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Befolkningsutvikling i Gran 2010 – 2020 

1.1.2010 13.362 +145

1.1.2011 13.431 + 69

1.1.2012 13.490 + 59

1.1.2013 13.542 + 52

1.1.2014 13.599 + 57

1.1.2015 13.679 + 80

1.1.2016 13.697 + 18

1.1.2017 13.708 + 11

1.1.2018 13.755 + 47

1.1.2019 13.633 - 122

1.1.2020 13.622 - 11
-
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(snitt +77 pr. år)

(snitt +25 pr. år)
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Utvikling
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til 2040
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Utviklingen i kommuneøkonomien
• Kommuneproposisjonen anslår at det blir en realvekst i 

kommunesektoren inntekter på mellom 1,4 og 1,9 mrd kroner

• Det forventes merutgifter i kommunesektoren på om lag 2 mrd kr. 
knyttet til demografisk utvikling

• Vi kan ikke forvente vesentlig mer penger fra staten!



Hvordan fordeler vi ressursene?
• Vi må i 2021 – 2024 fordele reduserte økonomiske rammer

• Hvordan fordeler vi en reduksjon i rammene på samlet 20-30 mill. 
kr.?

Område År 2019 kr År 2018 kr År 2017 kr År 2016 kr År 2015 kr

Adm, politisk, fellesutg 32 600 230                34 838 713          41 326 331    36 630 706    44 205 673   

Tekniske tj og næring 36 031 369                31 351 082          32 779 171    30 565 275    34 722 962   

Kultur og kirke 35 208 186                34 367 127          35 480 002    35 939 209    35 193 930   

Skole 207 782 729              197 520 069       191 614 009 191 723 895 184 441 056 

Barnehage 96 702 155                93 318 987          91 094 594    86 354 798    82 478 178   

Helse og omsorg 351 971 180              328 014 601       318 617 797 320 783 724 292 154 272 

Sosial 39 048 295                46 564 397          48 164 137    48 570 178    43 555 357   

Barnevern 26 299 973                24 467 892          22 916 983    19 128 167    16 418 188   

Sum 825 644 117              790 442 868       781 993 024 769 695 952 733 169 616 



Investeringer og prioriteringer

• Vi kan ikke utsette investeringer lenger

• Vi må bruke penger på vedlikehold av infrastrukturen vår

• Vi må ivareta økte behov i pleie og omsorgsektoren

• Vi må redusere driftsbudsjettet med nærmere 30 mill. kr.



Redusere driftsbudsjett med 30 mill.

• Justert budsjett 2020 ligger 20 millioner over rammene for 
framskrevet budsjett 2021,

• Det mangler inndekning i framskrevet budsjett 2021 på 4,7 mill. 

• Lavere inntekt fra VA pga. forskjøvet investeringer/ lavere renter ca. 2 
mill. enn forutsetningene i framskrevet budsjett

• Redusert innbyggertall (91 færre enn forutsatt i prognosemodell) 
innebærer redusert inntekt på ca. 2,7 mill. enn forutsetningen i 
framskrevet budsjett.

• Samlet behov for reduksjon av driftsbudsjettet på nærmere 30 mill. i 
forhold til justert budsjett for 2020.  



Budsjettseminar KST

11.06.2020



Økonomiske temaer
• 0930 Økonomisk utvikling – konsekvensjustert budsjett 

• Kostratall - utviklingstrekk over tid 

• Analyse Telemarksforsking 

• 1. Tertial status 2020 

• Kommuneproposisjon

• Framskrevet budsjett og økonomiplan 2021-2024

• Investeringsbildet slik det ligger i dag 

• Behov for å redusere driftsnivå 20-30 mill

• Finansielle virkemidler/mulighetsrom

• Eiendomsskatt

• Lån/avdrag m.v.

• Investeringsbildet Oppdatert

o Justering av investeringsbildet på bakgrunn av prisjustering og driftskonsekvenser - oppdaterte tall

o Behovsendringer

• 1130 Lunsj



KOSTRA-tall over tid

• Netto driftsutgifter pr funksjon av sum netto driftsutgifter

• Viser forbruk 2012 – 2019

• Adm, politisk og fellesutgifter, stor variasjon på grunn av 
premieavvik



KOSTRA forbruk tjenesteområder



KOSTRA – netto driftsutgifter 2019



KOSTRA- og effektivitetsanalyse -
økonomiske rammebetingelser

• Gran er en middelinntektskommune
• I KOSTRA er Gran plassert i kommunegruppe 10, dvs. mellomstore kommuner 

med middels bundne kostnader per innbygger og lave frie disponible inntekter.

• Korrigerte frie inntekter (inkl. e-skatt, konsesjonskraftinnt. og DA) på 91 prosent 
av landsgjennomsnittet (2018).

• Samlet beregnet utgiftsbehov i inntektssystemet på ca. 3 prosent over 
landsgjennomsnittet i 2019.

De økonomiske rammebetingelsene vil være styrende for det 

tjenestetilbudet som kommunen kan tilby innbyggerne.



KOSTRA- og effektivitetsanalyse

Våre beregninger viser at Gran kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde mindreutgifter i forhold 

til landsgjennomsnittet på 5,4 mill. kr i 2019. Da er det ikke hensyntatt verken for at kommunen hadde et høyere beregnet utgiftsbehov enn 

«gjennomsnittskommunen» (ca. 3 prosent i 2019), eller at kommunen mottar et særskilt vertskommunetilskudd (ca. 18,1 mill. kr i 2019). 

Beregningene viser at Gran kommune hadde mindreutgifter på 51,7 mill. kr i forhold til kommunens «normerte utgiftsnivå» i 2019, der det 

også er tatt høyde for vertskommunetilskuddet. Etter justering for korrigerte frie inntekter på 91 prosent av landsgjennomsnittet 

(tilsvarende om lag 71,7 mill. kr, viser beregningen også et samlet inntektsjustert merforbruk på 20,0 mill. kr.

*): På tjenesteområdet for pleie og omsorg får kommunen etter justering for vertskommunetilskuddet, beregnet et merforbruk i forhold til «normert og inntektsjustert 

utgiftsnivå» på 33,0 mill. kr i 2019. Vi har da lagt til grunn at hele vertskommunetilskuddet i utgangspunktet anvendes innenfor pleie og omsorg.



KOSTRA – økonomiske nøkkeltall



De siste 5 års investeringer fordeler seg slik på de 
forskjellige tjenesteområdene



Budsjettsituasjon 2020 – driftsnivå 2019
• Oppstart justeringer rammer/tiltak slutten av februar

• Formannskapet orientert 12. mars

• Driftsnivå 2019 ca 20 mill høyere enn budsjett 2020

• Ansettelsesstopp og innstramminger av innkjøp 
gjennomført fra midten av mars



Endringer 2020 - investeringer
• Renter og avdrag 

• 2,25% rente forutsatt i budsjettet – beregnet 2% nå
• Ubrukte lånemidler fra 2019 (ikke rebudsjettert) reduserer årets låneopptak
• Beregnet effekt av gjeldende vedtak (Mohagen og Legevakt Gjøvik)

• Forslag til endring 1. tertial:
• Økning flomforebygging/flomsikring 16,0 mill
• VA prosjekter nedjusteres 13,3 mill

• 11,5 mill overføres 2021

• Mohagan Sør 8,7 mill
• endret finansiering fra salgsinntekter til lån

• Driftsstasjon, hjelpemiddellager, barrierevaskeri, beredskapslager    ca 45 mill
• Justeres ned jfr vedtak i Kst



Avvik drift – prognose 2020 – forslag budsjettjustering
• Familie og velferd 13,7 mill

• Helse og omsorg 3,0 mill

• Rådmann og stab 1,4 mill

• Barnehage og skole - 2,0 mill

• Kultur og samfunn - 2,2 mill

• Politiske organer - 0,4 mill

• Renter og avdrag - 3,2 mill

• Pensjon - 2,0 mill

• Vertskommunetilskudd - 0,8 mill

• Avsetning til disposisjonsfond - 7,5 mill

Utgifter i forbindelse med Korona-pandemi er ikke med i årsprognosen



Budsjettsituasjonen i 2020
• Stramme og krevende budsjettforutsetninger for resten av 

2020 for å gi balanse

• Rest avsetning disposisjonsfond  ca 0,6 mill

• Skatteinngang??

• Korona-utgifter og kompensasjon??
• Regnskapsført pr 10. juni 6,1 mill kr



Korona (revidert nasjonalbudsjett)
• Redusert skatteinntekt 10,8 mill

• Økt rammetilskudd 10,8 mill

• Kompensasjon for inntektsbortfall 2,2 mill

Til dekning av regnskapsført forrige foil mm:

• Redusert arbeidsgiveravgift 4% 3. termin ca 4,0 mill

• Beregnet lønnsvekst redusert fra 3,6% til 1,5%, ca 10,9 mill



Kommuneproposisjonen 2021
• Utgangspunkt – inntektsnivå statsbudsjettet 2020 

• Realvekst 1,8 mrd kr innarbeidet i KS-prognosemodell

• Grunnskole
• Ny delkostnadsnøkkel - finansiering av økt lærertetthet/lærernorm overføres til 

ordinær rammefinansering

• Frivilligsentraler – videreført med særskilt fordeling

• Helårseffekt av oppgaveendringer og andre omlegginger 
2021
• Skatteoppkrever – overføring til staten
• Gratis kjernetid SFO
• Tilskudd fastleger (grunntilskudd og knekkpunkt i basistilskudd)
• Psykososialt barnehagemiljø og internkontroll barnehager 
• Fra 2021 – staten overtar finansieringsansvar tilskudd til tros- og livssynssamfunn



Budsjett 2021
• Forutsetninger:

• Renter og avdrag – ½ årseffekt videreført i hele perioden (2020 - 4 md første år)
• 2% rente på lån i hele perioden
• Befolkningsframskriving i KS prognosemodell forutsetter befolkningsøkning med 91 

innbyggere fra 2020 (utgjør 2,7 mill kr i rammetilskudd)
• 0,1% økning i eiendomsskatt

• Framskriving: 
• Driftsbudsjett - med utgangspunkt i gjeldende budsjett og økonomiplan

• Innarbeidet endringer i renter og avdrag som følge av vedtak og forslag til endring 1. tertial

• Investeringsbudsjett med utgangspunkt i gjeldende budsjett og økonomiplan 
• Oppdatert med vedtak, Mohagen sør, tilskudd til Gjøvik interkommunale legevakt og 

Driftsstasjonen
• Forslag til justering av investering i 1 tertial



Framskrevet budsjett drift

• Framskrevet driftsbudsjett – til slutt i presentasjonen.

..\Framskrevet budsjett\Framskrevet driftsbudsjett 2021-
2024 til 110620.xlsx

../Framskrevet budsjett/Framskrevet driftsbudsjett 2021-2024 til 110620.xlsx


Budsjettlinjer i framskrevet budsjett –
reduksjon i årsverk mm

Budsjett

2021 2022 2023 2024

1.1. Fellestjenester Flatere organisasjon og redusert antall ledere 1 000-          2 000-          2 000-          2 000-          

2.0 Barnehage og skole Redusert grunnbemanning kom. bhg 250-             250-             250-             250-             
Nedjustering av årsverk 1 500-          2 400-          2 400-          

3.0 Familie og velferd Nedjustering av årsverk 800-             1 300-          1 300-          

4.0 Helse og omsorg Nedjustering av årsverk 1 000-          1 700-          1 700-          

5.0 Kultur og samfunn Nedjustering av årsverk 564-             884-             884-             

1 250-          6 114-          8 534-          8 534-          

Økonomiplan
Budsjettområde "Linjer" i gjeldende budsjett- og økonomiplan



Framskrevet budsjett investering – 12-årsplan

• J:\Budsjett\Budsjett 2021\Framskrevet 
budsjett\Investering\28.05 Fremskrevet Investeringsplaner 
2021-2032.xlsx – se til slutt i presentasjonen.

file://GR-FIL08/oko/Budsjett/Budsjett 2021/Framskrevet budsjett/Investering/28.05 Fremskrevet Investeringsplaner 2021-2032.xlsx


Investeringer og finansiering i 4-årsperioden

Sum investeringer 757 mill kr, sum lånefinansiering 389 mill kr.



Investering og finansiering 

2021 2022 2023 2024

Brutto investeringsutgifter 244 992 242 679 187 714 81 644   

Tilskudd 72 968   78 168   69 413   5 611      

Momskompensasjon 33 058   36 146   32 153   12 529   

Salgsinntekter/refusjoner/anleggsbidrag 177         2 170      15 700   10 000   

Lånemidler 138 789 126 195 70 448   53 504   

Egenfinansiering 106 203 116 484 117 266 28 140   

Egenfinansiering i % av brutto 

investeringsutgifter 43,3        48,0        62,5        34,5        



Utvikling økonomiske nøkkeltall



Finansutgifter



Utvikling lånegjeld



Driftsnivå 2021

• Ned 20 – 30 mill kr



Mulighetsrom
Hvordan ivareta K-lovens §14-1 «forvalte økonomien slik at den 
økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid»

• Eiendomsskatt – økning fra 2022

• Redusere avdrag

• Investeringsnivå

• Nivå vedlikehold

• Justerte tjenestenivåer

• Økte gebyrer



Investeringer - påbegynt arbeid
• Prisjustering

• Gjennomgang av investeringsrammer i det enkelte prosjekt
• Kvalitetssikring av rammer 

• Oppdatert satser på tilskudd

• Hovedplan vann og avløp (ny)

• Hovedplan veg (ny)

• Påkostningsbehov jfr sak om formålsbygg (ny)

• Beregnet driftsutgifter/driftsinntekter bygg (husleie) 

• Beregnet driftsutgifter tjeneste (eventuelle besparelse)

• Renter og avdrag beregnet pr prosjekt

• Netto driftsendring pr år

• Andre behov og endringer



Nye kalkyler basert på prisjustering, endringer i prosjekter 
og nye behov utover investeringsrammer i framskrevet 

budsjett
• Formålsbygg 270 mill kr

• Herav rådhus 166 mill

• Samferdsel 84 mill kr

• Vann og avløp 217 mill kr

• Utskifting biler/maskiner 6 mill kr

• Sentrumsutvikling 5 mill kr

• Boligplan oppdateres høst 2020?

Kulturarena Gran 109 mill kr
• Merk; ikke gjennomførbart uten finansiering fra

samarbeidspartnere/eksterne parter



Videre arbeid med investeringer

• Arbeidet må kvalitetssikres bedre

• Samlet prioritering av investeringene 

• Eksempel på prosjekt ? (hvis tid) – se til slutt i 
presentasjonen.



Framskrevet budsjett og 
økonomiplan 2021-2024, drift.



Framskrevet budsjett investeringer i 12 – årsperioden.



Framskrevet budsjett investeringer i 12 – årsperioden, vann og avløp samt finansiering av alle prosjektene.



Eksempel fra investeringsplan (som er under arbeid) på investering i bolig med driftskonsekvenser.


