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1 Innledning 

 Oppdrag 1.1
Kommunestyrene i Gran og Lunner vedtok 30. oktober 2014, henholdsvis i sak 103/14 og sak 131/14, 

«Program for prosess, organisering og framdrift Kommunereform, fase 1 og 2». Programmet 

fastlegger hvilke utredninger som skal ligge til grunn når kommunene skal ta stilling til om de 

sammen skal etablere en felles kommune på Hadeland.  

 Mandat 1.2

Demografi: 
Demografi er et gjennomgående tema som påvirker de øvrige temaene.

 

Økonomi 
Det økonomiske fundamentet er viktig i forhold til hvordan Gran kommune og Lunner kommune kan 
bygge en ny kommune som oppfyller kriteriene ekspertutvalget la til grunn for en ny 
kommuneinndeling. Finansieringsevna sier noe om kommunens evne til å levere et tilstrekkelig 
omfang av tjenester og håndtere uventa utgifter og svingninger i utgiftene. 
Siden regjeringa har varslet nytt inntektssystem for kommunene fra 2016, bør arbeidet gjennomføres 
i en enkel og begrenset form. 
Dersom en vurderer å etablere en større kommune, er det også forventninger om at dette skal gi 
stordriftsfordeler med tilhørende kostnadseffektivitet. 

 

 Arbeidsform 1.3
Arbeidsgruppe for Demografi – økonomi har følgende sammensetning: 
Maria Rosenberg  Controller, Lunner 
Ole Øystein Larsen  Rådgiver personal, Lunner 
Morten Gausen   Økonomisjef, Gran 
Leif Arne Vesteraas  Samfunnsutviklingssjef, Gran   
 
Saksbehandler for arbeidsgruppa: Edvin Straume, Gran kommune 
 

Følgende bør som et minimum kartlegges/sammenstilles: 

 Befolkningssammensetning og – framskrivninger i dagens kommuner? 

 Resultater fra Folkehelseundersøkelsen for Gran og Lunner kommuner 

 Bosettingsmønster 

Når det gjelder arbeidet med økonomiske konsekvensene vil en ta utgangspunkt i følgende 
problemstillinger: 

 Hva er situasjonen i kommunene når det gjelder økonomiske nøkkeltall? 
Balansegjennomgang vil være det viktigste 

 Hvordan vil rammeoverføringene påvirkes dersom Gran kommune og Lunner kommune 
etablerer en ny kommune?  
Tall hentes gjennom bruk av NY KOMMUNE. 

 Hva er innsparingspotensialet i forhold til administrasjonskostnader? 

 Hva vil det å etablere en ny kommune innebære i forhold til eiendomsskatt, kommunale 
avgifter og gebyrer? 

 Vil en større organisasjon medføre mer byråkrati?  
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 Framdrift 1.4
Arbeidsgruppa ble oppnevnt i oktober og var klar til etablering umiddelbart etter felles 
kommunestyremøte 30. oktober 2014. 
Gruppa hadde sitt første møte 19. november og har hatt 6 arbeidsmøter i perioden. 
Arbeidet har blitt fordelt mellom deltakerne. Ole Øystein Larsen og Leif Arne Vesteraa har 
samarbeidet og gitt innspill til Kap. 4 Demografi og Maria Rosenberge og Morten Gausen har 
samarbeidet og gitt innspill til Kap. 5 Økonomi.  
Innspillene er gjennomgått og drøftet i møtene og gruppa står samlet bak presentasjonen som følger. 
Utkast er oversendt Telemarksforskning til kommentar og kvalitetssikring. 
Av programmet kommunestyrene vedtok 30. oktober går det fram at utredningen om demografi og 
økonomi skal være ferdig først.  
Frist for arbeidet er siden satt til 31. januar.  Utredningen leveres innen fristen.          

2 Oppsummering og anbefaling 
Demografi: 

Det er ikke vesentlige forskjeller på befolkningssammensetningen eller befolkningsutviklingen i de to 
kommunene. Gran og Lunner vil begge får utfordringer med sterk vekst i de eldste årskullene fram 
mot 2040. Dette vil gjelde uavhengig av en kommunesammenslåing. 
Økonomi:  
Kommunene er relativt like hva gjelder skatteinntekter. Begge kommunene har lavere inntekter enn 
landsgjennomsnittet til å løse oppgavene som er pålagt kommunene. Kommunene har også dårligere 
netto driftsresultat enn sentrale anbefalinger tilsier, og begge kommunene har hatt en negativ 
utvikling i resultatet i perioden 2009-2013 sette under ett. Gran og Lunner har derfor den samme 
utfordringen knyttet til å gi gode tjenester innenfor tilgjengelige ressurser.  
Det er forskjeller mellom kommunene når det gjelder gjeld og egenkapital; Gran er mer solid enn 
Lunner per utgangen av 2013. Det er også forskjeller når det gjelder eiendomsskatt; Gran har en 
lavere eiendomsskattesats enn Lunner.  
Omfanget av interkommunale samarbeid mellom Gran og Lunner er i dag stort i forhold til hva som 
er vanlig i dagens kommunenorge.  
Regjeringen har varslet omlegging av kommunens inntektssystem fra 2017. Dette medfører 
usikkerhet i forhold til beregning av kommunens framtidige inntekter. Gitt dagens inntektssystem og 
befolkning har en ved bruk av beregninger fra Ny kommune kommet fram til at de årlige 
rammeoverføringene til en ny, sammenslått kommune vil være ca. 2 mill. kroner høyere enn i dag.  
En vil også kunne påregne innsparingspotensiala på administrasjonskostnader. En ny kommune vil bli 
plassert i KOSTRA-gruppe 13. Dersom dagens gjennomsnittlige utgiftsnivå for kommuner i denne 
gruppen legges til grunn vil innsparingspotensialet være ca. 6 mill. 2013 kr per år.  
Ved en kommunesammenslåing vil det bli gitt et engangstilskudd på til sammen 45 mill. kroner og 
inndelingstilskudd over en periode på 20 år for å kompensere bortfall av basistilskuddet. 
Inndelingstilskuddet vil bli gradvis nedtrappet de siste 5 årene. 
Det understrekes at økonomien i en eventuelt sammenslått kommune vil være politisk styrt og 
avhenge av politiske prioriteringer, på samme måte som den er det i de to kommunene i dag. 
 
Oppsummering: 
Gran og Lunner kommuner står i hovedsak overfor det samme demografiske og økonomiske 
utfordringene. Det er enkelte forskjeller mellom kommunene, men disse vurderes ikke å være til 
hinder for en eventuell kommunesammenslåing.  
Ut fra de økonomiske beregningsmodeller som er tilgjengelige ser det ut til at en viss økonomisk 
besparelse kan være mulig.   
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3 Føringer for arbeidet 

 Meldingsdel i kommuneproposisjon 2015 (Prop. 95S) 3.1
Da Gran og Lunner kommunestyrer i juni vedtok å sette i gang arbeid med å utrede muligheten for å 
etablere en ny kommune på Hadeland, ble det samtidig  vedtatt at utgangspunktet for arbeidet 
skulle være regjeringas opplegg for kommunereformarbeidet. Dette opplegget er presentert i en 
egen meldingsdel til kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S). 
Et ekspertutvalg fikk i januar 2014 i oppdrag å foreslå prinsipper og kriterier for en ny 
kommuneinndeling. Kriteriene skal ivareta kommunens roller som demokratisk arena, tjenesteyter, 
samfunnsutvikler og myndighetsutøver. Disse kriteriene er innarbeidet i meldingsdelen til 
kommuneproposisjonen og departementet mener kriteriene er et godt utgangspunkt for lokale 
prosesser.  

 Demografi 3.2
FNs avdeling for befolkningsstudier definerte demografi slik: «Demografi er det vitenskapelige studium av de 
kvantitative sider ved menneskelige populasjoner, særlig deres størrelse, sammensetning og utvikling.» 

Fra meldingsdelen til kommuneproposisjonen framgår følgende: 
Folketallet i Norge har økt med vel 1,2 mill. innbyggere siden 1970. Dette er en økning på 32 %. Siden 
1985 har veksten vært på 22 %. Det har imidlertid vært betydelige forskjeller i hvor folketilveksten 
har kommet. Det har vært en klar tendens til betydelig økning i folketallet i de store kommunene og 
en nedgang i de minste.  
Alderssammensetningen av befolkningen varierer også mye. I 1985 utgjorde andelen innbyggere 
over 67 år om lag 16,5 % av befolkningen både i kommuner som nå har under 4 000 innbyggere og i 
Bergen og Oslo. I 2013 hadde andelen eldre økt i alle kommunegrupper bortsett fra i de fem største 
kommunene hvor andelen over 76 år var på 11 %. I de minste kommunene var denne delen av 
befolkningen på 18 %.  Fram mot 2040 vil antall eldre over 67 år fordobles. Denne utviklingen vil 
innebære en betydelig økning i andelen eldre i alle grupper av kommuner i tiårene framover. Det 
medfører igjen økte utgifter til blant annet pensjoner, helse og omsorg, og vil være en utfordring for 
offentlige budsjetter. En relativt høy innvandring bidrar til å senke andelen eldre for alle grupper av 
kommuner, mens innenlandsk flytting bidrar til å øke andelen eldre i små kommuner og redusere 
andelen i de større kommunene. 
Det økte behovet for tjenester som følger av økningen i antall eldre vil dermed være en utfordring for 
alle kommuner, men særlig for de minste. 

 Økonomi 3.3
Økonomisk soliditet er en av de ti kriteriene ekspertutvalget har anbefalt for å vurdere hva som skal 
til for at en kommune på en god måte skal kunne ivareta rollen som tjenesteyter, myndighetsutøver, 
samfunnsutvikler og demokratisk arene, og oppgaveløsningen knyttet til disse. 
I meldingsdelen til kommuneproposisjonen er dette kriteriet beskrevet på følgende måte: 
«En viktig forutsetning for at kommunene skal kunne tilby sine innbyggere gode velferdstjenester er 
at kommunene har god kontroll på økonomien og kan håndtere uforutsette hendelser. Kommuner 
med sunn økonomi, som sørger for å ha et økonomisk handlingsrom, kan i større grad håndtere 
uforutsette hendelser uten at det får direkte konsekvenser for tjenestetilbudet til innbyggerne. Små 
kommuner er mer sårbare enn større kommuner i slike situasjoner, fordi de har et mindre budsjett å 
omdisponere innenfor.»  

http://no.wikipedia.org/wiki/FN
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4 Utredning – Demografi 

 Befolkningsutvikling 2008 - 2014 4.1
1. jan 2014 var den samlede befolkning i våre to kommuner 22559. Fordelingen er ca 60 % - 40 % 
mellom kommunene Gran og Lunner. 
 
 
Tabell 1 Befolkningsutvikling, folketall per 1. januar SSB 

 
 
Figur 1. Befolkningsutvikling 

 

Både Gran og Lunner har hatt befolkningsvekst de siste årene. Veksten er prosentvis større i Lunner 
enn i Gran. Det flytter flere personer til Gran i perioden, men de siste tre årene har veksten vært 
sterkere i Lunner også i faktisk antall personer. Økningen i Gran i 2012 og 2013 har vært noe lavere 
enn befolkningsframskrivingen fra SSB per mai 2012 (middel vekst) skulle tilsi. Lunner har en vekst i 
tråd med befolkningsframskrivingen. 
Samlet vekst for de to kommunene har vært ca. 3.5 % fra 2008 til 2014 (Ca. 0,6 % per år). Dette er 
lavere enn f. eks. øvre Romerike som i samme periode har hatt en samlet vekst på ca. 14 %. For 
Ringerike og Hole er befolkningsveksten i samme periode på ca. 5,7 % og for Gjøvikregion var 
befolkningsveksten på ca. 3 % fra 2008 til 2014.  
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 Bosettingsmønster 4.2
Tabellene nedenfor viser befolkningsutviklingen i de ulike skolekretsene for henholdsvis Lunner og 
Gran. Det kan være noe differanse på eventuelle sumtall på grunn av personer som ikke har 
registrert adresse. 
 
Tabell 2 Bosetting i skolekretser  

 Lunner 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Sum 

vekst 

Harestua 2279 2278 2346 2351 2429 2473 2509 230 

Grua 1673 1649 1649 1643 1634 1664 1674 1 

Nordbygda 4636 4607 4603 4648 4700 4734 4763 127 

 

Gran 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Sum 

vekst 

Bjoneroa 402 411 415 419 420 424 426 24 

Bjørklund 819 830 842 851 862 870 877 58 

Fagerlund 1272 1282 1305 1314 1331 1351 1360 88 

Fredheim 1338 1353 1370 1389 1405 1419 1435 97 

Grymyr 955 964 974 984 990 1002 1012 57 

Moen 1295 1315 1327 1342 1359 1379 1397 102 

Sanne 1118 1138 1158 1167 1178 1190 1196 78 

Jaren 
(Solheim) 1727 1745 1768 1786 1805 1824 1847 

120 

Solvang 1416 1431 1446 1457 1470 1486 1498 82 

Trintom 2439 2459 2482 2507 2528 2547 2565 126 

 
Gran kommune har langt flere skolekretser enn Lunner, også sett i forhold til antall elever på 
barnetrinnet. Det er vekst i alle skolekretser med unntak av Grua i Lunner.  
Legger vi SSBs definisjon for tettsted til grunn finner vi at tettstedsandelen er langt høyere i Lunner 
enn i Gran. I Gran bor 45,6 % i tettsteder. I Lunner bor 62,3 % i tettsteder. Tettstedsandelen er lav for 
begge kommune i forhold til landsgjennomsnittet på 80 %.  Snittet for Oppland er 57,4 %. Gran er 
den mest spredtbygde kommunen i Oppland. 

 Befolkningsframskriving  4.3
 
Tabell 3 Befolkningsframskriving for Gran og Lunner.  Middels vekst (MMMM) SSB 

  
År 2015 ÅR 2020 ÅR 2025 ÅR 2030 ÅR 2035 ÅR 2040 

samlet 
vekst 

0-1 år 457 492 520 526 524 530 73 

2-5 år 999 1 021 1 122 1 158 1 158 1 158 159 

6-15 år 2 812 2 868 2 928 3 075 3 225 3 260 448 

16-22 år 1 985 1 989 2 000 2 046 2 074 2 201 216 

23-66 år 12 999 13 544 13 975 14 400 14 655 14 813 1 814 

67-79 år 2 470 2 957 3 363 3 550 3 866 4 158 1 688 

80-89 år 860 864 1 074 1 425 1 651 1 834 974 

90 år og 
eldre 

191 197 197 219 307 409 218 

Sum 22 773 23 932 25 179 26 399 27 460 28 363 5 590 
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Framskrivningen viser at befolkningsveksten i Gran og Lunner vil fortsette. Veksten vil trolig være 
sterkere i Lunner enn i Gran.  I 2040 anslås befolkningen i en samlet kommune til knapt drøyt 28300. 
På landsbasis er befolkningsveksten fra 2014 til 2040 beregnet til ca. 23 % i SSBs middel alternativ. 
Utviklingen i en ny samlet kommune ser ut til å være i tråd med dette, ca. 24 %.   
 
Lunner har en noe yngre befolkning enn Gran. Likevel viser framskrivningen at veksten først og 
fremst vil komme i aldersgruppene over 67 år i begge kommunene. Veksten i den eldre delen av 
befolkningen vil være særlig sterk etter 2025.  
I aldersgruppen under 16 år vil det ikke være en vesentlig vekst. Det kan derfor se ut som man ikke vil 
ha kapasitetsutfordringer i forhold til skole og barnehage på grunn av befolkningsutviklingen. Det kan 
likevel bli behov for investeringer innenfor tjenestene til barn og unge, men dette vil i så fall være på 
grunn av strukturendringer i bosettingsmønster eller tjenester. Rådmannen i Gran har påpekt 
behovet for å endre grunnskolestrukturen i kommunen. En ev. kommunesammenslåing vurderes ikke 
å påvirke dette forholdet. 
Innenfor omsorgstjenestene må en påregne behov for økt kapasitet på grunn av befolkningsveksten 
og økende antall eldre. Dette gjelder i begge kommunene og bildet endres ikke for en sammenslått 
kommune. 
Det er grunn til å påpeke at det er usikkerhet i befolkningsframskrivingene og at det er stort avvik 
mellom de ulike alternativene høy – lav og middels vekst, men alle vil gi en befolkningsvekst i begge 
kommunene. 

 Resultat fra Folkehelseundersøkelsen 4.4
Den nye folkehelseloven stiller krav til kommunene om å ha løpende oversikt over helsetilstanden til 
befolkningen og hvilke faktorer som påvirker denne. 
Østlandsforskning gjennomførte i 2014 en større folkehelseundersøkelse i Oppland. Opplysningene 
nedenfor er hentet fra notat som omhandler resultatene for kommunene Gran og Lunner (ØF-notat 
10/2014). I notatet er det ikke gitt opplysninger for den enkelte kommune, skilt at tallstørrelser som 
presenteres gjelder for kommunene samlet.   
Befolkningssammensetning: 

 Andelen eldre med store omsorgsbehov i Gran og Lunner er som i landet for øvrig (litt over 
4 %). 

 Andelen innvandrere i Gran/Lunner er lavere sammenlignet med andelen i landet sett under 
ett (hhv. 8% og 14 %), men på nivå med resten av Oppland 

 De fleste av de spurte synes å være stedbundet, og 84 % har bodd i kommunen i ti år eller 

mer. 

Oppvekst- og levekårsforhold:  

 De som bor i Gran/Lunner trives bedre i sin kommune enn landet sett under ett. Her trives 91 
% godt mot 77 % i landet forøvrig. De eldste trives best. 

 Under 14 % av de spurte i Gran/Lunner og i Oppland tenker på å flytte 

 90 % av barnefamiliene har en relativt romslig økonomi i forhold til barna. Dette er noe 
lavere enn gjennomsnittet i Oppland (94 %). De som opplever mest utfordringer, er yngre 
personer (16‐34 år) med lav inntekt. 

 I kommunene er det en lavere andel med høyere utdanning enn i landet ellers 

 Flere ønsker leilighet, mens færre ønsker enebolig: 82 % har enebolig i dag, men bare 60 % 
ønsker enebolig; og 3 % har leilighet i dag, mens hele 19 % ønsker leilighet. 

 43 % av de som er 67 år og eldre ønsker bolig med servicetilbud 
Miljø: 

 De viktigste komponentene for at man velger å bo i Gran/Lunner er:  
o fysisk miljø med fokus på natur/friluftsliv; 
o fysisk miljø med fokus på klima, støy, bebyggelse, innsyn; og sosialt miljø.  

Helserelatert atferd: 
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 I våre kommuner er det en lavere andel som rapporterer røyking (19 prosent) og snusing (9 
prosent) enn på landsbasis (hhv. 26 og 14 %).  

 I Gran/Lunner og i Oppland er andelen med overvekt hhv. 55 og 54 % og klart høyere enn i 
landet forøvrig 

 I våre kommuner rapporterer 50 % om lett fysisk aktivitet tre timer eller mer hver uke, mens 
24 % rapporterer om hard fysisk aktivitet tre timer eller mer hver uke. Dette er på nivå med 
resten av Oppland. Alder, kjønn, utdanning og inntekt spiller inn. 

Helsetilstand: 
 71 % av innbyggerne i kommunene angir at helsa er god eller meget god. Dette er litt under 

nasjonale tall. De som oftest vurderer helsa som god, er de yngre (16‐49 år), de med høy 
utdanning og de med høy inntekt. 

 Mer enn en av tre rapporterer ett eller flere søvnproblemer flere ganger i uka. 

5 Utredning – Økonomi 
Hensikten med dette kapittelet er å, på et overordnet nivå, se på om en sammenslåing av Gran og 
Lunner kommuner bidrar til å skape en bærekraftig og økonomisk robust kommune, samt å besvare 
de konkrete problemstillingene som er omtalt i mandatet for utredningen.  

 Økonomiske nøkkeltall – balansegjennomgang 5.1
Nedenfor gis et uttrekk av balansene for Gran og Lunner kommuner. Dette er et øyeblikksbilde og 
viser situasjonen per utgangen av 2013.  
 

Tabell 4: Balanse per 31.12.2013

 

Gran kommune har høyere verdi på eiendelene per innbygger enn Lunner kommune1. Egenkapital og 
gjelder sier hvordan eiendelene er finansiert. Gran kommune har om lag dobbelt så mye egenkapital 
per innbygger som Lunner, mens gjeld per innbygger er ganske lik i de to kommunene.  
 
Tabell 5 Nøkkeltall 

 
 
Soliditet er uttrykk for kommunens evne til å tåle fremtidig underskudd eller tap og fremkommer ved 
å finne hvor mye av kommunens eiendeler som er finansiert med egenkapital fremfor gjeld. Gran er 
mer solid enn Lunner per 2013 med en egenkapital som utgjør 13,2 % av totalkapitalen. Tilsvarende 
tall for Lunner kommune er 6,3 %. Dersom kommunene ble slått sammen per utgangen av 2013 ville 
en ny kommune være mer solid enn Lunner og litt mindre solid enn Gran. 

                                                           
1
 I 2007 solgte Lunner kommune en rekke boliger til Lunner boligstiftelse. Salgssum kr 31,9 mill. kroner. I forbindelse med 

salget ble det nedbetalt gjeld med kr 20 mill. kroner. 

 

Balanse 31.12.2013

Total Per innbygger Total Per innbygger Total Per innbygger

Anleggsmidler 1 876 721 607     137 923             1 132 571 394          126 516              3 009 293 001       133 397                

Omløpsmidler 280 590 391        20 621               188 948 424             21 107                469 538 815          20 814                   

SUM EIENDELER 2 157 311 997     158 544             1 321 519 818          147 623              3 478 831 815       154 210                

Egenkapital 285 777 842        21 002               83 354 419               9 311                  369 132 261          16 363                   

Langsiktig gjeld 1 737 103 100     127 662             1 156 432 807          129 182              2 893 535 907       128 265                

Kortsiktig gjeld 134 431 055        9 880                  81 732 592               9 130                  216 163 647          9 582                     

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 157 311 997     158 544             1 321 519 818          147 623              3 478 831 815       154 210                

Gran kommune Lunner kommune Sammenslått per 2013

Nøkkeltall basert på balanseverdier 31.12.2013 Gran kommune Lunner kommuneSammenslått per 2013

Soliditet; egenkapitalen som andel av totalkapitalen (%) 13,2 6,3 10,6

Likviditetsgrad 1; bør være høyere enn 2 2,1 2,3 2,2

Likviditetsgrad 2 - bør være høyere enn 1 0,5 1,4 0,8
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Likviditetsgrader beskriver kommunens likviditetssituasjon; hvor godt kommunen er i stand til å 
betale sine forpliktelser. Kommunens evne til å betale kortsiktig gjeld (forpliktelser som forfaller 
innen et år) med omløpsmidler etterhvert som de forfaller, beskrives i likviditetsgrad 1. 
Likviditetsgrad 2 består av de mest likvide omløpsmidlene (kasse, bank) sett i forhold til kortsiktig 
gjeld. Lunner kommune har noe høyere likviditetsgrad 1 og 2 enn Gran. Det er viktig å ha i mente at 
deler av dette for Lunners vedkommende er ubrukte lånemidler som skal brukes til vedtatte 
investeringer med forsinket fremdrift. Gran hadde 32,7 mill. kroner i ubrukte lånemidler ved 
utgangen av 2013 og Lunner hadde 71,5 mill. kroner. Dette bidrar til at Lunner har bedre nøkkeltall 
for likviditetsgrad ved utgangen av 2013 enn Gran kommune. 

Utvalgte KOSTRA-tall  
Tabellen under viser nøkkeltall på nivå 1 fra KOSTRA for kommunene Gran og Lunner sammenlignet 
med KOSTRA-gruppe 13 og landet. KOSTRA-gruppene er en gruppering av kommunene fra SSB som 
førsøker å samle kommuner med mest like forutsetninger i forhold til størrelse, befolkning og 
inntektsnivå med tanke på å skape relevant sammenligningsgrunnlag. Ut fra dagens forutsetninger vil 
en ny kommune bestående av Gran og Lunner bli plassert i KOSTRA-gruppe 13 
  
Tabell 6  Utvalgte nøkkeltall 

 

Driftsresultat 
Netto driftsresultat er hovedindikatoren for den økonomiske balansen i kommuner og viser årets 
driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt. Netto driftsresultat er et uttrykk for hva 
kommunene har til disposisjon til avsetninger og investeringer. Faglige anbefalinger er at netto 
driftsresultat som hovedregel bør utgjøre minimum 3 % av driftsinntektene. 
 
Netto driftsresultat har de siste årene vært fallende både for Gran og Lunner kommuner og ingen av 
kommunene har så høyt netto driftsresultat per 2013 som anbefalingene tilsier. Hverken Gran eller 
Lunner hadde imidlertid akkumulert underskudd per 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utvalgte Kostra-tall, kommuner, 2013 Gran Lunner Kostra-gruppe 13 Oppland Landet

Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 1,3 1,1 1,8 0,6 1,5

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -0,1 0,3 2,2 1,6 2,3

Frie inntekter i kroner per innbygger         47 475         44 592                     45 373         48 149         48 205 

Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 176,4 192,1 200,4 199,5 196,6

Netto lånegjeld i kroner per innbygger         33 005         41 213                     43 054         43 079         38 562 
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Figur 2 Netto driftsresultat 

 

Driftsinntekter og frie inntekter 
Driftsinntektene er summen av skatteinntekter, rammetilskudd, øremerkede tilskudd og løpende 
drift og gebyr/salgs- og leieinntekter. Med frie inntekter menes skatt på inntekt og formue, statlig 
rammetilskudd, eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter. Som tabellen nedenfor viser, har Gran 
noe høyere driftsinntekter per innbygger enn Lunner2. Gran har også høyere frie inntekter per 
innbygger enn Lunner, jf. KOSTRA-nøkkeltallene gjengitt ovenfor. 
 
Tabell 7 Driftsinntekter pr. innbygger og i sum for kommunen 

 
 

Både Gran og Lunner kommuner har lavere korrigerte frie inntekter enn landsgjennomsnittet. Med 
korrigerte frie inntekter menes at summen av inntektspostene er korrigert for variasjoner i 
utgiftsbehov. I 2013 hadde Lunner 96 % og Gran 94 % av landsgjennomsnittet av korrigerte frie 
inntekter per innbygger (landsgjennomsnittet =100 %). Til sammenligning hadde alle kommunene i 
Oppland 99 % i gjennomsnitt samlet sett3.Lunner og Gran kommuner har begge lavere inntekter enn 
landsgjennomsnittet til å løse de oppgavene som er pålagt kommunene. 

Lånegjeld 
Tabell 8 Netto lånegjeld i % av  brutto driftsinntekt 

 
Lunner kommune har per 2013 høyere langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter enn Gran, 
men både Gran og Lunner har lavere andel gjeld i forhold til driftsinntekter enn KOSTRA-gruppe 13, 

                                                           
2
 Kilde: Ny Kommune /KOSTRA 2013. 

3
 Kilde: Prp. 95 S (2013-2014) 

Kommune Per innbygger Sum for kommunen

Samlet kr 70 000 kr 1 587 252 000

Gran kr 72 000 kr 985 114 000

Lunner kr 67 000 kr 602 138 000
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Oppland og landet. Netto lånegjeld er langsiktig gjeld fratrukket utlån og ubrukte lånemidler, i 
prosent av brutto driftsinntekter. Gran har netto lånegjeld på 45,6 pst og Lunner på 61,3 pst ved 
utgangen av 20134. Netto lånegjeld i kroner per innbygger er lavere i Gran enn i Lunner. Begge 
kommunene ligger også på denne indikatoren lavere enn KOSTRA-gruppe 13 og Oppland, men 
Lunner kommune ligger noe høyere enn landet og Gran lavere.  

Fri fondsbeholdning 
Kommunenes frie fondsbeholdning fordeler seg på disposisjonsfond og regnskapsmessig 
mindreforbruk. Fondene er kommunenes økonomiske reserver. Gran kommune har dobbelt så store 
fond per innbygger som Lunner kommune per 20135. 
 
Tabell 9 Fri fondsbeholdning 

 

Planlagte investeringer 
Gran kommune har planlagt investeringer i anlegg og utstyr for 579 mill. kroner i gjeldende 
økonomiplan; perioden 2015-2018. Av dette er 433 mill. kroner lånefinansiering, mens resten er 
finansiert gjennom salg av anleggsmidler, tilskudd og momskompensasjon. I tillegg gjør en 
oppmerksom på at Gran kommune har betydelige investeringsbehov ut over denne fireårsperioden, 
hvorav helsehus med sykehjem i Gran sentrum/nærområde utgjør over 360 mill. kroner. Dette 
tiltaket ligger inne i planperiodens siste år med 50 mill. kroner i 2018. 
Lunner kommune har planlagt investeringer i anlegg og utstyr for 244 mill. kroner i gjeldende 
økonomiplan; perioden 2015-2018. Av dette planlegges om lag 161 mill. kroner finansiert med lån6, 
mens resten hovedsakelig er finansiert gjennom tilskudd og momskompensasjon. I tillegg gjør en 
oppmerksom på at Lunner kommune arbeider med planer for Helse- og omsorgssenter samt 
omsorgsboliger. Høsten 2014 ble det vedtatt at nytt sykehjem med tilhørende omsorgsboliger og 
hovedbase for hjemmetjenesten plasseres på Harestua og omsorgsboliger med base for 
hjemmetjenesten og dagaktivitetssenter plasseres på Roa. Prosjektet skal gjennomføres trinnvis. 
Arbeidet med å etablere omsorgsboliger starter opp umiddelbart. Institusjonsdelen av prosjektet 
planlegges for byggestart 2017. Estimerte kostnader er om lag 346 mill. kroner.  
 
Ut fra at økonomiplanen ikke er bindende kan det bli endringer i både framdrift og prioritering av 
anlegg i begge kommuner. Nærmere informasjon om enkeltprosjekter går fram av kommunenes 
økonomiplaner. 

Interkommunalt samarbeid 
Det er et omfattende interkommunalt samarbeid mellom Gran og Lunner kommuner. Ved utgangen 
av 2013 var det bl.a. samarbeid om:  

 Brann, feiing og forbyggende tiltak  Helsestasjon for ungdom 

 Innkjøp  Kulturskole og kulturkontor 

 Landbrukskontor  Regionråd 

 Flyktningetjeneste  Skatteoppkrever 

 Voksenopplæring  Vannverk 

 NAV  Legevakt 

                                                           
4
 Kilde: Ny Kommune /KOSTRA 2013 

5
 Kilde: Ny Kommune /KOSTRA 2013 

6
 Herav om lag 80 mill. kroner i ubrukte lånemidler, altså ikke nye låneopptak.  

Kommune Per innbygger Sum for kommunen

Samlet kr 3 000 kr 76 582 000

Gran kr 4 000 kr 58 757 000

Lunner kr 2 000 kr 17 825 000
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Det anslås at interkommunale samarbeid, også med andre kommuner, utgjør i overkant av 8 pst av 
Grans driftsinntekter og i underkant av 10 pst av Lunners driftsinntekter. Dette er et grovt anslag, 
men belyser at en betydelig andel av kommunenes virksomhet i dag er organisert som 
interkommunalt samarbeid. Dette er det beste anslaget vi kan gi. Skulle vi gått dypere i denne 
problemstillingen måtte vi hatt mer tid til disposisjon.   

 Hvordan vil rammeoverføringene påvirkes? 5.2
Ved bruk av beregninger fra Ny kommune og tilhørende KS modell finner en at rammeoverføringene 
til en ny, sammenslått kommune vil være i størrelsesorden 2 mill. kroner høyere per år i form av 
skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning enn summen av rammeoverføringene til dagens to 
kommuner. Dette forutsetter dagens befolkning og inntektssystem og er kun et anslag.  
 
Fordi Lunner og Gran kommuner er relativt like hva gjelder struktur på inntekter og befolkning, gir en 
kommunesammenslåing trolig et lite, positivt utslag i inntektssystemet. Utslaget kunne ha vært 
negativt dersom en hadde slått seg sammen med kommuner med høy befolkningsvekst og høye 
skatteinntekter relativt til landet for øvrig. 
 
Regjeringen kompenserer bortfall av basistilskudd gjennom å gi inndelingstilskudd til en ny kommune 
de første 15 årene før tilskuddet trappes ned til null etter 20 år. Dette utgjør pr i dag nesten 13 mill. 
kroner pr år for en ny kommune. I reformperioden gir regjeringen støtte til engangskostnader og 
reformstøtte, til sammen 45 mill. kroner. 
 
Regjeringen har varslet en omlegging av kommunenes inntektssystem fra 2017. Det legges opp til en 
helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene som legges fram i 
kommuneproposisjonen for 2017. I denne gjennomgangen vurderes alle elementene i 
inntektssystemet, og inntektssystemet vil også ses i sammenheng med kommunereformen (jf. 
statsbudsjettet 2015).  

 Innsparingspotensialet – administrasjonskostnader. 5.3
 

Det er vanskelig å forutse eksakt hvor mye man vil kunne spare på å slå sammen kommunene. En 
innfallsvinkel er å se på forbruket per innbygger i 2013 sammenlignet med andre kommuner. De 
minste kommunene har klart høyere utgifter pr. innbygger til administrasjon, noe som viser at det er 
et klart effektiviseringspotensial ved å slå sammen små kommuner (jfr. Figur 1.). Når man nærmer 
seg kommunestørrelser på 15-20 000 tusen innbyggere ser en at stordriftsfordelene knyttet til 
administrasjon i stor grad er realisert. 
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Figur 3 Sammenhengen mellom administrasjonsutgifter (kr) og innbyggertall 2013. Alle norske 
kommuner under 20.000 innbyggere. Kilde: KOSTRA. Hentet fra Brandtzæg et al. (2014). 

 

Tabell 10 Administrasjonskostnader7 

 

Lunner kommune har høyere administrasjonsutgifter per innbygger enn Gran per 2013. Både Lunner 
og Gran kommuner har imidlertid lavere administrasjonsutgifter per innbygger enn snittet i Oppland 
og landet for øvrig. KOSTRA-gruppe 13, som betegner store kommuner utenom de fire største byene, 
og som er den sammenligningsgruppa en ny kommune vil havne i, har imidlertid lavere forbruk til 
administrasjon per innbygger. 
Dersom Grans forbruk per innbygger legges til grunn for hele den sammenslåtte kommunen, kunne 
man spare 2,9 mill. 2013-kroner. Dersom nivået i KOSTRA-gruppe 13 legges til grunn for den 
sammenslåtte kommunen, kunne man spare 6 mill. 2013-kroner.  
Det er også mulig å se på effektiviseringsgevinster på tjenesteproduksjon. Dette vil senere 
utredninger måtte komme tilbake ti8l.  

 Eiendomsskatt, kommunale avgifter og gebyrer 5.4

Eiendomsskatt 
Tabell 11 Eiendomsskatt. 

 Gran Lunner 

Skattesats - promille 2 5 

Bunnfradrag - kroner 300 000 300 000 

Gjeldende takst utgår - år 2017 2015 

Inntekt fra eiendomsskatt 
– 2013 - kroner 

7 073 000 13 886 000 

Inntekt fra eiendomsskatt 
pr innbygger– 2013 

520 1 551 

 
                                                           
7
 Kilde: KOSTRA 2013 
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Folketall (<20 000) 

Administrasjon
Gran kommune Lunner kommune KOSTRA gruppe 13 Oppland Landet uten Oslo Landet

 Netto driftsutgifter til 

administrasjon og styring i kr. 

pr. innb. 2013 

                  3 393                       3 721                         3 259        4 269                      4 036      3 792 
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Begge kommunene har innført eiendomsskatt i hele kommunen. Dagens eiendomsskatt utgjør et 
viktig tilskudd til kommunenes økonomi. Ny alminnelig taksering er nært forestående for begge 
kommuner, Lunner i 2015 og Gran i 2018 etter ordinært tidsløp9. I følge opplysninger fra KS-
eiendomskatteforum er eiendomsskatt og kommunesammenslåing ikke problematisk – men man må 
vedta hvordan eiendomsskatten skal innrettes, og om slik skatt skal skrives ut i det hele tatt.  
Budsjettvedtakene om utskriving av eiendomsskatt for kommende skatteår gjelder kun for ett år ad 
gangen. Ved en kommunesammenslåing må nytt kommunestyre ta stilling til spørsmål om 
eiendomsskatt.  Dersom en velger å beholde eiendomsskatt må det nye kommunestyret bestemme 
hvilket utskrivningsalternativ en vil velge i henhold til eiendomsskattelovas §3. 
Det må da foretas alminnelig omtaksering av samtlige skattepliktige eiendommer i Gran/Lunner.  
 
I en uttalelse fra Finansdepartementet av 23.09.1991 går det fram at ved en kommunesammenslåing 
kan den nye kommunen fastsette den høyest anvendte skattesatsen fra de sammenslåtte 
kommunene.  
Ved kommunesammenslåing får kommunene i en overgangsperiode lov til å fortsette med tidligere 
«eiendomsskatteregime» i en viss periode. KS-Eiendomsskattenettverk antar videre at den 
sammenslåtte kommunen får et par år på å gjennomføre enhetlig takster og samkjøring.   

Kommunale avgifter og gebyrer 
 
Tabell 12 Årsgebyr10  

 Gran Lunner 

Årsgebyr for vannforsyning  2 484 2 941 

Årsgebyr for avløpstjenesten  3 864 5 393 

Årsgebyr for septiktømming11 972 846 

Årsgebyr for avfallstjenesten   2 330 2 330 

Feie og tilsynsgebyr (eks mva) 302 333 

 
Tabellen viser at Lunner ligger noe høyere i gebyrnivå på vann, avløp og feiing, mens Gran har høyere 
gebyrnivå på septiktømming. For øvrig er gebyrregulativene litt ulikt oppbygd i de to kommunene, 
slik at det må gjøres en harmonisering av disse ved en eventuell kommunesammenslåing.  
 
For innbyggerne vil det bli endringer på alle disse selvkostgebyrene i henhold til 
selvkostbestemmelsene på det enkelte gebyrområde i den sammenslåtte kommunen. 

Andre gebyrer (betalbare tjenester):  
 SFO-priser: relativt like 

 Barnehage: Makspris foreldrebetaling i begge kommunene. Noe forskjeller vedrørende 
inntektsgradering og kostpenger.  

 Pleie og omsorg: Relativt like timepriser, noe ulike ordninger vedrørende prisstruktur og 
innslagspunkt og utgiftstak relatert til brukerens inntektsnivå.  

 Gebyr for fysisk planlegging (saksbehandling reguleringsplaner, oppmåling, byggesak mm): 
Kommunene har noe ulik prisstruktur for disse tjenestene. På de fleste områdene ligger 
Lunner noe høyere i gebyrnivå enn Gran12.  

                                                           
9
 Kommunestyret i Lunner kommune har vedtatt at kommunen utsetter avgjørelsen om gjennomføring av ny 

alminnelig taksering til det er fattet vedtak om kommunestruktur høsten 2015. 
10 Produktivitet/enhetskostnader (KOSTRA-tall fra 2013) 

11 Her oppgis årsgebyr på tømming septiktank 4 m3. Tanken tømmes annethvert år og innbygger 
faktureres for 2 m3 hvert år. Korrigert KOSTRA-tall 2013 for Lunner kommune.  
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Gebyrene må harmoneres i en ny kommune, og disse vil fortsatt være fastsatt gjennom politiske 
vedtak. 

 Vil en større organisasjon medføre økt byråkrati? 5.5
«Byråkrati er en hierarkisk organisering av beslutningstaking der enkeltsaker behandles av saksbehandlere med nøye 

avgrenset beslutningsmyndighet etter et felles sett regler, og der alle ansatte («byråkrater») er ansvarlige overfor ledelsen 

for at beslutningene er i henhold til regelverket. Hensikten med byråkrati er å sikre likebehandling av like saker og stor grad 

av detaljkontroll fra ledelsen. Byråkratisk organisasjonsform er en forutsetning for at offentlig forvaltning skal kunne 

fungere. Men en finner også trekk av byråkratisk organisering i (større) private bedrifter. Vektlegging av korrekt prosedyre 

og fremgangsmåte fører ofte til at byråkratisk organisasjonsform blant annet er kritisert for å bruke unødvendig mye tid på 

å fatte en avgjørelse. Derfor brukes ordet «byråkrati» i dagligspråket oftest som et nedsettende uttrykk for tungvint 

saksbehandling.»(fra Wikipedia) 

Ut i fra en slik beskrivelse av byråkrati vil en kunne tolke mer byråkrati i flere retninger, for eksempel 
mer tungvint, vanskeligere å få en avgjørelse eller bedre kvalitet og mer likebehandling. Det er 
naturlig at man kan redusere noen utgifter og ressurser til administrasjon fordi man ikke trenger 
doble funksjoner, rutiner og systemer på alt. Dersom hver kommune har to ansatte på ett 
oppgaveområde, kan den nye kommunen kanskje bare ha behov for tre. Man vil da få en mer effektiv 
oppgaveløsning sammenlignet med det kommunene har hver for seg. Samtidig får man også et 
større, sterkere og mindre sårbart fagmiljø. 
 
Organiseringen av en ny og større kommuneorganisasjon kan gi byråkratieffekter både i positiv og 
negativ forståelse av definisjonen over. 
Telemarksforskning anfører bl. a følgende momenter til dette temaet: 

 Små kommuner har betydelig større utgifter til administrasjon enn store kommuner 

 Det er effektiviseringsgevinster å hente for kommuner opp til 15-20 000 innbyggere 
Sammenslåtte kommuner har realisert betydelige effektiviseringsgevinster på 
administrasjon. Dette er gevinster som f eks kan benyttes til å styrke tjenestetilbudet 

 Dersom kommunen får nye opp oppgaver kan behovet for administrativ kapasitet øke 

 Større kommuner kan ha anledning til å rekruttere kompetanse som små kommuner ikke har 
anledning til, men som de har behov for. Dette vil i tilfelle være en kvalitetsforbedring 

 
Andre momenter som kan vurderes i denne sammenhengen er for eksempel 

 Vanskeligere å kontakte/velge egen saksbehandler  

 Mer spesialisering/spisskompetanse hos saksbehandlere 

 Redusert sårbarhet på grunn av større organisasjon  
 

Dette er momenter som avhengig av ståsted kan oppleves mer tungvint eller kan være en 
kvalitetsforbedring med tanke på likebehandling. 
En større kommune vil nødvendigvis medføre mer byråkrati, men sett i forhold til antall innbyggere 
vil byråkratiet knyttet til kommuneledelse bli redusert. Det er heller ingen dekning for å hevde at 
byråkrati knyttet til tjenesteyting vil øke. 

6 Referanser 
 Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95S) 

https://www.regjeringen.no/contentassets/08781af7a94a495486bfcce05bcb0444/meldings

del_kommunereform_og_vedlegg.pdf 

                                                                                                                                                                                     
12

 Lunner kommune har vedtatt selvkost på følgende tjenester fra og med 2015: reguleringsplaner , 
dispensasjoner fra kommuneplan, bygge- og eierseksjoneringssaker, behandling av utslippssøknader og 
kontroll av separate avløpsanlegg 

https://www.regjeringen.no/contentassets/08781af7a94a495486bfcce05bcb0444/meldingsdel_kommunereform_og_vedlegg.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/08781af7a94a495486bfcce05bcb0444/meldingsdel_kommunereform_og_vedlegg.pdf
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 NY KOMMUNE – utredningsverktøy fra KMD 

http://www.nykommune.no/ 

 Kriterier for god kommunestruktur. Delrapport fra ekspertutvalg. 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/komm/rapporter/kriterier_for_god_k

ommunestruktur_rettet.pdf 

 SSB KOSTRA 

 Folkehelse og levekår i Oppland. ØF-notat 10/2014 

 Budsjett og økonomiplan for Gran kommune 2015-2018  

http://www.gran.kommune.no/Documents/%c3%98konomiavdelingen/Budsjett%20og%20%

c3%b8konomiplan%202015-2018/Budsjett%20og%20%c3%b8konomiplan%202015%20-

%202018%20del%202%20M%c3%a5ldokument.pdf 

 Handlingsprogram / Økonomiplan 2015–2018 Lunner kommune 

http://www.lunner.kommune.no/planer.301458.no.htm 

 Brandtzæg, B.A., Thorstensen, A., Hjelseth, A. & Nygaard, M.O. 2014. Utredning av 

kommunestruktur i Numedal. Forstudie for Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. – 

Telemarksforsking. TF-rapport nr. 348 

http://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/detalj.asp?r_ID=2632&merket=5 
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