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Resultatrapportering 2. tertial 2019. 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar: 

1. Tertialrapport 2. tertial tas til orientering. 
2. Finansforvaltningsrapport for 2. tertial tas til orientering. 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Resultatrapportering 2. tertial 2018         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. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven. 
Gjeldende budsjett- og regnskapsforskrifter. 
 
Eksisterende planer 

Saksgang Møtedato 
Formannskapet 10.10.2019 
Kommunestyret 2015 - 2019 24.10.2019 
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Budsjett og økonomiplan 2019 – 2022 med vedtatte endringer. 
 
Gjeldende vedtak 
Budsjett og økonomiplan 2019 – 2022 med vedtatte endringer. 
 
Økonomi 
Tertialrapporten inneholder rapportering på økonomisk status pr 31.08.2019. Det framgår av 
rapporten at noen budsjettområder varsler budsjettbalanse eller styrer mot balanse i løpet av året 
mens noen budsjettområder varsler merforbruk. Prognosene for totalbudsjettet viser balanse. 
 
Oppsummert er prognosene: 

 
 
 
Gran kommune har ett omfattende investeringsbudsjett for 2019, både i kroner og i antall prosjekter. 
Investeringsbudsjettet ble justert ned i 1. tertial med ca 50 mill kr ut fra framdrift i prosjektene og de 
overførte midlene ble vedtatt å innarbeide i budsjettet for 2020. 
 
Bemanning 
De økonomiske rammene i flere budsjettområder medfører omplassering av personer/oppgaver, 
samt redusert bruk av vikarer. 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Driftsbudsjettet: 
Rådmannen er ikke tilfreds med at man ikke klarer å drifte organisasjonen innenfor 
budsjettrammene etter justering av budsjettet fra 1. tertial, men ser at det blir gjort mye godt 
endringsarbeid for å tilpasse tjenestenivået til de økonomiske rammene. Endringsprosesser og 
digitalisering av arbeidsprosesser tar lengre tid enn forventet og ønskelig. 
 
Det har pågått prosesser i Familie og velferd og Helse og omsorg som omhandler både tiltak som 
følger av gjeldende budsjett og økonomiplan og aktiviteter for å unngå merforbruk.  
 

Økte utgifter/reduserte 
inntekter

Reduserte 
utgifter/økte inntekter

Skatt 2 000 000
Utbytte 650 000
Renter og avdrag 3 000 000
Lønnsoppgjør/pensjon 5 500 000
Stab 1 000 000
Familie og velferd 6 000 000
Helse og omsorg 3 500 000

Sum 10 500 000 11 150 000
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Familie og velferd har justert lederstruktur og administrativ tid i boligene fra 1. september. I tillegg er 
det lagt ny turnus fra samme tidspunkt noe, som medfører redusert bemanning i boligene. I 
barnevernet var det forventet at utgiftskrevende tiltak skulle avsluttes ved inngangen til 2019. Dette 
har tatt lengre tid enn forventet, men noen av disse tiltakene er nå avsluttet. Samtidig har tjenesten i 
samme periode fattet vedtak om nye tiltak. 
 
I Helse og omsorg har hjemmetjenesten benyttet vikarbyrå fra mai til august pga seinere rekruttering 
i ledige stillingen enn forventet. Det har vært stort behov for opplæring av ansatte før 
sommeravviklingen både av ekstravakter og nye faste stillinger. Pasienten blir dårligere og mer 
krevende slik at driften har vært avhengig av dette, jfr avvik i 2018 på at kompetansen ikke har vært 
god nok ved sommeravviklingen. Betydelig endring av sykdomsomfang gir også utfordringer ved 
ferieavvikling i sykehjemmene. 
Det er jobbet med å revidere vedtak og endre tildelingspraksis. Statistikken viser at tiltakene virker, 
men antall brukere med behov for tjenester øker. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Rådmann og stab har et merforbruk som i hovedsak gjelder lisenser og lønn. Redusert 
budsjettramme medfører at stabens bemanning må reduseres. Realisering av nye tiltak vil starte 
etter valget. 
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Rådmannen forslår at budsjettrammene ikke justeres etter 2. tertial. Bakgrunnen er at prognosene 
på merutgifter og merinntekter totalt sett viser at dette ser ut til å kunne balansere. Rådmannen er 
allikevel av den oppfatning at budsjettområdene har en prognose på merforbruk, må bestrebe seg på 
å begrense merforbruket. Tilsvarende forventer rådmannen at øvrige budsjettområder bidrar 
maksimalt med mulige innsparinger i 3. tertial. 
Alternativt kan Kommunestyret velge å kompensere hele eller deler av prognosene på merforbruk, 
mindreforbruk og merinntekt. 
 
 

Investeringsbudsjettet: 
I investeringsrapporten er det stor variasjon i framdrift og noen varslede økonomiske avvik.  
 
Oppgradering og påkostning av kommunale bygg 

Investeringsprosjektene Oppgradering og påkostning av kommunale bygg, brannvik og universell 
utforming har et stort merforbruk pr. 2. tertial. I tillegg varsler de en prognose ut året som tilsier et 
totalt merforbruk på ca 14,2 mill kr. Rådmannen har beordret å stoppe/utsette tiltak slik at årets 
merforbruk på disse prosjektene begrenses mest mulig.  
 
Hvis Kommunestyret ikke ønsker å stoppe prosjektene, kan midler bevilges slik at planlagt arbeid 
forsetter ut 2019 slik: 
Kommunestyret tilleggsbevilger kr 14,2 mill kr til prosjekt 984 Oppgradering og påkostning av 
kommunale bygg: 
3230 4420 2220 984 11 360 000 kr 
3429 4420 2220 984   2 840 000 kr  
3729 8300 8410 972     -   2 840 000 kr 
3910 8300 8701  900     - 11 360 000 kr  
 
Ombygging av Rådhuset 

I tillegg varsles det i prosjekt Ombygging av Rådhuset, at det gjenstår arbeider ved kommunetorget 
og adgangskontroll og det blir innhente tilbud på dette. Prognosen for prosjektet er 2,2 mill kr utover 
budsjett. Rådmannen stopper/utsetter videre arbeid i dette prosjektet.  
 
Ønsker Kommunestyret å fortsette prosjektet i 2019 kan midler bevilges slik:  
 
Alternativ 1: 
Kommunestyret tilleggsbevilger kr 2,2 mill kr til prosjektet 738 Gran Rådhus, ominnredning slik: 
 
3230 4420 1300 738  1 760 000 kr 
3429 4420 1300 738     440 000 kr 
3729 8300 8410 972  -  440 000 kr 
3910 8300 8701 900 -1 760 000 kr 
 
Alternativt 2:  
Kommunestyret oppretter ett nytt prosjekt med 2,2 mill kr i 2020 som innarbeides i budsjett og 
økonomiplan 2020 – 2023 slik: 
3230 4420 1300 738  1 760 000 kr 
3429 4420 1300 738     440 000 kr 
3729 8300 8410 972  -  440 000 kr 
3910 8300 8701 900 -1 760 000 kr 
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Alternativ 3: 
Kommunestyret forutsetter at utgiftene til ominnredning Gran rådhus belastes prosjektet 964 
Oppgradering og påkostning kommunale bygg i 2020. 
 
 
Prognosen på forventet forbruk i ved årsslutt balanserer, og ut fra dette foreslår rådmannen at 
investeringsbudsjettet ikke justeres nå. 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen.  
 

 
Dato: 2. oktober 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


