
Budsjett 2021 

Det er i en situasjon preget av alvor, og samtidig takknemlighet, vi legger fram vårt 

budsjettforslag for 2021. Pandemien som har rammet verden har preget hverdagen for oss 

alle siden nedstenging 12. mars. Etter en sommer med lettelser, har det igjen blitt nødvendig 

å stramme inn i høst. Dette er avgjørende så ikke smittesituasjonen kommer ut av kontroll, 

og slik unngå at kapasiteten i helsetjenesten overskrides, eller at skoler, barnehager og 

arbeidsplasser må stenges. 

Vi er takknemlige for at folk stiller opp og tar ansvar. Det har gjort at vi har klart å håndtere 

krisa langt bedre enn mange andre land og regioner hittil har klart. Dette er igjen selvfølge, 

og kampen mot Korona-viruset er ikke over. Det vil kreve mye av oss alle gjennom vinteren 

vi har foran oss. Heldigvis er det vaksine på vei, og vi håper at vi kan leve normalt igjen innen 

neste høst. Så hold ut! Og hold avstand. Vi skal klare dette sammen. 

Koronapandemien gir også en stor usikkerhet i budsjettarbeidet for Gran kommune. Det har 

vært gitt tydelige signaler fra statlig hold om at kommunesektorens utgifter til pandemien 

skal dekkes fra statlige myndigheter. Dette betyr at vi planlegger og legger til rette for å 

håndtere pandemien i det budsjettåret som ligger foran oss, men vi forutsetter at de 

merkostnadene dette medfører vil bli dekket gjennom statlige overføringer. Størst er likevel 

usikkerheten på hva pandemien innebærer for lokalsamfunnet, næringsliv og innbyggere. 

Det vil påvirke lokalsamfunnet framover. Hvilke endringer vi på lengere sikt må gjøre i 

kommunens drift på grunn av dette er den største usikkerheten.  

En annen viktig jobb har vært og er fortsatt å snu nedgangen i folketallet kommunen har 

hatt de siste årene, og særlig nedgangen i antall barn. Det gjør at ressurser til å drive skole 

og barnehage blir mindre. Gran trenger flere som vil etablere seg i kommunen og stifte 

familie her. 2020 har så langt en bedre utvikling i folketall enn året før, men oppdraget er 

enda langt fra fullført. 

Det er også lagt inn midler til oppvekstsektoren slik at man skal kunne opprettholde tilbud 

om barnehageplass til nyinnflyttede utenom ordinært opptak. For å gi flere barnefamilier en 

håndsrekning vil ordføreren satse på søskenmoderasjon mellom barnehage og 

skolefritidsordning, etter samme modell som søskenmoderasjon i barnehage i fra høsten 

2021. I tillegg ønsker ordføreren å se på muligheten for et daglig måltid på ungdomsskolene 

fra høsten 2022. For å kunne innføre dette i full skala forutsettes statlig medfinansiering. 

For å få en lønn til å leve av og lån til å kjøpe seg et hjem i Gran, krever det for de aller fleste 

å kunne ha en fulltids jobb. Derfor har det i 2020 vært en prioritet for ordføreren at det 

utlyses flere hele stillinger i Gran kommune. Det arbeidet skal fortsette! Den gunstige 

kommunale låneordningen for førstegangsetablerere utvides med 10 millioner kroner. 

Flere og varierte arbeidsplasser lokalt er også viktig for å beholde og tiltrekke seg nye 

innbyggere. Derfor vil ordføreren fortsette arbeidet for næringslivet, der næringsselskapet 

«Hadelandshagen» også vil ha en viktig rolle. For å få nyetableringer skal det sikres nok 

tilgjengelig areal til tomter for både folk og virksomheter. 



God infrastruktur og kommunikasjonsforbindelser er viktig for at folk skal komme effektivt 

inn og ut av kommunen, og kunne bo og drive næring i hele kommunen. Her er Riksvei 4 og 

Gjøvikbanen viktig for oss, og påvirkningsarbeidet vi deltar i via Stor-Oslo-Nord begynner 

virkelig å bære frukter. Det pågår nå en stor utbygging på Jaren stasjon som vil bedre 

tilbudet for togreisende. Enda mer gledelig er klarsignalet for å bygge ut Riksvei 4, både 

sørover mot Roa, og nordover mot Lygna.  

Et viktig tiltak for å trekke nye innbyggere til Gran er bredbånd. Utbygging av bredbånd til 

flere nye områder vil derfor være et satsingsområde, og til videre byggingstrinn ligger det 5 

millioner i investeringsplanen fra Gran kommune, som utløser 7,7 millioner i statlige midler. 

Når vi nå får gjennomført etter planen, vil nær 90 % av innbyggerne i Gran kommune få 

tilgang til bredbånd innen 2023. Det er fortsatt ikke til alle, men for tre år siden var det 

under halvparten (47 %) som hadde bredbåndsdekning. Det tilsvarte en 21. plass av de 26 

kommunene i det tidligere Oppland fylke. 

En effektiv og lett tilgjengelig kommune, forutsetter systematisk arbeid med digital utvikling. 

Det er lagt inn 1,5 mill kr i digitaliseringsmidler til dette hvert år. I tillegg kommer drifts- og 

investeringsmidler til IKT. 

Gran er en del av Hadeland, der Lunner og Jevnaker er de viktigste samarbeidskommunene. 

Jevnaker har nå valgt å trekke seg ut av Hadeland Interkommunale politiske råd 

«Regionrådet for Hadeland». Vi vil derfor bruke 2021 til å forsterke samarbeidet med 

Lunner, utvikle nye samarbeidsformer med Jevnaker, og samtidig vurdere nye 

samarbeidsområder med de andre nabokommunene rundt oss. Dette samarbeidet er viktig, 

både for utvikling av kommunikasjonsforbindelser, for næringsutvikling, helse og felles 

tjenesteproduksjon til innbyggerne på mange områder. Vi ønsker å jobbe for at flere 

kommunale tjenester løses i fellesskap, for å sikre et bedre tilbud til befolkningen. 

Et godt helsetilbud er viktig for innbyggerne i Gran. Det har derfor blitt prioritere å 

videreføre en satsing på barnevern og psykisk helse, og skjerme dagsentertilbud på 

Haugsbakken mot kutt i 2021.  

At folk har god helse og lever lenger er veldig positivt, samtidig må vi forberede oss på at 

antall eldre over 80 år blir over en halv gang flere til 2030. Dette forutsetter bygging av flere 

lettstelte leiligheter, slik at flere kan bo hjemme så lenge de selv ønsker, og bygging av flere 

omsorgsboliger for dagen når det blir et hjelpebehov.  

I desember skal også kommunestyret ta stilling til bygging av nytt helse og omsorgssenter på 

Sagatangen. En uke før budsjettinnstillingmøtet 26.11. ble det kjent at rådmannen ønsker en 

utvidet investeringsramme med 168,3 millioner. Siden dette ikke er vedtatt av 

kommunestyret, vil rådmannen sine vurderinger av finansiering av utvidet kostnadsramme 

sendes ut sammen med høringsdokumentet for budsjett 2021. 

Framover vil det også bli gjort investeringer for å sikre trygg vannforsyning. Sanering av 

asbestrør skal fullføres og nytt reservevannverk er under planlegging på Askimlandet. 

For 2021 er det lagt opp til å redusere driftskostnader og samtidig øke eiendomsskatten. 

Dette gir reduksjon i kommunens tjenesteproduksjon på noen områder, og vi må se på nye 



måter for å ivareta de ulike behov. Blant annet «Grønn omsorg» vil kunne være et av flere 

muligheter som ønskes vurdert. 

Gran kommune har de siste årene hatt en sterk økning i lånegjeld, og grepene er nødvendig 

for å gi rom til videre investeringer. Vi har akkurat utvikling industriområdet i Mohagen og  

vårt største pågående prosjekt er flomsikring i Brandbu. I tillegg er det et betydelige 

etterslepet av vedlikehold på kommunale bygg og veier, samt behov for nye omsorgsbygg. 

Det vil også bli sett på salg av eiendom som ikke er hensiktsmessig for kommunen sin drift, 

for å frigjøre midler.  

Frivillig innsats er en viktig del av et levende lokalsamfunn, og ordføreren beklager at 

regjeringa har kuttet i tilskuddet til frivilligsentraler, som betyr mye for det frivillige arbeidet 

i kommunen. Vi derfor prioritere kommunale midler til dette arbeidet, og utvikle 

samarbeidet med Frivilligsentralen. 

Arbeidet med utvikling på Granavollen skal fortsette, og er tatt et initiativ for å sette i stand 

kirkestallene og etablere toaletter for de mange tusen besøkende. Det prioriteres også skifte 

av spontak på hovedskipet i Gamle Tingelstad kirke, for å sikre den 800 år gamle 

middelalderkirken. 

Gran kommune er en lavinntektskommune som hvert år har drøyt 70 millioner kroner 

mindre å rutte med enn sammenliknbare kommuner. Vi er hverken by eller land og faller 

derfor utenfor både ordningen med distriktsutjevningsmidler over Statsbudsjettet og viktige 

stimuleringsordninger til næringsliv og utvikling via Innovasjon Norge og Fylkeskommunen.  

Det er krevende å rigge økonomien slik at vi både sikrer gode nok tjenester for våre 

innbyggere i dag, og samtidig investerer og rigger oss for framtidas utfordringer og 

oppgaver.  

Men, ikke minst på grunn av dyktige medarbeidere i alle ledd, har vi i store trekk klart det så 

langt. Det har vi tenkt å gjøre alt for at vi også skal klare i framtida. For Gran og Hadeland er 

langt fra bare utfordringer. Vi har unike muligheter her vi ligger, midt i Østlandets smørøye. 

Sammen med rådmannen og hans stab, ansatte, innbyggere, nærings- og foreningsliv, gode 

naboer og samarbeidspartnere skal vi hver dag jobbe for vekst og utvikling i hele vår flotte 

kommune! 


