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Formannskapet 22. september 2022



Status i rådmannens budsjettarbeid



Budsjettprosess
• Administrasjonens arbeid

• Budsjettkonferanse 17.juni med formannskapet –
• orienterte om utfordringsbildet og inviterte til dialog
• Temamøte 25.august i KST
• Budsjettarbeidsmøte 22. september i FSK
• Statsbudsjettet 12. oktober
• Budsjettarbeidsmøte 27. oktober i FSK

• Politisk behandling
• Budsjettarbeidsmøte 3.november i FSK – fullstendig dokument fremlegges
• Budsjettinnstillingsmøte 10. november – vedtak om høring
• Budsjettinnstillingsmøte 8.desember i FSK
• Vedtaksmøte 15. desember i KST



Utfordringer 2. tertial – ikke innarbeidet i 2023
Prognose 2022 Behov inn i 2023

Rådmann og stab 0 0

Fellestjenester 2 500 8 000

Barnhage og skole 1 000 0

Familie og velferd 5 000 5 700

Helse og omsorg 10 500 8 000

Kultur og samfunn 0 0

Selvkost -4 100 0

Politisk 0 0

14 900 21 700



Tiltak innarbeidet

Generell reduksjon i rammene med 4 mill. kroner innarbeidet
Barnehage og skole: 0,5 mill. kroner
Familie og velferd: 1,5 mill. kroner
Helse og omsorg: 1,5 mill. kroner
Kultur og teknisk: 0,5 mill. kroner

2023 2024 2025 2026

Drift IKT skyløsninger 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000

Retaksering eiendomsskatt 500 000 2 000 000

Sosialhjelp og Kvalifiseringsstønad 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Legevakt - evaluering 250 000 0 0 0

Hjemmetjenesten + 1.distrikt 650 000 650 000 650 000 650 000

Kurs/opplæring brann 270 000 0 220 000 0

Leie kultursal 400 000

Valg 80 000 80 000

Økt stilling deltidsbrannmenn 200 000 200 000 200 000 200 000

5 150 000 5 650 000 3 950 000 3 650 000



Befolkningsutvikling 2022
Måned

Inn Ut Netto Født DødeNetto Netto Akk Folketall
jan 34 51 -17 7 13 -6 -23 -23 13 588
feb 29 39 -10 5 18 -13 -23 -46 13 565
mar 41 35 6 9 14 -5 1 -45 13 566
apr 32 47 -15 11 18 -7 -22 -67 13 544
mai 67 49 18 10 9 1 19 -48 13 563
jun 52 63 -11 7 19 -12 -23 -71 13 540
jul 68 71 -3 10 20 -10 -13 -84 13 527
aug 76 96 -20 7 10 -3 -23 -107 13 504
sep 0 0 0
okt 0 0 0
nov 0 0 0
des 0 0 0
NETTO 399 451 -52 66 121 -55 -107

Inn-/utflytting Født/døde Total

(Pr. 1.1.22 13611 innb.)



Utfordringer som ikke er innarbeidet i budsjettet

• fastlegeordningen – kommer politisk sak til behandling i oktober

• negativ befolkningsutvikling – konsekvenser for inntektssiden (statsbudsj.)



Hvordan møte utfordringen i 2022?

• innkjøpsstopp

• ansettelsesstopp ev. varig nedbemanning

• tiltak for å spare strøm



Hvordan møte utfordringsbildet?

• Mindre avsetning til disposisjonsfond?

• Benytte minimumsavdrag?

• «Uttak fra premiefond» pensjon (over 7 år)?

• Reduserte investeringer – mindre lånebelastning?

• Aktuelt å vurdere på nytt forslag til kutt som tidligere er forkastet?

• Retaksering av eiendomsmassen for på sikt å kunne øke inntektene?

• Stimuleringstiltak som på sikt kan øke tilflyttingen – bruk av avsatte midler?



Hvordan møte utfordringsbildet?
Reduserte driftsrammer for budsjettområdene?

Det er ikke tilstrekkelig «å stramme til» innenfor dagens tjenester – vi må legge ned 
noen tilbud, redusere forpliktelsene innenfor ikke lovpålagte oppgaver, og øke 
inntektene.

Politikken må stå samlet om målsetting og retning for framtiden – skape et felles 
framtidsbilde av Gran, som innbyggerne har forståelse for og stiller seg bak.



Demografi



Demografiutgifter (TBUs beregningsmodell)

+11,5

+56,7

-39,5
-13,2

Status KOSTRA:

lavere utgifter pr. innbygger 
på de fleste områder. 
Unntaket er Grunnskole og 
andre mindre områder som 
Næringsforvaltning, 
Samferdsel og Kirke. 

Størst mindreforbruk i forhold 
til landet utenom Oslo er å 
finne på Pleie og omsorg, 
deretter Sosiale tjenester, 
Kultur og idrett og 
Administrativ styring og 
fellesutgifter.



Utviklingsbehov
Manglende ressurser er alvorlig i en situasjonen med store utviklingsbehov. 

Det er tvilsomt om kommuneorganisasjonen klarer denne omstillingen alene. Det 
må engasjeres bredt i befolkningen, i frivillige lag og foreninger, og i politikken. 

Samskaping er en av nøklene til suksess!

Vi må ha tilflytting / hindre utflytting!

Som kommune må vi legge til rette for næringsetableringer og nye arbeidsplasser!



Sagt fra politikken tidligere i prosessen

FSK 16.6.22 og KST 25.8.22



Hvilke grep kan kommunen 
ta for å kunne løse 
utfordringene på kort og 
lengre sikt?

Felles oppsummering i Formannskapets 
budsjettkonferanse på Granavollen 16. juni 
2022 

Svar fra hver enkelt gruppe på de neste tre 
sidene



Gruppe 1
• Dempe forventninger. Yte mer – kreve mindre

• Langsiktig strategi- bevisstgjøre kommunens innbyggere på hva kommunen kan yte og hva den enkelt
m ta ansvar for sjøl.

• Velferdsteknologi
• Økt kompetanse.
• Ta ut gevinster ved å benytte hjelpemidler
• Ny teknologi som kan gi bedre tjenester for brukerne.

• Engasjere frivillige
• Engasjere barn og unge og andre frivillige. Besøksvenner ol
• Eldre hjelper eldre
• Ta i bruk ledige ressurser på alle nivå

I tillegg er det viktig at det politiske miljøet klarer å ta beslutninger og 
omfordele ressurser etter endret behov.



Gruppe 2
• Administrasjon kan bidra med gode analyser > beslutningstakere kan 

kommunestyret får en felles virkelighetsforståelse.
• Kommunen må informere innbyggerne (folkeopplysning) om 

utfordringene vi har – slik at hver enkelt innbygger kan ta mer ansvar for 
eget liv.

• gode alternativer for problemløsing fra administrasjonen (godt fundert)

• «Lage mer robuste unger» slik at de får evne til å stå i en motbakke
(forberede våre barn på nye tider).

• tenke mer stordriftsfordeler i alle aldre (dele på kompetanse og 
fellesressurser) og også på tvers av kommunegrensene

• forankring og stødig gjennomføring

• få folk til å flytte fra Oslo



Gruppe 3
• Systematisk jobbe for å bruke tilgjengelige ressurser på

alle samfunnsnivå. Åpne opp for å ta imot flere
flykninger/arbeidsinnvandring. Engasjere frivillige på alle
nivåer.

• Forventningsavklaring på tjenestenivå. Hvordan
oppgavene kan løses.

• Se på og tilpasse driftsnivå/tjenestesteder etter behov

• Ha lokalsamfunn som fungerer/lever.



Gruppearbeid i kommunestyret 
25. august 2022

Hvilke endringer i prioriteringer er 
nødvendige i økonomiplanen for å 
kunne følge opp mål og strategier i 
forslaget til kommuneplanens 
samfunnsdel?
Svarene fra gruppene er lagt til 
møtedokumentene for FSK 22.9.22.



Utfordringsbilder



Utfordringsbilde for familie og velferd
Økt tjenestebehov

• BPA der timeantallet er sterkt økende
• psykisk helse og rus – store behov ved utskriving
• økning i omfattende avlastningsbehov/barnebolig
• økt sosialhjelp

Nødvendige driftstilpassinger tar tid
• flytte tjenestemottakere

Nobels gate
• satt på vent til naboklage er behandlet

Barnebolig
• store begrensninger i dagens avlastningsenhet



Utfordringsbilde – Helse og omsorg
• stadig kraftigere økning i etterspørselen etter tjenester

• overholdelse av økonomiske rammer der det aller meste er lovpålagt er krevende 
(og det ser ut til at presset på tjenestene vil opprettholdes i årene fremover)

• videre økning i antall brukere og vedtakstimer. Dette er lovpålagte oppgaver som 
tjenestene vanskelig kan styre.

• Satsningen på at flere skal kunne bo hjemme lengst mulig, øker behovet for 
behandling og tilrettelegging i hjemmet.

• flere brukere med endrede behov for tjenester kombinert med relativt knappere 
ressurser

• utvidede og endrede oppgaver i takt med at stadig flere og sykere pasienter blir 
utskrevet fra spesialisthelsetjenesten.



Utfordringsbilde for barnehage og skole

• færre barn men flere med særskilte behov (0 –16)

• forventinger til tjenesteleveringen

• ressurser til drift 

• vedlikeholdsetterslep

Vi må rigge oss for framtiden – vi har et omstillingsbehov.



Tre felles strategier
1. Gjennomgå og revurdere alle enkeltvedtak

• Omgjøre enkeltvedtak forutsatt at endringsadgangen følger av loven, vedtaket selv eller alminnelig
forvaltningsrettslige prinsipper.

2. Redusere volum av tjenester
Heve terskelen for å få hjelp eller gjøre tjenestetilbudet mer målrettet og tidsbestemt.
• Stille større krav til hva innbyggerne må gjøre selv og være tydelig på hva kommunen forventer av innbyggere som

skal motta kommunale tjenester.
• Bistå mer med råd og veiledning og samarbeid med pårørende og frivillige for at innbyggerne skal klare seg best

mulig uten kommunale tjenester (samskaping).

3. Tidligere innsats
• Tidlig og tverrfaglig kartlegging og innsats for å styrke innbyggernes ønske om å klare mest mulig selv.

Investeringstankegang og utvikling av de tidlige trinnene i en helhetlig innsatstrapp for å kunne sette inn
tilstrekkelig og riktige ressurser for å oppnå dette.

NB! Alle strategiene krever godt samspill med politisk ledelse og innbyggerne



Mulighetsrommet

Plan A) 

Vekst gjennom god oppvekst - oppvekstsektoren som "motor" 
i utviklingen av Gran

Plan B)

Jf. det som er påpekt som mulighetsrom i gjeldende 
budsjettdokument

Eller må vi ta A +B for å løse utfordringene



Utfordringsbilde – Kultur og samfunn



Hovedbildet - kultur og samfunn

• Nødvendig styrking av Lunner og Gran Brann og redning

• Det er lagt inn midler til leie av kultursal i 2023, men ikke videre
i økonomiplanperioden.

• Vi har ikke midler til nødvendig vedlikehold av vei og bygninger.

• Det er begrenset med ressurser administrativt til å følge opp. Vi har
utfordringer med framdrift og politiske bestillinger.

• Selvkost, vertskommunesamarbeid og politiske vedtak reduserer
det økonomiske handlingsrommet.



Utfordringsbilde – Stab og støtte



Mer enn å få alt til å virke….
Konsolidere

Transformere

Effektivisere

Sikkerhet

Opplæring

Planlegging



Stabens mulighet for å være en motor i 
utvikling og tilrettelegger for gode tjenester

IKT-drift

• driftssikkerhet

• informasjonssikkerhet

• videre digital utvikling

• brukerstøtte og 
opplæring

• flytting av IKT-midler fra 
investering til drift

• generelt behov for 
styrking av IKT-drift

Strategisk HR

• lederstøtte i sykefraværsoppfølging

• kvalitets- og kompetanseutvikling

• internkontroll og overordnet HMS

• introduksjon av nyansatte

• deltakelse i utviklingsprosesser

• behov for styrking av HR,
til spesifikke oppgaver som
det ikke er kapasitet til i dag



Målformuleringer og -indikatorer



GRAN KOMMUNE 

Fra mål til resultat 

Mål 

Handling - retning 

Handling Oppdrag 
Konkret handlinger uten angitt 
økonomisk effekt 

.. 

Resultat 

Strategi 

-0, 
" 

Tiltak 
Konkret handling med 
angitt effekt i 
driftsbudsjettet 

,J " 

Indikator 

, 

Delmål 

Investeringer 

Aktivitets
nøkkelta 11 

-0, 
Klimatiltak 

Konkret handling med 
effekt på utslipp av 
klimagass 

Framsikt: 



«Rød tråd» gjennom planstrukturene i Framsikt

Element/
objekt

Kommune-plan Kommunedelplan
er/Temaplaner

Økonomiplan Rapportering

Mål
Hvor skal vi?

Hovedmål Ja Nei-hente fra 
kommuneplan

Nei-hente fra 
kommuneplan

Årsrapport

Delmål Nei Ja Nei-hente fra 
temaplan

Tertialrapport

Retning Strategier Ja Ja Nei-hente fra 
planer

Tertialrapport

Handling
Hvordan kommer vi 
oss til målet?

Oppdrag - Nei Ja Tertialrapport

Tiltak - - - Tertialrapport

Sjekkliste? - - - Månedsrapport?

Resultat
Hvordan går det?

Aktivitets-
nøkkeltall

- - Ja Månedsrapport

Indikatorer - - Ja Tertialrapport

Hva med alle 
temaplanene våre 
nå????



Fra samfunnsplan til kommunedelplan 



Fra mål i planer
til tiltak i budsjett og økonomiplanen



Fra mål til indikatorer



Status for omstillingsprosjekter



Fire prosjekt på tvers

• samskaping med sivilsamfunnet

• tjenester i hjemmet – Natt på tvers

• lokalisering av barneavlastning

• reduksjon av antall tjenesteytende 
lokasjoner



Natt på tvers

• økt satsing på velferdsteknologi (døralarmer og digitale tilsyn)

• økt ambulering

• behovet for gode turnuser

• økt kompetanseheving

• mer fokus på nattevaktenes arbeidsmiljø for å forebygge 
sykefravær



Gevinst så langt

• nattevaktene i fokus

• erfaring med utviklingsprosjekter på tvers

• stor tro på økonomisk gevinst

• – i 2023 innarbeidet 1 million



Prosjektet videreføres
Undervisning

• Velferdsteknologi
• Palliasjon

Hospitering
• For sykepleiere i TT

Ansvar og arbeidsfordeling mellom helsefagarbeidere og sykepleier

Jakter på flere gevinster:
• Konkrete innsparings tiltak som kan innarbeides i budsjett og økonomiplan
• Redusert mer forbruk som overtid



Hvor er vi?
Prosjekt: Reduksjon av antall lokasjoner 

Ønsker å forankre arbeidet i mål og strategier i forslag til ny samfunnsplan 

Mål: 

Vi har god kvalitet på bygningsmassen, god utbedringstakt for vegsystemet, stabil og 
trygg vannforsyning

Strategi: 

Redusere antall tjenestesteder og øke kvaliteten på bygningsmassen på

de gjenværende tjenestestedene.



Videre forankring i Budsjett 
og økonomiplan

• Fokus på sammenheng mellom drift og

investeringer

• Tenke bærekraft og utnyttelse av eksisterende
lokaler ved nye behov for tjenesteytende 

lokasjoner



Strategi for hvordan jobbe med 
prosjektet 

• Lokasjoner skal sees i sammenheng og muligheter for sambruk skal 
benyttes.

• Gran kommune skal benytte egne lokaler der det er mulig - ikke leie.
Nye lokaler skal ha full kapasitetsutnyttelse.

• Ved prioritering av store vedlikeholdsprosjekter skal det sees på 
muligheter for sammenslåing av enheter, og derav større satsing på 
enkelte enheter. 

• Oppgradering og vedlikehold igangsettes ikke uten det er gjort en 
helhetsvurdering mht behov.

• Det skal tilrettelegges  for sambruk av lokasjoner slik at de bidrar til økt 
verdi for innbyggerne  i kommunen.



Forutsetninger lagt til grunn i 
budsjettgrunnlaget



Lenke til Framsikt – status 22.9.22

https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/2023/gran/8b0c541a-3885-466d-a24a-d63c71cdf5c6/bm-2023-r%C3%A5dmannens_status_i_budsjettarbeidet/#/
https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/2023/gran/8b0c541a-3885-466d-a24a-d63c71cdf5c6/bm-2023-r%C3%A5dmannens_status_i_budsjettarbeidet/#/


Utfordringsbildet 2023

Framsikt 13.700.000

Nye behov 21.700.000

35.400.000

Fastlegetjenesten 4.600.000

Sum 40.000.000


