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Resultatrapportering 1. tertial 2019. 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar følgende: 

1. Resultatrapport for 1. tertial tas til orientering. 
2. Finansforvaltningsrapport for 1. tertial tas til orientering. 
3. Driftsbudsjettet justeres slik: 

o Rådmann og stab tilføres  0,5 mill kr 
o Familie og velferd tilføres  4,0 mill kr 
o Helse og omsorg tilføres  3,0 mill kr 
o Kultur og samfunn tilføres  0,5 mill kr 
o Renter og avdrag reduseres med 6,0 mill kr 
o Skatteinntektene økes med  2,0 mill kr 

 
o Fellestjenester tilføres    1,0 mill kr 
o Barnehage og skole reduseres  0,5 mill kr 
o Kultur og samfunn reduseres  0,5 mill kr 

 
o Kultur og samfunn økes med  700 000 kr 
o Momskompensasjon økes med  140 000 kr 
o Bruk av disposisjonsfond økes med 560 000 kr 
Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide budsjettjusteringene i detaljbudsjettene for 
2019. 

4. Investeringsbudsjettet justeres slik: 
o Investeringer i anleggsmidler reduseres med   50 225 000 kr 
o Momskompensasjon reduseres med        705 000 kr 
o Låneopptak i 2019 reduseres med   49 520 000 kr 
o Utlån av startlån økes med    13 000 000 kr  
o Låneopptak til startlån økes med   13 000 000 kr 

 
5. Videre prosjektering av ny vegstasjon 2019: 

o Investeringer i anleggsmidler økes med         300 000 kr 
o Momskompensasjon økes med            60 000 kr 
o Låneopptak i 2019 økes med          240 000 kr 

6. Bygging av ny vegstasjon innarbeides i investeringsbudsjettet for 2020. 
 

 

Saksgang Møtedato 
Formannskapet            
Kommunestyret 20.06.2019 
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Saksdokumenter Vedlagt 
  

Tertialrapport for 1. tertial 2019.       Ja 
Detaljert budsjettjustering investeringer      Ja 

 
 

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

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
I økonomireglementet for Gran kommune, vedtatt 19. september 2018, skal rådmannen rapportere 
måloppnåelse og endrede budsjettforutsetninger i løpet av året, både på inntekts- og utgiftssiden. 
Rapporten legges fram etter 4 og 8 måneders drift. 
I følge finansreglementet, vedtatt 20.09.2017, skal finansforvaltningen rapporteres tilsvarende. 
Finansforvaltningsrapporten legges fram som en del av den øvrige tertialrapporteringen. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven. 
Gjeldende budsjett- og regnskapsforskrifter. 
 
Eksisterende planer 
Budsjett og økonomiplan for 2019 – 2022 med vedtatte endringer. 
 
 
Gjeldende vedtak 
Budsjett og økonomiplan for 2019 – 2022 med vedtatte endringer. 
 
 
Økonomi 
Tertialrapporten inneholder rapportering på økonomisk status pr 30.04.2019. 
Det framgår av rapporten at noen av budsjettområdene varsler å være i budsjettbalanse eller styrer 
mot balanse i løpet av året. Følgende budsjettområder har prognose på merforbruk slik: 
• Rådmann og stab   2,0 mill kr 
• Familie og velferd    7,5 mill kr 
• Helse og omsorg   4,8 mill kr  
• Kultur og samfunn   2,5 mill kr  
Overordnede inntekter og utgifter har en prognose på 2 mill kr i merinntekter på skatt og 6 mill kr i 
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mindreutgifter på renter og avdrag.  
Hvis man skal budsjettjustere for de anslåtte prognosene utover merinntekter og mindreutgift på 
skatt og renter og avdrag, må en finne inndekning for dette i budsjettet. 
I budsjettet er det under Fellestjenester lagt en forutsetning om flatere organisasjonsstruktur/færre 
ledere med en forventet innsparing på 1 mill kr. Innsparingen foreslås fordelt på andre 
budsjettområder. I budsjettet har Kommunestyret angitt følgende innledningstekst til budsjettlinjen: 
«Til fordeling i organisasjonen etter rådmannens vurdering». 
 
Det er kommet opp behov for å leie ett modulbygg til en bruker som har behov for heldøgns omsorg. 
Det er ingen boenhet ledig som uten tilpasning vil fungere både for tjenestemottaker og 
tjenesteytingen. Det er ønskelig å etablere tiltaket i tilknytning til annen boenhet for å samordne 
personell. 
 
Kommunen har registrert økt etterspørsel etter startlån i 2019 blant annet som en konsekvens av at 
flere beboere i Snekkergården ønsker å kjøpe bolig. Rådmannen forslår at låneramma utvides med 13 
mill kr. Renter og avdrag forutsettes å være «selvfinansierende» da innbetalinger fra låntagere skal 
dekke Gran kommune sin økning i renter og avdrag i 2019. Økte finansinntekter og utgifter 
innarbeides i budsjett og økonomiplan 2020-2023. 
 
Kommunen har ett omfattende investeringsbudsjett for 2019, både i kroner og i antall prosjekter. 
Investeringsrammen i årsbudsjettet er på 204 mill kr, mens det kun er regnskapsført 32 mill kr pr 1. 
tertial. Rapporten viser en oversikt over alle enkeltprosjektene og det er stor variasjon i framdrift i 
tillegg til økonomiske avvik. Det varsles en prognosene på årsbasis fra kommunalsjefområdene der 
investeringene reduseres med ca 52 mill kr og det er behov for at budsjettet justeres. 
 
Rådmannen mener det er behov for å framskynde bygging av ny vegstasjon da eksisterende anlegg 
må påkostes betydelige beløpe hvis det ikke kan avvikles innen rimelig tid. 
 
 
Bemanning 
Ingen 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen er ikke tilfreds med at man ikke greier å drifte organisasjonen etter opprinnelig budsjett, 
men han ser også at det blir gjort mye godt arbeid for å holde de økonomiske rammene. Samtidig 
erkjenner rådmannen at digitaliseringen av arbeidsprosesser og endringsprosessene tar lengre tid 
enn ønskelig.   
 
Rådmannen informerte i mars ordfører om de prosessene administrasjonen nå gjennomfører for å 
holde seg innenfor rammene i budsjett og økonomiplan for 2019–2022. De pågående prosessene i 
helse - omsorg og familie – velferd omhandler både tiltak som følger av budsjett og økonomiplanen 
2019-2022, og aktiviteter for å unngå store merforbruk. 
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Familie og velferd justerer lederstruktur og administrativ tid i boligene, samtidig som dette gir økt 
deltagelse av fag- og driftsansvarlig i tjenesteproduksjonen. Turnuser omarbeides og reduseres slik at 
det blir redusert bemanning i boligene. Dette gjør at noen medarbeidere får endret arbeidssituasjon 
og/eller endret tjenestested, samt at beboerne vil oppleve lavere tilstedeværelse av personalet. 
Helse og omsorg har en betydelig økning antall tjenestemottakere og antall vedtakstimer, jfr figur 
nedenfor. 

 
 
Tjenesten jobber med å øke terskelen for vedtak, og dermed også få redusert antall vedtak. Det vil f 
eks ikke bli gitt vedtak om hjelp til handling lenger, ikke følge til lege, tannlege og sykehus. Det legges 
også vekt på økt samarbeid med frivillige. Videre vurderer en utvidet bruk av digitale løsninger for å 
redusere administrasjonstid, digitalt tilsyn hos brukere og sikkerhetssjekk hos hjemmeboende. 
 
Det innføres digitale løsninger på Skjervum for å jobbe med digital kompetanse i ansattgruppen og 
løse utfordringer for enkeltbrukere i sykehjem som er dårlig tilrettelagt med teknologiske muligheter. 
Redusert antall ansatte på grunn av redusert behov for langtidsplasser i 2018. Ny turnus på Skjervum 
fra oktober 2018. 
Det er også flere deltagende ledere og mindre administrasjonstid ved sykehjemmene. Alle budsjett 
med turnusansatte har fått redusert midlene til ekstravakter i 2019. 
 
Rådmann og stab har et betydelig merforbruk, hvor det ikke vil være mulig å nå budsjettet for 2019. 
Det iverksettes en justert organisering og en må nedbemanne staben med ytterligere ca to årsverk. 
Dette vil ta noe tid, men vil få delvis virkning for inneværende budsjettår. 
 
For Kultur og samfunn har vinterdrift av vegene vært utfordrende.  I tillegg er det svært stramme 
rammer på brann og redning. 
 
Rådmannen foreslår ut fra vurderingene å styrke budsjettområdene slik: 

 Rådmann og stab     0,5 mill kr 

 Familie og velferd     4,0 mill kr  

 Helse og omsorg     3,0 mill kr  

 Kultur og samfunn      0,5 mill kr.  
Resten av differansen opp til avgitt prognose må budsjettområdene selv greie å håndtere slik at de 
overholder sine økonomiske rammer. Dette foreslås finansiert på følgende måte: 

 Renter og avdrag reduseres med    6 mill kr 

 Skatteinntektene økes med    2 mill kr 
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I Fellestjenester er det budsjettert med en innsparing på 1 mill kr med en forventning om flatere 
organisasjon og redusert antall ledere. Rådmannen foreslår at denne reduksjonen fordeles og 
rammen til barnehage og skole budsjettjusteres ned med 0,5 mill kr og kultur og samfunn med 0,5 
mill kr.  
 
Det er kommet opp behov for å leie ett modulbygg til en bruker som har behov for heldøgns omsorg. 
Det er ingen boenhet ledig, som uten tilpasning vil fungere både for tjenestemottaker og 
tjenesteytingen. Det er ønskelig å etablere tiltaket i tilknytning til annen boenhet for å samordne 
bruken av personell.  
Det vil påløpe utgifter til etableringen av modulbygget i form av: byggesaksgebyr, påkobling vann og 
avløp og etablering av modulen. Totalt beløper dette seg til 700 000 kr inkl mva.  Etableringen vil bli 
gjennomført av Kultur og samfunn. Familie og velferd vil dekke driftsutgifter innenfor sin 
budsjettramme. En eventuell nedrigging av modulbygget og istandsetting av tom i etterkant av bruk, 
er anslått til 350 000 kr inkl mva. 
Rådmannen anbefaler at prosjektet med etablering av modulbygg starter og budsjettet til Kultur og 
samfunn tilføres 700 000 kr. Beløpet finansieres av momskompensasjon og bruk av disposisjonsfond. 
 
Kommunestyret kan alternativt bevilge mer eller mindre budsjettmidler til det enkelte 
budsjettområde eller la være å styrke budsjettrammene.  
Videre kan Kommunestyret velge å finansiere en styrking av budsjettområdene med reduksjon i 
andre budsjettområders ramme eller redusere avsetningen til disposisjonsfond ytterligere. 
 
Det registrert et økende behov for startlån som kan hjelpe flere innbyggere til å kjøpe egen bolig. 
Rådmannen forslår at lånerammen for startlån økes med 13 mill kr i 2019.  
Kommunestyret har anledning til å øke lånerammen ytterligere eller ikke øke rammen for startlån i 
2019. 
 
Bygging av ny vegstasjon ble i budsjett og økonomiplan for 2019-2022 utsatt til 2021. Dagens 
vegstasjon må oppgraderes for videre drift fram til ny vegstasjon står ferdig. Rådmannen ser 
følgende alternative løsninger for dette: 

 Det bevilges kr 300 000 til videre prosjektering av ny vegstasjon og bygging framskyndes til  
2020.  Investeringsbudsjettet justeres og bygging av ny vegstasjon framskyndes i 
økonomiplanen til 2020. 

 Det bevilges kr 300 000 for å oppgradere bl.a. fyringsanlegget for å bruke biofyringsolje, samt 
nødvendige utbedringer i henhold til en el-tilsynsrapport. 

 
Det varsles en prognosene på årsbasis fra kommunalsjefområdene der investeringene reduseres med 
ca 50 mill kr og rådmannen foreslår følgende justering av investeringsbudsjettet: 
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*Det et startet prosjektering av investeringen omlegging Vassendvika. Prosjektet er 
oppdimensjonering av vann og avløp for å tilrettelegge for ny bebyggelse ved Hovsbro og 
Sagatangen. Prosjektet har 12 mill kr i økonomiplanen år 2020. Rådmannen anbefaler at 1 mill 
framskyndes til 2019 for å gjennomføring av prosjekteringen. 
 **I rebudsjetteringssak del 2 ble det vurdert at Brandbu sentrum – flomsikring av broer hadde 
behov for å bli tilført midler i 2019. Ved vurdering 1. tertial justeres behovet ned da anleggsstart 
avhenger av NVE. Rebudsjetterte midler i del 2 (som ikke er innarbeidet i tertialrapporter) overføres 
til 2020. Rådmannen anbefaler at til sammen 8,2 mill kr overføres til 2020. 
 

 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen. 
 

 
Dato: 29. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 

 Foreslått  justering 1. tertial 
 Investering i 

anleggsmideler 

 Moms-

kompensasjon  

 Øremerkede 

tilskudd 
 Lånemidler 

Egenandel flomsikring Brandbu                       19 000 000 

Grymyr renseanleg                         4 000 000 

Omlegging Vassendvika* -                       1 000 000 

Utskifing biler/maskiner                         1 500 000 300 000          

V/A - etablering av krisevannforsyning 2 000 000                       

V/A Plassbakken - Teslo 8 000 000                       

Brandbu sentrum - sentrumsutvikling 2 025 000                       405 000          

Brandbu sentrum - flomsikring broer** 8 200 000                       

V/A Fredheim 6 500 000                       

49 520 000       

Sum 50 225 000                     705 000          -                  49 520 000       


