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1. INNLEDNING 
 
Ifølge økonomireglementet for Gran kommune, vedtatt 19. september 2018, skal rådmannen 
rapportere måloppnåelse og endrede budsjettmessige forutsetninger i løpet av året. Dette gjelder 
både for driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Rapporten legges frem etter 4 og 8 måneders 
drift.  
 
I tillegg har Kommunestyret vedtatt at rådmannen skal rapportere status i politiske saker tertialvis.  
 
I følge finansreglementet, vedtatt av Kommunestyret 20. september 2017, skal rådmannen 
rapportere til Kommunestyret tertialvis. Finansforvaltningsrapport legges fram som en del av øvrig 
tertialrapportering. 
 
Denne rapporten er utarbeidet i et samarbeid med Kommunalsjefene og deres enhetsledere. 
Budsjettrapportering og fremdrift i måloppnåelsen er gjennomgått og drøftet i møter med samtlige 
kommunalsjefer og deres enhetsledere. Deretter har kommunalsjefene rapportert skriftlig for hvert 
kommunalsjefområde.  
 
I punkt 6 gir rådmannen en oversikt over status på framdrift/gjennomføring av politiske vedtak. 
 

2. RÅDMANNENS OPPSUMMERING 
 
Etter 8 måneders drift er mange mål for 2019 igangsatt eller gjennomført. Tertialrapporten viser 

status for de enkelte mål. Tertialrapporten anses som et nødvendig kontrollpunkt mot mål, men 

fullstendig målrapportering må skje i egne saker og/eller i årsmeldingen. 

 

De overordnede inntektene som skatt og rammetilskudd med mer viser fortsatt en god 

skatteinngang. Revidert nasjonalbudsjett og ny prognose i KS-modellen oppdatert med folketallet pr 

1.01.2019 viser er nedgang i de frie inntektene med 2,5 mill kr i forhold til opprinnelig budsjett. 

 

Økonomisk ser en at kommunen fortsatt har behov for å fortsette med endringsprosesser. Status pr 

2. tertial at det fortsatt er behov for å vurdere omfordeling av budsjettmidler mellom 

budsjettområdene. Aktivitetsnivået er fortsatt for høyt i forhold til kommunens økonomiske rammer. 

 

Oppsummert viser prognosene at barnehage og skole, politiske organer, kultur og samfunn og kultur 

og samfunn VAR holder budsjett.  Familie og velferd varsler 6 mill kr i merforbruk, Helse og omsorg 

varsler 3,5 mill kr i merforbruk og rådmann og stab 1 mill kr. Skatteinntektene er pr. 2 tertial høyere 

enn justert budsjett og prognosen på merinntekt er 2 mill kr selv etter at budsjettet ble justert i 1. 

tertial. Fellestjenester inneholder avsetning til lønnsoppgjør og pensjon. Pr 2. tertial er prognosen på 

5,5 mill kr i mindreforbruk. Rentenivået er fortsatt lavt og låneopptak er ikke gjennomført pr 2. 

tertial.  Dette medfører reduserte finansutgifter på ca 3 mill kr. I tillegg er det mottatt 0,6 mill kr 

mere i utbytte enn forventet. Prognosene for kommunen balanserer totalt sett. 

  

Rådmannen er ikke tilfreds med at man ikke greier å drifte organisasjonen etter budsjett, men han 
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ser også at det blir gjort mye godt endringsarbeid for å nærme seg økonomiske rammene. Samtidig 

erkjenner rådmannen at digitaliseringen av arbeidsprosesser og endringsprosessene tar lengre tid 

enn ønskelig.  I tillegg vil det være til dels uforutsigbare faktorer som en må finne løsninger på i løpet 

av året som påvirker kommuneøkonomien.  

 

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 10-faktor fortsetter. Rådmannen har uttrykt forventninger 

til alle ledere om grundig etterarbeid.  

 

Sykefraværet for Gran kommune er pr 2. tertial er på 7,7 %, noe som er en forbedring fra 1. tertial. 

Rådmannen mener allikevel at arbeidet med oppfølging av sykefraværet må fortsette. 

 
Kommunen har ett omfattende investeringsbudsjett også for 2019, både i kroner og i antall 
prosjekter. Ved behandlingen av 1. tertial ble investeringsbudsjettet justert ned med ca 50 mill kr på 
grunn av endret framdrift i noen prosjekter som skyldes både interne og eksterne forhold.  
Pr august er justert årsbudsjett 194 mill kr og det er regnskapsført 106 mill kr i forbruk. Prognosen på 
forbruk resterende del av året 1,3 mill kr lavere av justert budsjett.  
 

Kap. 4 i rapporten viser en oversikt over alle enkeltprosjektene, der ser man at det er stor variasjon i 

framdrift og også noen varslede økonomiske avvik. 

 

Rådmannen vil spesielt trekke fram noen viktige prosjekter for nærmere kommentar. 

 Forberedelser til Flomforebygging i Brandbu er godt i gang med grunnerverv og klargjøring 
fra NVE.  Sak til kommunestyret om forpliktelser og egenandeler fra kommunens side 
kommer til behandling i høst. Prosjektering av Hovsbekken er ferdig og grunnerverv i gang.  

 Prosjekt Mohagen Sør, både på VA siden og ellers, pågår for fullt, med planlagt ferdigstillelse 

i juni 2020.  Hvor mye som blir fakturert i 2019 er fortsatt usikkert, og vil avhenge av 

entreprenørens framdrift.   

I opparbeidelsen av feltet viser det seg at fjellet i området varierer og at noe av det som var 

antatt å være fjell er store steinblokker. Dette medfører betydelig økte utgifter, men 

foreløpig ser det ikke ut til å gå ut over rammen.  

Opprinnelig beregninger i budsjettgrunnlaget tok ikke høyde for planering av tomten til Trox, 

antatt utgift er ca 10 mill. Hvor mye av dette som kan innarbeides innenfor det samlede 

budsjettrammen for hele utbyggingen både av infrastruktur og VA er foreløpig usikkert. 

Pr 2 tertial er prognosen 5 mill i merforbruk i forhold til budsjettrammen for 2020 som ses i 

sammenheng med mindreforbruk på utbyggingen av VA. 

 Når det gjelder prosjektene oppgradering/påkostning kommunale bygg, lukking av 

brannavvik og universell utforming forsøker eiendomsavdelingen å planlegge og 

gjennomføre dette i en rasjonell sammenheng. Samlet sett er merforbruket på rundt 7,5 

millioner når en ser investeringsprosjektene (prosjekt 608, 614 og 964) samlet per 2. tertial. 

Det vil påløpe ytterligere ca. 6,7 millioner, i løpet av året hvis prosjektene fortsetter som 

planlagt. Det er mulig å stoppe en del av utgiftene nå, men da må det tas igjen senere til en 

høyere utgift. Samlet er prognosen et merforbruk på 14,2 mill kr i løpet av året, hvis 

planlagte tiltak ikke stoppes/utsettes. Det er uheldig med et så betydelig merforbruk. 

Samtidig ser en at det er krevende å ha oversikt over hva som er nødvendig å gjøre på det 
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enkelte bygg når en går i gang med vedlikeholdsarbeider/oppgraderinger. Det har vært store 

uforutsette utgifter knyttet til asbestsanering, myndighetskrav, fordelingsanlegg for 

vannbåren varme, ventilasjon og brannavvik m.v. tilknyttet påkostningene på Bjørklund 

barnehage, Marka barnehage og Bjoneroa skole. Rådmannen har beordret å stoppe/utsette 

tiltak slik at årets merforbruk på disse prosjektene begrenses mest mulig. 

 I prosjektet Ombygging av Rådhuset gjenstår arbeider ved kommunetorget og 

adgangskontroll og det blir innhentet tilbud. Prosjektet anslås til å få en utgift i år på om lag 

2,2 mill kr utover budsjett. Prosjektet stoppes på grunn av manglende finansiering i 2019. 

 

 

Rådmannen vil, i sitt saksframlegg, ikke foreslå å justere rammene til de budsjettområdene som 

varsler merforbruk i sine prognoser nå, med bakgrunn i at samlet sett viser prognosene økonomisk 

balanse. Rådmannen er allikevel av den oppfatning at budsjettområdene som har en prognose på 

merforbruk må bestrebe seg på å begrense merforbruket.  

 

Rådmannen legger stor vekt på at alle budsjettområdene må bidra til at kommunens totale 
budsjettrammer overholdes. 
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3. MÅL OG RESULTATRAPPORTERING 
 

Områdeovergripende tiltak til mål i budsjett 2019 

 

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 utbygging av Mohagen sør. 

Utvikle Mohagen Sør for å åpne for 
flere bedrifter. 

Anlegget er i gang og første tomt er avtalt 
solgt tidlig i 2020. 

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. 
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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 høsten 2019. Det pågår 
forhandlinger om grunnerverv og prosjektering av 
kommunale tiltak. Sikring av Hovsbekken i Gran er 
ferdig prosjektert, planlagt ferdig 2020. 

Ingen nedbygging av dyrkbar mark ut 
over allerede arealavklarte områder i 
kommuneplan. 

Det er ikke gjennomført noen omdisponering av 
dyrkbare mark så langt i perioden. 

Ingen drenering/nedbygging av mark 
og våtmark ut over allerede 
arealavklarte områder. 

Se ovenfor. 

Opprettholde lokaliteter for prioriterte 
arter og biotoper, herunder bevare 
gammel skog. 

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. Arbeidet med oppfølging 
pågår. Det er bevilget midler til flere 
ladestasjoner, planlegging er igangsatt. 

Utarbeide søknader og gjennomfør 
utbygging av bredbånd ut fra tildelte 
midler. 

Gran kommune sammen med Jevnaker og Lunner, 
fått tildelt midler. Anbudsprosess avsluttes i høst. 
Ny søknad på nye tiltak er sendt for nye midler i 
2019. 

Full selvkostdekning for byggesak og 
innsendte planer. 

Prognosen tilsier tilnærmet full dekning for 
byggesaker, men en er langt fra full dekning for 
plansaker. 
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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  

 

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 overordnet del for 
grunnopplæringen, skoleledelse og fagfornyelsen.  

Sikre god lærertetthet. Lærertettheten er alltid i fokus ved tildeling av 
ressurser til skolene.  

 

 

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 2018. 

Utvikling av fritidskontaktordningen til 
erstatning for tradisjonelle 
støttekontakter. 

Det arbeides videre med å utvikle 
fritidskontaktordningen. Det er etablert 
gruppetilbud og nye tjenester. 

Effektivisering av drift i kulturskolen – 
mer gruppeundervisning og mindre 
ressurs til administrasjon. 

Gjennomført nedtak i 2018, driftsnivået 
videreføres i 2019 ihh til økonomiplan. 

 

Økt brukerbetaling og inntekter fra 
utleie. Satser må ikke settes så høyt at 
de virker ekskluderende. 

Det er innført økt brukerbetaling, det som vil gi 
økte inntekter over tid. Det har vært prøvd med 
en ny prismodell for kultursalen, vedtak i K-
styrtet har endret denne tilbake til gammel 
ordning. 
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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.  

Arkitekt og prosjektledelse er i gang med 
skisseprosjekt til nytt omsorgssenter på 
Sagatangen. Tjenestene jobber kontinuerlig med 
nye digitale løsninger for å forenkle og bedre 
kvaliteten på tjenesten til brukerne og øke 
kompetansen til ansatte. 
Hverdagsrehabiliteringsteamet jobber 
forebyggende med enkeltbrukere og grupper av 
eldre i tråd med reformen «leve hele livet». 

Utbygging av nytt sykehjem på og 
ombygging av Marka helse og 
omsorgssenter. 

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. 
Antall korttidsplasser er samtidig økt slik at flere 
får tidsbegrenset opphold og avlastning. 

Følge opp boligplan med kjøp av 
egnede omsorgsboliger og utvikling av 
skogskolejordet. 

Boligplan ble vedtatt i september 2018. 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. 

Styrke vedlikehold av den kommunale 
bygningsmassen og redusere antall 
formålsbygg. 

Det er solgt 1 bolig i 1. tertial og ingen i 2. tertial. 
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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 

Bygge ny vegstasjon til erstatning for 
tidligere brannstasjon i Gran og 
eksisterende vegstasjon i Brandbu. 

K-styret vedtok i 1. tertial å fortsette 
prosjektering med byggestart i 2020. 

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. 

Se kommentarer under avsnittet andre forhold, 
Rådmann og stabs rapporteringer. 
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Overordnede inntekter og utgifter 

 
Økonomi: 

 
 
 
Skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning 
KS har en modell for beregning av skatt og rammetilskudd. Modellen er oppdatert i tråd med 
forslagene revidert nasjonalbudsjett 2019. Skatteanslaget er justert opp med bakgrunn i at 
skatteinngangen så langt i 2019 har vært god og at skatteinntektene for 2018 ble høyere enn 
tidligere forutsatt.  
Da budsjettet ble lagt for 2019 var befolkningsprognosen høyere enn det folketallet ble ved utgangen 
av 2018.  I oppdatert prognosemodell medfører dette at Gran kommune har en samlet nedgang i de 
frie inntektene med 2,5 mill kr i 2019. 
 
Skatteinngangen har vært over budsjett så langt i 2019 selv om prognosemodellen viser laverefrie 
inntekter enn budsjett. Skatteanslaget ble justert opp i forbindelse med rapportering 1. tertial. Pr 2. 
tertial er skatteinngangen over justert budsjett og prognosen settes til 2 mill i merinntekt. 
 
 
Skatt på eiendom 
For eiendomsskatt anslås inntektene som budsjettert for 2019. 
 
Andre generelle statstilskudd 

 Integreringstilskudd er budsjettert med ca 30 mill kr som baserer seg på mottak av 22 flyktninger 
samt familiegjenforening. Prognose settes som budsjett pr 2. tertial.  

 Vertskommunetilskudd er budsjettert med 17,2 mill kr, det anslås at disse inntektene vil bli 0,3 
mil kr høyere enn budsjettert. 

 Rente/avdrags-kompensasjon som mottas fra Husbanken i desember, og er budsjettert med 1,5 
mill kr. Prognose er som budsjett pr 2. tertial.    

  

kr % 

Skatt -222 515 -220 245 -2 270 1 % -355 980 -357 980 -2 000

Ordinært 

rammetilskudd -287 810 -287 686 -124 0 % -419 372 -419 372

Eiendomsskatt -4 313 -4 125 -188 5 % -5 500 -5 500

Andre generelle 

statstilskudd -28 001 -28 547 546 -2 % -48 369 -48 369 0

sum -542 640 -540 603 -2 037 0 % -829 221 -831 221 -2 000

Prognose 

avvik års-

budsjett Tall i tusen

Regnskap 

pr 2.  

tertial 

Budsjett 

pr 2. 

tertial 

Avvik pr 2. tertial Justert 

årsbudsjett 

2019

Ny 

prognose 

2019
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Finansinntekter og finansutgifter: 

 
 
 
Renter/avdrag. 
Det ligger an til et mindreforbruk på renter og avdrag. Dette skyldes i hovedsak lavere snittrente enn 
forutsatt i budsjett. Det er budsjettert med en rente på 2,5 % hele året, mens snittrenten på våre lån 
pr 31.08.19 er ca 2,05 %.  
 
Låneopptaket for i år blir lavere enn forutsatt som følge av udisponerte ubrukte lånemidler på 17 mill 
kr som kan benyttes i stedet for nytt låneopptak, se rebudsjetteringssak del 2 K-sak 43/19.  
I K-sak 59/19 resultatrapportering 1. tertial ble investeringer for ca 50 mill kr overført til 2020 av 
årsaker som i hovedsak er utenfor vår kontroll. Tilhørende lån på 49,5 mill kr utsettes også til 2020.   
 
Renter og avdrag ble budsjettjustert i 1. tertial. Fortsatt lavere rente enn forutsatt i budsjettet samt 
at låneopptaket ikke gjennomført pr 2. tertial, gir en prognosen på en ytterligere besparelse på 
renter og avdrag med 3 mill kr. 
 
Utbytte. 
Det er mottatt 2,55 mill kr i utbytte fra Glitre Energi/Hadeland kraft i 2019 som er 0,55 mill kr høyere 
enn budsjettert. 
 
Det er mottatt 0,1 mill kr i utbytte fra Gjensidige. 
 
Fond 
Budsjettert avsetning til disposisjonsfond er regnskapsført i henhold til vedtatt budsjett, jfr 

forskriftsbestemmelser. 

 

  

kr % 

Renteinntekt

er og utbytte -6 283 -5 278 -1 005 19 % -7 708 -8 358 -650

Renteutgifter, 

prov. og 

finansutg 10 383 10 783 -400 -4 % 20 242 18 242 -2 000

Avdrag på lån 23 525 23 667 -142 -1 % 47 080 46 080 -1 000

Avsetning 

fond 31 697 31 697 0 0 % 31 847 31 847 0

Disponering 

av fjorårets 

overskudd -20 164 -20 164 -20 164 -20 164

Bruk av fond -6 440 -6 440 0 0 % -6 440 -6 440 0

sum 32 717 34 265 -1 548 -5 % 64 857 61 207 -3 650

Prognose 

avvik års-

budsjett Tall i tusen

Regnskap 

pr 2.  

tertial 

Budsjett 

pr 2. 

tertial 

Avvik pr 2. tertial Justert 

årsbudsjett 

2019

Ny 

prognose 

2019
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Rådmann og stab 

 
Mål for rådmann og stab: 
 

Mål for virksomheten – 4-årsperioden: Kommentarer 

Gran kommune skal følge den digitale utviklingen som skjer 
i offentlig sektor. 

Det arbeides kontinuerlig med 
digitalisering. Se nærmere om status i 
tekstdokumentet. 

Forenkling av rutiner og arbeidsmåter for ledere. Mye av dette forenklingsarbeidet skjer i 
forbindelse med digitalisering. 

God styring med økonomien gjennom gode 
rapporteringsrutiner, tertialvis. 

Rapporterer økonomi månedlig til FSK 
og tertialvis til kommunestyret. 

Informasjon fra kommunen til innbyggerne skal være nyttig, 
lett å forstå og lett å finne. 

Det arbeides med forbedringer på 
kommunens hjemmesider og det 
gjennomføres klarspråk arbeid. 

 
Mål for virksomheten – 2019 Prioritert rekkefølge: Kommentarer 

Virksomhetene holder sine budsjetter: 

Totalbudsjettet holdes 

Eget (Rådmannens ledelse og stab samt Fellestjenester) 
holdes 

Se økonomikommentarer i rapporten. 

Utvikle organisasjonen 
- 80 % «Tilfreds» eller bedre på ansattundersøkelse 
 
 
- Totalt 93 % nærvær i hele organisasjonen 
- 6 % nærvær i egen del av organisasjonen (Stab og 

ledelse) 

 
10 faktor undersøkelse gjennomført og 
redegjort for i KST, måler ikke i henhold 
til målet. 
                        92,3% 
                        95,3% 
 
Mål for rådmann og stab er nådd, mens 
nærværet i hele organisasjonen er litt 
under måltallet, men bedre enn de 
siste to årene. 

Gode tjenester og godt omdømme  
- Blant de 200 beste på kommunebarometeret 

Plass nr. 127 når en korrigerer for 
inntektsnivå og nr. 233 uten korrigering 
for at Gran har lavt inntektsnivå. 

Rettidig og korrekt rapportering mot budsjett 
- 1. tertial rapporteres i KST 
- 2. tertial rapporteres i KST 
- Månedsslutt rapporteres til neste måneds FSK-møte 

Se økonomikommentarer i rapporten. 
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Mål for virksomheten – 2019 Prioritert rekkefølge: Kommentarer 

Sørge for at kommunens dokumenter er lettleste og 
forståelige 

- Sakspapirer 

- Nettsider 

- Kommunale planer 

- Informasjon til publikum 

Klarspråk arbeid gjennomføres når det 
er kapasitet.  

Gjennomført konkrete tiltak: 

· To skriveverksteder med Plan, 
bygg og oppmåling hvor vi har 
jobbet med å forbedre flere 
brevmaler 

· Ett kurs i klarspråk med lokale 
Nav-ansatte 

· Hjulpet til med veteranplan og 
handlingsplan for skolefravær 

 

 
 

 
Økonomi: 

 
 

 
 
 
 
Rådmann og stab viser pr august merforbruk på 0,8 mill kr. Dette skyldes i hovedsak lisenser og lønn. 
På årsbasis anslås budsjettavvik på lisenser ca 400' kr, etter at området ble tilført 0,5 mill kr i 
forbindelse med 1. tertial.  Merforbruket på lisenser skyldes mange digitaliseringstiltak som berører 
store deler av organisasjonen, samt økt antall databrukere. Antall databrukere vil øke mye i løpet av 
året, som en følge av at alle ansatte skal få egen brukeridentitet, passord og epostadresse. 
I tillegg har ikt tatt den økonomiske belastningen med utskifting av fast telefon apparater til 
mobiltelefoner, 190 apparater av 2 500 kr utgjør 475' kr.  
 
Merforbruk lønn pr nå er ca 0,6 mill kr, hensyntatt sykelønnsrefusjon.  Med redusert budsjettramme 
på 1,5 mill kr må stabens bemanning reduseres.  Realisering av nye tiltak vil starte etter valget.  
 
Budsjettområdet vil ikke greie å overholde budsjettet i 2019, anslått prognose merforbruk vil ligge i 
størrelsesorden 1,0 -1,5 mill kr på årsbasis. 
 
 
  

kr % 

Driftsutgifter 25 977 23 933 2 044 9 % 36 929 37 929 1 000

Driftsinntekter -2 763 -1 492 -1 272 85 % -2 410 -2 410 0

Netto 23 213 22 441 773 3 % 34 519 35 519 1 000

Budsjett pr 

2. tertial 

2019

Avvik pr 2. tertial Prognose 

avvik års-

budsjett 

2019Tall i tusen

Regnskap pr 

2.  tertial 

2019

Justert 

årsbudsjett 

2019

Ny 

prognose 

2019

2018

2019, pr 2. 

tertial

Endring i % 

fra 2018

Årsverk 31,7 31,7 0,0

Antall ansatte 32,0 32,0 0,0
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Andre forhold 
Gran kommune hadde vinteren 2017 tilsyn fra arkivverket og fikk tilbakemelding på at vi hadde 10 
avvik, til dels av betydelig omfang både økonomisk og arbeidsmessig. I mai 2019 fikk vi godkjenning 
av arkivverket og alle avvikene er lukket. Det er gjort en stor jobb i dokumentsenteret for å få lukket 
alle disse avvikene. 
 
Når det gjelder bruken av digitaliseringsmidler for 2019 har det blitt gjennomført en del tiltak som er 
ferdigstilt pr 2. tertial. Staben har tatt i bruk: 

 Innsikt som verktøy for internkommunikasjon.  

 Personvernapp for digital håndtering av GDPR-oppgaver som behandlingsoversikter og 
personvernerklæringer mm.  

 Måleinstrument for feilsøking i datanettverk.  

 Fleksibel fakturering er tilrettelagt i KomTek for å tilby innbyggene betaling av kommunale 
avgifter i 12 termin i stedet for 4. I tillegg er integrasjon mellom KomTek og Visma installert 
og tatt ibruk.  

 Eiendomsskattemodulen i KomTek er tilrettelagt for SvarUt. 
 
i tillegg er: 

 Epostserver er utvidet med kapasitet for å kunne tildele epostadresse til alle ansatte.  

 Det er etablert digital kommunetorgløsning i publikumsområdet på rådhuset.  

 Vi startet et arbeid med å etablere en ny samhandlingsplattform for oppfølging av mindre 
prosjekter og innsamling av nye ideer og forbedringstiltak.  
 

Utover dette har andre tjenesteområder innført ny kartløsning (Etorg) som gir enklere 
selvbetjeningsmuligheter for innbyggere og næringsdrivende. Det er igangsatt flere grep som helse 
og omsorgstjenesten er involvert i vedrørende digitalisering, bant annet DigiHelse som er styrt på 
nasjonalt hold. 
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Fellestjenester 

 
Økonomi: 

 
 
 
 
Strøm viser et merforbruk på 0,3 mill kr pr august. Anslått mindreforbruk lærlinger settes til 0,3 mill 
kr, som følge av at det ikke var fylt opp med lærlinger på vårhalvåret.  
 
Sentralt lønnsoppgjør for kapitel 4 er gjennomført innenfor en ramme på 3,2% og justering av lønn er 
gjennomført. Forhandlinger i kapittel 3 og 5 gjenstår.  
Det er mottatt ny aktuarberegning fra pensjonsleverandørene KLP og Statens pensjonskasse med nye 
beregninger for 2019.  
Samlet er prognosen at lønn og pensjon vil ha et mindreforbruk på 5,5 mill kr. (Gjelder hovedsakelig 
pensjon). 
 
Innsparing på 1 mill kr pga flatere organisasjon og redusert antall ledere var budsjettert i dette 
budsjettområdet. Innsparingen ble forslått fordelt mellom Barnehage og skole og Kultur og samfunn 
til 1. tertial.  Kommunestyret kompenserte barnehage/skole med bruk av disposisjonsfond i 
tertialvedtaket i stedet for reduksjon i budsjettrammen.  
  
 
 
  

kr % 

Driftsutgifter 21 522 18 845 2 677 14 % 62 697 57 197 -5 500

Driftsinntekter -3 567 -1 682 -1 885 112 % -3 457 -3 457 0

Netto 17 955 17 164 792 5 % 59 240 53 740 -5 500

Tall i tusen

Regnskap pr 

2.  tertial 

2019

Budsjett pr 

2. tertial 

2019

Avvik pr 2. tertial
Justert 

årsbudsjett 

2019

Ny 

prognose 

2019

Prognose 

avvik års-

budsjett 

2019
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Barnehage og skole 

 
Barnehage: 
 

Mål for virksomheten – 4-årsperioden: Kommentarer 

Barnehage skal bidra til å fremme god omsorg, læring for 
barn i kommunen i nært samarbeid med foresatte. 

 

Barnehage og skole skal i samarbeid med virksomheten 
Familie og velferd forbedre systemarbeidet, og forsterke 
tidlig innsats ved at fagkompetansen kommer ut i 
barnehagene. 

PPT gjennomfører konsultasjon ute i 
barnehagene sammen med 
helsestasjonen, tiltaket oppleves som 
nyttig av alle involverte. I tillegg er det 
faste møter mellom skole, barnehage 
og hjelpeinstansene i Familie og velferd 
som er viktig for systemarbeidet.  

Kvaliteten i barnehagene skal økes gjennom systematisk og 
praksisnær kompetanseutvikling, hvor alle ansattgrupper 
deltar.  

I forbindelse med den 
barnehagebaserte 
kompetansebyggingen er det jobbet 
med temaet: Livsmestring og 
identitetsutvikling gjennom estetiske 
fag.  

Barnehage skal regelmessig gjennomføre 
brukerundersøkelser i alle barnehagene i kommunen.  

Brukerundersøkelsen gjennomføres 
årlig i november.  

Lederne skal bidra til å styrke medarbeideres tiltro til egen 
jobbkompetanse og mestringsmulighet.  

Fagdagene er et viktig bidrag mht faglig 
påfyll, og lederne jobber med å få 
teorien ut i praksis i barnehagene.  

 
 

Mål for virksomheten – 2019 Prioritert rekkefølge: Kommentarer 

God kvalitet i barnehagene 
- 90% av ungene skal trives i Trivselsundersøkelse 
- 90% av foreldrene skal være «Tilfreds» eller bedre i 

trivselsundersøkelse 
 

Brukerundersøkelse gjennomføres 
høsten 2019. 

Holde budsjettet Det er en økning i antall barn med 
diagnoser som krever en til en 
bemanning. Dette utfordrer 
økonomien.  
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Mål for virksomheten – 2019 Prioritert rekkefølge: Kommentarer 

Nærvær 94 % 89,9% 

Sykefraværet er for høyt, men vi ser 
ikke at det er arbeidsplass relatert.  
Barnehage scorer godt i 
medarbeiderundersøkelsen, vi har hatt 
fokus på medarbeiderskap og 
arbeidsmiljø.  

 
 
Skole: 
 

Mål for virksomheten – 4-årsperioden: 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 kompetansesatsingen som 
pågår er det fokus på at skolene skal 
prøve ut nye arbeidsmetoder, jobbe 
temabasert og legge til rette for 
elevaktive opplegg.  

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. 
Kap. 9 A i Opplæringsloven 
understreker skolens plikt til 
kontinuerlig og systematisk arbeid med 
skolemiljøet. Det arbeides på den 
enkelte skole med temaet og på 
ledermøter og planleggingsdager.  

Skolene skal videreutvikle foreldresamarbeidet slik at 
foresattes innsyn øker, og bidrar til forpliktende samarbeid 
rundt elevens utvikling. 

Eksempelvis har flere av skolene 
arrangert åpen dag hvor foresatte mfl. 
ble invitert til å se hvordan det jobbes i 
ulike fag. I tillegg blir det arrangert 
foreldremøter hvor lærere og andre 
fagpersoner deler kompetanse med 
foreldrene. Og skaper felles rammer for 
samhandling skole – hjem.  
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Mål for virksomheten – 4-årsperioden: Kommentarer 

Skole skal sammen med famille og velferd bygge opp et 
system som ivaretar elever som har behov for et alternativt 
skoletilbud. 

Faste møter mellom skole, barnehage 
og hjelpeinstansene i Familie og velferd 
er viktig for systemarbeidet. I tillegg er 
det utarbeidet rutiner på ulike nivå mht 
elever med store psykiske vansker, 
tiltak prøves ut løpende.  

Lederne skal bidra til å styrke medarbeideres tiltro til egen 
jobbkompetanse og mestringsmulighet. 

Det er viktig med et kontinuerlig arbeid 
på dette området.  Den skolebaserte 
kompetansebyggingen er også et viktig 
bidrag på området.  Skoleadm. har 
gjennomført felles kurs angående 
arbeidsmiljø, medarbeiderskap og 
lovverk.  

 
 
 
 

Mål for virksomheten – 2019 Prioritert rekkefølge: Kommentarer 

Godt læringsutbytte 
- Eksamensresultater likt med/bedre enn 

landsgjennomsnittet 
 
 
 
 

- Nasjonale prøver 9. klasse likt med/bedre enn 
landsgjennomsnittet 

- Nasjonale prøver 8. klasse likt med/bedre enn 
landsgjennomsnittet 

- Nasjonale prøver 5. klasse: Under 20 % på nivå 1 i 
regning 

- Nasjonale prøver 5. klasse: Under 20 % på nivå 1 i 
engelsk 

- Nasjonale prøver 5. klasse: Under 20 % på nivå 1 i 
lesing 

 
Engelsk: Gran 3,3 vs. Lands. 3,7 
Matematikk: Gran 3.2 vs. Lands. 3,6 
Norsk hovedmål: Gran 3,2 vs. Lands 3,4  
Norsk sidemål: Gran 2,8 vs. 3,1 
 
(alle resultater er fra skriftlig eksamen)  

 

Nasjonale prøver i 5., 8. og 9. trinn 
rapporteres 3. tertial. 

 

Godt læringsmiljø 

 

 
- Elevundersøkelse 10. klasse: 1,4 eller bedre i 

mobbing 
 

- Elevundersøkelse 10. klasse: Bedre enn 
landsgjennomsnittet i snitt på øvrige indikatorer 
(Motivasjon, etc.) 

 

Andel elever som opplever mobbing, 
endring i presentasjon/skala 

 

14,3 %  

 

Gran ligger likt med landsgj.snittet på 
tre av indikatorer og under med 0,1 -
0,2 på de øvrige indikatorene   
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Mål for virksomheten – 2019 Prioritert rekkefølge: Kommentarer 

 

- Elevundersøkelse 7. klasse: 5 % eller bedre i mobbing 
- Elevundersøkelse 7. klasse: Vesentlig bedre enn 

landsgjennomsnittet på Motivasjon 
- Elevundersøkelse 7. klasse: Bedre enn 

landsgjennomsnittet i snitt på øvrige indikatorer 
 

- Elevundersøkelse 7. klasse: BBS opp på nivå med 
snittet i Gran 

 

2,9 % Gran, nasjonalt 7,0 % 
 
4,1 Gran, nasjonalt 3,8 
 
Gran ligger likt med landsgj.snittet på 
mestring og over på øvrige indikatorer. 

Elevundersøkelsen for BBS viser en 
positiv utvikling.  

Holde budsjettet. Nedgang i antall elever bosatt i Gran 
med folkeregistret adr. i andre 
kommuner fører til reduserte inntekter.  

Nye elever i Gran med stort behov for 
spesialundervisning og tett oppfølging i 
det daglige utfordrer økonomien.  

Nærvær 94 % Nærvær 93,8 % 
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Økonomi: 

Tall i tusen 

Regnskap pr 
2.  tertial 

2019 

Budsjett pr 
2. tertial 

2019 

Avvik pr 2. tertial Justert 
årsbudsjett 

2019 

Ny prognose 
2019 

Prognose 
avvik års-

budsjett 2019 kr %  

Driftsutgifter 196 590 187 625 8 965 5 % 288 158 288 158 0 

Driftsinntekter -36 230 -29 548 -6 682 23 % -47 697 -47 697 0 

Netto 160 360 158 077 2 283 1 % 240 461 240 461 0 

 

  2018 
2019, pr 2. 

tertial 

Endring i 
% fra 
2018 

Årsverk 318,7 322,9 1,3 

Antall ansatte 348,0 354,0 1,7 

 

 
Barnehage: 
Merutgiftene dreier seg om spesialpedagogisk hjelp knyttet til barn med behov for 1-1 oppfølgingen.  
Det er mer en dobling av barn med behov for oppfølging gjennom hele barnehagedagen, i tillegg til 
spesialpedagogiske timer. Den nasjonale ordning for reduksjon i foreldrebetalingen fører også til 
lavere inntekt på området enn budsjettert.  
Det er gjort en gjennomgang av barnehageøkonomien for høsten. Antall årsverk er redusert i 
samsvar med nedgang i barnetall, dette kommer ikke tydelig fram i årsverksstatistikken pga. 
rapporteringstidspunktet. Det styres stramt som vanlig.  
 
 
Skole:  
Skoleområdet får betydelig mindre inntekter fra andre kommuner enn budsjettert i 2019. Det er 
færre elever fra andre kommuner med skoleplass i Gran, elevene er fordelt på ulike klasser, derfor 
går ikke utgiftene ned tilsvarende. I tillegg har antall elever fra Gran med skoleplass i andre 
kommuner økt, dette øker kostnadene. Det er prioritert økt ressurs for å jobbe med elever med store 
psykiske vansker og skolevegring. Det er søkt eksterne midler for å dekke noe av kostnaden. Det 
styres stramt i høstsemesteret for å komme i balanse, men prognosen er usikker. 
 
Prognose for virksomhetsområdet settes som budsjett, men her er det en del usikkerhet.   
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Familie og velferd 

 
Mål for familie og velferd: 

Mål for virksomheten – 4-årsperioden: 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 

Barnehage og Skole 

 

Barneverntjenesten skal gjennom forebyggende tiltak, tidlig 
innsats og tverrfaglig samarbeid bidra til at utsatte barn og 
unge får nødvendig hjelp til rett tid. 

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. 

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 har fått 
videreført støtten i 2019. 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. Egne ungdomsveiledere, 
tett samarbeid med videregående skole 
og fokus på aktivitetsplikt 
sosialhjelpsmottakere under 30 år. 
Opplever nå et bedre samarbeid om 
aktivitetsplasser i de ulike tjeneste i 
Gran og Lunner kommune.  

Flytninger også en prioritert gruppe.  

Stort behov for tjenesten økonomisk 
rådgivning/økonomisk forvaltning. Stor 
pågang av gjeldssaker, voksne med 
forsørgeransvar prioriteres. Fokus på 
veiledning som kan bidra til egen 
forsvarlig økonomistyring, men på 
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Mål for virksomheten – 4-årsperioden: Kommentarer 

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 også de første 
månedene i år er det 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. 

Faste utedager i barnehager og skoler. 
Konsultasjon som lavterskeltilbud i 
barnehage. Deltakelse i skolens 
ressursteam (eller lign) der skolen har 
etablert dette. 

Psykisk helsetjeneste: 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.  

Kommunal rusoppfølging er nå 
samordnet med psykisk helsetjeneste 
for å imøtekomme nasjonale ROP- 
retningslinjer om at personer med 
samtidig psykisk helse problemer og 
ruslidelser skal få hjelp for begge 
lidelser på samme sted og av samme 
personell. 

Driften ved Haugsbakken bo- og 
oppfølgingstjeneste gir mulighet for et 
fleksibelt tilbud om psykisk helse- og 
rustjeneste også ut over ordinær 
dagtid.   

En avlastningsleilighet brukes aktivt for 
både kartlegging, avlastning, etter 
innleggelse i spesialisthelsetjenesten og 
for å forebygge innleggelser. 

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 

Dette ivaretas gjennom kartlegginger 
og evaluering av vedtak.  

 
Dette har stort fokus i 
omstillingsprosessen tilrettelagte 
tjenester er i gang med. Gjennom å se 
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Mål for virksomheten – 4-årsperioden: Kommentarer 

hjemmetjeneste.  

 
 
 
Økt kompetanse på forebygging, hverdagsmestring og 
velferdsteknologi. Utnytte digitale muligheter for 
undervisning og kompetanseutvikling. 

tjenesten mere under ett og finne 
løsninger for fleksibel og god 
ressursutnyttelse. 
 

Benytter KS læring som plattform for å 
øke kompetanse på ulike områder. 
Prioritering av temaer gjøres i 
opplæring og veiledningsplanen som 
rulleres årlig. 

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 

Det er et stort fokus på arbeid hos både 
NAV, Flyktning tjenesten og 
voksenopplæringen. Dette synes å gi 
resultater. 

 

Samarbeidsarenaer og tiltak utviklet i 
prosjekt Eureka videreføres og bidrar 
også til gode resultater innen overgang 
til arbeid 

 
 

Mål for virksomheten – 2019 Prioritert rekkefølge: Kommentarer 

FELLES:  

Holde budsjettene Se egen økonomirapportering 

Nærvær: Minst 95 % 90,5%  

Dette er en forbedring fra første tertial 
med 2,5 % poeng, men ligger 0,5% 
poeng lavere enn resultatet for 2018.  

Alle enheter søker å avdekke 
arbeidsrelatert fravær, samt 
tilrettelegge for å raskt komme tilbake i 
jobb.   

Nærværsarbeid er prioritert. I noen 
tjenester gjennomføres prosesser med 
bistand fra arbeidslivssenteret, noe 
som synes å ha effekt. 

Det er store variasjoner i fraværet 
mellom enheter og tjenester fra 2 % til 
12%.   

Sikre rett tjeneste og stønad til rett tid 
- Antall klager med omgjøring: Under 10% 

 
Det har ikke vært klager som har 
medført omgjøring av vedtak hittil i 
2019 
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Mål for virksomheten – 2019 Prioritert rekkefølge: Kommentarer 

 

 

NAV: 
Flere i arbeid:  

- Antall arbeidssøkere hos NAV i jobb innen 3 md: 
Minst 65% 

- Antall personer med nedsatt arbeidsevne med 
overgang til arbeid: Minst 45 % 

 

 
 
Overgang til arbeid:  

Arbeidssøkere: 67 %  

Nedsatt arbeidsevne: 52 % 

BARNEVERN: Sikre barn rett hjelp til rett tid 
- Gjennomført saksbehandling og tiltak maks 3 mnd – 

antall undersøkelser med utvidet frist <4 
- Andel barn med tiltaksplan og omsorgsplan: Minst 

98 % 

 
 
Ingen saker. 
95,3 % har tiltaksplan 
100 % har omsorgsplan 

JORDMOR- OG HELSESØSTERTJ.: 
- Andel førstegangs- og risikofødende som får 

hjemmebesøk innen 3 dager etter hjemkomst > 85% 

- Andel nybakte foreldre som får hjemmebesøk innen 

10 dager > 80% 

 
 
Ca. 90 % 
Nær 100 prosent tilbys hjemmebesøk 
innen 3 og 10 dager, men noen takker 
nei. 

PP-TJENESTEN: 
Saker igangsatt i rett tid 

- Innen 1 mnd fra henvisning: 90 % 

- Innen 3 mnd fra henvisning: 98 %  

 
Det er pr 2. tertial henvist 38 nye saker 
i 2019 (25 pr. 1. tertial, 13 pr. 2. tertial) 
Øvrige rapporteres ved årsslutt 

FLYKTNINGTJENESTEN: 
Flyktninger skal raskest mulig komme i jobb eller utdanning 

- 50% etter endt introduksjonsprogram 

- 70% innen november året etter endt 

introduksjonsprogram 

 
Barn og unge skal delta i fritidsaktiviteter: 

- 75% i grunnskolealder deltar i organiserte 

aktiviteter 

 
Rapporteres ved årsslutt 

VOKSENOPPLÆRINGEN: 
- 70% av fremmedspråklige elever består norskprøve 

A2 eller bedre 

- 95% av elever består grunnskoleopplæring etter 

endt opplæringsperiode 

 
Rapporteres ved årsslutt 
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Økonomi 

 

  2018 
2019, pr 2. 

tertial 

Endring i 
% fra 
2018 

Årsverk 184,1 180,6 -1,9 

Antall ansatte 231,0 226,0 -2,2 

 

 

Budsjettområdet meldte ved 1. tertial en prognose på 7,5 millioner i merforbruk og ble tilført 5 

millioner. 

Som ved månedsrapport juli er det pr. 2 tertial et økende merforbruk i Barneverntjenesten og 

sosialhjelpsutbetalinger. 

I tillegg har psykiskhelsetjeneste hatt ett merforbruk pga. flere klienter og klienter med økt 

omsorgsbehov. Kommunen har overtatt det økonomiske ansvaret ved overliggerdøgn i sykehus 

innen psykiskhelse og rus. Foreløpig har vi ikke hatt overligger døgn i sykehus for denne 

pasientgruppen. Deler av merforbruket dekkes derfor av avsatte midler til overligger døgn og at en 

stilling holdes vakant. På tross av dette ligger tjenesten an til ett merforbruk.   

Barneverntjenesten har pr. 2. tertial ett merforbruk på 3,5 millioner. Avviket er som tidligere meldt 

hovedsakelig på fosterhjemsutgifter, sosiale bidrag og lønn i frivillig plassering. Barneverntjenesten 

hadde i 2018 ett merforbruk på 6,5 millioner, området ble ikke tilført økte midler i 2019 budsjettet. 

Ved inngangen til 2019 var det forventet at flere kostnadskrevende tiltak skulle avsluttes. Noen av 

disse tiltakene er nå avsluttet, men det har tatt lengre tid enn forventet. Samtidig har tjenesten i 

samme periode fattet vedtak om nye tiltak.    

Merforbruket på sosialtjenesten skyldes økonomisk sosialhjelp, som delvis kompenseres med 

sykelønnsrefusjon. I tråd med omstillingstiltak er sosialhjelpsbudsjettet redusert fra 2018 til 2019. Pr. 

2. tertial er utbetalingene redusert sammenliknet med samme tid i 2018. Økonomisk sosialhjelp 

hadde i 2018 ett merforbruk på 2,2 millioner. Pr 2. tertial ligger tjenesten an til å ha ett merforbruk 

på 1,2 millioner. Mange kommuner melder om høyere sosialhjelpsutbetalinger som følge av 

regjeringens endringer i arbeidsavklaringsstønaden, mens vi reduserer våre sosialhjelpsutbetalinger, 

men ikke tilsvarende forventningene i budsjettet.     

På flyktning området er det er et merforbruk på introduksjonsstønad og økonomisk sosialhjelp, men 

dette dekkes delvis av reduserte kostnader til voksenopplæring og flyktningtjeneste. 

Flyktningtjenesten melder om noe redusert integreringstilskudd. Med bakgrunn i at kommunen 

tidligere år har fått mer enn budsjettert foreslås det å ikke gjøre budsjettjusteringer knyttet til dette 

kr % 

Driftsutgifter 157 800 149 385 8 414 6 % 230 875 236 875 6 000

Driftsinntekter -25 142 -21 170 -3 972 19 % -69 762 -69 762 0

Netto 132 658 128 215 4 443 3 % 161 113 167 113 6 000

Tall i tusen

Regnskap pr 

2.  tertial 

2019

Budsjett pr 

2. tertial 

2019

Avvik pr 2. 

tertial

Justert 

årsbudsjett 

2019

Ny 

prognose 

2019

Prognose 

avvik års-

budsjett 2019
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pr. 2. tertial, men se endelig resultat ved årsslutt og vurdere justeringer mot «flyktningfond» i 

årsoppgjørsdisposisjonen. 

Tilrettelagte tjenester har etter 1. tertial fått utvidet rammen. Omstillingstiltaket har virkning fra 1. 

september og tjenesten forventes å levere ett resultat så og si tråd med budsjett. 

Vi har også fått økte utgifter etter lønnsoppgjøret i kapittel 4(HTA) som berører alle avdelinger med 
turnuser. Dette er i hovedsak endringer på kvelds- og helgetillegg som etter Hovedtariffavtalen ble 
avtalefestet fra 1.1.19. 
 

Samla gir dette en forverring av prognosen fra 1. tertial på 3,5 millioner. Budsjettområdet vil ikke 

greie å holde budsjettet i 2019, anslått prognose for området er pr. 2 tertial 6 millioner. 
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Helse og omsorg 

 

Mål for helse og omsorg: 
 

Mål for virksomheten – 4-årsperioden: 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 

Pasientforløpet følges opp av 
tjenestene for å sikre gode overganger.  

Samordnet ressursutnyttelse og økt fleksibilitet i 
hjemmetjenesten. 

Det jobbes felles i tjenestene for å finne 
riktig omsorgsnivå for den enkelte som 
søker tjenester.  

Økt kompetanse på forebygging, hverdagsmestring og 
velferdsteknologi. Utnytte digitale muligheter for 
undervisning og kompetanseutvikling 

Det er tatt i bruk flere e-læringskurs 
som gjør det enklere for ansatte å 
gjennomføre kompetanseheving på 
egen arbeidsplass.  

Tidlig innsats gjennom tverrfaglig samarbeid på tvers av 
virksomhetene, for best mulig ressursutnyttelse i et 
forebyggingsperspektiv. 

Alle enheter er med i arbeidsgrupper 
for å jobbe med reformer «Leve hele 
livet». Arbeidsgruppene skal 
identifisere og kartlegge hvilke tiltak 
som gjøres i  kommunene i dag og 
komme med anbefaling på hva vi burde 
satse på av fremtidig tiltak for å øke 
kvaliteten. 

 
 
 
 
 
 
 

Mål for virksomheten – 2019 Prioritert rekkefølge: Kommentarer 

Nærvær minst 91%                                91,5% 

Flere avdelinger har redusert betydelig 
på fraværet dette året. 8,5 % i 2 tertial 
med gode resultater jevnt over for alle 
avdelinger. Ingen avdelinger som nå 
utmerker seg med høyt fravær slik som 
tidligere.  

 



29 
 

Mål for virksomheten – 2019 Prioritert rekkefølge: Kommentarer 

 
God ledelse og godt arbeidsmiljø 

- Oppfølging, støtte, deltakende ledelse: «1. 
linjeledere i hvitt» 

- Uttrykt jobbtilfredshet: 80 % «Tilfreds» eller «Svært 
tilfreds»  
 
 
 
 
 

- Faglig utvikling hos ansatte 
 
 

 
 
 
 

- Avgang (ut over naturlig avgang): Maks 5 % 

 
 
Alle ledere har fulgt opp resultatene 
etter 10.faktor undersøkelse som ble 
gjennomført i november 2018. 
Resultatene var gjennomgående gode 
for alle avdelinger. 
Medarbeidersamtaler følger opp 
tiltakene som ble utarbeidet etter 
undersøkelsen.  
 
Vi benytter digitale plattformer for 
kompetanseheving. Det har vært behov 
for et betydelig kompetanseløft i 
hjemmetjenesten både for nyansatte, 
fast ansatte og ny vikarer. 

 

Avgang (utover naturlig avgang): 4. 
Antall ansatte har blitt redusert men 
årsverk har økt. Det tyder på at vi får 
resultater av heltidskultur prosjektet 
med å øke stillingsprosentene til de 
ansatte i helse og omsorg. Flere 
avdelinger har gitt økt stillingsprosent 
til ansatte i løpet av året med bakgrunn 
i vakanser. 

Holde budsjettet Prognose: 3,5 mill i merforbruk. 

Sikre riktig oppfølging og tildeling av omsorg: 
- Alle brukere skal ha definert plassering i 

«omsorgstrapp» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Antall klager som får medhold: Under 5% 
 
- Antall tilsynsrapporter som pålegger tiltak: Maks 1 

 
 

- Plass i beste halvdel på Kommunebarometeret 

 

Alle brukere får vedtak når de har 
rettigheter som tilser det og får andre 
tjenester som friskliv der det er behov 
for det, uten vedtak. Omsorgstrappen 
benyttes i hele sin bredde og vi jobber 
for å få til forebygging og 
hverdagsmestring der det er mulig. 
Arbeidet med å komme tidlig inn til de 
utsatte gruppene gjøres blant annet i 
hverdagsrehabiliteringsteamet. 

 

- Klager: 1 på TT kort.  
 
- Tilsynsrapporter: 0 

 
 

- Kommunebarometeret: 249.  

 



30 
 

 
Økonomi 

 
 

 
 

 
Hjemmetjenesten har benyttet vikarbyrå fra mai til august fordi rekrutteringen til ledige 
sykepleierstillinger dro ut i tid. Det har også vært et stort behov for opplæring av ansatte før 
sommeravviklingen, både ekstravakter og nye faste stillinger. Lønnsutgiftene er blitt langt større enn 
budsjettert i perioden. Driften har vært avhengig av dette løftet til ansatte med bakgrunn i at 
pasientene blir dårligere og mer krevende ute og vi har hatt avvik i 2018 på at kompetansen ikke har 
vært god nok. Sommeravviklingen er gjennomført godt med de økte ressursene. Sykefraværet har 
stabilisert seg og ansettelser er gjennomført i stillingene som var ledige.  
 
På transport er det store utgifter knyttet til leasingbiler som skal leveres inn og byttes ut 
inneværende år. Transporten til dagsenter har også forbruk utover budsjettrammene etter at 
fylkeskommunene avsluttet Servicebussen som fraktet brukeren til dagaktivitetssenter.  
Det er jobbet med å revidere vedtak og endre tildelingspraksis. Statistikken viser at tiltakene virker, 
men antall brukere med behov for tjenester øker.  
 
Betydelig endringer i sykdomsomfanget til pasientene som blir overført fra spesialisthelsetjenesten 
til kommunen gir oss utfordringer i forbindelse med ferieavvikling også på sykehjemmene. 
Pasientene trenger oftere videre medisinsk behandling etter at de er ferdigbehandlet i sykehus. 
Markatun3 har ressurskrevende tjenester til enkeltbruker på skjermet avdeling som ikke er 
budsjettert.  
 
Vi har også fått en betydelig utfordring etter lønnsoppgjøret i kapittel 4(HTA) som berører alle 
avdelinger med turnuser. Det ser ut til å bli økte lønnsutgifter på totalt 1 million på turnusarbeidene. 
Dette er i hovedsak endringer på kvelds- og helgetillegg som etter Hovedtariffavtalen ble avtalefestet 
fra 1.1.19. 

  

kr % 

Driftsutgifter 158 354 149 715 8 639 6 % 231 858 235 358 3 500

Driftsinntekter -28 280 -23 615 -4 665 20 % -39 750 -39 750 0

Netto 130 074 126 099 3 974 3 % 192 108 195 608 3 500

Tall i tusen

Regnskap pr 

2.  tertial 

2019

Budsjett pr 

2. tertial 

2019

Avvik pr 2. 

tertial
Justert 

årsbudsjett 

2019

Ny 

prognose 

2019

Prognose 

avvik års-

budsjett 2019

2018

2019, pr 2. 

tertial

Endring i 

% fra 

2018

Årsverk 222,4 228,6 2,8

Antall ansatte 294,0 290,0 -1,4
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Kultur og samfunn 

 
Mål for kultur og samfunn: 

Mål for virksomheten – 4-årsperioden: 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. 

Forberedelser til Flomforebygging i 
Brandbu er i godt i gang med 
grunnerverv og klargjøring fra NVE. Sak 
til kommunestyret om forpliktelser fra 
kommunens side kommer til 
behandling i høst. Prosjektering av 
Hovsbekken er ferdig og grunnerverv i 
gang.  

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 følges opp ihht justert 
framdrift i økonomiplan. Det er 
igangsatt utbygging av nye 
næringsarealer i 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.  

Trygg og stabil kommunal infrastruktur og en tjenlig 
kommunal bygningsmasse. 

 

Redusere omfanget av kommunal bygningsmasse gjennom 
avhending av uhensiktsmessige bygg. 

Gjennomføres fortløpende i henhold til 
tidligere vedtak. 

Ha spesielt fokus på brannforebyggende arbeid og tilsyn 
rettet mot risikoutsatte grupper.  

Prosjektet «trygg hjemme» er i 
avslutning og prosjektrapport 
ferdigstilt. 

Styrke håndteringsevnen ved branner og ulykker, gjennom 
utvikling av kommunale beredskapsressurser. 

ROS-analyse for brann er gjennomført. 
Behov for å gjennomføre en 
beredskapsanalyse. 
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Mål for virksomheten – 4-årsperioden: 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. 

Det er startet opp arbeid med ny 
rammeplan. 

Videreutvikling av tilbudene i 
kulturskolen og utvikling av Granvang 
som et ressurssenter, er viktige tema i 
rammeplanarbeidet. 

Gran bibliotek skal være en læringsarena og et kultur- og 
kunnskapssenter i lokalsamfunnet. Biblioteket skal være en 
uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og 
debatt. 

Biblioteket arbeider aktivt med å være 
en møteplass og arena for faste 
aktiviteter, bl.a. leksehjelp og 
språkkafé. Det jobbes godt med 
lesestimulering, bl.a. gjennom 
sommerens nasjonale lesekampanje 
«Sommerles». 

Gran kommune skal tilrettelegge for gode og varierte 
kultur- og fritidstilbud for alle.  Gran kommune skal bidra til 
å øke den fysiske aktiviteten i befolkningen, fange opp barn 
og unge som faller utenfor det ordinære kultur- og 
fritidstilbudet og bekjempe barnefattigdom og utenforskap. 

Kultur gir barn/unge og voksne et bredt 
spekter av kultur- og fritidstilbud, bl.a. 
gjennom Fritid for alle. AlleMedFondet 
og Ungdomsbedrift er under etablering 
med støtte fra Sparebankstiftelsen som 
et tre-årig prosjekt. 

Det pågår arbeid med å etablere en 
egen Ungdomsarena i Brandbu, men 
ressurssituasjonen er pr. nå ikke løst. 

Gjennom ulike tilskuddsordninger 
støtter Kultur opp om lag og foreninger 
ordinære drift, men også til større 
arrangementer. 

Gran kommune skal sikre en god forvaltning av 
kulturminner og kulturmiljøer. 

Det er fremmet sak om arbeidet med 
en helhetlig plan for Granavollen. 
Viderefører arbeidet etter nytt vedtak i 
kommunestyret.   

 
 

Mål for virksomheten – 2019 Prioritert Kommentarer 

Samfunn: 
Gode og motiverte medarbeidere 

- 80% 'Tilfreds' eller 'Svært tilfreds' på 
ansattundersøkelse 

- 95% nærvær (samlet) 

 
 
 
 

93,9% 
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Mål for virksomheten – 2019 Prioritert Kommentarer 

Gjennomføre saksbehandling innen lovpålagt tid 
- Gjennomsnitt ett-trinns byggesaker: 21 dager 
- Gjennomsnitt fradeling: 84 dager 
- Gjennomsnitt rammesøknader: 84 dager 
- Private reguleringsforslag fremmet til behandling 

innen 84 dager 

 
- Ett trinns byggesaker - 5,1 

- Fradeling – 9 

- Rammesøknader – 5,4 

- Private reg. forslag – 36 

God og velvillig bistand til søkere 
- Ved alle enkle mangler i søknad kontaktes søker og 

gis mulighet til å rette 
- Antall klagesaker: Under 20% 

 
Ja 
 

Ja (4-5%) 

Holde budsjettene. Se økonomirapporteringen. 

Følge opp klima- og energiplan:  
- Dokumentert nedgang i klimagassutslipp 

Det arbeides med oppfølging av de 
enkelte punktene i klimaplan. 

Per i dag har man ikke verktøy for å 
vurdere endringer i kommunens 
klimagassutslipp. 

Landbruk: 
Sikre biologisk mangfold: 

- Opprettholde antall lokaliteter av prioriterte arter 
og biotoper 

- Utarbeide plan for biologisk mangfold 

Det er ikke omdisponert lokaliteter 
med prioriterte arter og biotoper med 
biologisk mangfold. 

Plan for biologisk mangfold er påbegynt 
og blir fremmet i høst.  

Dokumentert reduksjon i landbrukets klimagassutslipp Prosjektet den dyktige bonden vil legge 
fram halvårsrapport. Prosjektet er 
utvidet med Østre Toten kommune, 
etter ønske fra tilskuddgiver for 
Klimasats-midler. 

Bibliotek/kulturskole: 
Kulturskolen skal gi tilbud som er tilgjengelige for flest 
mulig: 

- Antall elevplasser: >124 

- Antall elevplasser i korps: > 115 
- Antall arbeidstimer ute: (Primært skoler) > 50% 

 
- Antall elevplasser, individuell 

undervisning: 133 

- Antall elevplasser, grupper: 53 

- Antall elevplasser i korps: 128  

- Antall arbeidstimer ute:  4,3 av 

9,7 årsverk (42 %) 

Bibliotekene skal opprettholde aktiviteten: 
- Minst like mange utlån 

 
- Minst like mange arrangement (>17) 
- Antall skoleklasser: >12 

 
- 46 903 (46 837 pr. 2. tertial 

2018) 
- 28 stk. (27 i 2. tertial 2018) 
- 42 stk. (35 i 2. tertial 2018) 

Holde budsjettet. Se økonomirapportering. 
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Økonomi: 

 
 

 
 
 
Kommentarer økonomi: 
Samlet sett viser kommunalsjefområdet et lite mindreforbruk per utgangen av august. Dette skyldes i 
hovedsak forskyvning i forhold til periodisering. Det er et betydelig merforbruk på samferdsel og park 
som skyldes økte utgifter til vinterveglikehold. Det meldes også om et merforbruk på brann og 
redning som delvis skyldes reduserte inntekter ifht budsjett og økte utgifter til materiell. 
 
Samlet sett mener vi det bør være mulig å innarbeide dette innenfor eget budsjett på 
kommunalsjefområdet.  
 
  

kr % 

Driftsutgifter 101 523 95 867 5 656 6 % 144 972 144 972 0

Driftsinntekter -44 399 -37 536 -6 863 18 % -59 535 -59 535 0

Netto 57 124 58 331 -1 207 -2 % 85 437 85 437 0

Tall i tusen

Regnskap pr 

2.  tertial 

2019

Budsjett pr 

2. tertial 

2019

Avvik pr 2. 

tertial

Justert 

årsbudsjett 

2019

Ny 

prognose 

2019

Prognose 

avvik års-

budsjett 2019

2018

2019, pr 2. 

tertial

Endring i 

% fra 

2018

Årsverk 113,0 120,2 6,4

Antall ansatte 166,0 168,0 1,2
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Kultur og samfunn - VAR 

 
Mål kultur og samfunn – VAR: 
 

Mål for virksomheten Kommentarer 

Ha en sikker effektiv vannforsyning med godt 
vann og nok vann til alle 

 

Verne miljøer mot uheldige virkninger av 
avløpsvann 

 

 

Mål for virksomheten – 2019 Prioritert Kommentarer 

Gode og motiverte medarbeidere 
- 80% 'Tilfreds' eller 'Svært tilfreds' på 

ansattundersøkelse 
- 95% nærvær 

 
10 faktor undersøkelsen er fulgt opp og 
drøftet på personalmøter. 
96,7% 
Sykefraværet er innenfor mål og 
tilfredsstillende tatt i betraktning 
fagområdet. 

God prosjektestimater og prosjektstyring 
- Estimater av prosjektkostnader skal stemme md 

resultater. 

- Prosjekter skal gjennomføres innafor vedtatt tids- 

og kostnadsramme. 

 
Det arbeides hele tiden med å få en 
mest mulig effektiv ressursutnyttelse 
på hvert enkelt prosjekt innenfor 
rammen av selvkost. 

Holde budsjettene. Se økonomirapporteringen. 

 
Økonomi: 

Tall i tusen 

Regnskap pr 
2.  tertial 

2019 

Budsjett pr 
2. tertial 

2019 

Avvik pr 2. 
tertial 

Justert 
årsbudsjett 

2019 

Ny prognose 
2019 

Prognose 
avvik års-

budsjett 2019 kr %  

Driftsutgifter 19 442 22 537 -3 095 -14 % 34 291 34 291 0 

Driftsinntekter -35 883 -34 988 -895 3 % -51 798 -51 798 0 

Netto -16 440 -12 451 -3 990 32 % -17 507 -17 507 0 

 

  2018 
2019, pr 2. 

tertial 

Endring i 
% fra 
2018 

Årsverk 15,0 15,0 0,0 

Antall ansatte 14,0 15,0 7,1 

 
Prognose som budsjett.   
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Politiske organer 

 

Økonomi 
 

Tall i tusen 

Regnskap pr 
2.  tertial 

2019 

Budsjett pr 
2. tertial 

2019 

Avvik pr 2. tertial Justert 
årsbudsjett 

2019 

Ny prognose 
2019 

Prognose 
avvik års-

budsjett 2019 kr %  

Driftsutgifter 8 033 6 041 1 992 33 % 10 243 10 243 0 

Driftsinntekter -1 433 -141 -1 292 914 % -1 250 -1 250 0 

Netto 6 599 5 899 700 12 % 8 993 8 993 0 

 
 

  

2018 2019, pr 2. 
tertial 

Endring i 
% fra 
2019 

Årsverk 2,0 2,0 0,0 

Antall ansatte 2,0 2,0 0,0 

 
 
Området viser et merforbruk på ca 0,7mill kr pr august. Dette skyldes ikke budsjetterte prosjekter i 

Regionrådet som finansieres eksternt.  Det er usikkert hvor mye godtgjørelser for arbeid med valg vil 

utgjøre. 

 

Prognose som budsjett. 
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4. INVESTERINGSPROSJEKTENE 
 

 

Prosj 

nr Prosjekt navn

Kommentar økonomi (utgift / inntekt) og framdrift pr. 31.08.2019.

 Utgift Inntekt  Utgift  Inntekt Utgift Inntekt  Avvik 

 Prognose 

utgifter 2019 

607 Mohagen Vest 126 073               126 073 0

Det kommer sannsynnligvis ikke utgifter på dette prosjektet i år, da 

bygging av ny driftsstasjon ikke skjer før 2020. Det er behov for å 

overføre disse midlene til 2020.

         -126 073                           -   

608

Lukking brannavvik 

kommunale bygg og 

kirker

8 981 765           3 825 862               5 155 903 0 Sees i sammenheng med prosjekt 964.      -4 005 939            4 975 826 

612 Ny base "Markatun" 141 146               289 133                  -147 987 0
Merforbruk på 147. Urgifter for tilkobling av fjernvarme fra Marka var 

ikke avklart ved budsjett tidspunkt. `Prosjektet avsluttet.
          147 987               289 133 

614
Universell utforming 

kommunale bygg
2 454 037           1 222 004               1 232 033 0 Sees i sammenheng med prosjekt 964.        2 467 967            4 922 004 

615
Grunnerverv 

flomforebygging
11 164 479         3 218 322               7 946 157 0

Det må påregnes at flere avtaler blir inngått i løpet av høsten og at en 

da vil bruke opp resterende investeringsmidler til prosjektet i år.
         11 164 479 

616 Biler brann og redning 3 215 358           1 317 754               1 897 604 0
 Investeringer ihht til plan og utskiftingstakt for biler. Det er kontroll 

på rammen.
           3 215 358 

620 Salg av eiendom 115 681                  -1 662 000        -115 681 -1 662 000 Gbr nr 167/118 er solgt.                           -   

623
Marka helse- og 

omsorgssenter
1 676                       -1 676 0

Dette er mva fra 2018. Prosjektet ble stoppet seinhøstes 2018. Ingen 

aktivitet planlagt for 2019.
                   1 676 

626 Vegstasjon 300 000               146 058                  153 942 0
Utgifter i forbindelse med prosjektering. Vi har startet opp igjen med 

prosjektering og ny utlysning.
              300 000 

627
Egenandel Flomsikring 

Brandbu
2 000 000           15 500                     1 984 500 0

Kostander til rivning av bygg for flomsikringen er ført her. Det vil 

påløpe minimalt med kostnader på dette prosjektet i år da NVE 

planlegger oppstart vår 2020.

     -1 984 500                  15 500 

628
Flomsikring 

Hovsbekken
4 882 528           -1 000 000 89 531                     4 792 997 1 000 000

Prosjektering pågår. 

Oppstart høst 2019, ferdigstillelse innen utgangen av 2020.

Ikke grunnlag for å endre sluttprognosen nå.

           4 882 528 

629 V(A) Julibakka 2 500 000           60 985                     2 439 015 0

Prosjekteres i egenregi. Utlagt på anbud. Forventes oppstart høsten 

2019.

Sluttprognose 7 mill.

           2 500 000 

630 VA Nødstrømsaggregat 2 570 574           136 591                  2 433 983 0

Prosjektering av nødstrømsaggregat ved Brandbu renseanlegg pågår. 

Etablering må ses i sammenheng med NVE's arbeid med 

flomsikringstiltak. Derfor er gjennomføringstidspunkt usikkert. 

Sannsynlig oppstart høsten 2020

     -2 433 983               200 000 

631
VA Brandbu sentrum 

flomsikring
5 200 225           829 618                  4 370 607 0

Gjenstående arbeid må samordnes med NVE sitt arbeid.

Ikke grunnlag for å endre sluttprognosen nå.

Beløp overføres 2020.

     -5 000 000               900 000 

Justert budsjett 2019 Regnskapsført pr. 31.08 Avvik

Prognose ifht just. Budsjett 

2019
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Prosj 

nr Prosjekt navn

Kommentar økonomi (utgift / inntekt) og framdrift pr. 31.08.2019.

 Utgift Inntekt  Utgift  Inntekt Utgift Inntekt  Avvik 

 Prognose 

utgifter 2019 

634
Innbetaling avdrag 

Hadeland kraft
-703 013            0 -703 013 Jfr avtale om nedbetaling av ansvarlig lån.          -1 400 000 

635 Avsluttede prosjekter 128 059                  -128 059 0

Løpende avregning av avsluttede prosjekt. Gjelder bl.a. Brandbu 

barneskole, Brandbu ungdomsskole og Fagerlund barnehage.                           -   

641 Kjøp av tomt Mohagen 3 100 000           3 115 525               -15 525 0 Tomt er overdratt i henhold til avtalen og prosjektet kan avsluttes              15 525            3 115 525 

642 Biler feing 400 000               345 919                  54 081 0 OK, innkjøp ferdig.               400 000 

646 Brandbu vannverk 2 000 000           2 000 000 0
Midler til prosjektering. Arbeidet styres av det interkommunale 

vannverket.
           2 000 000 

647 Mohagen sør VA 25 000 000         3 738 054               21 261 946 0

Pågår for fullt. Frist for ferdigstillelse i juni 2020.

3 mill. til i 2020. Antas å komme innenfor budsjettrammen.

Vanskelig å si hvor mye som blir fakturert i 2019. Er avhengig av 

entreprenørens framdrift.

     -5 000 000          20 000 000 

648 Grymyr renseanlegg 1 000 000           1 000 000 0

Utredninger av rehabiliteringsbehovet pågår. Rammen er 

sannsynligvis for liten. Sannsynlig oppstart av arbeidene i 2020. 

Nedjustert budsjettet i 2019 som foreslås lagt inn i budsjett 2020, 

sammen med en økning av rammen. Totalrammen må trolig økes til 

mellom 8 og 10 mill.

           1 000 000 

650 Lygna hyttefelt del 3 - 2 3 300 250               -3 300 250 0
Anleggsbidragsavtale. 

Er avsatt midler på bundet fond som ikke er lagt inn i budsjettet.
                          -   

651 Oppgradering VPS 3 000 000           3 000 000 0

Kun utredninger i egenregi foreløpig. Usikkert hvor mye midler som 

blir benyttet i 2019.

Ikke grunnlag for å endre sluttprognosen nå.

           3 000 000 

653
Omlegging 

Vassendvika
1 000 000           321 885                  678 115 0

Prosjektering pågår. Investeringsmidler i 2020.

Ikke grunnlag for å endre sluttprognosen nå.
           1 000 000 

654
Innbetalte avdrag 

Glasslåven
0 0 Avdrag betales innen utgangen av året  i henhold til avtale.                           -   

657
Brandbu ungdomskole, 

scentec
521 821                  -450 000            -521 821 -450 000 Prosjektet er ferdigstillet, men med et merforbruk.                           -   

658 Utstyr Brann 201 809                  -201 809
Havari på klippeverktøy, kjøpt inn nytt for å oppretteholde 

beredskapen.
          201 809               201 809 

674 Formidlingslån - utlån 28 000 000         22 400 000             5 600 000 0 Som forventet pr. dato.          28 000 000 

687 Gran sentrum -249 000            0 -249 000 Innbetalt i h.t. utbyggingsavtale Gran sentrum.                           -   

690

Helse og 

omsorgssenter - 

Sagatangen

5 000 000           1 720 645               3 279 355 0

Som ventet er utgifter lavere enn budsjett, siden prosjekteringen først 

startet i 2. tertial. Utgiftene per 31. august omfatter i tillegg til 

prosjekteringsutgifter i pågående mulighetsstudie/skisseprosjekt, 

bl.a. andel lønnsutgifter og konkurranse for anskaffelse av 

rådgiverressurser (arkitekt).

           5 000 000 

691
Ladestasjoner el-biler 

rådhuset
4 144 000           -1 115 000 32 703                     4 111 297 Omfang avklares.            3 000 000 

Justert budsjett 2019 Regnskapsført pr. 31.08 Avvik

Prognose ifht just. Budsjett 

2019
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Prosj 

nr Prosjekt navn

Kommentar økonomi (utgift / inntekt) og framdrift pr. 31.08.2019.

 Utgift Inntekt  Utgift  Inntekt Utgift Inntekt  Avvik 

 Prognose 

utgifter 2019 

710 Kjøp av aksjer 3 400 000           2 852 488               547 512 0 Egenkapitaltilskudd 2019          -547 512            2 852 488 

738
Gran Rådhus, 

ominnredning
1 000 000           1 207 000               -207 000 0

Av prosjektet gjenstår arbeider ved kommunetorget og 

adgangskontroll og det blir innhentet tilbud. Prosjektet anslås til å få 

en ytterligere kostnad i år på om lag 2,2 mill kr. Prosjektet stoppes 

inntil ny finansiering er tilført.

       2 207 000            3 207 000 

750 Granum KPS -131 666            0 -131 666 Refusjon av kostnader etter reklamsjon.          -131 666              -131 666 

825 Morstadvegen -201 387            0 Gjenstående grunnerverskostnad på ca. 680'.           480 000               480 000 

834 Klokkerlåven 200 000               200 000 0
Satt av for gjerde/sikring av grense mot nabo. Det er utfordringer i 

forhold til avklaring mot nabo. 
         -200 000                           -   

858
Gran sentrum - 

Undergang v/jernbane
-3 000                Innbetalt i h.t. utbyggingsavtale Gran sentrum.                           -   

861

Gran sentrum, 

parkanlegg, 

beplantning

-10 000              Innbetalt i h.t. utbyggingsavtale Gran sentrum.                           -   

901 IKT sentralt 1 262 311           232 632                  1 029 679 0 Vil bli gjennomført flere investeringer til infrastruktur i løpet av 2019.            1 262 311 

914
Gran sentrum - gang-

sykkelveger
-21 000              Innbetalt i h.t. utbyggingsavtale Gran sentrum.                           -   

915 Veger - asfaltering 2 168 035           2 168 035 0 Blir utført i oktober.            2 168 035 

916
Utvikling - Mohagen 

sør
20 000 000         18 742 846             1 257 154 0

Pågår for fullt. Frist for ferdigstillelse i juni 2020.

20 mill. inkl. mva. i 2019, 25 mill. til i 2020 i rådmannens 

budsjettforslag. Hvor mye som blir fakturert i 2019 avhenger av 

entreprenørens framdrift, men for dette prosjektet blir det nok mer 

en 20 mill. Må ses i sammenheng med pr. 647.

Det viser seg at fjellet i området varierer veldig, og at noe av det som 

var antatt å være fjell er store steinblokker. Dette medfører 

betydelige økte utgifter, men foreløpig ser det ikke ut til å gå ut over 

rammen.

Opprinnelig kostnadsoverslag som grunnlag for budsjetteringen, tok 

imidlertid ikke høyde for planering av tomten til Trox. Det er derfor en 

utgift som ikke er dekket i budsjettet, antatt ca. 10 mill. for planering 

av ca. 90 daa. Hvor mye av dette som kan innarbeides i totalen for hele 

utbygging av infrastruktur og VA er foreløpig usikkert.

       5 000 000          25 000 000 

917
Utskifting 

biler/maskiner
-                       190 000                  -190 000 0

Uforutsatt behov for kjøp av gressklipper i 2019. Foreslås håndtert i 

rebudsjetteringssak ved budsjettet for 2020 nedjusteres tilsvarende.   
          190 000               190 000 

918 Trafikksikring 1 179 750           186 727                  993 023 0 Det som ikke blir brukt ved årsavslutning må overføres til 2020.            1 179 750 

922
V/A Etablering 

krisevannforsyning
504 324               504 324 0

Bruk av disse midlene avhenger av utfallet i prosjekt 646 Brandbu 

vannverk (Askimlandet).

Ikke grunnlag for å endre sluttprognosen nå, men 2 mill. er flyttet til 

2020.

              504 324 

942 Plassbakken  - Teslo 4 989 931           4 989 931 0

Prosjektering pågår. Forventet oppstart høst 2019/vinter 2020.

Forbruk 2019 sannsynligvis ikke mer enn 2 mill. Resten kan 

rebudsjetteres til 2020.

Ikke grunnlag for å endre sluttprognosen nå.

     -2 000 000            2 989 931 

Justert budsjett 2019 Regnskapsført pr. 31.08 Avvik

Prognose ifht just. Budsjett 

2019
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Prosj 

nr Prosjekt navn

Kommentar økonomi (utgift / inntekt) og framdrift pr. 31.08.2019.

 Utgift Inntekt  Utgift  Inntekt Utgift Inntekt  Avvik 

 Prognose 

utgifter 2019 

959
Ombygging rådhus, 

utleide lokaler
307 638                  -307 638 0

Legesenter; ombygging på grunn av ekstra fastlege. 

Kirkekontoret ved rådhuset på grunn av flytteprosessen.

Avsluttes med merforbruk på kr. 307 638,- i 2019.

          307 638               307 638 

964
Oppgradering/påkostni

ng kommunale bygg
5 939 809           19 899 669             -13 959 860 0

Samlet sett er merforbruket på rundt 7,5 millioner når en ser 

investeringspostene (prosjekt 608, 614 og 964) samlet per 2. tertial. 

Det vil påløpe ytterligere ca. 6,7 millioner i løpet av året hvis 

prosjektene fortsetter som planlagt. Det er mulig å stoppe en del av 

utgiftene nå, men da må det tas igjen senere til en høyere utgift. 

Samlet kan prognosen bli et merforbruk på 14,2 mill hvis prosjektet 

fortsetter i løpet av året. Det er uheldig med et så betydelig 

merforbruk. Samtidig ser en at det er krevende å ha oversikt over hva 

som er nødvendig å gjøre på det enkelte bygg når en går i gang med 

vedlikeholdsarbeider/oppgraderinger. Det har vært store uforutsette 

utgifter knyttet til asbestsanering,  myndighetskrav,  fordelingsanlegg 

for vannbåren varme, ventilasjon og brannavvik m.v. tilknyttet 

prosjektene på Bjørklund barnehage, Marka barnehage og Bjoneroa 

skole. En forsøker å stoppe tiltak midlertidig nå for å begrense 

merforbruket i år. 

     15 759 860          21 699 669 

965 Gran kirkelige fellesråd 2 000 000           2 000 000 0 Vil bli utbetalt i 2019.            2 000 000 

966 Utbedring vognskjul 468 219               2 596                       465 623 0
Opprinnelig plan er endret pga. grunnforhold som er usikkre. Det sees 

på andre muligheter for å lukke avvik. 
              468 219 

968 VA Biler -27 000              0 -27 000 Salg av utrangert bil.            -27 000                -27 000 

971 Oppgradering veger 1 045 944           231 618                  814 326 0 Vil bli gjennomført i løpet av 2019.            1 045 944 

973
Brandbu sentrum - 

flomsikring
2 539 171           1 284 664               1 254 507 0

Prosjektering og uavhengig kontroll gjennomført. 

Anleggsstart avhenger av NVE, sannsynligvis i løpet av 2020. 

Sannsynligvis ikke behov for mer enn 2,5 mill. i 2019.

Ikke grunnlag for endret sluttprognose.

Resten rebudsjeteres til 2020 sammen med rest fra 2018.

           2 539 171 

976

Brandbu - 

Tilrettelegging/videre

utvikling uteområder 

1 767 370           -1 200 000 170 615                  1 596 755 1 200 000

Arbeidet med tilrettelegging/videreutvikling av Størenslunden og 

Rosendalsbanen forventes ferdigstilt i løpet av 2019.

Den ønskede videreutviklingen av Rosendalsbanen med asfaltert 

rundbane er ikke realistisk ift grunnforholdene på banen. Det er 

derfor besluttet at det kun gjøres noen enklere oppgraderinger av 

banen for å lette isleggingen og utskifting av flomlys. I tillegg 

investeres det i ny tankbil til vanning ved at Kultur "overtar/kjøper"  

tankbil fra Lunner - Gran brann og redning. 

Det foreslås derfor å overføre kr Kr 100 000 av budsjettet til P  976 

Brandbu - Tilrettelegging/videreutvikling uteområdene i 

Størenslunden/Rosendalsbanen til investeringsbudsjettet for biler på 

Brann og redning (prosjekt 616).

Søknader om spillemidler for alle anleggene er utarbeidet og 

oversendt fylkeskommunen. For de anleggene som er ferdigstilt og 

innvilget midler, utarbeides sluttregnskap og spillemidlene søkes 

utbetalt. Ikke innvilgede søknader fornyes igjen.

           1 767 370 

Justert budsjett 2019 Regnskapsført pr. 31.08 Avvik

Prognose ifht just. Budsjett 

2019
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Prosj 

nr Prosjekt navn

Kommentar økonomi (utgift / inntekt) og framdrift pr. 31.08.2019.

 Utgift Inntekt  Utgift  Inntekt Utgift Inntekt  Avvik 

 Prognose 

utgifter 2019 

985
Kjøp, utvikling og salg 

av boligtompter
109 080                  -109 080 0 Utvikling av tomteområde Solvang med regulering.           200 000               200 000 

986 Tiltakspakke EPC 3 376 186           -309 812 1 622 887               1 753 299 309 812
Det pågår arbeid med å ferdigstille prosjektene så langt det er mulig 

etter konkursen i NEE.
         -243 487            2 822 887 

989
Reinvesteringer VA-

ledningsnett
17 176 225         9 511 688               7 664 537 0

Rehabilitering av en strekning i Julibakka er gjennomført.

Arbeider pågår i Storlinna, Brandbu.

Prosjektering pågår for rehabilitering i Parallellvegen, Jaren. Oppstart 

høsten 2019.

Eventuell rest overføres til 2020.

         17 176 225 

990
V/A Vann Paulsrud - 

Moen bedehus
3 725 885           1 562 535               -329 000            2 163 350 -329 000 Oppynting og sluttoppgjør gjenstår.            3 725 885 

992 VA - Fredheim 2 055 438           2 055 438 0

Forstudie er igangsatt. Engasjering av konsulent pågår. Sannsynlig 

oppstart vinteren 2020. Prosjektet lider av å manglende kapasitet i 

kommunen til å følge opp grunnet mye arbeid med Mohagen sør og 

flomsikring i Brandbu.

Forbruk 2019 sannsynligvis under 1 mill. Resten kan rebudsjetteres i 

2020.

Ikke grunnlag for å endre sluttprognosen nå.

     -1 000 000            1 055 438 

994
Boligplan - Anskaffelse 

leiligheter
3 500 000           -592 000 3 500 000 592 000 Ikke planlagt kjøp i annet halvår 2019.      -3 500 000                           -   

995 Lygna hyttefelt del 3 1 000 000               -1 030 000        -1 000 000 -1 030 000 Anleggsbidragsavtale.                           -   

194 478 783 -4 216 812 106 210 068 -4 817 066 88 268 715 -1 479 867 777 626 193 167 457

Justert budsjett 2019 Regnskapsført pr. 31.08 Avvik

Prognose ifht just. Budsjett 

2019



42 
 

5. FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 
 
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.  Avrop er gjort for å utløse opsjonen for det siste året i 
avtalen.  
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.  
 

 
 
 
De viktigste årsakene til nåværende likviditet er fortsatt: 

 Kommunen hadde pr 31.12.2018 52,6 mill kr i ubrukte lånemidler, mot 43,3 mill kr i 2017. 

 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 var på 33,9 mill kr.   
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Gran kommune har hatt brukbar likviditet, til tross for at det pt ikke er tatt opp investeringslån i 
2019. Nå ser vi imidlertid behovet og vi vil starte prosess med låneopptak med det første.  
 
 

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
 
 31.12.2018 30.04.2019 31.8.2019 31.12.2019 

 Mill 
NOK 

% Mill 
NOK 

% Mill 
NOK 

% Mill 
NOK 

% 

Likvide midler i 
hovedbankforbindelsen på dato 

132,9 
 

68,0 
 

118,9 
 
 

65,3 122,9 65,9   

Andelskapital i pengemarkedsfond:         

KLP 31,0 15,9 31,6 17,3 31,4 17,0   

DNB 31,5 16,1 31,7 17,4 32,0 17,1   

Innskudd i andre banker 0,0 0,0 0,0 0,0     

Direkte eie av verdipapirer         

         

Samlet kortsiktig likviditet brutto 195,4 100 182,2 100 186,3 100   

Avkastn. akkumulert pr tert 2019 2,6 mill 0,8 mill 2,1 mill  

Snittrente i Sp1  1,53 % 1,77 % 1,90%  

Avkastning referanseindeks (St1x)  0,66% 1,07% 1,15%  

Bekreftelse på at alle plasseringer er 
gjort med rateing BBB eller bedre 

ok ok ok  

Bekreftelse på enkelteksponering ≤ 
2 % av forvaltningskapital 

ok ok ok  

Bekreftelse på fondseksponering ≤ 5 
% av forvaltningskapital 

ok ok ok  

Bekreftelse på enkeltpapir ≤ 12 
måneders løpetid 

ok ok ok  

Største tidsinnskudd NOK 0 mill NOK 0 mill NOK 0 mill  

Største enkeltpapirplassering 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. 
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Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansavtaler 
Oversikt over kommunens gjeldsportefølje: 
 
I 2018 var låneopptaket til investeringer på kr 88,7 mill kr og til Startlånet i Husbanken på 10 mill. kr. Investeringslånet ble tatt opp på fastrente, med 
bindingstid på 5 år. Lånet i Husbanken er tatt opp til flytende rente.  For 2019 er det tatt opp til sammen 28 mill kr i lån i Husbanken til flytende rente.  

 
 31.12.2018 30.04.2019 31.08.2019 31.12.2019 

 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  

522,3 
 

55,3 0,07 516,5 
 

55,2 0,06 
 
 

599,7 63,4     

Lån med fast rente 421,7 44,7 2,16 419,7 
 

44,8 
 

2,22 
 

346,2 36,6     

Rentebytteavtaler:  Ingen   Ingen   Ingen      

Samlet langsiktig gjeld 944,0 100  936,2 100  945,9 100     

Herav sertifikatlån 20,6   20,6   20,6      

Effektiv rentekostnad siden 
31.12. 

15,6 mill 4,5 mill 10,3 mill  

Snittrente på porteføljen   1,86   1,94   2,05     

Avkastning (kostnad) 
referanseindeks (ST4X 12-
2017. 

1,3% 
 

1,4% 1,3%  

Antall løpende enkeltlån 26 26 28  

Største enkeltlån 169,2 mill 169,2 mill 166,0 mill kr  

 
Andelen fastrentelån er over minimumsnivået på 1/3. Rådmannen gjør imidlertid oppmerksom på at vektet rentebindingstid nå kun er 0,8. Den 
bør i hht Finansreglementet være mellom 1 og 5 år. Årsaken til dette er at rentebindingstiden for ett fastrentelån har utløpt i 2019 og ytterlige 
tre vil utløpe i 2019.   
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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 10,8 mill kr.     

Stresstest

Balanse Balanse Endrings Durasjon Beregnet

% MNOK parameter tap

Gjeld med p.t. rente/flytende/NIBOR 63 % 599,7 2,00 % 12,0

Gjeld med fast rente 37 % 346,2 0,00

Lån med rentebytteavtaler 0 % 0,0 0,00

Finanspassiva 100 % 945,9 12,0

Innskudd i bank og korte pengem. 100 % 122,8 1,00 % -1,2

Finansaktiva 100 % 122,8

Mulig tap vil utgjøre : 10,8
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6. OVERSIKT OVER STATUS FOR POLITISKE VEDTAK 2019  
 

 

Ikke igangsatt

Delvis gjennomført

Gjennomført som vedtatt

Ikke relevant

Møtet 18.05.2017
Kommentar Status

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 Planen ble vedtatt februar 2019

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

Møtet 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 ny meklingsak.
2. Det fastsettes følgende nye vegnavn innenfor planområdet:

KV2 – Skogskolejordet

KV6 – Groschvegen

KV8 – (Arm av) Øverlia

KV10 – Skogskolebakken

Møtet 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/omregulering 

igangsatt

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, 

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.

Arealdelen er vedtatt og det er 

innkalt til mekling med FM der 

det er innsigelse

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.



47 
 

 
 
 
 

Møtet 24.05.2018
Kommentar Status

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.

Møtet 14.06.2018
Kommentar Status

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 og blir lagt fram i 

løpet av høsten.

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.

Møtet 19.09.2018
Kommentar Status

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. Arbeidet er startet opp.

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. Planen 

er også omtalt i sak 64/19 - 

Forslag til kommunal 

planstrategi 2019-2023.

Møtet 18.10.2018
Kommentar Status

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 2019.

Møtet 15.11.2018
Kommentar Status

Sak 101/18 Interpellasjon fra varaordfører Kent Arntzen (Frp) om integreringsbarometer

Kommunalsjef: Janicke Brechan

Kommunestyret tar Ordførers svar til orientering. Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak for Avventer resultater fra Drammen

kommunestyret når Drammen kommune har ferdigstilt, prøvd ut og evaluert sitt arbeid med

integreringsbarometer.
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Møtet 13.12.2018
Kommentar Status

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. Gjennomført

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.

Justert i ny økonomiplan

* 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.

Rådmannen inngår nye 

lederavtaler i 2020.

Møtet 24.01.2019
Kommentar Status

Sak 1/19 Forslag til medlemmer til Trygg Trafikks styre 2019 - 2021

Saksbehandler: Eli Stigen

Kommunestyret foreslår følgende kandidater til medlemmer til Trygg Trafikks styre for perioden 2019 – 

2021: Tine Milda Øverlier fremmes som kandidat. Primært til fast styreplass.

Sekundært som varamedlem.

Tine M Øverlier er en meget engasjert, erfaren og kompetent kandidat - og som forholdsvis fersk 

pensjonist har hun også tilstrekkelig kapasitet til å kunne skjøtte vervet på en god måte.

Tine har fire perioder bak seg som medlem av kommunestyre og formannskap (Gran og Lunner). Den siste 

perioden fram til 2015 var hun også leder av Planutvalget i Gran kommune. Øverlier har vært lærer i 

grunnskolen i 17 år.

Hun arbeidet i Norges Handikapforbund fra 1987 til 1993. Deretter i Sosialdepartementet, 

Helsedirektoratet og Barne- og familiedirektoratet.

I denne perioden jobbet hun spesielt med tilrettelegging i samfunnet for personer med 

funksjonsnedsettelser. Universell utforming og likestilling i samfunnet for alle.

Hun har et uttrykt engasjement for trafikksikkerhet og tilrettelegging for myke trafikanter. Er særlig 

opptatt av at barn skal kunne ferdes trygt i nabolaget, til skole og venner.

Møtet 21.02.2019
Kommentar Status

Sak 3/19 Avtale om interkommunalt vertskommunesamarbeid (VKS-avtale)

for sosialtjenesten i Lunner og Gran

Saksbehandler: Janicke Brechan

Avtale om interkommunalt samarbeid om felles sosialtjeneste for Gran kommune og Lunner kommune 

vedtas.

Det delegeres til rådmannen å godkjenne avtalens vedlegg

Sak 4/19 Internasjonal strategi - revidering

Saksbehandler: Kirsten Jåvold Hagen

1. Gran kommunestyre vedtar dokumentet «Internasjonal strategi – Gran i en global verden»

2. Det settes av kr. 200 000 årlig til å forsterke kommunens innsats for å initiere internasjonale

prosjekter, med særlig vekt på EU- og EØS-programmer. Midler til internasjonalt arbeid

finansieres i 2019 fra disposisjonsfond, konto 256990.

3. Ordningen med et internasjonalt utvalg på tre personer utvides med en person til fire. Den fjerde

er ordfører.

Sak 5/19 Temaplan trafikksikkerhet - rullering av tiltakslista for 2019

Saksbehandler: Laila Johansen

Kommunestyret fatter følgende vedtak:

1. Handlingsplan for fysiske tiltak 2019 datert 5.12.2017 godkjennes, med følgende endring: Store prosjekter 

på fylkesvegnettet: Fv 240 Fjordlinna gang-sykkelveg Skutelandet-Fjordvang flyttes opp igjen til prio 2.

2. Bevilgede kommunale generelle trafikksikkerhetsmidler benyttes på prioriterte tiltak så langt det er 

mulig å gjennomføre i budsjettåret. Resterende midler benyttes på uprioriterte tiltak.

3. Miljøgata i Gran er et viktig trafikksikkerhetstiltak som bl.a. gir forbedrede krysningspunkt for elever til 

Hadeland videregående, Gran ungdomsskole og Trintom barneskole og bør derfor prioriteres i 

fylkeskommunen handlingsprogram for fylkesveger.

4. Gran kommune tar kontakt med Hvs, Opplandstrafikk og drosjenæringen for å få en evaluering av 

trafikksituasjonen ved Hvs.

Gjennomføres når ny 

fylkeskommune er på plass.

Sak 6/19 Søknad om midler for planlegging og gjennomføring av Tour of Norway 2019

Saksbehandler: Camilla Jarlsby

Kommunestyret finner ikke å kunne innvilge søknad om kr. 200.000 til Tour of Norway 2019.
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Kommentar Status

Sak 7/19 Veteranplan

Saksbehandler: Janicke Brechan

Veteranplan 2019 – 2022 vedtas med følgende tillegg og endring:

Tillegg:

Følgende avsnitt legges inn i planen:

«Kamerat- og familiestøtte

Veteranorganisasjonen driver selv kamerat-/familiestøttearbeid hvor det drives frivillig, forebyggende 

arbeid blant veteraner og deres pårørende. Kamerat- og familiestøtte kan bistå med praktisk hjelp, bistå 

ved legebesøk, samtaler med NAV, politi, bank eller andre hvis dette er ønskelig. På Hadeland tilbyr NVIO 

kamerat- og familiestøtte og har autoriserte kamerat- og familiestøttere. Disse har taushetsplikt og 

kontakt kan også initieres av saksbehandlere/lege.»

Endring:

Hjemmesonen og Veteran møter veteran er oppført med personlige e-post og telefonnummer, disse må 

byttes til ikke-personlige slik at vi slipper å vedta ny plan hver gang de bytter mannskap. Evt. kan vi ta dem 

ut, siden de er på samlesiden som det også henvises til.

Utgift til felles markering dekkes innenfor budsjettområde 6.0 Politiske organer.

Sak 8/19 Bosetting av flyktninger 2019

Saksbehandler: Janicke Brechan

1. Gran kommune bosetter 24 flyktninger i 2019. Bosetting 2019 er påbegynt.

2. Familiegjenforening kommer i tillegg.

3. Gran kommune stiller seg disponibel til å bosette flere flyktninger enn anmodet ved behov.

Sak 9/19 Detaljregulering felt B – Lygna sør hytteområde - sluttbehandling

Saksbehandler: Sigrid Lerud

Forslaget er basert på alt. 2 i rådmannens notat datert 19.2.2019 utsendt til kommunestyret 20.2.2019. I 

siste setning er følgende ord fra rådmannens notat strøket: «…skal ta hensyn til faktisk plassering av 

bekk…».

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Gran kommunestyre forslag til reguleringsplan for 

felt B – Lygna sør hytteområde, med plankart datert 22.01.2019, reguleringsbestemmelser sist revidert 

22.01.2019 og planbeskrivelse revidert 22.01.2019. De to nordligste tomtene i BFR1 og den nordligste 

tomta i BFR2 kan ikke bebygges før det foreligger nytt plankart med bestemmelser som viser faktisk 

plassering av bekk og hensynssone langs bekken, eller før det foreligger planer for tiltak godkjent av NVE 

og Gran kommune. Teknisk plan for veg og kulvert skal dimensjoneres for 200-årsflom.

Nytt vegnavn fastsettes til Badstuåsen.

Klagefrist settes til tre uker etter kunngjøringsdato.

Sak 10/19 Interpellasjon fra Wenche Strand (Ap) om Movegen Fv 50 - strakstiltak

Ordfører Willy Westhagen fikk oversendt vedtaket 25.02.2019

Gran kommune v/ ordfører tar kontakt med OFK for å få til strakstiltak i Movegen. Hva kan gjøres for at det 

blir iverksatt strakstiltak slik at myke trafikanter kan ferdes trygt langs Fv50 – Movegen inntil gang- og 

sykkelvei er etablert.

Vedtaket ble oversendt ordfører 

25.02.2019

Sak 11/19 Interpellasjon fra Wenche Strand (Ap) om gatebelysning Fv 240

Kommunalsjef: Leif Arne Vesteraas

Gran kommune jobber videre for å få fylkeskommunen til å ta over lysanlegget langs fylkesvei 240 som i 

over 20 har vært driftet med private midler i regi av Tingelstad lyslag.

Vedtaket ble oversendt 

kommunalsjef 25.02.2019

Gran kommune er i 

forhandlinger med OFK om 

nedklassifisering av veger og 

gatelys. Kommunen overtar 

lysanlegget til Tingelstad lyslag 

ref vedtak.

Sak 12/19 Interpellasjon fra Roger Nyhus (GBL) og Rune Meier (H) om navneendring på idrettshallen i Brandbu

Kommunalsjef: Leif Arne Vesteraas

* Rosensdalshallen får navnet Brandbu idrettshall.

* Gran kommune tar kontakt med Brandbu idrettsforening for å starte et prosjekt med tittel «Brandbu 

idrettspark»:

o Hvordan området kan markedsføres som en helhet?

   - Skoler

   - Idrettsanlegg

   - Utendørs amfi

   - Parkeringsmuligheter

o Hvordan et fellesnavn kan brukes ved arrangement?

Sak 13/19 Tilstandsrapporten for grunnskolen 2017/2018.

Saksbehandler: Mona Mikalsen

Behandling av saken ble utsatt til kommunestyremøtet 03.04.2019.

Sak 14/19 Sak utenom sakslista: Valg av nytt medlem og ny vara til Gran kirkelige fellesråd

Saksbehandler: Ingen saksutredning

Kommunestyret velger Anne Marte Knarud (Sp) til nytt medlem i Gran kirkelige fellesråd, og Rune Meier 

(H) til ny vara.
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Møtet 03.04.2019
Kommentar Status

Sak 15/19 Tilstandsrapporten for grunnskolen 2017/2018.

Saksbehandler: Mona Mikalsen

1) Kommunestyret tar Tilstandsrapport for grunnskolen 2017–2018 til etterretning med følgende endringer: 

(endringer forekommer i rød skrift):

* Eksamensresultater, s. 4: «De to siste årene har Gran kommune hatt resultater i skriftlig eksamen i 

matematikk tett oppunder nasjonalt gjennomsnitt. Det samme er tilfelle i norsk og engelsk der 

eksamenskarakterene er skriftlig. Dette gjelder når vi ser begge kjønn under ett. I rapporteringsåret har 

Gran kommune hatt resultater i skriftlig eksamen i matematikk og i norsk hoved- og sidemål som ligger 

over nasjonalt gjennomsnitt for jenter. Samtidig har Gran kommune resultater i skriftlig eksamen i 

matematikk, norsk hoved- og sidemål og engelsk som ligger til dels betydelig under nasjonalt 

gjennomsnitt for gutter.

Rapporten er justert i samsvar 

med vedtak.

* 9. trinn, s. 15: Symbolet * skal erstatte tallet 0,0 i tabell om lesing på 9. trinn s. 15

* Læringsmiljø, s. 21: Ny tekst i andre avsnitt: Elevundersøkelsens tall omhandler elever som svarer at de 

blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og /eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i 

måneden eller oftere.

* Stryk: «, og diagrammet nedenfor viser andel elever som opplever mobbing på skolen.»

* Stryk siste setning s. 21: «Det ble gjort en ny undersøkelse våren 2018 hvor det ikke ble avdekket 

mobbing».

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, med spesielt fokus på regning/matematikk og forskjellene mellom kjønn.

Sak 16/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018

Saksbehandler: Eli Stigen

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2018 til orientering.

Sak 17/19 Forvaltningsrevisjonsrapport: Interkommunalt samarbeid på Hadeland - styring og kontroll

Saksbehandler: Eli Stigen

1. Kommunestyret tar revisjonsrapporten til orientering, og har merket seg rapportens hovedkonklusjoner: Revisjon av styringsdokumenter og 

framdrift blir drøftet i  VKS-møter 

20.09.2019

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 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 18/19 Finansforvaltningsrapport 2018

Saksbehandler: Kjersti Vatshelle Myhre

Gran kommunes finansforvaltningsrapport 2018 tas til orientering.

Sak 19/19 Rebudsjettering av investeringsprosjekter fra 2018 til 2019, del 1

Saksbehandler: Kjersti Vatshelle Myhre

1. Kommunestyret vedtar rebudsjettering av investeringsprosjekter til investeringsbudsjettet for 2019. 

Budsjettskjema endres slik:

Investeringer i anleggsmidler økes med kr 17 402 581

Momskompensasjon økes med kr 1 758 834

Tilskudd økes med kr 2 509 812

Bruk av lånemidler økes med (ubrukte lånemidler) kr 13 133 935
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Sak 20/19 Sluttregnskap investeringsprosjekter per 31.12.2018

Saksbehandler: Gaute Øvrebotten

1. Kommunestyret tar sluttregnskapet for investeringsprosjektet 950 Ny kommunal barnehage (Fagerlund) 

til orientering. Sluttregnskapet viser påløpt utgift på 39,9 millioner kroner mot justert utgiftsramme på 

37,8 millioner kroner, dvs. en overskridelse på 2,1 millioner kroner.

2. Kommunestyret tar sluttregnskapet for investeringsprosjektet 977 Brandbu ungdomsskole – rehabilitering 

til orientering. Sluttregnskapet viser påløpt utgift på 95,8 millioner kroner mot justert utgiftsramme på 

78,5 millioner kroner, dvs. en overskridelse på 17,3 millioner kroner.

3. Kommunestyret tar sluttregnskapet for investeringsprosjektet 978 Brandbu barneskole til orientering. 

Sluttregnskapet viser påløpt utgift på 151,5 millioner kroner mot justert utgiftsramme på 161,0 millioner 

kroner, dvs. et mindreforbruk på 9,5 millioner kroner.

4. Kommunestyret tar sluttregnskapet for investeringsprosjektet 984 Markadompa til orientering. 

Sluttregnskapet viser påløpt utgift på 52,5 millioner kroner mot justert utgiftsramme på 56,0 millioner 

kroner, dvs. et mindreforbruk på 3,5 millioner kroner.

Sak 21/19 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gran kommune

Saksbehandler: Leif Arne Vesteraas

Saken utsettes.

Sak 22/19 Oppstart av planprosess for kulturområdet

Saksbehandler: Camilla Jarlsby

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.

Arbeidet er igangsatt. 

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.

Sak 23/19 Bevilgning av midler til arkeologiske registreringer på kommunens friområde i Røykenvik og driftstilskudd 

til Operafest Røykenvik AS 2019

Saksbehandler: Camilla Jarlsby

Kommunestyret bevilger kr. 50.000 til Operafest Røykenvik AS for 2019. Tilskuddet finansieres ved bruk av 

disposisjonsfond og belastes 1940 8300 8801/2569905 og overføres til 1470 – 5300 – 3770. Kommunestyret 

bevilger inntil kr. 150.000 til registrering og nødvendig sikring av arkeologiske fornminner på kommunens 

friområde i Røykenvik. Kostnadene dekkes ved bruk av disposisjonsfond, og belastes 1940 8300 

8801/2569905 og overføres til 1270 – 5500 – 3650.

Sak 24/19 Ulsnestangen badeplass - Leieavtale for to parseller, gnr. 113 bnr. 2

Saksbehandler: Else Hagen Lyngstad

1. Kommunestyret godkjenner forslag til leieavtale mellom Jakob Sæthre og Gran kommune. Avtalen gjelder 

for to teiger på Ulsnestangen badeplass, gnr. 113 bnr. 2, for perioden 1.1.2019 – 31.12.2039.

2. Inngått leiesum dekkes over Kultur sitt ordinære driftsbudsjett.

Sak 25/19 Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022

Saksbehandler: Arne Olav Olsen

Kommunestyret utsatte å ta saken opp til behandling.

Sak 26/19 Områderegulering Bjoneroa - sluttbehandling

Saksbehandler: Sigrid Lerud

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Gran kommunestyre områderegulering for 

Bjoneroa med plankart datert 24.02.2016, revidert 05.03.2019, bestemmelser datert 25.02.2016, revidert 

05.03.2019 og planbeskrivelse datert 25.02.2016.

Klagefrist settes til tre uker fra kunngjøringsdato.

Sak 27/19 Reguleringsplan for Rognekollen økogrend - sluttbehandling

Saksbehandler: Anne Lise Koller

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Gran kommunestyre forslag til reguleringsplan for 

Rognekollen økogrend, med plankart revidert 27.02.2019, reguleringsbestemmelser sist revidert 

01.03.2019 og planbeskrivelse revidert 27.02.2019.

Klagefrist settes til tre uker etter kunngjøringsdato.

Sak 28/19 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen - avklaring av rom- og funksjonsprogram for 

investeringsprosjekt 690.

Saksbehandler: Gaute Øvrebotten

1. Funksjonen produksjon av mat for hjemmeboende legges inn i rom- og funksjonsprogrammet for prosjekt 

690. Prosjektets totalramme beholdes uendret.

2. Lokaler for kommunalt fastlegekontor med sykehjemslegefunksjoner legges inn i rom- og 

funksjonsprogrammet for prosjekt 690. Prosjektets totalramme tilføres 11,1 mill. kr til formålet. 

Finansieres med momskompensasjon og lån. Innarbeides i budsjett 2020-2023.

3. 3.1 Kommunestyret forutsetter at forventningene som er formulert i vedtaksledd 2, 3, 4, 7, og 8 i k-sak 

95/18 tas med inn i videre prosjektering.

3.2 Som en del av gjennomføringen av vedtakets punkt 4, ber kommunestyret rådmannen vurdere de 

faglige og økonomiske mulighetene ved gjennomføring av prosjektet som OPS.

3.3 Rådmannen skal også inkludere muligheten for kjøp av plasser fra lokale private institusjoner for å 

dekke kommunens nåværende og fremtidige behov.

3.4 Mulig integrering av spesialisthelsetjeneste og psykiatri ivaretas i mulighetsstudie.
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Sak 29/19 Valg av ny leder og nytt medlem til klagenemnda

Saksbehandler: Eli Stigen

Kommunestyret velger følgende som nytt medlem og ny leder av klagenemnda, for resten av perioden 

2015 - 2019:

Leder: Therese Alm Ludvigsen (Ap)

Medlem: Jul Tore Kittelsrud (Frp)

Sak 30/19 Valg av ny fast møtefullmektig til forliksrådet

Saksbehandler: Eli Stigen

Kommunestyret velger følgende til ny fast møtefullmektig til forliksrådet for Lunner og Gran kommuner, 

fra d.d. fram til 31.12.2019: Ole Sverre Skamsar (Frp).

Sak 31/19 Valg av nytt medlem til eldrerådet

Saksbehandler: Eli Stigen

Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til eldrerådet 2015 – 2019: Kari Dæhlen (H). Utvalgssekretær Kjersti Høybø Tysland 

følger opp vedtaket.

Sak 32/19 Valg av nytt medlem til formannskapet

Saksbehandler: Eli Stigen

Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til formannskapet for resten av valgperioden 2015 – 

2019: Hilde Kristin Smerud (Frp).

Sak 33/19 Valg av ny varaordfører

Saksbehandler: Eli Stigen

Kommunestyret velger følgende til varaordfører for resten av valgperioden 2015 – 2019:

Hilde Kristin Smerud (Frp).

Sak 34/19 Valg av nytt medlem til kontrollutvalget 2015 - 2019

Saksbehandler: Eli Stigen

Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til kontrollutvalget for resten av valgperioden 2015 – 

2019: Ole Sverre Skamsar

Sak 35/19 Valg av nytt medlem til styret i Gjøvikregionen Helse og Miljøtilsyn IKS (GHMT) 2015 - 2019

Saksbehandler: Eli Stigen

Kommunestyret velger følgende til nytt medlem til styret i Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS 

(GHMT) for resten av perioden 2015 – 2019:

Fast representant i styret: Anne Marte Skari (rykker opp fra vara)

Ny representant til vara: Helge Tryggeseth (ny)

Sak 36/19 Referatsaker til kommunestyremøtet 03.04.2019

Saksbehandler: Eli Stigen

Kommunestyret tar referatsakene til møtet 03.04.2019 til orientering.

Sak 37/19 Sak utenom sakslista: Valg av varamedlemmer til Granavollen Politisk styringsgruppe

Saksbehandler: Ingen saksutredning

Varamedlemmer til Granavollen Politisk styringsgruppe tilsvarer planutvalgets varamedlemmer.

Møtet 25.04.2019
Kommentar Status

Sak 38/19 Endring av reguleringsplan Rv 4 Sandvoll – Amundrud - sluttbehandling

Saksbehandler: Sigird Lerud

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Gran kommunestyre forslag til endring av 

reguleringsplan for Rv 4 Sandvoll-Amundrud, med plankart sist revidert 18.03.2019, 

reguleringsbestemmelser sist revidert 18.03.2019 og planbeskrivelse sist revidert 18.01.2019.

Klagefrist settes til tre uker etter kunngjøringsdato.

Sak 39/19 Valg av nytt medlem til styringsgruppe for arbeidet med kommunedelplan for kultur

Saksbehandler: Else Hagen Lyngstad

1: Styringsgruppe for arbeidet med kommunedelplan for kultur utvides til 5 medlemmer.

2: Som nye medlemmer velges:

- Hilde Smerud, FrP

- Helge Tryggeseth, De Grønne

- Øyvind Kvernvold Myhre, Gran Bygdeliste

Sak 40/19 Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022

Saksbehandler: Arne Olav Olsen

Kommunestyret vedtar Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022.

Økte kostnader til skoleskyss dekkes ved at budsjett for skole og barnehager økes med 180.000. Midlene 

hentes fra disposisjonsfondet.
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Møtet 23.05.2019
Kommentar Status

Sak 42/19 Gran kommunes årsregnskap og årsmelding for 2018. Disponering av mindreforbruk.

Saksbehandler Marianne Olsson

1. Kommunestyret vedtar årsregnskapet og årsberetning for 2018.

2. Kommunestyret tar rådmannens årsmelding for 2018 til orientering.

3. Kommunestyret vedtar at mindreforbruk for 2018 disponeres slik og budsjettet for 2019

justeres slik:

Sak 43/19 Rebudsjettering av investeringsprosjekter fra 2018 til 2019, del 2

Saksbehandler: Kjersti Vatshelle Myhre

Kommunestyret vedtar rebudsjettering av investeringsprosjekter slik at budsjettet for 2019 øker og

budsjettskjema 2a endres slik:

Sak 44/19 Miljøgate Gran sentrum - framdrift og finansiering

Saksbehandler: Leif Arne Vesteraas

1. Gran kommune er villig til å gå inn med eiendommene gnr/bnr 262/135,136,154 i et makebytte med 

grunneiere og Oppland fylkeskommune for å få redusert fylkeskommunens risiko ved å starte med etappe 

1 og 2. Gran kommune er villig til å dele ytterligere risiko 50/50 med fylkeskommunen inntil en maksimal 

ramme på 10 mill.kr. for Gran kommunes del.

2. Det etableres en samhandlingsgruppe med deltagelse fra SVV, fylkeskommunen og Gran kommune for å 

fremme god styring av prosjektet.

Sak 45/19 Ny lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg - sluttbehandling

Saksbehandler: Rune Kyllenstjerna

Kommunestyret vedtar lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i 

Gran kommune.

Sak 46/19 Søknad fra Stiftelsen Størenslunden Park om tillatelse og tilskudd til oppgradering av bygg/nybygg, 

samt inngåelse av avtale om leie, forvaltning, drift og vedlikehold av byggene i Størenslunden

Saksbehandler: Else Hagen Lyngstad

Kommunestyret vedtar følgende:

1. Søknad fra Størenslunden Park om kommunalt tilskudd til etablering av nytt serviceanlegg m/toalett 

(sanitæranlegg) i Størenslunden behandles og tildeles midler på ordinær måte gjennom søknad om 

spillemidler og kommunal andel til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Kommunalt tilskudd fastsettes ut 

fra godkjent kostnad og størrelsen på spillemiddelandelen.

2. Kommunal andel til rehabilitering/bygging av nytt sceneanlegg behandles når søknad om midler over 

ordningen med tilskudd til kulturbygg i Oppland foreligger. Størrelsen på et eventuelt kommunalt 

tilskudd til sceneanlegget, vil bli vurdert i forhold til planer og kostnader ved anlegget.

3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå midlertidig avtale med Størenslunden Park om disponering av 

Størenslunden og leie av servicebygget med en ramme for driftskostnadene på maksimalt kr 65 000. De 

økte kostnadene på kr 50 000 innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020 – 2023.

4. Endelig avtale mellom Gran kommune og Størenslunden Park om forvaltning, drift og vedlikehold av de 

nye anleggene i Størenslunden, inngås når alle anleggene er ferdigstilt og de totale FDV-kostnadene er 

utredet. Det utarbeides også nye leievilkår, retningslinjer og priser for leie av byggene.

5. Kommunestyret ser svært positivt på utvikling av Størenslunden, og vil vurdere en ny søknad ut fra denne 

holdningen når søknad om spillemidler også foreligger.

Sak 47/19 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gran kommune

Saksbehandler: Leif Arne Vesteraas

1. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gran kommune godkjennes.

2. Rådmannen bes følge opp tiltakslista i risiko- og sårbarhetsanalysen kap 11.2 og foreslå prioritering av 

tiltak og om nødvendig å innarbeide kostnader i grunnlaget for budsjett og økonomiplan.
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Sak 48/19 Gran kommunes boligbehov - Vurdering av kjøp av Granumsvegen 3A-H

Saksbehandler: Gard Olsen

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. Kommunestyret forutsetter at kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig til de som ikke har mulighet 

til å skaffe bolig selv innen 1.6.2019.

Sak 49/19 Møteplan for kommunestyret, formannskapet, planutvalget mv. 2020

Saksbehandler: Eli Stigen

Kommunestyret vedtar følgende møteplan for kommunestyret, formannskapet, planutvalget, 

administrasjonsutvalget og gruppeledermøtet 2020:

Sak 50/19 Valg av nytt medlem til formannskapet

Saksbehandler: Eli Stigen

Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til formannskapet, fra 1. juni og for resten av 

valgperioden 2015 - 2019: Oskar Sunde

Som ny 2. vara til formannskapet velges Kari Dæhlen

Sak 51/19 Valg av nytt medlem til internasjonalt utvalg

Saksbehandler: Eli Stigen

Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til Internasjonalt utvalg fra 1. juni og for resten av 

valgperioden 2015 – 2019: Kari Dæhlen

Sak 52/19 Valg av nytt medlem til regionrådet

Saksbehandler: Eli Stigen

Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til Regionrådet for Hadeland, fra 1. juni og for

resten av valgperioden 2015 – 2019: Oskar Sunde

Varamedlemmer:

For H: Kari-Anne Jønnes, Eivind Brænden

Sak 53/19 Valg av nytt varamedlem til Gran kirkelige fellesråd

Saksbehandler: Eli Stigen

Kommunestyret velger følgende til nytt varamedlem til Gran kirkelige fellesråd, fra 1. juni og for resten av 

valgperioden 2015 – 2019: Oskar Sunde

Sak 54/19 Valg av nytt medlem til samarbeidsutvalget (SU) ved Brandbu barneskole

Saksbehandler: Eli Stigen

Kommunestyret velger følgende til nytt medlem i samarbeidsutvalget (SU) ved Brandbu barneskole,

fra 1. juni og for resten av valgperioden 2015 – 2019: Kari Dæhlen.

Vara: Oskar Sunde.

Sak 55/19 Revidering av reglement for eldrerådet i Gran kommune

Saksbehandler: Kjersti Høibø Tysland

Kommunestyret vedtar revidert reglement for eldrerådet, med følgende rettinger vedtatt i eldrerådets 

møte 06.05.2019 sak 11/19:

Ferdig behandlet KST 17/9.

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».

Kommunestyret viser til eldrerådets enstemmige vedtak i sak 13/19 og eldrerådet fritas for å innlevere 

krav om møtegodtgjørelse ut valgperioden. Møtegodtgjørelse utbetales på grunnlag av møteprotokoller.
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Sak 56/19 Interpellasjon fra Inger Lise Stieng (Ap) om bruk av veimerkepinner i plast

Kommunalsjef: Leif Arne Vesteraas

1) Gran kommune bruker bambus/brøytestikker av nedbrytbart materiale på kommunale veier.

2) Gran kommune vil oppfordre Oppland fylkeskommune/Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen til 

at det ved ny utlysing av kontrakt på vedlikehold av fylkes-kommunal veg og riksvei, blir satt som krav at 

det brukes brøytestikker av nedbrytbart materiale.

3) I tillegg til punkt to ovenfor anmoder Gran kommunestyre OF og SVV, å samle inn knekte og rester av 

knekte brøytepinner i plast (også stubben som står igjen i jorda) i tillegg til å samle inn hele brøytepinner 

om våren.

Sak 57/19 Interpellasjon fra Inger Lise Stieng (Ap) om PCer til elever ved Brandbu ungdomsskole

Kommunalsjef: Mona Mikalsen

Kommunestyret tar interpellasjonen til orientering.

Møtet 20.06.2019
Kommentar Status

Sak 59/19 Resultatrapportering 1. tertial 2019.

Saksbehandler: Marianne Olsson ..... NB: SE NOTAT til KST 18.09.2019 om protokollfeil i dette vedtaket.

Kommunestyret vedtar følgende:

1. Resultatrapport for 1. tertial tas til orientering.

2. Driftsbudsjettet justeres slik:

3. Finansforvaltningsrapport for 1. tertial tas til orientering.

4. Investeringsbudsjettet justeres slik:

5. Videre prosjektering av ny vegstasjon 2019:

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

Sak 60/19 Revisjon av forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gran kommune. Utleggelse til offentlig ettersyn.

Saksbehandler:  Trygve Rognstad

Kommunestyret vedtar å legge forslag til endret forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gran kommune, ut 

til offentlig ettersyn.

Sak 61/19 Tillegg til prisregulativet for helse og omsorgstjenester 2019

Saksb ehandler: Fredd Johnsen

Kommunestyret i Gran vedtar følgende tillegg til prisregulativet for helse og omsorgstjenester 2019:

1. Egenandel for transport til og fra dagsenter: kr 25,- hver vei. Egenandelen faktureres av kommunen i 

etterkant.

2. På prisregulativet føyes det til et nytt punkt: «Videresalg av utstyr og forbruksmateriell for pleie og 

omsorg til innkjøpspris inklusiv mva.»

Sak 62/19 Høring - partnerskapsmodell - kommunene i Innlandet og Innlandet fylkeskommune

Saksbehandler: Leif Arne Vesteraas

1. Gran kommune slutter seg til hovedintensjonene i forslag til organisering.

2. Gran kommune understreker at dersom en vil synliggjøre ambisjoner om å få til mer regional utvikling må 

de økonomiske rammene økes betydelig.

3. Gran kommune slutter seg til et fortsatt forpliktene samarbeider mellom kommune Gran, Lunner og 

Jevnaker som danner grunnlag for partnerskapsavtaler med Viken og Innlandet.

4. Gran kommune anbefaler at navnet endres til: Regionrådet for Hadeland – Interkommunalt politisk råd.

5. Gran kommune anmoder det neste valgte regionrådet om å initiere en prosess for å utrede ny 

organisering i henhold til overgangsreglene i kommuneloven på 4 år.

6. Gran kommune ber regionrådet jobber vider med å fremforhandle en tilsvarende avtale med Viken 

fylkeskommune.
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Sak 63/19 Kommuneplanens arealdel - sluttbehandling

Øyvind A Sørlie

1. Gran kommunestyre godkjenner kommuneplanens arealdel i henhold til bestemmelsene i plan- og 

bygningslovens § 11-5 og § 11-15.

2. Bestemmelser og retningslinjer endres slik det framgår av saksframlegget – med sikte på å ivareta 

hensynet til naturfare, med spesiell vekt på flom og overvann.

3. A Bolig- og fritidsboligeiendommer i LNF-områdene vises som byggeområde, slik det framgår av 

saksframlegget og kommuneplankartet. De eiendommene som er i konflikt med viktige hensyn som 

naturmangfold, friluftsliv, kulturvern, vassdrag m.m. vises som LNF-område, og tiltak må disse 

eiendommene må behandles som dispensasjon fra kommuneplanen som tidligere.

B Der det er mulig, når hensyn til jordvern og landbruksdrift og forholdene ellers ligger til rette, kan det 

tillates bygging av nye boliger eller annen virksomhet i aktive landbruksområder.

4. Forslag om de nye boligområdene Gullerudvika og Lauvlia Øst beholdes i planen.

5. Det foretas noen mindre endringer og justeringer i kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer, slik 

det er beskrevet i saksframlegget.

6. Vedtaket om godkjenning av kommuneplanens arealdel oversendes overordnede myndigheter og 

kunngjøres. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15, kan ikke kommunestyrets vedtak om å 

godkjenne kommuneplanen påklages.

Sak 64/19 Forslag til kommunal planstrategi 2019-2023

Saksbehandler: Øyvind A Sørlie

Forslag til kommunal planstrategi for neste kommunestyreperiode (2019-2023), med tillegg som fremgår 

under, sendes på høring til de statlige og fylkeskommunale fagmyndighetene. I tillegg bekjentgjøres 

saken slik at innbyggere, lag og foreninger kan komme med synspunkter på forslaget.

Lagt ut på høring med 

høringsfrist 1. oktober.

Tillegg vedtatt i formannskapets møte 06.06.2019, sak 24/19:

* På side fire under overskriften: "Noen av de viktigste o.s.v." må følgende nye kulepunkt inn:

* Plan for biologisk mangfold

* Punkt 6 i kap fire strykes.

* Følgende tillegg etter siste setning i punkt 5.1:

* Tiltakene i den vedtatte Klima- og Energiplanen skal prioriteres slik at tiltak som reelt kutter 

kommunens klimagassutslipp løftes frem.

* Punkt 5.3 i kap fem endres til: Et levende bærekraftig kulturlandskap, og da spesielt det nasjonalt 

verdifulle kulturlandskapet Granavollen, Tingelstad og Røykenvik samt vårt biologiske mangfold skal 

sikres i Planarbeidet

* Nytt punkt 5.4: Starte arbeidet med Plan for biologisk mangfold

* Følgende endringer på side 8 - 4. Planbehov i perioden 2019 - 2023

 * Overskriften under hovedpunkt 1 endres til: Pågående og nye planarbeider

 * Nytt punkt 1.2 - Arbeidet med ny Samfunnsdel i Kommuneplanen skal starte i 2019, senest 2020

 * Nytt punkt 1.3 - Arbeidet med ny Plan for biologisk mangfold skal starte i 2019, senest 2020.

Sak 65/19 Helhetlig plan for Granavollen

Saksbehandler: Kari Møyner

Kommunestyret sender saken tilbake med følgende bestilling: Arbeidet er igangsatt, det er 

avholdt åpent møte.

Det skal utarbeides en helhetlig plan for Granavollen som inkluderer nye løsninger for vei.

Det skal innhentes vurdering fra Riksantikvar om stallene er å anse som verneverdig

og samtidig innhente opplysninger om mulig støtte fra ulikt hold til renovering av disse.

Rådmannen bes fremme en sak med skisse for mulig fremdriftsplan i planutvalgets møte 28.08.19.

Planutvalget skal være styringsgruppe, og arbeidet med planen skal være administrativt.

Sak 66/19 Liavegen bofellesskap - tiltak

Saksbehandler: Gard Olsen

1. Det vedtas en midlertidig utbedring av Liavegen slik at beboerne kan bo i Liavegen i inntil 5 år til en ny og 

varig løsning er etablert i tråd med Boligplanen. Det avsettes inntil 1,5 millioner til dette arbeidet. 

Beløpet innarbeides i budsjett og økonomiplan.

Arbeidet er igangsatt.

2. Kommunestyret viser til vedtak i KST sak 28/19 pkt 3.3 og ber om at muligheten for kjøp av plasser fra 

lokale private institusjoner for å dekke kommunens nåværende og fremtidige behov også vurderes.

Sak 67/19 Ladestasjoner for ladbare kjøretøy

Saksbbehandler: Gard Olsen

1. Kommunestyret vedtar omlegging av parkering ved rådhuset og etablering av ladestasjoner for 

kommunens ladbare tjenestebiler og for ladbare biler tilhørende ansatte i kommunen og besøkende.

Rammeavtale inngått

2. Pris for lading av ladbare kjøretøy beregnes ut i fra kommunens totale selvkost ved etablering og drift av 

ladestasjonene. Kommunens inntekt fra ladestasjonene legges inn i budsjett og økonomiplan.

3. Oppsetting av nødvendige ladestasjoner finansieres med lån, momskompensasjon og tilskudd. 

Låneopptak for 2019 økes med 2,2 mill. kr. Øvrig behov for 2020 og fremover tas ved behandling av 

budsjett og økonomiplan 2020-2023

Sak 68/19 Overtakelse av gatelys fv 240 strekningen Rækstadgutua – Tingelstad kirke.

Saksbehandler: Leif Arne Vesteraas

Gran kommune overtar anlegget fra Tingelstad lyslag fra 1.1.2020 og kostnadene innarbeides i 

budsjettrammene for kultur og samfunn.

Sak 69/19 Reglement for kommunestyret i Gran kommune - revidering før ikrafttredelse ny kommunelov

Saksbehandler: Eli Stigen

Behandlingen av saken ble utsatt til neste møte, 18.09.2019.
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Sak 70/19 Reglement for delegering i Gran kommune - revidering før ikrafttredelse ny kommunelov

Saksbehandler: Eli Stigen

Behandlingen av saken ble utsatt til neste møte, 18.09.2019.

Sak 71/19 Reglement for formannskapet i Gran kommune - revidering før ikrafttredelse ny kommunelov

Saksbehandler: Eli Stigen

Behandlingen av saken ble utsatt til neste møte, 18.09.2019.

Sak 72/19 Reglement for godtgjøringer og andre økonomiske rammer for folkevalgtes arbeid

 i Gran kommune - revidering før ikrafttredelse av ny kommunelov

Saksbehandler: Eli Stigen

Behandlingen av saken ble utsatt til neste møte, 18.09.2019.

Sak 73/19 Interpellasjon fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) om rådgivende folkeavstemming 

om plassering av nytt sjukehjem

Kommunalsjef: Mette Mosby

Forslaget i interpellasjonen falt.

Sak 74/19 Interpellasjon fra Pål-Arne Oulie (Sp) om sikring av telefondekning i hele Gran

Kommunalsjef: Leif Arne Vesteraas

Det ble ikke votert og fattet vedtak i interpellasjonssaken.

Sak 75/19 Bredbåndsøknad 2019

Saksbehandler: Gunnar Haslerud

Gran kommunes eget tilskudd på fire millioner innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2020 – 2023. Søknad er sendt.

Sak 76/19 Sak utenom sakslista: Valg av nytt medlem til planutvalget

Saksbehandler: Ingen. Vedtaket er fulgt opp av Eli Stigen

Kommunestyret velger Gunn Elisabeth Thoresen som nytt, fast medlem av planutvalget. Inger Lise Stieng 

velges til ny vara.
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7. VEDLEGG 
 

Prosjektregnskap investeringer. 
 

 
  

Tal lene i  tabel len er i  hele tusen

Gjeldende 

prosjekt-

ramme

Sum tidl. 

års 

regnskap

Regnskap 

2019, pr 

31.08.19

Totalt 

prosjekt-

regnskap

 Gjenstående 

prosjektramme 

pr 31.08.2019 Merknad

690
Nytt sykehjem og omsorgsbol iger Sagatangen - 

forpros jekt
334 100 1 721 1 721 332 379

Rammer fremkommer som  vedtatt 

økonomiplan 2019-2022 kr 323 mi l l  

kr + 11,1 vedtatt K-sak 28/19 ti l  

bygging av arealer ti l  fastlege- og 

sykehjemslegefunks joner.

607 Utvikl ing Mohagen vest 1 500 1 374 0 1 374 126

626 Vegstas jon 1 000 684 146 830 170

627 Egenandel  flomsikring Brandbu 21 000 0 16 16 20 985

19 mi l l  kr nedjustert 2019 og 

fores lått innarbeidet i  2020/21 i  ny 

økonomiplan

628 Flomsikring Hovsbekken 5 000 117 90 207 4 793

630 Nødstrømsaggregat 3 000 429 137 566 2 434

631 VA Brandbu sentrum 10 000 4 800 830 5 629 4 371

647 Mohagen sør VA 25 000 0 3 738 3 738 21 262

615 Grunnerverv flomforebygging 12 000 836 3 218 4 054 7 946

916 Utvikl ing Mohagen Sør 20 000 0 18 743 18 743 1 257

922 V/A - Etablering av kriseforsyning 5 000 2 495 0 2 495 2 505
2 mi l l  kr nedjustert 2019 og fores lått 

innarbeidet i  2020 i  ny økonomiplan

942 Plassbakken Tes lo 13 000 10 0 10 12 990
8 mi l l  kr nedjustert 2019 og fores lått 

innarbeidet i  2020 i  ny økonomiplan

973 Brandbu sentrum - flomsikring 12 500 1 736 1 285 3 020 9 480

8,2 mi l l  kr nedjustert 2019 og 

fores lått innarbeidet i  2020 i  ny 

økonomiplan. Mindreforbruk i  2015 

på kr 25' finans ierte andre pros jekt

976
Brandbu ti l rettelegging/videreutvike 

uteområder
3 600 1 833 171 2 003 1 597

982 Glass låven 4 500 534 0 534
Nedbetal ing innen utgangen av 

2019 jfr avta le.

653 Omlegging Vassendvika 1 000 0 322 322

986 Ti l takspakke EPC pros jekter 26 286 22 910 1 623 24 533 1 753

990 V/A - Vann Paulsrud - Moen bedehus 8 000 4 753 1 234 5 987 2 013

992 VA - Fredheim 16 500 7 861 0 7 861 8 639

6,5 mi l l  kr nedjustert 2019 og 

fores lått innarbeidet i  2020 i  ny 

økonomiplan. Kr 84' er gått ti l  

dekning av merfobruk andre VA-

pros jekt i  2017
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Rapport over forbruk 2. tertial 2018 og 2019 

 
 

 
 
 

  

Regnskap pr. 2. 

tertial 2018

Regnskap pr. 2. tertial 

2019

Justert 

årsbudsjett 

2019

Forbruk 

i % av 

årsb.
Totalt -14 678 1 621 0

Rådmannens ledelse og stab Netto 21 718 23 213 34 519 67,2

Utgifter 25 322 25 976 36 929 70,3

Inntekter -3 604 -2 763 -2 410 114,6

Fellestjenester Netto 18 841 17 955 59 240 30,3

Utgifter 21 847 21 522 62 697 34,3

Inntekter -3 006 -3 567 -3 457 103,2

Barnehage og skole Netto 151 819 160 360 240 461 66,7

Utgifter 184 872 196 590 288 158 68,2

Inntekter -33 053 -36 230 -47 697 76,0

Familie og velferd Netto 124 158 132 658 161 113 82,3

Utgifter 150 787 157 800 230 875 68,3

Inntekter -26 629 -25 142 -69 762 36,0

Helse og omsorg Netto 127 187 130 074 192 108 67,7

Utgifter 155 039 158 354 231 858 68,3

Inntekter -27 852 -28 280 -39 750 71,1

Kultur og samfunn Netto 50 374 57 124 85 437 66,9

Utgifter 93 542 101 523 144 972 70,0

Inntekter -43 168 -44 399 -59 535 74,6

Kultur og samfunn - VAR Netto -14 558 -16 440 -17 507 93,9

Utgifter 19 008 19 443 34 291 56,7

Inntekter -33 566 -35 883 -51 798 69,3

Politiske organer Netto 7 353 6 600 8 993 73,4

Utgifter 8 086 8 033 10 243 78,4

Inntekter -733 -1 433 -1 250 114,6

Overordnede innt og utg Netto -537 345 -542 640 -829 221 65,4

Utgifter 0 0 158 0,0

Inntekter -537 345 -542 640 -829 379 65,4

Renter, avdrag, utbytte mm Netto 35 775 32 717 64 857 50,4

Utgifter 56 593 65 604 146 169 44,9

Inntekter -20 818 -32 887 -81 312 40,4
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Månedsrapport pr august inkludert oversikt over disposisjonsfond. 

 

Område
Regnskap 

periode

Budsjett 

periode

Regnskap 

hittil

Budsjett 

hittil

Avvik hittil i 

kroner

Avvik i % 

hittil

Justert 

årsbudsjett

Forbruk i % 

av j.  

årsbudsjett

Prognose
Endret 

prognose
Ny prognose

ALLE 51 940 968 56 065 472 1 621 112 -2 562 657 4 183 769 -163 0 0 0 -650 000 -650 000

10
Rådmann og 

stab 2 379 225 2 528 923 23 213 482 22 440 713 772 768 3 34 519 000 67 34 519 000 1 000 000 35 519 000

11 Fellestjenester
326 858 -147 214 17 955 425 17 163 634 791 791 5 59 240 000 30 59 240 000 -5 500 000 53 740 000

20
Barnehage og 

skole
20 980 043 21 120 178 160 359 782 158 076 537 2 283 246 1 240 461 000 67 240 461 000 0 240 461 000

30
Familie og 

velferd
19 461 844 21 725 917 132 657 666 128 215 060 4 442 606 3 161 113 000 82 161 113 000 6 000 000 167 113 000

40
Helse og 

omsorg 19 080 314 17 381 315 130 073 673 126 099 280 3 974 393 3 192 108 000 68 192 108 000 3 500 000 195 608 000

50
Kultur og 

samfunn 5 892 908 8 517 686 57 123 977 58 331 359 -1 207 382 -2 85 437 000 67 85 437 000 85 437 000

51
Kultur og 

samfunn - VAR
-7 723 887 -8 039 418 -16 440 290 -12 450 649 -3 989 641 32 -17 507 000 94 -17 507 000 0 -17 507 000

60
Politiske 

organer 715 660 541 341 6 599 311 5 899 476 699 835 12 8 993 000 73 8 993 000 0 8 993 000

82

Overordnede 

inntekter og 

utgifer

-12 556 105 -11 110 695 -542 639 720 -540 602 895 -2 036 826 0 -829 221 000 65 -829 221 000 -2 000 000 -831 221 000

83
Renter, avdrag, 

utbytte m.m.

3 384 108 3 547 439 32 717 807 34 264 828 -1 547 021 -5 64 857 000 50 64 857 000 -3 650 000 61 207 000
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Oversikt over disposisjonsfond er 

oppdatert  

med 

vedtak i Kommunestyret pr 

31.08.2019. 

Sum disposi-

sjonsfond

Avsetning 

til disposi-

sjonsfond 

2019

66 187 777   

11 783 000   

19 913 524   

31 696 524   

88 044 301   

Bruk av disposisjonsfond 

2019

Sum alle disposisjonsfond pr 01.01.2019

Opprinnelig budsjettet 2019 - drift 3 300 000                                

Opprinnelig budsjettet 2019 - investering 3 400 000                                

K-sak 4/19  Internasjonal strategi, revidering 200 000                                   

K-sak 23/19 Arkeologiske registreringer på kommunens 

friområde i Røykenvik (150 000) og Operfest Røykenvik (50 000) 200 000                                   

Saldo

K-sak 40/19 Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022, til 

skoleskyss 180 000                                   

K-sak 42/19 Gran kommunes årsregnskap og årsmelding for 

2019. Disponering av mindreforbruk.

Rapportering 1. tertial 

Sum avsetning/bruk 9 840 000                                

2 560 000                                
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