        16 031 963          14 640 254 

  Indirekte kostnader  

  Netto kapitalkostnader               1 540 801            162 072             1 642 000              159 461               263 113 

 Overskudd/Underskudd  -157 667 2 189 707 -496 000 -725 379 265 187

 Selvkostandel før bruk av fond 113,6275125                    114                          97                        96                       102 

Renovasjonstjenesten utføres av HRA AS.  HRA AS skil ler ut monopoldelen (selvkost)

fra det øvrige regnskapet og har et mellomværende med kommunene knyttet ti l

akkumulert over-/underskudd i monopoldelen.  Mellomværendet godskrives/belastes

rente. Tallene revideres av HRA's revisjon.

Overskudd pr. 01.01.2018 1 717 750,00     

Underskudd 2018 (157 668,00)       

Renter selvkost 2018 38 777,00          

Overskudd selvkost pr. 31.12.2018 1 598 859,00      
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5.15 Årsverk, likestilling. 
 
Tekst Regnskapsåret 

2018
Regnskapsåret 

2017
Regnskapsåret 

2016
Regnskapsåret 

2015
Regnskapsåret 

2014
Antall årsverk 887 877 877 887,11 866,5
Antall ansatte 1087 1082 1089 1124 1105
Antall kvinner 855 852 854 879 868

Andel kvinner i % 79 79 78 % 78 % 79 %
Antall menn      232 230 235 245 237

Andel menn i % 21 21 22 % 22 % 21 %
Antall ledere/høyere stillinger 53 68 70 74 75
Antall kvinner høyere stillinger 40 56 54 57 58
% andel kvinner i høyere stillinger 75 82 77 % 77 % 77 %
Antall menn i høyere stillinger 13 12 16 17 17
Andel menn i høyere stillinger i % 25 18 23 % 23 % 23 %
Høyere stillinger er: Kommunalsjef, Enhetsleder, 
Tjenesteleder og Rektor

 
 
Fordeling deltid: 
Tekst Regnskapsåret 

2018
Regnskapsåret 

2017
Regnskapsåret 

2016
Regnskapsåret 

2015
Regnskapsåret 

2014 
Antall deltidsstillinger 306 310 314 309 333,5
Antall ansatte i deltidsstillinger 507 515 533 561 572
Antall kvinner i deltidsstillinger 417 427 436 459 482
Andel kvinner i deltidsstillinger i % 82 % 83 % 82 % 78 % 84 %
Antall menn i deltidsstillinger 90 88 97 102 90
Andel menn i deltidsstillinger i % 18 % 17 % 18 % 22 % 16 %  
 

 
5.16 Godtgjørelse ledende personer og revisor. 
 

Tekst 
Regnskapsåret 

2018 
Regnskapsåret 

2017 

Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef 
inkludert pensjonsavtale 

1 275 000 1 213 340  

Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef for 
verv i kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, 
stiftelser etc.) 

  

   
Lønn og annen godtgjørelse til ordfører 
inkludert pensjonsavtale 

908 640 882 172 

Lønn og annen godtgjørelse til ordfører for verv 
i kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser 
etc.) 

  

 
 

Tekst 
Regnskapsåret 

2018 
Regnskapsåret 

2017 

Honorar for regnskapsrevisjon 437 100 484 530 

Honorar for andre revisjonsoppgaver 146 940 121 830 

Honorar for forvaltningsrevisjon 495 702 81 903 

Honorar for selskapskontroll 0 0 

Bestilte undersøkelser 0 0 

Møter 31 620 31 620 

Totalt 1 111 362 719 883 
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5.17 Betingede hendelser etter balansedagen/andre opplysninger til regnskapet. 
 
Stiftelsen Glasslåven. 
I K-sak 51/14 ble det bevilget inntil 4,5 mill kr til mellomfinansiering av 2. byggetrinn. Stiftelsen tilbakebetalte 
3,966 mill kr sommeren 2017.  
 
I K-sak 61/18 ble det vedtatt at gjenstående av lånet på kr 533 872 skal tilbakebetales. Det ble inngått avtale den 
21. desember om en tilbakebetaling med kr 30 000 i 2018 og kr 503 872 i 2019. 
 

5.18 Frikjøp parkeringsplasser. 
 
 
Nedenfor vises oversikt over frikjøp parkeringsplasser. 
 
 

Opparbeidet Frikjøpt eller innbetalt etter avtale

Gran sentrum: ca 170 ca 164

Brandbu sentrum: ca 40 ca 40

Frikjøpsordningen for Gran sentrum er nå opphevet etter eget vedtak.  
 

5.19 FOKSO. 
Gran kommune er deltager i et innkjøpssamarbeid i forbindelse med kjøp av forsikringer.  8 kommuner deltar i 
FOKSO-ordningen. FOKSO har tilsluttet seg KFF (Kommunalt forsikrings-forum). KFF består av 5 
forsikringsordninger som til sammen dekker 33 kommuner. 
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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
GRAN KOMMUNE 

 
Fredag 26. april 2019 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 – 1600. 
 
Som medlemmer møtte: 
Bjørn Austad Hvaleby, leder (Sp) 
Pål Arne Sangnæs (Gbl), nestleder  
Trine Ruud (H)  
Bjørg Kværn (Ap) 
Ole Sverre Skamsar (Frp) 
 
Følgende medlem hadde meldt forfall:  
Ingen 
 
Ellers møtte: 
Fra administrasjonen: Rådmann Lars Ole Saugnes (sakene 20 og 22), kommunalsjef Stab og 
støtte Morten Gausen (sakene 20 og 22) og fagsjef for regnskap Marianne Olsson (sak 20). 
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Unn Romundgard, 
regnskapsrevisor Bjørn Gustavsen (begge møtte under sak 22). 
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 
 
Møteprotokollen er sendt til: 
Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmann, kontrollutvalgets medlemmer, og 
varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS, NRK Oppland og avisene Hadeland og Oppland 
Arbeiderblad. 
 

 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med leder Bjørn Austad Hvaleby som møteleder.   
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 
Møtet ble innledet med å ønske nyvalgt medlem av kontrollutvalget, Ole Sverre Skamsar, 
velkommen. Utvalgssekretær ga en presentasjon av kontrollutvalgets oppgaver og ansvar. 
 

 

Til behandling: 
 
SAK NR. 20/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.03.2019 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 15.03.2019 godkjennes. 
 

 
 
SAK NR. 21/2019 STATUS FOR SAMMENSLÅING MELLOM INNLANDET 

REVISJON IKS OG HEDMARK REVISJON IKS 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Vedtak i representantskapet i Innlandet Revisjon IKS den 
26.03.2019 om at selskapet videreføres som eget selskap, og at 
videre utredning av en eventuell sammenslåing avsluttes, tas til 
orientering. 
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SAK NR. 22/2019 ÅRSREGNSKAP 2018 FOR GRAN KOMMUNE - 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE 

 
Fra behandlingen: 
Under første del av saken, oppsummerte revisor/Innlandet Revisjon 
IKS revisjonsarbeidet og presenterte revisjonsberetningen. Fra 
Innlandet Revisjon IKS deltok oppdragsansvarlig revisor Unn 
Romundgard og revisor Bjørn Gustavsen. Revisjonsberetningen, 
datert 15.04.2019, ble delt ut i møtet. 
 
Under andre del av saken, presenterte administrasjonen årsregnskap 
og årsmelding med fokus på: 

• Kommunens resultat og økonomiske stilling 
• Avvik mellom budsjett og regnskap 
• Vesentlige regnskaps- og avgiftsmessige problemstillinger 
• Overordnet internkontroll på økonomiområdet.   

Fra administrasjonen deltok rådmann Lars Ole Saugnes, 
kommunalsjef Stab og støtte Morten Gausen og fagsjef for regnskap 
Marianne Olsson. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL GRAN 
KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2018 
 

Kontrollutvalget har behandlet Gran kommunes årsregnskap for 
2018. Sammen med årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og 
rådmannens årsmelding for 2018.  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de 
ovennevnte dokumentene, og orienteringer fra kommunens revisor 
og kommuneadministrasjonen ved rådmann, økonomisjef og 
regnskapsansvarlig. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen har en 
positiv totalkonklusjon, dvs. at revisor mener kommunens 
årsregnskap for 2018 er avlagt uten vesentlig feil.  
 
Kontrollutvalget har følgende kommentarer til årsregnskap og 
årsmelding:    

 
a) Kommunens økonomiske situasjon: Tilfredsstillende finansiell 

stilling, men begrenset handlefrihet 
Kontrollutvalget vil særlig peke på følgende forhold: 
 

• Positivt netto driftsresultat – 28,2 millioner: 
Netto driftsresultat utgjør 2,5 % av brutto driftsinntekter. 
Dette ligger over Fylkesmannens anbefalte nivå om minst 
1,75 %. Netto driftsresultat er det viktigste nøkkeltallet for å 
vurdere sunnheten i kommunens økonomi.  

• Begrenset andel frie midler/disposisjonsfond:  
Kommunen har pr. 31/12-18 ca. 66,2 millioner på 
disposisjonsfond. Dette utgjør 5,8 % av driftsinntektene, og 
ligger over Fylkesmannens anbefaling om minimum 5 %.  
En del av midlene er bundet opp av kommunestyret. Den 
udisponerte delen av disposisjonsfondet utgjør 44,8 millioner. 
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I økonomiplanen for 2018-2021 er det lagt inn en gradvis 
styrking av disposisjonsfondet til 8,3 % av driftsinntektene i 
2022. 

•       Moderat, men stigende lånegjeld:  
Kommunens netto lånegjeld (langsiktig gjeld korrigert for 
pensjon, utlån og ubrukte lånemidler) utgjør ved utgangen av 
året ca. 794 millioner.  Dette utgjør 69,7 % av 
driftsinntektene. Basert på vedtatt økonomiplan for 2018-
2021 er det beregnet at kommunens langsiktige gjeld gradvis 
vil øke til 93,2 % av driftsinntektene i 2022. Dette er høyere 
enn de 70% som Fylkesmannen mener er et nivå der man kan 
få driftsmessige utfordringer på grunn av høyt rente- og 
avdragsnivå. 

• Bra likviditetssituasjon, men avhengig av ubrukte 
lånemidler: 
Kommunens likviditetsbeholdning pr. 31.12.2018 er bra, men 
situasjonen synes sårbar. Sårbarheten begrunnes med at man 
synes å være avhengig av ubrukte lånemidler i perioder for å 
kunne betale sine kortsiktige forpliktelser ved forfall.  

 
b) Generelt god budsjettdisiplin og økonomistyring innenfor 

virksomhetsområdene 
Samlet viser ordinær drift (virksomhetsområdenes resultater) et 
mindreforbruk («overskudd») på ca 3,3 millioner kroner 
sammenlignet med budsjett. Dette utgjør omkring 0,4 % av 
budsjettrammen, og må anses som et svært godt treff samlet sett. 
Dette indikerer god kontroll på økonomien i den styrbare delen 
av virksomheten, alle virksomhetsområdene sett under ett. 
Enkelte virksomheter/tjenester har derimot utfordringer: 
Hjemmetjenesten (merforbruk 3,3 millioner), Barnevern 
(merforbruk 2.6 millioner) og Tilrettelagte tjenester (merforbruk 
2,1 millioner). 
 

c) Pensjoner: 
Kontrollutvalget ønsker å gjøre særskilt oppmerksom på 
følgende:  
• Utsatt kostnadsføring av pensjon – 67 millioner (balanseført 

premieavvik) 
Kommunen har valgt å skyve pensjonskostnader foran seg, 
slik lovverket gir anledning til, og slik svært mange 
kommuner gjør. Den utsatte kostnadsføringen (omtalt som 
premieavvik i balansen) utgjør pr. 31.12.2018 ca. 67 
millioner. Dette vil komme til belastning i fremtidige 
regnskaper. Det er ikke avsatt midler i regnskapet til å møte 
dette, noe som betyr at man må finne dekning for 67 
millioner i fremtidige driftsbudsjetter. 

• Netto pensjonsforpliktelse/gjeld i balansen –  
182 millioner 
Bokførte pensjonsmidler (eiendel) i balansen utgjør i 
overkant av 1,2 milliarder, mens beregnede 
pensjonsforpliktelser (gjeld) i balansen utgjør ca. 1,4 
milliarder. Differansen utgjør 182 millioner i netto 
pensjonsforpliktelse.  
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Netto pensjonsforpliktelse er vesentlig redusert gjennom året 
(fra ca. 250 millioner til ca. 182 millioner). Kontrollutvalget 
har forstått det slik at bokført netto pensjonsforpliktelse ikke 
innebærer en reell betalingsforpliktelse, og at den bokførte 
gjelden derfor ikke representerer noen bekymring når det 
gjelder kommuneøkonomien.  

 
d) Økning i sykefraværet – 9,7 % i 2018 

Sykefraværet i Gran kommune var i 2018 på 9,7 %. Dette er en 
betydelig økning sammenlignet med fjoråret der sykefraværet 
var 8,1 %. Økningen krever tett oppfølging i tiden fremover.  
 

Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til 
årsregnskapet, datert 15. april 2019, har kontrollutvalget ingen 
merknader til Gran kommunes årsregnskap for 2018. 
 

 
 
SAK NR. 23/2019 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2018 FOR GRAN 

KOMMUNE   
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Finansforvaltningsrapport for 2018 tas til orientering. 

 
 
SAK NR. 24/2019 UTVIKLING AV STAB-/STØTTEFUNKSJONEN I GRAN 

KOMMUNE  
 

Fra behandlingen: 
Rådmann Lars Ole Saugnes, kommunalsjef Stab og støtte Morten 
Gausen orienterte om utviklingsarbeidet innenfor stab-
/støttefunksjonen.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens og kommunalsjefens 
informasjon om utviklingen av Stab og støtte til orientering.  

 
2. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget 

inntrykk av det er igangsatt et omfattende utviklingsarbeid 
innenfor området.  

 
3. Kontrollutvalget ønsker å følge med på utviklingen av Stab og 

støtte, og vil invitere rådmannen til en ny presentasjon av 
status etter en tid. Det bes særlig om informasjon om hvordan 
man har lykkes innenfor de fem definerte utviklingsområdene:  

1) Ny stab 
2) Fra personal og informasjon til HR og kommunikasjon 
3) Overordnet styring, sektorovergripende tema 
4) Programvare, oppgraderinger, integrasjoner, 

tilleggsmoduler, utsyr og infrastruktur. 
5) Digital innbyggerdialog. 

 
4. Saken følges opp senest våren 2020. 
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SAK NR. 25/2019 REFERATSAKER 
 

Fra behandlingen: 
1. Valg av nytt medlem i kontrollutvalget (vedtak i k.styre 

03.04.2019, sak 34/19) 
2. Elektronisk innlevering av møtegodtgjøring mv. for 

kontrollutvalgets medlemmer 
3. Uavhengighetsvurderinger – Innlandet Revisjon IKS – daglig 

leder, oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud, 
oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein, oppdragsansvarlig revisor 
Guro Selfors Lund og Ingvild Selfors. 

4. Kommunestyrets behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Interkommunalt samarbeid på Hadeland – styring og kontroll» - 
kommunestyrets møte 03.04.2019 (sak 17/2019) 

5. Diverse avisartikler 
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
SAK NR. 26/2019 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR. 

BRØYTEKONTRAKT 
 

Fra behandlingen: 
Saken ble enstemmig satt på sakslista med bakgrunn mottatt brev til 
kontrollutvalget. 
 
Saken ble enstemmig besluttet behandlet i lukket møte, jf. 
kommunelovens § 31, jf. offentlighetslovens § 13. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Med bakgrunn i henvendelsen ber kontrollutvalget om å få 
oversendt anbudspapirene og inngått kontrakt vedrørende 
den aktuelle saken.  

 
2. Kontrollutvalget ber om en oversikt over alle inngåtte 

brøytekontrakter i Gran kommune.  
 

3. Saken følges opp på neste møte.  
 

 
 
 

 
Gran, 26. april 2019. 
 
 
_________________________  
Bjørn Austad Hvaleby 
leder 
 

 
RETT UTSKRIFT: 
Gran, 26. april 2019. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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 NESTE MØTE 
 
Dato: FREDAG 7. JUNI 2019  
Tidspunkt: KL. 0900 
Aktuelle saker:  

• Forundersøkelse – Hjemmetjenesten (KU-sak 13/19) 
• Prosjektplan: Hjemmetjenesten i Gran – evaluering av 

sommeravviklingen 2019 (KU-sak 13/19) 
• Kontrollutvalgskonferansen 2019 (KU-sak 18/19) 
• Effektivitet i kommunale tjenester - rapport (utsatt sak fra 18/1-19) 
• Innlandet Revisjon IKS 

 
Saker/vedtak til senere oppfølging: 

• Aktuelle orienteringssaker: 
➢ Ny kommunelov  
➢ Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater 

• Risikovurderinger – misligheter og korrupsjon (KU-sak 25/18) 
• Ny personvernlov – Hva betyr dette for kommunen? (KU-sak 13/18) 
• Digitalisering: Strategier, mål, måloppnåelse og risikoer (KU-sak 

13/18) 
• NAV Hadeland (KU-sak 53/17) 
• Utvikling av heltidskultur – oppfølging av kommunestyrevedtak 105/16 

(KU-sak 59/17) 
• Oppfølging av revisjonsrapporten «Kontraktsoppfølging» fra 2015 

(utsatt sak fra 16/3-18) 
• Oppfølging av revisjonsrapporten «Mål- og resultatstyring i Gran 

kommune» (k.styret 13.12.2018, sak 120/18) 
Årlige saker: 

• Kommunebarometeret  
• Eksterne tilsynsrapporter – årlig sak (KU-sak 48/17) 
• Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak (KU-sak 35/17) 

 
Bestilte oppdrag - Innlandet Revisjon IKS: 

• Forundersøkelse – Hjemmetjenesten (KU-sak 13/19) 
• Prosjektplan: Hjemmetjenesten i Gran – evaluering av 

sommeravviklingen 2019 (KU-sak 13/19) 
 
Kontrollutvalgets møteplan for 2019: 
• Fredag 18.01.2019 kl. 0900 
• Fredag 15.03.2019 kl. 0900 
• Fredag 26.04.2019 kl. 0900  
• Fredag 07.06.2019 kl. 0900 
• Fredag 13.09.2019 kl. 0900 
• Fredag 18.10.2019 kl. 0900 
• Fredag 06.12.2019 kl. 0900 
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MØTEINNKALLING   
 

Eldrerådet  
 
Dato: 06.05.2019 09:00  
Sted: Gran rådhus  
Arkivsak: 19/00024  
Arkivkode: 033   
 
Eventuelt forfall meldes til utvalgssekretær via epost postmottak@gran.kommune.no 
eller tlf 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.  
 
Tema/orienteringer 

 «Leve hele livet» ved Mette Mosby/ Merethe Wollan Blisten 
 Informasjon – Aktivitetsdagen for eldre i mai, FNs internasjonale eldredag i oktober 
 Prosjekt om digital veiledning/ arbeidet med innbyggersørvis for et nytt tiår v/ Kirsten Jåvold 

Hagen 
 
 

SAKSLISTE  

11/19 19/00113-11 Revidering av reglement for eldrerådet i Gran kommune  

    

 
 
Jaren, 30. april 2019 
 
 
 
Kjersti Høibø Tysland 
Utvalgssekretær 
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11/19 Revidering av reglement for eldrerådet i Gran kommune 
 
Arkivsak-dok.  19/00113-11 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Kjersti Høibø Tysland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Eldrerådet 06.05.2019 11/19 
Kommunestyret   
 
 
Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar vedlagt revidert reglement for eldrerådet i Gran kommune.  
 
 
Saksdokumenter Vedlagt 
  
Revidert reglement for eldrerådet i Gran kommune     Ja 
 
Oppsummering 
Saken gjelder revidering av reglementet for eldrerådet i Gran kommune. Eldrerådet har gått 
gjennom og revidert gjeldende reglement og kommet med enkelte tilføyelser og endringer. Det 
reviderte reglementet ivaretar den nye kommuneloven som nå er styrende for opprettelse og valg 
av eldreråd i kommuner og fylkeskommuner.  
 
Saksutredning 
 
Bakgrunn for saken 
Reglementet for eldrerådet i Gran kommune ble sist revidert i juni 2015.  Lov om kommunale og 
fylkeskommunale eldreråd fra 1991 har vært førende for eldrerådets arbeid. Eldreråd for neste 
valgperiode opprettes etter kommune og fylkestingsvalg høsten 2019. Da vil § 5-12 i ny kommunelov 
tre i kraft og være styrende for etablering av det nye eldrerådet.  
Eldrerådets gjeldende reglement gjennomgås og revideres av sittende råd slik at nytt reglement er 
klart når nytt eldreråd går i gang med sitt arbeid.  
 
Det vil komme en forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelser og for ungdom. Denne har vært til høring (høringsfrist 01.04.2019) og er 
fortsatt ikke vedtatt. Den er ventet klar til nytt eldreråd er etablert. 
 
Eldrerådet har gått gjennom gjeldende reglement og samstemt det opp mot den nye kommuneloven 
og den praksis rådet har i dag. Forslaget til revidert reglement er og sett opp mot høringsforslaget til 
ny forskrift.  
Forslaget til revidert reglement har vært til orientering og kommentarer i eldrerådet før det ble 
ferdigstilt og legges fram til behandling. 
 
I revidert reglement har en utdypet og tydeliggjort enkelte punkter. Under eldrerådets oppgaver er 
det synliggjort at de er en medvirkningsressurs i saker der eldre bør representeres, videre at de har 
ansvar for Småjobbsentralen. 
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Når det gjelder sammensetning av rådet ønsker en at Stiftelsen Gran frivilligsentral kan/ skal ha en 
representant med møte og tale rett, dette på bakgrunn av god erfaring med politisk representant 
som har god kjennskap til frivilligsentralen.  
Rådet har samtidig sett fordel av at utvalgssekretær har erfaring fra Helse og omsorg da dette er et 
område med saker av betydning for rådet.  
 
  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om kommuner og fylkeskommuner, forvaltningsloven 
 
Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Håndbok for folkevalgte kap 14, Reglement for eldrerådet i Gran kommune. 
 
Økonomi 
Ikke relevant 
 
Bemanning 
Ikke relevant 
 
 
Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Ja 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 
Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen foreslår at reglementet for eldrerådet i Gran kommune revideres og at det gjennomgås 
av sittende eldreråd på bakgrunn av erfaringer siste valgperiode. Ny kommunelov §5-12 danner 
grunnlag for opprettelse av nytt eldreråd. Den nye kommuneloven vil være gjeldende lovverk for 
eldrerådet som velges etter kommune og fylkestingsvalg høsten 2019. Lov om kommunale og 
fylkeskommunale eldreråd vil ikke lenger være gjeldene.  
 
 
 
 
Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Revidert reglement for eldrerådet vil komme inn i politiker håndboka og gjøres tilgjengelig via 
kommunens hjemmesider når endelig revidert reglement er vedtatt i kommunestyret. 
 
 
Dato: 24. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
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Vedlegg til sak 

Reglement april 
2019  
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MØTEPROTOKOLL  
 

Eldrerådet  
 
Dato: 06.05.2019 09:00 
Sted: Gran rådhus 
Arkivsak: 19/00024 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ola Åstein Sønsteby 
Aslak Backe 

  
Forfall:  Kari Dæhlen 

Peter Oskar Saugstad 
  
Fra administrasjonen: Merethe Wollan Blisten, tjenesteutvikler Helse og omsorg 

Mette Mosby kommunalsjef, helse og omsorg 
Gard Olsen, eiendomssjef 
Kirsten Jåvold Hagen, informasjonssjef 

  
Protokollfører: Kjersti Høibø Tysland 
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen onsdag 08.05.2019 kl 14.00 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 18.03.2019  

11/19 19/00113-11 Revidering av reglement for eldrerådet i Gran kommune  

12/19 17/02406-21 Gran kommunes boligbehov - Vurdering av kjøp av Granumsvegen 
3A-H  

13/19 16/00065-33 Sak utenom saksliste: Møtegodtgjørelse og reiseregning  
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Tema/ orienteringer: 

 «Leve hele livet» informasjon om innhold og tanker for videre arbeid med reformen i 
kommunen ved Merethe Wollan Blisten og Mette Mosby. Fylkesmannen har invitert 
kommunen til dialogmøte til høsten. Eldrerådet har og fått invitasjon. Eldrerådet bør 
involveres i videre arbeid med reformen.  

 Prosjekt om digital veiledning og arbeid med innbyggersørvis for et nytt tiår ble informert om 
av Kirsten Jåvold Hagen. 

 Aktivitetsdagen for eldre i mai. Jaren pensjonistforening har ansvaret for denne dagen i år. 
Den arrangeres på Marienlyst på Jaren. 

 FNs internasjonale eldredag i oktober arrangeres av eldrerådet, Helge T Hulbak, Nelly M 
Espen og Einar Ellefsrud er arrangementskomite. Aktuelle dager er 29.sept eller 6.oktober-
avhengig av lokaler. Det er innvilget inntil 60 000,-  til disse arrangementene, over 
kulturbudsjettet.  

 
11/19 Revidering av reglement for eldrerådet i Gran kommune 
 
Arkivsak: 19/00113 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Eldrerådet 06.05.2019 11/19 
Kommunestyret   
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar vedlagt revidert reglement for eldrerådet i Gran kommune.  
 
Eldrerådets behandling 06.05.2019: 
Reglementet har vært diskutert i rådet tidligere. I møtet kom merknad til pkt 2 siste setning. Den 
rettes til «av 26.04.2018». Videre merknad til pkt 3 – siste setning rettes til: «Stiftelsen Gran 
frivilligsentral kan ha en representant med møte og talerett». Rettelsene gjøres ved ferdigstillelse av 
reglement. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Grete Øverlier, Morten Hagen, Helge T Hulbak, Kjersti H Tysland 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak 06.05.2019: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling, men med to rettinger i det fremlagte reglementet.  
1. pkt 2 siste setning, rettes til «av 26.04.2018» 
2. pkt 3 siste setning rettes til «Stiftelsen Gran frivilligsentral kan ha en representant med møte og 
talerett».  
 
[Lagre]  
 
 
 
 



 3  

12/19 Gran kommunes boligbehov - Vurdering av kjøp av Granumsvegen 3A-
H 
 
Arkivsak: 17/02406 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Formannskapet 09.05.2019 18/19 
Kommunestyret 23.05.2019 53/19 
Eldrerådet 06.05.2019 12/19 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

08.05.2019 9/19 

 
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar til etterretning orienteringen som er gitt i saken. 
2. Kommunestyret opprettholder tidligere prioriteringer ved Boligplan 2018 – 2021. 
3. Gran kommune ønsker ikke å innlede forhandlinger med Snekkergården boligutleie for å 

kjøpe eiendommen 
 
Eldrerådets behandling 06.05.2019: 
Eiendomssjef Gard Olsen orienterte i saken.  
Eldrerådet fremmet forslag om et tilleggs-punkt i saken vedrørende hjelp til anskaffelse av bolig for 
de som ikke kan dette selv. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Einar Ellefsrud, Morten Hagen, Gard Olsen, Helge T Hulbak, Grete Øverlier, Ola Åstein Sønsteby 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak 06.05.2019: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling med et tilleggs-punkt 4. 

1. Kommunestyret tar til etterretning orienteringen som er gitt i saken. 
2. Kommunestyret opprettholder tidligere prioriteringer ved Boligplan 2018 – 2021. 
3. Gran kommune ønsker ikke å innlede forhandlinger med Snekkergården boligutleie for å 

kjøpe eiendommen 
4. Eldrerådet forutsetter at kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig til de som ikke har 

mulighet til å skaffe bolig selv 
 

[Lagre]  
 
 
 
 
13/19 Sak utenom saksliste: Møtegodtgjørelse og reiseregning 
 
Arkivsak: 16/00065 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Eldrerådet 06.05.2019 13/19 
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Saken var ikke utredet av administrasjonen, og sto ikke på sakslisten til møtet 06.05.2019. 
 
 
Eldrerådets behandling 06.05.2019: 
I møtet ble spørsmålet vedrørende elektronisk innsending av krav om møtegodtgjørelse/ 
reiseregning tatt opp.  
Flere representanter i eldrerådet har utfordring med innsending av krav om møtegodtgjørelse for 
eldrerådsmøtene. Utvalgssekretær hadde ikke fått avtalt med personell som kunne hjelpe å sende 
regning etter møtet. De færreste har fått sendt inn krav. 
 
Ola Åstein Sønsteby fremmet følgende forslag: Eldrerådet ber om at møtegodtgjørelse betales 
automatisk ut valgperioden, i tråd med tidligere praksis. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
 Morten Hagen, Ola Åstein Sønsteby, Kjersti Høibø Tysland, Grete Øverlier, Einar Ellefsrud og Helge 
Hulbak 
 
Votering 
Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak 06.05.2019: 
Eldrerådet ber om at møtegodtgjørelse betales automatisk ut valgperioden, i tråd med tidligere 
praksis. 
 
[Lagre]  
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MØTEINNKALLING   
 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Dato: 08.05.2019 13:30  
Sted: Gran rådhus. Møterom Granavollen  
Arkivsak: 18/03205  
Arkivkode: 033   
 
Eventuelt forfall skal meldes til utvalgssekretær via epost gunn.kristin.reinli@gran.kommune.no 
eller til kommunetorget på telefon 61338400. 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 
Tema/orienteringer 

 Omstilling i tilrettelagte tjenester v/Janicke Brechan 
 Informasjon om prosjektet «Digital veiledning» v/ Kirsten Jåvold Hagen 
 Ombygging Bjørklund barnehage 
 Nye retningslinjer for råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne v/Hanne 

Magnussen 
 
 

SAKSLISTE  

8/19 17/00432-14 Årsmelding 2018 Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne  

9/19 17/02406-21 Gran kommunes boligbehov - Vurdering av kjøp av Granumsvegen 3A-
H  

    

 
 
 Jaren, 3. mai 2019 
 
 
Gunn Kristin Reinli 
Utvalgssekretær 
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8/19 Årsmelding 2018 Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 
 
Arkivsak-dok.  17/00432-14 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Gunn Kristin Reinli 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

08.05.2019 8/19 

 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Årsmelding for Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 2018 godkjennes 
2. Årsmelding oversendes rådmannen i tråd med pkt 7 i reglement for rådet. 

 
 
Saksdokumenter Vedlagt 
Årsmelding 2018 Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne Ja 
 
 
Oppsummering 
Årsmelding 2018 er utarbeidet etter mal fra tidligere år. Årsmeldingen legges fram for behandling i 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne og videre til orientering i 
kommunestyret. 
 
Saksutredning 
 
Bakgrunn for saken 
I henhold til lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar for menneske med nedsatt 
funksjonsevne, skal rådet utarbeide egen årsmelding. Meldinga skal legges fram for kommunestyret. 
 
I retningslinjer for råd for funksjonshemmede punkt 6, årsmelding står det følgende 
«kommunalt råd for funksjonshemmede utarbeider årsmelding som fremlegges kommunestyret» 
  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar 
 
Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Ikke relevant 
 
Økonomi 
Ikke relevant 
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Bemanning 
Ikke relevant 
 
 
Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Ja 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 
Vurdering/alternative løsninger 
Årsmelding 2018 Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne er utarbeidet i 
henhold til rådets reglement og oversendes rådmannen i henhold til punkt 7 i samme reglement 
 
 
 
Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Legge fram til orientering i kommunestyret 
 
 
Dato: 2. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Årsmelding 2018 
Rådet for likestilling a 
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9/19 Gran kommunes boligbehov - Vurdering av kjøp av Granumsvegen 3A-H 
 
Arkivsak-dok.  17/02406-21 
Arkivkode.  613  
Saksbehandler  Gard Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Formannskapet 09.05.2019 18/19 
Kommunestyret 23.05.2019 53/19 
Eldrerådet   
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

08.05.2019 9/19 

 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret tar til etterretning orienteringen som er gitt i saken. 
2. Kommunestyret opprettholder tidligere prioriteringer ved Boligplan 2018 – 2021. 
3. Gran kommune ønsker ikke å innlede forhandlinger med Snekkergården boligutleie for å 

kjøpe eiendommen 
 
 
Saksdokumenter Vedlagt 
 

1. Avtale mellom Snekkergården Boligutleie AS og Gran kommune av 13.11.98 
2. Mail fra ordfører til administrasjon 8.8.18 – sladdet 
3. Brev til beboerne i Snekkergården – sladdet 
4. Følgebrev ad underskriftslister 
5. Underskriftslister 

 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

  
 
 
Oppsummering 
Snekkergården boligutleie har besluttet å selge sine leiligheter i Granumsvegen 3A-H.  Ut i fra 
tidligere vedtak ved boligplan og økonomiplan har Gran kommune takket nei til kjøp av 
eiendommen. Spørsmålet er aktualisert ved at Snekkergården boligutleie har sagt opp alle sine 
leietakere med snarlig iverksettelse. 
 
Uti fra gjeldende boligplan og økonomiplan har Gran kommune ikke ønsket å kjøpe boligene. 
 
Saksutredning 
 
Bakgrunn for saken 
Leilighetene i Granumsvegen 3A-H som er eid av Snekkergården boligutleie ble oppført med 
oppstartingstilskudd og lån til omsorgsboliger ut i fra Husbankens regelverk som gjaldt i 1999. 
Boligene skulle ha tilgjengelighet med krav til livsløpsstandard. 
 
De 8 leilighetene er bygget som tomannsboliger i en etasje, oppført i tre med enkel standard. Den 
enkelte leilighet har et P-areal på 61 m2 (bruksareal på 70 m2 med tillegg uinnredet loft på 28 m2). 
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Leilighetene følger ikke dagens krav til omsorgsboliger, men er egnet til personer som fortsatt har 
god bo-evne, men som har behov for noe enklere bolig enn de tidligere har hatt. Leilighetene er 
herav å regne som «trygdeleiligheter».  
 
For Snekkergården har kommunen hatt en tildelingsrett (en rett, men ikke en plikt). Det vil si at de 
personer som har ønsket en leieavtale med Snekkergården har søkt om dette via kommunen og har 
således fått en fortrinnsrett til å leie boligen ift. andre. Hvis ikke kommunen har hatt søkere til å leie 
bolig hos Snekkergården har avtalen vært at Snekkergården selv må/kan finne egnede leietakere. 
 
Flertallet av leietakerne har lang botid i leilighetene. Det er få som har tjenester fra kommunen. 
 
Resymert: 

- Avtalen mellom kommunen og Snekkergården har ingenting å gjøre med det løpende 
leieforholdet mellom Snekkergården boligutleie og den enkelte leietaker.  

- At avtalen om tildeling av aktuelle leietakere har utløpt medfører kun at Snekkergården ikke 
trenger å følge de forpliktelser de har hatt ovenfor Husbanken og kommunen.  

- Ved løpende leieavtale har leietakerne beskyttelse mot usaklig oppsigelse etter husleieloven. 
- Det er ingen automatikk i at leietakerne i Granumsvegen 3 A-H har mulighet til å leie kommunal 

bolig. Om de 8 beboerne i Granumsvegen 3 A-H har grunnlag for å få leie kommunal bolig nå vil 
først kunne avgjøres ved behandling av søknadene. 

- Det har vært kontakt mellom aktuelle instanser i kommunen og den enkelte leietaker.  
 
Eierne av Snekkergården boligutleie har vært i kontakt med kommunen flere ganger de siste par 
årene for å få avklart om kommunen ønsker å kjøpe eiendommen. Ved henvendelsen har kommunen 
takket nei med henvisning til gjeldende boligplan. Boligplanen angir at kommunen har behov for 
omsorgsboliger med tilknyttet base med areal for tjenesteapparat. Tilsvarende boliger som de i 
Snekkergården er det forutsatt at private utbyggere skal oppføre og drifte og at kommunen inngår 
avtale om tildelingsrett.  Det er derfor ikke beregnet behov for investeringer i slike boliger i 
kommunens økonomiplan.  
 
Generelt er det den enkelte person som har ansvar for å eie eller leie egen bolig. Etter norsk rett har 
ingen rett til en varig kommunal bolig. Men kommunen har plikt til å skaffe midlertidig botilbud til de 
som ikke klarer det selv. Det er NAV som anviser dette på vegne av kommunen. 
 
Kommunens ansvar for boliger for beboerne i kommunen er beskrevet i vedtatt boligplan hvor det 
siteres: «Kommune har et ansvar for å bidra til at vanskeligstilte skal skaffe seg, eller beholde 
tilfredsstillende bolig. Det kan være økonomiske, sosiale og helsemessige årsaker til at det blir 
vanskelig å skaffe eller beholde egen bolig.   
 
Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid internt er nødvendig i dette arbeidet. Dette er viktig for å sikre 
at alle virkemidler tas i bruk slik at det kan ytes best mulig bistand til de som trenger det mest.  
 
Omsorgsboliger og andre tilrettelagte boliger tildeles av tildelingsenheten i Helse og Omsorg. Øvrige 
utleieboliger for vanskeligstilte tildeles gjennom et tverrfaglig bolignettverk. 
 
Målgruppe for omsorgsboliger er personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester 
uavhengig av alder og diagnose, herunder 

- eldre  
- personer med langvarige somatiske sykdommer  
- personer med utviklingshemming og andre med nedsatt funksjonsevne  
- personer med psykiske lidelser 
- personer med rusproblemer  
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- personer som har behov for øyeblikkelig hjelp» 
 
Tildelingsenheten vedtar om den enkelte boligsøker kan få omsorgsbolig ut i fra vedtak etter Helse 
og omsorgstjeneste loven. Etter vedtak er dette en mulighet, men ikke en rettighet som boligsøkeren 
da får.  Om vedkommende kan få bolig avhenger av om det er tilgjengelig/ledig bolig som er tilpasset 
boligsøkerens behov. Leietakeren må ha tilstrekkelig bo-evne tilpasset den enkelte bolig.  
 
Gran kommune eier et stort antall leiligheter med tilsvarende utfordringer som leilighetene i 
Granumsvegen 3.  Det medfører stadige utfordringer ved tildeling av bolig da de som har et 
boligbehov ikke har bo-evne til å bo selvstendig i slike boliger. Dette medfører at boligene blir brukt 
for hardt og feil. Det medfører spesielt usikkerheter i forhold til brannsikkerhet for både leietaker og 
naboer. Boligens «misforhold» til boligsøkerens behov medfører også at leilighetene har store 
rehabiliteringskostnader, vanlig opptil en halv million, ved skifte av leietakere. 
 
Pr. 29.04 2018 har kommunen 29 søkere som er på venteliste for kommunal bolig (herav ikke tatt 
med søkere i fra Snekkergården). Av disse 29 er det 19 som har behov for å ha leilighet knyttet til 
base med tjenester i fra kommunen. 
 
  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 

- Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 3-2 a. regulerer kommunens ansvar for 
tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig og § 3-7 regulerer kommunens ansvar 
for bolig til vanskeligstilte. 

- Husleieloven regulerer avtaler om bruksrett til husrom mellom utleier og leietaker. 
 
Eksisterende planer 
Boligplan 2018-2021 vedtatt av kommunestyret 19.09.2018 
Budsjett og økonomiplan 2019-2021 vedtatt av kommunestyret 13.12.2018 
Disse planene har satt rammer for handlingsrommet ved fremtidige investeringer i boliger. 
 
Gjeldende vedtak 
Intet særskilt 
 
Økonomi 
Eventuelt kjøp av leilighetene i Snekkergården boligutleie medfører behov for bevilgning utover 
gjeldende økonomiplan. 
 
Kommunen har ikke mottatt et spesifikt tilbud om kjøp av eiendommen i fra Snekkergården 
boligutleie. Ved tidligere e-post i fra gårdeier så er det antydet en salgspris som sammen med 
overtakelse av restgjeld hos husbanken innebærer en kostnad på ca. 20 mill. kr. 
 
Beløpet kan finansieres ved låneopptak. 
 
Ved etablering av husleiekontrakter etter nye prosjekter i Gran er det lagt til grunn prinsipp om 
kostnadsdekkende leie og ved nye kontrakter for eksisterende boliger benyttes det prinsipp om 
«gjengs leie». Hvis en etter et eventuelt kjøp av boligene i skal legge til grunn prinsipp om 
kostnadsdekkende leie vil husleien for leietakerne kunne bli vesentlig økt. 
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Bemanning 
Intet særskilt 
 
 
 
Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Ja 
Rådet for funksjonshemmede Ja 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
Vurdering/alternative løsninger 
Forholdet mellom leietakerne i Snekkergården og gårdeier er et privatrettslig forhold. 
 
Kommunen kan ikke gå inn i privatrettslige forhold og bestemme hva private firmaer eller 
enkeltpersoner skal gjøre i saker som dette. Selv om man kunne mene at gårdeier har andre 
valgmuligheter enn å gå til oppsigelse av leietakerne, for videre seksjonering og salg av leilighetene, 
er dette gårdeiers valg. 
 
Det har fortløpende vært kontakt mellom leietakerne i Snekkergården og kommunen ved boligkontor 
og tildelingsenhet etter en ble kjent med at Snekkergården boligutleie ønsket å avvikle sin eiendom. 
Ved de senere inngåtte tildelingene er de informert om dette og de er informert om at de kan søke 
om annen bolig av kommunen. 
 
Alternativer som kommunen har i saken  
1. Gå i forhandlinger om å kjøpe boligene fra Snekkergården boligutleie 
2. Ikke kjøpe boligene. 
 
Gran kommune har i dag et problem ved at de har en rekke boliger tilsvarende de i Granumsvegen 3. 
Behovet er boliger som er tilknyttet base for tjenesteyting, mens vi i stor grad har boliger som ikke 
har dette. Det medfører at boligsøkere plasseres i boliger hvor de ikke har tilstrekkelig bo-evne. 
Ytterligere anskaffelser av boliger, som Granumsvegen 3, vil forsterke de utfordringer kommunen 
allerede har. 
 
Et kjøp av Granumsvegen 3 medfører at disse beboerne prioriteres fremfor andre søkere. Beboerne i 
Granumsvegen 3 har i dag et begrenset behov for tjenester i fra Helse og omsorg, mens stor andel av 
de øvrige som er på venteliste for bolig i kommunen har et stort behov for tjenester og behov for 
base tilknyttet boligen. 
 
Som et alternativ til å kjøpe boligene i Granumsvegen 3 så kunne tiltakene i boligplanen blitt 
prioritert tidligere enn økonomiplanen legger opp til. Det ville medført at det faktisk kunne etableres 
boliger med base, og som er tilpasset flertallet av de som står på venteliste for bolig i dag. 
 
Det er ikke noe i avtalen mellom Snekkergården boligutleie og kommunen som innebærer en plikt for 
kommunen til å kjøpe boligene. Et kjøp av boligene nå innebærer en endring av premissene i avtalen 
om at det ikke skulle ligge noen forpliktelser på kommunen når avtalen utløp. 
 
Rådmannen mener det er viktig å se et større totalbilde når en skal investere i ny kommunal 
boligmasse. Det er viktig å prioritere investeringsmidlene på boligsiden til der det er størst behov for 
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investeringer. Rådmannen anbefaler derfor ikke at man kjøper boligene fra Snekkergården 
boligutleie, da det er andre typer boliger kommunen har større behov for. 
 
Rådmannen innstiller derfor som følger: 

1. Kommunestyret tar til etterretning orienteringen som er gitt i saken. 
2. Kommunestyret opprettholder tidligere prioriteringer ved Boligplan 2018 – 2021. 
3. Gran kommune ønsker ikke å innlede forhandlinger med Snekkergården boligutleie for å 

kjøpe eiendommen 
 
Hvis likevel kommunestyret ønsker at vi skal kjøpe disse boligene for å sikre de eksisterende 
leietakerne, vil rådmannen anbefale at man i denne omgang gir rådmannen fullmakt til å forhandle 
om pris og betingelser og ikke konkret gjør et vedtak om kjøp.   
 
Forslag til alternativt vedtak: 

3 Kommunestyret vedtar at Gran kommune skal innlede forhandlinger med Snekkergården 
boligutleie for å kjøpe eiendommen 

4 Kjøp av eiendommen finansieres med lån og låneopptak for 2019 økes med … mill. kr.. 
Kontering: 
3285 4420 2650               727                                        … mill 
3910 8300 8701                900                                       … mill    

 
 
 
Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Videre dialog med Snekkergården boligutleie og leietakerne  etter kommunestyrets vedtak. 
 
 
Dato: 30. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 

Vedlegg til sak 

20190315_081227

 

Mail fra ordfører til 
adm 8.8.18 - sladdet  

Brev til beboerne i 
Snekkergården - sladd 

Politisk behandling av
Snekkergården-saken  

Politisk behandling av
Snekkergården-saken  
 



 

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Gran ungdomsråd  
 
Dato: 22.03.2019 09:00 
Sted: Kommunestyresalen 
Arkivsak: 19/00025 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Jenny Habberstad, Anna Nordraak Sørli, Nketian Johnson Adum, Elisabeth 

Grøndahl Tangen og Lene Marie Jensen. 
 

  
Fra administrasjonen: Camilla Jarlsby 
  
Protokollfører: 
 

Rune Larsen 

  
Kommunestyrets kontaktperson: Morten Hagen (GBL) 
 
TEMA/ORIENTERINGER: 
 

Hva og hvordan kan ungdomsrådet påvirke og ta opp saker medlemmene er opptatt av?  
 Hvilke saker er GUR opptatt av?  

 
Ungdomsrådet ønsker å delta aktivt med å dele tanker og innspill under rådsmøtene. 
GUR er opptatt av å BLI HØRT og BLIT TATT PÅ ALVOR.  
Alle saker som angår barn & unge er viktige for rådet.  
Områdene kultur, skole og klima er ekstra viktige. 
 
Fanesaker: 
Skole 
Kultur 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet @  

6/19 18/04026-2 Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022  

7/19 19/00187-1 Oppstart av planprosess for kulturområdet  
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6/19 Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022 
 
Arkivsak: 18/04026 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Eldrerådet   
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

18.03.2019 7/19 

Gran ungdomsråd 22.03.2019 6/19 
Planutvalget 20.03.2019 14/19 
Formannskapet 21.03.2019 11/19 
Kommunestyret 03.04.2019 25/19 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 21.03.2019 sak 11/19 
 
Formannskapets behandling 21.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Kommunalsjef stab og støtte Leif Arne Vesteraas 
Morten Hagen (GBL) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Anne Solstad (GBL) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 21.03.2019: 
Kommunestyret vedtar Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022  
 
 
 
 
Gran ungdomsråds behandling 22.03.2019: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 

  
 
Votering 
Ungdomsrådet mener at det er viktig å opprettholde de prioriterte tiltak. 
Ungdomsrådet støtter innspillet og vedtar rådmannens innstilling. 
 
Gran ungdomsråds vedtak 22.03.2019: 
Kommunestyret vedtar Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022  
 
 
 
[Lagre]  
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7/19 Oppstart av planprosess for kulturområdet 
 
Arkivsak: 19/00187 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Gran ungdomsråd 22.03.2019 7/19 
Eldrerådet 18.03.2019 8/19 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

18.03.2019 5/19 

Planutvalget 20.03.2019 10/19 
Kommunestyret 03.04.2019 22/19 
 
 
Planutvalget har behandlet saken i møte 20.03.2019 sak 10/19 
 
Planutvalgets behandling 20.03.2019: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Wenche Strand (Ap) 
Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas 
 
Helge Tryggeseth (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret vedtar at arbeidet og ferdigstillelse av denne plan skal samordnes arbeidet med ny 
Planstrategi samt gi føringer til arbeidet med samfunnsdelen i Kommunens arealplan. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen med Helge Tryggeseth (MDG)s tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 20.03.2019: 
Kommunestyret vedtar oppstart av planprosess for kulturområdet, med de forslag til rammer for det 
videre arbeidet som fremkommer av saksfremlegget, herunder type plan, omfang, tidsplan, 
brukermedvirkning, rådsbehandling og organisering.   
 
Kommunestyret vedtar at det pågående arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk innlemmes i 
planprosessen for kulturområdet. Tidligere vedtak i sak 52/18 oppheves som følge av dette.  
 
Kommunestyret opprettholder vedtak i sak 56/18 vedr. den videre utviklingen av Granavollen. 
Resultatet av dette arbeidet innlemmes i planprosess for kulturområdet når kommunestyret har tatt 
stilling til styringsgruppens forslag til prioriterte tiltak.  
 
Kommunestyret vedtar at arbeidet og ferdigstillelse av denne plan skal samordnes arbeidet med ny 
Planstrategi samt gi føringer til arbeidet med samfunnsdelen i Kommunens arealplan. 
 
 
 
 
Gran ungdomsråds behandling 22.03.2019: 
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Disse hadde ordet i saken: 

 Nathaniel 
 Daniel 
 Ellen 
 Julie 
 Erica 
 Martine 

 
Votering 
Ungdomsrådet støtter innspillet og vedtar rådmannens innstilling.  
Ungdomsrådet ønsker å bli involvert i prosessen videre. 
 
Kommentarer fra rådet: 
Rådet ønsker seg møteplass i Brandbu – dette er en prosess som rådet ønsker å være en del av. 
Det er et ønske om at Brandbu kino viser flere nyheter – og mer aktuell film. 
Tilgang på treningssentre, kan vi gjøre noe med egenandelen? 
Tilbud om fotball eller andre idretter, men fokus på det sosiale. 
Dette kan gjelde flere idretter. 
Utfordre idrettslag? 
 
Besøk av den kulturelle skolesekken med tema «lydspill» - dette var en fin måte å bli kjent med et 
nytt inntrykk på. Mer av dette. 
Vedtak: 
 
 
 
Gran ungdomsråds vedtak 22.03.2019: 
Kommunestyret vedtar oppstart av planprosess for kulturområdet, med de forslag til rammer for det 
videre arbeidet som fremkommer av saksfremlegget, herunder type plan, omfang, tidsplan, 
brukermedvirkning, rådsbehandling og organisering.   
 
Kommunestyret vedtar at det pågående arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk innlemmes i 
planprosessen for kulturområdet. Tidligere vedtak i sak 52/18 oppheves som følge av dette.  
 
Kommunestyret opprettholder vedtak i sak 56/18 vedr. den videre utviklingen av Granavollen. 
Resultatet av dette arbeidet innlemmes i planprosess for kulturområdet når kommunestyret har tatt 
stilling til styringsgruppens forslag til prioriterte tiltak.  
 
Kommunestyret vedtar at arbeidet og ferdigstillelse av denne plan skal samordnes arbeidet med ny 
Planstrategi samt gi føringer til arbeidet med samfunnsdelen i Kommunens arealplan. 
 
 
 
[Lagre]  
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