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1  Kommunens virksomhet  

1.1 Organisering 
Den administrative organiseringen i Lunner kommune består av tre virksomhetsområder. 
Rådmann sammen med tre kommunalsjefer utgjør kommunens ledergruppe.   
 

 

Figur 1-1 organisering Lunner kommune 

 
 
Ansvaret for strategisk utvikling ligger hos kommunalsjefene. Dette forplikter dem til å ta 
helhetlig ansvar og bringe både drift og utviklingsdilemmaer inn i kommunens ledergruppe. 
Rådmann og hans ledergruppe må sikre helhet og samhandling for måloppnåelse og god 
tjenesteyting.  
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1.2 Årsverk 
I 2017 har Lunner kommune i gjennomsnitt hatt 711 ansatte som til sammen fyller 572 
årsverk. Dette er en økning fra 2016 på 6 årsverk fordelt på en økning på totalt 13 ansatte.  
 

 

Tabell 1.2.1 Faste ansatte, årene 2013 – 2016, målt per 31.12. 

 
Ledende stillinger i organisasjonen utgjør rådmannens ledergruppe og består av 
Rådmannen og tre kommunalsjefer. Rådmannen tiltrådte stillingen i januar 2017 og etter 
en omorganisering sommeren 2017 ble det endringer i lederstrukturen i Lunner kommune. 
Det ble ansatt tre kommunalsjefer ved intern rekrutering som sammen med rådmannen 
utøver rådmannens ansvarsområde. Leder for Fellesadministrasjon har i tillegg deltatt på 
møter i rådmannens ledergruppe.  
 
Antall ledende stillinger har gått kraftig ned i fra 2014, da organisasjonen har vært 
gjennom en rekke omorganiseringer. Prosentvis antall kvinner i ledende stillinger har de 
senere årene gått noe opp og andel menn har gått ned. Ved årsskiftet besto hele 
ledergruppa av tre kvinner og en mann.  
 
Andelen av kvinnene som er heltidsansatt har økt fra 52 % til 54 % de fem siste årene, mens 
andelen menn som er heltidsansatt er gått ned fra 79 % til 78 %. Andelen kvinner av de 
deltidsansatte har i samme perioden sunket fra 92 % til 90 %, mens andelen menn av de 
deltidsansatte har økt fra 8 % til 10 %.  
 

 

Tabell 1.2.2 Faste ansatte fordel på heltid og deltid årene 2013-2016 

Tekst 2017 2016 2015 2014 2013

Antall årsverk fast ansatte 572 566 557 556 561

Antall ansatte 711 698 704 701 698

Antall kvinner 580 563 573 570 580

% andel kvinner 82 % 81 % 81 % 81 % 83 %

Antall menn 131 135 131 131 118

% andel menn 18 % 19 % 19 % 19 % 17 %

Antall kvinner i ledende stillinger 3 6 10 24 23

% andel kvinner i ledende stillinger 75 % 100 % 83 % 83 % 79 %

Antall menn i ledende stillinger 1 0 3 6 7

% andel menn i ledende stillinger 25 % 0 % 17 % 17 % 21 %

Tekst 2017 2016 2015 2014 2013

Antall ansatte på heltid 413 406 394 391 392

% andel av de fast ansatte (711 fast ansatte i 2017) 58 % 58 % 56 % 56 % 56 %

% andel av årsverkene (572,2 årsverk i 2017) 72 % 72 % 71 % 70 % 70 %

Antall kvinner på heltid 312 309 299 296 299

% andel av kvinnene som arbeider heltid 54 % 55 % 52 % 53 % 52 %

% andel kvinner av heltidsarbeidende 76 % 76 % 76 % - -

Antall menn på heltid 101 97 95 95 93

% andel av mennene som arbeider heltid 78 % 72 % 73 % 72 % 79 %

% andel menn av heltidsarbeidende 24 % 24 % 24 % - -
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Tabell 1.2.3 Fordeling deltid faste ansatte årene 2013-2016 

 
I 2017 er gjennomsnittlig stillingsprosent for kvinner vel 79 % mens gjennomsnittlig 
stillingsprosent for menn er vel 88 %. Gjennomsnittlig stillingsprosent for deltidsansatte 
kvinner er 54 % mens for menn er den 46 %.  
 

2 Økonomisk stilling og resultat 
Resultat for 2017 er bedre enn ventet gjennom året. Resultatet for 2016 ga kommunen økt 
handlingsrom ved at disposisjonsfond ble tilført til sammen 22,2 mill. kroner. Likviditeten 
er per i dag god, men gjelden er fortsatt høy.  
 
Årsregnskapet for 2017 avlegges med et regnskapsmessig overskudd i driften på 17,4 mill. 
kroner. Dette er noe høyere enn resultatet for 2016, men noe lavere enn resultatet for 
2015. Netto driftsresultat er på 12,0 mill. kroner. Netto driftsresultat for 2016 var på 23,6 
mill. kroner. Netto driftsresultat er driftsinntekter fratrukket driftsutgifter, renter og 
avdrag og viser hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og investeringer. Det er 
anbefalt at netto driftsresultat bør utgjøre om lag 1,75 % av kommunens inntekter1. For 
Lunner kommune utgjør netto driftsresultat om lag 1,7 % av inntektene, mot 3,5 % i 2016.  
 
I 2017 er det investert i anleggsmidler i investeringsregnskapet for 48,6 mill. kroner, mot 
118,7 mill. kroner i 2016. Totalt finansieringsbehov i investeringsregnskapet var 67,1 mill. 
kroner. Av dette er 33,1 mill. kroner finansiert med lån og 6,1 mill. kroner finansiert ved 
tilskudd og kompensasjon for merverdiavgift. Vi har i tillegg brukt 8,8 mill. kroner av egne 
midler til finansiering av investeringer. Lunner kommune har en lav grad av 
egenfinansiering og en høy grad av gjeldsfinansiering. Det har konsekvenser for kommunens 
fremtidige handlingsrom.  
 

2.1 Sentrale poster  
De frie inntektene til kommunen utgjør til sammen 528,1 mill. kroner i 2017 som er 8,7 
mill. kroner mer enn budsjettert. Dette er en vekst i fra 2016 på 3,8 %. 
 
Inntekter fra skatt på inntekt og formue utgjør 238,3 mill. kroner for 2017, noe som er 4,1 
mill. kroner mer enn budsjettet for 2017. I forhold til 2016 har vi hatt en vekst i 
skatteinntektene på 3,9 %. Rammetilskuddet inkludert inntektsutjevning i 2017 er på 238 
mill. kroner. Dette er 1,2 mill. kroner lavere enn budsjettert. Inntekt fra eiendomsskatt 
utgjør 14,5 mill. kroner og er i tråd med budsjettet for 2017.  
 

                                                 
1 Teknisk beregningsutvalg for kommunesektoren har kommet med dette nivået for 2014 i sin rapport per november 2014.  

Tekst 2017 2016 2015 2014 2013

Antall ansatte i deltidsstillinger 298 292 310 310 306

Antall kvinner i deltidsstillinger 268 254 274 274 281

% andel kvinner av deltidsarbeidende 90 % 87 % 88 % 88 % 92 %

Antall menn i deltidsstillinger 30 38 36 36 25

% andel menn av deltidsarbeidende 10 % 13 % 12 % 12 % 8 %
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Andre generelle statstilskudd utgjør 37,3 mill. kroner og består av statstilskudd til 
flyktningetjenesten. Dette utgjør 5,8 mill. kroner mer en budsjettert for 2017.   
 
Pensjonskostnader er justert sentralt i henhold til aktuarberegning av pensjonskostnader, 
og viste et negativt avvik på 0,8 mill. kroner (2,2 %) i forhold til budsjett. Dette kan oppstå 
når pensjonsleverandørene oppjusterer grunnlaget med faktisk bestand. 
 
Netto finansutgifter ble om lag 1,6 mill. kroner lavere enn justert budsjett. Dette skyldes 
høyere renteinntekter knyttet til forsinket fremdrift i investeringsprosjekter og dermed 
høyere saldo på konto, samt lavere renteutgifter ved utsatt låneopptak. 
 

2.2 Tjenestestedene 
Lunner kommune har foretatt nødvendige omstillinger av driften for å få en sunnere 
økonomi. Dette har gitt resultater i form av at kommunen nå er på et akseptabelt nivå i 
forhold til måleindikatorer som netto driftsresultat og størrelsen på disposisjonsfondet 
målt i forhold til inntektene. 
 
Per 2. tertial hadde vi en prognose på et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i balanse 
etter at kommunestyret tilførte budsjettmidler til Lunner omsorgssenter og Tilrettelagte 
tjenester på 10 mill. kroner. Regnskapet for 2017 viser et mindreforbruk på 17,4 mill. 
kroner.  

 
Resultatet fordelt på ansvarsområder viser for 2017 følgende: 

 
 
Frie inntekter ble i 2017 8,7 mill. kroner høyere enn budsjettert. Netto 
finansutgifter ble 1,6 mill. kroner lavere enn budsjettert.  
 

Regnskap 

2017

Rev bud 

2017 Avvik 2017

Oppr. 

budsjett 

Adm. og styring inkl. politikk 27 796 31 209 3 413 28 660

Opplæringskontoret 2 581 3 481 900 3 421

Skatteoppkreveren for Hadeland 10 341 331 10

Finans * -472 271 -470 218 2 053 -432 508 

Grunnskole 95 704 95 663 -41 89 138

Voksenopplæring 5 492 5 492 0 825

Barnehage  66 652 67 553 901 63 393

Pedagogisk psykologisk tjeneste 4 833 4 888 55 4 297

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 5 998 6 173 175 5 456

Barnevern 18 584 19 227 643 16 330

Flyktninger -14 579 -12 876 1 703 0

Sosiale tjenester 15 957 18 452 2 495 13 815

Kultur  7 012 7 245 233 6 933

Helse 14 489 14 234 -255 14 391

92 362 92 635 273 79 693

Tilrettelagte tjenester 65 567 66 055 488 58 632

Samfunn og miljø 46 396 50 446 4 050 47 514

-17 417 0 17 417 0

* Justert for resultat 2017 som føres på dette ansvarsområdet

Ansvarsområde

Lunner omsorgssenter og hjemmetjenester

Regnskapsmessig mindreforbruk 2017
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Samfunn og miljø har et mindreforbruk på 4,1 mill. kroner i forhold til budsjett. 
Avviket ligger hovedsakelig på eiendomsforvaltning av byggene våre som 
hovedsakelig skyldes ikke budsjetterte interne inntekter knyttet til fordeling av 
kostnader på bygg, men det er også mindre avvik på de øvrige områdene.  
 
Sosiale tjenester har et mindreforbruk på nesten 2,5 mill. kroner og 
Flyktningetjenesten på 1,7 mill. kroner. Sosiale tjenester som tilsvarer området til 
familie, barn og integrering har avvik på flere områder, uten at noe av disse er 
vesentlige. Flyktningetjenesten har mottatt mer tilskudd enn forutsatt i budsjettet 
samtidig som de har hatt økte kostnader til introduksjonsordningen. 
 
Administrasjon og styring inkludert politikk har et mindreforbruk på 3,4 mill. 
kroner. Avviket skyldes at vi har vært tilbakeholden i forhold til kostnader på IKT 
og informasjonsforvaltning, samt at både rådmannens område og fellestjenester 
har positive avvik i forhold til budsjett.  
 
Barnehager sett under ett har et mindreforbruk på kr 901 000. Resultatet varierer 
litt mellom de seks barnehagene. Størst avvik ligger på barnehageområdet sentralt, 
uten at det er noen vesentlige avvik.  
 
Skolene sett under ett har et lite merforbruk på kr 41 000. Tre av våre fire skoler 
har alle ett mindreforbruk, mens en av skolene og skoleområdet sentralt har et 
merforbruk.  
 
Barnevernstjenesten har et mindreforbruk på 0,6 mill. kroner. Mindreforbruket 
skyldes hovedsakelig mindre kostnader knyttet til barnevernstiltak utenfor 
familien.  
 
Se for øvrig avviksforklaringer i kapittel 5.  
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3 Økonomisk utvikling og nøkkeltall  
Dette kapittelet omtaler utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall og indikatorer. 
 

3.1 Driftsregnskapet 

3.1.1 Driftsresultat 

Netto driftsresultat for 2017 er på 12,0 mill. kroner. Resultatet for 2016 var på 23,6 mill. 
kroner. I perioden 2015-2017 har kommunen hatt et resultat som er langt høyere enn hva 
vi har hatt de fire forutgående årene.  
 

 

Figur 3-1 Netto driftsresultat, årene 2010-2017 

 
Fra og med 2014 er kompensasjonen for merverdiavgift knyttet til investeringer ført i 
investeringsregnskapet, ikke i driftsregnskapet som tidligere. Denne endringen medførte 
en reduksjon i brutto og netto driftsresultat, og tallene for 2014 og senere år er derfor ikke 
helt sammenliknbare med tallene for tidligere år. Bedringen ville vært enda høyere fra 
2014 dersom endringen ikke hadde kommet.  
 
Etter flere år med en sunn resultatgrad på ca. 3-3,5 % faller resultatgraden i årene 2011-
2013. I 2014 bedres resultatgraden til 0,9 %, og den fallende trenden i resultatgrad er 
dermed brutt. Vi hadde en ytterligere forbedring i 2015 og netto driftsresultat i % av 
driftsinntektene utgjør 5 %. Dette er over minimumsnivået på 1,75 % anbefalt av teknisk 
beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi fra og med 2014.  
 
Netto driftsresultat i 2015 var vesentlig bedre enn tidligere år. Faktisk må vi tilbake til 
2006 for å finne et netto driftsresultat i denne størrelsesorden for Lunner kommune. I 2016 
utgjorde netto driftsresultat 3,5 %. Netto driftsresultat for 2017 er 1,73 %. Egne 
handlingsregler for kommunen vedtatt høsten 2017 angir at driftsresultatet skal ligge 
mellom 1,75 og 5 % av driftsinntektene. For 2017 er vi så vidt innenfor dette målet. For å 
bygge soliditet er det viktig å ha et netto driftsresultat som ligger innenfor vedtatte 
handlingsregler. 
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Figur 3-2 Netto driftsresultat i % av driftsinntektene, årene 2010-2017 

 
Brutto driftsresultat for 2015 utgjorde 36 mill. kroner og var en kraftig forbedring i forhold 
til tidligere år. Årsaken var hovedsakelig at driftsinntektene vokste med 22,5 mill. kroner 
fra 2014, mens driftsutgiftene var stabile. Brutto driftsresultat for 2016 var på 24 mill. 
kroner. For 2017 utgjør brutto driftsresultat 11,1 mill. kroner og er en nedgang i fra året 
før. Dette skyldes at inntektene har vokst med 14,2 mill. kroner mens utgiftene har vokst 
med 27,1 mill. kroner. Vi ser de to siste årene at utgiftene vokser mer enn inntektene.  
 

3.1.2 Inntektsutvikling 

Det er kun skatteinntektene som øker fra 2016 til 2017. Sammensetningen av inntektene er 
imidlertid om lag som i 2016. De frie inntektene (skatt og rammetilskudd) utgjør 70,6 %, 
andre overføringsinntekter 20,6 % og andre salgs- og leieinntekter 8,7 %.  
 

 
Figur 3-3 Inntekter i driftsregnskapet, årene 2010-2017 

 
I 2011 økte andelen frie inntekter fra 62 % til 69 % med en tilsvarende reduksjon i 
overføringsinntektene. Årsaken er at finansiering av barnehagene fra 2011 ble innlemmet i 
rammetilskuddet. 

 

3.1.3 Utgiftsutvikling 

Lønn og sosiale utgifter utgjør 65 % av de totale driftsutgiftene, renter og avdrag 5,2 % og 
overføringer 4,6 %. Andre utgifter utgjør 26 %, mens netto avsetninger er på - 0,8 %. Det er 
lønn og sosiale utgifter som har økt mest fra 2016 til 2017, samtidig som det har vært 
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mindre endringer i de øvrige utgiftene. Fordelingen mellom de ulike utgiftsgruppene har 
vært relativt stabil de siste årene.  

 

 
Figur 3-4 Utgifter i driftsregnskapet, årene 2010-2017 

 

3.1.4 Netto finansutgifter 

Netto finansutgifter for 2017 utgjør 30,4 mill. kroner. Dette er en økning på 1,2 mill. 
kroner fra 2016. Avdragsutgiftene har økt med 1,5 mill. kroner, mens renteutgiftene er 
redusert med 0,8 mill. kroner. Renteinntektene har også falt noe.  Figuren nedenfor viser 
utviklingen i netto finansutgifter de seneste årene. Som figuren viser øker utgiftene fra år 
til år frem til 2014, og synker fra 2014 til 2015. Hovedforklaringen til nedgangen er det 
lave rentenivået, samt restrukturering av kommunens gjeld som bidrar til lavere 
renteutgifter. Avdragene øker mot slutten av perioden på grunn av en høyere lånemasse. 
 

 

Figur 3-5 Netto finansutgifter, årene 2011-2017 

 
Rentemarkedet har over tid ligget lavt. I økonomiplanen for de neste 4 årene er det ventet 
at netto finansutgifter skal vokse vesentlig som følge av økt gjeld. Brutto driftsresultat, 
det vil si resultat før finansposter, har hatt en positiv utvikling fra 2012 til 2015. Denne 
utviklingen snudde i 2016, og det var en reduksjon i brutto driftsresultat både i 2016 og i 
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2017. Når netto finansutgifter er ventet å stige fra år til år, må også brutto driftsresultat 
forbedres tilsvarende fra år til år dersom ikke netto driftsresultat (resultat etter 
finansposter) skal forverres.  

 

3.2 Balansen 
Kommunens balanse består av eiendeler, gjeld og egenkapital.  
 
Hovedtallene i balansen viser følgende: 

 

Tabell 3.2.1 Hovedtallene i balansen, årene 2011-2017 

 
Kommunens eiendeler øker jevnt i takt med langsiktig gjeld. De ubundne fondene, det vil 
si vår frie kapital utgjør ved utgangen av året 58,7 mill. kroner.  Samtidig har vi bundne 
fond på 24,8 mill. kroner som er midler som skal benyttes til bestemte formål i de 
kommende årene.  
 

3.2.1 Likviditet 

Det er to måleindikatorer på likviditet: 
 
1) Likviditetsgrad 1 

Angir forholdet mellom totale omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Nøkkeltallet bør være 
større enn 2. 
 

2) Likviditetsgrad 2 
Angir forholdet mellom mest likvide omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Nøkkeltallet bør 
være større enn 1. 

 
Likviditetsgran 1 er på 2,0 og likviditetsgrad 2 er på 1,2 ved utgangen av 2017. 
Likviditetsgradene er ved årsskiftet innenfor anbefalte nivåer.  Som figuren nedenfor viser, 
har likviditetsgradene hatt noen svingninger over år, men har allikevel vært innenfor 
anbefalte nivåer.  

(Tall i hele 1000) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Anleggsmidler 948 422 1 027 459 1 132 571 1 221 128 1 366 358 1 460 289 1 513 115

Omløpsmidler 149 722 205 998 188 948 208 541 204 405 211 810 191 351

Sum eiendeler 1 098 145 1 233 457 1 321 520 1 429 669 1 570 762 1 672 099 1 704 466

Ubundne fond 14 302 17 548 18 426 15 434 18 005 48 930 58 721

Bundne fond 26 758 24 162 22 374 26 304 34 277 30 605 24 827

Annen egenkapital 7 586 3 903 -5 036 -3 295 15 040 7 066 1 091

Kapitalkonto 70 643 58 644 47 589 91 128 150 343 146 783 159 762

Sum egenkapital 119 289 104 258 83 354 129 570 217 665 233 383 244 402

Langsiktig gjeld 906 181 1 035 267 1 156 433 1 212 201 1 260 751 1 349 254 1 364 018

Kortsiktig gjeld 72 674 93 933 81 733 87 898 92 347 89 462 96 047

Sum egenkapital og gjeld 1 098 145 1 233 457 1 321 520 1 429 669 1 570 762 1 672 099 1 704 466
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Figur 3-6 Utvikling i likviditetsgrader årene 2010-2017 

 
Vår likviditet påvirkes av både ubrukte lånemidler og premieavvik. Dersom vi justerer 
likviditetsgrad 1 for både ubrukte lånemidler og premieavviket som i balansen er registrert 
som en fordring, men som i realiteten avskrives over år og dermed ikke er likvide midler, 
viser likviditetsgrad 1 kun 1,6. Det vil si at vi da ligger under det anbefalte nivået som skal 
være større enn 2.  
 

3.2.2 Langsiktig gjeld 

Langsiktig gjeld har økt siden 2010. Inntektene har også økt i perioden, men lånegjelden 
har økt prosentvis mer, bortsett fra i 2011 og 2017. Tabellen under viser økningen i 
lånegjeld per innbygger og i faktisk lånegjeld i perioden 2010-2017. I 2017 er det en 
spesiell situasjon, ved at opptak av lån til investeringer på kr 70 595 000 ble vedtatt utsatt 
til 2018. Grafen ville derfor vist en økning i 2017 dersom dette låneopptaket var 
gjennomført. 
 

 

Figur 3-7 Langsiktig gjeld, årene 2010-2017 

 
Langsiktig gjeld per innbygger (utenom pensjonsforpliktelse) utgjør nå kr 63 762 og er en 
reduksjon på kr 2 077 per innbygger fra 2016. 
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Lunner kommune har ved utgangen av 2017 en netto lånegjeld som utgjør 75,9 % av brutto 
driftsinntekter. Dette er en reduksjon på 1,3 % i 2017. Netto lånegjeld er langsiktig gjeld 
uten pensjonsforpliktelser, totale utlån (formidlingslån) og ubrukte lånemidler. Det 
anbefales fra sentralt hold at gjeldsnivået bør være under 75 % av inntektene2, og dette er 
også det vedtatte nivået i kommunens egne handlingsregler for finansielle måltall. Lunner 
kommune har ligget over denne grensen siden 2016.  
 
Høy gjeld gjør kommunen utsatt for renterisiko, som betegner risiko ved endret rentenivå i 
fremtiden. Høyere rente betyr høyere utgifter for å klare å betjene gjelden. Per 2017 er 
om lag 17 % av lånegjelder knyttet til selvkostområder og om lag 10 % av lånegjelden har 
rentekompensasjonsordning. Det vil si at 73 % av lånegjelden er direkte utsatt for 
renterisiko. For å dempe denne er 60 % av kommunens gjeld bundet i fastrenteavtaler per 
31.12.2017. Dette er i henhold til finansreglementet, som sier at mellom 1/3 og 2/3 skal 
være bundet til enhver tid. Dersom renten på kommunens lånegjeld økes med 1 % vil årlige 
renteutgifter øke med 2,3 mill. kroner. Ved økte renteutgifter vil imidlertid bidraget fra 
selvkostområdene også øke. Gitt at selvkostrenten også øker med 1 %, vil dette gi 
merinntekter på 1 mill. kroner, slik at nettoeffekten blir 1,3 mill. kroner. Økt rentenivå vil 
også gi økt rente på våre bankinnskudd. Dersom vi har 100 mill. kroner i banken, vil 1 % 
renteøkning gi 1 mill. kroner i økte renteinntekter. 
 
Høy gjeld er ikke nødvendigvis negativt i seg selv. Det avgjørende er om kommunen har 
forutsetninger for å betjene gjelden på kort og lang sikt, uten at det går vesentlig utover 
tjenestetilbudet.  
 

3.2.3 Soliditet 

Soliditet er et uttrykk for kommunens evne til å tåle fremtidig underskudd eller tap. Her 
måles soliditet ved gjeldsgraden som er gjeld (uten pensjonsforpliktelsen) delt på 
egenkapital. Jo lavere gjeldsgraden er, jo mer solid er kommunen.  
 
Som vi ser av grafen under, har det skjedd en markant økning i gjeldsgraden fra og med 
2011, og videre en kraftig økning også i 2012 og 2013. Økningen i 2011 skyldtes redusert 
egenkapital ved at kapitalkontoen ble redusert med 70 mill. kroner på grunn av en kraftig 
økning i pensjonsforpliktelser knyttet til nye regler for regnskapsføring av pensjon. 
Økningen i 2012 skyldtes i hovedsak økt lånegjeld. I 2013 økte lånegjelden med 60 mill. 
kroner, mens egenkapitalen ble redusert med 21 mill. kroner. I 2014 ble gjeldsgraden 
redusert til om lag på nivå med 2012. Gjelden økte også i 2014, men egenkapitalen økte 
også, hovedsakelig som følge av aktivering av anleggsmidler (kapitalkonto). I 2015 ble 
gjeldsgraden redusert ytterligere til om lag 2,5.  
 
Gjeldsgraden ved utgangen av 2016 var på nesten samme nivå som for 2015. Gjelden økte 
fra 2015 til 2016 med 50,2 mill. kroner samtidig som egenkapitalen økte med 15,7 mill. 
kroner. Fra 2016 til 2017 ble gjelden redusert med 20 mill. kroner fordi låneopptaket for 
2017 er utsatt til 2018. Samtidig har egenkapitalen økt med 11 mill. kroner. Dette gir en 
svak reduksjon i gjeldsgrad fra 2,6 til 2,4. Gode resultater de siste årene har gitt mulighet 
for økte avsetninger til disposisjonsfond. 
 
Av egenkapitalen utgjør bundne fond 24,8 mill. kroner. Dette er midler som er øremerket 
spesielle formål og ikke til kommunens frie disposisjon. Holder vi disse midlene utenfor er 
gjeldsgraden ved utgangen av året på 2,6.  

                                                 
2 Jf. Dokument 3:5 (2014-2015) Riksrevisjonens undersøkelse om kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning. 
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Figur 3-8 Gjeldsgrad, årene 2010-2017 

 

3.2.4 Finansiering av anleggsmidler 

Figuren nedenfor viser at andelen egenkapital brukt til å finansiere investeringer er lav. 
Ved utgangen av 2017 var 72,4 % av kommunens investeringer, det vil si anleggsmidler med 
unntak av videreutlån, aksjer og andeler samt pensjonsmidler, finansiert ved bruk av lån. 
Nedgangen fra 2016 er ikke reell, da låneopptaket for 2017 ikke ble gjennomført i 2017, 
men skal gjennomføres i 2018. Vi vil derfor se en ny økning i langsiktig gjeld i 2018. 
 
Fra og med 2014 ser vi at andelen lånefinansiering går ned i forhold til økningen i 
anleggsmidler. Dette skyldes at fra og med 2014 føres kompensasjon for merverdiavgift 
rett i investeringsregnskapet og inngår da som finansiering av anleggsmidlene. Det bidrar 
til å forklare økningen i andelen finansiert av egenkapital fra og med 2014.  
 

 

Figur 3-9 Forholdet mellom anleggsmidler og lånefinansiering, årene 2010-2017 

 
Lunner kommune har hatt lave frigjorte midler gjennom flere år, og derfor lave reserver 
på fond som kan brukes som egenkapital ved investeringer. I 2015-2017 ble det imidlertid 
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frigjort midler fra drift som har gitt oss mulighet for fondsoppbygging igjen, som figuren 
nedenfor viser.  
 

 

Figur 3-10 Frigjorte midler per år, årene 2010-2017 

 

3.2.5 Ubrukte lånemidler 

Lunner kommune har kun ubrukte lånemidler vedrørende formidlingslån ved utgangen av 
2017. Dette skyldes at lån til investeringer for 2017 først blir tatt opp i 2018. Dersom dette 
lånet hadde vært tatt opp, ville ubrukte lånemidler ligget omtrent 59 mill. kroner høyere. 
Ved utgangen av 2016 hadde kommunen 35,7 mill. kroner i ubrukte lånemidler, og 44,7 
mill. kroner ved utgangen av 2015.  
 
Årsaken til at vi har ubrukte lånemidler ved årets slutt, skyldes hovedsakelig at 
investeringsprosjektene våre ikke har den fremdriften som er lagt til grunn ved 
budsjettering av prosjektene. Låneopptakene det enkelte år er i tråd med budsjettert 
lånefinansiering av investeringer, med et unntak av 2017 som nevnt over. Erfaringsmessig 
viser det seg at en del prosjekter trekker ut i tid, slik at kostnaden først kommer året etter 
at lånet er tatt opp.  
    
Det er i stor grad ubrukte lånemidler som har reddet kommunens likviditet tidligere år. Et 
stadig redusert omfang av ubrukte lånemidler utfordrer kommunens likviditet og 
understreker behovet for å bygge opp fond.  
 
Arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og gir uttrykk for vår 
evne til å betjene gjelden vår.  Arbeidskapitalen er på 95,3 mill. kroner ved utgangen av 
2017. Ved utgangen av 2016 var arbeidskapitalen på 122,3 mill. kroner.  Selv om vi har en 
reduksjon i ubrukte lånemidler i forhold til tidligere år, er arbeidskapitalen svært god. 
Dette skyldes at vi i løpet av de siste årene har avsatt betraktelig mer kapital på fond.    
 
Ved utgangen av 2015 var ubrukte lånemidler om lag 40 % av arbeidskapitalen som vist i 
figuren under. Ved utgangen av 2016 utgjorde denne andelen om lag 29 % av 
arbeidskapitalen, noe som er positivt fordi det ikke er bærekraftig å basere kommunens 
likviditet på lånte midler. Det lave nivået i 2017 skyldes at lån til investeringer for 2017 
ikke er tatt opp enda.   
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Figur 3-11 Ubrukte lånemidler i % av arbeidskapitalen, årene 2010-2017 

 

3.2.6 Pensjon 

Lunner kommune har pensjonsordning for sine ansatte i Kommunenes Landspensjonskasse 
(KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Arbeidstakerne opptjener seg rett til fremtidig 
pensjon over den tiden de er ansatt i kommunen. Pensjonsforpliktelsen i regnskapet 
gjenspeiler den forholdsmessige andelen av nåverdien av framtidige pensjonsutbetalinger 
som er opptjent av de ansatte på tidspunktet for regnskapsavleggelsen. 

3.2.6.1 Pensjonsforpliktelse  

Pensjonsforpliktelsene fremkommer ved å ta påløpt pensjonsforpliktelse ved inngangen til 
året (gjeld) og legge til nåverdien av årets pensjonsopptjening og rentekostnaden av 
påløpt pensjonsforpliktelse. Så trekkes utbetalte pensjoner i fra (kun i KLP-ordningen), og 
man må til slutt trekke fra eller legge til estimatavvikene for å få oppdatert verdi på 
pensjonsforpliktelsen.  
 
Ved utgangen av 2017 utgjør pensjonsforpliktelsen 786 mill. kroner og langsiktig gjeld 
inklusive pensjonsforpliktelser utgjør om lag 1,4 mrd. kroner. Netto pensjonsforpliktelse, 
som er pensjonsmidlene som kommunen har innbetalt til pensjonsordningen (eiendel) 
minus pensjonsforpliktelsen (gjeld) har utviklet seg som vist i figuren på neste side.   
 

 

Figur 3-12 Utvikling i netto pensjonsforpliktelse, årene 2010-2017 
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Som figuren over viser, har netto pensjonsforpliktelse økt kraftig i perioden 2010-2013.  
Økningen i 2011 skyldtes endret balanseføring av pensjonsmidler. Etter dette har 
pensjonsforpliktelsene svingt noe.  
 
Det skal foretas ny beregning av pensjonsforpliktelser hvert år. Ved ny beregning skal 
oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Endringer fra ett år til 
det neste kalles estimatavvik.  
 
Som tabellen nedenfor viser, har pensjonsforpliktelsen både i KLP-ordningen og SPK-
ordningen økt fra 2016 til 2017. Samlet har kommunens pensjonsforpliktelse (eks 
arbeidsgiveravgift) økt med 36 mill. kroner fra 2016 til 2017.  
 

 

Tabell 3.2.2 Kommunens pensjonsforpliktelse 

 

3.2.6.2 Premieavvik  

Premieavviket oppstår fordi pensjonskostnadene som skal belastes i regnskapet beregnes 
på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen. Det vil normalt 
være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og 
beregnet pensjonskostnad kalles premieavvik og skal inntekts- eller utgiftsføres i 
driftsregnskapet.  
 
Ved utgangen av 2017 var akkumulert premieavvik på 29,8 mill. kroner. Det er omtrent 
uendret siden utgangen av 2016. Premieavviket betyr at kommunen over flere år har 
utbetalt mer til våre pensjonsleverandører enn det vi har regnskapsført som 
pensjonskostnad. Dette er i tråd med gjeldende regelverk for kommunesektoren, men 
skaper store utfordringer i kommuneøkonomien og svekker kommunens likviditet.  
 

3.2.6.3 Pensjonsmidler  

Pensjonsmidlene fremkommer ved å ta verdien av pensjonsmidlene ved årets start 
(eiendel), legge til forventet avkastning på pensjonsmidlene og premieinnbetalingen. 
Utbetalte pensjoner trekkes fra og man må også trekke fra eller legge til estimatavvikene 
for å få oppdatert verdi på pensjonsmidlene. 
 
I KLP-ordningen har pensjonsmidlene økt med om lag 48 mill. kroner fra 2016 til 2017. I 
SPK-ordningen er pensjonsmidlene om lag uendret. Samlede pensjonsmidler har økt med 
48 mill. kroner fra 2016 til 2017.  
 

Spesifisert pensjonsforpliktelse 

(hele tusen kroner)
2017 2016 2017 2016

Påløpt forpliktelse 31.12 foregående år -598 384 -559 004 -132 894 -136 801

Nåverdi av årets penjsonsopptjening -27 052 -27 068 -7 940 -7 648

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse -24 666 -23 342 -4 916 -4 817

Utbetalte pensjoner 19 085 17 040 0 0

Estimatavvik på forpliktelsen -756 -6 009 9 984 16 372

Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12 regnskapsåret -631 773 -598 384 -135 766 -132 894

KLP SPK
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Tabell 3.2.3 Kommunens pensjonsmidler 

 
Pensjonsforpliktelsene har økt mindre enn pensjonsmidlene. Det er grunnen til at netto 
pensjonsforpliktelse reduseres fra 2016 til 2017, jf. figur 3-12.  
 

  

Spesifiserte pensjonsmidler

(hele tusen kroner)
2017 2016 2017 2016

Verdi av pensjonsmidlene per 31.12 foregående år 492 780 457 862 95 519 114 813

Forventet avkastning på pensjonsmidlene 22 985 21 326 3 665 3 746

Premieinnbetaling eks. admkostnader 33 823 32 718 8 909 9 323

Utbetalte pensjoner -19 085 -17 040 0 0

Estimatavvik pensjonsmidler 10 622 -2 085 -12 712 -32 363

Estimerte pensjonsmidler 31.12 regnskapsåret 541 125 492 780 95 380 95 519

KLP SPK
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4 Forhold av betydning for økonomisk utvikling og sentral 
økonomisk informasjon 

 

4.1 Nøkkeltall  
For å belyse kommunens økonomiske handlingsrom og evnen til å finansiere aktiviteten og 
møte forpliktelsene, både på kort og lang sikt, benyttes tre indikatorer3, som er nærmere 
beskrevet tidligere i årsberetningen, nemlig:  
 

 Gjeldsnivået - bør være under 75 % av inntektene 

 Netto driftsresultat- bør være 1,75 % av inntektene4 

 Disposisjonsfond- bør være 5 % av inntektene 
 

Kommuner som scorer dårligere enn anbefalt på alle disse indikatorene har «begrenset 
økonomisk handlingsrom i møte med eventuell reduksjon av inntekter eller økte 
renteutgifter og andre økte utgifter», i følge Riksrevisjonen5. 
 
I august 2017 vedtok kommunestyret handlingsregler for finansielle måltall. De er ikke 
svært ulike anbefalingene fra TBU, men det er noen forskjeller. Handlingsreglene til 
Lunner kommune er slik: 

 
 Netto driftsresultat skal være mellom 1,75 % og 5 % av driftsinntektene.  

o I netto driftsresultat skal det være avsatt en udisponert buffer på 3 mill. kroner 
til uforutsette utgifter i løpet av året.  

 Gjeldsnivået skal normalt være under 75 % av driftsinntektene.  

 Disposisjonsfondet skal være minst 5 % av driftsinntektene.  
o Den delen av disposisjonsfondet som overstiger 7 % av inntektene, kan benyttes 

til finansiering av investeringer eller driftstiltak som ikke er av varig karakter.  
o Buffer på 2 % ligger som en ytterligere sikkerhet for uforutsette hendelser i 

tillegg til den reserverte tilleggsbevilgningen under pkt. 1. Dersom denne 
benyttes, må den dekkes opp i forbindelse med budsjettprosessen for det 
påfølgende år.  

o Disposisjonsfondet må minst være like stor som balanseført premieavvik.  
 
Lunner kommune har per utgangen av 2017 et netto driftsresultat på 1,73 % av inntektene, 
gjeldsnivå på 75,9 % av inntektene, og disposisjonsfond på 8,4 % av inntektene. Det betyr 
at Lunner har et netto driftsresultat omtrent som i handlingsreglene, og et 
disposisjonsfond som er høyere enn kravet i handlingsregelen. Gjeldsnivået er allerede før 
opptak av lån til investeringer for 2017 (som skal skje i 2018) høyere enn vedtatt.  
 
Disposisjonsfondene har hatt en god utvikling etter disponering av de positive resultatene 
som vi hadde i 2015 og 2016, noe som har gitt oss en vesentlig forbedring i kommunens 
soliditet. I budsjettet for 2018 er det budsjettert med å bruke netto 3,6 mill. kroner fra 
disposisjonsfond. Det positive resultatet for 2017 åpner for å avsette mer til 
disposisjonsfond også i 2018. Gjeldsnivået forventes å stige ytterligere i kommende 
økonomiplanperiode.  
 

                                                 
3 Dokument 3:5 (2014-2015) Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning. 
4 Teknisk beregningsutvalg for kommunesektoren har kommet med dette nivået for 2014 i sin rapport per november 2014.  
5 Side 8 i Dokument 3:5 (2014-2015) 
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Etter flere år med gode resultater, som har gitt kommunen nytt handlingsrom, har vi 
betydelige fremtidige utfordringer.  
 
Det er usikkerhet knyttet til utviklingen i finanskostnader i de kommende årene. 
Rentenivået har over flere år vært svært lavt og vi må vente at rentenivået kan stige i 
fremtiden. I økonomiplanperioden 2018-2021 er det beregnet finanskostnader basert på 
investeringstiltakene som er prioritert i perioden. Endringen i estimerte finanskostnader i 
perioden viser at finanskostnadene øker med henholdsvis 6 mill. kroner i 2019, 14 mill. 
kroner i 2020 og hele 18 mill. kroner i 2021 i forhold til nivået i 2018. Dette vil påvirke vårt 
handlingsrom.  
 
Det er behov for en større omstillingsprosess for å skape rom for de økte finanskostnadene, 
ny aktivitet og balanse i driften. Dette kan medføre at innsparingene kommer på andre 
steder enn det som ligger i vedtatt økonomiplan. Kuttene i 2019-2021 kommer på toppen 
av vesentlige kutt i 2018.  Det vil i tillegg bli behov for å finne varig løsning på kostnader 
som i 2018 er dekket ved bruk av disposisjonsfond. 
 
Vedtatt økonomiplan for perioden 2018-2021 viser at netto driftsresultat i prosent av 
driftsinntektene ligger langt under anbefalt nivå, som vist i tabellen under.  
 

  2018 2019 2020 2021 

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene -1,0 -1,1 -1,2 -1,3 

Justert for bruk/avsetning til bundet fond -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 

Tabell 4.1.1 Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, økonomiplanen 2018-2021 

 
Kommunens kontinuerlige fokus på forbedring og innovasjon vil kunne bidra til å finne 
smartere løsninger i driften. I tillegg må nye investeringsprosjekter vurderes meget nøye 
før de vedtas, slik at den økonomiske bærekraften sikres også fremover.  
 

4.2 Befolkningsendringer 
Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter. 
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det 
flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen. 
 
Per 4. kvartal 2017 hadde Lunner kommune i alt 9 065 innbyggere. Utviklingen i antall 
innbyggere fra 1997 og frem til i dag vært varierende. De senere årene har vi hatt et noe 
stigende fødselsoverskudd samtidig som nettoinnflytting inklusiv inn- og utvandring har 
gått ned. Folkeveksten totalt har gått ned hvert år i fra 2011. Tallene for 2017 viser per 4. 
kvartal at kommunen har hatt en negativ folkevekst på 15 personer. 
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 Figur 4-1 Årlig befolkningsendring per 4. kvartal, kilde SSB 

 
Alderssammensetningen i kommunen har betydning for kommunens kostnader og inntekter. 
Oversikt over dagens innbyggere viser at vi har en relativt ung befolkning med mange som 
er i utdanningsfasen. Samtidig har vi også mange innbyggere i arbeidsaktiv alder. Andel 
innbyggere i alderen 70 år og mere er relativt lav i forhold til innbyggerantallet totalt.  
 
 

 

Figur 4-2 Aldersfordeling per 1. januar, Kilde SSB 

 
Framskrivning fra SSB (middels nasjonal vekst) indikerer at på kort sikt vil kommunen få en 
større andel av befolkningen i aldersgruppen 13-15 år og 67-79 år. Øvrige deler av 
befolkningen vil være relativt stabil i antall. Prognosene viser at antall innbyggere i 2040 
antas å være 11 131, som er en økning på 18,6 %. På lang sikt er det ventet vekst spesielt i 
aldersgruppen 67 år og eldre. Dette er med på å forme kommunens tjenester i årene som 
kommer og spesielt innenfor pleie og omsorgstjenester vil vi måtte levere gode og 
effektive tjenester til en stadig økende brukergruppe.   
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4.3 Hva bruker vi kommunens midler til?  
Kommunens drift styres i stor grad av inntektene og tjenestetilbudet vårt må tilpasses de 
inntektene vi har.   
 
Vi bruker mest midler på helse og omsorg, grunnskoleopplæring og barnehager. 
Gjennomsnittlig har vi siden 2010 til i dag brukt 30 % på helse og omsorg. Dernest har vi i 
samme tidsrom brukt 25,4 % av kommunens midler til tjenester innenfor 
grunnskoleopplæring og 12,5 % til barnehager. Brutto driftsutgifter fordelt på de 
forskjellige sektorene innenfor kommunen fremkommer av figuren under. 
 
Siden 2010 og frem til i dag har det vært kun små endringer i de økonomiske 
prioriteringene av tjenestetilbudet i Lunner kommune. Kostnadene knyttet til helse og 
omsorg har økt noe frem til 2014, før de så har gått noe ned. Størst svingninger er det i 
forhold til hva vi bruker på barnevern. Dette er naturlig da dette er lovpålagte tjenester 
som styres ut i fra behov og som ikke er forutsigbare.  
 
Selvkosttjenestene vann, avløp og renovasjon (avfall) viser at utgiftene på dette området 
kun har hatt små svingninger og således har vært relativt stabile.  
 
 

 

Figur 4-3 Brutto driftsutgifter fordelt på sektorer, kilde SSB 
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Utviklingen sett ut i fra prognoser på befolkningsvekst viser at kommunen også fremover vil 
bruke mye av sine ressurser til spesielt helse og omsorg samt grunnskoleopplæring.  
 
Prognose fra KS viser at utgiftsbehovet til Lunner kommune vil endre seg.  Utgiftsbehovet 
til pleie og omsorg vil øke jevnt i takt med flere eldre. Samtidig vil også utgiftsbehovet i 
grunnskole øke noe fra 2020, mens utgiftsbehovet i barnehage vil være stabilt frem til det 
øker noe i 2024. Dette gjør at vi hele tiden må ha fokus på hvordan vi kan gi gode tjenester 
på en effektiv måte og prioritere ut i fra behov i tjenestene. 
 

 

Figur 4-4 Endret utgiftsbehov demografi – Lunner kommune 2017-2027, kilde KS’ prognosemodell 
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5 Redegjørelse for vesentlige budsjettavvik   
Vesentlige avvik måles ut i fra avviket mellom justert budsjett og avlagt årsregnskap. For 
2017 er budsjettet vedtatt på funksjon og rapporteringen i regnskapet skal ligge på samme 
nivå som budsjettet.  Avvikene knytter seg til regnskapsskjema for drift (1A og 1B) og 
regnskapsskjema for investering (2A og 2B).  

5.1 Drift  
Vesentlige avvik på driftsregnskapet er avvik som utgjør 10 % eller mer i forhold til justert 
budsjett og avvik i beløp på kr 100 000 eller mer. Det har i tillegg vært en skjønnsmessig 
vurdering av om dette er interessant informasjon. For fullstendig oversikt over samtlige 
funksjoner vises til regnskapet for 2017 og vedlegg til dette dokumentet.   
 
Kontroll og revisjon, funksjon 110, har et mindreforbruk på kr 407 000. Avviket skyldes at 
kostnadene til revisjon for 2017 ble vesentlig lavere enn budsjettert. Betalt à konto 
gjennom året er i tråd med budsjett, men avregning viser at det er brukt færre timer.  
 
Funksjon 120 Administrasjon har et mindreforbruk på kr 3 486 000. Avviket er sammensatt 
av mindre og større avvik på flere tjenesteområder og består hovedsakelig av: 

 Lavere lønnskostnader, pensjonskostnader med tilhørende arbeidsgiveravgift enn 
budsjettert og mottatt refunderte sykepenger som ikke har blitt benyttet til å erstatte 
arbeidskraft på flere av tjenestene innenfor funksjon 120. 

 Midler avsatt i budsjettet for 2017 som ikke er blitt benyttet i driften.  

 Avsatt midler til medarbeiderskap som i liten grad ble gjennomført i 2017. 

 Merforbruk på kantina på rådhuset, kr 137 000, som skyldes hovedsakelig lavere 
inntekter enn budsjettert da kantina var stengt flere måneder sommeren 2017.  

 Mindreforbruk IKT og informasjonsforvaltning på kr 843 000 skyldes at totalsituasjonen 
i økonomien på Fellesadministrasjon har gjort at en var tilbakeholden med utgifter på 
IKT.  

 Internfakturering av kostnader i kommunen som er budsjettert på funksjon 190, jf. 
omtale av funksjon 190 under gir et avvik mot budsjett på kr 965 000. 

 Mindreforbruk på Økonomi og personal på 1,2 mill. kroner som hovedsakelig skyldes 
lavere lønnskostnader og kostnader til HMS-tiltak, samt mottatte lønnsrefusjoner som 
ikke er brukt til vikarer.  

 
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, funksjon 121, har et merforbruk på              
kr 749 000. Avviket skyldes hovedsakelig merforbruk knyttet til lønnskostnader da 
prosjektledelse ikke er hentet fra prosjekt, men er dekt inn på øvrige ansvar innenfor 
eiendom og infrastruktur, slik at ansvarsområdet Samfunn og miljø totalt sett går i pluss 
for 2017. I tillegg er det mindre avvik knyttet til interne kostnader som er budsjettert på 
funksjon 190, men kostnadsført på funksjon 121. Se omtale av funksjon 190 under.  
 
Funksjon 130 Administrasjonslokaler har et mindreforbruk på kr 270 000. Avviket skyldes at 
det er dekt noe av kostnadene til blant annet prosjektledelse fra andre funksjoner.  I 
tillegg knytter avviket seg til interne kostnader som er budsjettert på funksjon 190, men 
kostnadsført på funksjon 130. Se omtale av funksjon 190 under.  
 
Avvik på funksjonene 170 premieavvik, 171 amortisering tidligere års premieavvik, 172 
pensjon og 173 premiefond må sees i sammenheng med avvik pensjon på 
tjenestefunksjoner. Hoveddelen av pensjonskostnadene belastes tjenestefunksjonene 
basert på hvor høye lønnskostnadene har vært på de forskjellige tjenestefunksjonene. 
Pensjonskostnadene budsjetteres på bakgrunn av prognoser fra pensjonsselskapene og 
virkeligheten blir som regel litt annerledes. Vi budsjettjusterte ikke i henhold til de siste 
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prognosene fra KLP og SPK høsten 2017. Noen ganger kommer prognosene for sent til at vi 
får dem med på budsjettjusteringen for 2. tertial. Premieavvik er forskjellen mellom 
aktuarberegnet pensjonskostnad og innbetalt premie. Avviket mellom budsjett og regnskap 
på 3,6 mill. kroner må ses i sammenheng med avvik på pensjon på øvrige funksjoner. 
Pensjon (AFP og sikringsordning) har et avvik mellom budsjett og regnskap på kr 576 000 og 
skyldes at hele AFP-kostnaden er budsjettert på funksjon 172, mens kostnaden er 
regnskapsført på tjenestefunksjoner.  
 
Avvik på funksjon 190 skyldes at denne funksjonen kun benyttes i budsjetteringsøyemed 
ved fordeling av interne kostnader og inntekter knyttet spesielt til byggene våre. Vi har 
ikke anledning til å føre noe på denne funksjonen i regnskapet. Kostnads- og 
inntektsføringen gjøres på de riktige inntekts- og kostnadsartene.  
 
Funksjon 211 styrket tilbud førskolebarn har et positivt avvik på kr 764 000. Forklaringen 
her er todelt. Det ene er at en i stor grad har sett barnehagesektoren under ett, og derfor 
ikke hatt fokus på den enkelte funksjon i forhold til budsjettkorrigeringer. Den andre 
forklaringen er at vi har hatt en langtidssykemeldt som det ikke ble satt inn vikar for, 
overføring til private har vært lavere enn budsjettert og noe lavere lønnskostnader enn 
budsjettert.  
 
Gran og Lunner voksenopplæring, funksjon 213, har et avvik mot budsjett på kr 808 000. 
Det største avviket knytter seg til fordelte utgifter på eiendomsforvaltning av bygg som gir 
en lavere inntekt enn budsjetter på kr 118 189. kroner. Dette må ses i sammenheng med 
avviket på funksjon 190. Samtidig er det et overforbruk knyttet til renhold på kr 106 000 
og strøm på kr 463 000.  
 
Skolefritidstilbud, funksjon 215, har et positivt avvik på kr 103 000. SFO ved Harestua skole 
har et mindreforbruk på kr 54 000 samtidig som Lunner barneskole har et merforbruk på   
kr 30 000. Øvrige skoler har kun mindre avvik. Pensjon sentralt for SFO har et positivt avvik 
på kr 76 000. Se kommentarer knyttet til avvik på pensjon under. Avviket på Lunner 
barneskole er knyttet opp mot ekstra bemanning i forhold til elever med særskilte behov. 
Ved Harestua skole har kostnadene vært noe høyere enn budsjettert, men dette er oppveid 
av høyere brukerbetaling ved SFO enn budsjettert slik at en totalt sett har et positivt 
resultat.  
 
Funksjon 221 førskolelokaler og skyss har et merforbruk på nesten 1,2 mill. kroner som 
skyldes interne kostnader på drift og renhold som er budsjettert på funksjon 190, jf. 
omtale av funksjonen over. I tillegg er det en feilfordeling av lønn renhold mellom 
tjenester samt at vi ikke har fått forventet uttelling på redusert strømforbruk av EPC-
prosjektet.  
 
Vi har et mindreforbruk på funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer på             
kr 463 000. Avviket skyldes at det har vært færre kostnadskrevende tiltak til personer med 
rus i regi av NAV.  
 
Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger har et positivt avvik mot budsjett på nesten 
1,1 mill. kroner. Det er en feil i beregnet inntekt husleie i budsjettet, slik at vi har mottatt 
kr 730 000 mer i inntekter enn budsjettert på utleieboliger. I tillegg er det et 
mindreforbruk på funksjonen knyttet til strøm på kr 381 000, da de som bor i leilighetene 
betaler egen strøm samt renhold på kr 153 000. Det er også et merforbruk i forhold til 
boligforvaltning Flyktningetjenesten på kr 290 000 som primært skyldes høyere kostnader 
til husleie enn budsjettert og lønnskostnader, med tilsvarende økte refusjoner fra Gran 
kommune.  
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Avviket på funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak på kr 447 000 skyldes en 
periodiseringsfeil. En faktura mottatt i 2017 vedrørende 2018 er ved en feil utgiftsført i 
2017 og ikke periodisert til regnskapet for 2018.  
 
Kvalifiseringsprogrammet, funksjon 276, har et mindreforbruk på kr 833 000. Det har over 
tid vært færre deltakere i kvalifiseringsprogrammet enn forventet. Fylkesmannen peker 
også på dette i kommunebildet 2017. Det søkes i samarbeid med NAV å finne svar på 
hvorfor tallene er lave. Nav jobber aktivt for å øke antall deltakere. Budsjett for 2018 er 
justert ned til et mer realistisk nivå. 
 
Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig, funksjon 283, har et avvik mot 
budsjett på kr 177 000. Avviket skyldes høyere lønnskostnader enn budsjettert gjennom 
året samt høyere kostnader til låneadministrasjon enn budsjettert.  
 
Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde, funksjon 285, har totalt et avvik på 
kr 634 000. Avviket må ses opp mot tjeneste 8501 Generelle statstilskudd vedrørende 
flyktninger. Overføring fra staten på kr 845 000 er inntektsført på tjeneste 8501, men er 
budsjettert på tjeneste 2851. Resterende avvik skyldes en feil i budsjettjustering i 
forbindelse med avvikling av Lundby statlige asylmottak.  
 
Funksjon 290, Interkommunale samarbeid, har et avvik på kr 311 000. Avviket utgjør 
Lunner kommune sin andel av kostnadene til Skatteoppkreveren. Regnskapet avlegges årlig 
med et resultat i balanse da resultatet gjøres opp mot de samarbeidende kommunene ved 
årets slutt. Se kapittel 11.5.   
 
Funksjon 301 plansaksbehandling har ett avvik på kr 482 000. Deler av dette inngår i 
selvkostberegningen på dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplaner.  Avviket er 
sammensatt av 

 Mindreforbruk arbeid med reguleringsplan som ikke inngår i selvkost på kr 248 000. 

 Merforbruk arbeid med reguleringsplan som inngår i selvkost på kr 431 000. 

 Merforbruk på området dispensasjon fra kommuneplan som inngår i selvkost på           
kr 301 000. 

 Merforbruk arbeid med kommuneplan kr 95 000. 

 Mindreforbruk kommuneplanrevisjon kr 97 000. 

 
Mindreforbruket på tjenesten reguleringsplan, som ikke er en del av selvkost, skyldes at 
det i budsjettet er avsatt kr 200 000 til områdereguleringsplan Roa som ikke har blitt 
benyttet i 2017.  
 
Merforbruket på tjenesten kommuneplan må ses mot mindreforbruket på 
kommuneplanrevisjon. Avvikene skyldes at det er budsjettert med kr 100 000 til kjøp av 
konsulenttjenester til oppstart av arbeidet med kommuneplan samfunnsdel på tjenesten 
kommuneplanrevisjon, men hvor kostanden er ført på tjeneste kommuneplan. Disse 
avvikene går derfor mot hverandre.  
 
Merforbruket innenfor selvkostområdene skyldes delvis at vi har hatt en gjennomgang av 
selvkostområdene i 2017 og har fått på plass en fordeling mellom selvkostområdene som er 
tilpasset de organisatoriske endringene som er gjort på disse områdene i 2017. Dette lå 
ikke til grunn når budsjettet på selvkostområdene ble lagt. 2017 er også første året vi har 
skilt ut den delen av arbeidet med reguleringsplan som inngår i selvkost på en egen 
tjeneste. Selvkostregnskapet viser at vi på reguleringsplaner hadde en dekningsgrad på 
64,2 % i 2017, det vil si at kostnadene var høyere enn inntektene. Dekningsgraden på 
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dispensasjon fra kommuneplan viser 138,5 % i 2017, det vil si at her hadde vi høyere 
inntekter enn kostnader.   
 
Når det gjelder arbeidet med reguleringsplaner er det ofte slik at når kostnaden knyttet til 
arbeidet påløper ikke bestandig kommer i samme året som gebyrinntekten. Dette er det 
vanskelig å forutse når budsjettet legges.  
 
På selvkostområdene har det i 2017 vært en del endringer i hvem som jobber med selvkost 
innenfor de enkelte selvkostområdene og det har vært nødvendig med en gjennomgang av 
fordeling av kostnader på selvkostområdene. På grunn av begrenset kapasitet på 
lønnsavdelingen høsten 2017, har det ikke vært foretatt nødvendige korrigeringer av 
direkte lønnskostnader på selvkostområdene etter gjennomgangen som ble foretatt høsten 
2017. Dette gjør at kostnadene i regnskapet på de enkelte selvkostområdene ikke er helt 
korrekt. Endringene er manuelt beregnet og justert i selvkostmodellen, slik at dette har 
ikke påvirket resultatet i selvkostregnskapet.  
 
På bygg-, deling- og seksjoneringssaker, funksjon 302, har vi et avvik på 341 000. Denne 
funksjonen inngår i sin helhet i selvkostområdene byggesaksbehandling, behandling av 
utslippssaker og kontroll av private avløpsanlegg. Avviket på byggesaksbehandling på         
kr 263 000 skyldes hovedsakelig høyere bruk av selvkostfond enn budsjettert på grunn av 
økte kostnader. Tilsvarende på behandling av utslippssaker endte vi opp med et resultat 
som gjør at vi måtte avsette midler til selvkostfondet istedenfor å bruke av fondet som 
budsjettert. Kontroll av private avløpsanlegg har et avvik på kr 118 000 mot budsjett som 
skyldes at kostnadene har vært høyere enn forutsatt i budsjettet, slik at resultatet for 
2017 gjør at vi måtte bruke mer av selvkostfondet. Viser for øvrig til omtalen ovenfor i 
forhold til avvik mellom selvkostregnskapet og det avlagte regnskapet på 
selvkostområdene. 
 
Funksjon 303, Kart og oppmåling, har et positivt avvik på kr 617 000. Avviket skyldes 
hovedsakelig at tjenesten kartverk har hatt lavere lønnskostnader enn budsjettert på grunn 
av vakanse i en stilling gjennom året. Funksjon 303 inneholder også selvkosttjenesten 
oppmåling som hadde et avvik i forhold til budsjett på kr 96 000. Dette skyldes vesentlig 
større aktivitet på dette området i 2017 i forhold til hva som ble forutsatt i budsjettet, slik 
at vi fikk høyere inntekter enn budsjettert. Dette er tre hyttefelt som ble opprettet og 
tinglyst og betalt for men jobben med oppmåling og merking utføres i 2018 eller 2019. 
Hyttefeltene ble innmeldt høsten 2017 og var ikke kjent når budsjettet ble lagt. Resultatet 
for 2017 ble at vi måtte avsette et større beløp til selvkostfond. 
 
Tilrettelegging og bistand for næringslivet, funksjon 325, hadde en reduksjon av budsjettet 
på grunn av senere fremdrift på stedsutviklingsprosjekt Roa på kr 800 000 etter 2. 
tertialrapportering, samtidig som en har hatt merforbruk på andre utgiftsposter. Totalt har 
området et merforbruk på kr 204 000. 
 
Forebygging av brann og andre ulykker, funksjon 338, har et avvik på kr 334 000. Avviket 
skyldes at vi har hatt noe høyere inntekter enn budsjettert (kr 167 000). Samtidig har 
kostnadene blitt lavere ved at blant annet kostnader til brannsamarbeidet med Gran 
kommune, herunder også feiertjenesten som inngår i selvkost, har kostet oss kr 218 000 
mindre enn hva vi forutsatte i budsjettet.  
 
Funksjon 340 Produksjon av vann og funksjon 345 distribusjon av vann utgjør til sammen 
selvkostområdet på vann. Produksjon av vann er primært vannverket hvor vi har et 
samarbeid med Gran kommune. Resultatet for 2017 viser et positivt avvik på produksjon av 
vann på kr 717 000 i forhold til budsjett. Samtidig har vi et avvik på distribusjon av vann på 
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kr 482 000. Avvikene skyldes at vi har hatt mindre behov for vedlikehold av anlegget enn 
forventet i budsjettet på produksjon av vann og noe mer vedlikehold av ledningsnettet enn 
forutsatt i budsjettet på distribusjon av vann. Selvkostregnskapet viser at vi på vann har 
hatt kr 460 000 høyere inntekter enn budsjettert i 2017, samtidig som kostnadene også har 
vært høyere. Dette gjør at vi har brukt kr 713 000 mer av selvkostfondet enn hva som lå i 
budsjettet. Viser for øvrig til omtalen ovenfor i forhold til avvik mellom selvkostregnskapet 
og det avlagte regnskapet på selvkostområdene. 
 
Avløpsrensing, funksjon 350, har et avvik mot budsjett på kr 924 000 og 
Avløpsnett/innsamling av avløpsvann, funksjon 353, har et positivt avvik på 1,1 mill. 
kroner. Funksjonene utgjør til sammen selvkostområdet avløp. Avviket skyldes at vi har 
hatt behov for mer vedlikehold av anlegget enn forventet. Samtidig har vi hatt nesten 1,8 
mill. kroner høyere inntekter enn budsjettert. Selvkostregnskapet viser at vi til sammen 
har brukt kr 4,9 mill. kroner i 2017 fra selvkostfondet for avløp. Viser for øvrig til omtalen 
ovenfor i forhold til avvik mellom selvkostregnskapet og det avlagte regnskapet på 
selvkostområdene. 
 
Funksjon 360 naturforvaltning og friluftsliv har ett merforbruk på kr 243 000. Avviket 
skyldes at det er brukt kr 145 000 mindre av bundet fond enn budsjettert. Deler av lønna 
til rådgiver natur og miljø har tidligere vært dekt av bundet driftsfond. Fra og med 2017 
inngår dette i budsjettet på ordinært vis. Dette er det ikke tatt høyde for når budsjettet 
ble lagt, slik at bruk av fond er lavere enn budsjettert. I tillegg er det mindre avvik på 
kostnader og inntekter som utgjør avviket. 
 
Bibliotek, funksjon 370, har et positivt avvik mot budsjett på kr 249 000. Avviket skyldes 
hovedsakelig refusjon i forbindelse med langtids sykefravær blant ansatte, høyere 
gebyrinntekter og noe lavere driftskostnader enn budsjettert.  
 
Funksjon 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg har et positivt avvik på 2,7 mill. 
kroner. Avviket knytter seg til idrettshallen på Harestua og skyldes en feilbudsjettering på 
nesten 1,6 mill. kroner. Det er i tillegg naturlig at vi har ett lavere kostnadsnivå på 
forvaltnings- og driftskostnader på bygget så lenge vi er i garantiperiode. 
 
Avvik på funksjon 393, Gravplasser og krematorier på kr 234 000,- skyldes at budsjettet 
knyttet til denne kostnaden ved en feil er blitt lagt på funksjon 390, jf. avvik på funksjon 
390.  
 

5.2 Investering  
Det ble opprinnelig budsjettert 109,7 mill. kroner til investeringer i 2017. Finansiering av 
investeringene var forutsatt fordelt med 91,8 mill. kroner i lån, 11,2 mill. kroner i 
merverdiavgiftskompensasjon, 2,8 mill. kroner i tilskudd og 3,9 mill. kroner i annen 
finansiering. 
 
I løpet av året ble det foretatt budsjettjusteringer som medførte en reduksjon av 
investeringsrammen til 82,4 mill. kroner, finansiert med 63,6 mill. kroner i lån, 9,1 mill. 
kroner i merverdiavgiftskompensasjon, 0,6 mill. kroner i tilskudd og 9,1 mill. kroner i 
annen finansiering.  
 
Regnskapet viser at det er brukt 67,1 mill. kroner, finansiert med 33,1 mill. kroner i lån, 
5,5 mill. kroner i merverdiavgiftskompensasjon, 0,6 mill. kroner i tilskudd og 16,6 mill. 
kroner i annen finansiering. Udekket i investeringsregnskapet er 11,3 mill. kroner. 
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Årsaken til avviket mellom det som opprinnelig var budsjettert til investeringer og justert 
budsjett er i hovedsak at rammen på en del prosjekter er tatt ned i 2017, for 
rebudsjettering i budsjett 2018. Dette gjelder både påbegynte prosjekter og ikke 
påbegynte prosjekter, der det i løpet av året ble tydelig at en del av utgiftene ikke ville 
påløpe før i 2018. Dette utgjør til sammen 57,3 mill. kroner. Til reduksjon av dette 
kommer økt rebudsjettering fra 2016 til 2017 i endelig rebudsjetteringssak i 2017 med 11,6 
mill. kroner og økte bevilgninger på en del prosjekter, til sammen 16,4 mill. kroner.  
 
De største prosjektene der budsjettet er flyttet fram i tid er: 

 prosjekt 719 Økt brannvannkapasitet på Roa 

 prosjekt 208 Harestua Arena 

 prosjekt 557 Grøa vannverk  

 prosjekt 306 Lunner helse- og omsorgssenter 

 prosjekt 712 Rehabilitering ledninger VA 
 
De største tilleggsbevilgningene er: 

 prosjekt 623 Harestua skole kapasitetsutvidelse, k-sak 37/17 

 prosjekt 723 Harestua skole brannforebyggende tiltak, k-sak 37/17 

 prosjekt 724 Rehabilitering toalettrom Lunner rådhus, k-sak 94/17 

 prosjekt 725 Høydebasseng Nordstrand skidestinasjon, k-sak 76/17 og 149/17 
 
Avviket mellom tilskudd i opprinnelig budsjett og justert budsjett på 2,2 mill. kroner, 
gjelder prosjekt 570 Grøa vannverk og er Gran sin andel av dette prosjektet. Dette er ikke 
gjennomført i 2017 og derfor rebudsjettert til 2018. Resterende tilskudd er fra 
fylkeskommunen og gjelder prosjekt 555 Trafikksikkerhetstiltak. Differansen mellom 
regnskap og justert budsjett på kr 50 000 blir rebudsjettert fra 2017 til 2018 i endelig 
rebudsjetteringssak i 2018. 
 
Det var opprinnelig ikke budsjettert med salg av anleggsmidler i 2017. I løpet av 2017 ble 
Grua prestegård solgt for 2,8 mill. kroner. I forbindelse med kjøp av ny gravemaskin og 
traktor ble de gamle solgt for kr 520 000. Summen av dette, 3,2 mill. kroner er synliggjort i 
justert budsjett. I regnskapet er salg av prestegården ført på denne linjen, mens 
maskinene er ført som andre inntekter.  
 
Avviket på poster i skjema 2A for øvrig skyldes i hovedsak startlån. Post 2 skyldes at utlån 
er lavere enn budsjettert. Årsaken til dette er at det er få boliger til salgs i den aktuelle 
prisklassen. Post 4 skyldes at vi har betalt ekstraordinære avdrag på formidlingslån. Post 6 
er avsetning til bundne investeringsfond knyttet til ekstraordinære avdrag formidlingslån i 
post 13. Post 13 skyldes at vi har mottatt ekstraordinære avdrag formidlingslån. Post 18 
skyldes bruk av fond knyttet til vår betaling av ekstraordinære avdrag i post 4. 
  
Vi kan skille mellom avvik i investeringsprosjekter som skyldes annen fremdrift enn 
forutsatt, altså en forskyvning av utgiftene mellom år, og avvik som skyldes at kostnadene 
endres i forhold til budsjett fordi noe ble dyrere eller billigere enn antatt. Vesentlige avvik 
som skyldes at prosjektene ble billigere eller dyrere enn antatt kommenteres i det 
følgende:  
 
Prosjekt 304 Frøystadtunet avsluttes med et mindreforbruk på 6,0 mill. kroner. I kalkylen 
var det beregnet 6,6 mill. kroner i reserver og marginer. God prosjektledelse i 
utførelsesfasen medførte behov for å bruke svært lite av denne avsetningen. 
 
Prosjekt 604 og 605 Utvidelse klasserom og renholdsentral Lunner barneskole avsluttes med 
et mindreforbruk på til sammen 1,0 mill. kroner. Arbeidene ble i større grad enn forutsatt 
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utført av eget håndverkerlag. Dette drar prisen ned.  I tillegg god pris fra entreprenør på 
utgraving av tomt og utomhusarbeid. 
 
Prosjekt 797 kjøp og salg av eiendom avsluttes med et merforbruk på kr 200 000. Dette er 
utgifter knyttet til salg av eiendommer, og prosjektet som helhet går med overskudd. 
Salgsinntekter Grua prestebolig 2,8 mill. kroner overstiger kostnadene, slik at kjøp/salg 
eiendommer totalt har et overskudd i 2017.  
 
Prosjekt 799 formidlingslån avsluttes med et merforbruk på 1,6 mill. kroner. Dette skyldes 
at det ble lånt ut 1,7 mill. kroner mindre enn budsjettert som følge av liten tilgang på 
egnede boliger. I tillegg er det betalt ekstraordinære avdrag på 3,3 mill. kroner. Det er 
lovbestemt at ekstraordinære avdrag vi mottar året før skal avsettes til bundet fond og 
nedbetales ekstraordinært fra bundet fond i det påfølgende år. Justert for avvik på 
inntekter og bruk/avsetning bundet fond er mindreforbruket på prosjektet kr 430 000. 
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6 Internkontroll  
Kommuneloven § 23 peker på at kommunen skal drives i samsvar med lover, forskrifter og 
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. I kommunelovens 
§ 48 nr. 5 er rapportering av internkontrollen gjort lovpålagt: 
”… Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt 
for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard for virksomheten…”. 
 
 
Kommunen har derfor fokusert på å ha «orden i eget hus». Det er utarbeidet rammeverk og 
interne rutiner for hvordan vi skal følge opp internkontrollen. I rådmannens ledergruppe 
rapporterer virksomhetene på risiko og avvik. 
 
Internkontrollen har til hensikt å 
• bedre kvalitet og effektivitet i tjenestene 
• bedre kostnads- og resultateffektivitet 
• gi tilfredse brukere og innbyggere 
• bedre forbedringsarbeid 
• gi helhetlig styring og riktig utvikling 
• gi utvikling i tråd med vedtatte mål 
• gi godt samspill mellom virksomhetsstyring og internkontroll 
• bedre etterlevelse av lover og regler 
• gi kvalitet og tilgang på tjenester 
• hindre myndighetsmisbruk 
• forebygge uønskede hendelser 
 
Lunner kommune bruker kommuneforlagets kvalitet- og internkontrollsystem.  
 

                       
I tillegg til disse modulene er det utarbeidet egne personal- og lederhåndbøker, og 
implementert verktøy som Facilit, support IKT (sensedesk) og PPS i systemet. Kommunens 
mål er at alle medarbeidere skal ha en «port» inn til det de måtte trenge som medarbeider 
i Lunner kommune. 
 

 
 

• Kvalitetshåndbok - med rutiner og prosedyrer 

• Avvikssystem 

• Årshjul 

• ROS (Risiko- og sårbarhetsanalyse) 

Moduler  

• Få et tilfredsstillende kvalitet- og internkontrollsystem i alle tjenester. 

• Sikre eierskap hos virkomshetsledere, og implementering av systemet 
hos alle medarbeidere. 

• Stadig forbedring av egen praksis. 

Mål i implementeringen 
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Kvalitetssystemet skal gi oss mulighet til å kontrollere at kommunen oppfyller alle legale 
krav som vedtak og bestemmelser fra overordnede eksterne myndigheter og gitt av egne 
kommunale organer som har myndighet.  
 
Internkontrollsystemet skal være et levende og integrert del av vårt styringssystem og skal 
gi oss oversikt og innsikt slik at vi lærer, forbedrer og endrer oss. Internkontrollsystemet er 
et effektivt verktøy for ledere, politiske organer og interne og eksterne tilsynsorganer. 
 
Lunner kommune sitt interne kontrollsystem kan vi illustrere slik: 

 

Figur 6-1 Intern kontrollsystem Lunner kommune 

 
Det er gitt opplæring til ca. 35 redaktører som legger inn rutiner og prosedyrer. Alle ledere 
med personalansvar har fått opplæring i avvikshåndtering, og mange ledere og 
verneombud har fått opplæring i risiko- og sårbarhetsverktøyet. 
 
Kvalitet- og internkontroll er et kontinuerlig arbeid. Vi har ikke fått jobbet like systematisk 
med dette som vi har ønsket i 2017. Mye gjenstår, og i det videre arbeidet vil det være 
viktig å ha flere fokusområder: 

 Etterlevelse av rutiner og avvikshåndtering. 

 Forbedre kommunens arbeid med offentlige anskaffelser, herunder implementering av 
konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) for anskaffelser over kr 100 000 eks. mva. 

 Fortsette arbeidet med innføring av e-handel. 

 Videreutvikling av kvalitetssystem. 
 
I forbindelse med skifte av kommuneledelse (rådmann og kommunalsjefer) i 2017 har det 
vært lagt ned mye arbeid i å kartlegge utfordringer i organisasjonen, ikke minst med tanke 
på å etablere et forbedret kvalitets- og internkontrollarbeid. Gjennomføringen av 
organisatoriske tiltak vil i hovedsak skje i 2018. Dette inkluderer bl.a. å plassere ansvar og 
muligheter for å følge opp kvalitetsarbeidet på enkeltstillinger med tilstrekkelig avsatte 
ressurser. Dette er en viktig forutsetning for å lykkes med å gjennomføre forbedringsarbeid 
innenfor en tilfredsstillende implementering av kvalitetssystemet, en tilfredsstillende 
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tilgang på grunnleggende innkjøps- og avtalekompetanse, videreutvikling av rutiner og 
prosedyrer innenfor forvaltningen av personal, økonomi og fag, oppfølging og endring av 
mangelfull praksis som er avdekket i eksterne tilsyn. 
 
I tillegg har vi i 2017 hatt fokus på å: 

 øke andelen bestillinger via E-handel  

 gjennomføre løpende opplæring av ledere 

 revidere gavereglementet 
 
For 2018 vil vi prioritere å: 

 lage en personvernerklæring 

 revidere rutiner for rekruttering 

 revidere permisjonsreglement 

 revidere resterende kapitler i økonomireglementet  

 utarbeide stillingsbeskrivelser på alle ledernivåer 

 skrive «klart språk» i maler og reglementer 

 revidere ansettelsesreglement og prosedyre 

 ha fokus på etterlevelse av rutiner og avvikshåndtering 

 gjennomføre internrevisjon som forutsatt i systemet for internrevisjon 

 gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser  

 lukke avvik etter forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser 
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7 Likestilling 
Likestilling og ikke-diskrimineringsarbeid er en del av lederansvaret hos Lunner kommune.  
 

 Lik lønn for likt arbeid eller lik verdi i samme virksomhet. 

 Lønn nyttes for å honorere medarbeidere som har/skaffer seg ønsket kompetanse 
og som evner å dele denne med andre. 

 
Kriterier for lønnsfastsettelse i Lunner kommune skal være kjønnsnøytrale. Kvinner og 
menn skal være likestilt med hensyn til ansettelser, heltidsstilling, avansement, lønns- og 
arbeidsvilkår og til personlig og faglig utvikling.  
 

7.1 Tiltak for å bedre likestillingen mellom kjønnene 
Siden 2005 har Lunner kommune praktisert en lokal lønnspolitikk basert på kjønnsnøytrale 
kriterier for individuell lønnsvurdering. Utvikling i månedslønn de seneste årene viser at 
kvinner har samlet sett hatt en bedre utvikling enn menn.  
 

7.1.1 Lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger i Lunner 
kommune 

 
Tall pr 01. desember det enkelte år basert på PAI–registeret viser følgende fordeling 
mellom kvinner og menn. 
 

 
Kvinner Menn 

Kvinner og 
menn 

Månedsfortjeneste 01.12.2016 39 521 39 661 39 549 

Månedsfortjeneste 01.12.2017 40 801 41 124 40 866 

Grunnlønn per månedsverk 2016 37 518 38 263 37 666 

Grunnlønn per månedsverk 2017 38 659 39 687 38 866 

Endring månedsfortjeneste 2016-2017 3,2 % 3,7 % 3,3 % 

Endring i grunnlønn 2016-2017 3,0 % 3,7 % 3,2 % 

Antall ansatte 2017 616 140 756 

Antall årsverk 2017 473 119 592 

Endring årsverk 2016–2017 4,2 % 6,0 % 4,6 % 

Tabell 7.1.1 Lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger, tall per 01. desember basert på 
PAI-registeret 

 
Månedsfortjeneste er inklusive tillegg og grunnlønn er eksklusive tillegg. Godtgjørelse for 
overtid inngår hverken i månedsfortjeneste eller grunnlønn. Antall ansatte og årsverk 
avviker fra kommunens egen beregning som kun tar hensyn til antall fast ansatte og 
ansattprosent. 
 
Når det gjelder vurderingskriterier og kjønnsnøytralitet så viser PAI-statistikken nedenfor 
at for kvinner og menn i samme «stillingskode», ansattgruppe og utdanning har kvinner 
høyere månedsfortjeneste enn menn. I utdanningsgruppen har også kvinner høyest grunn-
lønn. Kriteriene alder og ansattgruppe viser litt lavere grunnlønn for kvinner enn menn. 
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Justert 
for: 

   

2014 2015 2016 2017 

Kvinners 
måneds- 

lønn 
i % av 
menns 

Kvinners 
grunn- 
lønn 
i % av 
menns 

Kvinners 
måneds- 

lønn 
i % av 
menns 

Kvinners 
grunn- 
lønn 
i % av 
menns 

Kvinners 
måneds- 

lønn 
i % av 
menns 

Kvinners 
grunn-
lønn 
i % av 
menns 

Kvinners 
måneds- 

lønn 
i % av 
menn 

Kvinners 
grunn-
lønn 
i % av 
menns 

 
Alder 98,4 97,3 97,4 97,5 99,0 97,3 98,9 97,2 
 
Stillings-
gruppe 100,9 100,8 99,4 100,2 99,1 98,8 99,9 98,4 
 
St. kode 102,6 101,7 100,4 101,3 100,5 99,8 100,3 99,4 
 
Utdanning 99,6 100,6 96,9 99,1 100,1 100,1 99,6 99,3 

Tabell 7.1.2 Vurderingskriterier og kjønnsnøytralitet, fra PAI-statistikken 

 

7.1.2 Heltid kontra deltidsansettelse 

 
Intern utlysing av stillingene praktiseres der stillingene er forbeholdt stillingsutvidelse for 
kvalifiserte deltidsansatte. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for deltidsansatte viser seg 
allikevel å være synkende.  
 

Fast 
ansatte 

Heltid 
antall/ 
årsverk 

Deltid 
antall/ 
årsverk 

Deltid 
(80 -99,9) % 

antall/ 
årsverk 

Deltid 
(40-79,9) % 

antall/ 
årsverk 

Deltid 
(20 – 39,9) 
% antall/ 
årsverk 

Deltid 
< 20 % 
antall/ 
årsverk 

Sum 
antall/ 
årsverk 

 

Totalt 413/413 298/159,3 67/56,6 148/87,2 38/22,3 45/14,5 711/572,2 

Menn 101/101 30/13,8 6/5,1 11/6,2 7/15,1 6/8,9 131/114,8 

Kvinner 312/312 268/145,5 61/51,5 137/81,1 31/7,2 39/5,6 580/457,5 

Ans.% 
totalt 

100 % 53 % 84 % 59 % 23 % 15 % 80,5 % 

Ans.% 
menn 

100 % 46 % 85 % 57 % 22 % 15 % 87,6 % 

Ans.% 
kvinner 

100 % 54 % 84 % 59 % 23 % 15 % 78,9 % 

Tabell 7.1.3 Heltids- og deltidsansatte 

 
Oversikten tar utgangspunkt i den stillingsprosent den ansatte er fast ansatt i. 
Lønnsprosenten kan variere over tid da deltidsansatte kan ha midlertidig stillingsutvidelse 
eller både de på heltid og deltid kan ha midlertidig redusert stilling av ulike årsaker.   
 
De to store områdene med deltidsarbeid er Tilrettelagte tjenester (TT) og Lunner 
omsorgssenter (LOS) med til sammen 181 av totalt 298 deltidsstillinger, det vil si 61 % av 
de deltidsarbeidende.  Skoler/VO har 46 deltidsansatte, det vil si 15 % og barnehager 38 
deltidsansatte, det vil si 13 %. Hovedtyngden av de som arbeider deltid er ufaglærte 
(assistenter) samt en del fagarbeidere.  
 
Gjennomsnittlig stillingsprosent for alle fast ansatte er nå 80,5 % mot 80,9 % i 2016.  
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7.1.3 Seniorpolitikk 

Seniorpolitikk med særskilte tiltak for aldersgruppen 62-66 år er gjennomført fra og med 
august 2010. Dette blant annet for å få seniorer til å stå lengre i arbeid. For perioden 
2016/2017 ble totalt 37 ansatte innvilget tiltak (27 med 10 % redusert stilling med 
lønnskompensasjon, 10 med 3 % lønnstillegg). Av de 37 var 32 (86 %) kvinner. En evaluering 
av seniortiltakene indikerer at de i stor grad medvirker til at seniorene i aldersgruppen 62 – 
66 år står lengre i arbeid. 
 

7.2 Tiltak for å hindre diskriminering 
Vi bygger vår virksomhet på verdiene likeverd, respekt og toleranse. Verdiene skal prege 
våre beslutninger og våre handlinger på alle nivå i organisasjonen. Likeverd betyr at vi 
vektlegger likebehandling og likestilling mellom kvinner og menn og et ansvar for å 
tilrettelegge for svake grupper. Respekt betyr at vi vektlegger respekt for 
enkeltmenneskets rettigheter og egenverd. Toleranse betyr at vi vektlegger demokrati og 
samarbeid. Ingen skal diskrimineres på grunn av kjønn, alder, etnisk opprinnelse, nedsatt 
funksjonsevne, religion eller seksuell legning. Vi har ingen signaler på at Lunner kommune 
har spesielle utfordringer knyttet til diskriminering.   
 
I kommunedelplan kommuneorganisasjon for 2017-2020 er det fastsatt satsningsområde for 
inkludering og integrering, som blant annet sier at Lunner kommune skal ha et 
inkluderende miljø for alle og at vi skal iverksette tiltak for å skre at ingen blir stående 
utenfor arbeidslivet.  Dette følges opp i planperioden og ved revisjon av arbeidsgiver-
politisk plattform.  
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8 Kommunens påvirkning av det ytre miljø 
Klimautfordringene er på den politiske dagsorden, både nasjonalt og lokalt. I desember 
2016 ble kommunedelplan klima, infrastruktur, miljø og eiendom (KIME) for 2017-2020 
vedtatt i kommunestyret. Planen inneholder mål for energieffektivisering av de 
kommunale byggene, etablering av klimaregnskap, arbeide med holdningsskapende arbeid 
m.m. Vi er godt i gang med å etablere avfallssortering ved alle enheter og jobber videre 
med dette.  Avfallssortering skal være etablert på alle enheter i løpet av 2018. 
 
Administrasjonen vil samarbeide tett med klimapådriver for Hadeland. Det blir satt fokus 
på å velge klimavennlige produkter og at kommunen skal vise vilje til å gå i front innenfor 
klima- og energitiltak. Vi skal også være bevisste på å stille miljøkrav overfor 
samarbeidspartnere ved offentlig innkjøp. Kommunen satser blant annet på miljøvennlige 
biler i alle kommunens virksomheter.  
 
Lunner kommune har en stor andel elever som må ha skoleskyss. Trafikksikkerhetstiltak vil 
kunne gi uttelling i forhold til klima og energi, skoleskyss og folkehelse. Framtidig 
utbygging bør i tillegg lokaliseres slik at elever kan gå til skolen og til fritidsaktiviteter.  
 
I alle kommunale byggeprosjekter skal det velges klimavennlig og energisparende 
løsninger. Vi jobber også med energieffektivisering og energiomlegging i våre bygg, hvor vi 
har mål om at 50 % av alle kommunale bygg skal ha gjennomført EPC prosjekt i perioden 
2017-2020. Vi har et mål om å øke andelen gjenbruk av inventar ved å vurdere om 
inventaret kan gjenbrukes før det eventuelt skal kasseres. 
 
Kommunestyret vedtok i desember 2015 (sak 148/15) å opprette et klimafond ved å 
avsette kr 500 000 til dette formålet. 
 
Det utføres kontroll av private avløpsanlegg både på hus og hytter. Søppelfyllinger og 
hensatte kjøretøy tas det tak i fortløpende. Likeledes brenning av søppel som det må 
reageres mot når brenning skjer. 
 
Det er høyt fokus på vannforvaltning i kommunene som en følge av implementering av EU’s 
vanndirektiv. Kommunene plikter å følge opp dette i relevante planer og prosesser og det 
krever mye ressurser innenfor flere sektorer. Lunner er med i 3 vannområder; 
Leira/Nitelva, Randsfjorden og Oslo. Forvaltningsplan er vedtatt og denne skal følges opp 
av de ulike sektorer. Arbeidet griper inn i mange sektorer og det er prinsippet om at 
”forurenser betaler” som gjelder. Det pågår også overvåking av vannforekomstene som et 
ledd i dette arbeidet. 
 
Naturmangfoldloven krever at det blir gjort grundige vurderinger i alle saker som gjelder 
naturområder. Dette kan være byggesaker, plansaker, motorferdselsaker osv. Det er 
arbeidskrevende å behandle denne type saker og det krever at en samhandler på tvers av 
fagområder. Hadeland har mange kalksjøer og det er meldeplikt for alle tiltak innenfor 
nedbørfelt til utvalgt naturtype kalksjø.  
 
En sentral oppgave innenfor miljøområdet er å gi innspill til og bidra i ulike planprosesser, 
blant annet kommuneplan, kommunedelplaner, reguleringsplaner, byggesaker, 
masseforvaltning m.m. Arbeidsoppgaver innenfor miljøområdet for øvrig er veiledning i 
temaer som utslipp, radon, naturmangfold, allemannsretten for å nevne noen. 
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9 Arbeidsmiljø 
I kommunedelplan kommuneorganisasjon for 2017-2020 heter det at Lunner kommune sin 
lønns- og arbeidsnivå skal gjøre oss konkurransedyktig. Fleksible arbeidstidsordninger gjør 
arbeidsdagen enklere for medarbeidere. Den livstilpassede personalpolitikken fører vi 
videre og tilpasser oss samfunnsutviklingen. Arbeidet er rettet mot medarbeiderne sine 
ulike livssituasjoner og behov. Arbeidsgiver tilbyr hele stillinger og tilrettelegger. Vi 
arbeider med rusforebyggende tiltak i en organisasjon med nulltoleranse for bruk av 
ulovlige rusmidler. 

9.1 IA-bedrift 
Kommunen er IA-bedrift6 og det arbeides aktivt for å hindre at medarbeidere utstøtes på 
grunn av helse og alder.  
 
En arbeidsgiver i en IA-virksomhet har ansvar for å: 
• sette inkluderende arbeidsliv på dagsorden og ha konkrete mål for IA-arbeidet 
• arbeide systematisk med arbeidsmiljøforbedring  
• ta initiativ til en åpen og god dialog på arbeidsplassen 
• utarbeide gode rutiner for sykefraværsoppfølging i samarbeid med representanter for 

de ansatte 
• forsøke å tilrettelegge arbeidsplassen og tilpasse arbeidsoppgaver for den enkelte 

arbeidstaker som blir syk eller av andre grunner har problemer med å utføre sine 
vanlige arbeidsoppgaver 

• lage en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker 
• innkalle og gjennomføre møter og sende dokumentasjon til lege og NAV etter gjeldende 

regler. 
 
Samarbeidet med NAV og Arbeidslivstjenesten er forsterket og virkemiddelapparatet 
vesentlig forenklet og forbedret. Dialogsamtaler er innarbeidet i sykefraværsoppfølgingen. 
Internt i organisasjonen blir arbeidsplasser og oppgaver søkt lagt slik til rette at 
medarbeidere med redusert arbeidsevne kan beholde sitt arbeid helt eller delvis. Hvis 
tilrettelegging ikke er løsningen, søkes arbeidstaker gjennom arbeidsutprøving og eventuell 
kompetanseheving overført til annen type arbeid internt i organisasjonen.  
 

9.2 Sykefravær 
Egenmeldt sykefravær har økt siden 2007. Dette har vært en ønsket utvikling. Allikevel 
øker legemeldt sykefravær i arbeidsgiverperioden og er nå nær doblet siden 2007. 
Legemeldt sykefravær utover arbeidsgiverperioden går igjen noe ned. Det at sykemeldte 
kommer raskere enn tidligere helt eller delvis tilbake i jobb kan ha en sammenheng med at 
vi har blitt flinkere til å legge til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.  
 

Tabell 9.2.1 Sykefraværsutvikling i %, 2003-2017 

 
 
 

                                                 
6 IA er forkortelsen for «inkluderende arbeidsliv», som har sin opprinnelse fra Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. 

2003 2004 2005 
 

2006 
 

 
2007 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

8,5 % 8,4 % 7,4 % 8,2 % 10,3 % 8,4 % 8,1 % 8,4 % 8,4 % 9,3 % 7,3 % 9,3 % 9,2 % 9,1 % 8,4 % 
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År 

Egenmeldt 
fravær 

Legemeldt sykefravær 
Sum 

sykefravær  
i % Arbeidsgiverperioden 

Utover 
arbeidsgiverperioden 

2007 0,6 0,9 8,8 10,3 

2008 0,7 1,1 6,6 8,4 

2009 0,8 1,6 5,7 8,1 

2010 0,8 2,1 5,5 8,4 

2011 0,9 2,5 5,0 8,4 

2012 0,9 2,7 5,7 9,3 

2013 0,9 1,9 4,5 7,3 

2014 0,9 2,2 6,2 9,3 

2015 1,1 2,6 5,5 9,2 

2016 1,2 2,2 5,7 9,1 

2017 1,1 2,0 5,4 8,4 
Tabell 9.2.2 Egenmeldt og legemeldt sykefravær i %, 2007-2017 

 

9.3 Arbeidsnærvær 
Et av målene til Lunner kommune er å forebygge sykefravær gjennom fokus på 
nærværsfaktorene. Arbeidsgruppen for nærvær, som ble etablert i august 2016, 
ferdigstilte arbeidet med en rapport og tilknyttet handlingsplan for nærvær våren 2017. 
Disse dokumentene ble behandlet av kommunestyret juni 2017, og vedtatt som overordnet 
føring for all aktivitet knyttet til nærværsarbeid i Lunner kommune.  
 
Handlingsplanen skisserer en rekke tiltak for arbeidet for økt nærvær basert på 
arbeidsgruppens rapport der det legges frem et helhetsbilde av kommunens utfordringer og 
muligheter i nærværsarbeidet. I kommunestyrets vedtak av 15.6.2017 er det gitt føringer 
på at foreslåtte tiltak bør implementeres raskere enn beskrevet i handlingsplanen. Flere av 
tiltakene forutsetter imidlertid at det avsettes en ressurs til implementeringsarbeidet, 
omtalt i planen som «nærværsressursen». Uten denne ressursen har det vært utfordrende 
å jobbe med systematisk implementering av nærværsplanen i Lunner kommune. Samtidig 
gir nærværsplanen en rettesnor for hvordan arbeidet videre kan utføres. For eksempel er 
et av tiltakene i handlingsplanen å jobbe med å prøve nye turnusordninger. Dette er noe 
som kommunen jobber videre med i 2018.  
 
Kommunen har i 2017 gjennomført anbudskonkurranse om bedriftshelsetjenester, og 
inngått nytt avtale med virkning fra 2018. Den nye avtalen gir rom for å involvere BHT i 
større grad i det helsefremmende arbeidet, blant annet med gravide arbeidstakere, og 
arbeidstakere med høyt sykefravær. 
 

9.4 HMS, forebygging og inkludering 
Lunner kommune har siden 2008, med unntak av 2011, gjennomført 
medarbeiderundersøkelser. I perioden 2008-2015 ble det gjennomført en 
trivselsundersøkelse. Fra 2016 ble det, etter avtale med de tillitsvalgte, tatt i bruk en ny 
undersøkelse kalt «10-FAKTOR». Denne er en utviklingsorientert medarbeiderundersøkelse.  
Undersøkelsen er en utviklingsorientert medarbeiderundersøkelse, og de ti faktorene er 
valgt ut basert på flere kriterier. De to viktigste kriteriene er at faktorene er dokumentert 
viktige og samtidig mulig å utvikle.  
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Medarbeiderundersøkelsen er forankret i arbeidsmiljølovens kapittel 3, sikrer den enkelte 
medarbeider full anonymitet og skal gjennomføres hvert annet år. Neste undersøkelse vil 
gjennomføres i november 2019. 
 
Fordeler med «10-FAKTOR» er at den er: 
 
Forskningsbasert 

 Bygger på forskning om hva som er viktige innsatsfaktorer for å oppnå gode resultater. 

 
Konkret og avgrenset 

 Avgrenset til kun ti faktorer (variabler) som er dokumentert viktige. 

 Totalt 36 påstander (måleindikatorer) det skal tas stilling til. 

 
Både medarbeiderskaps- og ledelsesorientert 

 Fanger opp viktige faktorer på medarbeider-, gruppe-, organisasjons- og ledernivå. 

 
Utviklingsorientert 

 Måler faktorer som ledere og medarbeidere kan påvirke, og som skal danne grunnlag 
for medarbeider-, organisasjons- og lederutvikling. 
 

 
Undersøkelse ble gjennomført i perioden 1. november til 4. desember. Undersøkelsen ble 
sendt ut til totalt 731 medarbeidere som utgjør samtlige fast ansatte, lærlinger og vikarer 
med minst 6 måneders ansettelsestid og som er i organisasjonen etter undersøkelsen er 
gjennomført. Undersøkelsen hadde en svarprosent på 73 %. På landsbasis ligger 
svarprosenten på 69 %. 
 
Resultater fra 10-faktorundersøkelsen 2017 viser følgende: 
 

Faktor Navn Beskrivelse 

L
u
n
n
e
r 

K
o
m

m
u
n
e
 

N
o
rg

e
 

1 Indre motivasjon 

Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om  
oppgavene oppleves som en drivkraft og som 
spennende og stimulerende (også kalt indre 
jobbmotivasjon) 

 
4,4 

 
4,3 

2 Mestringstro 

Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt 
medarbeiders tiltro til egen kompetanse og 
mulighet til å mestre utfordringer i 
jobbsammenheng. 

4,3 4,3 

3 Autonomi 

Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å 
jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i 
jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen 
en definert jobbrolle. 

4,4 4,2 

4 Bruk av kompetanse 
Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen 
jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin 
nåværende jobb. 

4,3 4,3 
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Faktor Navn Beskrivelse 

L
u
n
n
e
r 

K
o
m

m
u
n
e
 

N
o
rg

e
 

5 
Mestringsorientert 
ledelse 

Ledelse som vektlegger at den enkelte 
medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut 
fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren 
opplever mestring og yter sitt beste.  

4,0 4,0 

6 Rolleklarhet 
Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til 
den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig 
definert og kommunisert. 

4,3 4,3 

7 
Relevant 
kompetanseutvikling 

Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at 
medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet 
til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er 
avgjørende for kvaliteten på de tjenester som 
leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker 
om.  

3,8 3,7 

8 Fleksibilitetsvilje 
Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på 
jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov 
og krav. 

4,5 4,5 

9 Mestringsklima 
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å 
lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor 
å rivalisere om å bli best. 

4,2 4,1 

10 Prososial motivasjon 

Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for 
andre, også kalt prososial motivasjon, er en viktig 
drivkraft for mange og har en rekke godt 
dokumenterte, positive effekter.  

4,7 4,7 

Grønn = Score over landssnittet. Oransje = Score på landssnittet. Laveste score er 1, høyeste score er 5. 
Tabell 9.4.1 Resultat 10-faktorundersøkelse 2017.  

 
Lunner kommune scorer likt eller over landsgjennomsnittet på samtlige faktorer.  
 
Den eneste faktoren vi scorer dårligere på i 2017 enn i 2016 er rolleklarhet. Dette kan ha 
sammenheng med store lederutskiftinger i 2017. Ellers scorer vi 0,1 bedre på indre 
motivasjon, autonomi, mestringsorientert ledelse og relevant kompetanseutvikling i 2017 
sammenliknet med 2016. 
 
De indikatorene vi har scoret bedre på i 2017 enn i 2016 har vi på samtlige scoret 0,1 
bedre. Disse indikatorene er: 
• Min leder gir meg frihet til å utføre arbeidsoppgavene mine slik jeg selv ønsker. 
• Jeg har frihet til å gjøre jobben min slik jeg mener er best. 
• Min nærmeste leder gir meg nyttige råd og støtte slik at jeg kan forbedre meg. 
• Min nærmeste leder gir meg den støtten jeg trenger. 
• Min nærmeste leder sørger for at det er jeg som får æren hvis jeg gjør noe som er 

virkelig bra. 
• Opplæringen/kompetanseutviklingen jeg får mulighet til å delta ved er tilpasset mine 

oppgaver. 
• Opplæringen/kompetanseutviklingen jeg får mulighet til å delta ved er tilpasset mine 

individuelle behov på jobb. 
• Hvis vi får ny teknologi/IT-løsninger, er jeg villig til å tilpasse min måte å jobbe på til 

det. 
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• I min avdeling/arbeidsgruppe blir medarbeiderne oppmuntret til å samarbeide og 
utveksle tanker og ideer. 

 
Tilsvarende har vi scoret 0,1 dårligere på følgende faktorer: 
• Det foreligger tydelige og planlagte mål for mine oppgaver på jobb. 
• Jeg føler meg trygg på at jeg vil få tilbud om den opplæring/kompetanseutvikling jeg 

har behov for i min jobb fremover. 
• I min avdeling/arbeidsgruppe blir medarbeiderne oppmuntret til å prøve nye måter å 

jobbe på for å lære og bli bedre. 
 
Snitt totalt for Lunner er i 2016 og 2017 på 4,3. For Norge er snittet i 2016 og 2017 på 4,2. 
 
I arbeidet fremover skal hvert virksomhetsområde/avdeling/enhet, uansett resultat, gå 
gjennom sine resultater og velge ut minst ett forbedringsområde.  
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10 Etisk standard  
Høy etisk standard og bevissthet i vår kommune er viktig fordi vi forvalter omfattende 
ressurser på vegne av våre innbyggere. Etikk og habilitet i forbindelse med vår 
tjenesteyting er viktig for å sikre at innbyggere og brukere skal være trygge på at 
beslutningene og vurderingene som vi gjør i kommunen sikrer rettferdig behandling og 
riktig fordeling av fellesgodene.  
 
Høy etisk standard er først og fremst avhengig av holdninger, ikke av regler og 
retningslinjer. Det er avgjørende at vi arbeider med holdningsskapende og bevisstgjørende 
arbeid, særlig rettet mot å skape en ledelses- og fagkultur som setter etikken høyt. 
 
Vi har et eget regelverk «Etiske retningslinjer», som vi skal revidere jevnlig. Formålet med 
retningslinjene er å sikre en høy etisk standard på alt kommunen foretar seg. Vi vil ikke at 
det skal være tvil om upartiskhet, habilitet eller objektivitet verken blant de folkevalgte 
og kommunens ansatte eller om de beslutninger vi tar. 
 
Åpenhet er en viktig nøkkel til dette. Kommunen praktiserer dessuten svært strengt 
representasjon på arrangementer med eksterne samarbeidspartnere.  
 
Vi har i 2017 jobbet med å 
• bevissthet om etikk 
• ha medarbeiderskapskurs for nyansatte hvor verdier og etikk er et tema 
• revidere rutiner for varsling 

 
I tillegg har vi hatt politisk behandling av sak om samfunnsansvaret i offentlige anskaffelser 
(kommunestyre sak 118/17) og Revisjon av rutiner for varsling og saksbehandling av 
varslingssaker (kommunestyret sak 99/17). 
 
Vi skal jobbe fremover med å  
• belyse aktuelle tiltak for å hindre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping  
• innføre medarbeiderpåfyll for nyansatte 
• etablere et etisk råd 
• lage en felles beskrivelse om hvordan vi skal jobbe med etikk i hele organisasjonen 
• revidere etiske retningslinjer og ha det som en selvstendig rutine (i dag er dette et 

kapitel i økonomireglementet)   
• revidere delegasjonsreglementet 
 
Alle ansatte i kommunen oppfordres dessuten til å registrere eventuelle styreverv i et eget 
register, www.styrevervsregisteret.no. 
 
Etikk er for øvrig også regelmessig et tema i organisasjonen og på ledersamlinger, og vi 
skal ha det som tema en gang per år på alle virksomhetssteder.          
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11 Interkommunalt samarbeid  
I dette kapittelet omtaler vi de samarbeidene som inngår i Lunner kommune sitt regnskap. 
Totalt fem interkommunale samarbeider har sitt hovedkontor i Lunner kommune. 
 

11.1 Gran og Lunner Voksenopplæring  
På voksenopplæringsområdet samarbeider Gran og Lunner kommuner på følgende områder: 
  
1. Grunnskole for voksne, jf. Opplæringsloven § 4A-1. 
2. Spesialundervisning for voksne, jf. Opplæringsloven § 4A-2. 
3. Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere/flyktninger, jf. Introduksjonsloven 

§ 18. 
4. Kvalifiseringskurs for flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet, jf. § 18. 
 
Grunnskoletilbudet hadde i skoleåret 2016-2017 ca. 100 deltakere på ulike nivåer, alle 
minoritetsspråklige. Det gis tilbud på 3 hovednivåer: 
 

 grunnskole 1 – Eksamensrettet løp i alle 5 fag på ett år 

 grunnskole 2 - 8. og 9. trinn første året, 10. trinn andre året 

 grunnleggende ferdigheter/basisopplæring - Nybegynneropplæring i matte og engelsk i 
kombinasjon med norskopplæring 

 
Elevgrunnlaget er relativt lite, selv når man ser begge kommunene sammen. En felles 
voksenopplæring på dette området er derfor hensiktsmessig, både pedagogisk, økonomisk 
og organisatorisk.  
 
Spesialundervisningen besto av 5 elever, 2 fra Gran og 3 fra Lunner. Antallet spesialelever 
har gått ned siden 2010. Voksne med rett til spesialundervisning har som regel ”ene-
undervisning” med egen lærer, og utgangspunkt i egen opplæringsplan, IOP. IOP-ene 
revideres jevnlig, og lærerne rapporterer om deltakernes progresjon i opplæringen.  
  
Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere/flyktninger hadde ved utgangen av 
2017 ca. 270 elever, hvor av ca. 20 tilhørte Lundby statlige asylmottak, som ble nedlagt 1. 
august 2017.  
  
Voksenopplæringen har også ansvaret for administrasjon og oppfølging av 
språkpraksisplasser for flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet. Det er en 
utfordring å skaffe praksisplasser til alle de ca. 160 elevene i introduksjonsprogrammet.  
  
I 2016 innledet Voksenopplæringen et samarbeid med Clarion Hotels på Gardermoen om 
arbeidspraksis for 10 elever.  Prosjektet er en suksess. Ni av ti elever tilbys deltidsjobber. 
En utfordring er transportproblemene til/fra Gardermoen. 
 
Voksenopplæringen arrangerer også kvalifiseringskurs i skolens ferier (trafikk-kurs, 
jobbsøking, renholdskurs mm.) på vegne av Flyktningtjenesten. Kvalifiseringskursene er 
forbeholdt flyktninger i introduksjonsprogrammet, og er et supplement til den ordinære 
norskopplæringen.   
  
Samarbeidet med Gran kommune medfører at voksenopplæringa er et robust fagmiljø, 
fleksibelt og med muligheter til en nivådifferensiering og god variasjon i tilbudene. 
Voksenopplæringen har vært i sterk vekst med ca. 100 nye flyktninger i året. For 2018 er 
bosettingstallet kun 24 ny flyktninger.  
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Regnskapet for 2016 og 2017 viser følgende: 

 

Tabell 11.1.1 Regnskapstall voksenopplæringen 2016 - 2017 

 
Regnskapet viser et merforbruk som tilsvarer Lunner kommune sin andel av 
voksenopplæringen.  
 

11.2 Flyktningtjenesten for Gran og Lunner 
Det interkommunale samarbeidet ble etablert høsten 2004 ved at tjenestene for de to 
kommunene ble slått sammen. Tjenesten er organisert under Familie, barn og integrering 
(FBI) og er lokalisert i Lunner rådhus.  
  
Hovedoppgaven er å bosette og kvalifisere flyktninger gjennom introduksjonsprogrammet 
for å styrke deres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet og deres økonomiske 
selvstendighet. Tilbud i introduksjonsprogrammet utvikles og gjennomføres i samarbeid 
med Voksenopplæringen, interne og eksterne samarbeidspartnere og arbeidsgivere. 
  
Flyktningtjenesten har en koordinerende rolle i kommunenes tjenestetilbud for flyktninger. 
Tilbudet koordineres gjennom gode rutiner og samarbeidsmøter på tjeneste- og overordnet 
nivå.  
 
 
 

Regnskap 

2017

Justert 

budsjett 

2017

Regnskap 

2016

Driftsinntekter

Refusjon fra Staten -5 591 641 -6 126 507 -5 746 771

Refusjon fra kommuner -11 557 851 -10 945 610 -10 459 080

Refusjon fra private -246 224 -178 122 -64 182

Andre inntekter -643 327 -374 451 -542 378

SUM DRIFTSINNTEKTER -18 039 043 -17 624 690 -16 812 410

Driftsutgifter

Lønn og sosiale utgifter 19 598 508 18 313 456 18 653 419

Kjøp av varer og tjenester 3 242 537 2 921 454 2 948 749

Overføringer 0 0 7 976

Andre utgifter 220 198 616 376 204 345

SUM DRIFTSUTGIFTER 23 061 243 21 851 287 21 814 489

DRIFTSRESULTAT 5 022 200 4 226 597 5 002 078

Interne finanstransaksjoner

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0

Avsetning til bundne driftsfond 830 175 1 265 824 360 000

Bruk av bundne driftsfond -360 000 0 -567 955

SUM INTERNE FINANSTRANSAKSJONER 470 175 1 265 824 -207 955

REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK 5 492 375 5 492 421 4 794 124

Voksenopplæringen
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Regnskapet for 2016 og 2017 viser følgende: 

 

Tabell 11.2.1 Regnskapstall Flyktningtjenesten 2016 - 2017 

 
Regnskapet viser et mindreforbruk i 2017 som er 1,7 mill. kroner bedre enn budsjettert. 
Forklaring til avvik, se kapittel 5. 
 

11.3 Gran og Lunner interkommunalt vannverk 
Gran og Lunner kommune etablerte et interkommunalt samarbeid i form av et 
interkommunalt vannverk i 1981. Investeringene blir fordelt med 50 % på hver av 
kommunene og driftskostnadene fordeles etter vannforbruk pr kommune. Kostnadene 
danner grunnlag for avgiftsberegningene i de respektive kommunene. 
 
Lunner kommune innehar daglig drift og beredskapsansvaret utføres av Samfunn og miljø. 
 
Veksten i begge kommunene medfører at det er behov for en utvidelse av vanninntaket 
samt utskifting av mekanisk og teknisk materiell før 2020. 
 
Av hver liter vann som produseres i dag går ca. 50 % bort i lekkasjer. Det skyldes 
hovedsakelig lekkasjer på private ledninger, gamle kommunale ledninger samt private 
vannverk som Lunner kommune har overtatt. Målsetningen er utskifting av 1 % av 
vannledningene årlig og arbeidet er godt i gang. 
 
 
 

Regnskap 

2017

Justert 

budsjett 

2017

Regnskap 

2016

Driftsinntekter

Overføring fra Gran -6 898 764 -7 018 053 -7 437 479

Overføring fra Staten -36 500 628 -31 580 728 -33 675 975

Andre inntekter -953 549 -601 125 -710 923

SUM DRIFTSINNTEKTER -44 352 941 -39 199 906 -41 824 377

Driftsutgifter

Lønn og sosiale utgifter 22 210 729 20 531 412 18 888 067

Kjøp av varer og tjenester 3 639 718 1 780 684 3 611 605

Overføringer 782 695 698 713 1 220 971

Andre utgifter 376 137 274 125 361 236

SUM DRIFTSUTGIFTER 27 009 278 23 284 934 24 081 879

DRIFTSRESULTAT -17 343 663 -15 914 972 -17 742 498

Interne finanstransaksjoner

Bruk av disposisjonsfond 0 0 -2 592 372

Avsetning til bundne driftsfond 3 038 845 3 038 845 0

Bruk av bundne driftsfond -274 722 0 -68 577

SUM INTERNE FINANSTRANSAKSJONER 2 764 123 3 038 845 -2 660 949

REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK -14 579 540 -12 876 127 -20 403 447

FLYKTNINGTJENESTEN
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Regnskapet for 2016 og 2017 viser følgende: 

 

Tabell 11.3.1 Regnskapstall interkommunalt vannverk 2016 - 2017 

 
Regnskapet viser at driftsinntektene for 2017 er i tråd med justert budsjett. Merforbruket 
tilsvarer Lunner kommune sin andel av samarbeidet som inngår i selvkostberegningene på 
vann og dekkes opp av selvkostfond. 
 

11.4 Opplæringskontoret for fag i offentlig sektor, Hadeland 
Opplæringskontoret for fag i offentlig sektor, Hadeland er et Interkommunalt samarbeid 
mellom Jevnaker kommune og Lunner kommune. Samarbeidet jobber også mot private 
barnehager som velger å ha lærlinger. Hensikten med kontoret er å samordne 
lærlingordningen mellom medlemsbedriftene.  
 
Kontoret har ansvaret for 38 lærlingekontrakter, fordelt på for tiden 4 fag; 
helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, kontor- og administrasjonsfaget og 
IKT-servicefag. I barne- og ungdomsarbeiderfaget er det felles faglig leder i alle 
virksomhetene, som har 40 % stilling til dette arbeidet. Det er også felles faglig leder i 
helsearbeiderfaget. Denne stillingen utgjør 10 %. I de øvrige fagene er det egne faglige 
veiledere i hver kommune, disse mottar en økonomisk kompensasjon fra 
opplæringskontoret.  
 
Utgiftene ved driften av opplæringskontoret blir finansiert av deler av tilskuddet til 
lærlinger fra fylkeskommunen. 
 

Regnskap 

2017

Justert 

budsjett 

2017

Regnskap 

2016

Driftsinntekter

Refusjon fra kommuner -1 334 019 -1 266 950 -1 491 041

Andre inntekter 455 0 -4 917

SUM DRIFTSINNTEKTER -1 333 564 -1 266 950 -1 495 958

Driftsutgifter

Lønn og sosiale utgifter 743 167 905 217 793 019

Kjøp av varer og tjenester 1 375 742 1 863 661 1 619 212

Andre utgifter 0 0 0

SUM DRIFTSUTGIFTER 2 118 909 2 768 878 2 412 231

DRIFTSRESULTAT 785 345 1 501 928 916 273

Interne finanstransaksjoner

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0

Avsetning til bundne driftsfond 0 0 0

Bruk av bundne driftsfond 0 0 0

SUM INTERNE FINANSTRANSAKSJONER 0 0 0

REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK 785 345 1 501 928 916 273

INTERKOMMUNALT VANNVERK
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Ved utgangen av året har opplæringskontoret ansvaret for 34 lærlinger, 2 lærekandidater 
og i tillegg 2 TAF7 elever. Til sammen 36 kontrakter og 2 fremtidige kontrakter. 
 
Det er inngått avtale med Raufoss videregående skole om to YFF8 elever (tidligere TAF 
elever) i 2016. Disse blir læringer høsten 2018 og er utdannede fagarbeidere i 2020. 
 
 
Status for opplæringskontoret per 31.12.2017: 

Arbeidssted 1. års lærlinger 2. års lærlinger Lærekandidater YFF Elever 

Jevnaker kommune 6 5 0 0 

Lunner kommune 11 11 2 2 

Private 0 1 0 0 

Tabell 11.4.1 Antall lærlinger per 31.12.2017 

 
 
Totalt 10 prøver er avlagt i 2017. Tre stykker med karakteren «Bestått meget godt». 
 

 
Lærerfag 

Karakter 
«Bestått» 

Karakter 
«Bestått meget 

godt» 

Karakter 
«Ikke bestått» 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 4 2 0 

Helsearbeiderfaget 1 0 0 

Kontor- og administrasjonsfaget 1 1 0 

IKT-servicefaget 1 0 0 

Totalt 7 3 0 

 
 
Det ble hevet en lærekontrakt i 2017.  
 
  

                                                 
7 TAF – Tekniske og allmenne fag 
8 YFF – Yrkesfaglig fordypning 
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Regnskapet for 2016 og 2017 viser følgende: 

 

Tabell 11.4.2 Regnskapstall Opplæringskontoret 2016 - 2017 

 
Merforbruket tilsvarer Lunner kommune sin andel av samarbeidet. Regnskapet viser at 
merforbruket for 2017 er kr 899 598 lavere i forhold til justert budsjett. Årsaken til dette 
er at opplæringskontoret i 2015 tok inn seks færre lærlinger enn planlagt for Lunner 
kommunes del. Vi rettet opp noe i 2016, og fikk ansatt to lærlinger som hadde igjen ca. 1 
år av læretiden. Dette påvirker også tallene for 2017 da opplæringskontoret hadde seks 
lærlinger for lite i åtte måneder (januar til august). I tillegg har vi i 2017 hatt flere 
lærlinger som har gått ut i fødselspermisjon, samt langtidssykemeldte som vi har mottatt 
refusjon på. 
 
 
 
 
 

  

Regnskap 

2017

Justert 

budsjett 

2017

Regnskap 

2016

Driftsinntekter

Refusjon fra fylkeskommuner -2 385 102 -2 548 451 -2 102 609

Refusjon fra kommuner -1 547 228 -1 399 580 -1 440 127

Refusjon fra private -429 712 -256 690 -152 400

Andre inntekter -431 003 -217 087 -330 941

SUM DRIFTSINNTEKTER -4 793 046 -4 421 808 -4 026 077

Driftsutgifter

Lønn og sosiale utgifter 6 841 478 7 944 026 6 455 253

Kjøp av varer og tjenester 179 228 -56 361 161 590

Overføringer 0 0 104 340

Andre utgifter 22 497 15 176 16 411

SUM DRIFTSUTGIFTER 7 043 203 7 902 841 6 737 594

DRIFTSRESULTAT 2 250 157 3 481 033 2 711 517

Interne finanstransaksjoner

Bruk av disposisjonsfond

Avsetning til bundne driftsfond 334 178 0 0

Bruk av bundne driftsfond -2 900 0 0

SUM INTERNE FINANSTRANSAKSJONER 331 278 0 0

REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK 2 581 435 3 481 033 2 711 517

Opplæringskontoret
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11.5 Skatteoppkreveren for Hadeland 
Skatteoppkreveren for Hadeland er skatteoppkrever for Gran, Lunner og Jevnaker 
kommune.  
 
Administrativt er skatteoppkreveren underlagt fellesadministrasjonen i Lunner kommune.  
Det interkommunale samarbeidet er inngått etter kommuneloven § 28 a og organisert som 
et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28 b. Det blir avholdt 
minimum to VKS-møter i året hvor vi informerer rådmennene om skatteoppkreverens 
virksomhet. VKS-møte beslutter driftsbudsjettet for skatteoppkreverkontoret. Det 
overordnede ansvaret for faglig styring og oppfølging av skatteoppkreveren er lagt til 
Skattedirektoratet. Den operative gjennomføringen og oppfølgingen er lagt til det 
regionale skattekontoret (Skatt øst).    
 
Skatteoppkreveren for Hadeland hadde fire overordnede strategier i 2017: 
 
1. Bidra til at skatter og andre krav betales til rett tid. 
2. Gi målrettet informasjon som skal gi økt etterlevelse. 
3. Gi brukerne god service. 
4. Bidra i bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. 
 
Det har vært to nyansettelser i 2017. Regnskapskontrollør i 100 % stilling ble ansatt fra 1. 
februar og ny skatteoppkrever ble ansatt fra 1. mars. I tillegg er det kjøpt 
regnskapskontrolltjenester fra Nedre Romerike Kemnerkontor. Disse tiltakene har gjort 
kontoret mindre sårbart ved sykdom og annet fravær. Det ble oppnådd gode resultater på 
alle rapporteringspunkter fastsatt av overordnet myndighet. 
 
Regnskapet for 2016 og 2017 viser følgende: 

 

Tabell 11.5.1 Regnskapstall skatteoppkreveren 2016 - 2017 

Regnskap 

2017

Justert 

budsjett 

2017

Regnskap 

2016

Driftsinntekter

Refusjon fra kommuner -3 872 154 -4 880 610 -2 336 470

Andre inntekter -1 188 527 -917 793 -988 716

SUM DRIFTSINNTEKTER -5 060 681 -5 798 403 -3 325 186

Driftsutgifter

Lønn og sosiale utgifter 3 814 984 3 665 433 2 911 519

Kjøp av varer og tjenester 1 036 773 2 096 724 413 667

Andre utgifter 208 923 358 596 0

SUM DRIFTSUTGIFTER 5 060 681 6 120 753 3 325 186

DRIFTSRESULTAT 0 322 350 0

Interne finanstransaksjoner

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0

Avsetning til bundne driftsfond 0 0 0

Bruk av bundne driftsfond 0 0 0

SUM INTERNE FINANSTRANSAKSJONER 0 0 0

REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK 0 322 350 0

Skatteoppkreveren Hadeland
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Regnskapet avlegges med et resultat i balanse da resultatet gjøres opp mot de 
samarbeidende kommunene ved årets slutt. Eierkommunene betaler det det faktisk koster 
å drifte skatteoppkreveren årlig.  
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Vedlegg – Avvik drift- og investeringsregnskapet 2017 
Her følger regnskapsskjema 1A, 1B, 2A og 2B fra årsregnskapet for 2017 som viser avvik 
mellom regnskap og justert budsjett. Avvik som er omtalt i kapittel 5 fremkommer med 
røde tall i regnskapsskjemaene.  

Avvik regnskapsskjema 1A 

 
  

AVVIK REGNSKAPSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET

Art2 Regnskap

Justert 

budsjett Avvik i kr

% av justert 

budsjett

1 Skatt på inntekt og formue 87 -238 287 566 -234 200 000 -4 087 566 101,7 %

2 Ordinært rammetilskudd 80 -237 959 759 -239 200 000 1 240 241 99,5 %

3 Skatt på eiendom 87 -14 490 105 -14 400 000 -90 105 100,6 %

4 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0,0 %

5 Andre generelle statstilskudd 70/81 -37 345 655 -31 580 728 -5 764 927 118,3 %

6 Sum frie disponible inntekter Sum -528 083 085 -519 380 728 -8 702 357 101,7 %

7 Renteinntekter og utbytte 90 -4 777 916 -3 617 500 -1 160 416 132,1 %

8 Gevinst finansielle instrumenter 90

9 Renteutgifter, prov. og andre finans.utg 50 12 824 030 13 200 000 -375 970 97,2 %

10 Tap finansielle instrumenter 50

11 Avdrag på lån 51 22 345 500 22 400 000 -54 500 99,8 %

12 Netto finansinntekter/-utgifter Sum 30 391 614 31 982 500 -1 590 886 95,0 %

13 Til dekn. av tidl. regn.messig merforb. 53 0 0 0 0,0 %

14 Til ubundne avsetninger 54,56 27 609 841 27 609 841 0 100,0 %

15 Til bundne avsetninger 55 15 534 0 15 534 0,0 %

16 Bruk av tidl. års regn.messig mindreforb. 93 -13 507 794 -13 507 794 0 100,0 %

17 Bruk av ubundne avsetninger 94 -17 285 299 -17 285 299 0 100,0 %

18 Bruk av bundne avsetninger 95 0 0 0 0,0 %

19 Netto avsetninger Sum -3 167 718 -3 183 252 15 534 99,5 %

20 Overført til investeringsregnskapet 57 2 611 215 2 611 215 0 100,0 %

21 Til fordeling drift -498 247 974 -487 970 265 -10 277 709 102,1 %

22 Sum fordelt til drift(fra skjema 1B) 480 831 218 487 970 265 -7 139 047 98,5 %

23 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforb.  -17 416 756 0 -17 416 756
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Avvik regnskapsskjema 1B 

 
 
 

AVVIK REGNSKAPSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET

Til fordeling drift (fra regnskapsjettskjema 1A) Regnskap

Justert 

budsjett Avvik i kr

% av justert 

budsjett

Fordelt slik iht kommunestyrets vedtak:

Funksjon

100 Politisk styring 3 962 979 3 765 424 197 556 105,2 %

110 Kontroll og revisjon 937 923 1 345 000 -407 077 69,7 %

120 Administrasjon 29 844 557 33 330 663 -3 486 106 89,5 %

121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 2 442 228 1 693 326 748 901 144,2 %

130 Administrasjonslokaler 2 077 514 2 347 121 -269 606 88,5 %

170 Årets premieavvik -5 484 952 -9 117 283 3 632 331 60,2 %

171 Amortisering av tidligere års premieavvik 5 547 822 5 450 740 97 082 101,8 %

172 Pensjon 201 099 777 288 -576 189 25,9 %

173 Premiefond -5 663 054 -5 607 584 -55 470 101,0 %

190 Interne serviceenheter 0 6 388 757 -6 388 757 0,0 %

201 Førskole 62 512 938 62 469 224 43 714 100,1 %

202 Grunnskole 94 475 970 94 078 973 396 998 100,4 %

211 Styrket tilbud til førsk.barn 5 498 422 6 262 002 -763 580 87,8 %

213 Voksenopplæring 6 990 346 6 182 782 807 563 113,1 %

215 Skolefritidstilbud 882 382 985 217 -102 835 89,6 %

221 Førskolelokaler og skyss 8 518 826 7 367 917 1 150 909 115,6 %

222 Skolelokaler 21 234 526 21 454 696 -220 170 99,0 %

223 Skoleskyss 5 061 426 5 110 462 -49 036 99,0 %

231 Aktivitetstilbud barn og unge 1 193 143 1 207 760 -14 617 98,8 %

232 Foreb. - skole- og helsest.tj. 5 844 307 5 895 692 -51 384 99,1 %

233 Annet forebyggende helsearbeid 1 540 37 279 -35 739 4,1 %

234 Aktivisering eldre og funk.hem 8 402 125 8 818 352 -416 227 95,3 %

241 Diagnose, behandling, rehab. 15 686 286 15 331 780 354 507 102,3 %

242 Råd, veiledn.og sos.foreb.arb. 7 203 090 6 663 954 539 136 108,1 %

243 Tilb. til pers. med rusprobl. 139 898 603 148 -463 250 23,2 %

244 Barneverntjeneste 4 550 431 4 955 647 -405 216 91,8 %

251 Barneverntiltak i familien 2 539 258 2 452 142 87 115 103,6 %

252 Barneverntiltak utenfor fam. 11 373 672 10 383 687 989 985 109,5 %

253 Pleie, omsorg, hjelp i inst. 57 305 716 56 464 526 841 190 101,5 %

254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 86 724 165 86 815 875 -91 709 99,9 %

256 Akutthjelp helse- og omsorgstjenester 1 684 000 1 713 742 -29 742 98,3 %

261 Institusjonslokaler 5 951 818 5 673 168 278 650 104,9 %

265 Kommunalt disponerte boliger 1 653 486 2 745 453 -1 091 967 60,2 %

273 Kommunale sysselsettingstiltak 1 229 898 782 930 446 968 157,1 %

275 Introduksjonsordningen 15 667 573 14 676 148 991 426 106,8 %

276 Kvalifiseringsprogrammet 750 045 1 583 543 -833 498 47,4 %

281 Økonomisk sosialhjelp 8 703 104 9 408 500 -705 396 92,5 %

283 Bist. etabl./oppr.h. egen bol. 763 413 586 907 176 505 130,1 %

285 Tjenester utenfor ord. Komm. Ansvarsområde 0 -634 345 634 345 0,0 %

290 Interkommunale samarbeider 0 310 721 -310 721 0,0 %

301 Plansaksbehandling 1 333 726 851 279 482 448 156,7 %

302 Bygge-, delings- og seksjoneringssaker -341 714 -781 -340 934 43775,9 %

303 Kart og oppmåling 357 633 975 042 -617 409 36,7 %

325 Tilrettel.og bist.for næringsl 1 576 070 1 372 268 203 802 114,9 %

329 Landbruksforv. og -næringsutvikling 1 577 229 1 732 354 -155 125 91,0 %

332 Kommunale veier 9 120 774 8 345 429 775 345 109,3 %
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Avvik regnskapsskjema 2A 

 
 

 

AVVIK REGNSKAPSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET

Til fordeling drift (fra regnskapsjettskjema 1A) Regnskap

Justert 

budsjett Avvik i kr

% av justert 

budsjett

Fordelt slik iht kommunestyrets vedtak:

Funksjon

338 Foreb. brann og andre ulykker -326 223 7 474 -333 697 -4364,8 %

339 Beredsk.mot branner/andre ulyk 6 986 405 6 586 262 400 143 106,1 %

340 Produksjon av vann 2 487 190 3 203 773 -716 583 77,6 %

345 Distribusjon av vann -2 232 129 -2 713 749 481 620 82,3 %

350 Avløpsrensing 9 221 054 8 296 981 924 073 111,1 %

353 Avløpsnett/innsaml. avløpsvann -10 459 146 -9 342 689 -1 116 456 112,0 %

354 Tømming slamavsk., septikt. ol 12 186 -2 577 14 763 -472,8 %

360 Naturforvaltning og friluftsl. 655 208 412 490 242 718 158,8 %

370 Bibliotek 1 941 379 2 190 826 -249 447 88,6 %

375 Museer 268 917 274 173 -5 256 98,1 %

377 Kunstformidling 454 000 452 021 1 979 100,4 %

380 Idrett og tilskudd andres idr.anlegg 633 170 633 042 128 100,0 %

381 Komm. idr.bygg og idr.anlegg 5 966 247 8 704 365 -2 738 118 68,5 %

383 Musikk og kulturskoler 1 858 000 1 858 093 -93 100,0 %

385 Andre kulturakt., tilsk andres kultur/idr.bygg 451 000 450 983 17 100,0 %

386 Kommunale kulturbygg 153 732 251 067 -97 335 61,2 %

390 Den norske kirke 3 394 189 3 633 886 -239 697 93,4 %

392 Andre relgiøse formål 392 321 353 185 39 136 111,1 %

393 Kirkegårder/gravlunder/krem. 233 841 0 233 841 0,0 %

860 Motpost avskrivninger -31 291 765 -31 316 265 24 500 99,9 %

Sum skjema 1B 480 831 218 487 970 265 -7 139 047 98,5 %

2017 Avvik 2017

Regnskap

Justert 

budsjett Avvik i kr

% av justert 

budsjett

1 Investeringer i anleggsmidler 01-50,69,79 48 552 419 68 897 499 -20 345 079 70,5 %

2 Utlån og forskutteringer 52 6 290 000 8 000 000 -1 710 000 78,6 %

3 Kjøp av aksjer og andeler 529 1 561 215 1 561 215 0 100,0 %

4 Avdrag på lån 51 5 466 994 2 200 000 3 266 994 248,5 %

5 Dekning av tidligere års udekket 530 1 406 413 1 406 413 0 100,0 %

6 Avsetninger 53-56 3 787 680 300 000 3 487 680 1262,6 %

7 Årets finansieringsbehov 67 064 721 82 365 126 -15 300 405 81,4 %

8 Finansiert slik:

9 Bruk av lånemidler 91 -33 082 839 -63 585 290 30 502 451 52,0 %

10 Inntekter fra salg av anleggsmidler 66-67 -2 818 880 -3 320 000 501 120 84,9 %

11 Tilskudd til investeringer 81,83-89 -550 000 -600 000 50 000 91,7 %

12 Kompensasjon for merverdiavgift 729 -5 510 361 -9 052 863 3 542 501 60,9 %

13 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 70-77,-792 -5 423 742 -1 256 430 -4 167 312 431,7 %

14 Andre inntekter 60-65,90 -520 000 0 -520 000

15 Sum ekstern finansiering -47 905 822 -77 814 583 29 908 761 61,6 %

16 Overført fra driftsregnskapet 97 -2 611 215 -2 611 215 0 100,0 %

17 Bruk av tidligere års udisponert 930 0 0 0 0,0 %

18 Bruk av avsetninger 93-96 -5 257 342 -1 939 329 -3 318 013 271,1 %

19 Sum finansiering -55 774 379 -82 365 126 26 590 747 67,7 %

20 Udekket/udisponert 11 290 342 0 11 290 342 0,0 %

AVVIK REGNSKAPSSKJEMA 2A - 

INVESTERINGSREGNSKAP Art 2

2017 Avvik 2017
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Avvik regnskapsskjema 2B 

 
  

Regnskap

Justert 

budsjett Avvik i kr

% av justert 

budsjett

Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A) 48 552 419 68 897 499 -20 345 080 70,5 %

Fordelt slik (pr prosjekt):

Bygg- og eiendommer

006 Lunner barnesko,.oppgrader 1 544 483 1 348 417 196 066 114,5 %

105 Oppgraderinger LOS 409 349 470 545 -61 196 87,0 %

207 Helhetlig Frøystad 1 111 665 795 341 316 324 139,8 %

208 Harestua arena 968 087 1 259 187 -291 099 76,9 %

304 Frøystadtunet 133 063 6 154 490 -6 021 427 2,2 %

306 Helse- og omsorgssenter, omsorgsboliger 11 839 228 15 464 144 -3 624 916 76,6 %

427 EPC prosjekt 1 454 834 2 077 995 -623 161 70,0 %

575 Roa omsorgsboliger 76 480 491 872 -415 393 15,5 %

576 Nye armaturer Rådhuset 246 660 906 392 -659 732 27,2 %

601 Oppgradere nød/ledelys 104 730 301 410 -196 681 34,7 %

604 Utvidelse klasserom LUB 357 436 825 873 -468 436 43,3 %

605 Ny renholdssentral LUB 45 889 587 239 -541 350 7,8 %

606 Nytt ventilasjonsaggregat rådhuset 618 750 850 000 -231 250 72,8 %

623 Harestua skole, utrede kapasitetsutvidelse 498 983 1 210 166 -711 184 41,2 %

723 Harestua skole, brannforebyggende tiltak 127 647 1 000 000 -872 353 12,8 %

724 Rehab. Toalettrom Lunner rådhus 27 029 200 000 -172 971 13,5 %

797 Kjøp og salg av eiendommer 2017 449 885 250 000 199 885 180,0 %
0 0

IKT 0 0

407 IKT- Årlige investeringer 0 0

553 IKT- Årlige investeringer felles 197 762 197 762 0 100,0 %

571 Digitale nøkler hjemmetjenesten 90 913 375 000 -284 087 24,2 %

572 Digitalisering av eiendomsarkivet 890 369 1 298 681 -408 312 68,6 %

614 Server legevakt 114 611 181 250 -66 639 63,2 %

615 IKT årlige investeringer 999 882 1 000 000 -118 100,0 %

701 Kart (geodata) 97 355 500 000 -402 645 19,5 %

702 IKT årlige investeringer 113 677 300 000 -186 323 37,9 %

705 Digitalisering av bibliotek 190 115 135 000 55 115 140,8 %

714 Velferdsteknologi 0 100 000 -100 000 0,0 %

722 Elektronisk manntall 79 544 140 000 -60 456 56,8 %
0 0

Maskiner, utstyr og inventar 0 0

620 Maskiner kjøkken LOS 0 300 000 -300 000 0,0 %

708 Brukt bil, dagaktivitet TT 300 000 300 000 0 100,0 %

709 Møbler, fellesareal og personaldel ifbm flytting av Kalvsjøstua 160 113 150 000 10 113 106,7 %

710 Traktor 1 633 880 1 750 000 -116 120 93,4 %

717 Avfallssystemer på alle avdelinger 0 300 000 -300 000 0,0 %
0 0

Veger og trafikksikkerhet 0 0

315 Trafikksikkerhetstiltak 573 631 573 631 0 100,0 %

411 Trafikksikkerhetstiltak 438 228 438 228 0 100,0 %

555 Trafikksikkerhetstiltak 2015 1 155 839 1 250 000 -94 161 92,5 %

608 Gatelys 1 776 727 2 050 679 -273 952 86,6 %

711 Asfaltere 1 km grusveg hvert år 1 000 000 1 000 000 0 100,0 %

726 Ferist Vestbygda 134 125 146 250 -12 125 91,7 %

AVVIK REGNSKAPSSKJEMA 2 B  

INVESTERINGSREGNSKAPET
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Regnskap

Justert 

budsjett Avvik i kr

% av justert 

budsjett

Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A) 48 552 419 68 897 499 -20 345 080 70,5 %

Fordelt slik (pr prosjekt):

Vann- og avløpsplan 0 0

557 Grøa vannverk 0 300 000 -300 000 0,0 %

610 Rehabilitering ledninger VA 1 288 344 1 755 912 -467 568 73,4 %

713 Gravemaskin VA 1 638 000 1 670 000 -32 000 98,1 %

720 Kommunikasjonsutstyr til høydebasseng og pumpest 518 373 600 000 -81 627 86,4 %

721 VA-ledning til Nordstrand skidestinasjon 0 1 000 000 -1 000 000 0,0 %

725 Høydebasseng Nordstrand skidestinasjon 989 881 2 500 000 -1 510 119 39,6 %
0 0

Idrett og kultur 0 0

578 Kunsgressbane Grua 0 63 800 -63 800 0,0 %

622 Grua gravplass 13 441 000 13 441 000 0 100,0 %

624 Kunstgressbane Grua-Granly 315 853 487 235 -171 382 64,8 %

704 Rehabiliteringsprosjekter kirken 400 000 400 000 0 100,0 %

SUM 48 552 419 68 897 499 -20 345 079 70,5 %

AVVIK REGNSKAPSSKJEMA 2 B  

INVESTERINGSREGNSKAPET

2017 Avvik 2017


