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Budsjett- og strategidag

Tjenesteutfordringer

Struktur – Tjenestenivå - Demografi



Investeringer, vedlikehold og drift

• Etterslep på vedlikehold 
• Øke investeringer
• Øke driftsnivå på vedlikehold
• Redusere bygg og anlegg

• Eksempler
• Skifte ut 1% av rørnettet årlig 

(20 millioner kroner per år)
• Vegdrift: 178 km veg trenger jevnlig grøfterens, grusing, asfaltering 

(Gjennomført 3-4 km av hver i 2019)
• Formålsbygg: 395 millioner i samlet behov (nødvendige påkostninger, 

modernisering, ny funksjonalitet) (Ca 25 millioner per år de siste tre årene)



Konkretisering
• Vann og avløp

• Investere i utbytting av rørnett for å bruke mindre tid og penger på 
reparasjoner?

• Investere i vannverk for å møte krav til drikkevannskvalitet?

• Eiendom
• Investere i byggetekniske forbedringer som isolasjon, vinduer etc for å 

spare energikostnader i drift? 
• Investere i formålsbygg for å møte endrede krav til helsevern, 

brannsikkerhet, funksjonalitet osv.

• Samferdsel 
• Investere i asfalt for å spare tid og penger på lapping av veger?
• Investere i trafikksikring av skoleveger for å spare utgifter til skoleskyss?



Tjenesteutfordringer oppvekst 
(barnehage, skole og PPT)

• Demografi – nedgang i barnetall utfordrende 

• Barnehage

• Grunnskole
• Økonomi

• Tjenestesteder



Færre barn, men mange med
behov for spesialpedagogikk

• Flere barn med behov for spesialpedagogisk hjelp 
derav økning i antall vedtakstimer i barnehage

• Spesialundervisning grunnskole 

• Ressurskrevende generelt, 
men også for PPT



Vedlikeholdsbehovet i oppvekstområdet 

Vedlikeholdsbehovet – tydeliggjort gjennom vedlikeholdsplanen

- Gran kommunes «lille Sagatangen» 

Hva har vi økonomi til?

Hva kan vente?

Hva MÅ vi prioritere?

Rådmannen oppfatter at skolestrukturen ligger fast, men hva er 
mulighetsrommet?



Likeverdige tilbud

Helhetsforståelse både av oppvekstområdet og den totale 
tjenesteleveringen i Gran

- Må se på dimensjonering av tjenestetilbudene 

- Likeverdige tilbud – god fordeling av midler



Demografiutfordringer
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Tjenesteutvikling

• Endre fra institusjonsplasser til heldøgnsomsorg

• Behov for institusjonsplasser med styrket kompetanse

• Styrke demensomsorgen på Marka

• Digitalisering gir nye vedtak

• Heltidskultur 







Demografi og utvikling i tjenestebehov

Svak stigning i antall 
tjenestemottakere i 
tilrettelagte tjenester

Økning i antall 
tjenestemottakere 
med 
ressurskrevende-
tjenester

Stor økning i antall 
vedtakstimer



Tjenestenivå



Andel innbyggere med utviklingshemming + 16 år

Innbyggere 16+ Antall innbyggere med 
utv. hemming 16+

Andel utv. hemmed 16+ Antall 
vertskommunebrukere

Gran 11346 71 0,63 9

Lunner 7882 42 0,53

Østre Toten 12486 58 0,46 18

Jevnaker 5640 23 0,41

Landet 4,35 mill 19344 0,44 507





Tjenesteutvikling

Sosialtjeneste og psykisk helse og rustjeneste 2016 2017 2018 2019

Antall tjenestemottakere med individuell oppfølging fra psykisk helse og 
rustjeneste

413 418 465 552

Antall sosialhjelpsmottakere 412 387 374 354



Tjenesteutvikling

Helsestasjon og skolehelsetjeneste Gran Kostragrup
pe 10

2016 2017 2018 2019

Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 
10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk

34,9 36,5  42,6 41,8 49

Barnevern Gran Kostragrup
pe 10

2016 2017 2018 2019

Barn med melding ifht. innbyggere 0-17 år 5,3 4,5 4,4 4,4 4,7

Barn med undersøkelse ift. Innbygger 0-17 år 4,8 4,1 4,2 3,8 4,9

Barn med barnevernstiltak ift. Innbyggere 0 -22 år 4,3 4,1 4,4 3,9 4,8



Økt effektivitet i tjenesteyting
• Virksomhet og kompetanseutvikling

• Virksomhetsplan og endringskompetanse
• Lederopplæring
• Velferdsteknologi

• Boligstruktur
• Mange små (4 leiligheter) bofellesskap, noen veldig store (14).
• Anbefalt størrelse er 8 
• Boliger tilpasset ulike omsorgsbehov

• Ressursutnyttelse
• Bruk av personell på tvers – fag og bemanning
• Heltidskultur
• Redusert sykefravær 



Endrede krav til tjenestene



Driftsutfordringer rådmann og stab

• Dokumentasjonskrav og tilpasning til krav om systemer mm 
og kompetansetilføring

• Få personer på hvert fagområde - kompetansekrevende

• Ny forskrift om internkontroll

• Digitalisering og kompetanse

• Mer selvbetjening av tjenester

• Midler til fornyelse av digitale løsninger og brukerutstyr



Budsjett- og strategidag

Overordnet utfordringsbilde

Fordeling av ressurser



Hvordan fordeler vi nye rammer?

• Behov for reduksjon av tjenestene på nærmere 30 mill. 
Hvordan fordeler vi reduserte rammer?

• Behovsvurdering jf. utvikling i befolkningstall?

• Behovsvurdering i forhold til inntektssystemet?

• Flat reduksjon 3-4 %?

• Konkrete reduksjoner ut fra innspill fra tjenestene?



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.



Budsjett- og strategidag

Overordnet utfordringsbilde

Evne til omstilling



Omstilling - overordnede tema
Oppsummert fra prosessen i 2017

1. Tjenestestruktur/-innhold
• Ressursutnyttelse - antall tjenestesteder
• Interkommunale samarbeid
• Forebygging – problemløsing – legge om hvordan vi jobber

2. Organisasjonsutvikling
• Ledelse – lederskap – antall ledere
• Omstrukturering – omorganisering – lokalisering
• Samhandling staber/virksomheter – administrative/merkantile ressurser

3. IKT og Digitalisering
• Strategisk styring - samordning
• Modernisering - arbeidsflyt
• Investering og drift

4. Kommunen som arbeidsgiver
• Sykefravær – nærværsarbeid – arbeidsmiljø
• Lønns- og arbeidsvilkår – lokale avtaler
• Kompetansebehov – faglighet - rekruttering

5. Eiendom- Bygg/anlegg
• Avhending/vedlikehold



Omstillings-
prosess 
startet i 2017

• 130 små og store tiltak ble skissert i juni 2017
• Mer enn en tredjedel ble «realisert» i budsjett- og økonomiplan 

2018-2021, 2019-2022 og 2020-2023
• Litt under halvparten er lagt vekk underveis
• Fortsatt en del ideer og tiltak som bearbeides og tas opp til ny 

vurdering



Realiserte tiltak - eksempler
• Redusert bemanning barnehager

• Redusert etter- og videreutdanning

• Endring i rusoppfølging/-behandling

• Endret produksjon på institusjonskjøkkener

• Omorganisering og reduksjon av antall ledere

• Reduksjon i administrasjon og omlegging av kulturskoletilbudet

• Nedlegging av langtidsplasser i institusjon

• Digitalisering iht strategi

• Nærværsarbeid – oppfølging av utvalgte arbeidssteder

• Omlegging fra kommunetorg til innbyggersørvis

• Etablering av Familiens hus - samlokalisering

• Fag- og bemanningsenheter i Helse og omsorg og Familie og velferd



Ikke realiserte tiltak - eksempler
• Privatisering av veger

• Strukturendringer skole

• Reduksjon i dagsentertilbud

• Samdrift barnehage og skole

• Kutt i velferdsgoder/-tiltak

• Kutt i gatelys, kantslått, støvdemping og drift av grøntarealer

• Reduksjon av skoleskyss

• Samordning av administrative ressurser stab-tjenester

• Omlegging i Tilrettelagte tjenester – realisering av boligplan

• Omlegging av bibliotektilbud



Budsjett- og strategidag

Eksempler på mulige reduksjoner av tjenestenivå



Mulig reduksjon av tjenester oppvekstområdet 
(barnehage, skole og PPT)

- Færre barnehageplasser 

- Opprette oppvekstsenter der det ligger til rette for det

- Slå sammen skoler i eksisterende formålsbygg

- Kostnadseffektivisere dagens drift 



Mulig reduksjon av tjenester Helse og omsorg

• Legge ned sykehjemsplasser
Redusere korttidsplasser, kutt i drift tilsvarende 4 årsverk

• Redusere tjenestenivå hjemmetjenestene
Redusere bemanningen

• Kutte i forebyggende tjenester
For eksempel dagsenter, hjemmerehabilitering, hjemmetrening. Fysioterapi, ergoterapi

• Redusere antall ledere
Behov for å øke  på fagansvarlige i avdelingene. 



Mulig reduksjon av tjenester Familie og velferd

• Reduksjon eller avvikling av dagsentertilbud
• Tilsvarende en stilling

• Endring BPA
• Fornyet tjenestekonsesjon (ny timepris) og/eller egen regi

• Redusert tjenestenivå/økt ressursutnyttelse 
• Reduksjon i vedtakstimer med 5 % tilsvarer ca. 6,5 årsverk

• Vurdering av interkommunale samarbeider
• F.eks. endre krisesentertilknytning (virkning 2022)

• Realisering av boligplan
• Økt ressursutnyttelse
• Ivareta nye tjenestebehov - kostnadseffektivt



Mulig reduksjon av tjenester Kultur og samfunn
• Reduksjon i stillinger – kan i prinsipp gjøres i alle enheter, men…….

• 3-4% tilsvarer ca 5 årsverk

• Ikke fullfinansierte selvkosttjenester
• Gebyr for plansaksbehandling økes vesentlig
• Ikke gjennomføre planprosesser 

• Omorganisering innen kultur
• Oppgavefordeling
• Tjenestetilbud kulturskole, bibliotek, Ung Hadeland
• Vertskommunesamarbeid

• Samordnet oppgaveløsing eiendom, vann og avløp, samferdsel
• Benytte driftsmannskaper på tvers

• Privatisering av kommunale veger
• Reduserte kostnader til drift

• Reduksjon av bygningsmasse
• Reduserte kostnader til vedlikehold bygg

• Kutte kjøp av eksterne tjenester - næringsutvikling
• Visit Innlandet, Hadeland næringshage, Etablererveileder



Mulig reduksjon av tjenester rådmann og stab

• Mange fagområder
• IKT – Økonomi – fakturering/innfordring – Kommunikasjon – innbyggerservice – HR/personal –

eiendomsskatt –– innkjøp(interkommunalt) – dokumentsenteret - forsikringer

• Noen tjenester for andre tjenesteområder i dag
• VA gebyrer og saksbehandling –Vederlagsberegning HO – eiendomsskatt – Byggesak –

Informasjon og veiledning

• Kan vi ta noen nye ting fra andre tjenester? Må ha med noe midler?
• Vil være effektivt for Gran totalt?

• Færre «innkjøpere» – administrative oppgaver i tjenestene

• Nedbemanning og avvikling av oppgaver?
• Faste utgifter låser handlingsrom



Videre arbeid med budsjett

Framdriftsplan




