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Notat vedrørende K-sak 89/19   Resultatrapportering 2. tertial 2019 til Kommunestyrets møte 
24.10.2019. 
Kommunestyrets vedtak om budsjettramme for et investeringsprosjekt er bindende for 
investeringsutgiftene kommunen kan pådra seg i prosjektet. Rådmannen har ikke fullmakt til å 
bruke mere midler en vedtaket tilsier. Hvis vesentlig avvik (merforbruk) oppstår, skal/må 
rådmannen iverksette tiltak for å begrense avviket og melde dette til Kommunestyret, jfr. 
kommunens økonomireglement kap 2.3.  
I investeringsbudsjettet er det vedtatt rammer for hvert enkelt prosjekt. Finansieringen av 
prosjektene er felles, jfr. veilederen for budsjettering av investeringer og avslutning av 
investeringsregnskapet. Det vil si at finansiering ikke vedtas pr. prosjekt. Investeringsregnskapet 
kan ha prosjekter med både merforbruk og mindreforbruk, men ha finansiering samlet sett. 
Generelt ved vesentlig merforbruk i enkeltprosjekter vil dette måtte finansieres enten gjennom 
mindreforbruk i andre prosjekter eller gjennom økt låneopptak. Dette gjelder både innenfor ett 
budsjettår og om prosjekter strekker seg over flere år (rebudsjetteringer). 
Prosjektene  

 608 lukking av brannavvik kommunale bygg og kirker 

 614 universell utforming kommunale bygg 

 964 oppgradering/påkostning kommunale bygg 

er prosjekter med årlige bevilgninger. Det er ikke detaljerte bevilgninger i prosjektene per år pr 
bygg. Det medfører at tiltakene kan starte for eksempel i år 2019 og videreføres i år 2020 siden 
prosjektene har årlige bevilgninger. Tiltak på et bygg stoppes ikke selv om det ikke er ferdig 
innen 31.12. 
Når det gjøres tiltak i et bygg, er det ofte formålstjenlig å gjøre tiltak innenfor alle 3 prosjektene i 
samme bygg.  Prosjektenes samlede budsjettramme ses ofte i sammenheng ved årets slutt.  
 
Resultatrapportering 2. tertial – investeringer. 
Prognosen på samlet forbruk pr årsslutt i investeringsbudsjettet for 2019 er 1,3 mill. kr. lavere 
enn justert budsjett. 
I prognosene ligger merforbruket på prosjektene 608 lukking av brannavvik kommunale bygg og 
kirker, 614 universell utforming kommunale bygg og 964 oppgradering/påkostning kommunale 
bygg, samt 738 Gran rådhus, ominnredning. 
Siden prognosen for forbruk er noe lavere enn justert budsjett, har investeringsbudsjettet 
finansiering nok samlet sett. Rådmannen forslo med dette som bakgrunn, ikke å justere 
investeringsbudsjettet men begrense merforbruket fram mot årsskiftet.  
Selv om investeringsregnskapet har finansiering samlet sett, vil noen investeringsprosjekters 
merforbruk få konsekvenser når midler skal rebudsjetteres i påfølgende år.  
Videreføres alle prosjekter til 2020 som har ubrukte budsjettrammer i 2019, vil 
investeringsbudsjettet mangle finansiering i rebudsjetteringssakene på grunn av 
enkeltprosjekters merforbruk i 2019.  Finansieringen i 2020 kan alternativt tilføres ved følgende 
tiltak; 

 midler trekkes inn fra enkeltprosjekter 



 prosjekter med ny midler i 2020 får redusert sine rammer 

 finansieringen må økes med økt låneopptak eller bruk av fond 

Finansieringsbehovet (økning av finansieringen) må Kommunestyret i tilfelle ta stilling til i 2020. 
Ofte betyr dette at en justering med økt låneopptak eller bruk av fond, gjennomføres ved 
rebudsjettering.  
 
I saksframlegget legger rådmannen fram et alternativ med at Kommunestyret kan velge å øke 
investeringsrammen for prosjektene (608,614 og 964) opp til prognose på merforbruk, finansiert 
med økt opptak av lånemidler inneværende år.  
 
I prosjektet 738 Gran rådhus, ominnredning legger også rådmannen fram et alternativ der 
Kommunestyret kan velge å øke investeringsrammen for prosjektet med 2,2 mill. kr finansiert 
med økt opptak av lån inneværende år. Rådmannen legger i tillegg fram alternativer med å 
innarbeide investeringen i budsjett og økonomiplan for 2020 -2023 eller innarbeide utgiftene i 
prosjekt 964 oppgradering og påkostning av kommunale bygg i 2020 uten at prosjektrammen 
utvides. 
 
 
Status i prosjektene 608, 614, 964 og 738 
 
Oppgradering av kommunens formålsbygg utføres med bakgrunn i kommunestyrets vedtak av 
20.09.2017 sak 59/17, punkt 1 og 2:  
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. 

I saken fremgikk det et etterslep på vedlikehold og derav påkostningsbehov på om lag 180 mill. 
kr. og betyr relativt omfattende tiltak ved alle lokasjoner.  
Følgende legges til grunn i prioritert rekkefølge ved oppgraderinger i eksisterende formålsbygg: 

1. Tilfredsstille lovpålagte krav etter forskrift om brannforebygging, krav til universell 

utforming og krav ved miljørettet helsevern. 

2. Sikre kommunens verdier i bygg ved å hindre ytterligere forfall. 

3. Nødvendige ombygginger for å ivareta endret behov hos brukerne. 

Når det gjelder prosjektene oppgradering/påkostning kommunale bygg, lukking av brannavvik og 
universell utforming forsøker eiendomsavdelingen å planlegge og gjennomføre dette rasjonelt 
og ser prosjektene i sammenheng når man går i gang på hvert enkelt sted. En må derfor vurdere 
mer og mindreforbruk samlet for  prosjektene 608, 614 og 964. Samlet sett er merforbruket på 
rundt 7,5 millioner på investeringsprosjektene 608, 614 og 964 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 stort merforbruk. Samtidig ser en at det er krevende å ha oversikt over 
hva som er nødvendig å gjøre på det enkelte prosjekt. Det vil lett oppstå uforutsette kostnader 
når en går i gang med en gammel bygning der en ikke har full oversikt over standarden, og hva 
som vil dukke opp når en går i gang. 
 



En så på forsommeren at det kunne bli større kostnader enn budsjett, men erfaring fra tidligere 
år er at leverandørene ikke har hatt kapasitet til å gjennomføre alt bestilt arbeid innenfor 
budsjettåret og vi forventet nok at det ville være en tilsvarende situasjon i år. Rådmannen 
beklager at en her ikke har hatt tett nok oppfølging til å kunne styre prosjektene innenfor 
budsjettrammen. 
 
Nedenfor gis en oversikt over hva som er årsaken til merforbruket på det enkelte prosjekt: 
 
Marka barnehage 
Behov: Tilfredsstille gjeldende forskrifter til brannforebygging og miljørettet helsevern. 
Innstallering av sprinkleranlegg og nytt ventilasjonsanlegg for om lag 2,1 mill. kr.  
Uforutsette kostnader: 3,6 mill. kr.  

- ny vanntilførsel til sprinkleranlegget,  

- ny tilførsel av strøm fra trafo og inn til tavlerom,  

- sikkerhetstiltak ved å forsterke takstoler,  

- sikkerhetstiltak ved å erstatte eksisterende himling   

- utskiftinger av brannalarmanlegg og nødlys. 

Bjørklund barnehage 
Barnehagen ønsket å flytte ned fra 2. etasje til 1. etasje hvor det tidligere var skole. Ved oppstart 
ble det avklart at tiltaket medførte bruksendring med søknadspliktig tiltak etter TEK 17, det ble 
søkt unntak fra bestemmelsene vedrørende universell utforming, men dette ble ikke godkjent.   

- vesentlige branntekniske og bygningsmessige oppgraderinger 

- ventilasjonsanlegget måtte skiftes 

- avdekket utvendig skader på panel og vinduer (råte)  

- installeres heis og HK-toaletter i begge etasjer.  

Tiltaket anslås med en total kostnad på om lag 6 mill. kr. 
 
Bjoneroa skole 
Behov: brannteknisk oppgradering ble igangsatt i 2018 for om lag 4,1 mill. kr.  

- ny brannsikker fasade og rømningstrapp. 

Ved utførelsen ble det avklart at fordelingsanlegget for varme må skiftes helt ut og det ble bestilt 
for om lag 4,1 mill. kr. 
Ved utførelsen er følgende tilkommet som nødvendige mangler som må utbedres:  

 Utbedring og skifte av tak og etterisolering av himlinger (ising og kjøving på tak).  

 Ved utskifting av varmeanlegg ble det avdekket mangler i yttervegger bak radiatorer, 

samt ved fjerning av innkassinger mangler i gulvbelegg. Ved prøvetaking av gulv lim og 

gulvbelegg ble det positive prøvesvar på asbest ved to anledninger, slik at deler av 

bygget måtte saneres for asbest i to omganger. 

 Ombygninger av ventilasjonsanlegg, samt utskifting av ventilasjonsanlegg. Dette da 

eksisterende anlegg ikke klarte å levere nok luftmengder i skolebygget 

 Utbedring av toaletter 

Prosjektet anslås til å få en totalkostnad i år på om lag 16,9 mill. kr. 
 
Arbeider som er stanset er: 

 Solskjerming på vinduer 

 Etterisolere på mur og steniplater utenpå isoleringen  



 Rehabilitering toaletter og bygge HCWC  

 ventilasjons anlegg på WC 

 Graving og støp av fundament utenfor dører  

 Nye rekkverk trappe rom 

 
Ombygging av Rådhuset (738) 
I prosjektet Ombygging av Rådhuset (738) gjenstår det 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. 
 
Alternativer videre og kostnader ved oppgradering av eldre bygningsmasse 
Kommunestyret kan velge å starte opp igjen arbeidene hvis en ønsker det og etterbevilge midler 
som skissert i rådmannens saksframlegg. Alternativt kan en vente med oppstart til nytt 
budsjettår for å fullføre prosjektene i 2020. Det er først og fremst ved Bjoneroa skole og 
rådhuset en utsettelse får konsekvenser. Slik en har oversikt nå vil en utsettelse ikke medføre 
betydelige merkostnader.  
 
Saken viser at det er betydelige usikkerhet knyttet til kostnader ved rehabilitering av eldre 
bygningsmasse og at de budsjettposter en har til dette er begrensede. En ser allerede at et 
tilsvarende prosjekt på Jaren skole kan medføre en investering på 30-40 mill. kr. Rådmannen 
varsler at en vil komme tilbake med sak vedrørende behovet for oppgradering og påkostning ved 
formålsbyggene for å vurdere videre rammer og framdrift. 
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