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SAKSPROTOKOLL 

 
Resultatrapportering 1. tertial 2019. 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 20.06.2019 sak 59/19 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Fungerende rådmann Leif Arne Vesteraas 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Ordfører Willy Westhagen 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Morten Hagen (GBL) 
 
Lars Erik Flatø (Ap) la fram følgende endringsforslag:  
 
På vegne av Arbeiderpartiets gruppe foreslås følgende endringer ift FSKs innstilling i KST-sak 59/19: 
  
Nytt pkt 1. 
Kommunestyret ser med bekymring på de svekkelser av tjenestetilbudet innen Familie og velferd og 
Helse og omsorg som det redegjøres for i saksframstillingen. Det kan ikke aksepteres at terskelen for å 
få positivt vedtak om tiltak fra disse tjenestene heves uten forutgående politisk drøfting av hvilken 
tilgjengelighet og kvalitet som skal forventes i Gran kommune.  
  
Nytt pkt 2. 
Driftsbudsjettet justeres slik:  

·         Rådmann og stab tilføres                            0.5 mill.kr 
·         Familie og velferd tilføres                           5.0 mill.kr 
·         Helse og omsorg tilføres                             4.0 mill.kr 
·         Kultur og samfunn tilføres                         0.5 mill.kr 
·         Renter og avdrag reduseres med           6.0 mill.kr 
·         Skatteinntektene økes med                     2.0 mill.kr 
·         Fellestjenester tilføres                                1.0 mill.kr 
·         Kultur og samfunn reduseres                   0.5 mill.kr 
·         Kultur og samfunn økes med                    700 000 kr.  
·         Momskompensasjon økes med              140 000 kr.  
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·         Bruk av disposisjonsfond økes med       3.06 mill.kr 
 
Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide budsjettjusteringene i detaljbudsjettene for 2019.  
 
 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) la fram følgende forslag:  
Barnehage og skole reduseres ikke. Bruk av disposisjonsfond økes med totalt 

1.060.000. 

Ellers som i innstillingen. 

 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) endret sitt forslag som følger: 
Barnehage og skole reduseres ikke. Bruk av disposisjonsfond økes med totalt 

1.060.000. 
  

 

Pål-Arne Oulie (Sp) ba om gruppemøte. 
 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) ba om gruppemøte. 
 
Det ble holdt pause med gruppemøter. 
 
Inger Lise Stieng (Ap) møtte kl 1115. Det var dermed 26 representanter til stede i møtet. 
 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) trakk sitt forslag. 
 
 
Votering 
Ved votering over forslaget fra Lars Erik Flatø (Ap) til nytt punkt 1, falt forslaget med mot 14 mot 12 
stemmer. 
Ved votering over forslaget fra Lars Erik Flatø (Ap) til nytt punkt 2, ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling med den vedtatte endringen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Opprinnelig punkt 2, vedrørende finansforvaltningsrapport for 1. tertial, er endret til punkt 3 i 
vedtaksformuleringen. 
 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2019: 
Kommunestyret vedtar følgende: 
 

1. Resultatrapport for 1. tertial tas til orientering. 
 

2. Driftsbudsjettet justeres slik: 

         Rådmann og stab tilføres  0.5 mill.kr 

         Familie og velferd tilføres   5.0 mill.kr 

         Helse og omsorg tilføres  4.0 mill.kr 

         Kultur og samfunn tilføres  0.5 mill.kr 

         Renter og avdrag reduseres med 6.0 mill.kr 

         Skatteinntektene økes med  2.0 mill.kr 

         Fellestjenester tilføres  1.0 mill.kr 

         Kultur og samfunn reduseres 0.5 mill.kr 

         Kultur og samfunn økes med 700 000 kr.  
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         Momskompensasjon økes med 140 000 kr.  

         Bruk av disposisjonsfond økes med 3.06 mill.kr 
Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide budsjettjusteringene i detaljbudsjettene for 2019.  

 
3. Finansforvaltningsrapport for 1. tertial tas til orientering. 

 
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. 
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