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Kjære leser! 
 
Den senere tiden har ledelse og ansatte i Lunner kommune arbeidet med endringer i den 
administrative organiseringen og grunnlaget for arbeid og prioriteringer fremover. Vi har 
satt «LUNNER KOMMUNE – HVA NÅ?» som overskrift på arbeidet fremover. 
 
Det er flere grunner for å stille et slikt spørsmål. Lunner blir en del av Viken fylke og 
Fylkesmannsembete fra 2020. Den administrative ledelsen i kommunen har gjennom 2017 
og 2018 fått en ny sammensetning og en ny organisering. Vi ser klare tegn på at 
kommunene må forberede seg på en virkelighet med strammere økonomiske rammer, 
samtidig som krav og forventninger til hva det offentlige skal levere bare blir mer 
omfattende. 
 
Det er derfor naturlig at ledelse og ansatte gjør seg viktige betraktninger av hva man vil 
gjøre nå. Hva vil vi oppnå? Hvordan skal vi løse samfunnsoppdraget vårt i tider som preges 
av endring og omskiftning? 
 
Lunner kommune er til for våre innbyggere. Derfor er det naturlig og selvfølgelig at vi 
alltid skal ha innbyggernes beste i fokus for hvordan vi prioriterer og utfører arbeidet. 
Dette er vårt OPPDRAG! 
 
Det kan ikke alltid bety at alle opplever å få akkurat den tjenesten de ønsker. Vi vil måtte 
tilpasse de tjenestene som skal ytes til de økonomiske forutsetninger og andre 
rammevilkår som foreligger. Strammere økonomiske rammer og nye forventninger fra 
statlig hold til hva kommunene skal levere, vil kunne innebære at «godt nok» ikke alltide 
oppleves som «godt nok» av alle. Men vi skal likevel ha innbyggernes beste i fokus. Vi skal 
arbeide for å finne de beste løsningene og vi skal lytte til de tilbakemeldinger vi får fra 
innbyggerne i Lunner kommune. Vi skal lære, slik at vi hele tiden skal bli bedre. 
 
En viktig forutsetning for at innbyggerne skal oppleve at de er i fokus for kommunens 
tjenester, er at vi fremstår som én organisasjon – at den enkelte får hjelp eller veiledning, 
uten å bli kastet frem og tilbake i systemet. Vi vil arbeide for å forenkle den enkeltes møte 
med kommunen.  
 
For å få dette til, ønsker vi å styrke noen sentrale støttefunksjoner. Dette dreier seg 
blandt annet om å automatisere tjenester, utvikle kundesenteret, forsterke arbeidet med 
internkontroll og kvalitet i rutiner og prosedyrer, og prioritere nærværsarbeid og arbeidet 
med å redusere sykefraværet. Vi har som mål å redusere sykefraværet blant kommunens 
ansatte med 25 % i 2019. Et lavere sykefravær og et godt og friskt arbeidsmiljø er viktig for 
å lykkes i dialogen med være innbyggere og i å utvikle kommunen. 
 
Endringene i administrativ organisering i Lunner kommune har nettopp behovet for å 
samhandle på tvers av sektorer og enheter, samt å effektivisere arbeidet til beste for den 
enkelte innbygger, som sin primære begrunnelse. 
 
For at kommunens ansatte skal løse mange og komplekse oppgaver på en mest mulig 
effektiv og god måte, må vi stadig lære oss å arbeide smartere. Det innebærer at vi må 
tenke annerledes, ikke minst når det gjelder hva og hvordan vi kan utvikle og automatisere 
noen tjenester. Arbeidet med å følge opp vedtatt digitaliseringsstrategi står derfor også 
sentralt i årene som kommer. Ny prosjektleder for digitaliseringsarbeidet startet i 
kommunen høsten 2018.  
 
Arbeidet med å revidere kommuneplanens samfunnsdel startet opp tidlig i 2018. 
Planprogrammet er vedtatt og ulike former for medvirkningsprosesser har kommet i gang. 
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Lunners innbyggere vil også i 2019 bli utfordret til å bli med og forme framtidas Lunner på 
ulike måter.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunenes overordnete plan, og skal gi klar retning på 
den veien samfunnet skal utvikles. All annen planlegging og prioritering skal utledes av 
kommuneplanens samfunnsdel. Derfor er det så viktig at flest mulig; ansatte, folkevalgte, 
næringsdrivende, barn og unge, eldre, arbeidstakere, syke og friske blir med å legge 
premisser for hvordan vi ønsker at Lunnersamfunnet skal utvikles de neste ti, tolv og tjue 
årene. 
 
Vi vet at antallet innbyggere som er pensjonister vil øke vesentlig i årene som kommer. Vi 
ser derfor behov for å utvikle og legge til rette for gode tjenester til en gruppe mennesker 
som vil trenge stadig mer omfattende og tilrettelagde tjenester fra kommunen. Derfor 
åpner Lunner kommune nye omsorgsboliger på Roa i 2019 og starter byggingen av nytt 
helse og omsorgssenter på Harestua, som vil stå ferdig tidlig i andre halvår av 2020. 
Parallelt med at vi får nye bygg og fasiliteter for helse og omsorgsarbeidet, arbeides det 
med å utvikle måten tjenestene blir utført på. Vi vil legge til rette for helsefremmende 
arbeid og hjelp for den enkelte som har et behov til å klare seg selv lengst mulig i det livet 
man har. Vi mener at Lunner kommune på denne måten vil bli godt rustet til å løse 
fremtidens utfordringer på en god måte. 
 
Som en del av kommunens arbeid med å skape én enkel vei inn til den riktige medarbeider 
eller tjeneste, jobber vi også med å etablere ulike lavterskeltilbud på tvers i 
organisasjonen. Et slikt tilbud kan etter hvert for eksempel bli etablert i det som gjerne 
kalles Familiens hus. 
 
Familiens hus er en samhandlingsmodell som skal legge til rette for at barn, unge og deres 
familier skal møte et lett tilgjengelig og helhetlig tilbud. 
 
Vi har også nylig igjen fått på plass bo- og næringsrådgiver. Det skjer mye spennende i 
Lunner når det gjelder etablering av nye botilbud og tilrettelegging av næringsarealer. Bo- 
og næringsrådgiver vil særlig prioritere dialogen med de som ønsker å bidra til den ønskete 
utvikling i kommunen – med familier som flytter inn, og etablering av nye arbeidsplasser. 
 
Vekst i tallet på innbyggere vil alltid være en viktig faktor for utviklingen av kommunen, 
også for å sikre veksten i statlige, frie inntekter. 
 
Den økonomiske utfordringen for Lunner kommune fremover er åpenbar. Kommunen er i 
ferd med å gjennomføre omfattende investeringer innenfor pleie- og omsorgssektoren. Vi 
har tidligere etablert nye botilbud til personer med behov for tilrettelegging. Skolebygg, 
voksenopplæring, dagsenter, bibliotek, svømmehall og gymnastikksal, for å nevne noe, 
trenger rehabilitering eller renovering.  
 
Det er ikke funnet rom i økonomiplanperioden for å gjøre alle disse investeringene. Likevel 
øker kommunens finansutgifter vesentlig. Kommunen må effektivisere den ordinære 
driften for å dekke opp økningen i finansutgifter. En svak befolkningsutvikling forsterker 
behovet for omstilling. Kommunen er avhengig av på en varig måte å tilpasse 
driftsutgiftene til de ordinære driftsinntektene. Opplegget for budsjett og økonomiplan 
2019 – 2022 makter ikke å etterleve kommunens vedtatte finansielle mål, som nivået på 
netto driftsresultat, disposisjonsfond eller gjeldsgrad. Derfor vil det være behov for stram 
økonomisk styring og vanskelige prioriteringer i årene fremover, noe som stiller krav til 
ansatte og folkevalgte. 
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Rådmannen mener likevel at vi har nødvendige forutsetninger, for å kunne lykkes med slikt 
omstillingsarbeid.  Gjennom kompetente og dyktige medarbeidere, god samhandling med 
de folkevalgte og tillitsvalgte, organisatoriske strukturer, gode rapporteringer og rutiner, 
samt kultur for kvalitet og kontroll, skal vi sammen makte å bidra til at Lunner kommune 
også i årene fremover stadig skal utvikles til å være stedet for det gode liv – nær naturen – 
nær byen!  
 
Dette opplegget for budsjett og økonomiplan forsøker å synliggjøre grunnlaget for, og hva 
vi ønsker å oppnå, samt de prioriteringer vi har valgt å gjøre fremover, som et grunnlag for 
kommunestyrets endelige prioriteringer og vedtak.  
 
 
Roa, 15. november 2018 
 
 
Dag Flacké 
rådmann  
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2 Forslag til vedtak 
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2.1 Økonomiplan 2019-2022 

• Økonomiplan drift 2019-2022 vedtas i tråd med tabellene i kapittel 5.3.  

• Økonomiplan investering 2019-2022 vedtas i tråd med tabellene i kapittel 6.5. 

• Total kostnadsramme per prosjekt vedtas i tråd med skjema 2b i dokumentets kapittel 

6.5. 

• Etter behandling i kommunestyret får Rådmannen fullmakt til å oppdatere tabeller og 

dokumentet for øvrig som følge av vedtak. Kommunestyret delegerer til rådmannen å 

innarbeide effekter av vedtatte endringer i budsjett 2019 i og i planperioden. 

 

2.2 Årsbudsjett 2019 

• Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B (kapittel 5.2). 
Rådmannen får fullmakt til å oppdatere obligatoriske skjema og dokumentet for øvrig 
som følge av kommunestyrets vedtak.  

• Investeringsbudsjettet med finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B 
(kapittel 6.1). Rebudsjettering av investeringer fra 2018 til 2019 kommer i tillegg. Disse 
innarbeides i skjemaene i henhold til tabell i vedlegg 4.  

• Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på tjenesteområdene. 

• Marginavsetning på 8 % opprettholdes.  

• Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som 
Stortinget fastsetter. 

• I medhold av Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres utskriving av eiendomsskatt i 
hele kommunen i 2019. Satser og bunnfradrag endres i forhold til i 2018 for boliger og 
hytter. Satsen settes til 3,1 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder 
fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 
kr 400 000 av takstverdi. Satsen for verker, bruk og næring opprettholdes på endres til 
4,6 promille. Det er ikke bunnfradrag på dette.  

• Det delegeres til rådmannen å fastsette endelige satser for kommunalt tilskudd til drift 
og investering for private barnehager. 

• Renter av gavefond og selvkostfond skal avsettes de respektive fondene. Det avsettes 
ikke renter på de øvrige fondene. 

• Garantirammen for sosialtjenestens virksomhet i 2019 settes til kr 1 300 000. 
 

2.3 Låneopptak 

• Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2019 på kr 199 649 400 med en 

avdragstid på 44 år for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. 

• Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 10 mill. kroner i lån i Husbanken til 

innvilgelse av startlån. 

• Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån, signere for låneopptak og godkjenne 

rentevilkår. 
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3 ORGANISERING, PLAN- OG 
STYRINGSSYSTEM 
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3.1 Lunner kommune 

«Det gode liv lever vi bedre i Lunner kommune! Nær naturen – nær byen!» Med denne 

visjonen har Lunner kommune valgt et fokus hvor nærheten til Oslo, og arbeidsmarkedet 

der, og de muligheter naturen gir oss til friluftsliv og aktiviteter er viktig. Dette er vel og 

bra, men for å bli den attraktive bostedskommunen vi har målsettinger om, er det også 

viktig med et variert botilbud og attraktive tettsteder. Kommunestyret har vedtatt at vi 

skal utvikle Roa og Harestua som våre tettsteder.  

 

For å være en god kommune å bo i, er kvaliteten på de kommunale tjenestene viktig. 

Arbeidet med å «forme framtidas Lunner» er i full gang. Kommuneplanens samfunnsdel 

skal revideres og alle innbyggere og ansatte i Lunner kommune er invitert med på laget. 

Målet er å lage en visjon og strategiske satsinger for et fremtidsrettet samfunn som vi - i 

fellesskap - kan jobbe sammen for å utvikle. 

 

Lunner kommune er som organisasjon en stor arbeidsgiver.  I 2017 var det 572 årsverk 

fordelt på ca. 700 ansatte. I tillegg til tjenester i egen kommune, er det et utstrakt 

samarbeid om tjenester mellom kommunene på Hadeland. Det er av stor betydning at 

kommunen ivaretar sine oppgaver som arbeidsgiver på en god måte. I den sammenhengen 

er samarbeidet med tillitsvalgte viktig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Kilde: SSB/KOSTRA 
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3.2 Organisering 

Kommunen styres av våre folkevalgte i kommunestyret, med ordføreren i spissen. Direkte 
under kommunestyret er formannskapet som utgjør kommunens økonomiutvalg og 
planutvalg. I tillegg har Lunner kommune tre sektororienterte komitéer med ansvar for å 
utvikle faglig orientert politikk som skal videre til politisk behandling og vedtak i 
kommunestyret.   
 
Administrasjonen ledes av rådmann.  

 

 
Figur 1 Organisasjonskart (se lenken for en mer detaljert fremstilling: Organisasjonskart ) 

 
I figuren ovenfor er det en oversikt over den administrative organiseringen, som prinsipielt 
består av to beslutningsnivåer: 
 

- rådmann med tre kommunalsjefer  

- om lag 25 enhetsledere (tidligere virksomhetsledere og avdelingsledere) 

I tillegg vil det innenfor noen av de største enhetene være behov for flere ledere med 
personal og/eller økonomiansvar. I sentraladministrasjonen er rådgivere organisert i 
stabsenheter under rådmann eller kommunalsjefer.  
 
 
  

https://www.lunner.kommune.no/organisasjon.297045.no.html
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3.3 Selskaper og Interkommunale samarbeid 

Lunner kommune er medeier i åtte aksjeselskaper. 

 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) ble stiftet 2. november 1995. Selskapet 

har som formål å drive med avfallshåndtering. Selskapet skal arbeide med gjenvinning, 

herunder behandling, foredling og salg av varer og tjenester som baserer seg på selskapets 

anlegg, systemer og maskiner. 

 

Hadeland energi AS ble stiftet 3. juni 2003. Selskapet har som formål å drive distribusjon 

av energi, samt fiber og bredbåndsaktivitet direkte og/eller ved å delta i andre selskaper, 

alene eller sammen med andre aktører. Selskapet skal videre sørge for en sikker og 

rasjonell energiforsyning, samt arbeide aktivt for en god energiøkonomi. 

 

Lunner produkter AS ble stiftet 1. oktober 1992. Selskapet har som formål å skape 

grunnlag for sysselsetting av mennesker med nedsatt arbeidsevne gjennom fabrikasjon og 

annen virksomhet. 

 

Hadeland kraft AS ble stiftet 2. desember 1998. Selskapet har som formål å drive 

produksjon og omsetning av energi, direkte og/eller ved å delta i andre selskaper, alene 

eller sammen med andre aktører. Selskapet skal videre sørge for en sikker og rasjonell 

energiforsyning, samt arbeide aktivt for en god energiøkonomi. 

 

Randsfjordmuseet AS ble stiftet 5. juli 2004. Selskapet har som formål å drifte 

Randsfjordmuseet AS i samsvar med retningslinjene for det internasjonale 

museumsforbundet (ICOM), til enhver tid gjeldende nasjonale føringer og vedtatt 

eierstrategi. Museet skal være et møtested mellom natur, kultur, kunst og teknologi i 

fortid, nåtid og fremtid.  Selskapet har ikke økonomisk overskudd med tanke på 

aksjeutbytte til eierne som formål. 

 

Hadelandshagen AS ble stiftet 1. desember 2008. Selskapet har som formål å utvikle og 

koordinere for en samlokalisering av kunnskapsbasert næringsvirksomhet i Hadelands-

regionen. Dette skal skje i tilknytning til en eiendom hvor Hadelandshagen AS skal være 

leietaker. Selskapet skal innenfor rammen av bedriftsøkonomiske prinsipper, lokalt legge 

til rette for og bidra til at lokalt næringsliv får tilstrekkelig tilgang til innovativ 

kompetanse av gjensidig nytte gjennom oppbygging av et større totalmiljø. Dette 

totalmiljø skal bestå av flere virksomheter hvor det dannes grunnlag for et faglig og sosialt 

miljø og samarbeid mellom virksomhetene. 

 

Innovasjon Hadeland AS ble stiftet 7. mai 2010. Selskapet har som formål å utvikle og 

distribuere produkter og tjenester for fremming av stedsutvikling på Harestua og andre 

områder av Hadeland. 

 

HAPRO AS ble stiftet 12. februar 1971. Selskapet har som formål å drive yrkesmessig 

attføring og utvikling, produksjon og markedsføring av elektronisk utstyr, samt annen 

virksomhet som er forenlig med dette. 

 

Lunner kommune har et utstrakt samarbeid med spesielt kommunene Gran og Jevnaker når 
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det gjelder samarbeid som er organisert som vertskommunesamarbeid.  

 
Interkommunale samarbeid (kommuneloven § 28) 

• Gran og Lunner voksenopplæring  

• Skatteoppkreveren for Hadeland  

• Flyktningtjenesten for Gran og Lunner  

• Gran og Lunner interkommunale vannverk  

• Opplæringskontoret for fag i offentlig sektor, Hadeland  

• Lunner og Gran brann og redning  

• Interkommunalt innkjøpssamarbeid på Hadeland 

• Lunner og Gran kulturkontor  

• Landbrukskontoret for Hadeland  

• Sosialtjenesten for Lunner og Gran  

• Lunner og Gran legevakt  

• Etablererveileder for Lunner og Gran  

• Krisesenter Hønefoss 

• 110-sentraler i Hedmark og Oppland 

Interkommunale samarbeid (annen organisering) 

• Regionrådet for Hadeland 

Interkommunale selskaper (IKS) 

• Innlandet revisjon IKS 

 

3.4 Kommunens plan- og styringssystem 

 
Modell av plan- og styringssystemet:   

 
Figur 2 Plan og styringssystem 
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Formål med plan- og styringssystemet 
Plan og styringssystemet skal sikre helhetlig politisk og administrativ styring av Lunner 
Kommune, som ivaretar lovkrav i planleggingen. Samtidig skal det bidra til at alle 
kommunens virksomheter jobber mot samme mål og synliggjøre behov og mangler.  
 
Plan og styringssystemet bygger på Plan og bygningsloven og Kommuneloven, og skal 
ivareta formålet i dette lovverket. Plan- og bygningslovens formål er å fremme bærekraftig 
utvikling, bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver, og sikre 
medvirkning av berørte interesser. Kommunelovens formål er å legge til rette for et 
funksjonsdyktig lokalt folkestyre, og en rasjonell og effektiv forvaltning av kommunale 
fellesinteresser. Kommuneloven skal legge til rette for tillitsskapende forvaltning. 
Folkehelseloven legger også viktige føringer for plan- og styringssystemet, hvis formål er å 
bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller.  
 
Plan- og styringssystemet består av Planstrategien, Kommuneplanen, Økonomiplan og 
budsjett. Plan- og styringssystemet bygger, i tillegg til lovverk og regionale føringer, på 
oppdatert statistikk og fakta, temaplaner, tertialvis rapportering, årsrapport, årsberetning 
og regnskap. 
 
Planstrategien er en politisk prioritering av planbehovet, og omfatter kommunens 
strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, 
miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i 
valgperioden. 
 
Kommuneplanen inneholder flere elementer. Samfunnsdelen er det viktigste 
styringsdokumentet for kommunen, og inneholder de mål og ambisjoner som er satt for 
kommunen. Arealdelen beskriver hvordan kommunens arealer skal brukes, og hvilke 
retningslinjer som gjelder for arealbruken. Lunner Kommune har i tillegg sektoriserte 
kommunedelplaner, som beskriver mål for sine sektorer og hvilke oppgaver og tiltak man 
skal utføre for å nå disse målene. Kommunedelplanene inneholder også en beskrivelse av 
de forventede kostnadene ved disse tiltakene.  
 
Økonomiplanen rulleres årlig og inneholder et handlingsprogram, som gir et bilde av den 
økonomiske utviklingen de neste 4 årene. I tillegg til Økonomiplanen er det hvert år et 
budsjett hvor kommunens ressurser fordeles, for å løse de oppgavene som følger av 
kommuneplanen. 
 
Helhetlig kommuneplanlegging er avgjørende for at kommunen skal lykkes med å ha et 
godt plan- og styringssystem. Det innebærer blant annet at plansystemet arbeider sammen 
med valgperiodene.  
 
God kopling mellom samfunnsdel, og handlingsdel med økonomiplan, er viktig for en god 
rullerende kommuneplanlegging. Lunner Kommune utfordres av mange planer og en for 
sektorisert planlegging. Sammenhengen mellom kommuneplanens samfunnsdel, de 
sektoroppdelte kommunedelplanene og økonomiplan/handlingsdel kunne etter rådmannens 
vurdering være bedre.   
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4  STATUS OG UTFORDRINGER 
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4.1 Økonomiplan og budsjett 

Kommunelovens § 44 angir at kommunestyret en gang årlig skal vedta en rullerende 
økonomiplan som minst skal omfatte de neste fire årene. Økonomiplanen skal omfatte hele 
kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, utgifter og 
prioriterte oppgaver i planperioden. 
 
Økonomiplanen er kommunestyrets arena for beslutninger om hvilken innsats som skal 
prioriteres og gjennomføres de kommende fire årene. Fordeling og omfordeling av 
økonomiske rammer avgjør hvordan kommunal aktivitet innrettes og hvilke tiltak som skal 
settes i verk.  
 
Lunner kommune går nå inn i fire nye år hvor vi må forbedre det økonomiske 
handlingsrommet, samt effektivisere og forbedre kommunens tjenestetilbud gjennom god 
økonomistyring av tjenestene.  
 
Anslaget på frie inntekter for Lunner kommune på 496 mill. kroner innebærer en vekst for 
kommunen fra 2018 til 2019 på 2,7 prosent. I samme periode er anslått 
landsgjennomsnittlig vekst for kommunene på 2,9 prosent.  
 
Lunner kommune ligger i nedre sjiktet i forhold til frie inntekter per innbygger i 
kommunen. I forhold til gjennomsnittet i Kostragruppen vi ligger i får vi noe mer enn 
gjennomsnittet i gruppa.  
 

 

 
Figur 3 Frie inntekter i kroner per innbygger 2015-2017 

 
I forslag til økonomiske rammer er følgende forutsetninger lagt til grunn:  
 

• Prisvekst – 1,9 prosent 

• Lønnsvekst – 3,25 prosent 

• Deflator – 2,8 prosent 
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Budsjett 2019 er utarbeidet med utgangspunkt i justert budsjett pr. juli 2018 korrigert for 
politisk vedtatte budsjettendringer i rapportering 2. tertial.  Rammene er justert for 
budsjettjusteringer som ikke skal videreføres fra 2018 og helårseffekt av vedtatte 
budsjettjusteringer som skal videreføres. 
 
Budsjettet er fremskrevet med lønns- og prisvekst. Lønnsoppgjøret utover 
overheng/etterslep holdes igjen sentralt. Økonomiplanen er presentert i 2019-kroner. Frie 
inntekter er budsjettert i tråd med KS-modellen. Selvkosttjenester er budsjettert ved 
hjelp av selvkostmodellen fra Momentum.  
 
Pensjonsutgifter er beregnet med utgangspunkt i informasjon fra KLP og SPK. Det er ikke 
gitt økt ramme til tjenestestedene som følge av generell demografiutvikling utover det 
som reflekteres gjennom nye tiltak. Det forutsettes at tjenestestedene må håndtere 
endringer innenfor tildelt rammer. 
 
Rammen til de kommunale barnehagene er fordelt mellom barnehagene i tråd med 
kommunens fordelingsmodell for barnehagene. Det er lagt til rette for en 
bemanningsfaktor på 6,0.   
 
Budsjett og økonomiplanen er balansert i rådmannens forslag.  
 

4.1.1 Risikomomenter  

Det er en rekke faktorer som kan påvirke budsjettet, men ikke minst forutsetningene som 
er lagt for økonomiplanperioden.  
 
Hvordan kommunens inntekter vil bli i fremtiden er usikkert. Regjeringen har i 
statsbudsjettet varslet at vi må forutsette at kommunene i fremtiden vil få mindre midler 
fra staten. Kommunen må derfor forberede seg på at «de gode tider» er forbi.   
 
I forslag til statsbudsjett øker nok en gang innslagspunktet på ressurskrevende tjenester 
med kr 50 000 pr. bruker ut over lønnsvekst. Dette får konsekvenser for kommunen alt i 
2018, da vi inntektsfører dette i det året som utgiften påløper, selv om tilskuddet ikke 
utbetales før i 2019. Hver bruker vil koste oss tilsvarende mer for hver gang 
innslagspunktet øker ut over lønnsvekst. Statsbudsjettet inneholder ingen videre føringer i 
forhold til tilskuddet for 2019. Dette gjør at det er risiko knyttet til hva kommunen vil få i 
tilskudd til ressurskrevende tjenester i perioden 2019-2022, noe som også gjør at våre 
inntekter blir usikre.  
 
Utviklingen i finanskostnader i planperioden er en usikkerhet. Så langt er prognosene at 
rentenivået i Norge forventes å stige, men i et lavt tempo. Vi har to større investeringer 
innenfor helse og omsorg som vil gi økte finanskostnader i årene som kommer.  
 
Regjeringen legger opp til at kommunene ved effektivisering kan frigjøre midler til bedre 
tjenester. Ny teknologi forutsetter mer effektiv drift. Det er en risiko for at utviklingen 
ikke går i takt med at ansatte gis rom for å nyttiggjøre seg teknologien på riktig måte slik 
at en får reelle gevinster. Det varsles store endringer i dagens måte å arbeide på inn i 
fremtiden og mange yrkesgrupper vil måtte omstilles. Omstillinger koster som regel en del 
før de gir de store gevinstene.  
 
I økonomiplanperioden ligger det inne store økninger i finanskostnadene som igjen gjør at 
vi må ned i kostnader på kommunens drift for å kompensere for dette. Organisasjonens 
evne til omstilling og gjennomføring av vedtatte tiltak er avgjørende for å lykkes med en 
bærekraftig økonomi.  
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4.2 Regjeringens forslag til statsbudsjett 

Kommunesektoren står ovenfor store utfordringer i årene som kommer. Demografiske 
endringer, teknologisk utvikling og forventninger fra innbyggerne stiller nye krav til 
kommunale tjenester. Velferdsoppgavene øker samtidig som inntekter fra oljerelatert 
inntekt faller. Det innebærer at offentlig sektor må fornyes, forenkles og forbedres. Dette 
stiller krav til omstilling og til å bruke ressursene mer effektivt.  
 
Statsbudsjettet legger til grunn at kommuner og fylkeskommuner skal tilby flere og bedre 
tjenester. Det skal blant annet gis rom for et bedre tilbud til personer med rusproblemer, 
økt satsing på tidlig innsats i barnehage og skole, og forebyggende tiltak for barn, unge og 
familier.  
 
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 gir kommunesektoren følgende 
handlingsrom: 

 
Vekst frie inntekter  2,6 mrd. kroner 

Demografi -1,0 mrd. kroner 

Pensjonskostnader -0,7 mrd. kroner 

Satsning innenfor vekst i frie inntekter* -0,6 mrd. kroner 

Handlingsrom uten effektivisering 0,3 mrd. kroner 

Effektivisering 0,5 % 1,2 mrd. kroner 

Handlingsrom med effektivisering 1,5 mrd. kroner 

 

* Satsning innenfor vekst i frie inntekter  

Opptrappingsplan rus 200 mill. kroner 

Tidlig innsats i skolen 200 mill. kroner 

Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering 100 mill. kroner 

Opprusting av fylkesveinettet (til fylkeskomm.) 100 mill. kroner 
 

Tabell 1 Forslag til statsbudsjett – kommunesektorens handlingsrom 

 
Regjeringen foreslår en vekst i de frie inntektene på 2,6 mrd. kroner som i sin helhet 
tildeles kommunene. Av veksten begrunnes 200 mill. kroner med opptrappingsplan på 
rusfeltet, 100 mill. kroner med opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering og 200 
mill. kroner til tidlig innsats skolen.  
 
Av dette får Lunner kommune 296 000 til opptrappingsplan for rusfeltet, 352 000 til tidlig 
innsats i skolen og 173 000 til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.  
 
Tiltak til psykologer i kommunene innebærer at kommunene må betale minst 50 % av 
utgiftene til psykologer. 50 mill. kroner tilsvarer 120 nye årsverk. Fra 2020 vil det være 
lovpliktig med slik kompetanse i kommunen.  
 
Dagaktivitetstilbud for demente kan kommunen søke om et tilskudd på 30 % av kommunens 
faktiske kostnader.  
 
50 % av investeringstilskudd til heldøgnsomsorg frigjøres nå til opprustning av eksisterende 
plasser, mens 50 % forblir øremerket nye plasser. 
 
Regjeringen innlemmer fra 2019 rus og psykisk helse inn i ordningen med utskrivningsklare 
pasienter. Kommunene må betale kr 4 885 i døgnet for utskrivningsklare rus- og 



 

 
Budsjett 2019 og økonomiplan 2019- 2022 

19 

psykiatripasienter på sykehus. Hva dette vil medføre for Lunner kommune er svært 
usikkert.  
 
Opptrappingsplan rusfeltet 281 mill. kroner består av 200 mill. kroner i økte frie inntekter,  
81 mill. kroner i tilskudd til utleieboliger, jobbstøtte og opprettelse av en pilot for avrusing 
i fengsel. 
 

4.3 Økonomisk utvikling i Lunner kommune 

Lunner kommune i likhet med svært mange kommuner har hatt gode resultater de siste 
årene. Skatteinntektene på landsbasis, og dermed også til Lunner kommune, har over år 
vært høyere enn varslet. Dette i tillegg til lave renter har bidratt til gode resultater. Fra 
regjeringens hånd forventes det at kommunene har spart opp midlene fra de gode årene 
som har vært for å imøtekomme vanskeligere tider. 
 

 

Regnskapstall i hele 1 000 B 2019 B 2018 R 2017 R 2016 R 2015 R 2014 

Skatteinntekter 246 700 238 600 238 288 229 314 209 542 195 464 

Frie disponible inntekter 540 170 529 041 528 083 508 591 473 752 454 759 

Sum driftsinntekter 692 457 685 875 690 104 675 934 644 238 621 705 

Lønnsutgifter inkl. sos. 
utgifter 

454 772 455 605 440 132 419 129 407 219 407 430 

Sum driftsutgifter 685 682 707 476 678 993 651 919 608 211 608 517 

Brutto driftsresultat       - 6 775 21 601 11 111 24 014 36 026 13 187 

Netto finansinntekter/-
utgifter 

47 600 34 420 30 392 29 211 28 421 31 504 

Netto driftsresultat 5 092         20 767 12 004 23 625 32 595 5 850 

Regnskapsmessig mer-
/mindreforbruk 

0 0 17 417 13 508 22 208 1 740 

            

Sykefravær   8,4 % 9,1 % 9,2 % 9,3 % 

Antall ansatte   711 698 704 701 

Antall årsverk   572 566 557 556 

Tabell 2 Hovedtall 

 
Selv om budsjettene og de regnskapsmessige resultatene i perioden 2015 – 2017 har vært 
gode, har det i økonomiplanen vært synliggjort fremtidige utfordringer. Kommunen har 
over flere år investert mye, og det ligger også store investeringer i 2018 og 2019. 
Investeringene blir i hovedsak finansiert ved låneopptak, som gir økte rente- og 
avdragsutgifter i årene som kommer. Innenfor pleie og omsorg vil vi fra 2018 og i de 
kommende årene få flere trinn i omsorgstrappa som gjør at vi kan ha et helhetlig tilbud på 
dette området. Samtidig har kommunen utfordringer i forhold til å levere gode tjenester 
innenfor lavere økonomiske rammer i årene som kommer.  

  
Gjennom 2018 har vi sett at de innsparinger som lå til grunn for opprinnelig budsjett ikke 
har blitt gjennomført. Det øker utfordringene for 2019 og videre for kommende år dersom 
vi ikke i større grad gjennomfører vedtatte innsparinger.  
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4.3.1 Handlingsregler for finansielle måltall 

Kommunen har vedtatt egne handlingsregler for finansielle måltall som skal være 
retningsgivende for budsjett og økonomiplan. 
 
1. 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. 

2. Gjeldsnivået skal normalt være under 75 % av driftsinntektene. 

3. 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 stort som balanseført premieavvik. 

 

Måltall  
Status budsjett Status regnskap 

B 2019 B 2018 R 2017 R 2016 

Netto 
driftsresultat 

Mellom 1,75 % og 5 % av 
driftsinntektene 

-0,7 % -3,0 % 1,7 % 3,5 % 

Gjeldsnivå 
Under 75 % av 
driftsinntektene 

130,8 % 107,0 % 75,9 % 77,1 % 

Disposisjonsfond 
Minst 5 % av 
driftsinntektene 

4,2 % 4,6 % 8,4 % 7,1 % 

Tabell 3 Måltall 

 
Det er i rådmannens forslag til budsjett avsatt buffer på 3 mill. kroner i henhold til 
handlingsreglene. Som tabellen viser, vil de planlagte investeringene i 
økonomiplanperioden gi et svært høyt gjeldsnivå. Dette medfører en sterk vekst i 
finanskostnadene.  
 
Netto driftsresultat er negativt i hele økonomiplanperioden. Det betyr at kommunen 
finansierer ordinær drift med oppsparte midler. Dette medfører også en kraftig reduksjon 
av kommunens disposisjonsfond. 
 
Premieavviket er omtrent 30 mill. kroner. Ved utgangen av 2019 vil samlede 
disposisjonsfond trolig være under dette nivået.  
 
Øvrige nøkkeltall for lunner kommune ved siste avlagte regnskap ligger i vedlegg 1.  
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4.3.2 Stresstest 

Stresstest er et verktøy for å måle tapspotensialet kommunen har i sin portefølje dersom 
gitte hendelser inntreffer. Stresstesten viser tapsrisikoen ved en renteøkning på 2 %.  
 

 
Tabell 4 Stresstest pr. 31.10.2018 

 
Kommunen har generelt lav risiko ved at vi ikke har plasseringer ut over bank. En 
renteøkning på 2 % vil utgjøre økte rentekostnader på nesten 4,7 mill. kroner for 
kommunens gjeld med flytende rente. En renteøkning vil også medføre økte renter på 
utlån og bankinnskudd med 5,7 mill. kroner. Netto effekt av en renteøkning på 2 % vil 
dermed være en økt inntekt på 1 mill. kroner. Stresstesten viser et senario med de aktiva 
og passiva vi har pr. 31. oktober.  
 
Vi har her ikke fått med oss effekten av kommende utbetaling på ca. 25 mill. kroner i 
forbindelse med overtakelse av Lunner omsorgsboliger, samt låneopptak for 2018.  
 
En stresstest tar ikke med seg hvordan endringer i renter vil påvirke kommunens kostnader 
knyttet til pensjon. Dette er et element i kommunens kostnadsbilde som er renteeksponert 
ut i fra de plasseringer som gjøres av pensjonsselskapene.  
 

Aktiva/passiva

Balanse 

%

Balansen i 

1000 kr

Endrings-

parameter Durasjon

Beregnet 

tap i 1000 

kr

Gjeld med p.t./flytende rente 40 % 234 929 2 % -4 699

Gjelde med fast rente 60 % 352 536 0 % 0

Samlet bruttogjeld 100 % 587 465 2 % 0 -4 699

Startlån - videreutlån 40 011 2 % 800

Rentekompensasjon 1 541 2 % 31

Utlån til Hadeland Kraft AS (fastrente) 7 733 0 % 0

Utlån til Hadeland Energi AS (fastrente) 1 596 0 % 0

Utlån til Lubo (rentefritt) 6 400 0 % 0

Utlån til Harestua idrettslag 2 965 2 % 59

Utlån til Harestua idrettslag (rentefritt) 3 000 0 % 0

Utlån til Lunner fotballklubb 7 000 2 % 140

Utlån til Lunner fotballklubb (rentefritt) 2 150 0 % 0

Lån knyttet til VAR 105 051 2 % 2 101

Bankinnskudd 130 576 2 % 2 612

Sum utlån, innskudd og 

kompensasjoner mm. 308 023 2 % 0 5 743

Norske sertifikater 0 0 % 0

Norske obligasjoner 0 0 % 0

Norske aksjer 0 0 % 0

Utenlandske aksjer 0 0 % 0

Innskudd i bank 0 0 % 0

Langsiktige finansielle aktiva 0 0 % 0 0

Samlete finansielle aktiva 279 442

Mulig tap vil utgjøre 1 044
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4.4 KOSTRA effektiviseringsanalyse 

Analyse av data fra 2017 foretatt av Framsikt AS viser at Lunner kommune har middels 
finanser, middels tjenestekvalitet og et kostnadsnivå som er over gjennomsnittet i 
Kommunegruppe 7.  
 
Lunner er i analysen sammenlignet med kommunene Nannestad, Jevnaker, Gjerdrum, 
Hole, Gran, Songdalen og kommunegruppe 7 (middels store kommuner med lave inntekter 
og middels utgiftsbehov). Analysen viser at alle sammenligningskommunene driver billigere 
enn Lunner kommune. 
 
Lunner har de høyeste utgiftene til eiendomsforvaltningen blant sammenlignings-
kommunene. Kommunen har litt mer areal og litt høyere utgift per kvadratmeter.  
 
Utgiftene til flyktninger er antakelig høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7. 
 
Tabellen under viser kostnadsforskjeller mellom Lunner og andre kommuner i millioner 
kroner. Vi ser hvor mye Lunner kan spare ved å drive med samme kostnadsnivå som de 
andre kommunene. 
 

 
Jevnaker Hole Gran Gjerdrum Nannestad Songdalen 

Kostragruppe 
07 

Pleie og omsorg 20,7 4,9 14,7 9,0 36,6 20,9 9,4 

Grunnskole 2,3 -1,2 -6,9 19,2 15,8 -12,3 3,7 

Barnehage 5,4 11,7 11,4 10,3 12,7 11,2 9,6 

Adm, styring og fellesutgifter -8,3 -2,6 3,9 -7,1 9,9 -10,5 -1,1 

Sosiale tjenester 1,2 2,9 1,1 0,0 5,5 4,5 -0,1 

Kommunehelse -2,0 2,4 -1,0 0,1 -4,4 -0,8 -0,4 

Barnevern -3,4 -2,4 -0,5 -4,5 -5,6 3,1 -0,6 

Kultur og idrett -9,9 -2,1 -4,5 -2,3 -0,6 -2,8 -2,4 

Plan, kulturminner, natur og 
nærmiljø 

-2,4 -3,7 -3,2 -4,2 3,8 -3,0 -2,3 

Andre områder 3,0 0,2 9,6 9,4 4,2 -0,6 6,1 

 Brann og ulykkesvern -0,4 -2,4 0,6 1,6 2,0 2,0 1,3 

 Kommunale boliger 8,8 2,9 1,4 3,3 -0,2 -1,9 2,6 

 Samferdsel -4,0 2,7 -0,6 4,7 2,1 1,3 1,1 

 Næringsforv. og 
konsesjonskraft 

1,4 0,3 10,4 1,5 1,6 0,0 2,1 

 Kirke -2,8 -3,3 -2,2 -1,7 -1,2 -2,1 -1,1 

Totalt 6,6 10,2 24,5 29,9 77,9 9,9 22,0 

Tabell 5 Mulig innsparingspotensiala  

 
I forhold til kommunegruppen bruker Lunner kommune mer penger på disse tjenestene:  

• pleie og omsorg (9 mill.) 

• grunnskole (4 mill.) 

• barnehage (10 mill.) 

• brann og ulykkesvern (1 mill.)  

• kommunale boliger (3 mill.) 

• samferdsel (1 mill.) 

• næringsutvikling (2 mill.) 
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Utgiftene er lavere innenfor: 

• administrasjon og styring (1 mill.) 

• barnevern (1 mill.) 

• kultur og idrett (2 mill.) 

• plan og kulturminner (2 mill.)  

• kirke (1 mill.) 

I de andre tjeneste (sosiale tjenester og kommunehelse) drev Lunner med omtrent samme 
utgiftsnivå som gjennomsnittet i kommunegruppen. 
 

4.5 Demografisk utvikling og kostnader 

Kommunale tjenester er rettet mot mennesker i aller livets faser. Tjenestebehovet 
varierer fra kommune til kommune ut i fra hvilke aldersgrupper innbyggerne består av. 
Barn- og unge i alderen 0-18 år har tjenestebehov innenfor eksempelvis barnehage og 
skole. Innbyggere over 67 år er store målgrupper innenfor tjenester som institusjons- og 
hjemmetjenester.  
 
Befolkningsframskriving er beregning av fremtidig befolkningsstørrelse og sammensetning, 
fordelt på kjønn, alder og bostedskommune. Beregninger baserer seg på sannsynligheten 
for fødsler, dødsfall, innenlandske flyttinger og inn- og utvandring.   
 
Kommunene har ansvar for blant annet barnehager, grunnskole og pleie- og 
omsorgstjenester. Dette er tjenester som i hovedsak er rettet mot bestemte aldersgrupper 
av befolkningen, og hvor utgiftene påvirkes av blant annet den demografiske utviklingen. 
Basert på befolkningsframskrivinger juni 2018 har Telemarkforskning på vegne av Lunner 
kommune foretatt demografikostnadsberegninger for 2018-2022.  
 

 
Tabell 6 Befolkningsframskrivinger, Lunner kommune 2018-2022. Kilde: SSB alternativ MMMM 

 
Fra 2018 til 2022 anslår SSB («4M») en befolkningsvekst for Lunner kommune på rundt 4 %. 
Det er betydelig variasjon i anslått endring innen de ulike aldersgruppene. I 
aldersgruppene 0-66 år er det anslått en vekst på ca. 1 %, mens det i aldersgruppene over 
67 år er anslått en vekst på ca. 18 %. 
 
I 2018 er det for Lunner kommune beregnet mindreutgifter på 1,7 mill. kroner, som følge 
av den faktiske befolkningsutviklingen i 2017. I perioden 2019-2022 er det beregnet 
merutgifter på 15,3 mill. kroner, hvorav 12,0 mill. kroner må dekkes innenfor de frie 

Aldersgruppe 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Endring 

2019-2022

0 år 86 81 79 78 78 78 -1

1-5 år 513 507 496 479 466 447 -49

6-12 år 815 774 782 785 793 806 24

13-15 år 360 342 339 355 358 355 16

16-19 år 457 446 456 457 456 446 -10

20-44 år 2691 2 675 2 675 2 687 2 699 2 710 35

45-66 år 2878 2 870 2 906 2 917 2 915 2 927 21

67-79 år 980 1 035 1 080 1 129 1 192 1 246 166

80-89 år 269 274 275 281 294 307 32

90 år eller eldre 62 61 62 60 61 61 -1

Total befolkning 9111 9 065 9 150 9 228 9 312 9 383 233
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inntektene. Færre barn i aldersgruppen 0-5 år trekker isolert sett i retning av reduserte 
utgifter til barnehage, mens flere barn og unge i aldersgruppen 6-15 år isolert sett gir økte 
utgifter til grunnskole. Flere eldre i aldersgruppene over 67 år bidrar isolert sett til økte 
utgifter til pleie- og omsorgstjenestene. 
 
Telemarksforskning har beregnet at endringene for Lunner kommune fordelt på tjenester 
forventes å være følgende i planperioden: 
 

mer-/mindreutgifter i 
mill. kroner 

2019 2020 2021 2022 
2019- 
2022 

Barnehage -1,4 -2,4 -2,1 -3,0 -8,9 

Grunnskole 0,6 2,2 1,2 1,1 5,1 

Pleie og omsorg 2,6 2,5 4,8 4,1 13,9 

Kommunehelse 0,3 0,3 0,5 0,4 1,4 

Barnevern -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,2 

Sosialtjeneste 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 

Sum 2,2 2,7 4,5 2,6 12,0 
Tabell 7 Beregnede mer-/mindreutgifter 2019-2022 knyttet til den demografiske utviklingen (frie 
inntekter).   

 
I grafen under vises forventet befolkningsutvikling over perioden frem til 2040 ved middels 
nasjonal vekst. Som grafen viser, forventes det i hovedsak være vekst i aldersgruppen 67 
år og eldre også ut over planperioden.  
 

 
Figur 4 Forventet befolkningsutvikling Kilde: SSB alternativ MMMM 

 
Innbyggerne i kommunen vil hovedsakelig bestå av en voksen befolkning, det vil si personer 
som er 20 år eller eldre.  
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Figur 5 Forventet befolkningssammensetning 2018-2040 Kilde: SSB alternativ MMMM 

 
Det prognosen ikke fanger opp, er effekten av realisering av lokale planer for utbygging på 
Harestua, Roa og Grua. Større tilflytting til kommunen i fremtiden vil kunne endre på 
sammensetningen av kommunens innbyggere, men dette ligger noen år frem i tid.    
 
 

4.6 Kommunedelplaner 

Under følger en oversikt over satsningsområdene i kommunedelplanene. Økonomiske 
rammer, mål og tiltak omtales i kapittel 7.  
 

4.6.1 Samfunnsutvikling 

Kommunedelplan for samfunnsutvikling fremhever disse strategiske satsingsområdene: 
  
1. lage attraktive tettsteder 

2. næringsutvikling 

3. folkehelse 

4. kommunikasjon og bredbånd (overordnet infrastruktur) 

Kommunedelplan for samfunnsutvikling finnes her1.  
 

4.6.2 Kommuneorganisasjon 

Kommunedelplan for kommuneorganisasjonen fremhever disse strategiske 
satsingsområdene: 
  
1. Lokaldemokrati – fornyet rolle som lokalpolitiker. 

2. Rett kompetanse til å utføre fremtidige tjenester. 

3. Ledelse, medarbeider – og innbyggermedvirkning. 

4. Tilgjengelige og tilpassede tjenester til innbyggerne og medarbeiderne. 

                                            
1 http://www.lunner.kommune.no/kommunedelplaner.301510.no.html 

https://www.lunner.kommune.no/getfile.php/3754912.2256.ppypsqyvqy/Kommunedelplan+Samfunnsutvikling.pdf
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Kommunedelplan for kommuneorganisasjonen finnes her2.  
 

4.6.3 Kultur og frivillighet 

Kommunedelplan kultur og frivillighet fremhever disse strategiske satsingsområdene: 
  
1. Rom for kultur og idrett – nært innbyggeren. 

2. Bredt og inkluderende kulturliv. 

3. Frivillighet. 

 

Kommunedelplan for kultur og frivillighet finnes her3. 
 

4.6.4 Oppvekst 

Kommunedelplan oppvekst fremhever disse strategiske satsingsområdene: 
  
1. Tidlig, helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier. 
2. Inkludering og Integrering. 
3. Barn og ungdoms fysiske og psykiske helse (folkehelse). 
4. Høy kvalitet på oppvekstområdets faglige kjernevirksomhet. 
 

Kommunedelplan for oppvekst finnes her4. 

4.6.5 Omsorg 

Kommunedelplan pleie og omsorg fremhever disse strategiske satsingsområdene: 
  
1. Tidlig innsats 
2. Inkludering 
3. Kompetanse 
 

Kommunedelplan for pleie og omsorg finnes her5. 
 

4.6.6 Klima, infrastruktur, miljø og eiendom 

Kommunedelplan klima, infrastruktur, miljø og eiendom (KIME) fremhever disse strategiske 
satsingsområdene: 
  
1. Klima og miljø  
2. Vann og avløp 
3. Eiendomsforvaltning 
4. Vedlikehold av veger 
5. Trafikksikkerhet 
 

Kommunedelplan for KIME finnes her6. 
 

                                            
2 http://www.lunner.kommune.no/kommunedelplaner.301510.no.html 
3 http://www.lunner.kommune.no/kommunedelplaner.301510.no.html 
4 http://www.lunner.kommune.no/kommunedelplaner.301510.no.html 
5 http://www.lunner.kommune.no/kommunedelplaner.301510.no.html 
6 http://www.lunner.kommune.no/kommunedelplaner.301510.no.html 

https://www.lunner.kommune.no/getfile.php/3559101.2256.cqeqwpvvpq/Kommuneorganisasjon.pdf
https://www.lunner.kommune.no/getfile.php/3559102.2256.qfuypfrsey/Kultur+og+Frivillighet.pdf
https://www.lunner.kommune.no/getfile.php/3559099.2256.rqtypqdxff/Oppvekst.pdf
https://www.lunner.kommune.no/getfile.php/3559103.2256.bxceybpxya/Omsorg.pdf
https://www.lunner.kommune.no/getfile.php/3725130.2256.yxrqtfdxyt/Kime+plan+vedtatt+i+kommunestyret+15.12.2016.pdf
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5  DRIFTSBUDSJETT 
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5.1 Skatt, rammetilskudd og andre overføringer  

Kommunens samlede inntekter består av rammetilskudd fra staten, skatteinntekter, 
øremerkede tilskudd fra staten, avgifter, gebyrer og momskompensasjonsordningen. 
 
Det overordnede formålet med inntektssystemet er å jevne ut de økonomiske 
forutsetningene for at kommunene og fylkeskommunene skal kunne gi et mest mulig 
likeverdig tjenestetilbud over hele landet. Derfor inneholder inntektssystemet både en 
mekanisme for å utjevne utgifter og inntekter.  
 
Kommunenes sentralforbund (KS) har utarbeidet en prognosemodell (KS-modellen) som 
Lunner kommune legger til grunn for å beregne hvordan forventede frie inntekter vil 
fordele seg på de ulike komponentene i inntektssystemet. Dersom skatteinngangen for en 
kommune isolert sett blir lavere enn forventet, vil dette i stor grad kompenseres av 
inntektsutjevning. Dersom skatteinngangen for hele kommunesektoren blir lavere enn 
forventet vil det medføre noe lavere inntekter for kommunene.  
 
Frie inntekter er budsjettert i tråd med KS-modellen og forutsetningene om vekst i 
skatteinntekter som det fremgår av forslaget til statsbudsjett. Tabellen viser 2018 
sammenlignet med forslag til statsbudsjett for 2019. 
 

Kriterier                                (tall i hele 1000 kr) 2018 
Statsbudsjett 

2019 Endring 

0-1 år -367 -172 195 

2-5 år -3 951 -2 319 1 632 

6-15 år 5 884 3 166 -2 718 

16-22 år -335 -685 -350 

23-66 år 249 105 -144 

67-79 år 1 437 2 185 748 

80-89 år -3 979 -3 586 393 

over 90 år -4 082 -3 014 1 068 

Basistillegg 1 125 1 163 38 

Sone -1 107 -1 090 17 

Nabo 1 378 1 532 154 

Landbrukskriterium 492 497 5 

Innvandrere 6-15 år ekskl. Skandinavia 249 24 -225 

Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl. Skand 0 0 0 

Flytninger uten integreringstilskudd -1 707 -1 836 -129 

Dødlighet 1 709 1 299 -410 

Barn 0-15 med enslige forsørgere 1 135 852 -283 

Lavinntekt -886 -500 386 

Uføre 18-49 år 337 350 13 

Opphopningsindeks -1 277 -1 337 -60 

Urbanitetskriterium 0 0 0 

Aleneboende 30 - 66 år -1 074 -799 275 

PU over 16 år 6 782 7 452 670 

Ikke-gifte 67 år og over 317 403 86 

Barn 1 år uten kontantstøtte -1 435 -176 1 259 

Innbyggere med høyere utdanning -1 966 -2 092 -126 

1 Kostnadsindeks -1 073 1 421 2 494 
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Kriterier                                (tall i hele 1000 kr) 2018 
Statsbudsjett 

2019 Endring 

(Tillegg/trekk pr. innb.)       

       

2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunene -1 073 1 421 2 494 

3 Nto. Virkning statl/priv. Skoler 2 934 3 127 193 

4 Sum utgiftsutjevning mm (2+3) 1 861 4 548 2 687 

Tabell 8 Utgiftsutjevning 

Tabellen viser at på noen områder skal vi bli billigere og andre dyrere. Gjennomsnittlig 
beregnet utgiftsbehov per innbygger i 2019 utgjør kr 52 287. Tilsvarende for 2018 er kr 
50 167.  
 

5.1.1 Skatteinntekter 

Skatteinntektene til Lunner kommune består av kommunens andel av skatt på alminnelig 
inntekt fra personlig skatteytere og eiendomsskatt.  
 

5.1.1.1 Ordinær skatteinntekt 

Utvikling i skatteinntektene, inkl. skatteutjevning, er den inntektsposten det er knyttet 
størst usikkerhet til. Skatteinntektene blir anslått ut i fra det samlede skatteanslaget for 
2018 og 2019 for kommunene, og kommunene sine skatteinntekter i 2017. 
 
Den kommunale skattøren for personlige skatteytere foreslås i statsbudsjettet å reduseres 
med 0,25 prosentpoeng til 11,55 prosent. Skattøren styrer fordelingen av inntekter fra 
skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere mellom staten, kommuner og 
fylkeskommuner. Skatteinntektene til kommunene skal utgjøre om lag 40 % av de samlede 
inntektene.  
 
KS-modellen indiker 2 % vekst for Lunner kommune fra 2018 til 2019. 

 

5.1.1.2 Eiendomsskatt 

Eiendomsskatten er videreført på samme nivå som i gjeldende økonomiplan. Der var det en 
forutsetning om å øke inntekten fra eiendomsskatt med kr 1 265 000 fra 2018 til 2019. 
Inntekt etter fradrag blir da 20,4 mill. kroner.  
 
Det vil være nødvendig å justere dagens satser for promille og bunnfradrag noe for å oppnå 
denne effekten. Et alternativ for å oppnå dette er å senke bunnfradraget fra kr 450 000 til 
kr 400 000 og øke promillen med 0,1 for bolig og næring. Et annet alternativ er å beholde 
dagens bunnfradrag og øke promillen med 0,3 for bolig og næring. Rådmannen anbefaler 
det første alternativet. Det er merket med farge i tabellen under. 
 
Dette vil utgjøre omtrent kr 250- 500 i økt eiendomsskatt for vanlige boligeiere. 
 

 
Tabell 9 Eiendomsskatt 

Bolig/næring

Bunnfradrag 3,0 og 4,5  3,1 og 4,6 3,2 og 4,7 3,3 og 4,8

400 000 19 819 419 20 450 030 21 080 642 21 711 254

450 000 19 056 639 19 661 899 20 267 160 20 872 421

Inntekt ved ulike bunnfradrag og promiller
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5.1.2 Rammetilskudd 

Ventet rammetilskudd uten inntektsutjevning er 231 mill. kroner i 2019. I tillegg kommer 
inntektsutjevning på 18 mill. kroner som gir sum rammetilskudd på 249 mill. kroner.  
 
Oversikten viser hvordan rammetilskuddet og inntektsskatt fremkommer for Lunner 
kommune før eiendomsskatten legges til. 
 

 

Tabell 10 Rammetilskudd Lunner kommune – hentet fra KS-modellen 

 
Omtrent 4 mill. kroner av veksten er friske midler, mens den resterende økningen skyldes 
justering for inflasjon.  
 
Innbyggertilskuddet er et flatt beløp per innbygger som fordeles til alle kommunene før 
omfordeling som følge av utgiftsutjevningen. Det er antall innbyggere per 1. juli 2018 som 
legges til grunn. Lunner kommune får innbyggertilskudd på 224,7 mill. kroner for 2019 før 
omfordeling. Dette er en økning fra 2018 på over 8 mill. kroner.  
 
Utgiftsutjevningen er innført for å sette kommunene i stand til å gi et mest mulig 
likeverdig tjenestetilbud over hele landet, uavhengig av aldersfordeling og strukturelle 
sosiale forhold. Det er utviklet kostnadsnøkler med ulike kriterier med vekter. Gjennom 
kostnadsnøkler og et sett med kriteriedata, blir utgiftsbehovet for hver kommune 
beregnet. Deretter blir tilskuddet fordelt til kommunene etter deres utgiftsbehov. 
Utgiftsutjevningen er en rein omfordeling – det som enkelte kommuner blir trukket, blir 
delt ut til andre kommuner. I budsjett for 2019 blir Lunner kommune tilført 4,5 mill. 
kroner som følge av omfordeling mellom kommuner etter utgiftsutjevningen. I 2018 var 
beløpet 1,9 mill. kroner og i 2017 7,9 mill. kroner.  
 

Tilskudd (1000 kr) 2018 2019 Endring

Innbyggertilskudd (likt beløp pr. innb.) 216 334 224 710 8 376

Utgiftsutjevningen 1 861 4 549 2 688

Overgangsordning - INGAR 1 640 -485 -2 125

Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon, skolehelse 

og arbavg.)
1 702 1 917 215

Ordinært skjønn inkl. bortfall av dif.arb.avg. 500 300 -200

Endringer saldert budsjett 2014/2015/2016 0 0 0

Budsjettavtale og endr. i rammetilskudd 0 0 0

Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning 222 036 230 991 8 955

Netto inntektsutjevning 19 282 18 339 -943

Sum rammetilskudd 241 318 249 330 8 012

Rammetilskudd - endring i % 0,9 3,8

Skatt på formue og inntekt 239 685 246 686 7 001

Skatteinntekter - endring i % 2,41 2,01

Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) 0 0 0

Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 481 000 496 000 14 997

Sum - endring i % 1,6 2,9

Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen 500 0 -500

(ufordelt skjønn fra Grønt Hefte - fordelt i løpet av året)
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Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal gi kommunene en skjerming mot brå nedgang i 
rammetilskuddet, og dermed gjøre inntektssystemet mer fleksibelt og forutsigbart. 
Ordningen sikrer at ingen kommuner har en beregnet vekst i rammetilskuddet fra ett år til 
det neste som er lavere enn kr 300 pr. innbygger under beregnet vekst på landsbasis, før 
finansiering av selve ordningen. I budsjettet for 2019 har Lunner kommune blitt trukket 0,5 
mill. kroner. I 2018 ble kommunen tilført 1,6 mill. kroner i denne ordningen og i 2017 ble 
vi trukket 0,9 mill. kroner. 
 

5.1.3 Andre overføringer 

5.1.3.1 Ordinære skjønnsmidler  

Den totale rammen på skjønnsmidler til kommunene i Oppland er på 48,4 mill. kroner. 
Rammen er redusert med 2,2 mill. kroner i forhold til 2018. Lunner kommune vil motta          
kr 300 000 i ordinære skjønnsmidler for 2019. Dette tilsvarer det beløpet vi søkte om og er 
begrunnet ut i fra kommunens behov for midler knyttet til ressurskrevende barn i 
barnehage.  
 
Fylkesmannen har holdt tilbake 15,4 millioner kroner til innovasjons- og 
fornyingsprosjekter og uforutsette hendelser i løpet av året. 
 
De ordinære skjønnsmidlene er budsjettert på sentralt område og fører isolert sett ikke til 
styrking av det enkelte tjenesteområde, men inngår i inntektene som finansierer 
kommunens tjenestetilbud generelt. Rådmannen har allikevel i sitt budsjettforslag valgt å 
tilføre de tildelte midlene til formålet det er søkt om. 
 

5.1.3.2 Andre generelle statstilskudd 

 
Lunner kommune budsjetterer med å motta 23,8 mill. kroner i integreringstilskudd i 2019. 
Dette er en kraftig reduksjon i forhold til i 2018 og er en følge av reduksjon i antall bosatte 
flyktninger. 
 

5.1.3.3 Lunners andel effekt av statsbudsjettet 

 
Tabell 11 Lunners andel effekt av statsbudsjettet 

Fra Statsbudsjettet,                                                    

føringer til økning i frie 

inntekter

 Beløp 

nasjonalt

2019-priser

(hele 1000 kr) 

Beregnet effekt 

Lunner

fra 

statsbudsjettet

(hele kroner)

Effekt som 

innarbeides 

i 2019-

budsjettet

(hele 

kroner)

Kommentar

Opptrappingsplan rus/psykiatri 200 000 296 000 296 000 Tilført kontor for psykisk helse

Tidlig innsats skole 200 000 352 000 352 000 Tilført skole 

Habilitering/rehabilitering 100 000 173 000 173 000 Tilført fag og utviklingsenheten

Midler til frivilligsentraler 187 000 11 024 711 024

Saker med særskilt fordeling. 

Tilført kr 11 024 via 

statsbudsjettet.

Helsestasjon- og 

skolehelsetjeneste
877 000 156 320 156 320  Saker med særskilt fordeling.  

SUM 988 344 1 688 344
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Innlemming av boligsosiale tilskudd i rammen utgjør et mindre beløp som ikke får 
betydning for våre budsjetter. 
 
Det er i tillegg endringer i tiltaksordninger det søkes særskilt på. Det gjelder: 

• Ressurskrevende tjenester 

Innslagspunktet øker med kr 50 000 ut over anslått lønnsvekst. Nytt innslagspunkt   

1,32 mill. kroner.  

• Satsing på tiltak mot barnefattigdom i pilotprosjekt for individuelle aktivitetstilskudd. 

Lunner kommune mottar 1,5 mill. kroner i særskilt fordeling til helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten, inkludert jordmortjenesten.  
 
I 2017 ble tilskudd til frivilligsentraler innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. 
Beløpet utgjør i 2019 kr 414 000. Dette er en økning på kr 11 000 ut over lønns- og 
prisvekst. 

5.2 Budsjett drift 2019 

 

5.2.1 Budsjettskjema 1A – driftsbudsjettet 

 
Tabell 12 Budsjettskjema 1A  

BUDSJETTSKJEMA 1A - Budsjett Budsjett Budsjett Regnskap

DRIFTSBUDSJETTET Art 2 2019 2018 rev 2018 2017

1 Skatt på inntekt og formue 87 -246 700 -242 000 -239 700 -238 288

2 Ordinært rammetilskudd 80 -249 300 -239 900 -241 300 -237 960

3 Skatt på eiendom 87 -20 800 -19 135 -19 135 -14 490

4 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0

5 Andre generelle statstilskudd 70/81 -23 770 -31 406 -31 406 -37 346

6 Sum frie disponible inntekter Sum -540 570 -532 441 -531 541 -528 083

7 Renteinntekter og utbytte 90 -4 368 -3 888 -3 618 -4 778

8

Gevinst finansielle instrumenter 

(omløpsmidler) 909 0 0 0 0

9 Renteutgifter, prov. og andre finans.utg 50 19 400 27 335 13 850 12 824

10 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 509 0 0 0 0

11 Avdrag på lån 51 28 000 22 000 24 000 22 346

12 Netto finansinntekter/-utgifter Sum 43 033 45 447 34 233 30 392

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

14 Til ubundne avsetninger 54 1 175 18 760 1 100 27 610

15 Til bundne avsetninger 55,56 0 200 200 16

16 Brukav tidl. års regn.messig mindreforb. 93 0 -17 417 0 -13 508

17 Bruk av ubundne avsetninger 94 -5 939 -32 554 -4 685 -17 285

18 Bruk av bundne avsetninger 95 0 0 0 0

19 Netto avsetninger Sum -4 764 -31 011 -3 385 -3 168

20 Overført til investeringsbudsjettet 57 2 350 2 077 1 750 2 611

21 Til fordeling drift -499 951 -515 927 -498 943 -498 248

22 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 499 951 515 927 498 943 480 831

23 Merforbruk/ mindreforbruk  0 0 0 -17 417

(Beløp i hele tusen kroner)
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Skatt og rammetilskudd er budsjettert i henhold til statsbudsjettet og KS-modellen. Vi 
venter å motta 23,8 mill. kroner i integreringstilskudd i 2019.  
 
Det er budsjettert med utbytte på kr 637 500 fra Hadeland Kraft/Hadeland Energi og         
kr 200 000 fra Gjensidige i 2019. 
 
Ubundne avsetninger betyr avsetning til disposisjonsfond. I budsjett for 2019 er 
avsetninger 1,1 mill. kroner til seniortiltak og kr 75 000 som overskytende ved saldering av 
budsjettet, mens bruk er slik tabellen viser.  
 
 

 
Tabell 13 Bruk av disposisjonsfond 

 

Bruk av disposisjonsfond 2019

Videreutdanning lærere 250 000     

Frikjøp hovedtillitsvalgt 200 000     

Saksbehandler barnevern 1 050 000   

Bruk av disp fond flyktninger i Flyktningtjenesten 3 600 000   

Medvirkning kommuneplan 300 000     

Kulturminneplan 150 000     

Alarmoverføring heiser 200 000     

Tilskudd til Mental Helse Lunner 189 000     

Sum bruk av disposisjonsfond 5 939 000   
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5.2.2 Budsjettskjema 1B - driftsbudsjettet 

 
Tabell 14 Budsjettskjema 1B 

BUDSJETTSKJEMA 1B - Budsjett Budsjett Budsjett Regnskap

DRIFTSBUDSJETTET 2019 2018 rev 2018 2017

Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) -499 951 -515 927 -498 943 -498 248

Fordelt slik pr ansvar:

Politikk 5 400 4 805 4 805 4 901

Administrasjon og styring 36 841 29 600 27 775 24 669

Opplæringskontoret 3 306 3 317 3 428 2 587

Skatteoppkreveren for Hadeland 0 40 0 4

Finans -3 196 -20 195 -8 798 -4 198

Grunnskole 95 374 96 792 92 911 95 704

Voksenopplæring 1 341 4 836 683 5 492

Barnehage 70 788 71 163 70 051 66 651

Pedagogisk psykologisk tjeneste 5 545 5 265 5 001 4 833

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 6 554 6 531 6 176 5 998

Barnevern 18 770 20 546 17 999 18 584

Flyktninger 25 382 18 589 30 123 18 882

Sosiale tjenester 11 865 17 763 14 017 15 915

Kultur 9 396 8 049 7 359 7 899

Helse 13 848 13 051 10 240 12 125

Lunner omsorgssenter og hjemmetjenester 87 751 94 020 89 412 94 726

Tilrettelagte tjenester 68 701 83 487 77 096 59 661

Samfunn og miljø 42 285 58 267 50 667 46 396

Sum skjema 1B 499 951 515 927 498 943 480 831

899 Overskudd      Skjema 1A 0 0 0 -17 417

870 Renter utbytte lån      Skjema 1A 43 033 45 447 34 233 30 392

800 Skatt               Skjema 1A -267 500 -261 135 -258 835 -252 778

(Beløp i hele tusen kroner)
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5.2.3 Økonomisk oversikt drift - budsjett 

 
Tabell 15 Økonomisk oversikt drift 

ØKONOMISK OVERSIKT Budsjett Budsjett Budsjett Regnskap

DRIFT 2019 2018 rev 2018 2017

1 Brukerbetalinger  600 -25 852 -25 436 -26 105 -25 616

2 Andre salgs og leieinntekter  620:660 -43 561 -34 994 -34 919 -35 107

3 Overføringer med krav til motytelse 700:780 -78 540 -91 560 -80 556 -96 340

4 Rammetilskudd    800 -249 300 -239 900 -241 300 -237 960

5 Andre statlige overføringer  810 -28 070 -35 447 -34 947 -41 761

6 Andre overføringer      

830:850     

880:895 -34 -850 -591 -543

7 Inntekts og formuesskatt 870 -246 700 -242 000 -239 700 -238 288

8 Eiendomsskatt 874:875 -20 800 -19 135 -19 135 -14 490

9 Andre direkte og indirekte skatter 877 0 0 0 0

10 Sum driftsinntekter L1:L9 -692 857 -689 321 -677 253 -690 104

11 Lønnsutgifter  

010:089      

160:165 363 976 362 527 346 617 350 568

12 Sosiale utgifter   090:099 90 796 92 289 84 967 89 564

13

Kjøp av varer og tj. som inngår i 

kommunens tjenesteproduksjon 

100:285 - 

160:165 78 224 82 520 71 524 87 217

14

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal. 

tjenesteprod.
300:380

97 049 96 646 90 330 95 680

15 Overføringer 400:490 36 192 46 361 70 110 31 323

16 Avskrivninger 590 31 316 32 042 31 316 31 292

17 Fordelte utgifter -690 -11 358 -3 832 -13 875 -6 651

18 Sum driftsutgifter L11:L17 686 196 708 553 680 990 678 993

19 Brutto driftsresultat L10-L18 -6 661 19 232 3 737 -11 111

20 Renteinntekter og utbytte 900:905 -4 368 -3 888 -3 618 -4 603

21

Gevinst finansielle instrumenter 

(omløpsmidler)
909

0 0 0 0

22 Mottatte avdrag på utlån  920:921 -50 -50 -50 -205

23 Sum eksterne finansinntekter L20:22 -4 418 -3 938 -3 668 -4 808

24 Renteutgifter og låneomkostninger 500:501 19 400 12 220 13 850 12 832

25 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 509 0 0 0 0

26 Avdrag på lån    510:511 28 000 22 000 24 000 22 346

27 Utlån       520:521 200 15 315 200 30

28 Sum eksterne finansutgifter L24:L27 47 600 49 535 38 050 35 207

29 Resultat eksterne finanstransaksjoner L23-L28 43 183 45 597 34 383 30 399

30 Motpost avskrivninger 990 -31 316 -32 042 -31 316 -31 292

31 Netto driftsresultat

L19+L29+L

30 5 205 32 787 6 803 -12 004

32

Bruk av tidligere års regnskapsmessige 

mindreforbruk 
930

0 -17 417 0 -13 508

33 Bruk av disposisjonsfond        940 -5 939 -32 554 -4 685 -17 285

34 Bruk av bundne fond             950 -3 451 -5 591 -6 277 -9 913

35 Sum bruk av avsetninger L32:34 -9 390 -55 562 -10 962 -40 706

36 Overført til investeringsregnskapet 570 2 350 2 077 1 750 2 611

37

Avsatt til dekning av tidligere års 

regnskapsm. merforbruk 
530

0 0 0 0

38 Avsatt til disposisjonsfond         540 1 175 18 889 1 100 27 610

39 Avsatt til bundne driftsfond           550 660 1 809 1 309 5 072

40 Sum avsetninger L36:L39 4 185 22 775 4 159 35 293

41

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk 

L31+L35

+L40 0 0 0 -17 417

(Beløp i hele tusen kroner)
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Rad 15 «Overføringer» inneholder diverse kostnader som foreløpig ikke er fordelt på arter.  

5.2.4 Samletabell årsbudsjett pr. ansvar 
 

 
Tabell 16 Årsbudsjett pr. ansvar 

  

Ansvar Lønn

Andre 

utg. Inntekt SUM Lønn

Andre 

utg. Inntekt SUM Lønn

Andre 

utg. Inntekt SUM

Politikk 2 391 3 080 -71 5 400 2 373 2 500 -67 4 805 2 373 2 500 -67 4 805

Administrasjon og styring 25 912 14 973 -4 044 36 841 18 362 16 068 -4 830 29 600 17 873 14 110 -4 208 27 775

Opplæringskontoret 8 420 260 -5 375 3 306 8 246 570 -5 499 3 317 8 357 570 -5 499 3 428

Skatteoppkreveren for Hadeland 4 129 1 291 -5 420 0 3 847 2 140 -5 946 40 3 301 2 645 -5 946 0

Finans -3 100 85 189 -557 865 -475 777 -8 367 111 144 -607 493 -504 717 -4 327 81 143 -553 151 -476 335

Grunnskole 99 980 12 372 -16 979 95 374 102 098 14 041 -19 348 96 792 98 570 15 174 -20 833 92 911

Voksenopplæring 16 220 2 626 -17 505 1 341 18 379 2 890 -16 433 4 836 18 386 2 985 -20 689 683

Barnehage 57 176 28 128 -14 516 70 788 56 405 31 129 -16 371 71 163 51 413 32 437 -13 799 70 051

Pedagogisk psykologisk tjeneste 4 905 681 -41 5 545 4 940 365 -40 5 265 4 403 598 0 5 001

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 6 734 469 -648 6 554 5 778 1 154 -401 6 531 6 016 472 -313 6 176

Barnevern 15 231 6 145 -2 605 18 770 15 024 8 456 -2 933 20 546 14 219 8 252 -4 472 17 999

Flyktninger 17 451 15 310 -34 748 -1 988 21 165 5 733 -39 715 -12 817 21 054 17 377 -39 715 -1 283

Sosiale tjenester 0 15 850 -3 985 11 865 1 950 16 067 -254 17 763 2 183 16 199 -4 366 14 017

Kultur 2 651 6 957 -212 9 396 1 774 7 162 -887 8 049 1 743 5 688 -72 7 359

Helse 1 790 12 728 -670 13 848 1 767 12 228 -943 13 051 -549 11 733 -943 10 240

Lunner omsorgssenter og hjemmetj. 88 740 16 739 -17 728 87 751 89 260 22 201 -17 441 94 020 82 385 24 399 -17 371 89 412

Tilrettelagte tjenester 63 991 22 881 -18 171 68 701 66 592 20 232 -3 336 83 487 59 851 20 173 -2 929 77 096

Samfunn og miljø 37 849 53 192 -48 755 42 285 40 781 60 242 -42 755 58 267 39 912 53 455 -42 700 50 667

Sum 450 469 298 870 -749 339 0 450 373 334 321 -784 694 0 427 164 309 910 -737 073 0

(Beløp i hele tusen kroner)

Budsjett 2019 Justert budsjett 2018 Opprinnelig budsjett 2018
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5.3 Økonomiplan drift 2019-2022 

Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter 
og prioriterte oppgaver i hele økonomiplanperioden på fire år. Alle beløp er i 2019-kroner. 
 

5.3.1 Budsjettskjema 1A – økonomiplan drift 

 
(Alle beløp i hele tusen 2019-kroner) 

 
Tabell 17 Budsjettskjema 1A 

 
 
 
 
  

BUDSJETTSKJEMA 1A - Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

ØKONOMIPLAN DRIFT Art 2 2019 2020 2021 2022

1 Skatt på inntekt og formue 87 -246 700 -246 700 -246 700 -246 700

2 Ordinært rammetilskudd 80 -249 300 -249 300 -249 300 -249 300

3 Skatt på eiendom 87 -20 800 -20 800 -20 800 -20 800

4 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0

5 Andre generelle statstilskudd 70/81 -23 770 -24 870 -24 870 -24 870

6 Sum frie disponible inntekter Sum -540 570 -541 670 -541 670 -541 670

7 Renteinntekter og utbytte 90 -4 368 -4 368 -4 368 -4 368

8 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 909 0 0 0 0

9 Renteutgifter, prov. og andre finans.utg 50 19 400 25 000 29 000 30 500

10 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 509 0 0 0 0

11 Avdrag på lån 51 28 000 32 000 35 000 35 000

12 Netto finansinntekter/-utgifter Sum 43 033 52 633 59 633 61 133

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

14 Til ubundne avsetninger 54 1 175 2 045 2 660 2 360

15 Til bundne avsetninger 55,56 0 0 0 0

16 Brukav tidl. års regn.messig mindreforb. 93 0 0 0 0

17 Bruk av ubundne avsetninger 94 -5 939 -3 700 -3 250 -2 950

18 Bruk av bundne avsetninger 95 0 0 0 0

19 Netto avsetninger Sum -4 764 -1 655 -590 -590

20 Overført til investeringsbudsjettet 57 2 350 2 150 2 200 2 250

21 Til fordeling drift -499 951 -488 542 -480 427 -478 877

22 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 499 951 488 543 480 427 478 878

23 Merforbruk/ mindreforbruk  0 0 0 0
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5.3.2 Budsjettskjema 1B – økonomiplan drift 

 
(Alle beløp i hele tusen 2019-kroner) 

 
Tabell 18 Budsjettskjema 1B 

 
 
 
 

  

BUDSJETTSKJEMA 1B - Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

ØKONOMIPLAN DRIFT 2019 2020 2021 2022

Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) -499 951 -488 542 -480 427 -478 877

Fordelt slik pr ansvar:

Politikk 5 400 4 985 5 400 4 985

Administrasjon og styring 36 841 37 101 36 166 36 296

Opplæringskontoret 3 306 3 306 3 306 3 306

Skatteoppkreveren for Hadeland 0 0 0 0

Finans -3 196 -7 411 -12 235 -13 442

Grunnskole 95 374 92 774 92 774 92 774

Voksenopplæring 1 341 1 341 1 341 1 341

Barnehage 70 788 69 988 68 288 68 288

Pedagogisk psykologisk tjeneste 5 545 5 545 5 545 5 545

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 6 554 6 554 6 554 6 554

Barnevern 18 770 18 470 18 020 17 720

Flyktninger 25 382 25 382 25 382 25 382

Sosiale tjenester 11 865 11 795 11 795 11 795

Kultur 9 396 9 207 9 207 9 207

Helse 13 848 13 848 13 848 13 848

Lunner omsorgssenter og hjemmetjenester 87 751 85 277 84 525 84 798

Tilrettelagte tjenester 68 701 68 901 68 901 68 901

Samfunn og miljø 42 285 41 480 41 610 41 580

Sum skjema 1B 499 951 488 543 480 427 478 878

899 Overskudd (-)/underskudd (+)      Skjema 1A 0 0 0 0

870 Renter utbytte lån      Skjema 1A 43 033 52 633 59 633 61 133

800 Skatt               Skjema 1A -267 500 -267 500 -267 500 -267 500
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5.3.3 Økonomisk oversikt drift - økonomiplan 

 
(Alle beløp i hele tusen 2019-kroner) 

 Tabell 19 Økonomisk oversikt drift 

ØKONOMISK OVERSIKT Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

ØKONOMIPLAN DRIFT 2019 2020 2021 2022

1 Brukerbetalinger  600 -25 852 -25 852 -25 852 -25 852

2 Andre salgs og leieinntekter  620:660 -43 561 -43 561 -43 561 -43 561

3 Overføringer med krav til motytelse 700:780 -78 540 -78 540 -78 540 -78 540

4 Rammetilskudd    800 -249 300 -249 300 -249 300 -249 300

5 Andre statlige overføringer  810 -28 070 -29 170 -29 170 -29 170

6 Andre overføringer      

830:850     

880:895 -34 -34 -34 -34

7 Inntekts og formuesskatt 870 -246 700 -246 700 -246 700 -246 700

8 Eiendomsskatt 874:875 -20 800 -20 800 -20 800 -20 800

9 Andre direkte og indirekte skatter 877 0 0 0 0

10 Sum driftsinntekter L1:L9 -692 857 -693 957 -693 957 -693 957

11 Lønnsutgifter  

010:089      

160:165 363 976 352 568 344 452 342 903

12 Sosiale utgifter   090:099 90 796 90 796 90 796 90 796

13 Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunens tjenesteprod.

100:285 - 

160:165 78 224 78 224 78 224 78 224

14 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. 300:380 97 049 97 049 97 049 97 049

15 Overføringer 400:490 36 192 36 192 36 192 36 192

16 Avskrivninger 590 31 316 42 316 45 316 46 316

17 Fordelte utgifter -690 -11 358 -11 358 -11 358 -11 358

18 Sum driftsutgifter
L11:L17

686 196 685 788 680 672 680 123

19 Brutto driftsresultat L10-L18 -6 661 -8 169 -13 285 -13 834

20 Renteinntekter og utbytte 900:905 -4 368 -4 368 -4 368 -4 368

21 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 909 0 0 0 0

22 Mottatte avdrag på utlån  920:921 -50 -50 -50 -50

23 Sum eksterne finansinntekter L20:22 -4 418 -4 418 -4 418 -4 418

24 Renteutgifter og låneomkostninger 500:501 19 400 25 000 29 000 30 500

25 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 509 0 0 0 0

26 Avdrag på lån    510:511 28 000 32 000 35 000 35 000

27 Utlån       520:521 200 200 200 200

28 Sum eksterne finansutgifter L24:L27 47 600 57 200 64 200 65 700

29 Resultat eksterne finanstransaksjoner L23-L28 43 183 52 783 59 783 61 283

30 Motpost avskrivninger 990 -31 316 -42 316 -45 316 -46 316

31 Netto driftsresultat

L19+L29+L

30 5 205 2 297 1 181 1 132

32 Bruk av tidligere års regnskapsm mindreforbruk 930 0 0 0 0

33 Bruk av disposisjonsfond        940 -5 939 -3 700 -3 250 -2 950

34 Bruk av bundne fond             950 -3 451 -3 451 -3 451 -3 451

35 Sum bruk av avsetninger L32:34 -9 390 -7 151 -6 701 -6 401

36 Overført til investeringsregnskapet 570 2 350 2 150 2 200 2 250

37 Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk 530 0 0 0 0

38 Avsatt til disposisjonsfond         540 1 175 2 045 2 660 2 360

39 Avsatt til bundne driftsfond           550 660 660 660 660

40 Sum avsetninger L36:L39 4 185 4 855 5 520 5 270

41 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 

L31+L35

+L40 0 0 0 0
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5.4  Driftstiltak 

Driftsrammene for 2019 tar utgangspunkt i opprinnelig budsjett 2018, med tillegg av de 
endringer som er gjort i budsjettet i løpet av året som har økonomiske konsekvenser for 
2019 og senere år. Videreført budsjett er så korrigert for hel- og delårseffekter av de 
vedtak som er fattet i 2018 og tidligere år samt effekten av lønns- og prisvekst for 2019. 
Driftstiltakene kommer så i tillegg.  
 
Økonomiske situasjonen til kommune med finanskostnader som øker kraftig gjør at vi totalt 
sett må tilpasse økonomien vår til en stadig trangere hverdag. Dette gjør at det er behov 
for en rekke innsparinger og rom for svært få driftstiltak ut over nødvendige innsparinger i   
for å få balanse i driften. Allikevel ser vi at på enkelte områder må vi ruste oss slik at vi 
har tilstrekkelig kapasitet til å igangsette nødvendige tiltak for å få en bærekraftig 
økonomi for fremtiden. Vi har valgt å følge føringene i statsbudsjettet på de områder som 
spesielt har fått tilført midler.   
 
I perioden ligger det totalt innsparinger på 21,9 mill. kroner i 2019, 10,0 mill. kroner i 2020 
og 5 mill. kroner i 2021. I 2022 er det en mindre innsparing på kr 207 000. Innsparingene 
består av både planlagte nedtak og justeringer i forhold til fremtidig aktivitet og 
demografi, men det ligger også større innsparinger som fordrer videre prosess i 
organisasjonen for å fordele kuttene. Siden det er behov for innsparinger av denne 
størrelsesorden, må rådmannen gjennomføre en større prosess i løpet av 2019.  
 
I tabellen under fremkommer de endringene som er innarbeidet i budsjett 2019 i forhold til 
justert budsjett 2018 pr. oktober 2018 i budsjettskjema 1A. 
 

(Beløp i hele 1000 kroner) 

 
Tabell 20 endringer i skjema 1A 

 
 
 
 
 

Skjema 1A

Opprinnelig 

budsjett 

2018

Budsjett-

justeringer 

2018

TBF. Ikke 

varige 

endringer

Videreført 

budsjett - 

grunnlag 

2019

Korr. for 

hel- og 

delårs-

effekter

Lønns- 

og pris-

justering 

Tiltak 

2019

Budsjett-

forslag 

2019

Skatt på inntekt og formue -239 700 1 100 -238 600 -6 681 -1 419 -246 700

Ordinært rammetilskudd -241 300 1 400 -239 900 -6 717 -2 683 -249 300

Skatt på eiendom -19 135 -19 135 -1 665 -20 800

Andre generelle statstilskudd -31 406 -31 406 7 636 -23 770

Renteinntekter og utbytte -3 618 -270 -3 888 -480 -4 368

 Renteutgifter, prov. og andre 

finans.utg 13 850 -1 630 200 12 420 6 980 19 400

 Avdrag på lån 24 000 -2 000 22 000 6 000 28 000

 Til ubundne avsetninger 

(disp.fond) 1 100 17 660 -17 660 1 100 75 1 175

 Til bundne avsetninger 200 0 -200 0 0

 Brukav tidl. års regn.messig 

mindreforb. 0 -17 417 17 417 0 0

Bruk av ubundne avsetninger 

(dip.fond) -4 685 -14 882 18 517 -1 050 -4 889 -5 939

Overført til 

inesteringsbudsjettet 1 750 327 2 077 273 2 350

Sum -498 943 -15 712 18 274 -496 381 0 -13 398 9 828 -499 951
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Tiltak som fremkommer av tabellen over samt videre tiltak for økonomiplanperioden er 
følgende: 

(Alle beløp i hele 2019-kroner) 

 
Tabell 21 Tiltak tabell 1A i økonomiplanperioden 

  

2019 2020 2021 2022

 Endring ift. 

2018 

 Endring ift. 

2019 

 Endring ift. 

2020 

 Endring ift. 

2021 

Skatteinntekter -1 419 000 Justering i henhold til statsbudsjettet og KS-

modellen. Etter inflasjon.

Rammetilskudd -2 683 000 Justering i henhold til statsbudsjettet og KS-

modellen. Etter inflasjon.

Eiendomsskatt -1 665 000 Totalt øket slik som vedtatt i gjeldende 

økonomiplan, men mer i 2018 og mindre i 

Netto finansutgifter 12 500 000 9 600 000 7 000 000 1 500 000 Øker mye i perioden, spesielt knyttet til de 

store investeringene OPS omsorgsboliger og 

LHOS.Bruk av disp fond til 

kulturminneplan

-150 000 150 000 Finansiering av tiltak, jf. tiltak i 1B.

Finansiere alarm fra 

fond

-200 000 200 000 Finansiering av tiltak, jf. tiltak i 1B.

GHMT ovført til 

investeringsregnsket

250 000 -250 000 Kjøp av andel i IKS kan ikke lånefinansieres. 

Finansiere 

saksbehandler 

barnevern m disp fond

-450 000 300 000 450 000 300 000 Planlagt endring ihht gjeldende økonomiplan

Bruk av disp fond 

flyktninger

-3 600 000 1 100 000 

Overføring til 

investeringsregnskapet

23 000 50 000 50 000 50 000 EK-innskudd KLP

Finansiere medvirkning 

samfunnsplan fra disp. 

fond

-300 000 300 000 Finansiering av tiltak, jf. tiltak i 1B.

Integreringstilskudd 

flyktninger

7 636 060 -1 100 000 Justering i henhold til statsbudsjettet og KS-

modellen. Etter inflasjon.

Endring bruk og 

avsetning disp.fond. 

-113 875 1 059 000 615 000 -300 000 Etter vedtak i kommunestyret. Kr 189 000 

tilskudd til Mental helse Lunner i 2019 og 

saldering med avsetning til disp.fond. 

SUM 9 828 185 11 409 000 8 115 000 1 550 000 

TILTAK KOMMENTAR
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Tabellen under viser de endringene som er innarbeidet i budsjett 2019 i forhold til justert 
budsjett pr. oktober 2018 på virksomhetsområdene (budsjettskjema 1B). 

 
(Beløp i hele 1000 kroner) 

 
Tabell 22 endringer i skjema 1B 

 
Tiltak som fremkommer av tabellen over samt videre tiltak for økonomiplanperioden er 
følgende: 
 

 (Alle beløp i hele 2019-kroner) 

 
 

Skjema 1B

Opprinnelig 

budsjett 

2018

Budsjett-

justeringer 

2018

TBF. Ikke 

varige 

endringer

Videreført 

budsjett- 

grunnlag 

2019

Korr. for 

hel- og 

delårs-

effekter

Lønns- 

og pris-

justering 

Tiltak 

2019

Budsjett-

forslag 

2019

Politikk 4 805 0 4 805 159 435 5 400

Administrasjon og 

styring 27 775 1 671 -1 706 27 740 76 210 8 815 36 841

Opplæringskontoret 3 428 -110 200 3 518 51 -162 -100 3 307

Skatteoppkreveren 0 40 -40 0 0

Finans 3 052 -3 793 457 -284 -2 794 8 300 -8 418 -3 196

Grunnskole 92 911 3 545 -2 380 94 076 657 -124 765 95 374

 Volsenopplæring 683 3 936 -3 445 1 174 124 43 1 341

 Barnehage 70 051 891 -770 70 172 315 651 -350 70 788

 PPT 5 001 261 -139 5 123 32 6 385 5 545

 Helsestasjon og 

skolehelsetjenesten 6 176 348 -88 6 436 48 -36 106 6 554

 Barnevern 17 999 2 538 -2 360 18 177 101 43 450 18 770

 Flyktninger 30 123 -11 549 11 644 30 218 53 -400 -4 489 25 382

 Sosiale tjenester 13 007 3 620 -3 695 12 932 13 367 -1 447 11 865

Kultur 8 368 527 -566 8 330 12 154 900 9 396

Helse 10 240 2 811 0 13 051 0 296 500 13 848

LOS og hjemmetjenester 89 412 4 426 93 838 577 271 -6 935 87 751

Tilrettelagte tjenester 65 246 -938 216 64 524 438 -157 3 896 68 700

Samfunn og miljø 50 667 7 488 -7 865 50 289 370 -64 -8 311 42 285

Sum 498 943 15 712 -10 537 504 118 74 9 556 -13 797 499 951

2019 2020 2021 2022

 Endring ift. 

2018 

 Endring ift. 

2019 

 Endring ift. 

2020 

 Endring ift. 

2021 

Tilskudd 

ressurskrevende 

tjenester

4 000 000 Økning av innslagspunket for ressurskrevende tjenester på               

kr 50 000 ut over prisvekst, samt brukere som faller ut av 

ordningen på grunn av alder gir mindre forventet tilskudd i 

2019.
Buffer                -   Det avsettes ikke en bugger i tråd med vedtatte finansielle 

måltall. 

Internfakturering      2 968 127 Intern fakturering av administrative kostnader/inntekter er 

organisatorisk flyttet fra ansvar 1140 som tidligere var felles- 

fellestjenester til ansvar 1120 som er fians. (Kun teknisk 

justering)Internfakturering     -2 968 127 Intern fakturering av administrative kostnader/inntekter er 

organisatorisk flyttet til ansvar 1120 som er fians fra ansvar 

1140 som tidligere var fellesfellestjenester . (Kun teknisk 

justering)Tilrettelegging og 

bistand næringslivet

1 601 917 Bo- og næringsrådgiver med tilhørende midler til overføring til 

kommuner og private er flyttet fra sammfunn i forbindelse 

med omorganisering.  

Tilrettelegging og 

bistand næringslivet

-1 601 917 Overføring fra sammfunn og miljø til ansvar 1050 Strategi og 

samfunn overordnet. Organisatorisk flytting. 

Folkehelsekoordinator 1 099 478 Opprettelse av funksjonen folkehelsekoordinator med 

tilhørende midler er flyttet i forbindelse med omorganisering 

fra tidligere Familie, barn og integrering.  

KOMMENTARTILTAK
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2019 2020 2021 2022

 Endring ift. 

2018 

 Endring ift. 

2019 

 Endring ift. 

2020 

 Endring ift. 

2021 

Planfaglig rådgiver 968 747 Planfaglig rådgiver er plassert som stabsfunksjon etter 

omorganisering direkte underlagt kommunalsjef i forbindelse 

med omorganisering. 

Planfaglig rådgiver -968 747 Funksjon overført fra Samfunn og miljø i forbindelse med 

omorganisering.

Ikke realisert videreført 

innsparing fra 2018 

751 000 Helårsvirkning av et budjettert kutt på 2 mill kroner som ble 

tilbakeført i 2018. 2019-effekten av kuttet lå fortsatt på fag 

og utvikling. Dette er nullstilt i prosessen.

Flytting av 

budsjettmidler

168 309 Justering av budsjettrammen etter ny organisering. Korrigert 

etter vedtak i kommunestyret.

Frivilligsentralen 700 000 Midler til drift av sentralen på Harestua

Frivilligsentralen 11 024 Saker med særskilt fordeling fra statsbudsjettet.

Flytting av 

budsjettmidler

630 000 Flytting av budsjett for å få samlet alle tre kommunalsejfene 

under rådmannens budsjett (ansvar 1010). Tidligere delvis 

avlønnet under samfunn og miljø.

Flytting av 

budsjettmidler

-630 000 Flytting av budsjettmidler fra samfunn og miljø  til rådmannens 

budsjett (ansvar 1010).

OU-prosess i Helse og 

omsorg

600 000 Pågående prosess i Helse og omsorg hvor en blant annet ser på 

lederspennet. Mideler til å øke 2-4 enhetsledere og 6-14 

avdelingsledere.

Kvalitetsrådgiver                -                -   Tiltak ikke vedtatt av kommunestyret. 

Gjørvikregionen helse- 

og miljøtilstyn (GHMT)

500 000 Medlemmskap er vedtatt av kommunestyret i k-sak 58/18, juni 

2018.

Nærværskonsulent 475 000 160 000 -635 000 For å lykkes med målet om mindre sykefravær og bruk av 

vikarer, ønsker vi å ansette en nærværskonsulent. Lederne i 

organisasjonen trenger bistand og drahjelp til å systematisk 

jobbe med tiltak for å få gjennomført nødvendige endringer i 

organisasjonen. Stillingen er forankret i handlingsplan for 

nærvær, og finansieres gjennom en forventet innsparing i 

netto vikarutgifter. Vedtatt som 2-årig ressurs av 

kommunestyret.

Saksbehandlere 

barnevern

450 000 -300 000 -450 000 -300 000 Tiltaket er en videreføring i fra 2018 som omfattt en ny stilling 

i 2018 og en i 2019. For å redusere kostnad på tiltak utenfor 

familien, er det avgjørende med tettere oppfølging av både 

fosterhjem og hjemmeboende barn. Vi øker kvalitet på tiltak i 

familien.

Stortingsvalg og 

kommunevalg

415 000 -415 000 415 000 -415 000 Gjennomføring av kommunevalget i 2019 og Stortingsvalget i 

2021. 

Lærertetthet 413 545 Dekning ut over det som er tilført i statsbudsjett. 

Ikke videreførte kutt 

fra økonomiplanen 

410 907 I økonomiplanen var det opprinnelig ett kuttet på kr 600 000. 

Deler av dette er så langt ikke løst. Organisasjonen må 

gjennom større innsparinger i 2019 og dette krever et 

systematisk arbeide med budsjettdisiplin og tett rapportering.

PPT 385 000 Til styrking av rammen til PPT.

Tidlig innsats skole 351 677 Saker med særskilt fordeling fra statsbudsjettet.

Kreftkoordinator 350 000 Ivaretas i kombinasjon med eksisterende ressurs til 

demenskoordinator.

Dagsenter LOS        300 000       300 000 For 2019 er midlene til en ressurs deler av året for å få i gang 

aktivieter ved omsorgsboligene. Fra 2020 må en finne midler til 

dette innenfor egen organisasjon. I 2020 bortfaller tilskudd til 

100 % stilling knyttet til dagsenteret, som gjør at flere kan bo 

hjemme lenger, og tiltaket tilfaller i sin helhet dagsenteret. 

Medvirkning 

samfunnsplan

300 000 -300 000 Vedtatt i kommunestyret i september 2018.
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2019 2020 2021 2022

 Endring ift. 

2018 

 Endring ift. 

2019 

 Endring ift. 

2020 

 Endring ift. 

2021 

Skjønnsmidler 

barnehage

300 000 Tildelte skjønnsmidler til barnehagene.

Tiltak fra klima og 

energiplanen

               -              -   Pott til disposisjon for politisk prioritering av tiltak ble ikke 

vedtatt som fast tiltak i kommunestyret.

Opptrappingsplan rus og 

psykiatri

296 422 Saker med særskilt fordeling fra statsbudsjettet.

Innkjøpsressurs 270 000 -100 000 -100 000 -70 000 Bistand til anskaffelser er et behov som kommunens 

enhetsledere har synliggjort i medvirkningsprosessen knyttet til 

omorganisering av fellesadministrasjon. Selv om vi er en del av 

felles innkjøpssamarbeid er det mange anskaffelser som må 

gjennomføres i egen kommune, et ansvar som per i dag ligger 

til den enkelte leder. Delfinansieres av investeringsbudsjettet 

og besparelser i nye rammeavtaler.

Merutgift private 

barnehager

250 000 Endring på grunn av økte satser.

Prosjektleder        234 684 Stillingen er flyttet i forbindelse med omorganisering fra 

sammfunn og miljø til Strategi og samfunn sentralt. Deler av 

stillingen er finansiert som egeninsats på investeringer. 

Prosjektleder       -234 684 Stillingen er flyttet i forbindelse med omorganisering fra 

sammfunn og miljø til Strategi og samfunn sentralt. Deler av 

stillingen er finansiert som egeninsats på investeringer. 

Akuttbolig 222 600 Det er boliger som Lunner kommune leier av boligstiftelsen og 

er tiltenkt bostedsløse av forskjellig art. Boligene leies ut av 

NAV, fortrinnsvis til Lunner beboere, men er det kapasitet kan 

de også benyttes til beboere i Gran. Det betales husleie når de 

er leid ut. Fra budsjettkorrigeringen i 1.tertial 2018 ble det 

ikke vedtatt varig dekning.

Hjemmetjenesten        205 000       225 500     248 050     272 855 Tiltak fra tidligere økonomiplanperiode. Forventet 10 % vekst 

per år. 

Alarmoverføring heiser 200 000 -200 000 Eksisterende anlegg kan ikke oppgraderes/repareres.

Branninspektør        200 000 Gran og Lunner brannvesen har hatt tilsyn fra DSB. Det må 

ansettes ny branninspektør innen 1. juni 2018. Dette er Lunner 

sin andel av kostnaden ved sammarbeidet.

Uteplass v/Tunet        189 000 -189 000 Tilskudd til Mental helse Lunner. 

Habilitering/rehab 173 071 Saker med særskilt fordeling fra statsbudsjettet.

Tilført helsestasjon 156 320 Saker med særskilt fordeling fra statsbudsjettet

Kulturminneplan 150 000 -150 000 Kommunens andel til arbeidet med kulturminneplan. Har fått         

kr 100 000 fra Riksantikvaren.

Digitalt verktøy for 

styring

       150 000 Videreføring av tidligere økonomiplan. Vi skal være innovative 

og ta i bruk ny teknologi. Et digitalt styringverktøy som vil gi 

lettere tilgang til data og større sikkerhet. Vil over tid frigi tid 

hos ledere og gi bedre styring.

Kommunepsykolog 100 000 200 000 Nyopprettet kommunepsykologstilling fra januar 2017 som ikke 

har vært besatt. Total kostnad er kr 800 000, men vi får 

refusjon tilsvarende kr 300 000  til og med 2019. Ses i 

sammenheng med føringer i statsbudsjettet på 

opptrappingsplan rus. Ansettelse siste kvartal 2019. 

Kantine rådhuset 84 254 Kantinedriften ved rådhuset har tidligere ligget til kjøkkenet på 

LOS. Midlene flyttes fra LOS og legges på et eget ansvar for 

kantine rådhuset. Dette er kun en teknisk flytting av 

budsjettområde. 

Kantine rådhuset -84 254 Kantinedriften ved rådhuset har tidligere ligget til kjøkkenet på 

LOS. Midlene flyttes fra LOS og legges på et eget ansvar for 

kantine rådhuset. Dette er kun en teknisk flytting av 

budsjettområde. 

Sommervikar kirkegård 50 000 Det ble opprinnelig meldt behov for stilllingsressurs til 

graver/gartner (kroner 140 000, fordelt på kroner 90 000 i 

budsjett 2018 og kroner 50 000 i budsjett 2019) som ikke ble 

bevilget i budsjett for 2018. Beløpet er avklart med kirken.
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2019 2020 2021 2022

 Endring ift. 

2018 

 Endring ift. 

2019 

 Endring ift. 

2020 

 Endring ift. 

2021 

Økt husleie som følge av 

utbedringer 

nødetatsbygget

27 176 Økt husleie som følge av utbedringer nødetatsbygget. Går 

delvis på selvkostområdet feiing (kr 7 224), som ikke har 

resultateffekt. Resterende gjelder brannberedskap og gir økt 

kostnad.Kontrollutvalget 20 000 Økt ramme 2019 ut over prisvekst. 

Sykefravær/vikarbruk -5 500 000 -300 000 -400 000 -300 000 Sentralt tiltak for å få ned sykefravær og bruk av vikarer. 

Innsparingen er lagt sentralt på Finansområdet og omfordeles 

etter spesifisering av tiltak. Forutsetningen for å lykkes med 

kuttene er at vi får tilstrekkelige ressurser til jobbe ute i 

organisasjonen med konkrete tiltak.

Ekstra innsparing Helse 

og omsorg

-3 980 000 -3 000 000 -1 000 000 Nødvendige kutt på grunn av kommunens økonomiske 

situasjon. Innsparingen er lagt sentralt på Helse og omsorg og 

omfordeles etter spesifisering av tiltak.

Flyktningetjenesten -3 668 000 Redusert aktivitet på Flyktningetjenesten som resultat av 

lavere utgifter knyttet til færre flyktninger.

Selvkost     -3 050 612 Endret bidrag fra selvkostområdene.

Innsparing skole                -   -2 000 000 Innsparing på skole for å møte kommunens økonomiske 

utfordringer. Innsparingen skal tas ved å gå bort i fra ikke 

lovpålagte oppgaver. 

Lunner omsorgssenter -2 000 000 Redusere kostnadene til kjøp av eksterne sykehjemsplasser ved 

at vi avvikle en ekstern institusjonsplass.

Lunner omsorgssenter -1 500 000 Redusere antall sykehjemsplasser for å tilpasse oss antall 

plasser i nytt sykehjem. Innsparingen er totaleffekten av at vi 

reduserer antall plasser med 4 i 2018 og ytterligere plasser i 

2019.Endret organisering -1 052 000 Flyttet midler i forbindelse med med omorganisering. Utgjør 

lederstillingen ved  tidligere avdeling for Familie, barn og 

integrering med tilhørende kostnader.

Hjemmetjenesten - 

redusert nattevakt

               -   Redusere nattevakt til en ansatt på natt. Mange brukere har 

ikke vedtak på nattjeneste. Tiltaket ble ikke vedtatt i 

kommunestyret. 

Innsparing samfunn og 

miljø

-918 255 Etter gjenomgang av budsjettet i for 2019 har enheten avsatt 

midler til innsparing for å imøtekomme kommunens 

økonomiske utfordringer.

Innsparing barnehage -900 000 Opprette tre telledatoer som gjør at vi kan kutte 60 % 

saksbehandlerstilling. 

Tjenester innen fag, 

utvikling og tildeling

-850 000 Omdefinere bruk av fagkompetanse og redusere med ett 

årsverk i tjenesten. Gir færre tilgjengelige institusjonsplasser. 

Kan bety venteliste og noen fler overliggere på sykehus, samt 

redusert aktivitet med oppsøkende hverdagsmestring/tidlig 

innsats.Ekstra innsparing 

barnehager

               -   -500 000 Nødvendige kutt på grunn av kommunens økonomiske 

situasjon. Innsparingen er lagt sentralt på barnehage og 

omfordeles etter spesifisering av tiltak.

Lunner omsorgssenter -500 000 Endret turnus på fagledere som gir innsparinger i drifen.

Tilrettelagte tjenester -500 000 Inkludere lærlinger i ordinær turnus som gir innsparinger på 

driften.

Lunner omsorgssenter -400 000 Lavere inntak av nye til langtidsplasser. Ikke færre faste 

stillinger, men omdisponere ressurser og mindre vikarbruk som 

skal gi kutt i driften. 

Omsorgsboliger Roa -370 000 -155 000 Årlige driftsutgifter. FDVU + variable tjenester 1,5 mill. kroner 

fra 01.12.18. Husleieinntekter 1,9 mill. kroner fra 01.02.19. 

Netto inntekt helårseffektkr 400 000. OPS-leien er innarbeidet 

som renter og avdrag i finansutgiftene.

Eureka -325 000 Finansiering av tiltak fra 2017 som løses gjennom bruk av 

ubenyttede prosjektmidler samt KUM-midler. For 2019 løses 

finansieringsbehov primært gjennom forventede 

prosjektmidler. Dersom kommunene ikke mottar tilstrekkelig 

prosjektmidler, må behovet løses ved benyttelse av 

flyktningemidler fra disposisjonsfond (som en engangssum) 

og/eller ordinære driftsmidler. Kommunenes muligheter er her 

ulike. Begge kommuner tilstreber å finne egenfinansiering til et 

prosjekt. 
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Tabell 23 Tiltak tabell 1B i økonomiplanperioden 

 

5.5 Finansposter 

Vi venter at netto finansutgifter vil øke med 12,7 mill. kroner fra justert budsjett 2018 til 
budsjett 2019. Dette skyldes i hovedsak økt lånemasse. 
 
Avdrag investeringslån er et beregnet minimumsavdrag, og det er vanskelig å anslå 
størrelsen på dette fordi fremdriften på investeringsprosjektene i inneværende år påvirker 
det. Høyere lån vil gi et øket minimumsavdrag. 
 
Det er lagt til grunn et låneopptak i tråd med forslaget under kapittelet investeringer. I 
økonomiplanperioden er det beregnet finanskostnader basert på investeringstiltakene som 
er foreslått prioritert i perioden, jf. kapittelet om investeringer. Fremtidige renter er 
anslått ut fra tilgjengelig informasjon. 
 

2019 2020 2021 2022

 Endring ift. 

2018 

 Endring ift. 

2019 

 Endring ift. 

2020 

 Endring ift. 

2021 

Innsparing 

flyktningetjenesten

-300 000 Kutte 50 % stilling Flyktningtjenesten i servicetorget.

Innsparing 

Voksenopplæringen

-250 000 Innparing på voksenopplæringen på grunn av færre elever blir 

synliggjort i Flyktningtjenesten, da de skal overføre tilsvarende 

mindre til Voksenopplæringen.

Omdisponert stillinger -215 787 Omdisponering av stilling i forbinelse med omorganisering fra 

Samfunn og miljø.  

Medarbeiderdag -200 000 200 000 -200 000 200 000 Gjennomføres hvet andre år. 

Legge ned Harestua 

barnehage

               -                  -   Tiltaket ble ikke vedtatt i kommunestyrets behandling. 

Opplæringskontoret -100 000 Redusert bemanning på opplæringskontoret som følge av 

effektivisering som gjør det mulig å bruke mindre 

administrative ressurser. Dette er Lunner sin andel.

Legge ned Harestua 

barnehage

               -                  -                -   Tiltaket ble ikke vedtatt i kommunestyrets behandling. 

Sosialtjenesten         -70 000         -70 000  Reduksjon av sosialtjenesten med 40 % stilling. Ses i 

sammenheng med at satsningen på rusfeltet tilføres andre 

kommunale tjenester. 

Innsparing helsestasjon -50 000 Innsparinger i forhold til kurs og opplæring.

Innsparinger -3 915 000 -3 124 000 93 000 Ytterligere innsparingsbehov i planperioden på grunn av 

kommunens økonomiske situasjon med økte finanskosnader. 

Innsparingen er lagt sentralt på Finansområdet og omfordeles i 

neste økonomi og budsjettperiode etter prioritering av titltak. 

Behovet for innsparinger er så stort at det må iverksettet 

tiltak som faktisk gir innsparinger.

Barnehagestruktur -800 000 -1 200 000 Forventet nedgang i antall barn i løpet av planperioden gjør at 

kommunen må tilpasse driften sin. Følges opp med egen sak på 

dette til politisk behandling.

Skole -600 000 Ved å se på de totale merkantile ressursene på skole og 

omfordeling av disse er det mulig å redusere med en merkantil 

ressurs fra 2020. 

Digitalisering -500 000 -500 000 Satsing på digitalisering bør gi gevinster i organisasjonen. 

Kuttene fordeles etter gevinstberegning per prosjekt.

Sentralisering av 

støttefunksjoner

-800 000 -500 000 Det er ønske om å sentralisere og effektivisere 

støttefunksjoner i organisasjonen. Tiltaket gjennomføres etter 

prosess som kjøres i 2019/2020.

Geodata 130 000 -30 000 Videreføring av tidligere tiltak. Kartlegge tettstedene (FKB-B) 

og utmarksstrøk (FKB-C) i 2017, ajourføre AR5 i 2018. 

Kartlegge all FKB-B i 2021 og FKB-C 2022, og areal og 

ressurskart (AR5) i  2021/2022. 

SUM -12 059 125 -11 408 500 -8 115 950 -1 549 145 
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* Utbytte fra Hadeland Energi kr 637 500 i hele perioden. Utbytte fra Gjensidige kr 200 000. 

 

 
Tabell 24 Finansposter 

 

5.6 Disposisjonsfond 

 
Kommunen har i løpet av 2016 og 2017 bygget opp solide disposisjonsfond. Forventet 
utvikling i økonomiplanperioden er følgende: 
 

 

Figur 6 Disposisjonsfond, årene 2017-2022  

Avsetning til disposisjonsfond for utgifter til seniortiltak er opprettholdt med 1,1 mill. 
kroner pr. år for å ta høyde for et anslag på kostnadene til seniortiltak. Det er foreløpig 
ikke budsjettert bruk av fondet med tilhørende økte kostnader. Dette har nettoeffekt null 
i driftsbudsjettet, men gjør at disposisjonsfondet egentlig er 4 mill. kroner lavere etter 4 

Just bud Budsjett Øk plan Øk plan Øk plan

NOK 1 000 2018 2 019 2020 2021 2022

Renteinntekter -2 050 -2 530 -2 530 -2 530 -2 530

Renteinntekter formidlingslån -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Mottatte avdrag på sosiallån -50 -50 -50 -50 -50

Utbytte* -838 -838 -838 -838 -838

Sum finansinntekter -3 938 -4 418 -4 418 -4 418 -4 418

Renter investeringslån 11 220 18 400 24 000 28 000 29 500

Renter formidlingslån 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Avdrag investeringslån 22 000 28 000 32 000 35 000 35 000

Utlån 200 200 200 200 200

Sum finansutgifter 34 420 47 600 57 200 64 200 65 700

Netto finansutgifter 30 483 43 183 52 783 59 783 61 283

Forventet 3 md. NIBOR 1,07 % 1,41 % 1,74 % 2,03 % 2,21 %

Formidlingslån - investering Just bud Budsjett Øk plan Øk plan Øk plan

NOK 1 000 2018 2 019 2020 2021 2022

Mottatte avdrag -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200

Betalte avdrag 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600

Netto i investeringsregnskapet 400 400 400 400 400

Renteinntekter og -utgifter føres i driftsregnskapet og inngår i tabellen over.
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år. Det er ikke lagt inn bruk til vedlikehold eller justering av kompensasjon for 
merverdiavgift knyttet til Roa omsorgsboliger. Justeringsbeløpet avhenger av hvordan 
bygget brukes og eksakt beløp er noe usikkert. Disse forholdene oppveier på lang vei 
hverandre. 
 
Vi mottar integreringstilskudd fra staten for å finansiere utgifter til Flyktninger. Dette 
kommer som frie midler. Inntektene kommer tidligere enn en del av utgiftene, og de 
overskytende inntektene har vi årlig avsatt til disposisjonsfond for å finansiere de 
fremtidige utgiftene. Når vi nå går inn i en periode med lavere inntekter knyttet til færre 
flyktninger, vil det være naturlig å tære på dette disposisjonsfondet for å møte kommende 
utgifter og bortfall av inntekter.  
 
Finansielle måltall sier at disposisjonsfondet skal utgjøre minst 5 % av driftsinntektene. 
Allerede i 2018 vil disposisjonsfondet ikke oppfylle dette kravet. Det er i perioden lagt opp 
til en svært forsiktig bruk av disposisjonsfond til finansiering av pukkel-kostnader. Dette er 
i tråd med styringsregelen.  
 
 
Oversikt over avsetning og bruk til disposisjonsfond i økonomiplanperioden:   
 

 
 

Avsetning til disposisjonsfond 2018 2019 2020 2021 2022

Avsetning til seniortiltak 1 100 000     1 100 000    1 100 000    1 100 000   1 100 000   

Avsatt fjorårets resultat til disp fond 17 416 756   

Mindreforbruk bud korr 2.tertial 243 000        

Til overs ved saldering av budsjett og økonomiplan i k-styrets forslag 75 125        945 125      1 560 125   1 260 125   

Sum avsetning til disposisjonsfond 18 759 756   1 175 125    2 045 125    2 660 125   2 360 125   
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Tabell 25 Utvikling i disposisjonsfond 

 
  

Bruk av disposisjonsfond 2018 2019 2020 2021 2022

I opprinnelig budsjett 2018:

Ikke spesifisert bruk av disp fond 3 000 000     -             -            -            -            

Videreutdanning lærere 250 000        250 000      250 000     250 000     250 000     

Frikjøp hovedtillitsvalgt 200 000        200 000      200 000     200 000     200 000     

Saksbehandler barnevern 600 000        1 050 000    750 000     300 000     

ROS-analyse 120 000        -             

Mobil profil TT 100 000        -             

Digitale skilt 90 000         -             

Bruk av disp fond flyktninger i Flyktningtjenesten 3 600 000    2 500 000   2 500 000   2 500 000   

Bruk av disp fond flyktninger til Eureka 325 000        -             

Vedtatt i løpet av 2018:

Balansere budsjettjustering i april 2018 504 000        -             

Balansere budsjettjustering 1.tertial 2018 3 595 632     -             

Tilskudd Lunner fotballklubb tilkoblingsgebyr 154 001        -             

Bruk av disp fond snøbrøyting 1 000 000     -             

Bruk av disp fond vedlikehold bygg 806 028        -             

Årsoppgjørsdisposisjon 3 064 000     -             

Medvirkning kommuneplan 300 000      

Kulturminneplan 150 000      

Alarmoverføring heiser 200 000      

Reasfaltering veger, k-sak 84/18 5 400 000     

Støtte til operafest i Røykenvik 50 000         

Bruk av disp fond vedlikehold bygg 246 152        

Lunner motorsport 62 031         

Lunner motorsport 11 398         

Seniortiltak 994 330        

Utlån til Harestua IL og Lunner fotball 15 114 900   

Resuert avsetning pga høyere frie inntekter -3 400 000    

Harestua IL tilkoblingsavgift 266 562        

Nye i opprinnelig bud 2019:

Uteplass ved Tunet 189 000      

Estimert, ikke budsjettert i 2019:

MVA OPS 25 000 000  

Sum bruk av disposisjonsfond 32 554 034   30 939 000  3 700 000   3 250 000   2 950 000   
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6  INVESTERINGSBUDSJETT 
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6.1 Budsjett investering 2019 

 

6.1.1 Budsjettskjema 2A - investeringsbudsjettet 

 
Tabell 26 Budsjettskjema 2A 

 

  

BUDSJETTSKJEMA 2A - Budsjett Budsjett Budsjett Regnskap

INVESTERINGSBUDSJETTET 2019 2018 rev 2018 2017

1 Investeringer i anleggsmidler 01-50,69,79 392 872 235 357 279 982 48 552

2 Utlån og forskutteringer 520 10 000 14 000 8 000 6 290

3 Kjøp av aksjer og andeler 529 1 950 1 677 1 350 1 561

4 Avdrag på lån 51 2 600 2 600 2 600 5 467

5 Dekning av tidligere års udekket 53 0 11 290 0 1 406

6 Avsetninger 54-56 0 0 0 3 788

7 Årets finansieringsbehov 407 422 264 924 291 932 67 065

8 Finansiert slik:

9 Bruk av lånemidler 91 -250 833 -173 565 -182 011 -33 083

10 Inntekter fra salg av anleggsmidler 66-67 0 0 0 -2 819

11 Tilskudd til investeringer 81-89 -78 897 -67 631 -82 103 -550

12 Kompensasjon av merverdiavgift 72 -67 420 -18 233 -22 669 -5 510

13 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner70-77,92(72) -7 923 -3 419 -3 400 -5 424

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

15 Sum ekstern finansiering -405 072 -262 847 -290 182 -47 906

16 Overført fra driftsbudsjettet 97 -2 350 -2 077 -1 750 -2 611

17 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0

18 Bruk av avsetninger 93-96 0 0 0 -5 257

19 Sum finansiering -407 422 -264 924 -291 932 -55 774

20 Udekket/udisponert 0 0 0 11 290

Tall i NOK 1 000
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6.1.2 Budsjettskjema 2B - investeringsbudsjettet 

 

 

 

BUDSJETTSKJEMA 2B - Budsjett Budsjett Budsjett Regnskap

INVESTERINGSBUDSJETTET 2019 2018 rev 2018 2017

392 872 235 357 279 982 48 552

Fordelt slik (pr. prosjekt):

Bygg- og eiendommer

006 Lunner barnesko,.oppgrader 0 604 800 1 544

105 Oppgraderinger LOS 0 61 0 409

207 Helhetlig Frøystad 10 000 2 284 9 600 1 112

208 Harestua arena 6 800 1 491 8 000 968

304 Frøystadtunet 0 0 0 133

306 Helse- og omsorgssenter, omsorgsboliger 243 300 64 325 66 000 11 839

427 EPC prosjekt 1 200 123 700 1 455

551 Bidrag til etablering av Klemmaparken 515 0 515 0

575 Roa omsorgsboliger 0 415 0 76

576 Nye armaturer Rådhuset 0 660 0 247

601 Oppgradere nød/ledelys 0 197 0 105

604 Utvidelse klasserom LUB 0 0 0 357

605 Ny renholdssentral LUB 0 0 0 46

606 Nytt ventilasjonsaggregat rådhuset 0 0 0 619

623 Harestua skole, utrede kapasitetsutvidelse 39 000 711 4 000 499

715 Oppgradere nød/ledelys 200 0 200 0

723 Harestua skole, brannforebyggende tiltak 4 600 272 4 000 128

724 Rehabilitering toalettrom Lunner rådhus 0 3 173 1 800 27

797 Kjøp og salg av eiendommer 2017 0 0 0 450

801 Omsorgsboliger Roa, OPS 0 114 692 114 692 0

802 Strølager Grua og Harestua 0 700 600 0

803 Sikringstiltak brann og elektrisitet 400 0 200 0

815 Solskjerming skolekjøkken Harestua 100 0 100 0

901 Grushus Lunner 600 0 0 0

902 Grua skole, gymsal 2 000 0 0 0

903 LUB, tak k&h 700 0 0 0

904 LUB, tak stall 3 000 0 0 0

905 Rådhuset, heis 2 000 0 0 0

0 0 0 0

IKT 0 0 0 0

553 IKT- Årlige investeringer felles 0 0 0 198

571 Digitale nøkler hjemmetjenesten 0 284 0 91

572 Digitalisering av eiendomsarkivet 200 408 0 890

614 Server legevakt 0 0 0 115

615 IKT årlige investeringer 0 0 0 1 000

701 Kart (geodata) 0 403 0 97

702 IKT årlige investeringer 0 886 700 114

703 Digitaliseringsprosjektet, videreføring 0 275 275 0

705 Digitalisering av bibliotek 0 0 0 190

718 Klimaregnskap 100 0 100 0

722 Elektronisk manntall 60 0 0 80

804 IKT- Årlige investeringer 400 600 1 000 0

805 Digitaliseringsprosjektet, videreføring 400 200 600 0

806 Digitaliseringsstrategi 1 500 500 1 000 0

Tall i NOK 1 000

Til investeringer i anleggsmidler (fra 

budsjettskjema 2A)
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BUDSJETTSKJEMA 2B - Budsjett Budsjett Budsjett Regnskap

INVESTERINGSBUDSJETTET 2019 2018 rev 2018 2017

907 IKT- Årlige investeringer 1 000 0 0 0

908 Sak- og arkivsystem 1 500 0 0 0

909 I-pader til politikere 300 0 0 0

0 0 0 0

Maskiner, utstyr og inventar 0 0 0 0

620 Maskiner kjøkken LOS 300 0 300 0

708 Brukt bil, dagaktivitet TT 0 0 0 300

709 Møbler, fellesareal og personaldel ifbm flytting av Kalvsjøstua 0 0 0 160

710 Traktor 0 0 0 1 634

716 Bil vaktmester 650 0 650 0

717 Avfallssystemer på alle avdelinger 150 150 0 0

807 Brannbil 0 1 200 1 200 0

808 Vaktmesterbil LOS 0 550 550 0

809 Vaktbil veg 0 650 650 0

810 Kombimaskin / traktor snø, gress, feie 0 300 300 0

811 Inventar omsorgsboliger Roa 3 000 2 000 5 000 0

812 Robot gulvvasker 400 0 400 0

813 Adgangskontroll Lunner rådhus 120 0 120 0

814 Innbruddsalarm/kamera 180 0 180 0

816 Senger LOS 150 150 150 0

911 Kommandobil brann 325 0 0 0

912 Førsteutrykningsbil brann 985 0 0 0

913 Fresere og brøyteskjær til vei 0 0 0 0

914 2 miljøbiler til tjenestekjøring 850 0 0 0

915 Bil til omsorg 400 0 0 0

916 Ladestasjoner el-biler 750 0 0 0

917 Feiebil 172 0 0 0

906 Aktivitetstilbud Roa 450 0 0 0

0 0 0 0

Veger og trafikksikkerhet 0 0 0 0

315 Trafikksikkerhetstiltak 0 0 0 574

411 Trafikksikkerhetstiltak 0 0 0 438

555 Trafikksikkerhetstiltak 2015 500 294 700 1 156

608 Gatelys 0 274 0 1 777

711 Asfaltere 1 km grusveg hvert år 0 0 0 1 000

726 Ferist Vestbygda 0 0 0 134

817 Gatelys 500 1 000 1 500 0

818 Utkjøp av eiendom for gangveg LUB 0 100 100 0

819 Trafikksikkerhetstiltak Råstadbakka 0 6 775 6 200 0

820 Gangveg Melby-Heimly 2 000 300 2 300 0

821 Asfaltere 1 km grusveg hvert år 0 1 000 1 000 0

828 Kommunal veg til Stubbengmoen 10 000 5 000 0 0

918 Gatelys 1 500 0 0 0

919 Asfaltere 1 km grusveg hvert år 1 000 0 0 0

920 P-plass Harestua idr park, elevslipp H. skole 2 800 0 0 0

921 Asfalt og gatelys Melby-LUB 1 700 0 0 0

Tall i NOK 1 000
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Tabell 27 Budsjettskjema 2B 

  

BUDSJETTSKJEMA 2B - Budsjett Budsjett Budsjett Regnskap

INVESTERINGSBUDSJETTET 2019 2018 rev 2018 2017

Vann- og avløpsplan 0 0 0 0

557 Grøa vannverk 5 200 250 5 150 0

610 Rehabilitering ledninger VA 0 468 0 1 288

613 Bygg til kjemikaliedosering. Sørås 500 300 800 0

712 Rehabilitering ledninger VA 0 5 000 5 000 0

713 Gravemaskin VA 0 0 0 1 638

719 Øke brannvannkapasitet Roa VA 6 000 6 000 12 000 0

720 Kommunikasjonsutstyr til høydebasseng og pumpest 0 0 0 518

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

725 Høydebasseng Nordstrand skidestinasjon 2 500 1 010 2 000 990

822 Rehabilitere ledninger VA 0 5 000 5 000 0

823 Pumpestasjon avløp Rypsekkvegen 1 600 0 1 600 0

824 Fjellhammer-Bjørgeseter tilknytning 5 000 1 900 6 900 0

825 FDV system for VA 0 350 350 0

826 Harestua renseanlegg utbygging 13 500 500 5 000 0

827 Kommunal veg til Stubbengmoen 1 000 400 0 0

922 Rehabilitering ledninger VA 5 000 0 0 0

923 Prosjektering fremtidig vannforsyning for Gran og LK 2 000 0 0 0

924 Utbedringer Grøa 1 050 0 0 0

925 Vaktbil VA 600 0 0 0

0 0 0 0

Idrett og kultur 0 0 0 0

622 Grua gravplass 0 0 0 13 441

624 Kunstgressbane Grua-Granly 0 171 0 316

704 Rehabiliteringsprosjekt kirken 0 0 0 400

926 Rehabiliteringsprosjekt kirken 165 0 0 0

0 0 0 0

SUM 392 872 235 357 279 982 48 552

Tall i NOK 1 000
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6.1.3 Økonomisk oversikt investering - budsjett 

 
Tabell 28 Økonomisk oversikt investering 

 
  

ØKONOMISK OVERSIKT Budsjett Budsjett Budsjett Regnskap

INVESTERING - budsjett 2019 2018 rev 2018 2017

1 Salg av driftsmidler og fast eiendom 660:670 0 0 0 -2 819

2 Andre salgsinntekter 600:650 0 0 0 -520

3 Overføringer med krav til motytelse

700:710, 

730:780 -4 860 -340 -1 200 -6

4 Kompensasjon for merverdiavgift 729 -67 420 -18 233 -22 669 -5 510

5 Statlige overføringer   810 -75 122 -64 056 -79 378 0

6 Andre overføringer        

830:850, 

880:895 -3 775 -3 575 -2 725 -550

7 Renteinntekter og utbytte    900:905 0 0 0 0

8 Sum inntekter -151 177 -86 204 -105 972 -9 406

9 Lønnsutgifter        

010:080;     

160:165 0 0 0 763

10 Sosiale utgifter      090:099 0 0 0 107

11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm tj.prod. 

100:285       

(160:165) 392 192 235 357 279 467 28 234

12 Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod.300:380 0 0 0 0

13 Overføringer          400:480 680 0 515 19 449

14 Renteutgifter og omkostninger   500:501 0 0 0 0

15 Fordelte utgifter      

690, 290, 

790 0 0 0 0

16 Sum utgifter 392 872 235 357 279 982 48 552

17 Avdrag på lån      510:511 2 600 2 600 2 600 5 467

18 Utlån  520:521 10 000 14 000 8 000 6 290

19 Kjøp av aksjer og andeler   529 1 950 1 677 1 350 1 561

20 Dekning av tidligere års udekket 530 0 11 290 0 1 406

21 Avsatt til ubundne investeringsfond  548 0 0 0 0

22 Avsatt til bundne fond       550 0 0 0 3 788

23 Sum finansieringstransaksjoner 14 550 29 567 11 950 18 512

24 Finansieringsbehov      256 246 178 720 185 961 57 659

25 Bruk av lån      910:911 -250 833 -173 565 -182 011 -33 083

26 Salg av aksjer og andeler 929 0 0 0 0

27 Mottatte avdrag på utlån 920:921 -3 063 -3 079 -2 200 -5 417

28 Overføringer fra driftsregnskapet 970 -2 350 -2 077 -1 750 -2 611

29 Bruk av dtidligere års udisponert 930 0 0 0 0

30 Bruk av disposisjonsfond  940 0 0 0 -316

31 Bruk av bundne driftsfond       950 0 0 0 0

32 Bruk av ubundne investeringsfond 948 0 0 0 -217

33 Bruk av bundne investeringsfond 958 0 0 0 -4 724

34 Sum finansiering -256 246 -178 720 -185 961 -46 369

35 Udekket/udisponert 0 0 0 11 290

Tall i NOK 1 000
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6.2 Generelt om investeringer 

 
Investeringsbudsjettet er utarbeidet slik det er anbefalt i veileder for ”Budsjettering av 
investeringer og avslutning av investeringsregnskapet”. Dette innebærer at vi fordeler 
flerårige prosjekter over årene i henhold til forventet fremdriftsplan for prosjektet. 
Finansiering for prosjekter som strekker seg over mer enn ett budsjettår vil tilsvarende bli 
fordelt og vedtatt som en del av den årlige finansieringen av investeringsregnskapet. 
Investeringene for 2019 består hovedsakelig av nytt helse og omsorgssenter. 
 

 
Figur 7 Investeringer 2019 

 
Rutinen for budsjettering av investeringer innebærer blant annet følgende:  

• Kostnadsramme for prosjektet er et separat årsuavhengig vedtak som setter den 

økonomiske rammen for prosjektet og gir grunnlag for økonomiplanlegging.  

• Økonomiplan investering er et separat planvedtak og har som formål å planlegge 

kommunens fremtidige virksomhet.  

• Årsbudsjett investering er et separat bevilgningsvedtak med finansiering for 

budsjettåret.  

• Finansiering skjer ikke per prosjekt, men for investeringsbudsjettet som helhet. Dette 

med grunnlag i at alle midler unntatt øremerket finansiering fra andre er frie og blir 

ansett som felles finansiering av investeringsporteføljen.  

 
Gjenværende andel av prosjekter som er påbegynt før budsjettåret blir innarbeidet i 
budsjettet med et estimat på gjenstående arbeider i budsjettåret og eventuelt 
økonomiplanperioden. Det vil bli foreslått budsjettjustering etter årsavslutning for 2018 
med endelige tall. 
 
Nye investeringer i planperioden har en ramme på 573 mill. kroner. Budsjettet til 
kommunen er ettårig, slik at investeringsprosjekter i 2018 som ikke følger den fremdrift 
som lå til grunn da budsjettet for 2018 ble vedtatt, må rebudsjetteres i 2019 for at 
investeringsprosjektene skal kunne sluttføres. Dette utgjør 75 mill. kroner, og er ikke 
innarbeidet i tabellene.   
 
De foreslåtte nye tiltak til investeringer innebærer bruk av lånemidler på til sammen 394 
mill. kroner totalt i 4-årsperioden hvorav 87 mill. kroner er selvfinansierende. Det vil si at 
bruk av lånemidler utover selvfinansierende er 307 mill. kroner. Med selvfinansierende lån 
mener vi her lån innen vann- og avløpssektoren, hvor selvkostberegninger kommer til 
anvendelse. I tillegg skal vi bruke 10 mill. kroner pr. år til formidlingslån. Bruk av 
lånemidler til de rebudsjetterte prosjektene utgjør 42 mill. kroner. Total bruk av 
lånemidler i perioden blir 436 mill. kroner inklusive dette. 
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6.3 Investeringstiltak 

 

Nytt helse- og omsorgssenter 238 000 122 000 5 800 Nytt bygg som skal  erstatte dagens 

omsorgssenter.

Kapasitetsutvidelse Harestua 

skole

35 000 Vedtatt at prosjektet skal gjennomføres i 

henhold til gjeldende økonomiplan for 2018-

2021.

Helhetlig Frøystad 3 000 7 000 15 000 Brannsikring 2,5 mill., energiløsning 6,5 

mill. og utvikling av prosjektet 1 mill. I 

tillegg kommer 7 mill. til rebudsjettering fra 

2018 til  2019. 

Tak Lunner barneskole 3 000 Taket på stallen og tantebrakka ved Lunner 

barneskole lekker. Pipene er farlige og 

utgjør nå en sikkerhetsrisiko. Den vernede 

bygningsmassen forfaller.

Tak Lunner barneskole 700 Taket på kunst og håndverk på Lunner 

barneskole ble ikke skiftet under 

rehabiliteringen av bygget. Taket bør 

skiftes, og er i eternitt som krever spesiell 

håndtering/ levering fra fagfolk. 

Harestua idrettspark og 

Harestua skole

2 800 P-plass Harestua idrettspark og elevslipp 

Harestua skole.

Grua skole, gymsal 2 000 15 000 Utredning og mulig oppstart 2019, kostnad 

ikke estimert pr dato/ingen vedtak.

Rådhuset, heis 2 000 Heisene i kommunens eldste bygg er ikke 

lenger kompatible med moderne utstyr, kan 

derfor ikke lenger repareres. Heisen på 

rådhuset har vært ustabil i mange år. Vil 

ikke kunne overholde lovverk om universell 

utforming uten heis på Rådhuset.

Rådhuset, vinduer 200 1 500 Vinduene på gamledelen av rådhuset bør 

skiftes og vinduene i "mellombygget" må ha 

større isoleringsevne. Vinduene er fra 1967 

og har en levetid på ca. 30 år. I 2019 må det 

gjennomføres en anbudskonkurrranse før 

jobben gjennomføres i 2020. Bedre vinduer 

gir mindre varmetap, er energisparende og 

anses som et HMS-tiltak i forhold til ansatte. 

Nøkkelsystem 5 000 Nye kortbasert nøkkelsystem for alle 

kommunale bygg som gir større sikkerhet i 

forhold til adgang til kommunens bygg.

Sikre dører skatt 0 Nye dører med glass og smekklås med 

kode/kortleser til 5 kontorer. Utgår dersom 

nøkkelsystem i alle kommunale bygg blir 

vedtatt. Kr 150 000

Sak- og arkivsystem 1 500 Kommunen må anskaffe nytt saks- og 

arkivsystem. Driftskonsekvenser fra 2020 er 

foreløpig uavklart. 

IKT årlige investeringer 1 000 1 000 1 000 1 000 Videreføring av økonomiplan 2018-2021 med 

årlige investeringer.

Digitaliseringsstrategi - 

utviklingsenhet 

1 000 1 000 IKT-strategien anbefaler at vi må foreta en 

organisatorisk endring,  hovedsakelig med 

en forvaltningsenhet og en utviklingsenhet. 

Midlene er til Utviklingsenheten som skal 

prioritere hvilke digitaliseringsprosjekter vi 

skal iverksette og følge opp.

TILTAK 2019
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Asfaltere en km grusveg hvert 

år

1 000 1 000 1 000 1 000 Tiltak i KIME planen  for å øke kvaliteten på 

kommunale veger.

Gatelys 1 500 Skifte armatur i gatelys til LED i tråd med 

plan.

Sikringstiltak brann og 

elektrisitet. (Byttet navn fra 

oppgradere nød - og ledelys)

200 200 Nød og ledelys har gammel teknologi og 

trenger oppgradering. 

Asfalt og gatelys Melby-LUB 1 700 På eksisterende gangveg.

Renholdsbil til ambulerende 

renholdere

200 Ny leasingavtale inngått i 2018, utkjøp i 

2021.

Bil  vaktmester 650 650 650 Bil fra 1997 ønskes byttet i 2020, bil fra 2004 

ønskes byttet i 2021 og bil fra 2005 bør 

byttes i 2022.

To miljøbiler 850 To miljøbiler til tjenestekjøring i Lunner 

kommune. Delfinansieres med kr 200 000 fra 

salg av de gamle bilene.

Bil til omsorg 400 Ved oppstart av omsorgsboligene på Roa er 

det behov for transport av personer, klær  og 

utstyr mellom  LOS og omsorgsboligene. En 

egen bil vurderes å være mer økonomisk enn 

innleie av daglig transport.  Omsorgsboligen 

på Roa har ikke lagerplass for arbeidsklær, 

skittentøy m.m. Bilen kan kjøpes brukt.

Ladestasjoner el-biler 750 500 500 500 Ladestasjoner ved fler av kommunens bygg. 

Kostnad per bygg er over kr 100 000.

Ladepunkter el-sykler 600 Det vil være behov for avklaringer om behov 

og forskjellige løsninger som sikrer mot 

tyveri. Avklaringer vil skje i løpet av 2019.

Bil brannvesenet 985 Lunner sin andel av førsteutrykningsbil til 

brannvesenet.

Bil brannvesenet 325 Lunner sin andel av ny kommandobil 

brannvesenet.

Bil brannvesenet 1 400 Lunner sin andel av ny mannskapsbil 

brannvesent.

Bil brannvesenet 600 Lunner sin andel av en terrenggående 

lastebil.

Bil brannvesenet 200 Lunner sin andel av røykdykkerbil til 

brannvesent.

GHMT 250 Vedtatt av kommunestyret i juni 2018, sak 

58/18.

Senger LOS 150 150 Erstatte 8-10 senger per år i perioden frem 

mot nytt sykehjem står ferdig.

Rehabiliteringsprosjekter 

kirken

165 250 150 300 Investeringsbehov i tråd med oppstilling fra 

kirken. Redusert med kr 135 000 i 2019 på 

grunn av gjenværende midler etter tidligere 

investeringer.

Beløp i hele kr 1 000

TILTAK 2019
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Tabell 29 Tiltak investeringer 2018-2021 

I tillegg til nye tiltak kommer rebudsjettering av investeringer fra 2018. Rådmannen har 
som tidligere år fått fullmakt til å innarbeide dette etter vedtak om rebusjettering i 
desember 2018. Oversikt over rebudsjettering ligger i vedlegg 4.  

 

Nettbrett 300 Nye nettbrett til politikere etter 

kommunevalget 2019.

Digitalisering av 

eiendomsarkiv

200

Behov for flere hyllemeter.

Aktivitetstilbud 450 Utstyr til aktivitetstilbud på Roa 

omsorgsboliger.

Rehabilitering ledninger VA 5 000 5 000 5 000 5 000 2 % av ledningsnettet skiftes årlig i henhold 

til teknisk plan.

Vaktbil VA 600 Ny vaktbil på vann og avløp. 

Prosjektering av fremtidig 

vannforsyning for Gran og 

Lunner kommuner

2 000 20 000 33 500 Stipulert andel av Lunner kommune sin 

kostnad til fremtidig investering. Kommer 

som egen politisk sak. 

Feiebiler 172 320 160 Lunner sin andel av feierbiler til 

brannvesenet.  

Utbedring Gran og Lunner 

interkommunale vannverk 

(Grøa)

1 050 Utbedring Gran og Lunner interkommunale 

vannverk totalt 6,5 mill. kr eks mva. I dette 

inngår nytt inntaksrør fra Hånkledypet til 

Grøa og nytt nødstrømsaggregat. 

Mesteparten av dette er allerede budsjettert 

tidligere på p 557. Dette er Lunner 

kommunes andel. 

Harestua renseanlegg 9 000 Merutgifter eksisterende prosjekt.  

Prosjektet ventes å blir vesentlig mer 

omfattende enn først antatt. Utløpsvannet 

må UV-behandles i tillegg til siling. Krever 

derfor større påbygg. 

Sum 317 047 179 870 66 500 8 610

Beløp i hele kr 1 000
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6.4 Låneopptak 

6.4.1 Vektet gjennomsnittlig avdragstid for budsjetterte låneopptak i 
2019 

 
Tabell 30 Låneopptak 

Investering Avdrag- Beløp Avdrag Avdrag år 1

tid år 1 v/separate lån

IKT årlige investeringer 5 800 000 160 000

Digitalisering av eiendomsarkivet, tillegg 5 160 000 32 000

Digitaliseringsstrategi - utviklingsenhet 5 1 000 000 200 000

Nytt helse- og omsorgssenter 50 132 200 000 2 644 000

Helhetlig Frøystad 40 2 900 000 72 500

Gatelys 20 1 200 000 60 000

Asfaltere 1 km grusveg hvert år 10 800 000 80 000

Sikringstiltak brann og elektrisitet. 40 160 000 4 000

Harestua skole, kapasitetsutvidelse 40 28 000 000 700 000

Rehabiliteringsprosjekter kirken 40 165 000 4 125

Senger LOS 10 120 000 12 000

Sak- og arkivsystem 5 1 200 000 240 000

Ny kommandobil brann 20 260 000 13 000

Førsteutrykningsbil brann 20 785 000 39 250

Grushus Lunner 20 480 000 24 000

P-plass Harestua idrettspark og elevslipp 

Harestua skole 20 2 240 000 112 000

2 miljøbiler til tjenestekjøring 10 680 000 68 000

Bil til omsorg 10 320 000 32 000

Grua skole, gymsal 40 1 600 000 40 000

LUB tak kh 40 560 000 14 000

LUB tak stall 40 2 400 000 60 000

Rådhuset, heis 40 1 600 000 40 000

Ladestasjoner el-biler 10 600 000 60 000

Asfalt og gatelys Melby-LUB 20 1 360 000 68 000

I-pader til politikere 5 240 000 48 000

Rehabilitering ledninger VA 40 5 000 000 125 000

Vaktbil VA 10 600 000 60 000

Prosjektering av fremtidig vannforsyning for 

Gran og Lunner kommuner 20 2 000 000 100 000

Feiebil 10 172 000 17 200

Utbedring Gran og Lunner interkommunale 

vannverk (Grøa) 20 1 050 000 52 500

Harestua RA 20 9 000 000 450 000

Aktivitetstilbud Roa 10 360 000 36 000

Lånefinansiering av årets investeringer 44 200 012 000 4 584 331 5 667 575

Redusert lånebehov pga øvrig finansiering 44 -862 600 -19 605

Låneopptak i 2019 44 199 149 400 4 564 728 5 647 970
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6.4.2 Låneopptak i 2019 

Rammen for låneopptak til investeringer settes til kr 199 149 400 for 2019 med en 
avdragstid på 44 år. I tillegg flyttes opptak av lån på kr 42 000 000 fra 2018 til 2019 med 
avdragstid på 37 år. 
 
Kommunestyret har vedtatt i finansielle måltall at gjeldsnivået normalt skal være under   
75 % av driftsinntektene. Kommunen har allerede høyere gjeld enn dette, og det er 
planlagt større investeringer som gjør at låneopptaket i 2019 og i resten av 
økonomiplanperioden blir vesentlig høyere enn dette måltallet. Vi vil i løpet av perioden 
komme opp i en andel på omtrent 130 %. Dette er årsaken til den kraftige veksten i 
finanskostnader i perioden. 
 
Startlån er en lånefinansiering for husstander med etableringsproblemer. Dette innebærer 
at kommunen tar opp lån i Husbanken for videre utlån. Det budsjetteres med låneopptak 
for videre utlån som startlån på inntil 10 mill. kroner i 2019 med en avdragstid på 30 år. 
 

6.5 Økonomiplan investeringer 2019-2022 

6.5.1 Budsjettskjema 2A – økonomiplan investering 

 

 
Tabell 31 Budsjettskjema 2A 

 
Linje 9   Låneopptak til nye tiltak i 2019 er 200 mill. kroner.    
Linje 11   Tilskudd fra Husbanken til nytt helse- og omsorgssenter 60 mill. kroner i 2019 og 27 

mill. kroner i 2020. Samlet tilskudd på prosjektet er 108 mill. kroner. 
Linje 12  All merverdiavgiftskompensasjon i investeringsregnskapet benyttes til finansiering.  

BUDSJETTSKJEMA 2A - Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

Økonomiplan investering 2019 2020 2021 2022

1 Investeringer i anleggsmidler 392 872 179 870 66 500 8 610

2 Utlån og forskutteringer 10 000 10 000 10 000 10 000

3 Kjøp av aksjer og andeler 1 950 1 800 1 850 1 900

4 Avdrag på lån 2 600 2 600 2 600 2 600

5 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0

6 Avsetninger 0 0 0 0

7 Årets finansieringsbehov 407 422 194 270 80 950 23 110

8 Finansiert slik:

9 Bruk av lånemidler -250 833 -136 410 -69 280 -17 980

10 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0 0

11 Tilskudd til investeringer -78 897 -27 000 -1 610 0

12 Kompensasjon av merverdiavgift -67 420 -26 460 -5 610 -630

13 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -7 923 -2 200 -2 200 -2 200

14 Andre inntekter 0 0 0 0

15 Sum ekstern finansiering -405 072 -192 070 -78 700 -20 810

16 Overført fra driftsbudsjettet -2 350 -2 200 -2 250 -2 300

17 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0

18 Bruk av avsetninger 0 0 0 0

19 Sum finansiering -407 422 -194 270 -80 950 -23 110

20 Udekket/udisponert 0 0 0 0

Tall i NOK 1 000
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Linje 16  Overføring fra driftsbudsjettet til finansiering av egenkapitaltilskudd KLP og netto 
kostnad startlån. I tillegg kommer i 2019 finansiering av egenkapitaltilskudd i 
Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn.  

6.5.2 Budsjettskjema 2B – økonomiplan investering 

 

BUDSJETTSKJEMA 2B - Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Totalt bud

Økonomiplan investering 2019 2020 2021 2022 2019-2022

Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A) 392 872 179 870 66 500 8 610 647 852

Fordelt slik (pr prosjekt):

Bygg- og eiendommer 0

207 Helhetlig Frøystad 10 000 7 000 15 000 0 32 000

208 Harestua arena 6 800 0 0 0 6 800

306 Helse- og omsorgssenter, omsorgsboliger 243 300 122 000 5 800 0 371 100

427 EPC prosjekt 1 200 0 0 0 1 200

551 Bidrag til etablering av Klemmaparken 515 0 0 0 515

623 Harestua skole, utrede kapasitetsutvidelse 39 000 0 0 0 39 000

715 Oppgradere nød/ledelys 200 0 0 0 200

723 Harestua skole, brannforebyggende tiltak 4 600 0 0 0 4 600

803 Sikringstiltak brann og elektrisitet 400 200 0 0 600

815 Solskjerming skolekjøkken Harestua 100 0 0 0 100

901 Grushus Lunner 600 0 0 0 600

902 Grua skole, gymsal 2 000 15 000 0 0 17 000

903 LUB, tak k&h 700 0 0 0 700

904 LUB, tak stall 3 000 0 0 0 3 000

905 Rådhuset, heis 2 000 0 0 0 2 000

1 Rådhuset, vinduer 0 200 1 500 0 1 700

0 0 0 0 0

IKT 0 0 0 0 0

572 Digitalisering av eiendomsarkivet 200 0 0 0 200

718 Klimaregnskap 100 0 0 0 100

722 Elektronisk manntall 60 0 0 0 60

804 IKT- Årlige investeringer 400 0 0 0 400

805 Digitaliseringsprosjektet, videreføring 400 0 0 0 400

806 Digitaliseringsstrategi 1 500 1 000 0 0 2 500

907 IKT- Årlige investeringer 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

908 Sak- og arkivsystem 1 500 0 0 0 1 500

909 I-pader til politikere 300 0 0 0 300

0 0 0 0 0

Maskiner, utstyr og inventar 0 0 0 0 0

620 Maskiner kjøkken LOS 300 0 0 0 300

716 Bil vaktmester 650 0 0 0 650

717 Avfallssystemer på alle avdelinger 150 0 0 0 150

811 Inventar omsorgsboliger Roa 3 000 0 0 0 3 000

812 Robot gulvvasker 400 0 0 0 400

813 Adgangskontroll Lunner rådhus 120 0 0 0 120

814 Innbruddsalarm/kamera 180 0 0 0 180

816 Senger LOS 150 150 0 0 300

911 Kommandobil brann 325 0 0 0 325

912 Førsteutrykningsbil brann 985 0 0 0 985

913 Fresere og brøyteskjær til vei 0 0 0 0 0

914 2 miljøbiler til tjenestekjøring 850 0 0 0 850

915 Bil til omsorg 400 0 0 0 400

Tall i NOK 1 000



 

 
Budsjett 2019 og økonomiplan 2019- 2022 

63 

Tabell 32 Budsjettskjema 2B 

  

BUDSJETTSKJEMA 2B - Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Totalt bud

Økonomiplan investering 2019 2020 2021 2022 2019-2022

916 Ladestasjoner el-biler 750 500 500 500 2 250

917 Feiebil 172 320 0 160 652

906 Aktivitetstilbud Roa 450 0 0 0 450

2 Renholdsbil til ambulerende renholdere 0 0 200 0 200

3 Bil vaktmester 0 650 650 650 1 950

4 Nøjkkelsystem 0 5 000 0 0 5 000

5 Ladepunkter el-sykler 0 600 0 0 600

6 Mannskapsbil brannvesen 0 0 1 400 0 1 400

7 Unimog til brannvesen 0 0 600 0 600

8 Røykdykkerbil til brannvesen 0 0 200 0 200

0 0 0 0 0

Veger og trafikksikkerhet 0 0 0 0 0

555 Trafikksikkerhetstiltak 2015 500 0 0 0 500

817 Gatelys 500 0 0 0 500

820 Gangveg Melby-Heimly 2 000 0 0 0 2 000

828 Kommunal veg til Stubbengmoen 10 000 0 0 0 10 000

918 Gatelys 1 500 0 0 0 1 500

919 Asfaltere 1 km grusveg hvert år 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

920 P-plass Harestua idr park, elevslipp H. skole 2 800 0 0 0 2 800

921 Asfalt og gatelys Melby-LUB 1 700 0 0 0 1 700

0 0 0 0 0

Vann- og avløp 0 0 0 0 0

557 Grøa vannverk 5 200 0 0 0 5 200

613 Bygg til kjemikaliedosering. Sørås 500 0 0 0 500

719 Øke brannvannkapasitet Roa VA 6 000 0 0 0 6 000

725 Høydebasseng Nordstrand skidestinasjon 2 500 0 0 0 2 500

823 Pumpestasjon avløp Rypsekkvegen 1 600 0 0 0 1 600

824 Fjellhammer-Bjørgeseter tilknytning 5 000 0 0 0 5 000

826 Harestua renseanlegg utbygging 13 500 0 0 0 13 500

827 Kommunal veg til Stubbengmoen 1 000 0 0 0 1 000

922 Rehabilitering ledninger VA 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

923 Prosjektering fremtidig vannforsyning for Gran og LK 2 000 20 000 33 500 0 55 500

924 Utbedringer Grøa 1 050 0 0 0 1 050

925 Vaktbil VA 600 0 0 0 600

0 0 0 0 0

Idrett og kultur 0 0 0 0 0

926 Rehabiliteringsprosjekter kirken 165 250 150 300 865

0 0

SUM 392 872 179 870 66 500 8 610 647 852

Tall i NOK 1 000
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6.5.3 Økonomisk oversikt investering 

 

 
Tabell 33 Økonomisk oversikt investering 

  

ØKONOMISK OVERSIKT Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

Økonomiplan investering 2019 2020 2021 2022

1 Salg av driftsmidler og fast eiendom 660:670 0 0 0 0

2 Andre salgsinntekter 600:650 0 0 0 0

3 Overføringer med krav til motytelse

700:710, 

730:780 -4 860 0 0 0

4 Kompensasjon for merverdiavgift 729 -67 420 -26 460 -5 610 -630

5 Statlige overføringer   810 -75 122 -27 000 -1 610 0

6 Andre overføringer        

830:850, 

880:895 -3 775 0 0 0

7 Renteinntekter og utbytte    900:905 0 0 0 0

8 Sum inntekter -151 177 -53 460 -7 220 -630

9 Lønnsutgifter        

010:080;     

160:165 0 0 0 0

10 Sosiale utgifter      090:099 0 0 0 0

11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm tj.prod. 

100:285       

(160:165) 392 192 179 870 66 500 8 610

12 Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod. 300:380 0 0 0 0

13 Overføringer          400:480 680 0 0 0

14 Renteutgifter og omkostninger   500:501 0 0 0 0

15 Fordelte utgifter      

690, 290, 

790 0 0 0 0

16 Sum utgifter 392 872 179 870 66 500 8 610

17 Avdrag på lån      510:511 2 600 2 600 2 600 2 600

18 Utlån  520:521 10 000 10 000 10 000 10 000

19 Kjøp av aksjer og andeler   529 1 950 1 800 1 850 1 900

20 Dekning av tidligere års udekket 530 0 0 0 0

21 Avsatt til ubundne investeringsfond  548 0 0 0 0

22 Avsatt til bundne fond       550 0 0 0 0

23 Sum finansieringstransaksjoner 14 550 14 400 14 450 14 500

24 Finansieringsbehov      256 246 140 810 73 730 22 480

25 Bruk av lån      910:911 -250 833 -136 410 -69 280 -17 980

26 Salg av aksjer og andeler 929 0 0 0 0

27 Mottatte avdrag på utlån 920:921 -3 063 -2 200 -2 200 -2 200

28 Overføringer fra driftsregnskapet 970 -2 350 -2 200 -2 250 -2 300

29 Bruk av dtidligere års udisponert 930 0 0 0 0

30 Bruk av disposisjonsfond  940 0 0 0 0

31 Bruk av bundne driftsfond       950 0 0 0 0

32 Bruk av ubundne investeringsfond 948 0 0 0 0

33 Bruk av bundne investeringsfond 958 0 0 0 0

34 Sum finansiering -256 246 -140 810 -73 730 -22 480

35 Udekket/udisponert 0 0 0 0

Tall i NOK 1 000
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7  VIRKSOMHETER 
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7.1 Administrasjon og styring 

Rådmannen er ansvarlig for saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av 
politiske vedtak. En viktig oppgave er å være bindeleddet mellom administrasjon og 
politisk organ. Rådmannens ledergruppe består av rådmann og tre kommunalsjefer som 
utøver rådmannens funksjon samt økonomisjef, HR-sjef og beredskapskoordinator.  
 
Fra september 2018 er kommunens fellesadministrative tjenester organisert under 
kommunalsjefsområdet Strategi og samfunn. I tillegg til å omfatte fagområdene innenfor 
samfunn og miljø, består dette kommunalsjefsområdet av virksomhetsovergripende 
fagområder, organisert i følgende enheter: 

• Økonomi (økonomi, regnskap og skatt) 

• HR (personal, lønn og opplæringskontoret) 

• Digitalisering og kommunikasjon (IKT og informasjonsforvaltning) 

 
Det er i tillegg opprettet en rådgiver- og prosjektstab i Strategi og samfunn som jobber 
med planfaglig rådgivning, bo- og næringsutvikling, folkehelse og frivillighet, digitalisering, 
større investeringsprosjekter og boligkontorfunksjoner.  
 
Sektoren «Administrasjon og styring» består av 33 årsverk samt 4 lærlinger. 
 

7.1.1 Hva ønsker vi å oppnå? 

Rådmannen og rådmannens ledergruppe har et særlig ansvar for å styre organisasjonen i en 
felles retning ut ifra styringssignalene og dokumenter som er vedtatt politisk, og ut ifra 
strategiske valg for å møte fremtidens utfordringer. Kommunens fellesadministrative 
tjenester bidrar til å realisere denne retningen først i kommunens planer, så i våre 
handlinger og økonomi.  
 
Kommunedelplanen for kommuneorganisasjonen (Kom.org. planen) er førende for de 
strategiske valgene som ligger til Styring og Administrasjon. Planen har 4 strategiske 
satsningsområder: 
 

• Lokaldemokrati – fornyet rolle som lokalpolitiker  

• Rett kompetanse til å utføre fremtidige tjenester  

• Ledelse, medarbeider – og innbyggermedvirkning  

• Tilgjengelige og tilpassede tjenester til innbyggerne og medarbeiderne  

 
I tråd med dette, og som en vei til målet, har ledelse har satt temaene «Innbyggerne i 
sentrum» og kommunen som «en organisasjon» på dagsorden, og dette skal synliggjøres i 
hele kommunens virke.  
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7.1.2 Økonomiske rammer for Administrasjon og styring 

7.1.2.1 Driftsramme 

Netto driftsramme for hele området viser følgende: 
 
(Alle beløp i hele tusen) 

Ansvar 
Regnskap 

2017 
Just bud 

2018 
Budsjett 

2019 
Plan  
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Politikk 4 901 4 805 5 400 4 985 5 400 4 985 

Administrasjon og styring 24 669 29 600 36 841 37 101 36 166 36 296 

Opplæringskontoret 2 587 3 317 3 306 3 306 3 306 3 306 

Skatteoppkreveren 4 40 0 0 0 0 

Finans -502 446 -504 717 -475 777 -467 483 -464 192 -463 849 

Sum -470 284 -466 955 -430 230 -422 091 -419 320 -419 262 

Tabell 34 Driftsramme 
 

7.1.2.2 Driftstiltak 

Folkehelsekoordinator. Stillingen ivaretar en lovpålagt oppgave, og er opprettet ved å 
gjøre om en virksomhetslederstilling til en rådgiverstilling. Stillingen medfører ikke en reel 
økning i antall stillinger i kommunen. Rådgiveren skal også ivareta flere funksjoner 
inkludert SLT-koordinatorfunksjonen og arbeid opp mot frivillighet – arbeid som tidligere er 
ivaretatt av virksomhetsleder for Familie, barn og integrering.  
 
Digitalt verktøy for styring. Kommunen står ovenfor økonomisk trangere tider og fokuset 
på økonomistyring øker. Dette gjør at det er behov for å få på plass et lederverktøy som 
gjør alle ledere i vår organisasjon i stand til å drive god økonomistyring etter opplæring 
uavhengig av hvilken kompetanse en har på økonomi fra tidligere. 
 
Innkjøpsressurs. Bistand til anskaffelser er et behov som kommunens enhetsledere har 
synliggjort i medvirkningsprosessen knyttet til omorganisering av fellesadministrasjon. Selv 
om vi er en del av felles innkjøpssamarbeid er det mange anskaffelser som må 
gjennomføres i egen kommune, et ansvar som per i dag ligger til den enkelte lederen. 
Innkjøp i kommunal sektor er komplisert og det er stor risiko for å gjøre feil dersom en 
ikke jobber med dette til daglig. Det er også innført krav til å bruke egne verktøy til 
anskaffelser som gjør at prosesser knyttet til anskaffelser ikke lenger bør ligge desentralt i 
organisasjonen. Ressursen vil redusere utgifter til konsulentarbeid i investeringsprosjekter. 
Derfor vil faktisk tidsbruk til anskaffelser i forbindelse med investeringsprosjekter bli 
fakturert det enkelte prosjekt. Resten av stillingen vil dekkes inn i løpet av 
økonomiplanperioden gjennom innsparinger knyttet til bedre avtaler. Erfaringer fra andre 
kommuner tilsier at en kan regne 10 – 30 % utgiftsreduksjon på varer og tjenester lagt ut 
på anbud. 
 
Redesign av administrativ organisering. Omorganiseringen av fellesadministrative tjenester 
har kommet på plass fra 1.9.2018. Dette har gått ut på å organisere tjenestene i 
fagrettede enheter, der lederstillingene for enhetene er finansiert med omgjøring av 
eksisterende stillinger. Budsjettrammen er justert noe ned etter den nye organiseringen.  
 
Nærværskonsulent. For å lykkes med målet om mindre sykefravær og bruk av vikarer, 
ønsker vi å ansette en nærværskonsulent. Stillingen er forankret i handlingsplan for 
nærvær, og finansieres gjennom en forventet innsparing i netto vikarutgifter. 
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Tiltak i budsjett og økonomiplanperioden 
(Alle beløp i hele tusen 2019-kroner) 

 

2018 2019 2020 2021

 Endring ift. 

2017 

 Endring ift. 

2018 

 Endring ift. 

2019 

 Endring ift. 

2020 

Internfakturering     2 968 127 Intern fakturering av administrative kostnader/inntekter er 

organisatorisk flyttet fra ansvar 1140 som tidligere var felles- 

fellestjenester til ansvar 1120 som er fians. (Kun teknisk 

justering).

Internfakturering    -2 968 127 Intern fakturering av administrative kostnader/inntekter er 

organisatorisk flyttet til ansvar 1120 som er fians fra ansvar 

1140 som tidligere var fellesfellestjenester . (Kun teknisk 

justering).

Tilrettelegging og 

bistand næringslivet

1 601 917 Bo- og næringsrådgiver med tilhørende midler til overføring 

til kommuner og private er flyttet fra sammfunn i 

forbindelse med omorganisering.  

Folkehelsekoordinator 1 099 478 Opprettelse av funksjonen folkehelsekoordinator med 

tilhørende midler er flyttet i forbindelse med omorganisering 

fra tidligere Familie, barn og integrering.  

Planfaglig rådgiver 968 747 Planfaglig rådgiver er plassert som stabsfunksjon etter 

omorganisering direkte underlagt kommunalsjef i forbindelse 

med omorganisering. 

Ikke realisert videreført 

innsparing fra 2018 

751 000 Helårsvirkning av et budjettert kutt på 2 mill kroner som ble 

tilbakeført i 2018. 2019-effekten av kuttet lå fortsatt på fag 

og utvikling. Dette er nullstilt i prosessen.

Flytting av 

budsjettmidler

168 309 Justering av budsjettrammen etter ny organisering. 

Korrigert etter vedtak i kommunestyret.

Flytting av 

budsjettmidler

630 000 Flytting av budsjett for å få samlet alle tre kommunalsejfene 

under rådmannens budsjett (ansvar 1010). Tidligere delvis 

avlønnet under samfunn og miljø.

Nærværskonsulent 475 000 160 000 -635 000 For å lykkes med målet om mindre sykefravær og bruk av 

vikarer, ønsker vi å ansette en nærværskonsulent. Lederne i 

organisasjonen trenger bistand og drahjelp til å systematisk 

jobbe med tiltak for å få gjennomført nødvendige endringer 

i organisasjonen. Stillingen er forankret i handlingsplan for 

nærvær, og finansieres gjennom en forventet innsparing i 

netto vikarutgifter. Vedtatt som 2-årig ressurs av 

kommunestyret.

Stortingsvalg og 

kommunevalg

415 000 -415 000 415 000 -415 000 Gjennomføring av kommunevalget i 2019 og Stortingsvalget i 

2021. 

Ikke videreførte kutt 

fra økonomiplanen 

410 907 I økonomiplanen var det opprinnelig ett kuttet på kr 600 

000. Deler av dette er så langt ikke løst. Organisasjonen må 

gjennom større innsparinger i 2019 og dette krever et 

systematisk arbeide med budsjettdisiplin og tett 

rapportering.

Innkjøpsressurs 270 000 -100 000 -100 000 -70 000 Bistand til anskaffelser er et behov som kommunens 

enhetsledere har synliggjort i medvirkningsprosessen knyttet 

til omorganisering av fellesadministrasjon. Selv om vi er en 

del av felles innkjøpssamarbeid er det mange anskaffelser 

som må gjennomføres i egen kommune, et ansvar som per i 

dag ligger til den enkelte leder. Delfinansieres av 

investeringsbudsjettet og besparelser i nye rammeavtaler.

Prosjektleder       234 684 Stillingen er flyttet i forbindelse med omorganisering fra 

sammfunn og miljø til Strategi og samfunn sentralt. Deler av 

stillingen er finansiert som egeninsats på investeringer. 

Digitalt verktøy for 

styring

      150 000 Videreføring av tidligere økonomiplan. Vi skal være 

innovative og ta i bruk ny teknologi. Et digitalt 

styringverktøy som vil gi lettere tilgang til data og større 

sikkerhet. Vil over tid frigi tid hos ledere og gi bedre styring.

Kantine rådhuset 84 254 Kantinedriften ved rådhuset har tidligere ligget til kjøkkenet 

på LOS. Midlene flyttes fra LOS og legges på et eget ansvar 

for kantine rådhuset. Dette er kun en teknisk flytting av 

budsjettområde. 

TILTAK KOMMENTAR
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Tabell 35 Driftstiltak 

 

7.1.2.3 Investeringstiltak 

Innføring av ny arkivløsning fra 2020. Dette er et nav for kommunens politisk og 
administrativ saksbehandling og en forutsetning for å forbedre kommunens åpenhet, 
arbeidsflyt og kommunikasjon med innbyggere. Leverandøren av vår arkivløsning i dag har 
varslet at systemet vil bli faset ut. Allerede i dag ser vi at systemet mangler funksjonalitet 
som er nødvendig med hensyn til arbeidsflyt og integrasjon med nye digitale verktøy.   
 
Digitaliseringsstrategi – utviklingsenhet. Implementeringen av digitaliseringsstrategien 
innebærer implementering av nødvendige prosessverktøy for å vurdere og prioritere 
digitaliseringsprosjekter, implementering av digitaliseringsprosjekter og innføring av 
digitaliseringsstrategiens styringsmodell.  
 
IKT årlige investeringer. For å sikre at hardware og infrastruktur er tilfredsstillende og at vi 
har minst mulig nedetid er det behov for jevnlige investeringer.  
 
Digitaliseringsprosjekt, videreføring. Digitalisere arkivet fra eiendom og infrastruktur, 
herunder dokumenter knyttet til eiendommer og anskaffelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 2019 2020 2021

 Endring ift. 

2017 

 Endring ift. 

2018 

 Endring ift. 

2019 

 Endring ift. 

2020 

Sommervikar kirkegård 50 000 Det ble opprinnelig meldt behov for stilllingsressurs til 

graver/gartner (kroner 140 000, fordelt på kroner 90 000 i 

budsjett 2018 og kroner 50 000 i budsjett 2019) som ikke 

ble bevilget i budsjett for 2018. Beløpet er avklart med 

kirken.

Kontrollutvalget 20 000 Økt ramme 2019 ut over prisvekst. 

Opplæringskontoret -100 000 Redusert bemanning på opplæringskontoret som følge av 

effektivisering som gjør det mulig å bruke mindre 

administrative ressurser. Dette er Lunner sin andel.

Medarbeiderdag -200 000 200 000 -200 000 200 000 Gjennomføres hvet andre år. 

Sykefravær/vikarbruk -5 500 000 -300 000 -400 000 -300 000 Sentralt tiltak for å få ned sykefravær og bruk av vikarer. 

Innsparingen er lagt sentralt på Finansområdet og 

omfordeles etter spesifisering av tiltak. Forutsetningen for å 

lykkes med kuttene er at vi får tilstrekkelige ressurser til 

jobbe ute i organisasjonen med konkrete tiltak.

Innsparinger -3 915 000 -3 124 000 93 000 Ytterligere innsparingsbehov i planperioden på grunn av 

kommunens økonomiske situasjon med økte finanskosnader. 

Innsparingen er lagt sentralt på Finansområdet og 

omfordeles i neste økonomi og budsjettperiode etter 

prioritering av titltak. Behovet for innsparinger er så stort at 

det må iverksettet tiltak som faktisk gir innsparinger.

Digitalisering -500 000 -500 000 Satsing på digitalisering bør gi gevinster i organisasjonen. 

Kuttene fordeles etter gevinstberegning per prosjekt.

Sentralisering av 

støttefunksjoner

-800 000 -500 000 Det er ønske om å sentralisere og effektivisere 

støttefunksjoner i organisasjonen. Tiltaket gjennomføres 

etter prosess som kjøres i 2019/2020.

SUM 1 529 296 -4 370 000 -5 344 000 -1 492 000 

TILTAK KOMMENTAR
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 Tiltak i budsjett og økonomiplanperioden 

 
Tabell 36 Investeringstiltak 

 

7.1.3 Fordeling av rammer på tjenestene 

 

7.1.3.1 Politikk 
(Alle beløp i hele tusen) 

Politikk 
Regnskap 

2017 
Just bud 

2018 
Budsjett 

2019 
Plan  
2020 

Plan  
2021 

Plan  
2022 

Lønn og sosiale utg. 2 544 2 373 2 391 2 391 2 391 2 391 

Andre utgifter 2 466 2 500 3 080 2 665 3 080 2 665 

Inntekter -109 -67 -71 -71 -71 -71 

Netto resultat 4 901 4 805 5 400 4 985 5 400 4 985 

Tabell 37 Driftsramme Politikk 

Området består hovedsakelig av godtgjørelser til politiske utvalg og tilhørende kostnader.  
 

7.1.3.2 Administrasjon og styring 

Området består av rådmannen sin ledergruppe i tillegg til enhetene økonomi, HR, 
digitalisering og kommunikasjon. I tillegg er planfaglig rådgiver, 
folkehelsekoordinatorfunksjonen, bo- og næringsrådgiver, boligkontor (0,6 årsverk), 
prosjektleder digitalisering, og prosjektleder for investeringsprosjekter organisert under 
Administrasjon og styring. Disse stillinger rapporterer direkte til kommunalsjef for Strategi 
og samfunn, og ivaretar tverrsektorielle oppgaver. Budsjettmessig er stillingene løftet ut 
av tidligere budsjettområder (Samfunn og miljø og sosiale tjenester) og lagt inn i området 
«Administrasjon og styring.»   
 
Økonomiavdelingen består av økonomi og skatteoppkreveren for Hadeland under felles 
ledelse av økonomisjef. Økonomi har 5,8 årsverk. Skatteoppkreveren er omtalt i eget 
kapittel under. Økonomi har ansvar for blant annet budsjett, regnskap, økonomistyring, 
finans, forsikring, kommunal innfordring og er en viktig støttefunksjon for spesielt ledere i 
organisasjonen.  

Beløp i hele kr 1 000

Sak- og arkivsystem 1 500 Kommunen må anskaffe nytt saks- og 

arkivsystem. Driftskonsekvenser fra 2020 er 

foreløpig uavklart. 

IKT årlige investeringer 1 000 1 000 1 000 1 000 Videreføring av økonomiplan 2018-2021 med 

årlige investeringer.

Digitaliseringsstrategi - 

utviklingsenhet 

1 000 1 000 IKT-strategien anbefaler at vi må foreta en 

organisatorisk endring,  hovedsakelig med 

en forvaltningsenhet og en utviklingsenhet. 

Midlene er til Utviklingsenheten som skal 

prioritere hvilke digitaliseringsprosjekter vi 

skal iverksette og følge opp.

Nettbrett 300 Nye nettbrett til politikere etter 

kommunevalget 2019.

Digitalisering av 

eiendomsarkiv

200
Behov for flere hyllemeter.

Sum 4 000 2 000 1 000 1 000

2020 2021 2022 KOMMENTARTILTAK 2019
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HR-enheten består av personal, lønn og opplæringskontoret for lærlinger under felles 
ledelse av HR-sjef. Opplæringskontor er omtalt i eget kapittel under. HR har 4,6 årsverk. 
HR er ansvarlig for utvikling av HR- og HMS-området, generell personalbehandling, 
rekruttering, lønn og lønnspolitikk, seniorpolitikk, medarbeiderundersøkelse, sekretariat 
for Arbeidsmiljøutvalget og samarbeid og forhandlinger med fagforeningene. Det er et mål 
for 2019 å skape systematikk og økt fokus på nærværsarbeidet, revidere plan- og regelverk 
på personalområdet og starte et lederutviklingsprogram. 
 
Digitalisering og kommunikasjon består av det som tidligere var IKT-avdelingen og 
servicetorg/arkiv. Enheten har 7 årsverk i tillegg til 4 lærlinger. Enheten har ansvar for 
IKT-drift og utvikling, arkivering, sentralbord, kommunikasjon og støtte for ledere og 
medarbeidere. I det videre vil enheten ha stort fokus på økt digital tilgjengelighet for både 
medarbeidere og innbyggere i samarbeid med kommunens øvrige tjenesteområder. 

Hva ønsker vi å oppnå? 

Enhetene i Administrasjon og styring vil bidra til å oppnå kommunens strategiske 
satsningsområder i kommunedelplanen for kommuneorganisasjonen og for 
samfunnsutvikling.  For å realisere disse målene vil vi ha fokus på følgende aktiviteter i 
planperioden: 

• Revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arbeidet med å forankre samfunnsdelen 

i hele organisasjonen som et styringsdokument. Realisering av samfunnsdelens mål og 

strategiske valg i kommunens øvrige styringsdokumenter og i praksis. 

• Implementering av digitaliseringsstrategien. Vi har fokus på å ta i bruk de rette digitale 

verktøy for å møte kommunens og innbyggernes behov, bedre IKT-samhandling på tvers 

av organisasjonen, og å realisere ønskede gevinster fra digitaliseringsprosjekter.  

• Gjennomføring av handlingsplanen for nærvær. Et godt arbeid med nærvær er viktig 

både fra et arbeidsgiverperspektiv, et økonomisk perspektiv og for å få god kontinuitet 

i tjenesteyting til innbyggerne.  

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonen om anskaffelser gjennom et bedre koordinert 

innkjøpsarbeid, videre arbeid med innføring av kommunens konkurranse-

grunnlagsverktøy (KGV), og sentralisert innkjøpskompetanse og oppgaver.  

• Forbedret dialog med innbyggere og tilgjengelighet gjennom digitale flater, herunder 

arbeid med kommunens arkivløsning og nettside. 

• Styrking av kvalitetsarbeid og økonomistyring gjennom innføring av 

økonomistyringsverktøy og opprettelse av en kvalitetsrådgiverstilling. 

• Gjennomføring av et langsiktig lederutviklingsprogram med fokus på endringsledelse, 

helhetsforståelse og god personalledelse. 

 

Målsetning 

Målsetningene for Administrasjon og styring går frem av kommunedelplan for 
kommuneorganisasjonen, og er rettet inn mot følgende satsningsområder: 
 

• Rett kompetanse til å utføre fremtidige tjenester.  

• Ledelse, medarbeider – og innbyggermedvirkning.  

• Tilgjengelige og tilpassede tjenester til innbyggerne og medarbeiderne.  
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I tillegg, leverer våre enheter mange dokumenter og innspill som understøtter den politiske 
beslutningsprosessen. Vi vil være bevisste på å komme med inputs som bidrar til å 
realisere en fornyet lokalpolitikerrolle.  
 
Enkelte stabsfunksjoner utfører også arbeid knyttet til målsettinger i kommunedelplanen 
for samfunnsutvikling. Målsettinger for dette området er omtalt i kapittel 7.2.  
 

Økonomiske rammer 

I 2018 ble 50 % av mindreforbruket fra 2017 overført til enkelte enheter under 
Administrasjon og styring som en budsjettjustering. Dette er en engangs overføring som 
ikke skal føre til varige driftsøkninger. Derfor er justert budsjett for 2018 noe høyere enn 
budsjettet for 2019.  
 
(Alle beløp i hele tusen) 

Administrasjon og 
styring 

Regnskap 
2017 

Just bud 
2018 

Budsjett 
2019 

Plan  
2020 

Plan  
2021 

Plan  
2022 

Lønn og sosiale utg. 17 389 18 362 25 912 25 912 25 912 25 912 

Andre utgifter 13 750 16 068 14 973 15 233 14 298 14 428 

Inntekter -6 470 -4 830 -4 044 -4 044 -4 044 -4 044 

Netto resultat 24 669 29 600 36 841 37 101 36 166 36 296 
Tabell 38 Driftsramme Administrasjon og styring 

 

7.1.3.3 Opplæringskontoret 

Opplæringskontoret er et vertskommunesamarbeid mellom Lunner og Jevnaker kommune. 
Det er for tiden 0,9 årsverk på Opplæringskontoret. Vi kjøper tjenester fra Jevnaker 
kommune for fagansvarlig helsefag for kr 85.000 pr. år.  
 
Vi har ved utgangen av 2018 - 38 lærlinger i opplæringskontoret fordelt slik:  
• 15 lærlinger i Jevnaker 
• 23 lærlinger i Lunner 
 
Fordeling pr. fag 
• 20 lærlinger i Barne- og ungdomsarbeiderfaget  
• 12 lærlinger i Helsefag 
• 4 lærlinger i IKT servicefag  
• 1 lærling i kontorfag  
• 1 lærekandidat i byggdrifterfaget 
 
Jevnaker kommunes andel av Opplæringskontoret blir fakturert etter forbruk av tjenesten 
og vil variere med antall lærlinger de velger å ta inn. Hoveddelen av budsjettet er lønn og 
sosiale utgifter. Vi mottar refusjoner fra fylkeskommunen for hver lærling. I 2019 vil 40 % 
av «basis 1» tilskuddet gå til drift av opplæringskontoret. For 2019 er dette budsjettert til 
ca. 1,19 mill. kroner. Resten av tilskuddet går til drift av lærlingeordningen (lønn til 
lærlinger og fagansvarlige) med 1,65 mill. kroner.   
 

  



 

 
Budsjett 2019 og økonomiplan 2019- 2022 

73 

Økonomiske rammer 

 
 (Alle beløp i hele tusen) 

Opplæringskontoret 
Regnskap 

2017 
Just bud 

2018 
Budsjett 

2019 
Plan  
2020 

Plan  
2021 

Plan  
2022 

Lønn og sosiale utg. 6 847 8 246 8 420 8 420 8 420 8 420 

Andre utgifter 536 570 260 260 260 260 

Inntekter -4 796 -5 499 -5 375 -5 375 -5 375 -5 375 

Netto resultat 2 587 3 317 3 306 3 306 3 306 3 306 

Tabell 39 Driftsramme Opplæringskontoret 

 

7.1.3.4 Skatteoppkreveren 

Skatteoppkreveren for Hadeland er skatteoppkrever for Gran, Lunner og Jevnaker 
kommune. Organisatorisk er skatteoppkreveren plassert på økonomiavdelingen. Det er 5,2 
årsverk ved Skatteoppkreveren for Hadeland. 
 

Hva ønsker vi å oppnå? 

• skatte- og opplysningspliktige etterlever skatte- og avgiftsreglene 

• skatteetaten sikrer brukerne tilgang til registerdata og informasjon med god kvalitet 

• samfunnet har tillitt til skatteetaten 

 

Spesielle/utvalgte satsningsområder 

Skatteoppkreveren satser på å aktivt samarbeide med andre hvor dette er mulig. Dette gir 
muligheter for større fagmiljø og kompetanseheving.  
 

Målsetninger 

• Bidra til at skatter og andre krav betales til rett tid 

• God kvalitet på våre tjenester 

• Være tidlig på ved nye krav 

• Gi målrettet og god informasjon som gir økt etterlevelse 

• Føre og avstemme skatteregnskapet daglig, slik at det er oppdatert 

• Ha fokus på likebehandling og rettssikkerhet 

• Bidra i bekjempelse av arbeidskriminalitet 

• Sikre riktig kompetanse ved kontoret 

 

Økonomiske rammer 

Lunner kommune sin andel beregnes ut ifra folketallet og tilsvarer ca. 31 %.  Hoveddelen 
av budsjettet er lønn og sosiale utgifter. I tillegg kjøpes det tjenester fra andre kommuner 
for omtrent kr 600 000 i året. Andre utgifter er til husleie/kontorplasser og til 
datakommunikasjon/lisenser.  
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(Alle beløp i hele tusen) 

Skatteoppkreveren 
Regnskap 

2017 
Just bud 

2018 
Budsjett 

2019 
Plan  
2020 

Plan  
2021 

Plan  
2022 

Lønn og sosiale utg. 3 809 3 847 4 129 4 129 4 129 4 129 

Andre utgifter 1 256 2 140 1 291 1 291 1 291 1 291 

Inntekter -5 061 -5 946 -5 420 -5 420 -5 420 -5 420 

Netto resultat 4 40 0 0 0 0 

Tabell 40 Driftsramme Skatteoppkreveren 

 

7.1.3.5 Finans 

Området består av  

• sentrale inntekter, slik som skatt og rammetilskudd 

• tilskudd til ressurskrevende tjenester 

• finansinntekter og finansutgifter 

• avskrivninger 

• forsikringer 

• KS-kontingent 

• premieavvik, reguleringspremie og andre sentrale pensjonsposter 

• avsetning til lønnsoppgjøret  

• Lunner sin andel av de interkommunale samarbeidene Skatteoppkreveren og Felles 

innkjøpsordning 

• Årsoppgjørsdisposisjoner 

• Bruk og avsetninger til disposisjonsfond 

Det er ingen ansatte på dette området. Økonomiavdelingen følger opp dette budsjettet. 

Hva ønsker vi å oppnå? 

I planperioden ønsker vi å oppnå en bærekraftig økonomi. For å få til dette må vi ha fokus 
på å ha riktige økonomiske rammer på tjenesteområdene ut i fra hva økonomien til Lunner 
kommune har rom for. Tjenestenivået i kommunen må tilpasses den økonomiske 
situasjonen til kommunen.  
 

Spesielle/utvalgte satsningsområder 

Vi går mot trangere økonomiske tider. Store investeringer og økt gjeld gir høye 
finanskostnader som må dekkes innenfor driften. Det er svært begrenset handlingsrom i 
planperioden i forhold til ytterligere investeringer.  
 
Økte finanskostnader må dekkes innenfor eksisterende rammer og krever hurtige 
omstillinger i organisasjonen og prioriteringer i forhold til hva tjenestene til Lunner 
kommune skal inneholde.  
 

Målsetning 

Overordnet mål for perioden er at vi skal forbedre det økonomiske handlingsrommet, samt 
effektivisere og forbedre kommunens tjenestetilbud gjennom god økonomistyring av 
tjenestene. 
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For å få til dette har vi følgende målsetninger: 

• Lunner kommune skal innenfor 4-års perioden ha en drift som ligger på samme nivå 

eller lavere en KOSTRA gruppen vi tilhører. Der vi ligger høyere skal årsak til avvik 

synliggjøres.  

• Redusert sykefraværet 

• Redusert bruk av vikarer 

 

Økonomiske rammer 
 (Alle beløp i hele tusen) 

Finans 
Regnskap 

2017 
Just bud 

2018 
Budsjett 

2019 
Plan  
2020 

Plan  
2021 

Plan  
2022 

Lønn og sosiale utg. -10 735 -8 367 -3 100 -7 015 -10 139 -10 046 

Andre utgifter 101 986 111 144 85 189 95 159 101 124 101 074 

Inntekter -559 390 -607 493 -557 865 -556 726 -556 276 -555 976 

Netto resultat -468 139 -504 717 -475 777 -468 583 -465 292 -464 949 
Tabell 41 Driftsramme Finans 

 

7.2 Samfunn og miljø 

Enhetene i kommunalområdet Samfunn og miljø har fokus på kommunens rolle som 
samfunnsutvikler. Fra september 2018 er enhetene organisert under 
kommunalsjefsområdet Strategi og samfunn. I tillegg til å omfatte fellesadministrative 
tjenester, består denne kommunalsjefsområdet av følgende enheter: 

• Arealforvaltning 

• Eiendomsforvaltning (kommunale bygg) 

• Vei, vann og avløp 

Samlet har disse enhetene ca. 53 årsverk. De har ansvaret for forvaltning, drift og utvikling 
av selvkosttjenestene, eiendomsmasse og infrastruktur, kraft og energibruk, 
renhold/vaktmestertjenester og oppgaver innenfor arealplanlegging, miljø/forurensning, 
eiendomsskatten, byggesaker og oppmåling. De interkommunale samarbeidene 
landbrukskontoret og brann og redning inngår også i dette kommunalområde.     
 

7.2.1 Hva ønsker vi å oppnå? 

Nytt teknologi utfordrer oss fordi innbyggerne forventer større tilgjengelighet og teknisk 
drift krever annen kompetanse enn tidligere, for eksempel innen bygningsautomasjon. I 
løpet av planperioden vil vi ha fokus på å imøtekomme disse utfordringer og ta i bruk 
teknologi på en måte som gir gode tjenester. Vi vil i tillegg ha fokus på satsningene som 
går frem av våre kommunedelplaner.  
 

7.2.2 Spesielle/utvalgte satsninger 

Innenfor området samfunn og miljø, er kommunedelplanen for samfunnsutvikling og 
kommunedelplanen for Klima, Infrastruktur, Miljø og Eiendom (KIME) førende. I planene 
har kommunen følgende satsningsområder: 
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Samfunnsutvikling: 

• lage attraktive tettsteder  

• næringsutvikling  

• folkehelse  

• kommunikasjon og bredbånd (overordnet infrastruktur)  

 
KIME: 

• Klima og miljø  

• Vann og avløp  

• Eiendomsforvaltning  

• Vedlikehold av veger  

• Trafikksikkerhet 

 
I økonomiplanperioden, vil enhetene i Samfunn og miljø også ha fokus på: 

• Revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arbeidet med å forankre samfunnsdelen 

i hele organisasjonen som et styringsdokument. Realisering av samfunnsdelens mål og 

strategiske valg i kommunens arealplanlegging og i kommunens infrastruktur og 

investeringer i /bruk av kommunale eiendommer 

• Videreføring av prosjektet helhetlig Frøystad 

• Bærekraftig tettstedsutvikling – prosjekt i samarbeid med Gran kommune 

• Oppfølging av miljøtiltak og prosjektet «den dyktige bonden» i samarbeid med 

klimapådriver på Hadeland 

• Digitalisering av plan- og byggesaksarbeid, herunder overgang til e-byggesak og nytt 

sak-arkiv system, utvikling av plandialog, og generelle forbedringer i innbyggerrettet 

informasjon 

• Forsvarlig drift av kommunale eiendommer innenfor de tildelte rammer, på en slik 

måte at den øvrige tjenesteytingen i Lunner kommune foregår i hensiktsmessige 

arealer 

• Arbeid med å sikre vannforsyning og nødvannsløsning gjennom prosjektering av 

vannverk 

 

7.2.3 Målsetninger 

Målsetninger for enhetene under Samfunn og miljø går frem av kommunedelplanen for 
samfunnsutvikling og kommunedelplanen for Klima, Infrastruktur, Miljø og Eiendom (KIME). 
Det inkluderer å:  
 

• Utvikle og ta i bruk en metodikk for klimaregnskap 

• Etablere en avfallssortering for alle enheter 

• Rapportere prøveresultater for badevann og offentliggjøring av disse 

• Gjennomføre tiltakene i handlingsplanene i vannregionene 

• Fornye av 2 % av vann- og avløpsledningene pr. år.  

• Øke tilkoblingsgrad vann og avløp 

• Klimatilpasset overvannsløsninger 

• Øke andelen av befolkningen som bor i tettstedene 

• Øke antall innbyggere innen en avstand på 900 m fra Harestua Arena 
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• Øke antall innbyggere innenfor avgrensningen RV 4, E16 og Gjøvikbanen på Roa 

• Øke antall boenheter under 2 km fra stasjonen på Grua 

• Øke antall boenheter under 2 km fra stasjonen på Lunner 

• Innføre strategisk bruksplan for bygg som et vedlegg til KIME-planen 

• Minimum en intern kvalitetsrapport utfylt pr. brukersted pr. år.  

• Øke antall kilometer asfaltert veg 

• Utskifting av gatelys i henhold til veglysnorm 

• Sørge for at flest mulig skal ha mulighet til å gå/sykle til og fra skole/SFO og til trafikk 

knutepunkter og fritidsarenaer 

 

7.2.4 Driftsramme 

Endringen i rammen til Samfunn og miljø kommer med bakgrunn i flere forhold: 

• Stedsprosjektet Roa og ny taksering av eiendomsskatt er prosjekter som ble ført på 

Samfunn om miljø tidligere, og nå er i en ferdigstillingsfase. Budsjettmidler for disse 

prosjektene er nå tatt ut i henhold til økonomiplanen.   

• I forbindelse med opprettelse av kommunalsjefsområdet Strategi og samfunn, ble 

stillingene som kommunalsjef, planfaglig rådgiver og bo- og næringsrådgiver 

budsjettmessig plassert under Administrasjon og styring. Stillingene tilhørte tidligere 

avdeling samfunn og miljø, men de er nå direkte knyttet til kommunalsjef for å ivareta 

deres rolle som virksomhetsovergripende funksjoner. 

• Eiendomsforvaltningen har for 2019 tatt ned budsjettet med ca. kr 920 000. Dette er 

en følge av en tidligere feilbudsjettering.  I tillegg er lønnsutgifter og flytting av 

kostnader i forbindelse med til prosjektleder for investeringsprosjekter flyttet over til 

Administrasjon og styring. 

 
Enhet for arealforvaltning består av 9 årsverk etter omorganisering. Dette er stillinger 
innenfor fagområdene byggesak, plan, oppmåling, miljø, eiendomsskatt, kartverk og 
samfunn. Oppgaveløsning innenfor fagområdene er i utvikling siden noen arbeidsprosesser 
kan digitaliseres. Dette kan føre til at vi kan bruke personressursene på en annen måte, for 
eksempel til kontrolloppgaver og utvikling. Det er mange plansaker for tiden og vi er 
sårbare på fagområdet bemanningsmessig. Vi bygger nå opp noe mer kompetanse ved 
omrokkering av noen oppgaver og ved bruk av planfaglig rådgiver.  
 
Eiendomsforvaltningen (kommunale bygg) forvalter Lunner kommunes eiendommer og har 
ansvar for bygningsdrift og renhold av de kommunale byggene (ca. 60 000 kvm). Enheten 
har ca. 34 årsverk. 
 
Lunner kommune har en del gamle bygninger, inkludert vernede bygninger. Dette kan gi 
driftsmessige utfordringer. Vi har de seneste årene fått oppført nye bygninger som er noe 
enklere å drifte, men som byr på utfordringer innen bygningsautomasjon og annen 
teknologi, dette krever at driftspersonellet bør inneha annen kompetanse enn det man 
tradisjonelt har hatt i yrkesgruppen. 
 
Kommunens eget håndverkerlag (2,8 stillinger) utfører større vedlikeholdsoppgaver som 
ikke krever ekstern bistand. Dette er en stor fordel både økonomisk og for fleksibilitet. 
Håndverkerlaget er i hovedsak finansiert fra fondsmidler avsatt til fremtidig vedlikehold.  
Avsettelse til vedlikeholdsfond er derfor viktig for å opprettholde et godt vedlikehold av 
den kommunale bygningsmassen og beholde vår gode håndverkskompetanse. Det er ikke 
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lagt opp til avsetning til vedlikeholdsfondet i år, noe som i fremtiden vil øke behovet for 
låneopptak til vedlikeholdsarbeid, og gjøre det vanskelig å finansiere håndverkerlaget. 
 
I 2018 ble det innført en beredskapsvakt for driftspersonalet. Dette har lenge vært 
etterspurt, spesielt på bygninger med døgnkontinuerlig drift. Eiendomsforvaltningen har 
løst dette innenfor eksisterende rammer (kostnadsberegnet til ca. kr 570 000), og ser på 
dette som en mulighet til å unngå større kostnader for eksempel ved å stoppe 
vannlekkasjer etc. tidlig. 
 
Enheten Vei, Vann og Avløp og dens 10 medarbeidere har ansvar for drift av Harestua 
vannverk, Gran og Lunner interkommunale vannverk, seks høydebasseng, syv 
trykkøkningsstasjoner og 110 km vannledningsnett. Enheten drifter Volla renseanlegg, 
Harestua renseanlegg, Grindvoll renseanlegg, 18 avløpspumpestasjoner og 61 km 
ledningsnett. I tillegg drifter enheten 70 km kommunal veg; noe av driften er utsatt til 
private entreprenører. 
 
Netto driftsramme for hele området viser følgende: 
 (Alle beløp i hele tusen) 

Samfunn og miljø 
Regnskap 

2017 
Just bud 

2018 
Budsjett 

2019 
Plan  
2020 

Plan  
2021 

Plan  
2022 

Lønn og sosiale utg. 40 587 40 781 37 849 37 849 37 849 37 849 

Andre utgifter 59 748 60 242 53 192 52 387 52 517 52 487 

Inntekter -53 939 -42 755 -48 755 -48 755 -48 755 -48 755 

Netto resultat 46 396 58 267 42 285 41 480 41 610 41 580 
Tabell 42 Driftsramme  

 

7.2.5 Driftstiltak 

Kulturminneplan. Kommunens andel til arbeidet med kulturminneplanen. Kommunen har 
fått kr 100 000 fra Riksantikvaren til arbeidet, og vil i tillegg bruke egne ressurspersoner til 
utarbeidelse av planen.  
 
Tiltak fra klima og energiplanen. Tiltakene i klima og energiplanen er kostnadsberegnet på 
ca. kr 630 000. Dette omfatter mange mindre tiltak, og det er tenkt å sette av en pott til 
politisk prioritering av tiltak fra denne liste. 
 
Medvirkning samfunnsplan. Planen for medvirkningen er vedtatt i kommunestyret 
september 2018, med oppstart i 2018 og videreføring i første halvår 2019.  
 
Innsparing og kutt i driften 
Ny taksering eiendomsskatt. Takseringen er gjennomført og tjenesten innenfor 
eiendomsskatt tas ned til ordinært driftsnivå.  
Stedsprosjekt Roa. Områdereguleringen for Roa er under ferdigstillelse ved slutten av 
2018. Resterende arbeid gjennomføres innenfor driftsramme til Arealforvaltningen 
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Tiltak i budsjett og økonomiplanperioden 
 (Alle beløp i hele tusen 2019-kroner) 

 
Tabell 43 Driftstiltak 

 

7.2.6 Investeringstiltak 

Investeringstiltakene er beskrevet i kommentarfeltet i tabellen under. Større 
investeringsprosjekter har bakgrunn i saker som har vært til politisk behandling, i tillegg til 
noen få som er forventet til politisk behandling i løpet av 2019.  
 
Mindre investeringer går på nødvendig vedlikehold og oppgraderinger av eksisterende bygg, 
gjennomføring av tiltak i henhold til KIME-planen, og utskifting av kommunale biler brukt i 
drift, inkludert brann- og redning.  
 
Investeringene i vannanlegg og renseanlegg går mot selvkostregnskapet. Nytt 
vannforsyningsløsning for Gran og Lunner blir fremmet som en egen sak, og beløpene i 
investeringsplanen er foreløpige.  
 
 
 
 

2018 2019 2020 2021

 Endring ift. 

2017 

 Endring ift. 

2018 

 Endring ift. 

2019 

 Endring ift. 

2020 

Medvirkning 

samfunnsplan

300 000 -300 000 Vedtatt i kommunestyret i september 2018.

Akuttbolig 222 600 Det er boliger som Lunner kommune leier av boligstiftelsen 

og er tiltenkt bostedsløse av forskjellig art. Boligene leies ut 

av NAV, fortrinnsvis til Lunner beboere, men er det 

kapasitet kan de også benyttes til beboere i Gran. Det 

betales husleie når de er leid ut. Fra budsjettkorrigeringen i 

1.tertial 2018 ble det ikke vedtatt varig dekning.

Alarmoverføring heiser 200 000 -200 000 Eksisterende anlegg kan ikke oppgraderes/repareres.

Branninspektør       200 000 Gran og Lunner brannvesen har hatt tilsyn fra DSB. Det må 

ansettes ny branninspektør innen 1. juni 2018. Dette er 

Lunner sin andel av kostnaden ved sammarbeidet.

Økt husleie som følge av 

utbedringer 

nødetatsbygget

27 176 Økt husleie som følge av utbedringer nødetatsbygget. Går 

delvis på selvkostområdet feiing (kr 7 224), som ikke har 

resultateffekt. Resterende gjelder brannberedskap og gir økt 

kostnad.

Omdisponert stillinger -215 787 Omdisponering av stilling i forbinelse med omorganisering fra 

Samfunn og miljø.  

Prosjektleder      -234 684 Stillingen er flyttet i forbindelse med omorganisering fra 

sammfunn og miljø til Strategi og samfunn sentralt. Deler av 

stillingen er finansiert som egeninsats på investeringer. 

Flytting av 

budsjettmidler

-630 000 Flytting av budsjettmidler fra samfunn og miljø  til 

rådmannens budsjett (ansvar 1010).

Innsparing samfunn og 

miljø

-918 255 Etter gjenomgang av budsjettet i for 2019 har enheten 

avsatt midler til innsparing for å imøtekomme kommunens 

økonomiske utfordringer.

Planfaglig rådgiver -968 747 Funksjon overført fra Samfunn og miljø i forbindelse med 

omorganisering.

Tilrettelegging og 

bistand næringslivet

-1 601 917 Overføring fra sammfunn og miljø til ansvar 1050 Strategi og 

samfunn overordnet. Organisatorisk flytting. 

Selvkost    -3 050 612 Endret bidrag fra selvkostområdene.

Geodata 130 000 -30 000 Videreføring av tidligere tiltak. Kartlegge tettstedene (FKB-

B) og utmarksstrøk (FKB-C) i 2017, ajourføre AR5 i 2018. 

Kartlegge all FKB-B i 2021 og FKB-C 2022, og areal og 

ressurskart (AR5) i  2021/2022. 

SUM -6 670 226 -500 000 130 000 -30 000 

NYE TILTAK KOMMENTAR
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Tiltak i budsjett og økonomiplanperioden  

 
 

Beløp i hele kr 1 000

Nytt helse- og omsorgssenter 238 000 122 000 5 800 Nytt bygg som skal  erstatte dagens 

omsorgssenter.

Kapasitetsutvidelse Harestua 

skole

35 000 Vedtak at prosjektet skal gjennomføres i 

henhold til gjeldende økonomiplan for 2018-

2021.

Helhetlig Frøystad 3 000 7 000 15 000 Brannsikring 2,5 mill., energiløsning 6,5 mill. 

og utvikling av prosjektet 1 mill. I tillegg 

kommer 7 mill. til rebudsjettering fra 2018 til  

2019. 

Tak Lunner barneskole 3 000 Taket på stallen og tantebrakka ved Lunner 

barneskole lekker. Pipene er farlige og utgjør 

nå en sikkerhetsrisiko. Den vernede 

bygningsmassen forfaller.

Tak Lunner barneskole 700 Taket på kunst og håndverk på Lunner 

barneskole ble ikke skiftet under 

rehabiliteringen av bygget. Taket bør skiftes, 

og er i eternitt som krever spesiell 

håndtering/ levering fra fagfolk. 

Harestua idrettspark og 

Harestua skole

2 800 P-plass Harestua idrettspark og elevslipp 

Harestua skole.

Grua skole, gymsal 2 000 15 000 Utredning og mulig oppstart 2019, kostnad 

ikke estimert pr dato/ingen vedtak.

Rådhuset, heis 2 000 Heisene i kommunens eldste bygg er ikke 

lenger kompatible med moderne utstyr, kan 

derfor ikke lenger repareres. Heisen på 

rådhuset har vært ustabil i mange år. Vil ikke 

kunne overholde lovverk om universell 

utforming uten heis på Rådhuset.

Rådhuset, vinduer 200 1 500 Vinduene på gamledelen av rådhuset bør 

skiftes og vinduene i "mellombygget" må ha 

større isoleringsevne. Vinduene er fra 1967 

og har en levetid på ca. 30 år. I 2019 må det 

gjennomføres en anbudskonkurrranse før 

jobben gjennomføres i 2020. Bedre vinduer 

gir mindre varmetap, er energisparende og 

anses som et HMS-tiltak i forhold til ansatte. 

Nøkkelsystem 5 000 Nye kortbasert nøkkelsystem for alle 

kommunale bygg som gir større sikkerhet i 

forhold til adgang til kommunens bygg.

Sikre dører skatt 0 Nye dører med glass og smekklås med 

kode/kortleser til 5 kontorer. Utgår dersom 

nøkkelsystem i alle kommunale bygg blir 

vedtatt. Kr 150 000

Asfaltere en km grusveg hvert 

år

1 000 1 000 1 000 1 000 Tiltak i KIME plan  for å øke kvaliteten på 

kommunale veger.

Gatelys 1 500 Skifte armatur i gatelys til LED i tråd med 

plan.

Sikringstiltak brann og 

elektrisitet. (Byttet navn fra 

oppgradere nød - og ledelys)

200 200 Nød og ledelys har gammel teknologi og 

trenger oppgradering. 

Asfalt og gatelys Melby-LUB 1 700 På eksisterende gangveg.

Renholdsbil til ambulerende 

renholdere

200 Ny leasingavtale inngått i 2018, utkjøp i 

2021.

2019 2020 2021 2022 KOMMENTARTILTAK
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Tabell 44 Investeringstiltak 

 

  

Beløp i hele kr 1 000

Bil  vaktmester 650 650 650 Bil fra 1997 ønskes byttet i 2020, bil fra 2004 

ønskes byttet i 2021 og bil fra 2005 bør 

byttes i 2022.

To miljøbiler 850 To miljøbiler til tjenestekjøring i Lunner 

kommune. Delfinansieres med kr 200 000 fra 

salg av de gamle bilene.

Ladestasjoner el-biler 750 500 500 500 Ladestasjoner ved fler av kommunens bygg. 

Kostnad per bygg er over kr 100 000.

Ladepunkter el-sykler 600 Det vil være behov for avklaringer om behov 

og forskjellige løsninger som sikrer mot 

tyveri. Avklaringer vil skje i løpet av 2019.

Bil brannvesenet 985 Lunner sin andel av førsteutrykningsbil til 

brannvesenet.

Bil brannvesenet 325 Lunner sin andel av ny kommandobil 

brannvesenet.

Bil brannvesenet 1 400 Lunner sin andel av ny mannskapsbil 

brannvesent.

Bil brannvesenet 600 Lunner sin andel av en terrenggående 

lastebil.

Bil brannvesenet 200 Lunner sin andel av røykdykkerbil til 

brannvesent.

Rehabilitering ledninger VA 5 000 5 000 5 000 5 000 2 % av ledningsnettet skiftes årlig i henhold 

til teknisk plan.

Vaktbil VA 600 Ny vaktbil på vann og avløp. 

Prosjektering av fremtidig 

vannforsyning for Gran og 

Lunner kommuner

2 000 20 000 33 500 Stipulert andel av Lunner kommune sin 

kostnad til fremtidig investering. Kommer 

som egen politisk sak. 

Feiebiler 172 320 160 Lunner sin andel av feierbiler til 

brannvesenet.  

Utbedring Gran og Lunner 

interkommunale vannverk 

(Grøa)

1 050 Utbedring Gran og Lunner interkommunale 

vannverk totalt 6,5 mill. kr eks mva. I dette 

inngår nytt inntaksrør fra Hånkledypet til 

Grøa og nytt nødstrømsaggregat. 

Mesteparten av dette er allerede budsjettert 

tidligere på p 557. Dette er Lunner 

kommunes andel. 

Harestua renseanlegg 9 000 Merutgifter eksisterende prosjekt.  

Prosjektet ventes å blir vesentlig mer 

omfattende enn først antatt. Utløpsvannet 

må UV-behandles i tillegg til siling. Krever 

derfor større påbygg. 

Sum 311 632 177 470 65 350 7 310

2019 2020 2021 2022 KOMMENTARTILTAK
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7.3 Oppvekst 

 

7.3.1 Hva ønsker vi å oppnå? 

Målet er å drive effektiv og god tjenesteyting til innbyggerne med vekt på kvalitet og 
helhet. Kultur og oppvekst er et område der barn, ungdom og familier står i fokus. Vi 
jobber kontinuerlig for at Lunner kommune skal være en trygg kommune å bo og vokse opp 
i.   
 
Kultur og oppvekstsektoren er preget av et godt og mangfoldig tjenestetilbud. Vi har 
gjennomgående høyt kvalifiserte og faglige kompetente ansatte. Vi er hele tiden opptatt 
av å gi innbyggerne gode tjenester til riktig tid og sted. Utfordringene er å finne riktig nivå 
på god kvalitet på tjenestetilbudene våre.  
 

 
Vi ønsker å gi: 

• Et tjenestetilbud som er lett tilgjengelig, variert og tuftet på kvalitet og kompetanse. 

• Likeverdig og godt tjenestetilbud til alle våre innbyggere, spesielt barn, ungdom og 

familier. 

 

Dette vil være synlig gjennom:  

• Tidlig innsats: dette er viktig i barnehage, skole, PPT, barnehageteam, 

voksenopplæring, barnevern, helsestasjon og også i flyktningetjenesten. Vi ønsker å 

etablere og utvikle et «Lavterskeltilbud» på tvers av tjenester. Dette er et 

forebyggende tiltak som skal dekke ulike behov hos innbyggerne våre, og være  

• En dør inn: større samkjøring av tiltakene våre, slik at innbyggere raskt finner det de 

søker 

• God integrering, kvalifisering, oppfølging og opplæring av flyktninger som vi har 

vedtatt skal bosettes i kommunen. 

• Variert kultur og fritidstilbud: et samarbeid med bla Gran kommune og Ung Hadeland. 

• Utvikle kompetanse og anskaffe nødvendige digitale verktøy for at vi skal bli mer 

sømløse og lett tilgjengelige på ulike tjenester. 

 

7.3.2 Økonomiske rammer for Oppvekst 
 

7.3.2.1 Driftsramme 

Netto driftsramme for Kultur og oppvekst viser følgende: 
 
(Alle beløp i hele tusen) 

Ansvar 
Regnskap 

2017 
Just bud 

2018 
Budsjett 

2019 
Plan  
2020 

Plan  
2021 

Plan  
2022 

Grunnskole 95 704 96 792 95 374 92 774 92 774 92 774 

Voksenopplæring 5 492 4 836 1 341 1 341 1 341 1 341 

Barnehage 66 651 71 163 70 788 69 988 68 288 68 288 

Pedagogisk psykologisk 
tjeneste 

4 833 5 265 5 545 5 545 5 545 5 545 
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Ansvar 
Regnskap 

2017 
Just bud 

2018 
Budsjett 

2019 
Plan  
2020 

Plan  
2021 

Plan  
2022 

Helsestasjon og 
skolehelsetjeneste 

5 998 6 531 6 554 6 554 6 554 6 554 

Barnevern 18 584 20 546 18 770 18 470 18 020 17 720 

Flyktninger 18 882 -12 817 -1 988 -3 088 -3 088 -3 088 

Sosiale tjenester 15 915 17 763 11 865 11 795 11 795 11 795 

Kultur 7 899 8 049 9 396 9 207 9 207 9 207 

Sum 239 959 218 128 217 645 212 586 210 436 210 136 
Tabell 45 Driftsramme  

7.3.2.2 Driftstiltak 

 
Tiltak i budsjett og økonomiplanperioden 
 (Alle beløp i hele tusen 2019-kroner) 

 
 
 

2018 2019 2020 2021

 Endring ift. 

2017 

 Endring ift. 

2018 

 Endring ift. 

2019 

 Endring ift. 

2020 

Innsparing skole               -   -2 000 000 Innsparing på skole for å møte kommunens økonomiske 

utfordringer. Innsparingen skal tas ved å gå bort i fra ikke 

lovpålagte oppgaver. 

Tidlig innsats skole 351 677 Saker med særskilt fordeling fra statsbudsjettet.

Lærertetthet 413 545 Dekning ut over det som er tilført i statsbudsjett. 

Skole -600 000 Ved å se på de totale merkantile ressursene på skole og 

omfordeling av disse er det mulig å redusere med en 

merkantil ressurs fra 2020. 

Innsparing barnehage -900 000 Opprette tre telledatoer som gjør at vi kan kutte 60 % 

saksbehandlerstilling. 

Ekstra innsparing 

barnehager

              -   -500 000 Nødvendige kutt på grunn av kommunens økonomiske 

situasjon. Innsparingen er lagt sentralt på barnehage og 

omfordeles etter spesifisering av tiltak.

Merutgift private 

barnehager

250 000 Endring på grunn av økte satser.

Skjønnsmidler 

barnehage

300 000 Tildelte skjønnsmidler til barnehagene.

Barnehagestruktur -800 000 -1 200 000 Forventet nedgang i antall barn i løpet av planperioden gjør 

at kommunen må tilpasse driften sin. Følges opp med egen 

sak på dette til politisk behandling.

PPT 385 000 Til styrking av rammen til PPT.

Innsparing helsestasjon -50 000 Innsparinger i forhold til kurs og opplæring.

Tilført helsestasjon 156 320 Saker med særskilt fordeling fra statsbudsjettet

Saksbehandlere 

barnevern

450 000 -300 000 -450 000 -300 000 Tiltaket er en videreføring i fra 2018 som omfattt en ny 

stilling i 2018 og en i 2019. For å redusere kostnad på tiltak 

utenfor familien, er det avgjørende med tettere oppfølging 

av både fosterhjem og hjemmeboende barn. Vi øker kvalitet 

på tiltak i familien.

Flyktningetjenesten -3 668 000 Redusert aktivitet på Flyktningetjenesten som resultat av 

lavere utgifter knyttet til færre flyktninger.

Innsparing 

flyktningetjenesten

-300 000 Kutte 50 % stilling Flyktningtjenesten i servicetorget.

Innsparing 

Voksenopplæringen

-250 000 Innparing på voksenopplæringen på grunn av færre elever 

blir synliggjort i Flyktningtjenesten, da de skal overføre 

tilsvarende mindre til Voksenopplæringen.

Endret organisering -1 052 000 Flyttet midler i forbindelse med med omorganisering. Utgjør 

lederstillingen ved  tidligere avdeling for Familie, barn og 

integrering med tilhørende kostnader.

NYE TILTAK KOMMENTAR
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Tabell 46 Driftstiltak 

 
 

7.3.2.3 Investeringstiltak 

 

 
Tabell 47 Investeringstiltak 

 

7.3.1 Fordeling av rammer på tjenestene 

7.3.1.1 Grunnskole  

De fire grunnskolene har samlet ca. 121 årsverk. På Lunner ungdomsskole har de i tillegg 
5,28 årsverk knyttet til gjesteelever. Antall ansatte er høyere enn antall årsverk da vi har 
deltidsansatte i sektoren vår. 
 
 

Skole Antall elever Årsverk 

Harestua skole 416 46,77 

Grua skole 170 14,20 

Lunner barneskole 334 36,00 

Lunner ungdomsskole* 189 24,18 

* I tillegg kommer 5,28 årsverk til gjesteelever 
 

  

2018 2019 2020 2021

 Endring ift. 

2017 

 Endring ift. 

2018 

 Endring ift. 

2019 

 Endring ift. 

2020 

Eureka -325 000 Finansiering av tiltak fra 2017 som løses gjennom bruk av 

ubenyttede prosjektmidler samt KUM-midler. For 2019 løses 

finansieringsbehov primært gjennom forventede 

prosjektmidler. Dersom kommunene ikke mottar 

tilstrekkelig prosjektmidler, må behovet løses ved benyttelse 

av flyktningemidler fra disposisjonsfond (som en 

engangssum) og/eller ordinære driftsmidler. Kommunenes 

muligheter er her ulike. Begge kommuner tilstreber å finne 

egenfinansiering til et prosjekt. 

Sosialtjenesten        -70 000          -70 000  Reduksjon av sosialtjenesten med 40 % stilling. Ses i 

sammenheng med at satsningen på rusfeltet tilføres andre 

kommunale tjenester. 

Frivilligsentralen 700 000 Midler til drift av sentralen på Harestua.

Frivilligsentralen 11 024 Saker med særskilt fordeling fra statsbudsjettet.

Kulturminneplan 150 000 -150 000 Kommunens andel til arbeidet med kulturminneplan. Har fått         

kr 100 000 fra Riksantikvaren.

Uteplass v/Tunet       189 000 -189 000 Tilskudd til Mental helse Lunner. 

SUM -3 258 434 -4 109 000 -2 150 000 -300 000 

NYE TILTAK KOMMENTAR

Beløp i hele kr 1 000

Rehabiliteringsprosjekter 

kirken

165 250 150 300 Investeringsbehov i tråd med oppstilling fra 

kirken. Redusert med kr 135 000 i 2019 på 

grunn av gjenværende midler etter tidligere 

investeringer.

Sum 165 250 150 300

2020 2021 2022 KOMMENTARTILTAK 2019
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Hva ønsker vi å oppnå? 

• En enhetlig Lunnerskole, der kvalitet og god faglig og sosial opplæring står i sentrum. 

Kontinuerlig arbeid med å skape et trygt og godt skolemiljø er sentralt. 

• Samarbeid med andre faginstanser i forhold til å øke kunnskap blant elever, ansatte og 

foresatte når det gjelder vold og overgrep. Et mål er at dette viktige arbeidet skal 

settes i et strukturert system i hele vår sektor. 

• Ny læreplan på vei med et sterkt fokus på overordnet del, som går på at vi skal gi 

elevene et trygt og godt skolemiljø, med basis i verdier. Nye fagplaner med mer vekt 

på dybdelæring og tverrfaglighet kommer fra 2020. Dette forberedes nå. 

• Utvikle samarbeidet med PPT, slik at skolene blir bedre på å gi tilpasset opplæring til 

alle elever. Sørge for at de som skal ha spesialpedagogisk hjelp og støtte får den 

ressursen de har rett på. 

• Videreutvikle ressursteamene, slik at de blir effektive som støtte og gir riktig 

oppfølging til elevene. Vi må bli bedre på å la elevenes stemme bli hørt i saker som 

angår dem. 

• Øke kompetanse både hos elever og lærere i bruk av digitale verktøy i opplæringen. 

 

Spesielle/utvalgte satsningsområder 

• Et elevmiljø fritt for krenkelser og mobbing er en kontinuerlig satsing, og en utfordring. 

• Vi ønsker å være i kontinuerlig utvikling og endring i takt med samfunnsutviklingen for 

øvrig. Helst bør skole ligge i forkant i forhold til ny forskning og utvikling innenfor vårt 

felt. 

• Flere skal gjennomføre videregående opplæring innen normert tid, det er fortsatt en 

utfordring. 

• Den digitale utviklingen går raskt, og det er utfordrende å være i forkant på dette 

området, men skole som kunnskapsformidler, må være med i front i den utviklingen 

framover. 

 

Målsetninger 

Vi har som hovedmål å gi alle elever i Lunner kommune et trygt og godt skolemiljø fritt for 
krenkelser og mobbing. 
 
Vi ligger gjennomgående på ca. landsgjennomsnitt i nasjonale prøver, og der har vi som 
mål å stadig forbedre resultatene våre. 
 

Økonomiske rammer 

 
(Alle beløp i hele tusen) 

Grunnskole 
Regnskap 

2017 
Just bud 

2018 
Budsjett 

2019 
Plan  
2020 

Plan  
2021 

Plan  
2022 

Lønn og sosiale utg. 100 616 102 098 99 980 97 380 97 380 97 380 

Andre utgifter 17 490 14 041 12 372 12 372 12 372 12 372 

Inntekter -22 401 -19 348 -16 979 -16 979 -16 979 -16 979 

Netto resultat 95 704 96 792 95 374 92 774 92 774 92 774 
Tabell 48 Driftsramme Grunnskole 
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7.3.1.2 Voksenopplæring 

Gran og Lunner voksenopplæring er et samarbeid med Gran kommune, der Lunner er 
vertskommune. De fleste elevene er voksne flyktninger som skal lære norsk og 
samfunnskunnskap, for deretter å enten ta videre skole/utdanning eller komme ut i praksis 
og arbeid. Vi driver også grunnskole og spesialundervisning for dem som har rett til det. 
Det gjelder både etnisk norske og flyktninger. Voksenopplæringen har per november 2018 
187 elever og 21 årsverk. 
 

Spesielle/utvalgte satsningsområder 

Det er knyttet en egen utfordring til VO framover. Vi har de senere årene tatt imot et 
forholdsvis stort antall flyktninger i Lunner og har dermed bygd opp et bredt tilbud for å 
ivareta de rettighetene flyktningene har, og for å kvalifisere for arbeidslivet. Elevtallet er 
nå synkende. På grunn av lav innvandring, vil vi i årene framover få en stor reduksjon i 
forhold til hva Lunner kommune tidligere har fått anmodning om å bosette. Dermed 
opplever vi en dramatisk nedgang i statlige overføringer til dette arbeidet.  
 
Dette skjer nå, samtidig som det fortsatt er mange flyktninger i program/opplæring, som 
må de fullføre. Det betyr at vi en tid fortsatt vil ha høye utgifter til kvalifisering, mens 
inntektene går drastisk ned. Dette utfordrer oss i alle fall over en toårs periode, dersom 
det ikke skjer endringer i bosettingstallet. I regjeringens nye «integreringsstrategi»7 
pålegges kommunene mer obligatorisk innhold i introduksjonsprogrammet; mer grunnskole, 
familiekurs, fagbrev mm. Det vil gjøre det ytterligere komplisert å bygge ned ordninger 
som i dag møter regjeringens krav om bedre integrering. 
 

Målsetninger 

Voksenopplæringen har 3 mandater: 

• Opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter Introduksjonsloven § 2 og 19 

• Grunnskole for voksne etter Opplæringsloven § 4A-1 

• Spesialundervisning for voksne etter Opplæringsloven § 4A-2 

 

Økonomiske rammer 

Voksenopplæringen er i stor grad finansiert gjennom overføringer fra staten, interne 
overføringer av integreringstilskudd og refusjoner fra Gran kommune gjennom det 
interkommunale samarbeidet. Selv om voksenopplæringen reduserer tjenestetilbudet i 
takt med elevtallnedgangen, vil ikke dette gi store endringer i nettoresultat i løpet av de 
nærmeste årene.   
 
(Alle beløp i hele tusen) 

Voksenopplæring 
Regnskap 

2017 
Just bud 

2018 
Budsjett 

2019 
Plan  
2020 

Plan  
2021 

Plan  
2022 

Lønn og sosiale utg. 19 599 19 204 16 220 16 220 16 220 16 220 

Andre utgifter 4 293 2 752 2 626 2 626 2 626 2 626 

Inntekter -18 399 -17 338 -17 505 -17 505 -17 505 -17 505 

Netto resultat 5 492 4 618 1 341 1 341 1 341 1 341 
Tabell 49 Driftsramme Voksenopplæring 

                                            
7 https://www.regjeringen.no/contentassets/b98e1d0bbe9248cb94e00d1e935f2137/regjeringens-
integreringsstrate  

https://www.regjeringen.no/contentassets/b98e1d0bbe9248cb94e00d1e935f2137/regjeringens-integreringsstrate
https://www.regjeringen.no/contentassets/b98e1d0bbe9248cb94e00d1e935f2137/regjeringens-integreringsstrate
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7.3.1.3 Barnehage 

Barnehagene i Lunner kommune har i alt 72,9 årsverk fordelt på seks kommunale 
barnehager. Styrere og støtteassistenter til enkelte barn kommer i tillegg.   
 

Barnehage Årsverk 
Antall barn 
over 3 år 

Antall barn 
under 3 år 

Eventyrskogen  18,0 52 28 

Harestua arena  12,0 36 18 

Roa 9,0 25 13 

Kalvsjø 19,7 63 27 

Harestua 6,7 20 9 

Gamleskolen 7,5 24 10 
Tabell 50 Antall barn og årsverk eks. administrativt personale 

 

Hva ønsker vi å oppnå? 

Likeverdige barnehager med høy kvalitet, og en god arena for omsorg, lek og læring. 
 

Spesielle/utvalgte satsningsområder 

• Flere familier med vedtak om redusert foreldrebetaling; Dette innebærer økte utgifter 

for kommunen. 

• Vurdering av behov for barnehageplasser fremover. Målet er å fylle opp plasser da det 

er kostbart for kommunen å ha ledige plasser. 

• Reduksjon av høyt sykefravær blant de ansatte, og vikarbruk. Her er det satt i gang 

tiltak. 

• Barn med spesielle behov øker. 

• Barnets stemme og medvirkning sett i sammenheng med mellom natur, miljø og 

teknologi. 

 

Målsetninger 

• Trygge og gode barnehagemiljøer 

• Kompetanseheving, videreutdanning av styrere 

• Flere pedagoger og fagarbeidere inn i barnehagene 

• Tidlig innsats 

 

Økonomiske rammer 
 
(Alle beløp i hele tusen) 

Barnehage 
Regnskap 

2017 
Just bud 

2018 
Budsjett 

2019 
Plan  
2020 

Plan  
2021 

Plan  
2022 

Lønn og sosiale utg. 53 932 56 405 57 176 56 376 54 676 54 676 

Andre utgifter 27 545 31 129 28 128 28 128 28 128 28 128 

Inntekter -14 826 -16 371 -14 516 -14 516 -14 516 -14 516 

Netto resultat 66 651 71 163 70 788 69 988 68 288 68 288 
Tabell 51 Driftsramme Barnehage 
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I de kommunale barnehagene er det for 2019 budsjettert med en bemanningsfaktor på 6,0, 
hvilket er på samme nivå som for høst 2018. (Ny lov om bemanningsfaktor tredde i kraft 
fra 01.08.18). I tillegg er det fortsatt store lønnsutgifter knyttet til barn med spesielle 
behov. 
 
Tilskudd til private ordinære barnehager er beregnet i henhold til forskrift om tildeling av 
tilskudd til private barnehager, hvilket innebærer at det er basert på kommunens regnskap 
to år tilbake i tid (2017). 
 

Alder og type barnehage 
Sats per 

heltidsplass, 
i kroner 

Sats for driftstilskudd heltidsbarn 0-2 år, ordinære barnehager 
(kommunal sats) 

220 023* 

Sats for driftstilskudd heltidsbarn 3-6 år, ordinære barnehager 
(kommunal sats) 

105 792* 

Kapitaltilskudd private ordinære barnehager gis i tråd med statens 
satser for 2017 

Avhenger av 
barnehagebyggets 
byggeår 

Sats heltidsbarn under 3 år, drift og kapital, familiebarnehager 
(nasjonal sats) 

190 400 

Sats heltidsplass over 3 år, drift og kapital, familiebarnehager 
(nasjonal sats) 

151 000 

Sats for tilskudd til pedagogisk bemanning, ordinær privat 
barnehage 0-2 år (nasjonal sats) 

2 279 

Sats for tilskudd til pedagogisk bemanning, ordinær privat 
barnehage 3-6 år (nasjonal sats) 

1 264 

*Under forutsetning av at vedtak ikke påklages 
Tabell 52 Satser private barnehage 

 

7.3.1.4 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 

Tjenesten har 5,75 årsverk, og omfatter barnehageteam og logopedtjeneste i tillegg til 
pedagogisk, psykologisk tjeneste.  
 
PPT har 2,8 rådgivere, hvorav en 0,2 stilling til ledelse. I tillegg er det 0,6 stilling som 
vikar og 0,35 stilling merkantilt. Per november 2018 har PPT 275 aktive saker. 
 
Barnehageteamet består av 1,5 stillinger. Aktive saker per november 2018 er 47 saker. 
 
Logopedtjenesten har 0,5 stilling og per november 2018 totalt 24 aktive saker.  
 

Hva ønsker vi å oppnå? 

PPS (PPT + Barnehageteam) vil ved individ- og systemrettet arbeid, bidra til gode skole- og 
lærlingemiljøer, som beskytter effektivt mot problemutvikling hos barn og unge. 
 
PPS vil ha fokus på tidlig innsats og forebyggende tiltak i arbeidet for å styrke barn og 
unges oppvekstmiljø. 
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PPS vil ha en sentral rolle overfor elever som trenger hjelp til å mestre hverdagens 
utfordringer, og for den enkelte ansatte i barnehage og skole, som har behov for faglig 
veiledning. 
 

Spesielle/utvalgte satsningsområder 

Disse utvalgte satsingsområdene som er nevnt under, gjelder for PPS, Barnevern og 
Helsestasjon samlet. 
 

• Trygg og god oppvekst 

• Kompetanseheving: videreutdanning og spesialisering av egne ansatte 

• Tidlig innsats: god hjelp og støtte til riktig tid, og sted 

• Hjelpe flere i hjemmet 

• Barnets og ungdommens stemme og medvirkning 

• Mer veiledning og direkte hjelp fra fagpersonene innenfor disse områdene ute i 

barnehager, skoler, tilstedeværelse, nærvær 

• Mer samarbeid, -  samhandling, sømløst  

• Enklere og mer rasjonelt papirarbeid/ saksbehandling 

 
Utfordringer 
Utfordringer er at det er et stort og økende behov for tjenestene innenfor disse områdene. 
Det er vanskelig å rekke over alt til akseptabel tid, og å unngå ventetid. Innenfor 
barnevern er det lovpålagte rettigheter, som vi skal gi barn og unge. Dette har medført at 
det er blitt kjøpt inn tjenester utenfra for å unngå brudd på rettigheter til barn og unge. Vi 
ser og mener at det vil være bedre løsning å ha egne ansatte til å læse de tjenestene vi 
skal gi. 
 
Bemanningen oppleves lav i forhold til stadig økende meldt behov. Dette gjelder spesielt 
innenfor barnevern og PPT. Og rammene er dermed utfordrende å holde. Dette skaper 
igjen slitasje på de ansatte, og fører til sykefravær. 
 

Økonomiske rammer 

 
(Alle beløp i hele tusen) 

Pedagogisk psykologisk 
tjeneste 

Regnskap 
2017 

Just bud 
2018 

Budsjett 
2019 

Plan  
2020 

Plan  
2021 

Plan  
2022 

Lønn og sosiale utg. 4 534 4 937 4 905 4 905 4 905 4 905 

Andre utgifter 394 365 681 681 681 681 

Inntekter -95 -40 -41 -41 -41 -41 

Netto resultat 4 833 5 262 5 545 5 545 5 545 5 545 
Tabell 53 Driftsramme PPT 
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7.3.1.5 Helsestasjon og skolehelsetjeneste 

Helsestasjons- skolehelsetjenesten har til sammen 8,4 årsverk som består av 6 helsesøstre, 
0,6 jordmor, 1 merkantil/psykisk helse, 0,4 familieterapeut og 0,4 fysioterapeut. 
 
Brukergruppa til helsestasjonen er barn og unge i alder 0-16 år, med foresatte. Enheten 
har om lag 100 fødsler som de følger opp både før og etter. I tillegg kommer samarbeid 
med barnehagene og skolehelsetjeneste.  
 
Oppfølging av psykisk helse er en viktig del av jobben i enheten. Så langt i 2018 er det 
registrert at 12 % av de gravide trengte støtte i forhold til psykisk helse. 10 % av arbeidet 
med foreldre med barn i aldersgruppen 0-5 år og 15 % av barna i skole handler om hjelp i 
forhold til psykisk helse. 
 

Hva ønsker vi å oppnå? 

Formålet med helsestasjons- og skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, 
fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader. 
Tjenesten skal så tidlig som mulig fange opp barn og unge, gi dem et tilbud og henvise 
videre ved behov. 
 
Tilbudet i tjenesten skal være universelt, og tilnærmingen skal både være individuell og 
befolkningsrettet. Tilbudet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom 
skal være kultursensitivt og tilpasset den enkeltes behov og livssituasjon. 
 

Økonomiske rammer 

 
(Alle beløp i hele tusen) 

Helsestasjon og 
skolehelsetjeneste 

Regnskap 
2017 

Just bud 
2018 

Budsjett 
2019 

Plan  
2020 

Plan  
2021 

Plan  
2022 

Lønn og sosiale utg. 6 215 5 771 6 734 6 734 6 734 6 734 

Andre utgifter 716 1 154 469 469 469 469 

Inntekter -933 -401 -648 -648 -648 -648 

Netto resultat 5 998 6 523 6 554 6 554 6 554 6 554 
Tabell 54 Driftsramme Helsestasjon- og skolehelsetjeneste 

 

7.3.1.6 Barnevern 

Barnevern har totalt 9,65 årsverk fordelt som består av en leder, 7 kontaktpersoner, 1,3 
ansatte som jobber direkte med barnevernstiltak og 0,35 merkantil stilling. 
 
Det er ca. 130-140 barn/unge som er i et eller annet tilbud innenfor barnevernet til enhver 
tid. I løpet av et år et det omtrent 230 barn/unge som har fått tilbud fra barnevernet. 

Hva ønsker vi å oppnå? 

• Smartere utnyttelse av ansattes kompetanse. 

• Forutsigbar utvikling av gode tiltak i hjemmet. 

• Rett hjelp til rett tid – flere som kan bo hjemme. 
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Økonomiske rammer 

 
(Alle beløp i hele tusen) 

Barnevern 
Regnskap 

2017 
Just bud 

2018 
Budsjett 

2019 
Plan  
2020 

Plan  
2021 

Plan  
2022 

Lønn og sosiale utg. 13 588 15 014 15 231 15 231 15 231 15 231 

Andre utgifter 8 266 8 456 6 145 5 845 5 395 5 095 

Inntekter -3 270 -2 933 -2 605 -2 605 -2 605 -2 605 

Netto resultat 18 584 20 536 18 770 18 470 18 020 17 720 
Tabell 55 Driftsramme Barnevern 

 

7.3.1.7 Flyktninger 

Flyktningtjenesten er et interkommunalt samarbeid, der Lunner kommune er 
vertskommune for Gran. De har ansvaret for å bosette og kvalifisere nyankomne 
flyktninger gjennom introduksjonsprogrammet. Tjenesten samarbeider tett med andre 
tjenester i kommunen og spesielt med Voksenopplæringen. Totalt er det 12,2 årsverk i 
Flyktningtjenesten.  
 
Per oktober 2018 er det 417 flyktninger i integreringsperioden (bosatt i perioden 2014-
2018).  I 2018 er det rundt 200 deltakere på introduksjonsprogram i Gran og Lunner. 
 

Hva ønsker vi å oppnå? 

Lunner kommune har bosatt forholdsvis mange flyktninger over flere år. Tjenesten har 
bygd opp god kompetanse og fått til mye selv om kapasiteten har vært presset. Når antall 
bosatte reduseres drastisk, så reduseres statlige overføringer tilsvarende, siden det er de 
«nye» flyktningene man får mest tilskudd for. Dette har vi vært forberedt på, og vi har 
bygd opp fond til å møte en slik situasjon med. Utfordringene er likevel hvordan man best 
mulig forvalter dette.  Det er ennå mange flyktninger på introduksjonsprogram, med rett 
og plikt, som trenger god kvalifisering for å komme i jobb og utdanning. Disse må fullføre 
kvalifiseringen. Det kommer stadig nye krav til innholdet og omfang av 
introduksjonsordningen som kommunen må iverksette.  Det særs gode arbeidet som gjøres 
for å kvalifisere flyktninger, fremheves av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 
 

Spesielle/utvalgte satsningsområder 

Målet er å kvalifisere flyktninger til arbeid eller utdanning, slik at de blir økonomisk 
selvstendige og aktive deltakere i samfunnslivet. Kommunen har vedtatt bosetting og 
ønsket disse menneskene velkommen til vår kommune. Vi ønsker at de skal finne seg til 
rette i nærmiljøet gjennom barnehage, skole, aktiviteter, utdanning og jobb. De skal ha et 
likeverdig tjenestetilbud. 
 
To løp på introduksjonsprogrammet:  
1. Arbeidsløp 

- Programrådgivere bruker jobbspesialistmetodikken i arbeidet, i samarbeid med Nav 

(Eureka).  

- Større bruk av jobbsmak og ordinært arbeid som en del av programmet.  

- Tett samarbeid med arbeidsgivere både lokalt og regionalt.    
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2. Utdanningsløp 
- God grunnskoleopplæring som kvalifiserer til videregående skole 

- Modulbasert videregående i samarbeid med Karriere Oppland Hadeland og Nav  

Foreldreveiledningskurs (ICDP) på morsmål i samarbeid med helsestasjonen (blir et krav fra 
staten). Også her gjelder tidlig innsats; systematisk og målrettet arbeid ved bosetting, 
oppfølging og gjennom kvalifisering.  
 

Økonomiske rammer 

Flyktningtjenesten er i stor finasiert gjennom integreringstilskudd fra staten og refusjoner 
fra Gran kommune gjennom det interkommunale samarbeidet. Flyktningtjenesten 
overfører også integreringstilskudd til andre kommunale tjenester som for økte utgifter 
som følge av bosetting. Selv om flyktningtjenesten reduserer tjenestetilbudet i takt med 
bosettingsnedgangen, vil ikke dette gi store endringer i nettoresultat i løpet av de 
nærmeste årene. Det legges opp til å dekke inntektstapet med en styrt bruk av 
flyktningfondet.   
 
(Alle beløp i hele tusen) 

Flyktninger 
Regnskap 

2017 
Just bud 

2018 
Budsjett 

2019 
Plan  
2020 

Plan  
2021 

Plan  
2022 

Lønn og sosiale utg. 22 211 21 149 17 451 17 451 17 451 17 451 

Andre utgifter 7 837 5 733 15 310 15 310 15 310 15 310 

Inntekter -44 628 -39 715 -34 748 -34 748 -34 748 -34 748 

Netto resultat -14 580 -12 832 -1 988 -1 988 -1 988 -1 988 
Tabell 56 Driftsramme Flyktninger 

 

7.3.1.8 Sosiale tjenester 

Sosialtjenesten i NAV er et interkommunalt samarbeid der Gran er vertskommune. I tillegg 
deltar Lunner kommune i interkommunalt samarbeid om Krisesenter og Støttesenter mot 
incest og seksuelle overgrep, SMISO. 
 

Hva ønsker vi å oppnå? 

• En likeverdig og sosial tjeneste for de som har behov for hjelp og støtte. 

• Hjelp til selvhjelp. 

 

Spesielle/utvalgte satsningsområder 

I 2017 innførte kommunen aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere.  
 

Økonomiske rammer 

Utgiftene består av kjøp av tjenester fra de interkommunale samarbeidene og overføring 
av økonomisk bistand til livsopphold (økonomisk sosialhjelp). Budsjettreduksjonen på lønn 
og sosiale utgifter for 2019 henger sammen med at stillingen for Virksomhetsleder Familie, 
barn og integrering (tidligere belastet dette budsjettområde) er omgjort til en 
rådgiverstilling under Administrasjon og styring. 
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(Alle beløp i hele tusen) 

Sosiale tjenester 
Regnskap 

2017 
Just bud 

2018 
Budsjett 

2019 
Plan  
2020 

Plan  
2021 

Plan  
2022 

Lønn og sosiale utg. 1 017 1 041 0 0 0 0 

Andre utgifter 15 218 15 740 15 850 15 780 15 780 15 780 

Inntekter -1 165 -154 -3 985 -3 985 -3 985 -3 985 

Netto resultat 15 070 16 627 11 865 11 795 11 795 11 795 

Tabell 57 Driftsramme Sosiale tjenester 

 

7.3.1.9 Kultur 

Kommunen har to bibliotek; på Roa og Harestua. Tjenesten har store utfordringer med 
lokaler; filialen på Roa oppfyller eksempelvis ikke kravet om universell utforming, og er 
ikke egnet til å oppfylle biblioteklovens formål. Tilgjengeligheten på Harestua er også 
begrenset av at lokalene også har annen bruk. Derfor vil kommunen legge frem en sak om 
bibliotekstruktur i løpet av 2019. I forbindelse med vurdering av bibliotekstruktur er gode 
tjenester til innbyggere og muligheter for innføring av «meråpent bibliotek» viktige 
momenter. Tjenesten er sårbar i forhold til bemanning av to avdelinger med 2,56 årsverk 
fordelt på fire ansatte. 
 
Kulturkontoret for Gran og Lunner er et interkommunalt samarbeid på deler av 
kulturområdet, der Gran er vertskommune. Samarbeidet omfatter støtte til idrett, lag og 
organisasjoner, kulturskole, oa. Blant annet forskjellige ungdomsarenaer.  
 
Samarbeidet omfatter IKKE bibliotek, kino, kultursal eller kulturminnevern. Vi har to 
bibliotek i kommunen, et på Harestua, og et på Roa. Biblioteket opplever å ha stramt 
budsjett, både når det gjelder bemanning, materiell og utstyr. Vi har samlokalisering av 
folkebibliotek og skolebibliotek på Harestua, det gir noen utfordringer. 
 

Området kultur omfatter også frivillighetssentralen. Lunner frivilligsentral skal være en 

lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. 

Frivilligsentralen er eid av Lunner kommune og har som formål å: 

• Iverksette aktiviteter som styrker nærmiljøet i kommunen. 

• Formidle tjenester mellom innbyggere på frivillig grunnlag. 

• Etablere kontakt på tvers av generasjoner og kulturer. 

• Være et kraftsenter for frivillig virksomhet i kommunen. 

 

Hva ønsker vi å oppnå? 

Et godt, variert og tilgjengelig kulturtilbud, som dekker et bredt behov i befolkningen. 
Et oppdatert og moderne bibliotektilbud med god service til alle innbyggerne. 
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Økonomiske rammer 

 
(Alle beløp i hele tusen) 

Kultur 
Regnskap 

2017 
Just bud 

2018 
Budsjett 

2019 
Plan  
2020 

Plan  
2021 

Plan  
2022 

Lønn og sosiale utg. 2 584 1 774 2 651 2 651 2 651 2 651 

Andre utgifter 6 700 7 162 6 957 6 768 6 768 6 768 

Inntekter -1 385 -887 -212 -212 -212 -212 

Netto resultat 7 899 8 049 9 396 9 207 9 207 9 207 
Tabell 58 Driftsramme Kultur 

 

7.4 Helse og omsorg 

Kommunens mål for helse og omsorgstjenestene er definert som  
«å tilby trygge, helhetlige og koordinerte omsorgstjenester, og å legge til rette for størst 
mulig deltakelse til tross for sykdom og funksjonstap, slik at brukere og pasienter oppnår 
best mulig livskvalitet»  
 
Kommunen må i stadig økende grad gi flere og mer komplekse tjenester. Dette skyldes 
blant annet økte rettigheter for brukere og pasienter, endringer i samhandling mellom 
forvaltningsnivåer og endringer i kommunens demografi.  
 
For å møte fremtidens utfordringer må Helse- og omsorgstjenesten gjennomgå en vesentlig 
omstilling og effektivisering. I 2019 vil tjenesteområdet være organisert i flere enheter og 
få økt ledertetthet. Ny organisering og endret arbeidsform skal bidra til bedre styring og 
ressursutnyttelse, blant annet gjennom økt tverrfaglig og tverretatlig samhandling.  
 
Omstillingen i 2019 vil inkludere tiltak for effektivisering generelt, nye 
bemanningsløsninger og endret arbeidsform spesielt. Hensikten er å sikre mer 
kostnadseffektive tjenester, innen gitte lovverk og med lavest mulig kostnader.  
 
En viktig faktor for å lykkes er endret praksis og tilnærming i tildeling av tjenester. Lunner 
kommune gir gode tjenester og har sjelden ventelister, få klagesaker og negative 
medieoppslag. Omstillingen vil imidlertid medføre betydelig strammere prioriteringer, som 
blant annet kan bety ventelister og klagesaker.  
 
Det blir derfor viktig at kommunen som helhet erkjenner utfordringen, aksepterer mulige 
konsekvenser og støtter opp om endret praksis. 
 
Endringene krever økt- og mer sammensatt fagkompetanse, spesielt relatert til 
høyskoleutdannet personell, i tillegg til økt kapasitet og profesjonalitet i ledelse og 
styring.  
 
Videre utvikling mot en heltids-/kompetansekultur vil bli en forutsetning for å lykkes med 
nødvendig omstilling. Tjenesten må innrettes med stor grad av fleksibilitet for å tilpasse 
tjenestene i takt med endringer i behov. Det vil kreve felles strategi og plan for tjenesten, 
og for de ulike fagområdene. Det planlegges i 2019 å utarbeide plan for 
fysioterapitjenesten, for psykisk helse/rus og for habilitering/rehabilitering.   
 
Legetjenesten er også i endring. Fastlegeordningen er under press og yngre legers 
forventninger til arbeidstid og kompensasjon er endret. Dette antas å medføre økte 
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kostnader og rekrutteringsutfordringer for kommunen. Det er derfor igangsatt arbeid med 
utviklingen av plan for legetjeneste i kommunen.  
 
Omstillingsprosesser, prosjektene nye omsorgsboliger på Roa og nytt helse- og 
omsorgssenter på Harestua og parallelle prosesser med utvikling av fagplaner stiller store 
krav til struktur og kapasitet i 2019, spesielt for lederne.  
Det er et mål i 2019 å gjennomføre nærmere analyse av kostnadsdrivere i tjenestene og 
praksis i rapportering i KOSTRA. Hensikten er å identifisere svakhetene i dagens drift, 
herunder rapportering, for å kunne iverksette målrettede tiltak. 
 

7.4.1 Hva ønsker vi å oppnå? 

• Bidra til at kommunens overordnede planer tilrettelegger for at innbyggerne kan ta 

større ansvar for egen helse og ulike livsfaser, og dermed utsette behovet for helse- og 

omsorgstjenester 

• Omstille tjenestene for å kunne levere helhetlige tjenester på lavest mulig 

omsorgsnivå, i tråd med lovverket og innen vedtatte budsjettrammer 

• Dreie tjenestene mot økt forebygging gjennom hverdagsmestring som arbeidsform og 

økt aktivitet i helse- og omsorgstjenestene og i kommunen som helhet 

• Utnytte potensiale for effektivisering av tjenestene i etablerte tilrettelagte boliger på 

Roa og Harestua, nye omsorgsboliger på Roa og nytt Helse og omsorgssenter på 

Harestua 

• Prioritere arbeidet med utvikling av tjenesteområdet mot en kompetanse- og 

heltidskultur og økt profesjonalitet i tjenesten. Kompetanseutvikling, målrettet 

rekruttering og samarbeid med utdanningsinstitusjoner vil ha prioritet 

 

7.4.2 Økonomiske rammer for Helse og omsorg 

 

7.4.2.1 Driftsramme 

Rammene bygger på følgende satsningsområder: 

• Redusere antall institusjonsplasser og videreutvikle tjenesten mot mer ambulante 

tjenester 

• Etablere tjenestene i nye omsorgsboliger på Roa 

• Styrke arbeidet i prosjektet Nytt helse- og omsorgssenter på Harestua, herunder utvikle 

nye bemanningsløsninger og digitale systemer 

• Omorganisere, omstille og utvikle tjenesteområdet med fokus på tildeling av tjenester 

på lavest mulig omsorgsnivå og forebygging 

• Utvikle ledere for økt profesjonalitet i ledelse og styring 

• Utvikle kompetanse- og heltidskultur, styrke ledelse og medarbeiderskap og redusere 

sykefravær 

• Forsterke fokus på systematisk kvalitetsarbeid 

• Styrke tverrfaglig samarbeid og koordinering av tjenester på tvers av tjenesteområder 
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(Alle beløp i hele tusen) 

Ansvar 
Regnskap 

2017 
Just bud 

2018 
Budsjett 

2019 
Plan  
2020 

Plan  
2021 

Plan  
2022 

Helse 12 125 13 051 13 848 13 848 13 848 13 848 

Lunner omsorgssenter 
og hjemmetjenester 

94 726 94 020 87 751 85 277 84 525 84 798 

Tilrettelagte tjenester 59 661 83 487 68 701 68 901 68 901 68 901 

Sum 166 513 190 559 170 300 168 025 167 273 167 546 

Tabell 59 Driftsramme  

 

7.4.2.2 Driftstiltak 

Tiltakene i helse og omsorg er vesentlig knyttet bedre plan, effektivisering, ledelse og 
styring i driften. Tildeling av tjenester på lavest mulig omsorgsnivå, redusert sykefravær og 
økt kompetanse-/heltidskultur har fokus. 
 
Tiltak i budsjett og økonomiplanperioden 
 (Alle beløp i hele tusen 2019-kroner) 

 
 

2018 2019 2020 2021

 Endring ift. 

2017 

 Endring ift. 

2018 

 Endring ift. 

2019 

 Endring ift. 

2020 

Ekstra innsparing Helse 

og omsorg

-3 980 000 -3 000 000 -1 000 000 Nødvendige kutt på grunn av kommunens økonomiske 

situasjon. Innsparingen er lagt sentralt på Helse og omsorg 

og omfordeles etter spesifisering av tiltak.

Gjørvikregionen helse- 

og miljøtilstyn (GHMT)

500 000 Medlemmskap er vedtatt av kommunestyret i k-sak 58/18, 

juni 2018.

Lunner omsorgssenter -2 000 000 Redusere kostnadene til kjøp av eksterne sykehjemsplasser 

ved at vi avvikle en ekstern institusjonsplass.

Lunner omsorgssenter -1 500 000 Redusere antall sykehjemsplasser for å tilpasse oss antall 

plasser i nytt sykehjem. Innsparingen er totaleffekten av at 

vi reduserer antall plasser med 4 i 2018 og ytterligere plasser 

i 2019.

Tjenester innen fag, 

utvikling og tildeling

-850 000 Omdefinere bruk av fagkompetanse og redusere med ett 

årsverk i tjenesten. Gir færre tilgjengelige 

institusjonsplasser. Kan bety venteliste og noen fler 

overliggere på sykehus, samt redusert aktivitet med 

oppsøkende hverdagsmestring/tidlig innsats.

Lunner omsorgssenter -500 000 Endret turnus på fagledere som gir innsparinger i drifen.

Lunner omsorgssenter -400 000 Lavere inntak av nye til langtidsplasser. Ikke færre faste 

stillinger, men omdisponere ressurser og mindre vikarbruk 

som skal gi kutt i driften. 

Omsorgsboliger Roa -370 000 -155 000 Årlige driftsutgifter. FDVU + variable tjenester 1,5 mill. 

kroner fra 01.12.18. Husleieinntekter 1,9 mill. kroner fra 

01.02.19. Netto inntekt helårseffektkr 400 000. OPS-leien er 

innarbeidet som renter og avdrag i finansutgiftene.

Kantine rådhuset -84 254 Kantinedriften ved rådhuset har tidligere ligget til kjøkkenet 

på LOS. Midlene flyttes fra LOS og legges på et eget ansvar 

for kantine rådhuset. Dette er kun en teknisk flytting av 

budsjettområde. 

Kommunepsykolog 100 000 200 000 Nyopprettet kommunepsykologstilling fra januar 2017 som 

ikke har vært besatt. Total kostnad er kr 800 000, men vi 

får refusjon tilsvarende kr 300 000  til og med 2019. Ses i 

sammenheng med føringer i statsbudsjettet på 

opptrappingsplan rus. Ansettelse siste kvartal 2019. 

Habilitering/rehab 173 071 Saker med særskilt fordeling fra statsbudsjettet.

Hjemmetjenesten       205 000         225 500        248 050          272 855 Tiltak fra tidligere økonomiplanperiode. Forventet 10 % vekst 

per år. 

NYE TILTAK KOMMENTAR
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Tabell 60 Driftstiltak 

 

7.4.2.3 Investeringstiltak 

Investeringstiltakene er relatert til at utdaterte senger på sykehjemmet skiftes ut etter en 
flerårig plan.  
 
Lunnerkommunes vedtak om medlemskap i Gjørvikregionen helse- og miljøtilstyn (GHMT), 
medfører en investeringskostnad på kr 500 000.  
 
De nye omsorgsboligene på Roa skal tas i bruk fra februar 2019. Det vil i den forbindelse bli 
behov for å disponere bil for transport mellom sykehjemmet og boligene i forbindelse med 
aktivitetstilbudet i bygget og ved at hjemmetjenesten etablerer base der. 
 
Tiltak i budsjett og økonomiplanperioden  
 

 
Tabell 61 Investeringstiltak 

2018 2019 2020 2021

 Endring ift. 

2017 

 Endring ift. 

2018 

 Endring ift. 

2019 

 Endring ift. 

2020 

Opptrappingsplan rus og 

psykiatri

296 422 Saker med særskilt fordeling fra statsbudsjettet.

Dagsenter LOS       300 000         300 000 For 2019 er midlene til en ressurs deler av året for å få i 

gang aktivieter ved omsorgsboligene. Fra 2020 må en finne 

midler til dette innenfor egen organisasjon. I 2020 bortfaller 

tilskudd til 100 % stilling knyttet til dagsenteret, som gjør at 

flere kan bo hjemme lenger, og tiltaket tilfaller i sin helhet 

dagsenteret. 

Kreftkoordinator 350 000 Ivaretas i kombinasjon med eksisterende ressurs til 

demenskoordinator.

OU-prosess i Helse og 

omsorg

600 000 Pågående prosess i Helse og omsorg hvor en blant annet ser 

på lederspennet. Mideler til å øke 2-4 enhetsledere og 6-14 

avdelingsledere.

Tilskudd 

ressurskrevende 

tjenester

4 000 000 Økning av innslagspunket for ressurskrevende tjenester på               

kr 50 000 ut over prisvekst, samt brukere som faller ut av 

ordningen på grunn av alder gir mindre forventet tilskudd i 

2019.

Tilrettelagte tjenester -500 000 Inkludere lærlinger i ordinær turnus som gir innsparinger på 

driften.

SUM -3 659 761 -2 429 500 -751 950 272 855 

NYE TILTAK KOMMENTAR

Bil til omsorg 400 Ved oppstart av omsorgsboligene på Roa er 

det behov for transport av personer, klær  

og utstyr mellom  LOS og omsorgsboligene. 

En egen bil vurderes å være mer økonomisk 

enn innleie av daglig transport.  

Omsorgsboligen på Roa har ikke lagerplass 

for arbeidsklær, skittentøy m.m. Bilen kan 

kjøpes brukt.

Aktivitetstilbud 450 Utstyr til aktivitetstilbud på Roa 

omsorgsboliger.

GHMT 250 Vedtatt av kommunestyret i juni 2018, sak 

58/18.

Senger LOS 150 150 Erstatte 8-10 senger per år i perioden frem 

mot nytt sykehjem står ferdig.

Sum 1 250 150 0 0

2019 2020 2021 2022 KOMMENTAR

Beløp i hele kr 1 000

TILTAK
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7.4.3 Fordeling av rammer på tjenestene 

 

7.4.3.1 Helse 

Budsjettkapitlet omfatter i vesentlig legetjenesten. Kommunen har åtte fastlegehjemler, 
0,5 stilling som kommuneoverlege og 0,5 stilling som sykehjemslege. I tillegg totalt   0,36 
stilling for lege på helsestasjon og skolelege. 
 
Det er forventet fremtidig økning av kostnader knyttet til fastlegeordningen og 
rekruttering av leger, herunder forventning om kompensasjon for kurs og spesialisering. 
Legevaktsamarbeidet med Gran og Gjøvik fungerer godt, men vil også bli gjenstand for 
vurdering med tanke på kostander. 
 
Rekruttering av kommuneoverlege har vist seg vanskelig.  
 

Hva ønsker vi å oppnå? 

Forsvarlig døgnbasert legetjeneste for Lunner kommunes innbyggere, og beredskap knyttet 
til kommuneoverlegen. 
 

Spesielle/utvalgte satsningsområder 

Kommunen vil i 2019 etablere Plan for legetjenesten, for å sikre faglig og økonomisk 
forutsigbarhet, for utvikling og rekruttering til legetjenesten. 
 

Målsetninger 

Lunner kommune skal sikre en døgnbasert legetjeneste for alle innbyggere, og ivareta 
beredskap knyttet til kommuneoverlegens ansvarsområde.  
 

Økonomiske rammer 

En stor andel av budsjettet omfatter kommunelegetjeneste og legevakt. Kjøp av eksterne 
plasser planlegges redusert i 2019. Budsjettet til tildelingskontoret er fra 2019 flyttet til 
budsjettområdet til Lunner omsorgssenter og hjemmetjenester.  
 
(Alle beløp i hele tusen) 

Helse 
Regnskap 

2017 
Just bud 

2018 
Budsjett 

2019 
Plan  
2020 

Plan  
2021 

Plan  
2022 

Lønn og sosiale utg. 2 559 1 767 1 790 1 790 1 790 1 790 

Andre utgifter 10 549 12 228 12 728 12 728 12 728 12 728 

Inntekter -982 -943 -670 -670 -670 -670 

Netto resultat 12 125 13 051 13 848 13 848 13 848 13 848 
Tabell 62 Driftsramme Helse 
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7.4.3.2 Lunner omsorgssenter og hjemmetjenester 

Tjenesten består av sykehjem, hjemmetjenester, fag, utvikling og tildeling.  
 
Sykehjem og hjemmetjeneste 
Sykehjem og hjemmetjenester og har totalt 150 ansatte fordelt på 96,32 årsverk.  

 

Avdeling Årsverk 
Antall 

ansatte 
Stillingsstørrelse 

Hjemmetjenesten 32,69 45 72,66 

Avdeling 1 29,10 46 66,56 

Avdeling 2 27,93 52 53,44 

Kjøkken  3,60 4 90,00 

Administrasjon 3,00 3 100,00 

 
Sykehjemmet har 46 langtidsplasser og 8 korttidsplasser, totalt 54 plasser. Dagsenter for 
eldre og Kjøkken hører også til under sykehjemmet.   
 
Sykehjemmet vil i 2019 fortsette omstillingen i både institusjon og hjemmebaserte 
tjeneste. Omstillingen planlegges gjennomført til sykehjemmet flytter inn i nytt helse- og 
omsorgssenter til Harestua i 2020. 
 
Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie med 174 tjenestemottagere og praktisk 
bistand med 94 tjenestemottagere.  I tillegg har 166 personer vedtak om trygghetsalarm. 
Tjenesten vil bli delt i to avdelinger når omsorgsboligene på Roa åpner.  
 
I februar åpner nye omsorgsboliger på Roa for 24-26 beboere.  For å tilpasse 
hjemmetjenesten til det nye tilbudet, vil det være behov for å vurdere ressursbruk, 
kjørelister og turnus. Dagsenter og kjøkken vil bidra i tilbudet i omsorgsboligen.  
 
Utfordringer  

• Redusere kostnader, herunder en nattevakt  

• Organisere tjenester i omsorgsboligen  

 
Fag, utvikling og tildeling 
Fag- og utvikling ivaretar forvaltningsoppgaver for hele tjenesteområdet helse- og omsorg, 
blant annet driftsavtaler for fysioterapi, omsorgslønn, støttekontakt, avlastning utenfor 
institusjon og Brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  
 
Enheten består av et innsatsteam, og en ressursgruppe som skal videreutvikle 
hverdagsmestring, velferdsteknologi og forebyggende innsats. Kommunal fysio- og 
ergoterapitjeneste er organisert i enheten. Enheten har også ansvar for å følge opp 
demenskoordinator i arbeidet med utvikling av demensvennlig samfunn og arbeidet med 
hverdagsrehabilitering. Avdelingen er involvert i kvalitetsarbeid for hele sektoren.  
 
Fag- og utvikling består av 7,65 årsverk fast ansatte og 7,5 driftsavtaler fysioterapi. 
Enheten administrerer per dags dato 69 vedtak på støttekontakt, 8 vedtak på omsorgslønn, 
8 vedtak på avlastning utenfor institusjon og 6 vedtak på BPA. 
 
Tildelingskontoret fatter vedtak om tjenester i henhold til Helse- og omsorgs-
tjenesteloven. I tillegg behandles søknader om tilrettelagt bolig, transporttjeneste, 
matombringing, parkeringstillatelse, ledsagertjeneste og trygghetsalarm. 
Saksbehandlingstiden varierer avhengig av kompleksiteten i behov. 
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Samtale med søker, og eventuelt pårørende, innhenting av dokumentasjon og møter med 
andre faggrupper inngår.  
 
Tildelingskontoret ble i januar 2018 samorganisert med Fag- og utviklingsenheten. 
Hensikten er mer å oppnå effektiv tildeling av tjenester på lavest mulig omsorgsnivå. Fra 
01.01.2019 vil enhetene være organisert under en leder. 
 
Tildelingskontoret består av 3 årsverk. 
 
Spesielle utfordringer  

• Koordinere tjenestetilbud til barn, ungdom og voksne, som trenger både tverrfaglig og 

tverretatlig tjenester 

• Tildele tjeneneste på lavest mulig omsorgsnivå innen vedtatte budsjettrammer, 

spesielt relatert til ressurskrevende brukere 

 

Spesielle/utvalgte satsningsområder 

Sykehjem og hjemmetjeneste 

• Ny turnus og kjørelister for hjemmetjenesten ved åpning av nye omsorgsboliger på Roa 

• Omorganisere hjemmetjenesten og sykehjemmet 

• Redusere kostnader i henhold til vedtatte innsparingstiltak 

• Etablere kvalitetskultur på sykehjemmet 

Fag, utvikling og tildeling 

• Øke tverrfaglig samarbeid – tildeling/korttidsavdeling/hjemmetjenesten 

• Videreføre utviklingsprosesser, herunder støttekontaktordningen og bruk av 

velferdsteknologi 

• Implementere hverdagsmestring som tankesett i hele helse og omsorgstjenesten 

• Tidlig og koordinert innsats for å redusere behovet for helse- og omsorgstjenester 

• Fag- og utviklingsenheten skal være en samordnet, tverrfaglig og «drivende» enhet. 

 

Økonomiske rammer 

 
(Alle beløp i hele tusen) 

Lunner omsorgssenter 
og hjemmetjenester 

Regnskap 
2017 

Just bud 
2018 

Budsjett 
2019 

Plan  
2020 

Plan  
2021 

Plan  
2022 

Lønn og sosiale utg. 86 544 89 260 88 740 88 740 88 740 88 740 

Andre utgifter 28 405 22 201 16 739 14 264 13 512 13 785 

Inntekter -20 222 -17 441 -17 728 -17 728 -17 728 -17 728 

Netto resultat 94 726 94 020 87 751 85 277 84 525 84 798 
Tabell 63 Driftsramme Lunner omsorgssenter og hjemmetjenester 
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7.4.3.3 Tilrettelagte tjenester 

Tilrettelagte tjenester yter tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne; 
funksjonshemmede, utviklingshemmede og psykisk helse.  Virksomheten har til sammen 82 
årsverk fordelt på 150 ansatte. I tillegg følges det opp 5 tjenester som kommunen kjøper 
eksternt.  
 
Tjenestene omfatter barnebolig, avlastning, heldøgns omsorgsboliger for 
utviklingshemmede/funksjonshemmede, heldøgns omsorgsboliger i psykisk helse, 
hjemmetjenester, koordinatorfunksjoner, to dagaktivitetssentre og kontor for psykisk 
helse. 
 
Spesielle utfordringer  

• Tjenesteutvikling – press på tjenester/økonomi 

• Rekrutteringsutfordring på høgskolekompetanse i turnustjenester 

• Tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å sikre systematisk fagadministrativt arbeid 

• Manglende ledertetthet og store avdelinger 

• Komplekse brukerutfordringer som krever høy grad av profesjonalitet og samhandling 

• Mangel på arbeids- og aktivitetstilbud mellom VTA og dagsenter 

 

Økonomiske rammer 

Budsjettet omfatter tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og brukere innen 
psykisk helse og rus. Kostnadene er vesentlig knyttet til lønn. Tilbud til ressurskrevende 
brukere og behov for å kjøpe ekstern kompetanse utgjør i tillegg en betydelig kostnad. 
 
 
 (Alle beløp i hele tusen) 

Tilrettelagte tjenester 
Regnskap 

2017 
Just bud 

2018 
Budsjett 

2019 
Plan  
2020 

Plan  
2021 

Plan  
2022 

Lønn og sosiale utg. 62 156 66 592 63 991 63 991 63 991 63 991 

Andre utgifter 12 994 20 063 22 881 23 081 23 081 23 081 

Inntekter -15 489 -3 336 -18 171 -18 171 -18 171 -18 171 

Netto resultat 59 661 83 318 68 701 68 901 68 901 68 901 
Tabell 64 Driftsramme Tilrettelagte tjenester 
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8 VEDLEGG 
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1. Nøkkeltall pr. 31.12.2017 

Inder følger nøkkeltall som fremlagt i årsrapporteringen for 2017. 
 

Netto driftsresultat 

Figurene under viser utvikling i netto driftsresultat over tid i kroner og i prosent av 
driftsinntektene for Lunner kommune.  

 

 
Figur 8 Netto driftsresultat årene 2010 - 2017 

 
 

 
Figur 9 Netto resultatgrad i % av driftsinntektene 

 
Trenden i resultatene for Lunner kommune er like landet for øvrig for årene 2015 og 2016, 
men noe lavere for 2017. For landet ser det slik ut: 
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Figur 10 Netto driftsresultat, kommunesektoren  

Netto driftsresultatet anslås til rundt 3 prosent i 2018. Merskattevekst og inntekter fra 
havbruksfondet trekker opp driftsresultatet i 2018 på landsbasis. Dette nyter ikke Lunner 
kommune godt av.  
 

Inntektsutvikling 

Det er kun skatteinntektene som øker fra 2016 til 2017. Sammensetningen av inntektene i 
2017 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 11 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. 
 

Utgiftsutvikling 

Ved utgangen av 2017 utgjør lønn og sosiale utgifter 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 fra 2016 til 2017, 
samtidig som det har vært mindre endringer i de øvrige utgiftene. Fordelingen mellom de 
ulike utgiftsgruppene har vært relativt stabil de siste årene. 
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Figur 12 Utgifter i driftsregnskapet, årene 2010-2017  

 
 

Finansutgifter 

Langsiktig gjeld har økt siden 2010. Inntektene har også økt i perioden, men lånegjelden 
har økt prosentvis mer, bortsett fra i 2011. Tabellen under viser utvikling i lånegjeld per 
innbygger og faktisk lånegjeld i perioden 2010-2017. 
 

 
Figur 13 Langsiktig gjeld, årene 2010-2017  

 
Langsiktig gjeld per innbygger (utenom pensjonsforpliktelse) utgjør ved utgangen av 2017 
kr 63 762. Nedgangen fra 2016 skyldes i hovedsak at vi ikke har tatt opp lån i 2017, men 
dette kommer i 2018.  
 
Figuren nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i årene 2011-2017. 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.  
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Figur 14 Netto finansutgifter, årene 2011-2017  

 
Rentemarkedet har over tid ligget lavt. I økonomiplanen for de neste 4 årene er det 
allikevel forventet at netto finansutgifter skal vokse fra år til år som følge av økt gjeld. 
Brutto driftsresultat, det vil si resultat før finansposter, har hatt en positiv utvikling siden 
2012 til 2015. Denne utviklingen snudde i 2016, og det var en reduksjon i brutto 
driftsresultat både i 2016 og i 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. 
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2. Kommunebarometeret 

 
Lunner kommune ligger på en 88. plass i Kommunebarometeret 2018. Det er en forbedring 
på 60 % av nøkkeltallene siden siste år. Plasseringen er korrigert med hensyn til 
økonomiske rammebetingelser. Nøkkeltallene er samlet sett litt bedre enn normalen i 
Kommune-Norge. Kommunen har sine svakeste plasseringer innen miljø og ressurser (360. 
plass) og kultur (310. plass). 
 
Hvis vi ser bort fra kommunenes ulike økonomiske utgangspunkt, kommer Lunner på en 
173. plass. Nøkkeltallene er litt bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Utvikling 
over tid i Kostra-tall i årene 2010-2018 justert for nøkkeltallene som er brukt i 2018-
barometeret gir Lunner kommune følgende plasseringer: 
 

 
Grønn – plassering blant de 25 % beste kommunene, gul – plassering mellom 26-50 % av kommunene, orange – plassering 
mellom 51-75 % av kommunene og rød – plassering mellom 76-100 % av kommunene. 
 

 
Grunnskolen: Karakterene på 10. trinn i Lunner har vært en del under middels de siste fire 
årene, målt mot resten av Skole-Norge. Resultatene i fjor var omtrent på samme nivå som 
snittet de siste fire årene. 28 % av elevene på 5. trinn de siste fire årene ligger på laveste 
mestringsnivå (av tre). Det er en litt lavere andel enn hva som er normalen i Kommune-
Norge. På ungdomsskolen oppfyller 61 % av lærerne i matematikk, engelsk og norsk nye 
krav til fordypning i fagene. 
 
Pleie og omsorg: I Lunner har 74 % av de ansatte fagutdanning. I de beste kommunene er 
andelen minst 84 %. Andelen er litt høyere nå enn for ett år siden. Målt mot hvor mange 
over 80 som faktisk bor på sykehjem, har kommunen litt få plasser avsatt til demente. I 
Lunner tilsvarer antall plasser i skjermet enhet for demente 34 % av antallet over 80 som 
faktisk bor på sykehjem. 
 
Barnevern: Når vi korrigerer andelen av barn som er i barnevernet for behovet, er andelen 
i Lunner på 4,8 %. I Lunner ble 88 % av sakene behandlet innen den vanlige 
tremånedersfristen. Vi har ikke oppdaterte tall for hvor stor andel av barna i barnevernet 
som er plassert i fosterhjem eller institusjon. 
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Barnehage: Bemanningen i barnehagene i Lunner er lav målt mot dem som har best tall 
her. Som regel er bemanningen lavere jo større kommunen blir. 36 % av ansatte i 
kommunale barnehager har pedagogisk utdanning. Landsgjennomsnittet er på 36 %. 
Andelen menn som jobber i barnehagene i Lunner er omtrent som snittet. De beste ligger 
på 17 % menn. I Lunner går 81 % av barna med minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge 
tallene. Det er midt på treet målt mot resten av landet. Ulike telletidspunkt for barn i 
barnehage og antall minoritetsspråklige barn er en marginal feilkilde. 
 
Helse: Legedekningen i Lunner er på 10,9 leger per 10.000 innbyggere. I Lunner er det 
ledig plass på 62 % av fastlegelistene. Det er litt lav dekning av helsesøster målt mot antall 
småbarn i kommunen. De beste ligger på 180 årsverk per 10.000 småbarn. Målt mot 
folketallet er det ikke mange kommuner som har færre ansatte enn Lunner som er 
registrert med videreutdanning innen psykisk helsearbeid. 
 
Sosialtjeneste: Unge mottakere går litt kortere tid på sosialhjelp i Lunner enn i 
normalkommunen. I barometeret regnes kort stønadstid som bra. Det må være positivt at 
sosialhjelp er en midlertidig løsning på vei mot noe mer permanent. Blant de under 25 år, 
er andelen på sosialhjelp korrigert for behovet på 4,1 %, mens snittet i Kommune-Norge 
ligger på 3,7 %. Sosialstønad gis i over 10 måneder til 11 % av de som mottar støtte. 
Kommunen er på 101. plass på denne tabellen. Andelen mottakere som har sosialhjelp som 
hovedinntekt er lav. I barometeret teller det positivt. 
 
Økonomi: Korrigert netto driftsresultat var på 2,5 % i Lunner i fjor. Det er bra, i likhet med 
veldig mange andre kommuner. Målt over de siste fire årene har driftsmarginen vært solid. 
Netto renteeksponert gjeld omtrent på landsgjennomsnittet, målt mot brutto 
driftsinntekter. Lunner ligger på 38 %. Investeringsnivået har vært omtrent middels i 
Lunner de fire siste årene. 
 

 
 
Grafen viser utviklingen i korrigert netto driftsresultat for kommunen som konsern. Netto 
driftsresultat er korrigert for netto premieavvik (f170/f171) og netto avsetninger til 
bundne fond. Anbefalt nivå er Teknisk beregningsutvalgs generelle anbefaling for 
kommunesektoren (1,75 %). 
 
Kostnadsnivå: Netto utgifter til grunnskolen (korrigert for utgiftsbehovet) i Lunner er 
lave. Innen pleie og omsorg ligger kostnadene midt på treet. Barnehagekostnadene i 
kommunen ligger midt på treet. Kostnadene innen barnevernet i Lunner ligger nærmere de 
billigste enn de dyreste kommunene. 
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Kostnaden er beregnet ut fra netto utgifter i tjenesten i fjor, korrigert for utgiftsbehovet 
slik det framkommer i statsbudsjettet for 2018. Dermed fanger vi opp ulikheter som går på 
størrelse, sammensetning osv. Den historiske kostnaden er justert for kommunal lønns- og 
prisvekst, slik at alle tall presenteres i faste 2017-kroner. Dermed er det lett å se om 
tjenesten blir dyrere eller rimeligere fra år til år.  
 
Netto utgifter til grunnskolen (korrigert for utgiftsbehovet) i Lunner er lave. Kostnadene 
ble litt lavere i kommunen i fjor, justert for lønns- og prisveksten.  
 
Kommunene som drifter pleie og omsorg dyrest, ligger over 50 prosent over de rimeligst 
drevne kommunene i kostnad - og det er etter at vi har korrigert for ulikt utgiftsbehov. 
Innen pleie og omsorg ligger kostnadene midt på treet. 
 
Netto utgifter til barnehage har nasjonalt vært ganske stabile de siste årene, justert for 
lønns- og prisvekst. Barnehagekostnadene i kommunen ligger midt på treet. 
 
Kostnadene i Barnevern-Norge økte med hele 11 % per innbygger i fjor, etter at vi altså har 
korrigert for lønns- og prisvekst. Det er den kraftigste økningen i nyere tid. Utgiftene øker 
mye både i de rimeligste og de dyrest drevne kommunene. Kostnadene innen barnevernet i 
Lunner ligger nærmere de billigste enn de dyreste kommunene. Det siste året har utgiftene 
i barnevernet gått ned med 19 %, etter at vi har tatt hensyn til prisveksten. 
 
Innen administrasjon ligger utgiftene lavere enn i normalkommunen. Gjennomsnittet for 
hele Kommune-Norge er på 3 785 kroner per innbygger. 
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3. Selvkosttjenester 

Lunner kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av 
selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniserings-
departementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å 
frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. 
Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral 
begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal 
tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem 
årene.  

 

Det er en rekke faktorer som Lunner kommune ikke rår over i forhold til hva 
selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets 
forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på 
planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) 
inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å 
treffe med budsjettet. 

 

Kalkylerenten for 2019 anslått å være 2,57 %. Lønns- og prisvekst følger kommunens 
budsjettforutsetning. Kommunens selvkostmodell, Momentum selvkost kommune, 
benyttes til budsjettering på selvkostområdene. 
 
Tallene som følger under er for 2017 en etterkalkyle, tallene for 2018 er prognostiserte 
verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2019 til 2022 er fra budsjett 2019 og 
økonomiplan 2019-2022. 
 

1. Gebyrområde VANN 

I Lunner kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et 
variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 42 % av de totale gebyrinntektene. 
 

1.1 Selvkostoppstilling 

 
 
Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å reduseres med rundt 4 % fra 6,9 mill. kroner til 
6,7 mill. kroner. Kapitalkostnadene forventes å øke med rundt 29 % til 3,1 mill. kroner og 
de indirekte kostnadene øker med rundt 2 % fra 2018 til 2019. 
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1.2 Gebyrutvikling 

 
 
Fra 2018 til 2019 foreslås det at vanngebyret øker med 43 % fra kr 2 541 til kr 3 625. I 
perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 3 436, hvorav kr 1 084 er endringen 
fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 18 % i 
årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 2 718 i 2017 til kr 6 154 i 2022. 
I tabellen over er vanngebyret basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. 
Gebyrsatsene er inkl. mva. 
 

2 Gebyrområde AVLØP 

Lunner kommune er avløpsgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et 
variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 30 % av de totale gebyrinntektene.  

2.1 Selvkostoppstilling 

 
 
Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å reduseres med rundt 6 % fra 9,3 mill. kroner til 
8,7 mill. kroner. Kapitalkostnadene forventes å øke med rundt 16 % fra 5,9 mill. kroner til 
6,8 mill. kroner og de indirekte kostnadene øker med rundt 2 %. 

2.2 Gebyrutvikling 

 
 
Fra 2018 til 2019 foreslås det at avløpsgebyret øker med 20 % fra kr 5 605 til kr 6 751. I 
perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 2 789, hvorav kr 1 146 er endringen 
fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 9 % i 
årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 5 241 i 2017 til kr 8 030 i 2022. 
I tabellen over er avløpsgebyret basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. 
Gebyrsatsene er inkl. mva. 
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3 Gebyrområde RENOVASJON 

Kommunens avfallshåndtering ivaretas av Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS som er 
et interkommunalt aksjeselskap eid av kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i Oppland 
fylke, og Ringerike og Hole i Buskerud fylke. Det er pålagt renovasjonsordning for 
husholdningsavfall fra alle hytter/fritidsboliger i kommunen. 
 
Det er selskapets ansvar å håndtere husholdningsavfallet i tråd med reglene om selvkost og 
rapportere til eierkommunene, da all avfallshåndtering er lagt til selskapet.  
 
Størrelsen på avfallsgebyrene er det kommunestyret som fastsetter etter innspill fra 
selskapet. For 2019 forventes gebyret å øke med ca. 7 %. For 2019 og videre i 
økonomiplanperioden er det lagt opp til marginal gebyrøkning. 

 

4 Gebyrområde FEIING 

4.1 Selvkostoppstilling 

 
 
Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 15 % fra 1,6 mill. kroner til 1,9 
mill. kroner. De indirekte kostnadene forventes å øke med rundt 2 %. 

4.2 Gebyrutvikling 

 
 
Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for feiing reduseres med 5 % fra kr 713 til kr 676. I 
perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 223. Budsjettet legger opp til en 
gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 7 % i årene 2017 til 2022. Gebyrsatsene er inkl. mva. 
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5 Gebyrområde SLAMTØMMING 

5.1 Selvkostoppstilling 

 
 
Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å redusere med rundt 6 % fra 1,8 mill. kroner til 
1,7 mill. kroner. De indirekte kostnadene forventes å øke med rundt 2 % og 
gebyrinntektene forventes å reduseres med 39 % til 1,4 mill. kroner. 
 

5.2 Gebyrutvikling 

 
 
Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for slamtømming reduseres med 20 % fra kr 1 865 
til kr 1 491. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 328. Budsjettet 
legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 4 % i årene 2017 til 2022. Samlet 
gebyrreduksjon i perioden er fra kr 1 910 i 2017 til kr 1 583 i 2022. Gebyrsatsene er inkl. 
mva. 
 

6 Gebyrområde BYGGE- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 

 
 
Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å ligge relativt stabile på 2,4 mill. kroner. De 
indirekte kostnadene forventes økt med rundt 2 % og gebyrinntektene øker med rundt 3 %. 
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7. Gebyrområde OPPMÅLING 

 
 
Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 4 % fra 0,9 mill. kroner til             
1,0 mill. kroner. De indirekte kostnadene forventes å øke med rundt 2 % og 
gebyrinntektene øker med rundt 40 % fra kr 0,6 mill. krone til 1,2 mill. kroner. Endringen 
på gebyrinntektene skyldes at forventede inntekter i 2017 avviker i fra tidligere år.  

 

8. Gebyrområde REGULERINGSPLAN 

 
 
Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å reduseres med rundt 21 % fra 0,75 mill. kroner 
til 0,59 mill. kroner. De indirekte kostnadene forventes å øke med rundt 2 % og 
gebyrinntektene reduseres med rundt 5 % fra 0,9 mill. kroner til 0,5 mill. kroner. 
 

9. Gebyrområde KONTROLL AV PRIVATE AVLØPSANLEGG 

 
 
Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å reduseres med rundt 22 % fra 0,5 mill. kroner 
til 0,4 mill. kroner. De indirekte kostnadene forventes å øke med rundt 2 % og 
gebyrinntektene ligger relativt stabile med en liten økning på rundt 3 %. 
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10. Gebyrområde BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER 

 
 
Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 25 %. De indirekte kostnadene 
forventes å øke med rundt 2 % og gebyrinntektene øker med rundt 35 % fra 0,1 mill. kroner 
til 0,2 mill. kroner.  
 

11. Gebyrområde DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN 

 
 
Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 160 %. De indirekte kostnadene 
forventes å øke med rundt 2 % fra og gebyrinntektene går ned med rundt 5 %. 
 

12. Gebyrområde EIERSEKSJONERING 

 

Dette er et nytt selvkostområde fra 2018. Vi har liten erfaring å bygge på for å anslå hva 

utgiftene og inntektene vil bli i planperioden. Først ved avleggelse av regnskapet for 2018 

vil vi få tilstrekkelig data til å kunne bygge en fullstendig selvkostmodell.  
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4. Rebudsjettering av investeringer i 2018 
 
Det foreslås en rebudsjettering av investeringer fra 2018 til 2019 i egen sak til 
kommunestyret til behandling i desember.  
 

  

Økning Reduksjon Reduksjon Økning

02303 1040 2221 207 Helhetlig Frøystad 5 000 000

02701 1040 3812 207 Helhetlig Frøystad 2 000 000

02301 1040 3814 208 Harestua Arena, Idrettshall og barnehage 6 800 000

02303 1040 2611 306 Lunner helse- og omsorgssenter 5 300 000

02301 1040 2221 427 EPC prosjekt 1 200 000

04701 1040 3351 551 Bidrag til etablering av Klemmaparken 515 000

02302 1040 3323 555 Trafikksikkerhetstiltak 2015 500 000

02303 1040 3401 557 Grøa vannverk 100 000

02303 1040 3451 557 Grøa vannverk 5 100 000

02301 1040 3531 613 Bygg til kjemikaliedosering avløp Sørås 500 000

02001 1040 2535 620 Maskiner kjøkken LOS 300 000

02301 1040 2221 623 Harestua skole, utrede kapasitetsutvidelse 4 000 000

02701 1040 2221 715 Oppgradering nød- og ledelys 200 000

02101 1040 2221 716 Bil vaktmester 650 000

02001 1040 1301 717 Avfallssystemer på alle avdelinger 150 000

01952 1040 3601 718 Klimaregnskap 100 000

02701 1040 3451 719 Økt brannvannskapasitet på Roa VA 6 000 000

02001 1040 1208 722 Elektronisk manntall 60 456

02301 1040 2221 723 Harestua skole, brannforebyggende tiltak 4 600 000

02303 1040 3451 725 Høydebasseng Nordstrand skidestinasjon 2 500 000

02001 1040 1301 803 Oppgradere nød og ledelys 200 000

02003 1040 1208 804 IKT årlige investeringer 400 000

02003 1040 1208 805 Digitaliseringsprosjektet, videreføring 400 000

02003 1040 1208 806 Digitaliseringsstrategi 500 000

02301 1040 2612 811 Inventar omsorgsboliger Roa 3 000 000

02301 1040 2221 812 Robot gulvvasker 400 000

02301 1040 1301 813 Adgangskontroll Lunner rådhus 120 000

02301 1040 1301 814 Innbruddsalarm / kamera 180 000

02301 1040 2221 815 Solskjerming skolekjøkken Harestua 100 000

02302 1040 3322 817 Gatelys 500 000

02302 1040 3323 820 Gangveg Melby-Heimly 2 000 000

02303 1040 3501 823 Pumpestasjon avløp Rypsekkvegen 1 600 000

02303 1040 3451 824 Fjellhammer-Bjørgeseter tilknytning 2 500 000

02303 1040 3531 824 Fjellhammer-Bjørgeseter tilknytning 2 500 000

02303 1040 3501 826 Harestua renseanlegg utbygging 4 500 000

02303 1040 3531 827 Avløpspumpestasjon Nordstrandkollen 1 000 000

02302 1040 3321 828 Kommunal veg til Stubbengmoen 10 000 000

09102 1040 8701 850 Bruk av lån ovf til 2019 41 683 500

07291 1040 8411 850 MVA komp investering ovf til 2019 9 835 456

08101 1040 2211 208 Harestua arena, tilskudd 13 615 000

08101 1040 2531 306 LHOS, tilskudd 1 507 000

08101 1040 2221 427 Tilskudd overført til 2018 199 500

08301 1040 3323 555 Trafikksikkerhetstiltak 2015, tilskudd 50 000

08501 1040 3451 557 Gran sin andel overført til 2018 2 650 000

08501 1040 3401 557 Gran sin andel overført til 2018 75 000

07701 1040 3451 725 Høydebasseng Nordstrand, refusjon fra private 860 000

07701 1040 3321 828 Veg Stubbengmoen, refusjon fra private 4 000 000

08301 1040 3321 828 Veg Stubbengmoen, tilskudd fra fylkeskommuner 1 000 000

Sum 75 475 456 0 0 75 475 456

Netto 0

Utgift Inntekt

Art Ansv. Tjeneste Pros. Tekst

Rebudsjettering av investeringer fra 2018 til 2019 - endringer til budsjett 2019
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5. Gebyrer og betalingssatser 2019 
 

1. Gebyrer og egenbetalinger 2019 

Gebyrer og egenbetalinger vedtas av kommunestyret på samme møte som 
budsjettbehandlingen for det enkelte år finner sted. Dersom det vedtas endringer i 
satser i løpet av året, eller det kommer endringer fra sentralt hold, vil satsene bli 
innarbeidet i dette dokumentet. 
 
Prisjusteringer er gjort ut i fra følgende: 

• samlet pris- og lønnsvekst 2,8 % (deflator) 

• lønnsvekst 3,25 % 

• prisvekst 1,9 %. 

• statlige føringer på satser 

• selvkostberegninger 

• praksis fra andre kommuner 

 
I kapitlene under følger prislister for de kommunale tjenestene for 2019. For å 
orientere om endringer fremkommer også satsene for 2018 i tabellene under de 
enkelte områdene.  
 

2. Barnehager 

Betalingssatsene endres i samsvar med statsbudsjettets forslag om økning i 
maksimalpris fra 1.1.2019. 
 

Tjeneste 
Pris 2018 
kr/mnd. 

Pris 2019 
kr/mnd. 

Pris-
endring kr 

Pris-
endring % 

Barnehageplass, 5 dager pr. uke 2 910 2 990 80 2,7 % 

Barnehageplass, 4 dager pr. uke 2 619 2 691 72 2,7 % 

Barnehageplass, 3 dager pr. uke 2 328 2 392 64 2,7 % 

Kostpenger, 5 dager pr. uke 331 337 6 1,9 % 

Kostpenger, 4 dager pr. uke 265 270 5 1,9 % 

Kostpenger, 3 dager pr. uke 199 202 4 1,9 % 
Tabell 65 Barnehagekostnader 

Beregninger er gjort ut fra prinsippet om at en del utgifter er de samme uansett 
hvor mange dager som tilbys. Av den grunn vil 3 og 4 dagers plass koste noe mer i 
forhold til hva full plass skulle tilsi (Gjøvik-modellen).  
 
Det gis 30 % reduksjon for 2. barn og 50 % fra og med 3. barn i søskenmoderasjon. 
Barn med lengst oppholdstid defineres som første barn. Dersom søsken har samme 
oppholdstid defineres eldste barn som første barn.  
 
Betaling for kost kommer i tillegg til ordinær betaling for plass. Ved henting av 
barn etter stengetid påløper et gebyr på kr 300 pr dag. 
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Det nasjonale minstekravet til redusert foreldrebetaling for familier med lav 
inntekt som ble innført 1. mai 2015, foreslås videreført i 2019 av regjeringen. 
Denne moderasjonsordningen sikrer at foreldrebetalingen per år for en heltidsplass 
i barnehage maksimalt skal utgjøre seks prosent av den samlede person- og 
kapitalinntekten til husholdningen, med maksimalprisen som øvre grense.  
 
Ordningen med fritak i foreldrebetalingen i barnehagen for 20 timer per uke til alle 
3, 4 og 5-åringer for familier med lav inntekt videreføres. Fra 1. august 2019 er 
inntektsgrensen foreslått satt til kr 548 500 pr år. Ordningen for redusert 
foreldrebetaling er søknadsbasert. 
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3. Skolefritidsordning 

 

3.1 Satser per barn måles ut i fra antall timer i SFO 

 
Tabell 66 Satser SFO 

Timer 

pr. 

uke

Pris    

2018 

kr/mnd.

Pris    

2019 

kr/mnd.

Pris- 

endring     

kr

Timer 

pr. 

uke

Pris    

2018 

kr/mnd.

Pris    

2019 

kr/mnd.

Pris- 

endring     

kr

Timer 

pr. 

uke

Pris    

2018 

kr/mnd.

Pris    

2019 

kr/mnd.

Pris- 

endring     

kr

1,75 293 301 8 12,00 1 541 1 584 43 21,25 2 691 2 767 75

2,50 367 377 10 12,25 1 566 1 610 44 21,50 2 716 2 792 76

3,25 441 453 12 12,50 1 590 1 635 45 21,75 2 740 2 816 77

3,50 465 478 13 12,75 1 614 1 659 45 22,25 2 765 2 842 77

3,75 490 504 14 13,00 1 638 1 684 46 22,50 2 814 2 893 79

4,00 513 527 14 13,25 1 664 1 710 47 22,75 2 837 2 917 79

4,25 538 553 15 13,50 1 688 1 735 47 23,00 2 863 2 943 80

4,50 563 579 16 13,75 1 713 1 761 48 23,25 2 887 2 968 81

4,75 588 604 16 14,00 1 859 1 911 52 23,50 2 912 2 994 82

5,00 612 629 17 14,25 1 884 1 936 53 23,75 2 936 3 018 82

5,25 636 654 18 14,50 1 909 1 962 53 24,00 2 959 3 042 83

5,50 660 678 18 14,75 1 933 1 987 54 24,25 2 985 3 068 84

5,75 686 705 19 15,00 1 957 2 012 55 24,50 3 009 3 093 84

6,00 831 854 23 15,25 1 981 2 037 55 24,75 3 034 3 119 85

6,25 856 880 24 15,50 2 007 2 063 56 25,00 3 058 3 144 86

6,50 880 905 25 15,75 1 084 1 115 30 25,25 3 082 3 169 86

6,75 905 930 25 16,00 2 055 2 112 58 25,50 3 107 3 194 87

7,00 930 956 26 16,25 2 079 2 137 58 25,75 3 132 3 220 88

7,25 954 981 27 16,50 2 104 2 163 59 26,00 3 156 3 244 88

7,50 978 1 005 27 16,75 2 129 2 188 60 26,25 3 180 3 269 89

7,75 1 003 1 031 28 17,00 2 154 2 214 60 26,50 3 204 3 294 90

8,00 1 027 1 056 29 17,25 2 177 2 238 61 26,75 3 230 3 320 90

8,25 1 053 1 082 29 17,50 2 201 2 263 62 27,00 3 254 3 345 91

8,50 1 076 1 106 30 17,75 2 226 2 289 62 27,25 3 279 3 371 92

8,75 1 101 1 132 31 18,00 2 374 2 440 66 27,50 3 303 3 396 92

9,00 1 125 1 157 32 18,25 2 397 2 464 67

9,25 1 272 1 308 36 18,50 2 422 2 490 68

9,50 1 297 1 333 36 18,75 2 446 2 515 68

9,75 1 321 1 358 37 19,00 2 471 2 541 69

10,00 1 326 1 363 37 19,25 2 496 2 565 70

10,25 1 333 1 370 37 19,50 2 520 2 590 71

10,50 1 393 1 432 39 19,75 2 544 2 615 71

10,75 1 419 1 459 40 20,00 2 569 2 641 72

11,00 1 444 1 484 40 20,25 2 593 2 666 73

11,25 1 468 1 509 41 20,50 2 618 2 691 73

11,50 1 493 1 535 42 20,75 2 642 2 716 74

11,75 1 516 1 558 42 21,00 2 667 2 742 75
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Det gis 20 % søskenmoderasjon for barn nummer to og flere. Moderasjonen gis til 
det barnet med lavest tilbud. 
 
Alle satser er økt i takt med deflator på 2,8 % fra 2018 til 2019.  
 

3.2 Kostpenger 

Betaling for kost kommer i tillegg til ordinær betaling for barnehageplass. Satser 
for kost per barn i SFO fremkommer av tabellen under. 
 

 
Tabell 67 Kostpenger 

 

  

Kostpenger

Pris    

2018 

kr/mnd.

Pris    

2019 

kr/mnd.

Pris- 

endring     

kr

Pris-

endring     

%

Kostpenger, 1 dag i uka 63 64 1 1,9 %

Kostpenger, 2 dag i uka 125 127 2 1,9 %

Kostpenger, 3 dag i uka 188 192 4 1,9 %

Kostpenger, 4 dag i uka 250 255 5 1,9 %

Kostpenger, 5 dag i uka 313 319 6 1,9 %

Enkeltdager, formiddag 47 48 1 1,9 %

Enkeltdager, ettermiddag 115 117 2 1,9 %

Enkeltdager, heldag 157 160 3 1,9 %

Enkeltdag - ferie 261 266 5 1,9 %
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4. Pleie- og omsorgstjenester 

Betaling for pleie- og omsorgstjenester er fastsatt i henhold til Lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester med tilhørende Forskrift om egenandel for kommunale 
helse- og omsorgstjenester. I tillegg kommer lokale tilpasninger der det er 
anledning for dette.  
5.  

Vi følger til en hver tid gjeldende statlige satser. Satsene vil kunne bli endret i 
løpet av året i tråd med statlige føringer. Grunnlag for vurdering av betalingsevne 
(maksbeløp) er husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag og 
ektefelle/samboer og eventuelt barn under 18 år, ved siste avlagte ligning.  
 

4.1 Hjemmetjenesten og praktisk bistand 

Tjenester 
Pris 2017 
kr/mnd 

Pris 2018 
kr/mnd 

Pris 2019 
kr/mnd 

Prisendring 
kr 

Prisendring 
% 

Inntekt under 2 G 200 205 210 5 2,4 % 

Inntekt mellom 2 og 3 G 755 775 800 25 3,3 % 

Inntekt mellom 3 og 4 G 1 222 1 254 1 290 36 2,9 % 

Inntekt mellom 4 og 5 G 1 661 1 704 1 750 46 2,7 % 

Inntekt over 5 G 2 173 2 230 2 300 70 3,1 % 
Tabell 68 Satser hjemmetjenesten 

 
Inntekten til den enkelte bruker danner grunnlag for prisen på hjemmetjenester og 
praktisk bistand. Satsene bygger på sentrale føringer og kan ikke endres av 
kommunen. Nye satser kommer i mai 2019. 
 

Folketrygdens grunnbeløp (G) utgjør fra 1. mai 2018 kr 96 883. Grunnbeløpet 
justeres årlig med virkning fra 1. mai. 
 
Satsene er uavhengig av antall timer hjelp en mottar i måneden, med ett unntak. 
Dersom antall timer en mottar tjenester på i en måned blir så få at en kommer 
over selvkost pr. time i den måneden tjenesten leveres, vil bruker i stedet for full 
pris for tjenesten betale timepris ganger faktisk antall timer.  
 
Selvkost beregnes til en gjennomsnittlig timelønn for den tjenesten som utføres, 
tillagt sosiale utgifter samt administrasjonsutgifter som skal utgjøre 10 prosent av 
timelønnen og sosiale utgifter. Tidsforbruket rundes av til nærmeste halvtime. 
Beregnet selvkost pr. time fra 1. januar 2018 er kr 461. 
 
Egenandelen kan ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til 
å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger. 
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4.2 Matombringing 

Dette er en abonnementsordning hvor brukeren betaler for antall middager som er 
bestilt per måned.  
 

Tjenester 
Pris 2018 

kr 
Pris 2019 

kr 

Pris-
endring 

kr 

Pris-
endring 

% 

Matombringing, pr. porsjon 82 85 3 4 % 
Tabell 69 Satser matombringing 

 
I prisen på matombringing inngår blant annet reelle utgifter til råvarer, pakkeutstyr 
og transport. Strøm og arbeidskostnader inngår ikke. 
 

4.3 Trygghetsalarm 

Tjenester 
Pris 2018 
kr/mnd. 

Pris 2019 
kr/mnd. 

Pris-
endring 

kr 

Pris-
endring 

% 

Leie av trygghetsalarm 350 360 10 3 % 
Tabell 70 Satser trygghetsalarm 

 

4.4 Transport dagsenter/dagopphold 

Prisen for transport til og fra dagsenter/dagopphold baserer seg på husstandens 
inntekt.  
 

Dagopphold, transport til og fra 
Pris 2018 

kr/dag 
Pris 2019 

kr/dag 

Pris-
endring 

kr 

Pris-
endring 

% 

Inntekt mellom 0 og 2 G 0 0 0 0 % 

Inntekt mellom 2 og 4 G 125 130 5 4 % 

Inntekt over 4 G 255 260 5 2 % 
Tabell 71 Satser transport 

 
Folketrygdens grunnbeløp (G) utgjør fra 1. mai 2018 kr 96 883. Grunnbeløpet 
justeres årlig med virkning fra 1. mai. 
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4.5 Rehabilitering/korttidsopphold 

Egenandel ved korttidsopphold fastsatt i tråd med forskrift om egenandel for 
kommunale helse- og omsorgstjenester. Egenandelen for dag-/nattopphold ved bo- 
og aktivitetssentra fastsettes uavhengig av inntekt og endres i takt med sentrale 
forskrifter.  
 

Tjenester 
Pris 2018 

kr 
Pris 2019 

kr 

Pris-
endring 

kr 

Pris-
endring 

% 

Kortidsopphold, pr. døgn 160 160 0 0 % 

Dagoppholde 80 85 5 6 % 

Avlastningsopphold, pr. døgn 0 0 0 0 % 
Tabell 72 Satser rehabilitering/korttidsopphold 

 

Betaling for korttidsopphold i institusjon følger de til enhver tid anbefalte satser 
fastsatt av helse- og omsorgsdepartementet. Avlastningsopphold er gratis. Prisene 
over er i tråd med rundskriv I-1/2017 om fribeløp og egenandeler for kommunale 
helse- og omsorgstjenester. Prisene endres årlig i tråd med sentrale føringer så 
snart disse er kjent.  
 

4.6 Langtidsopphold i institusjon 

Vederlag for langtidsopphold følger forskrift om vederlag for opphold i institusjon 
mv. av 21. desember 1988 med de rom som gis for å utvise skjønn.  
 
Med hjemmel i forskrift om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester 
fastsettes egenbetaling for brukere på langtidsopphold til inntil 75 % av brukerens 
inntekt, fratrukket et fribeløp pr. år på kr 8 200, der inntekten ikke overstiger 
folketrygdens grunnbeløp. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales 
inntil 85 %. For pasienter som kommer på tomannsrom uten å ønske det gis det et 
fribeløp på kr 39 300 pr. år.  
 
Samboere beregnes som om de var gifte når trygdeetaten har behandlet dem som 
gifte.  
 
Dersom man har bolig blir dokumenterte boligutgifter fratrukket i 
beregningsgrunnlaget i inntil 3 måneder med maksgrense fastsatt til kr 3 000 pr. 
måned. Hvis det ikke er noen gjenlevende ektefelle/ samboer hjemmeboende. 
 
Maksimal egenandel for langtidsopphold pr. måned er kr 25 000. Kontrollberegning 
foretas en gang per år. 
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4.7 Vaksinering ved Lunner Helsestasjon 

Vaksiner 

Pris    
2018        

kr 

Pris    
2019       

kr 

Pris- 
endring    

kr 

Pris- 
endring    

% 

Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste 
(Boostrix – Polio) - Revaksinering 284 300 16 5,3 % 

Konsultasjon for å ta vaksine 200 200 0 0,0 % 
Tabell 73 Vaksinering 

Barnevaksiner er gratis 
 
Vaksine gis kun sammen med Konsultasjon, total pris er kr 500,- 

 

4.8 Øvrig 

Det selges krykker for kr 300 pr. sett, utleveres på LOS. 
 
 

5. Sosialhjelp 
Sosialhjelpssatsene i Lunner følger statens anbefalte satser, jf. Arbeids- og 
sosialdepartementets rundskriv - Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk 
stønad. 
 
Sosialhjelpssatser benyttes av NAV Hadeland for beregning av økonomisk støtte til 
livsopphold. De benyttes også av Flyktningtjenesten til beregning av ventestønad til 
flyktninger som ennå ikke har startet i introduksjonsordningen. 
 
 
 

Basisbeløp Pr. mnd. Pr. uke Pr. dag 

Enslig 6 050 1 411 201 

Ektepar/samboer 10 100 2 356 336 

Bofellesskap 5 050 1 178 168 

Hjemmeboende ungdom 3 950 921 132 

Barn 0-5 2 350 548 78 

Barn 5-10 3 050 711 101 

Barn 11-18 3 950 921 131 

Lommepenger institusjon 2 250 519 74 
Tabell 74 Basisbeløp 
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Nødhjelp Pr. dag 

Enslig 100 

Ektepar/samboer 168 

Bofellesskap 84 

Barn 0-5 39 

Barn 5-10 50 

Barn 11-18 65 
Tabell 75 Nødhjelp 

 

6. Gebyrer for plan, byggesak og oppmåling 
Gebyrer etter plan- og bygningsloven, lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) 
og lov om eierseksjon (eierseksjoneringsloven) med tilhørende forskrifter. 
 
Gebyrene er i tråd med vedtatt gebyrregulativ.  
 

6.1 Byggesaker  

Ved levering via Byggsøk-bygning, innvilger vi en rabatt på 30 % av basisgebyret. 
Dette under forutsetning av at søknaden er komplett og at kommunen ikke trenger 
å etterspørre tilleggsdokumentasjon. Rabatten gjelder ikke søknader om 
dispensasjoner eller ansvarsretter. 

 
Dersom byggesøknad fører til avslag eller ikke kommer til utførelse, skal du betale 
80 % av fullt gebyr. Eventuelt dispensasjonsgebyr må du betale fullt ut. 
 

 

Tjenester 

Pris     
2018      

kr 

Pris          
2019            

kr 

Pris- 
endring      

kr 

Pris- 
endring     

% 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra a) 

Nybygg - boligbygg og fritidsbygg, 1. boenhet 21 700 27 800 6 100 22 % 

Nybygg - boligbygg og fritidsbygg,tillegg pr. boenhet 
utover den første 

8 800 11 300 2 500 22 % 

Nybygg - frittliggende garasjer, uthus, anneks og 
båthus, 1. enhet 

12 000 15 400 3 400 22 % 

Nybygg - frittliggende garasjer, uthus, anneks og 
båthus, tillegg pr. enhet utover den første 

6 000 7 700 1 700 22 % 

Frittliggende garasjer, uthus, anneks og båthus som 
inngår i byggesak med bolig eller fritidsbolig  

5 800 7 400 1 600 22 % 

Tilbygg, påbygg, underbygging, ombygging – til 
beboelse  

14 700 18 800 4 100 22 % 
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Tjenester 

Pris     
2018      

kr 

Pris          
2019            

kr 

Pris- 
endring      

kr 

Pris- 
endring     

% 

Tilbygg, påbygg, underbygging, ombygging - garasje, 
uthus, anneks, båthus 

5 800 7 400 1 600 22 % 

Nybygg næring/industri og tilsvarende bygninger, 
herunder landbruksbygg >1000m2< 500m2 1) 

52 000 53 500 1 500 3 % 

Tilbygg/påbygg næring industri og tilsvarende 
bygninger, herunder landbruksbygg < 50m2  2) 

13 200 13 600 400 3 % 

Enklere bygninger som kaldtlager/vekshus/ uisolerte 
lagerbygg og haller < 500 m2  1) 

32 000 32 900 900 3 % 

Tilbygg/påbygg enklere bygninger som 
kaldtlager/vekshus/ uisolerte lagerbygg og haller < 
50 m2  2) 

13 200 13 600 400 3 % 

Plassering av annen bygning, konstruksjon eller 
anlegg – herunder ledningsanlegg og 
antennesystemer 

4 400 5 600 1 200 21 % 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra b) 

Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak 
nevnt under PBL § 20-1, 1.ledd litra a) 

8 600 11 000 2 400 22 % 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra c) 

Fasadeendring 4 650 5 900 1 250 21 % 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra d) 

Bruksendring/vesentlig utvidelse/vesentlig endring 
av tidligere drift av tiltak nevnt i PBL § 20-1, 1.ledd, 
litra a) - pr. bruksenhet, med bygningsendringer 

14 700 18 800 4 100 22 % 

Bruksendring/vesentlig utvidelse/vesentlig endring 
av tidligere drift av tiltak nevnt i PBL § 20-1, 1.ledd, 
litra a) - pr. bruksenhet, uten bygningsendringer 

8 600 11 000 2 400 22 % 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd, litra e) 

Riving av tiltak nevnt under PBL § 20-1, 1.ledd, litra 
a) 

4 600 5 900 1 300 22 % 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra f) 
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Tjenester 

Pris     
2018      

kr 

Pris          
2019            

kr 

Pris- 
endring      

kr 

Pris- 
endring     

% 

Oppføring/endring/reparasjon av bygningstekniske 
installasjoner – herunder bygging av ny pipe, inkl. 
ansvarsrett 

4 400 5 600 1 200 21 % 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra g) 

Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i 
boliger samt annen ombygging som medfører 
fravikelse av bolig,- Pr. bruksenhet 

8 400 11 000 2 600 24 % 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra h) 

Oppføring av innhegning mot veg 1 700 2 300 600 26 % 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra i) 

Plassering av skilt, reklameinnretninger og lignende 
Første skilt 

1 700 2 200 500 23 % 

Deretter pr. skilt 900 1 200 300 25 % 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra j) 

Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner 
eller anlegg > 2 år 

4 400 5 600 1 200 21 % 

Plassering av midlertidig bygninger, konstruksjoner 
eller anlegg, ansvarsbelagt > 2år 

14 700 18 800 4 100 22 % 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra k) 

Vesentlig terrenginngrep 8 400 11 100 2 700 24 % 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra l) 

Anlegg av veg, parkeringsplass eller landingsplass 14 700 18 800 4 100 22 % 

Tiltak som krever søknad og tillatelse etter PBL § 20-4, og som kan forestås av 
tiltakshaver  

Mindre tiltak på bebygd eiendom, jf. PBL § 20-4      
litra a), mindre byggearbeid 

7 200 9 200 2 000 22 % 

Mindre tiltak på bebygd eiendom, jf. PBL § 20-4     
litra a), mindre rivetiltak 

3 300 4 200 900 21 % 

Alminnelige driftsbygninger i landbruket, jf.             
PBL § 20-4 litra b), 0-1000 m2 

8 600 11 000 2 400 22 % 
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Tjenester 

Pris     
2018      

kr 

Pris          
2019            

kr 

Pris- 
endring      

kr 

Pris- 
endring     

% 

Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg, 
jf. PBL § 20-4, litra c), som nevnt i PBL § 20-1, første 
ledd, litra j), < 2 år 

4 400 5 600 1 200 21 % 

Andre mindre tiltak, jf. PBL § 20-4 litra d) - mindre 
byggearbeider, tilbygg eller frittliggende bygg inntil 
25 m2 BYA og veranda < 50 m2 (evt. rivearbeider er 
inkludert i gebyret) 

1 800 2 300 500 22 % 

Kommunens merarbeid ved etterspørsel etter 
ferdigattest 

1 600 2 000 400 20 % 

Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse etter PBL § 20-5, men krever registrering i 
kart og matrikkel 

Registrering i kart og matrikkel av bygg som blir 
revet, herunder kontroll av tiltakets lovlighet 

1 100 1 400 300 21 % 

Registrering av øvrige tiltak i kart og matrikkel, 
herunder kontroll av tiltakets lovlighet 

1 600 2 000 400 20 % 

Etterspørsel ved manglende innrapportering av 
ferdige tiltak etter PBL § 20-5 (registreringspliktige 
tiltak) 

1 100 1 400 300 21 % 

Igangsettingstillatelser i tillegg til rammetillatelse 

Tillegg for hver igangsettingstillatelse 6 400 8 200 1 800 22 % 

Endringssøknader 

Endrings- eller tilleggssøknad, pr. endring/tillegg       
§ 20-3-tiltak 

3 700 4 700 1 000 21 % 

Endrings- eller tilleggssøknad, pr. endring/tillegg       
§ 20-4-tiltak 

1 900 2 400 500 21 % 

Dispensasjoner 

Dispensasjon fra PBL m/forskrifter og gjeldende 
arealplan - dispensasjoner som ikke krever høring 
etter pbl av 2008 kap. 19 og/eller politisk behandling 

7 000 7 000 0 0 % 

Deretter pr. dispensasjonsforhold i samme sak 2 500 2 500 0 0 % 

Andre dispensasjoner fra PBL m./forskrifter 6 200 6 200 - - 

Dispensasjon som krever høring etter PBL av 2008 
kap. 19 og/eller politisk behandling 

18 300 18 300 0 0 % 

Deretter pr. dispensasjonsforhold i samme sak 2 500 2 500 0 0 % 
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Tjenester 

Pris     
2018      

kr 

Pris          
2019            

kr 

Pris- 
endring      

kr 

Pris- 
endring     

% 

Godkjenning av ansvarsrett 

Lokal godkjenning av foretak 1 500 1 500 0 0 % 

Personlig godkjenning og godkjenning av selvbygger 1 500 1 500 0 0 % 

Etterspørsel etter tilleggsopplysninger for tiltak etter § 20-3 

Kommunens merarbeid for tiltak - Arbeid med 
etterspørsel etter tilleggsopplysninger for å få 
komplett søknad 

4 300 5 500 1 200 22 % 

Purring etter tilleggsopplysninger pr. gang 2 100 2 700 600 22 % 

1) Tillegg kr 30 pr. m2, 500-1000 m2. Utover dette kr 15 pr. m2. 

Tabell 76 Byggesaker 

 
Gebyr som vi ikke kan fastsette på annen måte, eller som vi skal beregne etter 
medgått tid, har en timesats på kr 1 000.  
 

For saksbehandling som påløper i samband med ulovlig arbeid og/eller arbeid som 
er utført i strid med tillatelse/bestemmelser eller satt i gang uten tillatelse, gis et 
tilleggsgebyr med 50 % av gebyrgrunnlaget for tillatelsen. Foretak eller person kan 
ilegges overtredelsesgebyr for forhold som er nevnt i Pbl. § 32-8. 
 

6.2 Opprettelse av matrikkellenhet 

6.2.1 Opprettelse av grunneiendom og festegrunn 

Areal 
Pris 2018        

kr 
Pris 2019       

kr Prisendring   kr 
Prisendring    

% 

0-500 m2 7 100 9 400 2 300 24 % 

501-2000 m2 21 800 29 000 7 200 25 % 

2001-3000 m2 23 000 30 600 7 600 25 % 

3001-4000 m2 24 200 32 100 7 900 25 % 

4001-5000 m2 25 300 33 600 8 300 25 % 

5001-7000 m2 26 500 35 200 8 700 25 % 

7001-10000 m2 28 800 38 300 9 500 25 % 

>10000 m2 1)  28 100 31 700 3 600 11 % 

1) I tillegg kommer kr 2 200 pr. 5 daa intervall. 
Tabell 77 Opprettelse av grunneiendom og festegrunn 
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For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning påløper et 
tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning. 
 
Ved avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering påløper gebyr for utført 
arbeid når saken blir trukket før den er fullført, blir avvist, ikke lar seg 
matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke 
kan bli fullført på 1/3 av satsene over. 
 
Ved oppmåling av tilgrensende tomt med samme rekvirent og dato, gir vi følgende 
reduksjonen i pris pr. fradelt tomt: 
 

Antall fradelt 
tomt 

Prisreduksjon 

2 – 5 15 % 

6 – 10 20 % 

11 -15 25 % 

16-20 30 % 

21-    35 % 
Tabell 78 Prisreduksjon oppmåling 

 

6.2.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 

 

Tabell 79 Matrikulering 

 
For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning påløper et 
tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning. 
 
Ved avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering påløper gebyr for utført 
arbeid når saken blir trukket før den er fullført, blir avvist, ikke lar seg 
matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke 
kan bli fullført på 1/3 av satsene over. 
 
 

Areal

Pris 2018        

kr

Pris 2019       

kr

Prisendring   

kr

Prisendring    

%

0-500 m2 7 100 9 400 2 300 24 %

501-2000 m2 21 800 29 000 7 200 25 %

2001-3000 m2 23 000 30 600 7 600 25 %

3001-4000 m2 24 200 32 100 7 900 25 %

4001-5000 m2 25 300 33 600 8 300 25 %

5001-7000 m2 26 500 35 200 8 700 25 %

7001-10000 m2 28 800 38 300 9 500 25 %

>10000 m2 1) 28 800 38 300 9 500 25 %

1) I tillegg kommer kr 2 700 pr. 5 daa intervall.
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6.2.3 Oppmåling av uteareal pr. eierseksjon 

Areal 
Pris 2018        

kr 
Pris 2019       

kr 
Prisendring   

kr 
Prisendring    

% 

0-50 m2 2 200 2 900 700 24 % 

501-250 m2 4 100 5 400 1 300 24 % 

251-2000 m2 6 200 8 200 2 000 24 % 

2001 m2 - 1) 2 200 2 900 700 24 % 

1) Økning pr. påbegynte 1000 m2 
Tabell 80 Oppmåling 

 

For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning påløper et 
tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning. 

 

6.2.4 Oppretting av anleggseiendom 

 

Tabell 81 Oppretting av anleggseiendom 

 

For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning påløper et 
tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning. 
 

6.2.5 Registrering av jordsameie 

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie blir fakturert etter medgått tid. 
 

6.2.6 Grensejustering  

 

Tabell 82 Grensejustering 

Volum

Pris 2018        

kr

Pris 2019       

kr

Prisendring   

kr

Prisendring    

%

0-2000 m3 5 100 6 800 1 700 25 %

2001- 1) 2 000 2 700 700 26 %

1) Økning pr. påbegynte 1000 m
3

Volum

Pris 2018        

kr

Pris 2019        

kr

Prisendring   

kr

Prisendring    

%

0-250 m3 5 100 7 700 2 600 34 %

251-1000 m3 7 800 10 400 2 600 25 %

0-250 m3 1 000 1 300 300 23 %

251-1000 m3 2 000 2 700 700 26 %

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Anleggseiendom
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Ved gebyr for grensejustering kan vi justere arealet for de involverte eiendommene 
med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En 
eiendom kan ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før 
justeringen. For grensejustering til veg- og jernbaneformål kan andre arealklasser 
gjelde. 
 
For anleggseiendom kan vi justere volumet med inntil 5 % av anleggseiendommens 
volum, men den maksimale grensen er satt til 1000 m3. 
 

6.2.7 Arealoverføring 

 

Tabell 83 Arealoverføring 

 
Ved arealoverføring skal det gjennomføres oppmålingsforretning og tinglysing. 
Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- 
og jernbaneformål. 
 
For anleggseiendom kan ikke volum, som man skal overføre fra en matrikkelenhet 
til en annen, være registrert på en tredje matrikkelenhet. Vi kan bare overføre til 
en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede.  
Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. 
 
  

Volum

Pris 2018        

kr

Pris 2019       

kr

Prisendring   

kr

Prisendring    

%

0-250 m3 10 100 13 400 3 300 25 %

251-1000 m3 14 400 19 200 4 800 25 %

Tillegg pr. nytt 

påbegynt 500 m2 2 200 2 900 700 24 %

0-250 m3 10 100 13 400 3 300 25 %

251-1000 m3 14 400 19 200 4 800 25 %

Tillegg pr. nytt 

påbegynt 500 m2 2 200 2 900 700 24 %

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Anleggseiendom
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6.2.8 Kartlegging av eksisterende grense 

 

Tabell 84 Kartlegging av eksisterende grense 

 

6.2.9 Utstedelse av matrikkelbrev 

Tjenester 
Pris 2018        

kr 
Pris 2019       

kr 
Prisendring    

kr 
Prisendring    

% 

Inntil 10 sider 200 178 -22 -12 % 

Over 10 sider 400 350 -50 -14 % 
Tabell 85 Utstedelse av matrikkelbrev 

 

Endring i maksimalsatsene blir regulert av Statens kartverk i takt med den årlige 
kostnadsutviklingen. 
 

  

Tjenester

Pris 2018        

kr

Pris 2019       

kr

Prisendring   

kr

Prisendring    

%

Inntil 2 punkter 2 000 2 700 700 26 %

For overskytende 

grensepunkt - pr. 

punkt 650 900 250 28 %

Inntil 2 punkter 4 500 6 000 1 500 25 %

For overskytende 

grensepunkt - pr. 

punkt 950 1 300 350 27 %

Inntil 2 punkter el. 

100 m grenselengde 5 200 6 900 1 700 25 %

For hvert nytt punkt 

el. påbegynt 100 m 950 1 300 350 27 %

Der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av 

rettigheter 

Privat grenseavtale
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6.3 Saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg 

Tabell 86 Mindre avløpsanlegg 

 
De samlede gebyrene skal ikke overstige de nødvendige kostnadene som kommunen 
har til saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg. Gebyrberegningen er 
basert på forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften) og kommunal forskrift av 1.februar 2007 om gebyrer for 
saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg. 

 
Saksbehandlingsgebyret skal du betale i form av et engangsgebyr ved behandling av 
søknad om en utslippstillatelse og ved endring/omgjøring av utslippstillatelse. 
Større endring/omgjøring av utslippstillatelser følger de samme satsene som søknad 
om utslippstillatelse. Det er kommunen som avgjør hva som er en mindre eller 
større endring.  

 
Den som har avløpsanlegg som er omfattet av forskrift om utslipp fra mindre 
avløpsanlegg betaler et årlig gebyr pr. avløpsanlegg.  

 

Tjenester

Pris    

2018     

kr

Pris    

2019      

kr

Pris-

endring     

kr

Pris-

endring     

%

Søknad om utslippstillatelse, anlegg < 15 PE 1) 5 100 6 700 1 600 23,9 %

Søknad om utslippstillatelse, anlegg > 15 PE 17 000 22 300 5 300 23,8 %

Mindre endringer av utslippstillatelse < 15 PE 3 400 4 600 1 200 26,1 %

Mindre endringer av utslippstillatelse > 15 PE 5 100 6 700 1 600 23,9 %

Større endringer av utslippstillatelse < 15 PE 5 100 6 700 1 600 23,9 %

Større endringer av utslippstillatelse > 15 PE 17 000 22 300 5 300 23,8 %

Kontrollgebyr anlegg < 15 PE 310 320 10 3,1 %

Kontrollgebyr anlegg > 15 PE < 2000 PE 620 640 20 3,1 %

1)
 
PE er den mengden av organisk stoff som blir brutt ned biologisk med et biokjemisk oksygensforbruk 

over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn.



 

 
Budsjett 2019 og økonomiplan 2019- 2022 

135 

6.4 Seksjonering etter eierseksjoneringsloven 

 

Tjenester 

Pris 2018        

kr

Pris 2019       

kr

Prisendring   

kr

Prisendring    

%

Oppretting av ny eierseksjon - nybygg

2-3 seksjoner 7 500 7 500 100 %

4-8 seksjoner 9 400 9 400 100 %

Flere enn 8 seksjonerer prisen for 4-8 seksjoner+ tillegg på kr 500,- pr ny 

seksjon. Maksimalt gebyr er 3 x satsen for 4-8 seksjoner.

Tjenester 

Pris 2018        

kr

Pris 2019       

kr

Prisendring   

kr

Prisendring    

%

Oppretting av ny eierseksjon - eksisterende bygg

1-3 seksjoner 8 750 8 750 100 %

4-8 seksjoner 10 600 10 600 100 %

Flere enn 8 seksjonerer prisen for 4-8 seksjoner+ tillegg på kr 500,- pr ny 

seksjon. Maksimalt gebyr er 3 x satsen for 4-8 seksjoner.

Tjenester 

Pris 2018        

kr

Pris 2019       

kr

Prisendring   

kr

Prisendring    

%

Reseksjonering

1-3 seksjoner 12 500 12 500 100 %

4-8 seksjoner eller 

fellesareal endres 15 000 15 000 100 %

Flere enn 8 seksjonerer prisen for 4-8 seksjoner+ tillegg på kr 500,- pr ny 

seksjon. Maksimalt gebyr er 3 x satsen for 4-8 seksjoner.

Tjenester 

Pris 2018        

kr

Pris 2019       

kr

Prisendring   

kr

Prisendring    

%

Sletting/ oppheving av seksjonert sameie

Saksbehandlingsgebyr 

for sletting/ 

oppheving 5 000 5 000 100 %

Tjenester 

Pris 2018        

kr

Pris 2019       

kr

Prisendring   

kr

Prisendring    

%

Saker som ikke fullføres

Arbeid ikke igangsatt 0

Før matrikkulering 80% gebyr

Saken er matrikulert Fullt gebyr

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, avslag, må 

avskrives, ikke lar seg matrikkelføre eller av andre grunner ikke kan 

fullføres.
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Andre kostnader:         

Tinglysningsgebyr.         

Oppmålingsforretning for uteareal (grunnareal) som inngår i en seksjon 

betales etter kap. 12 og kommer i tillegg til prisene over.   
 

Tabell 87 Seksjonering etter eierseksjoneringsloven 

 
Gebyr ved avslag utgjør 50 % av satsene i tabellen over. Tinglysningsgebyr utgjør til 
en hver tid gjeldende satser og betales til kommunen, som videresender gebyret til 
Statens kartverk.  
 

6.5 Arealplansaker, delesaker og konsekvensutredninger mv.  

Etter dette gebyrregulativet skal det betales gebyr for: 

• behandling av private forslag til reguleringsplaner 

• konsekvensutredninger i de tilfeller der kommunen er ansvarlig myndighet 

• endringer av reguleringsplaner  

• dispensasjoner fra plan- og bygningslov med forskrifter, arealplaner 

• fradelingsaker  

 

6.5.1 Privat forslag til reguleringsplan eller vesentlig endring av 
gjeldende arealplan 

 
Tabell 88 Privat forslag til reguleringsplan eller vesentlig endring av gjeldende arealplan 

 

Basisgebyr dekker kostnadene fram til saken er å anse som offentlig plansak, det vil 
si når kommunen legger planer ut til offentlig ettersyn. Dersom kommunen må 
bruke tid på uavklarte rammer etter lov, forskrift, statlige eller regionale føringer, 
overordnet plan eller vedtak påløper det et tilleggsgebyr. Bearbeidingsgraden 
defineres slik: 

Pris  2018         

kr

Pris  2019        

kr

Pris- 

endring    

kr

Pris- 

endring    

%

Enkel sak 78 960 78 960 0 0 %

Mer omfattende sak 112 320 112 320 0 0 %

Komplisert sak 142 200 142 200 0 0 %

Enkel sak 8 000 8 000 0 0 %

Mer omfattende sak 15 700 15 700 0 0 %

Komplisert sak 1) 23 700 23 700 0 0 %

Enkel sak 1) 8 000 8 000 0 0 %

Mer omfattende sak 1) 15 700 15 700 0 0 %

Komplisert sak 1) 23 700 23 700 0 0 %

Tjenester

Basisgebyr

Tillegg for ramme-

avklaring

Tillegg for 

bearbeiding

1) M instregebyr - faktureres etter medgått tid og til sakkyndig bistand. 
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• Enkel sak - Få og små manglende rammeavklaringer i forhold til gjeldende 
plan(er) (inntil ett dagsverk). 

• Mer omfattende sak - I samsvar med overordnet plan, men manglende 
detaljavklaringer (fra 1-4 dagsverk tilleggsarbeid for kommunen). 

• Komplisert sak - Forslag i strid med overordnet plan eller offentlig vedtak. 
Dersom kommunen som ledd i saksbehandlingen fram til saken blir en offentlig 
plansak må bruke tid på bearbeiding av planpresentasjon, skal du betale et 
tilleggsgebyr som angitt i tabellen. Bearbeidingsgraden defineres slik: 

• Enkel sak - Noen mindre justeringer må utføres. 

• Mer omfattende sak - Kommunal bearbeiding av planforslaget som krever fra      
1-4 dagsverk. 

• Komplisert sak - Stor grad av kommunal bearbeiding av planforslaget kreves. 
 

6.5.2 Endring av reguleringsplaner 

For forslag om endring av gjeldende reguleringsplan skal det betales følgende 
gebyr: 
 

Tjenester   

Pris    
2018         

kr 

Pris    
2019        

kr 

Pris- 
endring    

kr 

Pris- 
endring    

% 

Mindre endringer uten forelegging 5 900 5 900 0 0 % 

Mindre endringer med forelegging 13 800 13 800 0 0 % 
Tabell 89 Endring av reguleringsplaner 

 
Andre endringer faktureres i tråd med satsene i kapittel 6.5.1. I tillegg skal det for 
klassene kreves gebyr for tilleggsarbeid etter tabellen i samme kapittel. 
 

6.5.3 Konsekvensutredning 

I de tilfeller hvor kommunen er godkjenningsmyndighet for søkers konsekvens-
utredning etter plan- og bygningsloven, betales gebyr etter brukte timeverk og 
utgifter som kommunen har til sakkyndig bistand.  
 

Tjenester   

Pris    
2018         

kr 

Pris    
2019        

kr 

Pris- 
endring    

kr 

Pris- 
endring    

% 

Minstegebyr pr. utredet forhold 15 600 15 600 0 0 % 
Tabell 90 Konsekvensutredning 
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6.5.4 Fradelingssaker 

Tjenester 

Pris           
2018          

kr 

Pris          
2019          

kr 

Pris- 
endring      

kr 

Pris- 
endring    

% 

Søknad i regulert område (regulerings- eller bebyggelsesplan) 

Deling i samsvar med grenser fastsatt i 
godkjent regulerings- eller bebyggelsesplan 
-  1. parsell 

4 000 5 100 1 100 22 % 

Deling i samsvar med grenser fastsatt i 
godkjent regulerings- eller bebyggelsesplan 
- tillegg pr. parsell utover den første 

1 000 1 300 300 23 % 

Andre grenser enn i godkjent plan eller der 
disse ikke er fastlagt i regulerings- eller 
bebyggelsesplan - Byggetomt herunder også 
tilleggsareal til eksisterende byggetomt -       
1. parsell 

8 800 11 300 2 500 22 % 

Andre grenser enn i godkjent plan eller der 
disse ikke er fastlagt i regulerings- eller 
bebyggelsesplan - Byggetomt herunder også 
tilleggsareal til eksisterende byggetomt -  
tillegg pr. parsell utover den første 

1 400 1 800 400 22 % 

Andre grenser enn i godkjent plan eller der 
disse ikke er fastlagt i regulerings- eller 
bebyggelsesplan - Andre formål - 1. parsell 

5 000 6 400 1 400 22 % 

Andre grenser enn i godkjent plan eller der 
disse ikke er fastlagt i regulerings- eller 
bebyggelsesplan - Andre formål - tillegg pr. 
parsell utover den første 

1 400 1 800 400 22 % 

Søknad i uregulert strøk 

Byggetomt herunder også tilleggsareal til 
eksisterende byggetomt - 1. parsell 

8 800 11 300 2 500 22 % 

Byggetomt herunder også tilleggsareal til 
eksisterende byggetomt - tillegg pr. parsell 
utover den første 

1 400 1 800 400 22 % 

Andre formål - 1. parsell 5 000 6 400 1 400 22 % 

Andre formål - tillegg pr. parsell utover       
den første 

1 400 1 800 400 22 % 
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Tjenester 

Pris           
2018          

kr 

Pris          
2019          

kr 

Pris- 
endring      

kr 

Pris- 
endring    

% 

Dispensasjoner fra PBL m/forskrifter og gjeldende arealplan 

Dispensasjon fra PBL m/forskrifter og 
gjeldende arealplan. Dispensasjoner som ikke 
krever høring etter pbl av 2008 kap. 19 
og/eller politisk behandling 

7 000 7 000 0 0 % 

Deretter pr. dispensasjonsforhold i samme sak 2 500 2 500 0 0 % 

Andre dispensasjoner fra PBL m./forskrifter 6 200 6 200 - - 

Dispensasjon som krever høring etter pbl av 
2008 kap. 19 og/eller politisk behandling 

18 300 18 300 0 0 % 

Deretter pr. dispensasjonsforhold i samme sak 2 500 2 500 0 0 % 

Tabell 91 Fradelingssak 

 

6.5.5 Gebyr for kopiering av geodata 

Papirkopi av grunnbasen 

Pris    
2018         

kr 

Pris    
2019        

kr 

Pris- 
endring    

kr 

Pris- 
endring    

% 

A0 950 950 0 0 % 

A1 650 650 0 0 % 

A2 200 200 0 0 % 

A3 i farge 50 50 0 0 % 
 Tabell 92 Kopiering av geodata 

 
Det gis 20 % rabatt for påfølgende kopier. Dersom det blir utarbeidet egne 
temakart faktureres det etter medgått tid i tillegg til papirkopiene med kr 1 000 
pr. time. For kopi av digital kartbase levert på SOSI-format for de kartdata som du 
ikke kan ta ut via webkart, betaler du et administrasjonsgebyr på kr 1 100. 
Kartutsnitt i pdf-format tilrettelagt for A4 sender vi gratis på e-post. 
 

6.6 Gravegebyr 

Dette er et gebyr for en tillatelse som blir gitt for arbeid på kommunal grunn/veg. 
Gebyret er hjemlet i vegloven § 57. Gebyret skal dekke befaring samt dekke 
eventuelle senskader.  
 

 
Tabell 93 Gravegebyr 

Pris 2018 

kr

Pris 2019 

kr

Prisendring 

kr

Prisendring

%

2 800 2 800 0 0 %
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7. Kommunale avgifter 

7.1 Engangsgebyr vann og avløp 

Tabell 94 Engangsgebyr 

 

7.2 Årsgebyr vann og avløp 

 
Tabell 95 Årsgebyr 

 

7.3 Enhetspriser bygningstyper vann og avløp 

 

Pris 

2018 

kr/år

Pris 

2019 

kr/år

Prisendring 

kr

Prisendring 

%

Normal sats, pr. enebolig (EG) 12 421 12 670 249 2 %

Midlertidig tilknyttning, tilknytningsgebyr (EG)11 728 11 963 235 2 %

Normal sats, per enebolig (EG) 17 248 17 593 345 2 %

Midlertidig tilknyttning, tilknytningsgebyr (EG)11 728 11 963 235 2 %

Tjenester - beløp inkl. mva

Vann - 

Engangsgebyr

Avløp - 

Engangsgebyr

Pris 

2018 

kr/år

Pris 

2019 

kr/år

Prisendring 

kr

Prisendring 

%

Abonnementsgebyr 1 188 1 525 338 22 %

Leie av vannmåler 156 160 4 2 %

Stengign/åpning av vannforsyning 1 425 1 454 29 2 %

Forbruksgebyr pr. m3
9,03 11,60 2,58 22 %

Abonnementsgebyr 1 386 1 800 414 23 %

Forbruksgebyr pr. m3
28,13 31,68 3,55 11 %

Vann - 

Årsgebyr

Avløp - 

Årsgebyr

Tjenester - beløp inkl. mva

Pris 2018 

kr/år

Pris 2019 

kr/år

Pris 2018 

kr/år

Pris 2019 

kr/år

Enebolig, 1 EG 12 421 12 670 17 248 17 593 594 2 %

Leilighet i enebolig, 1/4 EG 3 105 3 168 4 313 4 399 149 2 %

Tomannsbolig, 2 EG 24 843 25 340 34 495 35 185 1 188 2 %

Rekkehus pr. boenhet, 1 EG 12 421 12 670 17 248 17 593 594 2 %

Hus i kjede pr. boenhet, 1 EG 12 421 12 670 17 248 17 593 594 2 %

Terrassehus pr. boenhet < 100 m
2
, 1/2 EG 6 211 6 335 8 624 8 796 296 2 %

Terrassehus pr. boenhet > 100 m
2
, 1 EG 12 421 12 670 17 248 17 593 594 2 %

Småhus og boligbygg med 3 boliger el. fl.                         

< 60 m
2 
pr. boenhet, 1/4 EG 3 105 3 168 4 313 4 399 149 2 %

Småhus og boligbygg med 3 boliger el. fl.                

60-100 m
2 
pr. boenhet, 1/2 EG 6 211 6 335 8 624 8 796 296 2 %

Småhus og boligbygg med 3 boliger el. fl.                  

> 100 m
2 
pr. boenhet, 1 EG 12 421 12 670 17 248 17 593 594 2 %

Fritidsboliger, 1 EG 12 421 12 670 17 248 17 593 594 2 %

Garasje 0 0 0 0 0 0 %

VANN AVLØP

Tjenester - beløp inkl. mva

Pris-

endring 

kr

Pris-

endring 

%
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Tabell 96 Enhetspriser bygningstyper 

 

7.4 Septikk 

 
Tabell 97 Septikk 

 

7.5 Renovasjon 

Forurensingsloven krever at renovasjonsordningen er selvfinansierende. I praksis 
betyr dette at alle kostnadene for ordningen skal fordeles på abonnenten i form av 
et gebyr. 

Tabell 98 Renovasjon 

 
Det gis et fradrag på kr 200 for godkjent egenkompostering av matavfall.  
 
Renovasjonsgebyrene for 2019 er i tråd med budsjett for Hadeland og Ringerike 
avfallsselskap AS. 

Pris 2018 

kr/år

Pris 2019 

kr/år

Pris 2018 

kr/år

Pris 2019 

kr/år

Næringsbygg/off. bygg BRA < 30 m
2

0 0 0 0 0 0 %

Næringsbygg/off. bygg BRA, 30-160 m
2
, 1 EG 12 421 12 670 17 248 17 593 594 2 %

Næringsbygg/off. bygg BRA, 161-500 m
2
, 2 EG 24 843 25 340 34 495 35 185 1 188 2 %

Næringsbygg/off. bygg BRA > 500 m
2
, 1 EG for hver 

påbegynte 500 m
2

0 0 0 0 0 0 %

Landbruksbygg, pr. bygg, 1 EG 12 421 12 670 17 248 17 593 594 2 %

Bygg m/midlertidig tilknytning < 4 mnd.,                          

1/4 EG 3 105 3 168 4 313 4 399 149 2 %

Bygg m/midlertidig tilknytning, 4-12 mnd.,            

1/2 EG 6 211 6 335 8 624 8 796 296 2 %

Bygg m/midlertidig tilknytning > 12 mnd., 1 EG 12 421 12 670 17 248 17 593 594 2 %

Tjenester - beløp inkl. mva

VANN AVLØP Pris-

endring 

kr

Pris-

endring 

%

Pris 2018 

kr/år

Pris 2019 

kr/år

Prisendring 

kr

Prisendring 

%

Slamvskiller/septikktank
2)
,
 
pr. m

3
 (min. 4 m

3
) 466 373 -93 -25 %

Tette tanker, pr. m
3
 (min. 4 m

3
) 378 303 -75 -25 %

Gråvannnstank, pr. m
3
 (min. 4 m

3
) 466 373 -94 -25 %

Oppmøte utenom rute, pr. tømming 911 729 -183 -25 %

Hastetillegg (innen 24 timer) 1 821 1 456 -365 -25 %

Septikk
1)

Tjenester - beløp inkl. mva

1) En tømming hert annet år i fast oppsatt rute, 1/2 gebyr faktureres årlig. Andre tjenester fakureres i hht. faktura fra 

entreprenør.2) Inkl. minirenseanlegg.

Pris 2018 

kr/år

Pris 2019 

kr/år

Prisendring 

kr

Prisendring 

%

Boliger, 140 liter dunk 3 163 3 416 254 7 %

Boliger, 240 liter dunk 5 060 5 466 406 7 %

Boliger, 360 liter dunk 9 488 10 249 761 7 %

Gangtillegg
1)
, 10-30 m 375 405 30 7 %

Gangtillegg
1)
, 30-50 m 688 743 55 7 %

Gangtillegg
1)
, 50-100 m 1 000 1 080 80 7 %

Hytter 1 250 1 350 100 7 %

Tjenester - beløp inkl. mva

1) Tillegg for de som har sine dunker stående utover 10 meters grense fra kjørbar vei.

Renovasjon
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7.6 Feiertjeneste 

Feie- og tilsynstjenesten er behovsprøvd og finansieres ved gebyrer innenfor 
selvkost.  
 

Tabell 99 Feiing 

 

8. Eiendomsskatt 
Eiendomsskatt til kommunene utskrives etter reglene i «lov om eigedomsskatt til 
kommunane» av 16.juni 1975 nr. 29. Kommunestyret i Lunner har vedtatt 
utskrivning av eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven §§ 2 og 3. 
 
Kommunestyret viderefører utskrivning av eiendomsskatt på alle eiendommer i hele 
kommunen jf. § 3 bokstav a. 
 
Lunner kommune innførte differensierte skattesatser i 2018. Dette videreføres i 
2019. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige 
eiendommene i 2019 settes til 4,8 promille. Skattesats som gjelder for boliger og 
fritidseiendommer settes til 3,3 promille. 
 
Boligeiendommer og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr 450 000 jf. 
esktl. §11 
 
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a fritas «Eigedom åt stiftingar eller 
institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten». 
 
Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Fakturering skjer sammen med de 
øvrige kommunale avgiftene i 2. og 3. termin (mai og august) 
 

9. Husleie for kommunale boliger 
Husleiens størrelse er avhengig av kvaliteten på boligen, og fastslås ikke før 
innflytting finner sted. Fastsettelse av husleie for kommunale boliger vedtas i egne 
saker hvor det gjøres en vurdering av leiebeløpet opp mot blant annet 
betalingsevne og trygdestørrelse for brukergruppen. Husleien indeksreguleres etter 
konsumprisindeksen en gang i året. 
 

9.1 Omsorgsboliger Roa 

 
Kommunen tildeler omsorgsboliger på Roa etter vedtak. 

 

Pris 2018 

kr/år

Pris 2019 

kr/år

Prisendring 

kr

Prisendring 

%

Hus 713 713 0 0 %

Hytte m/pipe
1)

713 676 -36 -5 %

1) Km faktureres i tillegg.

Feiing

Tjenester - beløp inkl. mva
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Tabell 100 Omsorgsboliger Roa 

 

10. Utlån av kommunale bygg 
Samfunn og miljø er den formelle utlåner av kommunale bygg.  
 

 
Tabell 101 Utlån av kommunale bygg 

Omsorgsboliger Roa

Pris    

2018         

kr

Pris    

2019        

kr

Enkeltbolig 9 700

Skjermet bolig 9 700

Dobbeltbolig 11 800

Sted

Pris     

2018      

kr

Pris          

2019            

kr

Pris- 

endring      

kr

Pris- 

endring     

%

Kommunestyresalen 470 470 0 0 %

Kantine 180 180 0 0 %

Møterom 180 180 0 0 %

Kantine og aktivitetsdel 730 730 0 0 %

Peisestue 180 180 0 0 %

Hele senteret ved spesielle arrangementer 1) 1 680 1 680 0 0 %

Forsamlingssal med kjøkken 470 470 0 0 %

Forsamlingssal 180 180 0 0 %

Hele senteret ved spesielle arrangementer med 

unntak av vigslet del 1)
1 190 1 190 0 0 %

Data-rom m/maskiner 750 750 0 0 %

Andre lokaler (privat formål) 250 250 0 0 %

Kjellerstue 470 470 0 0 %

Bord og stoler (eksternt utlån) - grunnpris 225 225 0 0 %

Bord (eksternt utlån) - Tillegg til grunnpris pr. 

stk.
22 22 0 0 %

Bord (eksternt utlån) - Tillegg til grunnpris pr. 

stk.
5 5 0 0 %

Annet

1) Pris pr. helg (fredag kveld - søndag)

Rådhuset

Skolene

Bergosenteret

Omsorgssenteret Harestua

Lunner barnskole
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Tabell 102 Utlån av kommunens haller 

 

Utlånspriser i helger for øvrige låntakere og for utlån til inntektsgivende 
arrangementer avtales særskilt. Registrerte politiske partier skal ikke betale for lån 
av lokaler til nødvendig møtevirksomhet.  
 
Undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige, skal etter søknad 
stilles vederlagsfritt til disposisjon for studieforbund og medlemsorganisasjoner ved 
avholdelse av kurs med tilskudd etter kapittel 2 i lov om voksenopplæring. 
 
Utlånsprisene reguleres hvert 3. år om ikke annet er beskrevet, neste regulering er 
pr. 1.1.2020. 
 
Utlån av Bergosenteret og Harestua omsorgssenter skal det ikke beregnes leie for 
der aktiviteten er sammenfallende med formålet til utleiestedet. Tjenesteleder har 
myndighet til å låne ut barnehager/SFO. 
 

Offentlig bading 

Pris    
2018         

kr 

Pris    
2019        

kr 

Pris- 
endring    

kr 

Pris- 
endring    

% 

Barn (tom. 10. kl.trinn) 20 20 0 0 % 

Voksen 50 50 0 0 % 

Familie 120 120 0 0 % 
Tabell 103 Offentlig bading 

 

Pris pr. time for 2019

Innenbygds 

junior 

tilkyttet lag 

og 

foreninger

Innenbygds 

senior 

tilknyttet lag 

og foreninger 

på ukedag

Innenbygds 

senior 

tilknyttet lag 

og foreninger 

i helger

Øvrige på 

ukedager

Lunnerhallen 65 190 300 430

Lunnerhallen - kun vestibyle 125 125 125 125

Skøyenhallen 50 120 200 430

Harestua arena - idrettshallen, 1/1 hall 65 190 300 430

Harestua arena - idrettshallen, 1/2 hall 65 95 215 -

Harestua arena - idrettshallen, 1/4 hall 65 65 110 -

Harestua arena - bordtennishallen 65 190 300 430

Harestua arena - turnhallen 65 190 300 430
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11. Gebyr og satser for bibliotek 

 
Tabell 104 Erstatning ved biblioteket 

 
Etter 3. purring sendes faktura på materialets kostnad og kr 130 i påløpt purregebyr. I 
tillegg faktureres kr 100 i behandlingsgebyr. 
 
Ved erstatning kan låner selv kjøpe inn det som er tapt eller ødelagt og levere et nytt 
eksemplar på biblioteket, før erstatningskrav er sendt. Alt nytt materiale, det vil si inntil 
to år gammelt, erstattes med full pris dersom den er høyere enn satsene angitt i tabellen 
ovenfor. 
 
 

12. Kulturskolen 

Undervisning 

Pris    
2018         

kr/semester 

Pris    
2019       

kr/semester 

Pris- 
endring    

kr/semester 

Pris- 
endring    

% 

Gruppeundervisning 1 138 1 168 30 2,6 % 

Individuell undervisning 1 535 1 575 40 2,5 % 

Subsidiert pris 8 186 8 399 213 2,5 % 

Kulturverksteder, pr. kurs minimum 549 563 14 2,5 % 

Kulturverksteder, pr. kurs maksimum 895 918 23 2,5 % 
Tabell 105 Kulturskolen 

En årstime er 60 minutter i 38 uker (skoleår). 
Det er søskenmoderasjon fra barn nr. 2 på 50 % av elevavgift for individuell eller 
gruppeundervisning, gjelder kun et undervisningstilbud pr. barn. 
 

 

Pris    

2018         

kr

Pris    

2019       

kr

Pris- 

endring    

kr

Pris- 

endring    

%

1. purring 30 30 0 0 %

2. purring 40 40 0 0 %

3. purring 60 60 0 0 %

Bøker barn og ungdom 300 300 0 0 %

Bøker voksne 400 400 0 0 %

Lydbøker voksne 400 400 0 0 %

Lydbøker barn 300 300 0 0 %

Språkkurs 400 400 0 0 %

Spill 400 400 0 0 %

Film (DVD) 200 200 0 0 %

Tidsskrifter 100 100 0 0 %

Svart/hvit 2 2 0 0 %

Farge 4 4 0 0 %

Lånekort Tapt lånekort 30 30 0 0 %

Gebyr og satser

Purregebyr

Erstatning

Kopiering
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13. Borgerlige vigsler 
Fra 1. januar 2018 overtok kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. I henhold til 
ekteskapsloven § 12b er det ordfører og varaordfører som har vigselsmyndighet på 
vegne av Lunner kommune. 
 
Vigselstilbudet skal være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer 
som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap her. 
Lunner kommune tilbyr vigsel til andre kommuners innbyggere på samme 
betingelser som for egne innbyggere. Kommunen kan ta betaling for nødvendige 
merkostnader dersom kommunen tilbyr vigsel ut over det vanlige tilbudet om tid og 
sted. 
 
 

 

Tabell 106 Borgerlige vigsler 

 

14. Bevillingsavgift og skjenkeavgift 
Avgifter beregnes basert på omsetning av alkohol med satsene fastsatt i forskrift av 
8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Andre avgifter 
knyttet til forvaltning av alkohollovens bestemmelser og etablererloven fastsettes 
også i forskrift. Lunner kommune følger den til en hver tid gjeldende forskrift på 
området.  
 
Alkoholforskriften fastsetter bevilgningsgebyrene for påfølgende år. Gebyrsatsene 
som vil gjelde for 2019, fastsettes november 2018.  
 
Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår av gangen for hver enkelt bevilling 
på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. 
 
Gebyret skal betales etter følgende satser: 
 
Salg  
0,21 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 
 
Skjenking av alkoholholdig drikk 

• 0,47 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 

• 1,24 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2  

• 4,09 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3  

 

Vigsler av brudefolk

Pris    

2018        

kr

Pris    

2019       

kr

Pris- 

endring    

kr

Hverdager, mellom kl. 08:00 og 15:30 0 0 0

Hverdager, før kl. 08:00 og etter 15:30 600 600 0

Øvrige dager 600 600 0



 

 
Budsjett 2019 og økonomiplan 2019- 2022 

147 

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1 630 for salg og kr 5 100 for skjenking. 
Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal 
settes lavere. 
 
For ambulerende bevilling kan det kreves et gebyr på inntil kr 360 pr. gang. 
 
For skjenkebevilling ved en enkeltanledning kan det kreves et gebyr på inntil               
kr 1 300 pr. gang. 
 
Alkoholprøve – kunnskapsprøve, jf. forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk § 
5-6 belastes med et forskuddsgebyr på kr 400. 

 

15. Ved og tennbriketter 
Dagsenter Søndre produserer tennbriketter til kr 15 pr. pose og ved til kr 40 pr. 60 
liter sekk (inkl. mva). 

 

16. Betalingsbetingelser 
Egenbetaling innenfor pleie- og omsorgstjenestene faktureres i stor grad etter 
forbruk, det vil si etterskuddsvis, og med forfall den 20. i måneden (for eksempel 
forbruk i september forfaller til betaling 20. november).  
 
Husleie, barnehage og skolefritidsordning faktureres med forfall den 20. i måneden 
kravet gjelder for.  
 
Kommunale gebyrer faktureres 4 ganger pr. år med forfall; 20. mars, 20. mai, 20. 
september og 20. november.  
 
Lunner kommune tilbyr avtalegiro og eFaktura for fakturaer innenfor alle områder. 
Kunder oppretter avtalen via sin nettbank eller ved hjelp av sin bankforbindelse. Vi 
benytter EHF faktura (elektronisk handels format) til stat, kommuner og 
virksomheter som er registrert med elektronisk adresse i ELMA registeret.  

 

17. Kommunal fakturering 
Fakturaen sendes ut til kunden senest 2 uker før forfallsdato. Dersom kunden har 
spørsmål om fakturagrunnlaget, rettes disse henvendelsene til den som har 
produsert grunnlaget. Faktura inneholder informasjon om at det ved for sen 
betaling vil bli belastet lovbestemt forsinkelsesrenter og purregebyr i henhold til 
gjeldende satser. 

 

18. Innfordring 
Fakturaer som ikke er betalt innen forfallsdato, blir innfordret av kommunens 
økonomiavdeling. På purreblanketten framgår det hva slags type krav det gjelder 
og hvilket fakturanummer som står ubetalt. Det er også angitt dato for når kravet 
forfalt til betaling og betalingsfrist for purrenotaen. Ved for sen betaling vil det fra 
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forfall bli beregnet forsinkelsesrente etter den til en hver tid gjeldende rentesats. 
Dersom kunden har betalingsproblemer og ønsker henstand, må de henvende seg til 
kommunens økonomiavdeling. Kundene oppfordres til å ta kontakt tidligst mulig for 
å komme fram til en løsning. 
 
Det blir beregnet renter på alle ubetalte kommunale krav. Renter blir beregnet 
med virkning fra første dag etter forfall og med sats for forsinkelsesrenter – for 
tiden 8,5 % p.a. (justeres 01.01 og 01.07). Forsinkelsesrenten og purregebyr vil bli 
regulert i henhold til finansdepartementets fastsettelse. Purregebyr er for tiden kr 
70. 
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6. Kommunestyrets vedtak 

Kommunestyret fattet følgende vedtak 13.12.2018 i sak 126/18 som er innarbeidet i dette 
dokumentet:  
 
Vedtak: 
 
1. Økonomiplan 2019-2022 

• Økonomiplan drift 2019-2022 vedtas i tråd med tabellene i kapittel 5.3. 

• Økonomiplan investering 2019-2022 vedtas i tråd med tabellene i kapittel 6.5. 

• Total kostnadsramme per prosjekt vedtas i tråd med skjema 2b i dokumentets kapittel 

6.5. Etter behandling i kommunestyret får Rådmannen fullmakt til å oppdatere tabeller 

og dokumentet for øvrig som følge av vedtak. Kommunestyret delegerer til rådmannen 

å innarbeide effekter av vedtatte endringer i budsjett 2019 i og i planperioden. 

 
2. Årsbudsjett 2019 

• Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B (kapittel 5.2) med 

følgende endringer: 

 
 
 

• Rådmannen får fullmakt til å oppdatere obligatoriske skjema og dokumentet for øvrig 

som følge av kommunestyrets vedtak. 

• Investeringsbudsjettet med finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B 

(kapittel 6.1) med følgende endring: 

o Anskaffelse av brøyteskjær, fresere og grusskur utsettes til etter anbudsrundene 

for brøyting og strøing 2019. Det må da gjøres en ny vurdering av behovet for 

slike investeringer. 

2019 2020 2021 2022

 Endring ift. 

2018 

 Endring ift. 

2019 

 Endring ift. 

2020 

 Endring ift. 

2021 

1A Eiendomsskatt -400 000 0 0 0 Økning ut over formannskapets vedtak.

1A Bruk av disp fond -189 000 189 000 Tilskudd til Mental Helse Lunner.

1A Avsetning til disp fond 75 125 870 000 615 000 -300 000 Til gode etter vedtatte endringer.

1B Buffer    -3 000 000 0 0 0 Det avsettes ikke midler til buffer.

1B

Flytting av 

budsjettmidler      -565 125 0 0 0 

Opprinnelig forslag på kr 733 434 ble redusert og 

det skal legges frem sak til vurdering for 

kommunestyret.

1B Kvalitetsrådgiver -540 000 -180 000 0 0 Tiltak innarbeides ikke.

1B

Nærværskonsulent (3-

årig prosjektstilling, 

oppfølging av 

handlingsplan for 

nærvær) 0 0 -635 000 0 

Endret til 2-årig nærværsressurs fra 3-årig 

prosjektstilling. 

1B

Hjemmetjenesten 

redusert nattevakt 1 000 000 Opprinnelig tiltak 1 mill. kroner utgår.

1B Uteplass v/Tunet 189 000 -189 000 Tilskudd til Mental Helse Lunner.

1B

Tiltak fra klima og 

energiplanen -300 000 0 0 300 000 

Opprinnelig forslag var på kr 300 000. Dette skal 

ikke innarbeides som fast tiltak.

1B Innsparing skole 3 000 000 -1 000 000 0 0 Innsparing på skole fjernes.

1B

Ekstra innsparing 

barnehager 500 000 0 0 0 Ekstra innsparing barnehager fjernes.

1B

Legge ned Harestua 

barnehage 160 000 220 000 0 0 Harestua barnehage legges ikke ned.

1B

Legge ned Harestua 

barnehage 70 000 90 000 20 000 0 Harestua barnehage legges ikke ned.

Sum 0 0 0 0

Endring i 

skjema

Endringer fra 

rådmannens forslag 

til kommunestyrets 

KOMMENTAR
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o Rebudsjettering av investeringer fra 2018 til 2019 kommer i tillegg. Disse 

innarbeides i skjemaene i henhold til tabell i vedlegg 4. 

 

• Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på tjenesteområdene. 

• Marginavsetning på 8 % opprettholdes. 

• Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som 

Stortinget fastsetter.  

• I medhold av Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres utskriving av eiendomsskatt i 

hele kommunen i 2019. Satser og bunnfradrag endres i forhold til i 2018 for boliger og 

hytter. Satsen settes til 3,3 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder 

fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 

kr 450 000 av takstverdi. Satsen for verker, bruk og næring endres til 4,8 promille. Det 

er ikke bunnfradrag på dette. 

• Det delegeres til rådmannen å fastsette endelige satser for kommunalt tilskudd til drift 

og investering for private barnehager. 

• Renter av gavefond og selvkostfond skal avsettes de respektive fondene. Det avsettes 

ikke renter på de øvrige fondene. 

• Garantirammen for sosialtjenestens virksomhet i 2019 settes til kr 1 300 000. 

 
3. Låneopptak 

• Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2019 på kr 199 149 400 med en 

avdragstid på 44 år for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. I tillegg 

godkjenner kommunestyret opptak av lån til investeringer på kr 42 000 000 over 37 år 

som gjelder lån til investeringer i 2018 som er utsatt til 2019. 

• Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 10 mill. kroner i lån med en avdragstid på 30 

år i Husbanken til innvilgelse av startlån. 

• Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån, signere for låneopptak og godkjenne 

rentevilkår. 

 
4. Verbalvedtak 

• Rådmannen skriver i budsjettdokumentet at det er nødvendig å igangsette et større 

omstillingsarbeid i 2019. Kommunestyret slutter seg til dette. I dette arbeidet må det 

beskrives omstillings– og effektiviseringstiltak som får kommunens økonomi i balanse og 

som gir rom for vekst og utvikling.  

 

Tilsvarende, som i kommunestyrets vedtak i forbindelse med budsjettet for 2018, må 

dette bygge på et tett samarbeid mellom rådmann, politisk nivå og de ansattes 

organisasjoner.  

 

De politiske komiteer må engasjeres i denne prosessen innenfor respektive 

ansvarsområder. Omstillingsarbeidet må forankres i det forpliktende 

trepartssamarbeidet. 

 

Det skal i arbeidet med budsjettet for 2020 utarbeides et årshjul for budsjettprosessen 

som vedtas tidlig i 2019. 
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Det skal utarbeides en rammesak for det kommende års budsjettarbeid 2020 som skal 

komme til behandling i kommunestyrets møte i juni. Rammesaken skal sikre tidlig 

politisk involvering, bedre forståelse og forankring, felles virkelighetsbilde av 

utfordringer og muligheter, samt gi noen føringer for rådmannens videre arbeid med 

budsjett. 

 

Rådmannen bes komme til kommunestyret med en sak tidlig i 2019 som beskriver 

nærmere hvordan dette arbeidet kan gjennomføres. 

 

• Ladestasjoner til el-biler ved kommunens bygg skal være levert og driftet av 

profesjonelle tilbydere hvor brukerne må betale for å lade. Dette må være et prinsipp 

for alle slike ladeplasser. Saken må sendes tilbake til kommunestyret for behandling før 

tiltak iverksettes. 

 
 

 
  
 


