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MØTEINNKALLING   
 

Formannskapet 
 
Dato: 09.05.2019 09:00  
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen  
Arkivsak: 19/00022  
Arkivkode: 033   
 
Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Willy Westhagen, og meldes via epost 
willy.westhagen@gran.kommune.no eller tlf. 61 33 84 18. 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Habilitetsspørsmål sendes også til ordføreren i forkant av møtet. 
 
 

Politisk referansegruppe for investeringsprosjekt 690 
v/ prosjektsjef Gaute Øvrebotten 
 

Tema/orienteringer 
 Økonomirapportering/budsjett v/ rådmann Lars Ole Saugnes og kommunalsjef stab og støtte 

Morten Gausen 

 Ordfører og rådmann orienterer v/ ordfører Willy Westhagen og rådmann Lars Ole Saugnes 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 21.03.2019  

13/19 18/00746-66 
Gran kommunes årsregnskap og årsmelding for 2018. Disponering av 
mindreforbruk. 

 

14/19 18/01894-51 Rebudsjettering av investeringsprosjekter fra 2018 til 2019, del 2  

15/19 18/03938-6 
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 

 

16/19 18/01589-4 
Ny lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med 
fyringsanlegg - sluttbehandling 

 

    

 
Gran kommune, Jaren, 30. april 2019 
for ordfører 
 
Eli Stigen 
Rådgiver 
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13/19 Gran kommunes årsregnskap og årsmelding for 2018. Disponering av 
mindreforbruk. 
 
Arkivsak-dok.  18/00746-66 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Marianne Olsson 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 09.05.2019 13/19 

Kommunestyret 23.05.2019 41/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
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: 
 

1930 – 8300 – 8800 kr 20 163 524 (inntektsføring av mindreforbruk) 
1540 – 8300 – 8801 kr   6 000 000 avsetning til flyktningefond  
1540 – 8300 – 8801 kr   7 000 000 avsetning til premieavviksfond 
1270 – 4200 – 3320 kr    250 000 (budsjettjustering Kultur og 

Samfunn til prosjekt Grinaker 
stavkirketuft) 

1540 – 8300 – 8801 kr   6 913 524 avsetning til disposisjonsfond
   

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Gran kommunes årsregnskap for 2018 
Gran kommunes årsmelding for 2018 
Revisjonsberetning for 2018 
Protokoll fra kontrollutvalgets behandling 

       Ja 
       Ja 
       Ja 
       Ja 

 
 

Oppsummering 
Årsregnskap og årsberetning (årsmeldingen) skal vedtas av Kommunestyret selv senest 6 måneder 
etter regnskapsårets slutt. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap og 
balanseregnskap samt økonomiske oversikter og noteopplysninger. 

 
Driftsregnskapet for 2018 viser et mindreforbruk på kr 20 163 524,88. Rådmannen har 
under punktet vurderinger/alternative løsninger foreslått disponering av mindreforbruket. 
Kommunestyret selv skal fatte vedtak om disponering av mindreforbruket for 2018. 
 
Investeringsregnskapet er avlagt med kr 0,- i udekket. Allikevel har noen investeringsprosjekter 
mer- og mindreforbruk. I tillegg er det i 2018 ubudsjetterte salgsinntekter som inngår som fri 
finansiering i investeringsregnskapet. I veileder for budsjettering av investeringer og avslutning 
av investeringsregnskap går det fram at så fremt investeringsregnskapet har frie midler til 
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finansiering, skal ikke enkeltprosjekters merforbruk framstå som udekket. 
Investeringsregnskapet er avsluttet i samsvar med dette. Rebudsjettering av restmidler fra 
investeringsregnskapet fra 2018 er fremmet i egne saker. 

 
Årsmeldingen/årsberetningen inneholder rapportering på vedtatte mål. Årsmeldingen inneholder 
også rådmannens årsberetning, avviksforklaringer, KOSTRA-tall, nøkkeltall og analyser av 
situasjonen pr 31.12.2018. I tillegg er det vist og kommentert utvikling i økonomiske nøkkeltall jfr 
gjeldende budsjett og økonomiplan for perioden 2019 – 2022. Årsmeldingen har også et vedlegg 
som viser status for gjennomføring av politiske vedtak. 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Forskrift for årsregnskap og årsberetning inneholder blant annet frister for behandling av 
årsregnskapet og årsmeldingen slik: 
 

 Årsregnskapet skal avlegges innen 15. februar i året etter regnskapsåret. 

 Årsberetningen skal avgis av administrasjonssjefen uten ugrunnet opphold og senest innen 
31. mars. 

 Årsregnskapet og årsberetning skal vedtas av Kommunestyret selv senest 6 måneder etter 
regnskapsårets slutt. 

 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven. 
Forskrift for årsregnskap. 
Kommunale regnskapsstandarder. 
Veileder for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskap. 
 
 
Eksisterende planer 
Budsjett og økonomiplan for 2018 – 2021. 
 
 
 
Gjeldende vedtak 
Årsbudsjettet for 2018 med vedtatte budsjettendringer. 
Budsjett og økonomiplan for 2019 – 2022. 
 
 
Økonomi 
Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet kr 20 163 524,88. Investeringsregnskapet for 2018 
er gjort opp med kr 0,- i udekket 
 
Bemanning 
Ingen 
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Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne Nei 
Kontrollutvalget    Ja 
  
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Driftsregnskapet 
Driftsregnskapet for 2018 er avlagt med et mindreforbruk på kr 20 163 524,88. Innholdet i 
mindreforbruket er avvik mellom justert budsjett og regnskapet for 2018. Avvikene er kommentert i 
årsberetningen. Ut fra avvik mellom justert budsjett og regnskap er det både merinntekter og 
merutgifter, i tillegg også midler fra budsjettområdene som er ubrukte.  

 
I K-sak 83/18 ble det bevilget kr 250 000 fra disposisjonsfondet til omlegging av veg forbi 
kirkegårdsmuren ved Grinaker stavkirketuft samt restaurering av kirkegårdsmuren. Prosjektet ble 
påbegynt i 2018 og delfinansiert av midler fra Riksantikvaren. Fullføring av arbeidet fortsetter i 
2019 og rådmannen anbefaler på denne bakgrunn at kr 250 000 tilføres Kultur og samfunns budsjett 
for 2019. 

 
Alternativer: 

 Kommunestyret kan velge å tilføre midler til omsøkte tiltak med kr 250 000. 
 Kommunestyret kan velge ikke å tilføre midler slik at gjenstående arbeid må dekkes innen 

Kultur og samfunns driftsramme for 2019.  
 
 
 
Når det gjelder disponering av resterende mindreforbruk: 

 Premieavvik. Utviklingen i akkumulert premieavvik er vist i årsmeldingen. Det akkumulerte 
premieavviket har vært økende fra 2015 til 2018 og er nå til sammen 66,9 mill kr. Ved 
disponering av mindreforbruket fra 2017 ble det avsatt 7 mill kr til premieavviksfond 
(disposisjonsfond).  
Rådmannen anbefaler en videre styrking av premieavviksfondet ved å avsette 7 mill kr av 
mindreforbruket i 2018 med bakgrunn i at det akkumulerte premieavviket er økende og vil 
presse framtidig drift.  

 Flyktningefond.  Flyktningefond (disposisjonsfond) har ved utgangen av 2018 en saldo på 5 
mill kr, av dette ble 4 mill kr avsatt ved disponering av mindreforbruket for 2017.  Det ble i 
2018 mottatt 6 mill kr mer enn budsjettert i integreringstilskudd og rådmannen anbefaler at 
disse avsettes til flyktningefondet. 

 Disposisjonsfond. Utviklingen i disposisjonsfond i % av driftsinntektene er også vist i 
årsmeldingen. Den viser en reduksjon fra 5,9% i 2014 til 4,5% i 2017. Videre en økning til 
5,8% i 2018.  Dette er lavere enn anbefalt nivå på disposisjonsfond i % av driftsinntektene på 
10%. Dette tilsier at disposisjonsfondet bør økes. Ved å avsette mindreforbruket for 2018 til 
disposisjonsfond vil fondsandelen øke til 7,6%. Rådmannen anbefaler at resterende del av 
mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond. 

 
 
 
Oppsummert er rådmannens anbefaling slik: 
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Kr 20 163 524,88 disponeres slik: 
 

 Kr 250 000 tilføres rammen til Kultur og Samfunn til videre arbeid med prosjektet omlegging 
av veg forbi kirkegårdsmuren ved Grinaker stavkirketuft og restaurering av muren 

 6 mill kr avsettes til flyktningefond 
 7 mill kr avsettes til premieavviksfond 
 6,9 mill kr  avsettes til disposisjonsfond 

 
 
 
Investeringsregnskapet 
Investeringsregnskapet for 2018 er avlagt med kr 0,- i udekket/udisponert. Allikevel har noen 
investeringsprosjekter merforbruk eller mindreforbruk. 

 
Prosjekter med merforbruk: 
 

  
 
I tillegg til merforbruket vist i tabellen er det merforbruk knyttet til startlån med 0,5 mill kr.  

Vesentlige merforbruk er forklart i beretningsdelen av årsmeldinga. 

 
I tillegg er det regnskapsført ubudsjetterte refusjoner/inntekter som er vist i tabellen nedenfor: 
 

 
 
Det er eiendommene Brubakkvegen 55, Utsiktvegen 18, Lidskjalvgutua 5, Gransbråten 70, 
Hofsbrovegen 4 og Granumsvegen 5A og 5B samt tomt i Mohagen som er solgt. 
 
I veileder for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskap går det fram at 
såfremt investeringsregnskapet har frie midler til finansiering, skal ikke enkeltprosjekters merforbruk 

Investeringsprosjekter med merforbruk (hele tusen): 2018

Utvidelse av Mohagen Næringsområde -535                   

Granum KPS - Reklamasjon -334                   

Avsluttede prosjekt i reklamasjonstiden -220                   

Ombygging Rådhuset -159                   

Renovering (lett) Solheim barnehage -99                     

Utstyrs og velferdsteknologi -38                     

Kjøp av tomt 150/21 og 150/28 -11                     

Utskifting biler/maskiner -2                       

Sum merforbruk -1 398               

Ikke budsjetterte inntekter til finansiering: Regnskap 2018

Salg av eiendommer/tomter 15 963               

Erstatning brannskade Rådhuset 99                      

Innbetalt avdrag Hadeland kraft 1 406                 

Innbetalte avdrag Glasslåven 30                      

Justering mva 3                         

Brandbu barneskole - hovedprosjekt 1 323                 

Markadompa - hovedprosjekt 63                      

Sum ikke budsjetterte inntekter 18 887               
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framstå som udekket. Investeringsregnskapet er avsluttet i samsvar med dette. 

 
Investeringsprosjekter med mindreforbruk (restmidler) fra 2018 ble vedtatt i K-sak 
19/19 (del I) og del II legges fra til behandling i samme møte som denne sak. 
 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Årsmelding og årsregnskap for 2018 legges ut på hjemmesiden etter vedtak i Kommunestyret. 
 

 
Dato: 24. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Årsmelding Gran 

kommune 2018  

Årsregnskap 2018

 

Revisors beretning - 

Gran kommunes årsregnskap 2018 

Møteprotokoll KU 

Gran 26.04.2019  
  



 7  

14/19 Rebudsjettering av investeringsprosjekter fra 2018 til 2019, del 2 
 
Arkivsak-dok.  18/01894-51 
Arkivkode.  150  
Saksbehandler  Kjersti Vatshelle Myhre 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 09.05.2019 14/19 

Kommunestyret 23.05.2019 42/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar rebudsjettering av investeringsprosjekter slik at budsjettet for 2019 øker og 
budsjettskjema 2a endres slik: 
 
Investeringer i anleggsmidler    kr 23 102 878 
Utlån og forskutteringer    kr    2 051 900 
Tilskudd til investeringer   kr       592 000 
Momskompensasjon     kr    1 589 201 
Bruk av tidligere års ubrukte lånemidler   kr 20 921 677 
 
Budsjettskjema 2b endres som vist i detaljert budsjettjustering som er vedlagt. 
 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Detaljert budsjettjustering av investeringsprosjekter med restmidler fra 2018. Ja 
 

Oppsummering 
Noen investeringsprosjekter viste ved årsavslutningen 2018 merforbruk og noen viste 
mindreforbruk. Investeringsregnskapet hadde tilstrekkelig fri finansiering, dvs ikke øremerket 
konkrete prosjekt. Dette medførte at investeringsregnskapet totalt ble gjort opp med 0,- i udekket 
beløp, jf. veileder.  
 
Det er en del investeringsprosjekter som videreføres fra 2018 til 2019. Siden investeringsbudsjettet 
er ettårig, må disse investeringsprosjektene få vedtak om videreføring av ubrukte midler fra 2018 
til 2019 for å kunne fortsette framdriften i 2019.  
 
I K-sak 19/19 Rebudsjettering av investeringsprosjekter fra 2018 til 2019, del 1, ble det vedtatt å 
overføre restmidler på prosjekt uten budsjettmidler i 2019, men med aktivitet før 
årsoppgjørssaken. 
 
Denne saken behandler øvrige investeringsprosjekt med restmidler pr 31.12.2018.  
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
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Investeringsbudsjettet er ettårig og årlige bevilgninger er nødvendig for å kunne pådra kommunen 
investeringsutgifter for budsjettåret 2019. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven. 
Gjeldende budsjett- og regnskapsforskrifter. 
Veileder for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskap. 
 
Eksisterende planer 
Investeringsprosjekter vedtatt i 2018 eller tidligere som bør videreføres til 2019. 
 
Gjeldende vedtak 
Budsjett og økonomiplan 2018-2021, inklusiv budsjettjusteringer i 2018. 
Budsjett og økonomiplan 2019-2022. 
Regnskap 2018. 
K-sak 19/19 Rebudsjettering av investeringsprosjekter fra 2018 til 2019, del 1. 
 
 
 
Økonomi 
Investeringsbudsjettet for 2019 økes i henhold til forslag til vedtak. Det er ikke foreslått å 
rebudsjettere mer enn det er eksisterende finansiering til. 
 
 
 
Bemanning 
Ingen 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Investeringsregnskapet for 2018 er gjort opp med udekket beløp kr 0,-.  Investeringsregnskapet 
hadde noen investeringsprosjekter med merforbruk. Disse dekkes av ubudsjetterte salgsinntekter. 
Budsjettert finansiering er felles for alle investeringsprosjekter (med noen få unntak) og så langt 
investeringsregnskapet har frie midler til finansiering skal investeringsregnskapet gjøres opp med 
udekket beløp kr 0,-, jf. veileder.  
 
For 2018 var merinntektene betydelig større enn merutgiftene. For detaljert oversikt over 
merforbruk og merinntekter vises til regnskapssaken som legges frem i samme møte.   
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Rådmannen har gjennomgått investeringsprosjekt med mindreforbruk og foreslår rebudsjettering av 
følgende prosjekt som ikke er tatt med i den første rebudsjetteringssaken:  
 

 
 
Med dette foreslår Rådmannen en del budsjettmidler inndratt, enten som følge av at prosjekt er 
avsluttet, eller utsatt over år. «Nytt sykehjem og omsorgsboliger Sagatangen» er dessuten videreført 
med endrede forutsetninger, jf vedtatt budsjett og økonomiplan 2019-2022. Under vises oversikt 
over foreslåtte inndratte beløp:  
 

 
 
For de prosjektene som er utsatt er ikke ovennevnte restmidler innarbeidet i budsjett og 
økonomiplan 2019-2022.  
 

 Foreslått rebudsjettert, del II  Utlån 
 Investering i 

anleggsmideler 

 Moms-

kompensasjon * 

 Øremerkede 

tilskudd 

 Øremerkede 

lånemidler 

 Ubrukte 

lånemidler 

Startlån 2 051 900              2 051 900     -                  

Grunnerverv flomforebygging 4 164 479,00    

Egenandel flomsikring Brandbu     2 000 000,00 

V(A) Julibakka 500 000,00        

V/A Nødstrømsaggregat 570 574,00        

V/A Brandbu sentrum 200 225,00        

Klokkerlåven 200 000,00        40 000                 

Trafikksikringstiltak 54 750,00          10 950                 

V/A Plassbakken - Teslo 2 989 931,00    

IKT 62 311,00          12 462                 

Utbedring vognskjul Bjoneroa barnehage 468 219,00        93 644                 

Oppgradering veger 45 944,00          9 189                    

Brandbu sentrum - flomsikring broer** 1 739 171,00    347 834               

V/A Reinvesteringer vann- og avløpsledninger 1 176 225,00    

V/A Fredheim 55 438,00          

Lukking brannavvik kommunale bygg og kirker 2 981 765,00    596 353               

Universell utforming kommunale bygg 1 454 037,00    290 807               

Oppgradering/påkostning kommunale bygg 939 809,00        187 962               

Boligplan- anskaffelse av leilighet*** 3 500 000,00    592 000         

20 921 677   

Sum 2 051 900              23 102 878,00  1 589 201            592 000         2 051 900     20 921 677   

* Momskompensasjon er frie inntekter, er fordelt på prosjekt så en ser beregningsgrunnlaget. 

** Prosjektet var opprinnelig ikke budsjettert med mva-komp, men det er allerede regnskapsført nærmere kr 200 000 i momskompensasjon på prosjektet 

*** Ikke videreført buds jettert momskompenas jon på pros jektet, da  det ikke er momskompensas jon på kjøp av lei l ighet. Ti l skuddet er redusert ti l  

maks imalt ti l skuddsbeløp fra  Husbanken ved kjøp av lei l ighet.   

 Mindreforbruk som foreslås inndratt 

Ringforsyning Gran sentrum 82 416                       Prosjektet er avsluttet 

Nytt sykehjem og omsorgsboliger Sagatangen 18 761 580               

Prosjektet er utsatt og har endrete forutsetninger.  Det er 

vedtatt et budsjett på 5 mill  kr i  2019 som antas å være 

tilstrekkelig for prosjektering i 2019. 

Marka helse og omsorgssenter                     138 783 

Utgiftene gjelder utredningsarbeid og arbeid med 

reguleringsplan. Prosjektet, inkludert arbeid med 

reguleringsplan, ble stoppet pga. endret framdrift for 

anlegget på Sagatangen.  Arbeidene på Marka kan ikke 

starte før brukerne er flyttet ti l  Sagatangen.  Iflg vedtatt 

budsjett gjenopptas prosjekteringen i 2021.

Vegstasjon 316 152                    Prosjektet er utsatt ti l  2021

Ny kommunal barnehage 48 251                       Prosjektet er  avsluttet

Brandbu ungdomsskole - rehabilitering 104 957                    Prosjektet er avsluttet

Kjøp av aksjer (EK-tilskudd KLP) 15 008                       

Sum som foreslås inndratt/ikke videreført 19 467 148               
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Oppsummert ser dette slik ut:  
 

 
 
Ubudsjetterte salgsinntekter er benyttet til finansiering av investeringsregnskapet for 2018. Dette 
førte til at behovet for lånemidler til finansiering var mindre enn det ellers ville vært.    
 
Det er ca 17 mill kr til rest i ubrukte lånemidler, dersom Rådmannens forslag i denne sak vedtas. 
Dette reduserer låneopptak for 2019 tilsvarende, dersom eventuelt ikke disse lånemidlene benyttes 
til konkrete investeringer som vedtas av K-styret. 
 
Når det gjelder øvrig budsjettert finansiering i 2018, er 12,8 mill kr tilskudd som ikke er benyttet. 
Dette er hovedsakelig tilskudd til nytt sykehjem og omsorgsboliger som vi ikke kan påregne å få. 
Vedtatt budsjett og økonomiplan 2019-2022 og videre investeringsplan for 2023 inneholder samlet 
anslått tilskuddsbeløp på prosjektet. 6,2 mill kr er momskompensasjon, som selvsagt faller bort når 
prosjekt ikke gjennomføres, evt kan budsjetteres med om det er momskomp på ny foreslått 
investering.  
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen. 
 

 
Dato: 29. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

 
  

Merforbruk investeringer -1 397 515             

Merforbruk avdrag formidlingslån -526 870                

Sum merforbruk pr prosjekt investeringsregnskap -1 924 385             

Ikke budsjetterte inntekter 18 886 854            

Netto merinntekt 16 962 468            

Sum som foreslås inndratt/ikke videreført 19 467 148            



 11  

15/19 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 
 
Arkivsak-dok.  18/03938-6 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Else Hagen Lyngstad 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 09.05.2019 15/19 

Kommunestyret 23.05.2019 45/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
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. 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad fra Stiftelsen Størenslunden Park, datert 02.04.2019 Ja 
  
 
 

Oppsummering 
Stiftelsen Størenslunden Park søker om kommunalt tilskudd på kr 700 000 til 
«Størensundprosjektet». Dette omfatter bygging av nytt serviceanlegg m/toalett (sanitæranlegg), 
restaurering/nybygg av sceneanlegg og fortetting av amfiet i Størenslunden.  
Rådmannen innstiller på at Stiftelsen Størenslunden behandles som ordinær søker på kommunal 
andel i forbindelse med en spillemiddelsøknad. Det betyr at kommunalt tilskudd til bygging av nytt 
serviceanlegg m/toalett (sanitæranlegg) behandles når stiftelsen søker om spillemidler til anlegget. 
Størrelsen på kommunens andel fastsettes på samme måte som for andre søknader om 
spillemidler, dvs. på grunnlag av anleggets godkjente kostnad og søknadsbeløp. 
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For restaurering og nybygg av sceneanlegg innstilles det på at en eventuell kommunal andel 
behandles i samband med søknad om midler over ordningen med Tilskudd til kulturbygg i 
Oppland. Størrelsen på kommunens tilskudd vil bli vurdert ut fra godkjente planer og kostnader 
ved anlegget. 
 
Tidligere avtale mellom Gran kommune og daværende Brandbu Vel om leie og driftsansvar for 
byggene i Størenslunden, erstattes med en midlertidig og utvidet avtale mellom Gran kommune og 
Stiftelsen Størenslunden Park. Denne avtalen trer i kraft når det nye servicebygget m/toalett er 
ferdigstilt og kan tas i bruk (2020). Per nå er kun driftskostnadene for nytt servicebygg m/toalett 
(sanitæranlegget) kjent. De årlige kostnadene er oppgitt til ca. kr 50 000 og de økte kostnadene 
innarbeides i neste års budsjett- og økonomiplan. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Søknad om tilskudd til oppgradering av bygg 
Stiftelsen Størenslunden Park søker om tillatelse til å foreta renovering av kiosk og scene i 
Størenslunden. De ønsker å bygge et nytt serviceanlegg m/toalett (sanitæranlegg), ny scene og 
fortetting av amfiet. De søker også om et kommunalt tilskudd på kr 700 000 til anleggsutviklingen.  
 
Foreningen Størenslunden Venner (nå stiftelsen Størenslunden Park) ble stiftet i oktober 2017 og har 
siden jobbet for å få på plass finanseringen for den planlagte utviklingen i Størenslunden. I følge 
søknaden er første byggetrinn, dvs. serviceanlegg m/toalett fullfinansiert og planlagt oppstart er 1. 
juli 2019. Planlagt oppstart for byggetrinn to, scenebygg og fortetting av amfiet, er satt til 1. juni 
2020. Samlet investering i nye bygg er kostnadsberegnet til ca. 10,5 mill. 
 
I januar 2019 ble det vedtatt å endre foreningen Størenslundens Venner til stiftelsen Størenslunden 
Park. Endringen medførte også overdragelse av rettighetene knyttet til de eksisterende 
eiendommene i Størenslunden fra foreningen Størenslunden Venner til Stiftelsen Størenslunden 
Park.  
Stiftelsens sammensetning og vedtekter er også endret, bl.a. med tanke på at stiftelsen kan bli 
godkjent som søker på spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Søknad om 
forhåndsgodkjenning av vedtektene er sendt Kulturdepartementet.  
 
Gran kommune inngikk i 1995 avtale med Brandbu Vel, som eiere av kiosk og scenebygg i 
Størenslunden, om leie og drift av byggene. Denne avtalen er overdratt fra Brandbu Vel til 
Størenslunden Park. Med bakgrunn i planlagte anleggsutvikling må det inngås ny avtale mellom Gran 
kommune og Stiftelsen Størenslunden Park om leie og forvaltning, drift og vedlikehold av de nye 
byggene. Endelig avtale fremforhandles når de nye byggene står ferdig og FDV-kostnader er kjent. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kulturdepartementets Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018. 
 
Eksisterende planer 
K-sak 114/18 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - Oppjustering av prioritert 
handlingsplan 
K-sak 66/16 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Gran kommune (tidligere 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2023) 
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Reguleringsplan for Brandbu sentrum nordøst, ikrafttredelsesdato 25.03.2010 
 
Gjeldende vedtak 
Tilrettelegging for fysisk aktivitet ved Brandbu barneskole gjennom utvikling av Størenslunden og 
Rosendalsbanen, vedtatt i K-sak 19/14 
 
Økonomi 
For søknader om spillemidler gjelder tidligere vedtatte prinsipper (K-sak 102/12) om kommunal andel 
tilsvarende spillemiddelandelen ved nybygg og rehabilitering av ordinære anlegg.   
I de årlige driftsbudsjettene for kultur ligger det inne kr 500 000 til fordeling. Disse behandles og 
fordeles administrativt parallelt med den årlige behandlingen av spillemiddelsøknadene.  
Det er ikke avsatt egne midler til kommunal andel ved søknad over ordningen med Tilskudd til 
kulturbygg i Oppland. En eventuell søknad om kommunal andel må derfor dekkes over 
disposisjonsfondet eller innarbeides i budsjett- og økonomiplan. 
Økte kostnader ved inngåelse av ny midlertidig avtale mellom Gran kommune og Stiftelsen 
Størenslunden Park om leie av serviceanlegget m/toalett (sanitæranlegget) på kr 50 000 innarbeides i 
budsjett- og økonomiplan for 2020 – 2023.  
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Vurderinger og alternative løsninger for søknad fra Stiftelsen Størenslunden Park om kommunalt 
tilskudd til oppgradering av byggene i Størenslunden: 
 

1. Søknad om kommunalt tilskudd til anleggsutviklingen i Størenslunden på kr 700 000 
innvilges og belastes disposisjonsfond. 
Søknaden fra Stiftelsen Størenslunden Park om kr 700 000 til anleggsutviklingen i 
Størenslunden behandles som en særskilt søknad, uavhengig av andre ordinære 
tilskuddsordninger, og innvilges et engangstilskudd på kr samlet kr 700 000. Tilskuddet 
gjelder som kommunal andel til bygging av servicebygget m/toalett (sanitæranlegget) og for 
restaurering/nybygg av sceneanlegg og fortetning av amfi. Tilskuddet gis uavhengig av 
kostnadene for de planlagte anleggene og det kan ikke forventes ytterligere tilskudd fra 
andre tilskuddsordninger kommunen forvalter. 
Tilskuddet dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. 
 

2. Søknad om kommunalt tilskudd avslås 
Gran kommune yter ikke økonomisk støtte til Stiftelsen Størenslunden Park i forbindelse med 
anleggsutviklingen i Størenslunden. De nye anleggene i Størenslunden vurderes som ikke 
nødvendige for kommunen og kostnadene skal derfor ikke belastes kommunens økonomi. 
Stiftelsen Størenslunden Park må derfor stå for finansieringen av anleggsutviklingen i sin 
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helhet. 
 

3. Søknad om kommunalt tilskudd til anleggsutviklingen behandles gjennom de ordinære 
tilskuddsordningene som spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet og tilskudd til 
kulturbygg i Oppland 
Gran kommune har bistått Stiftelsen Størenslunden Park i arbeidet med å bli godkjent som 
søker på tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spillemidler). Planene for 
serviceanlegg m/toalett (sanitæranlegget) ble derfor behandlet og innrullert i prioritert 
handlingsplan i gjeldende kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet ved rulleringen høsten 
2019 (k-sak 114/18). Stiftelsen har dessuten foretatt nødvendige endringer av vedtektene og 
søknad om forhåndsgodkjenning er sendt Kulturdepartementet. Det forventes at disse 
godkjennes og at stiftelsen dermed kan søke om spillemidler til serviceanlegget m/toalett 
(sanitæranlegget) i 2020. I henhold til bestemmelsene fra Kulturdepartementet er denne 
typen bygg søknadsberettiget som friluftslivsanlegg og kan søke om inntil kr 700 000.  
Ordningen med kommunal andel i forbindelse med søknad om spillemidler har vært vedtatt 
gjennom kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet i Gran kommune i mange år. 
Ordningen er godt innarbeidet hos lag og foreninger og det er årlig avsatt kr 500 000 i 
kulturbudsjettet. Siden spillemiddelandelen for de fleste ordinære anleggene de siste årene 
har økt, har det oppstått et ganske betydelig etterslep og det kan derfor ikke forventes at 
kommunal andel innfris umiddelbart. Dette er lag og foreninger som søker spillemidler kjent 
med og noe de må forholde seg til. Rådmannen mener det vil være uheldig om en søker gis 
særskilt tilskudd og ikke følger den ordinære tildelingen. Det har vært gjort unntak tidligere, 
men da for særskilt store og kostnadskrevende anlegg (Gran Idrettspark, Brandbu Stadion – 
friidrettsanlegget og kunstgressbanen). 
Rådmannen innstiller derfor på at søknad om kommunalt tilskudd til etablering av nytt 
serviceanlegg m/toalett (sanitæranlegg) i Størenslunden bør vurderes og behandles på 
ordinær måte gjennom søknad om spillemidler og kommunal andel til anlegg for idrett og 
fysisk aktivitet. Kommunalt tilskudd til serviceanlegget vil da bli fastsatt ut fra godkjent 
kostnad og størrelsen på spillemiddelandelen, dvs. som for andre søkere over denne 
ordningen. 
 
Søknaden fra Stiftelsen Størenslunden Park omfatter også kommunalt tilskudd for 
sceneanlegget. Gran kommune har årlig avsatt en sum (kr 40 000) for tilskudd til 
rehabilitering/oppgradering av kulturbygg. På grunn av størrelsen på tilskuddsposten, har det 
ved behov vært behandlet og innvilget særskilte kommunale tilskudd. Dette gjelder da først 
og fremst når vi har mottatt søknad om midler over ordningen med tilskudd til kulturbygg i 
Oppland. Bl.a. er bygg som Folkvang, Toneveld og Marienlyst innvilget kommunal andel 
gjennom slik søknad.  
Som for ordningen med spillemidler, avhenger størrelsen på den kommunale andelen på de 
totale planene og godkjente kostnader ved anlegget. Rådmannen innstiller derfor på at 
kommunal andel til rehabilitering/bygging av nytt sceneanlegg i Størenslunden behandles og 
fastsettes når søknad om midler over ordningen med tilskudd til kulturbygg i Oppland 
foreligger. Evt. kommunal andel fastsettes ut fra godkjente planer og kostnader. Det 
forutsettes at tilskuddet dekkes over disposisjonsfondet eller innarbeides i budsjett- og 
økonomiplan gjennom særskilt vedtak. 
 
Konklusjon: 
På bakgrunn av en samlet vurdering innstiller Rådmannen på følgende: 
Kommunalt tilskudd til 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. Størrelsen på tilskuddet fastsettes ut fra godkjent 
kostnad og spillemiddelandel. 
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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 ut fra planer og kostnader ved 
anlegget. 
 

Vurdering av behovet for ny avtale mellom Gran kommune og Stiftelsen Størenslunden Park om 
leie og forvaltning, drift og vedlikehold av byggene i Størenslunden: 
 
Årlige driftsutgifter for byggene i Størenslunden har de siste årene ligget på ca. kr 15 000. Siden 
kiosken har vært i svært dårlig forfatning og kun benyttes 17. mai, har det ikke vært kostnader ved 
drift av denne. Det betyr at kostnadene på kr 15 000 kun omfatter drift av scenebygg. Disse 
kostnadene vil fortsette å påløpe inntil nytt scenebygg er på plass. Økningen i årlige driftskostnader 
for anleggene i Størenslunden vil i første omgang omfatte nytt servicebygg, disse er i søknaden 
oppgitt til ca. kr 50 000. Totale driftskostnader ved servicebygg m/toalett (sanitæranlegg) og 
scenebygg beløper seg da til kr 65 000 pr. år. 
 
Stiftelsen Størenslunden Park forutsetter at det vil være potensiale for høyere inntekter ved utleie av 
Størenslunden enn tidligere. Gran kommune vurderer imidlertid også at forvaltningskostnadene må 
bli en god del høyere enn i dag om målet om økt utleie/bruk skal oppnås. Med erfaring fra andre 
kommunale kulturarenaer (Brandbu kino, Kultursalen og Granvang) ser enn at det ikke oppnås økt 
utleie uten å måtte legge ned ressurser i markedsføringen og forvaltningen rundt utleien.  Denne 
økningen må også kostnadsberegnes og vurderes inn i FDV-kostnadene. 
 
På bakgrunn av at det per nå kun er driftskostnadene ved servicebygget m/toalett (sanitæranlegget) 
som er kjent, innstilles det på at Rådmannen gis fullmakt til å inngå en midlertidig avtale med 
Størenslunden Park om leie av servicebygget. De økte driftskostnadene på kr 50 000 pr. år 
innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020 – 2023. 
 
Endelig avtale mellom Gran kommune og Størenslunden Park om forvaltning, drift og vedlikehold av 
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. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informasjon om vedtak og forslag til avtale formidles søker. 
 

 
Dato: 26. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

SlV, søknad Gran 

kommune.
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16/19 Ny lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med 
fyringsanlegg - sluttbehandling 
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Saksbehandler  Rune Kyllenstjerna 
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Formannskapet 09.05.2019 16/19 

Kommunestyret 23.05.2019 43/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med 
fyringsanlegg i Gran kommune. 
 
 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg Ja 
 
 

Oppsummering 
1. januar 2016 kom ny forskrift om brannforebygging. Denne setter krav til at feiing og tilsyn skal 
gjennomføres ved alle bygninger som har fyringsanlegg, og at dette skal gjennomføres iht. en 
risikovurdert hyppighet. Dagens lokale forskrift sier at feiingen skal gjennomføres minimum en 
gang hvert andre år, og at tilsyn skal gjennomføres minimum en gang hvert fjerde år. I følge den 
nye forskriften om brannforebygging, så skal det ikke skilles mellom boliger, fritidsboliger og andre 
bygg med fyringsanlegg, noe det blir gjort i dagens lokale forskrift. 
 
Rådmannen innstiller på å vedta ny lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn 
med fyringsanlegg. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Ny forskrift om brannforebygging ble fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 17. 
desember 2015 med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). 
 
Endringer som kom i gjeldende forskrift om brannforebygging, som tredde i kraft 1. januar 2016, 
medfører at vår nåværende lokale forskrift strider med intensjonene i ny forskrift om 
brannforebygging. Den gjeldende lokal forskrift om vedtekter for feiing og tilsyn ble vedtatt av Gran 
kommunestyre i møte 23. mars 2000 i sak nr. 14/00 med hjemmel i lov av 5. juni 1987 nr. 26 om 
brannvern m.v., samt forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg med veiledning fastsatt av 
kommunal og regionaldepartementet 15. januar 1998. Forskrift om feiing og tilsyn ble opphevd av ny 
forskrift om brannforebygging 1. januar 2016. 
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Endringer ved den sentrale forskriften går hovedsakelig på hvilke bygningstyper med ildsteder som 
skal føres tilsyn og feies, samt intervallene på hyppigheten dette skal utføres ved hvert enkelt 
fyringsanlegg.   
 
Ny forskrift om brannforebygging gir kommunen ansvar for å sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg 
som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Dette medfører at kommunen må ta inn 
alle bygningstyper som har fyringsanlegg som benyttes til oppvarming av bygget. I tillegg sier 
forskriften at feiing skal utføres etter behov, dvs. at hyppigheten må ses på i henhold til 
fyringsmønstret hos den enkelte. Det blir derfor ikke godt nok opp mot forskriftskravet å beholde 
hyppigheten som er satt i vår lokale forskrift, eller kun feiing av boliger. Det er på bakgrunn av 
bestemt hyppighet og bygningstype i lokal forskrift behov for å endre dette ved å vedta en ny lokal 
forskrift som blir i tråd med hensiktene i forskrift om brannforebygging, slik at føringer for hvordan 
feiertjenesten i Gran kommune kan utfører sine lovpålagte oppgaver i tråd med lovverket, samt sikre 
muligheten for å ta inn gebyr for disse tjenestene. 
 
Hjemmelen for en slik lokal forskrift er brann- og eksplosjonsvernloven § 28. 
 
Det er gjennomført en høring etter forvaltningslovens § 38, og det var ved høringsperioden utløp 
ingen innkommende uttalelser.  
 

Konsekvenser 
Ny lokal forskrift vil gi større kommunale avgifter til de eiendommene som i dag ikke får feie- og 
tilsynsavgift. Dette gjelder spesielt for fritidsboliger, og andre bygg som har fyringsanlegg. For de som 
mottar feie- og tilsynsavgift forventes det at gebyret blir på tilsvarende nivå som tidligere. 
Feiertjenesten er et selvkostområde, som skal dekkes av gebyrinntekter og dermed vil ikke 
kommunen få ytterligere utgifter på grunn av denne forskriften. 
 
Lover og forskrifter 
Brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om brannforebygging. 
Forvaltningslovens kapittel VII Om forskrifter fastsetter framgangsmåten ved vedtak av nye 
forskrifter. Det er krav om forhåndsvarsling (høring) (§37) Det er særskilte formalkrav og krav om 
kunngjøring etter vedtak (§ 38) 
 
 
Eksisterende planer 
Ingen 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen 
 
Økonomi 
På grunn av større kundegrunnlag vil også feiervesenet få noe større inntjening. I og med at dette er 
et selvkostområde, vil dette bli justert årlig. 
 
 
 
 
Bemanning 
Feiervesenet har i dag 4 årsverk og det vil mest sannsynlig ikke være behov for ytterligere årsverk. 
Gjennomføringen av feiing er i dag basert på en frekvens, og endringer i frekvensen vil kunne 
medføre nye erfaringsdata.   
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Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Nye føringer gitt i brann- og eksplosjonsvernloven med underliggende forskrift om brannforebygging 
medfører, som angitt ovenfor, en plikt til å feie og føre tilsyns i fritidsboliger og andre bygg med 
fyringsanlegg. En revidert lokal forskrift vil kun gi mulighet for gebyrinnkreving av feie- og 
tilsynstjenester i Gran kommune for alle objekter som er underlagt tilsyns- og feieplikt for 
kommunen. 
 
Et alternativ er å ikke innføre ny lokal forskrift og få mulighet til å innkreve feie- og tilsynsgebyr for 
fritidsboliger. Da feiertjenesten er basert på selvkost i dag, kan ikke de feie- og tilsynsaktiviteten 
gjennomføres innenfor dagens tjeneste på fritidsboliger. Den økte feie- og tilsynsaktiviteten må da 
finansieres av kommunen på en annen måte for å dekke de økte utgiftene. 
 
Rådmannen anbefaler ikke dette og innstiller som beskrevet ovenfor på ny lokal forskrift.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Kommuniseres og informeres på Gran kommune sine hjemmesider samt at den publiseres i Norsk 
Lovtidend.  
 
 

 
Dato: 23. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

18_01589 Forskrift 

om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Gran kkommune
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