
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Dato: 01.09.2011
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 710 eller på mail til 
postmottak@nordreisa.kommune.no.  Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2009/7864-8

Arkiv:                U62

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 06.06.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
30/11 Nordreisa formannskap 01.09.2011

Søknad om skjenkebevilling 17. september 2011 - Kjelderen samfunnshus

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Vedlegg
1 Søknad om skjenkebevilling 17. september 2011 Kjelderen samfunnshus

Rådmannens innstilling
1. Kjelderen samfunnshus gis bevilling for skjenking av øl og vin lørdag 17. september 

2011 fra kl 20.00 til kl 02.00.
2. Skjenkeansvarlig er Dagfinn Kristiansen.
3. Det kreves et skjenkegebyr på kr 250,-.

Saksopplysninger
Kjelderen samfunnshus v/ Dagfinn Kristiansen søker om skjenkebevilling for øl og vin 17. 
september 2011. 
De søker om skjenking fra kl 20.00 til 02.00.   Skjenkeansvarlig er Dagfinn Kristiansen.

Vurdering
Det søkes om skjenkebevilling til Kjellerfest m/levende musikk.  Dette er en fest der 
målgruppen er voksne innbyggere i kommunen.  Aldersgrense for arrangementet er 18 år.
Det vil bli servert mat og det forventes at ca 230 personer vil delta. Vaktholdet vil bestå av 10 
vakter og 2 brannvakter.  
Det søkes ikke om skjenking utendørs.  All servering vil foregå innendørs.
Arrangementet i sin helhet er til inntekt for samfunnshusets drift.

Politiet har følgende uttalelse:
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”Under forutsetning av at arrangør er godt kjent med gjeldende bestemmelser når det gjelder
skjenking av alkohol, har politiet ingen innvendinger til at Kjelderen samfunnshus gis
skjenkebevilling til arrangement 17.09.11 med Dagfinn Kristiansen som skjenkeansvarlig.
Jeg anmoder kommunen om at det gjennomføres skjenkekontroll for dette og lignende
arrangement".
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1. Bevillingssøker
Fødselsnr. (11 sirfer)IOrg.nr siffer)

04-01SLL
Telefon

q 6)1 }0

Soknaden gjelder

Ambulerende, bevilling til deltakere i lukket arrangement, (alkhl. § 4-5).

Bevilling for ån bestemt anledning, for deltakere  1 åpent arrangement, (alkhl.  §  1-6).

Er det utarbeidet internkontroll for arrangementet? (jf. alkhl. kap. 8) Ja Nei

Forventet omsetning av alkoholholdig  drikk (gjelder kun for bevilling til  en bestemt anledning)

Alkoholgruppe 1 - alkoholholdig drikk gruppe 1 (tilsvarer øl)

Alkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe 2 (tilsvarer vin)

Alkoholgruppe 3 - alkoholholdig drikk gruppe 3 (tilsvarer brennevin)
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Vil det bli servert mat?

Ja Nei

Vil det avkreves betaling for arrangementet?

Ja • Nei
Vil det avkreves betaling for arrangementet?

• Ja UNei
Vil det avkreves betaling for arrangementet?

Ja • Nei

5. Opplysninger om arrangementet

6. Bekreftelse og underskrift

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg herved til å besørge at bestemmelser i
alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Søknaden må være kommunen i hende i god tid før arrangementet.
Ufullstendige søknader vil bli returnert.

Bevillingssøkers underskrift, ev. firmastempel
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2010/2800-29

Arkiv:                150

Saksbehandler:  Viggo Døhl

Dato:                 19.08.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
31/11 Nordreisa formannskap 01.09.2011

Nordreisa kommunestyre 20.10.2011

Budsjettkontroll pr 30. juni 2011

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

Saksopplysninger
Det er gjennomført en budsjettkontroll for 2. kvartal 2011. Regnskap og budsjett for de seks 
første månedene er hentet ut fra økonomisystemet og sendt ut til enhets- og avdelingsledere for 
tilbakemelding med kommentarer på avvik. 

Budsjettet er fordelt jevnt utover året med like store beløp for hver måned. Dette gjelder både 
inntekter og utgifter. Inntekter og utgifter i regnskapet er derimot ikke like jevnt fordelt ut over 
året. Det er spesielt inntektssiden som kan være utfordrende å få et godt bilde av status ved å 
sammenlikne regnskap og budsjett i en slik budsjettkontroll da f. eks refusjoner ikke kommer 
fortløpende, men heller litt mer ujevnt i løpet av året. Utgiftene til lønn og pensjon, og i noen 
grad varer og tjenester, er på den andre siden mer forutsigbare. 

Det er gjort noen endringer i denne budsjettkontrollen i forhold til forrige rapport. For å 
synliggjøre de reelle avvikene er det lagt inn undertabeller på noen sektorer hvor det er 
eventuelle store periodiseringsavvik i budsjettet. Dette gjøres for å få fram et riktigere bilde i 
avvikskolonnene slik at tallene viser et mer korrekt avvik. De korrigeringene som er gjort i disse 
tabellene er videre benyttet i oversiktstabellen for sektoren, og til slutt i totaloversikten for 
kommunen. 

Budsjettrevideringen fra kommunestyrets behandling av sak 33/11 den 23.06.2011 er registrert i 
økonomisystemet slik at det er de reviderte budsjettallene som ligger til grunn for denne 
rapporteringen. Revideringen av budsjettet gav følgende nettofordeling mellom sektorene:
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Sektor Oppr. budsjett Endring Rev. budsjett
1.1 Sektor for administrasjon 24.971.378,- -2.711.234,- 22.260.144,-
1.2 Sektor for levekår 81.739.894,- 3.950.055,- 85.689.949,-
1.3 Sektor for helse og sosial 92.342.002,- -1.793.000,- 90.549.002,-
1.4 Utviklingsavdelingen 9.464.021,- -278.000,- 9.186.021,-
1.5 Anleggsdrift 10.825.170,- 567.952,- 11.393.122,-
1.6 Bygg og eiendom 18.126.271,- -471.952,- 17.654.319,-
1.7 Folkevalgte styringsorganer 2.743.673,- 0,- 2.743.673,-
1.8 Skatter og rammetilskudd -258.548.000,- -3.729.000,- -262.277.000,-
1.9 Renter, avdrag og avsetninger 18.335.591,- 4.465.179,- 22.800.770,-

1.1 Sektor for administrasjon

Oversikten for sektoren:
1.1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Avvik
Driftsinntekter -3 175 818 -2 830 760 -345 058
Driftsutgifter 13 066 024 12 738 590 327 435
Lønn 6 198 365 5 904 095 294 270
Pensjon 767 727 735 712 32 015
Varer og tjenester 6 099 933 6 098 783 1 150
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Inntekter fra sykepengerefusjon og mva-kompensasjon

Periodiseringsavvik:
Lønn Regnskap Budsjett Avvik
Fra regnskapet 6 198 365 8 565 290
Periodiseringsavvik -6/12 avsetning lønnsøkning -2 919 312
Periodiseringsavvik introduksjonsstønad 258 117
Sum lønn 6 198 365 5 904 095 294 270

 Avsetning til lønnsøkning i budsjettet med 6/12 for de to første kvartalene. 
Lønnsoppgjøret for 2011 vil ikke ha virkning før senere på høsten, men en del av 
belastningen kan ha skjedd ute i enhetene.

 Det betales ut mer i introduksjonsstønad til flyktninger første halvår enn i andre halvår
fordi det vil være en reduksjon i stønadsmottakere videre utover året.

Pensjon Regnskap Budsjett Avvik
Fra regnskapet 767 727 -64 288
Periodiseringsavvik 0 800 000
Sum pensjon 767 727 735 712 32 015

 Premieavviket på pensjonen er i år beregnet til kr 1,6 mill og er fordelt ut over 12 mnd. 
Dette utgjør pr 30.juni kr 0,8 mill. Premieavviket inntektsføres ved regnskapsavslutning 
og det vil gi et feil bilde å ta med disse inntektene i kvartalsrapporteringen. 
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Varer og tjenester Regnskap Budsjett Avvik
Fra regnskapet 6 099 933 5 002 571
Periodiseringsavvik (ulykke- og gruppeliv) 0 601 500
Periodiseringsavvik (kontingenter) 0 494 712
Sum varer og tjenester 6 099 933 6 098 783 1 150

 Budsjettert årspremie på ulykke- og gruppelivsforsikring er kr 1 203 000,-. Hele premien 
er innbetalt første halvår, mens budsjettet er fordelt over hele året.

 Noen kontingenter er betalt for hele året, mens budsjettet er pr 30.juni 

1.2 Sektor for levekår

Oversikten for sektoren:
1.2 sektor for levekår Regnskap Budsjett Avvik
Driftsinntekter -8 604 004 -6 213 555 -2 390 449
Driftsutgifter 49 936 345 48 182 348 1 753 997
Lønn 34 181 185 32 010 624 2 170 561
Pensjon 4 722 895 4 522 064 200 831
Varer og tjenester 11 032 264 11 649 660 -617 396

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Det er regnskapsført kr 2,3 mill mer i refusjon sykelønn og fødselspenger enn budsjettert.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Skoler og SFO har hatt høyt sykefravær som fører til økte vikarutgifter.

Periodiseringsavvik:
Driftsinntekter Regnskap Budsjett Avvik
Fra regnskapet -8 604 004 -6 988 555
Periodiseringsavvik ref. finsk/samisk og skyss 0 775 000
Sum driftsinntekter -8 604 004 -6 213 555 -2 390 449

 Det er ikke regnskapsført refusjon på finsk/samisk og skoleskyss på hhv kr 550 000 og kr 
225 000. Disse inntektene kommer 2. halvår.

Lønn Regnskap Budsjett Avvik
Fra regnskapet 34 181 185 30 510 624
Periodiseringsavvik (effektivisering og 
innsparing skole)

0 1 500 000

Sum lønn 34 181 185 32 010 624 2 170 561

 I budsjettet ligger det inne tiltak for å redusere lønnsutgiftene på skolene med totalt kr 3 mill 
i 2011. Dette fordeler seg med kr 1 mill på effektivisering spes.ped, kr 1,5 mill reduksjon 
spes.ped, naturlig avgang, og kr 0,5 mill på reduksjon i antall klasser på Storslett skole. Hele 
reduksjonen vil komme andre halvår og ikke med halvårsvirkning på kr 1,5 mill som 
periodisert i budsjettet.

Barnevern
Barnevern Regnskap Budsjett Avvik
Fra regnskapet 4 870 888 3 725 606 1 145 282
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De tiltak som er igangsatt vil få virkning i andre halvår, men ytterligere tiltak er nødvendig for å 
komme i balanse. Følgende tiltak er iverksatt:
 Reduksjon av konsulentbruk 
 Kommunale hjemmebaserte tiltak avsluttet
 Strengere vurdering av innkomne meldinger
 Innføre bedre rutiner for gjennomføring av undersøkelser
 Endrede økonomirutiner
 Bedre rapporteringsrutiner
 Redusere reise- og møtevirksomhet
 Vurdering av økonomisk konsekvens i forhold til hvert enkelt tiltak

Ytterligere tiltak må vurderes fortløpende for å komme i balanse i løpet av året.

1.3 Sektor for helse og sosial

Oversikten for sektoren:
1.3 sektor for helse og sosial Regnskap Budsjett Avvik
Driftsinntekter -13 103 306 -9 734 300 -3 369 006
Driftsutgifter 63 899 669 63 146 342 753 327
Lønn 45 119 653 44 550 568 569 085
Pensjon 6 773 888 7 679 764 -905 876
Varer og tjenester 12 005 587 10 916 010 1 089 577

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Refusjon sykelønn er kr 3,44 mill høyere enn budsjettert. De økte inntektene må ses opp mot 

økte lønnsutgifter til vikarer.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Overforbruket på lønn er i realiteten større enn det som framkommer. Samtidig vil 

underforbruket på pensjon bli mindre. Dette fordi vikarutgifter påløper etterskuddsvis og 
dermed er vikarutgiftene for juni ikke med i regnskapstallene. Utjevner seg i løpet av året.

 Overforbruk varer og tjenester forventes tatt inn igjen i løpet av året.

Driftsinntekter Regnskap Budsjett Avvik
Fra regnskapet -13 103 306 -22 445 300
Tilskudd UNN 7 451 000
Tilskudd ressurskrevende tjenester 5 260 000
Driftsinntekter -13 103 306 -9 734 300 -3 369 006

 Inntektene kommer 2. halvår

1.4 Utviklingsavdelingen

Oversikten for avdelingen:
1.4 Utviklingsavdelingen Regnskap Budsjett Avvik
Driftsinntekter -4 426 943  -2 803 126 -1 623 817
Driftsutgifter 8 558 507 6 994 610 1 563 897
Lønn 3 700 808 3 705 004 -4 196
Pensjon 596 972 635 056 -38 084
Varer og tjenester 4 260 726 2 654 550 1 606 176
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De viktigste forklaringene til avvikene er:
 Avvik mellom budsjett og regnskap skyldes manglende periodisering

1.5 Anleggsdrift

Oversikten for avdelingen er:
1.5 Anleggsdrift Regnskap Budsjett Avvik
Driftsinntekter -870 748 -606 000 -264 748
Driftsutgifter 6 206 590 5 520 824 685 766
Lønn 2 414 439 1 873 720 540 719
Pensjon 253 959 271 374 -17 415
Varer og tjenester 3 538 192 3 375 730 162 462

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Større inntekter på kommunale avgifter (feiing) enn budsjettert.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Høyere lønnsutgifter på brannvern til vaktlønn og deltidsmannskaper enn budsjettert. 
 Uvær og store snøfall har medført høyt overtidsbruk og ekstra innleie til rydding og 

bortkjøring av snø. 

Periodiseringsavvik:
Varer og tjenester Regnskap Budsjett Avvik
Fra regnskapet 3 538 192 3 235 730
Periodiseringsavvik kontingent 0 140 000
Sum varer og tjenester 3 538 192 3 375 730 162 462

 Kontingent til 110-sentral betalt for hele året.

Driftsinntekter og utgifter fra selvkostregnskapet har ikke direkte innvirkning på 
driftsregnskapet. Selvkostregnskapet gjøres opp ved årsavslutningen mens statusen pr 30.juni er:

1.5 Selvkost Regnskap Budsjett Avvik
Driftsinntekter    -9 152 285 -9 020 090 -132 285
Driftsutgifter 3 160 782 9 724 494 -6 563 712

De viktigste forklaringene er:
 Budsjettkontrollen viser at budsjetteringen av kommunale avgifter er svært gode.
 Avviket på driftsutgifter består av internkjøp, renter og avdrag på selvkostområdet. 

Renter og avdrag overføres ved årsavlutning til sektor 1.9 renter og avdrag.
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1.6 Bygg og eiendom

Oversikten for avdelingen er:
1.6 Bygg og eiendom Regnskap Budsjett Avvik
Driftsinntekter -3 005 580 -1 992 250 -1 013 330
Driftsutgifter 13 411 371 10 200 276 3 211 095
Lønn 5 834 095 5 451 323 382 772
Pensjon 957 207 965 375 -8 168
Varer og tjenester 6 620 069 3 783 578 2 836 491

Mva på ca kr 1 mill vil både vises som en inntekt og en utgift i denne tabellen.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Avviket innenfor lønn er i hovedsak lønn sykevikar på renholdssiden
 Avviket på varer og tjenester kommer i all hovedsak fra høye utgifter til strøm, biobrensel 

og fyringsolje tidlig på året. Det utgjør kr 0,9 mill.
 Utgifter på ca kr 0,4 mill som var forutsatt belastet i 2010 kom i 2011.

1.7 Folkevalgte styringsorganer

Oversikten er:
1.7 Folkevalgte styringsorganer Regnskap Budsjett Avvik
Driftsinntekter -24 813 0 -24 813
Driftsutgifter 1 403 962 1 371 838 32 124
Godtgjøring 691 393 790 544 -99 151
Pensjon 108 900 99 000 9 900
Varer og tjenester 603 668 482 294 121374

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Driftsinntektene stammer fra mva-kompensasjon.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Avviket på varer og tjenester kommer fra en belastning på kr 103 000 som er feilført og skal 

overføres til sektor 1.4

1.8 Skatt og rammetilskudd

Oversikten er:
1.8 Skatt og rammetilskudd Regnskap Prognose Avvik
Driftsinntekter -133 560 802 -134 988 625 1 427 823

 Skatt på inntekt og formue -38 201 896 -37 545 887 -656 009

 Eiendomsskatt -7 515 695 -7 452 000 -63 695

 Statlige rammetilskudd -79 470 041 -79 388 200 -81 841

 Inntektsutjevning -7 671 538 -7 671 538 0

 Refusjon merverdiavgift fra investeringer -483 748 -1 100 000 616 252

 Refusjon merverdiavgift fra drift 0 -1 612 000 1 612 000

 Øvrige generelle statstilskudd -217 884 -219 000 1 116
Driftsutgifter 153 825 0 153 825
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For å få en best mulig oversikt over reell status er det utarbeidet prognoser som tar hensyn til 
periodiseringsavvikene. Nedenfor er det laget tabeller som viser forskjeller mellom budsjett pr 
30. juni og prognoser. Prognosene fra tabellene under er benyttet i tabellen over. Prognosene er 
basert på:

 Prognosen for skatt på inntekt og formue har tatt utgangspunkt i skatteinngangen for 
2010 med prosentvis skatteinngang i juni måned (se vedlegg 1).

 Eiendomsskatten blir innbetalt hvert kvartal.
 Statlige rammetilskudd (innbyggertilskudd, Nord-Norge-tilskudd og skjønnsmidler fra 

Fylkesmannen) kommer i 10 terminer, der 6 av 10 terminer kommer første halvår (se 
vedlegg 2). 

 Inntektsutjevningen baserer seg på KS prognosemodell pr mai 2011. Antall terminer og 
tidspunkt for utbetaling varierer fra år til år. Andelen som er utbetalt pr 30. juni det 
enkelte år varierer også mye, men størsteparten blir betalt ut andre halvår.

Prognoser:
Driftsinntekter Regnskap Budsjett Prognose
Skatt på inntekt og formue -38 201 896 -39 970 500 -37 545 887
Eiendomsskatt -7 515 695 -7 452 000 -7 452 000
Statlige rammetilskudd -79 470 041 -65 875 500 -79 388 200

Innbyggertilskudd -65 551 441 -54 558 000 -65 469 600
Skjønnsmidler fra Fylkesmannen -4 545 400 -3 506 500 -4 545 400
Nord-Norge tilskudd -9 373 200 -7 811 000 -9 373 200

Inntektsutjevning -7 671 538 -12 509 500 -7 671 538

Periodiseringsavvik:
Driftsinntekter Regnskap Budsjett Avvik
Fra regnskapet -483 748 -2 500 000
Avvik 1 400 000
Sum ref mva fra investeringer -483 748 -1 100 000 616 252

Denne periodiseringen forutsetter: 
 Guleng 3 blir forsinket, kr 1,4 mill i budsjettert mva-kompensasjon blir tilsvarende 

forsinket.
 ombygging av Storslett skole går som planlagt
 andre investeringsprosjekt går som planlagt

Med disse forutsetningene vil det medføre en reduksjon i inntekt på kr 1,4 mill på årsbasis.

Driftsinntekter Regnskap Budsjett Avvik
Fra regnskapet -217 884 -1 219 000
Periodiseringsavvik 1 000 000
Sum øvrige generelle statstilskudd -217 884 -219 000 1 116

 Rentekompensasjon kommer 2. halvår

Refusjon merverdiavgift fra drift viser ingen inntekt i regnskapet på denne sektoren da 
refusjonen blir inntektsført på det enkelte ansvar. Budsjettet ligger imidlertid kun på sektor 1.8. 
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1.9 Renter og avdrag

1.9 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Avvik
Driftsinntekter sum -1 569 497 -2 655 504 1 086 007

 Renteinntekter -1 479 493 -2 565 500 1 086 007

 Utbytte og konsesjonskraftinntekter -90 004 -90 004 0

Driftsutgifter sum 10 745 553 12 267 115 -1 521 562

 Renteutgifter 4 694 631 4 944 722 -250 091

 Avdrag 6 050 580 7 322 393 -1 271 813

 Varer og tjenester 342 0 342

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Lavere renteinntekter enn budsjettert.

Periodiseringsavvik:
Driftsinntekter Regnskap Budsjett Avvik
Fra regnskapet -90 004 -1 333 000
Periodiseringsavvik 1 242 996
Sum utbytte og konsesjonskraftinntekter -90 004 -90 004 0

 Konsesjonskraftinntektene er feilpostert og skal omposteres til næringsfond kommunale 
midler.

 Utbytte fra Ymber AS utbetales i desember. 

Driftsutgifter Regnskap Budsjett Avvik
Fra regnskapet 4 694 631 7 094 722
Periodiseringsavvik renter nye investeringer -650 000
Periodiseringsavvik renter rentebane -1 500 000
Sum renteutgifter 4 694 631 4 944 722 -250 091

 Nye investeringer skjer andre halvår.
 Styringsrente/utlånsrente lavere første halvår enn gjennomsnittet for året.

Driftsutgifter Regnskap Budsjett Avvik
Fra regnskapet 6 050 580 7 972 393
Periodiseringsavvik avdrag nye investeringer -650 000
Sum avdragsutgifter 6 050 580 7 322 393 -1 271 813
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Fordelingen av driftsinntekter og driftsutgifter pr sektor var pr 30. juni 2011:

Nordreisa kommune Regnskap Budsjett Avvik
1.1 Sektor for administrasjon
Driftsinntekter
Driftsutgifter

-3 175 818
13 066 024 

-2 830 760
12 738 590

-17 623
-345 058
327 435

1.2 Sektor for levekår
Driftsinntekter
Driftsutgifter

-8 604 004 
49 936 345 

-6 213 555
    48 182 348

-636 452
-2 390 449     
1 753 997

1.3 Sektor for helse og sosial
Driftsinntekter
Driftsutgifter

-13 103 306
63 899 669 

-9 734 300
63 146 342 

-2 615 679
-3 369 006

753 327 
1.4 Utviklingsavdelingen
Driftsinntekter
Driftsutgifter

-4 426 943 
8 558 507 

-2 803 126 
6 994 610 

-59 920
-1 623 817 
1 563 897 

1.5 Anleggsdrift
Driftsinntekter
Driftsutgifter

  -870 748
6 206 590

    -606 000 
5 520 824

421 018
-264 748
685 766

1.6 Bygg og eiendom
Driftsinntekter
Driftsutgifter

-3 005 580 
13 411 371 

-1 992 250 
10 200 276 

2 197 765
-1 013 330
3 211 095 

1.7 Folkevalgte styringsorganer
Driftsinntekter
Driftsutgifter

-24 813 
1 403 962 

0 
1 371 838 

7 311
-24 813 
32 124 

1.8 Skatt og rammetilskudd
Driftsinntekter
Driftsutgifter

-133 560 802 
153 825 

-134 988 625
0 

1 581 648
1 427 823

153 825 
1.9 Renter og avdrag
Driftsinntekter
Driftsutgifter

-1 569 497 
10 745 553 

-2 655 504 
12 267 115 

-435 555
1 086 007

-1 521 562 
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

Totalt sett viser budsjettkontrollen pr 30.juni 2011:

Totalt pr 30.juni 2011 Regnskap Budsjett Avvik
Nordreisa kommune
Driftsinntekter
Driftsutgifter

-168 341 511 
167 381 846 

-161 824 120 
160 421 943

442 512
-6 517 391
6 959 903

Differansen mellom regnskap og budsjett skyldes i all hovedsak ikke budsjetterte 
sykepengerefusjoner og vikarutgifter.

Totalt pr 30. juni 2011 Regnskap Budsjett Avvik
Lønn inkl. refusjoner 87 751 305 88 713 845 -962 540
Pensjon 14 335 329 14 247 196 88 133

Lønn og pensjon utgjør den største andelen av driftsutgiftene. I oversikten ovenfor er alle faste 
og variable kostnader og refusjoner tilknyttet lønn tatt med.
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Vurdering
Kvartalsrapporteringen er en relativt arbeidskrevende prosess med dagens økonomisystem da 
det kreves en stor del manuell bearbeiding av data. Samtidig er det viktig å få gjort opp status 
underveis i budsjettåret slik at det kan avdekkes avvik og korrigerende tiltak kan settes i verk. 
Det er også en god mulighet til å sette fokus på ulike økonomiske problemstillinger ute i 
organisasjonen, og kanskje avdekke ulike rutiner som kan forbedres. 

Lønn utgjør den største andelen av driftsutgiftene til Nordreisa kommune. For andre kvartal 
viser oversikten et mindreforbruk på kr 0,96 mill totalt sett. Dette vil utjevne seg i løpet av året 
fordi sommer- og sykevikarer lønnes etterskuddsvis. 

Det er en del utenforliggende forhold som har gjort at utgiftene har blitt større enn budsjettert 
herunder utgifter til brøyting, elektrisk energi og brensel. Samtidig viser budsjettkontrollen at en 
del forhold kunne vært bedre budsjettert. Dette gjelder spesielt renteinntekter, inntektene fra
mva-drift, samt amortisering premieavvik i tilknytning til pensjon.

Budsjettkontrollen viser at Nordreisa kommune stort sett er i balanse i andre kvartal, men med et 
mindre overforbruk i forhold til budsjettet. Administrasjonen vil i løpet av høsten arbeide hardt 
for å få budsjettet for 2011 i balanse og vil fortløpende vurdere nødvendige tiltak for å få dette 
til.

De neste kvartalene er det viktig å følge opp de planlagte tiltakene, spesielt innenfor barnevern, 
slik at tiltakene får økonomisk virkning. Det er også viktig å følge opp de planlagte drifts- og 
investeringstiltakene i skolesektoren da de er budsjettert med stor økonomisk effekt.

De faktorene med størst usikkerhet og økonomisk virkning er skatteinntekt og 
inntektsutjevningen. Inntektsutjevningen er vanskelig å forutsi og har de siste årene variert med 
2-3 millioner kr i forhold til budsjett. For 2011 er inntektsutjevningen justert i samsvar med siste 
prognose fra KS da dette er det beste anslaget vi har. Skatteinntektene de neste månedene vil si 
mer om de totale inntektene ved årsavslutning.

Hvis utviklingen går som forutsatt og de planlagte tiltakene får de økonomiske virkningene ser 
det ut til at Nordreisa kommune går mot et regnskapsmessig overskudd i 2011. 
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Vedlegg 1

Skatteinngang 2011

Måned
Skatteinngang 2010 Prosentvis 

inngang pr 
mnd

Prognose 2011

pr mnd akkumulert pr mnd akkumulert

januar -10 242 335 -10 242 335 12,5 % -10 029 974        -10 029 974 
februar -108 090 -10 350 425 0,1 %        -105 849        -10 135 823 

mars/ 1. kvart. -13 161 302 -23 511 727 16,1 % -12 888 420        -23 024 244 
april -605 861 -24 117 588 0,7 %        -593 299        -23 617 543 
mai -14 038 444 -38 156 032 17,2 % -13 747 376        -37 364 919 

juni/ 2. kvart. -184 800 -38 340 832 0,2 %        -180 968        -37 545 887 
juli -10 100 580 -48 441 412 12,4 %     -9 891 158        -47 437 046 

august -481 311 -48 922 723 0,6 %        -471 332        -47 908 377 
september/ 3. kvart -14 101 303 -63 024 026 17,3 % -13 808 932        -61 717 309 

oktober -379 400 -63 403 426 0,5 %        -371 534        -62 088 843 
november -17 478 173 -80 881 599 21,4 % -17 115 787        -79 204 630 

desember/ 4. kvart -751 961 -81 633 560 0,9 %        -736 370        -79 941 000 
Sum -81 633 560 100,0 % -79 941 000 
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Vedlegg 2

Rammetilskudd 2011

mnd
Skjønnsmidler Nord-Norgetilskudd Innbyggertilskudd Sum rammetilskudd

pr mnd akkumulert pr mnd akkumulert pr mnd akkumulert pr mnd Akkumulert
januar 1 460 900 1 460 900 1 562 200 1 562 200 10 911 600 10 911 600 13 934 700 13 934 700 
februar 616 900 2 077 800 1 562 200 3 124 400 10 911 600 21 823 200 13 090 700 27 025 400 

mars/ 1. kvart. 616 900 2 694 700 1 562 200 4 686 600 10 911 600 32 734 800 13 090 700 40 116 100 
april 616 900 3 311 600 1 562 200 6 248 800 10 911 600 43 646 400 13 090 700 53 206 800 
mai 616 900 3 928 500 1 562 200 7 811 000 10 911 600 54 558 000 13 090 700 66 297 500 

juni/ 2. kvart. 616 900 4 545 400 1 562 200 9 373 200 10 911 600 65 469 600 13 090 700 79 388 200 
juli 616 900 5 162 300 1 562 200 10 935 400 10 911 600 76 381 200 13 090 700 92 478 900 

august 616 900 5 779 200 1 562 200 12 497 600 10 911 600 87 292 800 13 090 700 105 569 600 
september/ 3. kvart 0 5 779 200 0 12 497 600 0 87 292 800 0 105 569 600 

oktober 616 900 6 396 100 1 562 200 14 059 800 10 911 600 98 204 400 13 090 700 118 660 300 
november 616 900 7 013 000 1 562 200 15 622 000 10 911 600 109 116 000 13 090 700 131 751 000 

desember/ 4. kvart 0 7 013 000 0 15 622 000 0 109 116 000 0 131 751 000 
Sum 2011 7 013 000 15 622 000 109 116 000 131 751 000 

Innbetalingen av skjønnsmidler i januar inneholder kr 844 000 i 
tilleggsskjønn.
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Foreløpig budsjettrammer for 2012

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Økonomiinfo nr 1 - 2011, Fylkesmannen i Troms

Rådmannens innstilling
Foreløpig budsjettramme for 2012 tas til orientering 

Saksopplysninger
Budsjettarbeidet vil starte opp etter sommerferien, og metoden mot enhetene vil være den 
samme med budsjettdialog for sektorer og enheter. 

Regjeringen la 15.mai i år frem st.prp. nr 115 Kommuneproposisjonen for 2012. 
Kommuneproposisjonen gir føringer for forslaget til statsbudsjettet for 2012 som legges fram i 
begynnelsen av oktober. 

Hovedtrekk fra kommuneproposisjonen til kommunenes inntekter:
 Realvekst i frie inntekter på mellom 3,75 og 4,25 milliarder kroner, i forhold til 

statsbudsjettet for 2011. Veksten er ment å kompensere for kommunesektorens 
merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen, samt forventet økte pensjonskostnader.

 Samhandlingsreformen vil tre i kraft fra 1.januar 2012, og fases inn over flere år. Målet 
med samhandlingsreformen er bedre samhandling, bedre folkehelse og bedre tilbud til 
pasientene. Nordreisa kommune vil motta ca 5 millioner i rammetilskuddet som er ment 
å finansiere 20% medfinansieringsansvar for medisinsk behandling i sykehusene og 
betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter. Når det gjelder døgnopphold til pasienter 
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med behov for øyeblikkelig hjelp vil den tre i kraft fra 2016, men det vil bli mulighet for 
tilskudd etter søknad allerede fra 2012. Kommunene vil i tillegg få økt 
sektorovergripende ansvar for folkehelse og forebygging. I finansieringsordningen er det 
lagt opp at det vil lønne seg å satse på helse. 

 60 % av momskompensasjon på investeringer skal inntektsføres i kapitalbudsjettet. 
 Endringer i inntektssystemet vil påvirke tilskuddet til ressurskrevende brukere, og 

medføre at kommunene vil få kompensert et høyere beløp enn tidligere. Den økte 
kompensasjonen vil imidlertid gi en tilsvarende reduksjon i rammeoverføringen. 

 Departementet har sendt på høring forslag om endring av amortiseringstiden fra 15 år til 
10 år, med virkning fra 2012. Denne endringen i pensjonskostnaden vil ikke ha 
tilbakevirkende kraft, og amortisering av premieavviket i perioden 2002 til 2010 vil 
fortsatt være over 15 år. Det vil dermed være kun amortiseringen av premieavviket for 
2011 og fremover som vil bli rammet av endringen. 

 Det er fra departementet tatt sikte på å innføre 1,5 time valgfag i 8.trinn i 
ungdomsskolen. Dette er finansiert gjennom rammetilskuddet med 5/12-effekt. 

 Regjeringen har som målsetning i Demensplan 2015 at alle kommuner skal tilby 
demente et dagtilbud innen 2015. Det foreslås å opprette et nytt øremerket tilskudd for å 
stimulere til utbygging av dagaktivitetstilbud. Når det gjelder årsverkene tilknyttet 
dagtilbudet er det lagt opp til at disse finansieres gjennom vekst i de frie inntektene. 

Økonomiske hovedtrekk fra regnskap for 2010

 De største utfordringene i 2010 var barnevern, pensjonskostnadene, merverdiavgift på 
drift og investering, samt renter og avdrag. 

 Det ble ikke foretatt nedbetaling av tidligere års merforbruk og akkumulert underskudd 
per 31.12.2010 er som følger:

Opprinnelig
underskudd

Rest
underskudd

Underskudd 2003 10 647 670,48 4 465 179,34
Underskudd 2004 8 538 732,88 8 538 732,88
Underskudd 2007 2 430 769,40 2 430 769,40
Underskudd 2008 8 094 535,69 8 094 535,69
Underskudd 2009 4 346 892,81 4 346 892,81
Underskudd 2010 5 332 558,84 5 332 558,84
Akkumulert underskudd 33 208 668,96

Hovedtrekkene fra budsjettkontroll 2.kvartal 2011

 Budsjettkontrollen viser at kommunen har god kontroll på utgiftssiden
 Økt fokus på økonomirapportering som følge av omgjøring av en stilling fra lønn til 

controller, er en medvirkende årsak til at vi avdekker budsjettavvik i større grad enn 
tidligere. 
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Vurdering
Forslaget i kommuneproposisjonen tilsier vekst i frie inntekter for Nordreisa kommune på 8% 
over landsgjennomsnittet for 2010. Det er imidlertid knyttet usikkerhet rundt om denne veksten 
er reell. 

I revidert nasjonalbudsjett 2011 ble kommunal deflator oppjustert fra 2,8% til 3,4%. (Deflator er 
et sammenveid indeks for prisvekst i kommunesektoren. Omfatter lønnsvekst og prisvekst på 
varer og tjenester, hvorav lønn teller 2/3 del av indeksen). Ettersom rammen for lønnsoppgjøret 
for 2011 ble 4,25% tyder det på at deflatoren er for lav. Det betyr at kommunen ikke får dekket 
kostnadene med lønns- og pensjonsøkning, og må ta høyde for å selv legge inn midler for å 
dekke dette.   

Overføringen for momskompensasjon på investeringer skal i helhet tilfalle kapitalregnskapet i 
2014. For regnskapsåret 2011 blir 40% overført, og for 2012 overføres 60%. Vi mister dermed i 
driftsregnskapet gradvis mer av denne ekstrainntekten. For driftsåret 2011 er det i 
driftsregnskapet budsjettert med en inntekt på 5 millioner.

Kommunen har til sammen ca 450 millioner kr i lånegjeld, og er dermed sårbar for en eventuell 
renteøkning. Gjennomsnittlig lånerente er per august måned på 3,38%, noe som er lavt historisk 
sett. Den sisten tiden har det vært mye uro i verdensøkonomien, og som også påvirker Norge. 
Hvordan utviklingen vil bli med hensyn til rentene er vanskelig å spå, og vi forholder oss derfor 
til signalene Norges bank ga i sitt siste rentemøte. Der signaliserte de at renten vil øke i årene 
fremover, og det vil igjen føre til økte utgifter for kommunen. Når det gjelder lånegjelden er det 
viktig å påpeke at av total lånegjeld på 450 millioner kroner, utgjør videreformidlingslån 24% 
og VAR lån 22%. Dette er selvfinansierende og belastes ikke driftsbudsjettet. 

Det er svært vanskelig å redusere utgiftene innenfor de ulike sektorene, og det er prosesser som 
tar lang tid. Gjennom deltagelsen i Robek-nettverket har administrasjonen fått innsikt i hvor 
kommunen bruker mer penger enn sammenlignbare kommuner, og hjelp til å utarbeide planer 
og rutiner. Det er allerede utført tiltak som følge av nettverket, spesielt innenfor skolesektoren. 
Erfaringene fra dette nettverket vil bli tatt med videre i budsjettprosessen for 2012. Når det 
gjelder endringen i skolestrukturen vil det gi en besparelse på ca 9 millioner kroner for 
regnskapsåret 2011. 

Vi er også i startfasen i et effektiviseringsnettverk innenfor pleie og omsorg, som vil foregå over 
1 år i regi av KS. Gjennom nettverket vil vi få en bedre forståelse av helsesektoren og dens 
utfordringer. I utgangspunktet er det vanskelig å foreta reduksjoner innenfor denne sektoren på 
bakgrunn av økende behov i fremtiden, samt usikkerhet hvilke konsekvenser den nye 
samhandlingsreformen vil gi kommunen. I løpet av høsten vil det også bli økt fokus på å få til 
bedre samhandling internt i helsesektoren. 

Når det gjelder avtalen med UNN, angående Distriktsmedisinsksenter, skal den reforhandles i 
løpet av høsten. Hvorvidt samhandlingsreformen blir en del av forhandlingsgrunnlaget er ennå 
usikkert. Som følge av samhandlingsreformen kan det også bli aktuelt å kreve refusjon fra andre 
kommuner som skal benytte tjenester hos oss, spesielt med tanke på fødeavdelingen.  

Byggingen av Guleng III som starter våren 2012 og vil gi besparelser i bemanning der brukerne 
har døgnkontinuerlig vakt. I tillegg vil det sannsynligvis gi bedre arbeidsmiljø for våre ansatte 
og dermed lavere sykefravær.          
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Innenfor utviklingsavdelingen, anleggsdrift, bygg og anlegg er vi allerede på et minimumsnivå. 
Administrasjonen vil i løpet av høsten fortsatt ha fokus på både barnevern og spes.ped. 

Folketallet i Nordreisa er forholdsvis stabilt noe som ikke gir de store endringer økonomisk sett. 
Vi vil dermed være avhengig av å ha kontroll på økonomien i årene som følger og holde 
forpliktende plan for nedbetaling av tidligere års merforbruk. Som ROBEK kommune er vi 
fortsatt underlagt streng kontroll, og må ha godkjenning av Fylkesmannen ved opptak av lån. 
Når vi etter planen er ute av ROBEK i 2014 og vil vi ha større handlingsrom. 
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Alle kommunene i Troms

Økonomiinfo 1/2011: Kommuneproposisjonen 2012 (Prop. 115 S, 2010-2011)

Vi viser til fremleggelsen av Prop. 115 S Kommuneproposisjonen 2012 – samt Revidert 
Nasjonalbudsjett for 2011. Vedlagt følger også presentasjoner vi har mottatt fra Kommunal-
og regionaldepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Vi ønsker med dette å gi en 
kortfattet oversikt over de viktigste momentene i kommuneopplegget for 2011 og 2012. 

REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2011 – ENDRINGER I DET ØKONOMISKE 
OPPLEGGET.

Kommunal deflator er oppjustert fra 2,8 % til 3,4 %. ( Deflator er et sammenveid indeks for 
prisvekst i kommunesektoren. Omfatter lønnsvekst og prisvekst på varer og tjenester, hvorav 
lønn teller 2/3 i indeksen). 

Lønnsveksten i norsk økonomi er oppjustert fra 3,25 % til 3,9 % i 2011.  Rammen for 
lønnsoppgjøret til kommunesektoren ble 4,25 %. Det innebærer merutgifter for 
kommunesektoren i 2011 på om lag 2 mrd. kroner i forhold til anslaget i nasjonalbudsjettet 
2011.

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter er oppjustert med 1,3 milliarder kroner.
I dette anslaget er det hensyntatt at skatteinntektene ble nedjustert med 109 mill. kroner i 
januar i Prop. 59 S (2010-2011) om overgangsregler for pensjonistbeskatningen. Denne 
nedjusteringen ble kompensert med en tilsvarende økning i rammeoverføringene.

Anslått skatteinngang for kommunene er nå på 109,430 milliarder kroner. Vi oppfordrer 
kommunene til å gjennomføre nye beregninger på egne frie inntekter med utgangspunkt i den 
nye forutsetningen for landet. 

Øremerkede overføringer er økt med om lag 100 mill.kr (netto) i vår. Består av +300 til 
investeringstilskudd eldre (Prop. 65 i januar ) og -200 ifm RNB 2011 (hovedsaklig tekniske 
nedjusteringer forbundet med renteberegninger i forhold til rentekompensasjonstilskuddene)

Samlet sett er dermed kommunesektorens inntektsramme i 2011 nedjustert med om lag 
0,6 mrd. kroner. Denne nedjusteringen videreføres til 2012. Det betyr at veksten fra 
2011 til 2012 regnes fra det nedjusterte nivået for 2011 (”RNB-nivå 2011”).
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Frie inntekter 2011: nominelle tall for kommunene

Deflatoren for 2011 er nå oppjustert til 3,4 %. 

Realveksten i 2011 anslås dermed nå til om lag 0,5 %, anslagsvis 1 milliard kroner.  

KOMMUNEPROPOSISJONEN FOR 2012
Økonomisk opplegg 2012

Hovedtrekk for kommunesektoren (kommuner og fylkeskommuner): 

• Vekst i samlede inntekter mellom 5 og 6 mrd. kr
• Vekst i frie inntekter mellom 3¾ og 4¼ mrd. kr
• Samhandlingsreformen – om lag 5 mrd. kr overføres til kommunene

I kommuneproposisjonen varsles det en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 
2012 på mellom 5 og 6 mrd. kr. Av veksten i samlede inntekter vil mellom 3,75 og 4,25 mrd. 
kr være frie inntekter. Veksten i frie inntekter må i første rekke ses i sammenheng med
kommunesektorens merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen.

Samhandlingsreformen fra 2012 innebærer omfattende overføring av oppgaver til 
kommunene. I 2012 flyttes om lag 5 mrd. kroner fra helseforetakene til kommunene. Disse 
midlene er ikke en del av den varslede inntektsveksten til kommunene.

I statsbudsjettet for 2012 vil regjeringen komme tilbake med en nærmere konkretisering av 
inntektsrammene for 2012.

Vekst i frie inntekter 2012 - kommunesektoren
• Mellom 3¾ og 4¼ mrd. kr
• Demografi
• Pensjonskostnader
• Fylkeskommunene: mellom ½ og ¾ mrd. kr – hvorav 400 mill. kr. knyttet til vei 

Regjeringen legger opp til en vekst i frie inntekter på mellom 3,75 og 4,25 mrd. kr. 

Merutgifter knyttet til befolkningsveksten, som må dekkes av veksten i frie inntekter, 
anslås til 2,1 mrd. kr.

Kommunene

2010 2011 Endr.

i pst.

Skatteinntekter 123 413 117 265 -5,0

Herav skatt 
på inntekt og formue 115 695 109 430 -5,4

Rammetilskudd 85 818 100 082 16,6

Sum frie inntekter 209 231 217 347 3,9
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Pensjonskostnadene forventes å øke noe sterkere enn den generelle lønnsveksten fremover. 
Disse merkostnadene må dekkes av veksten i frie inntekter.

Fylkeskommunene får mellom 500 og 750 mill. kr av veksten i frie inntekter. Av dette er 400 
mill. kr begrunnet med behovet for å styrke driften og vedlikeholdet av fylkeskommunale 
veier.

Kommunene vil få resten av veksten i frie inntekter, dvs. i størrelsesorden 3,25 til 3,5 
mrd. kr. 

Samhandlingsreformen

Regjeringen la før påske fram følgende for Stortinget:
• Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
• Ny folkehelselov
• Nasjonal helse- og omsorgsplan

Til sammen konkretiserer disse samhandlingsreformen. Reformen vil tre i kraft fra 1. januar 
2012, men fases inn over flere år. Målet er bedre samhandling, bedre folkehelse og bedre 
tilbud til pasientene. 

Alle kommuner må fra januar 2012 ha samarbeidsavtale med RHFene (regionale 
helseforetak). Det vil utarbeides egne kriterier som skal tas inn i disse avtalene.
Regjeringen vil jobbe videre med innføring av elektronisk samhandling. Det kan i forskrift 
stilles krav om at dokumentasjon og kommunikasjon av helseopplysninger skal skje 
elektronisk.  

Det foreslås ny plikt for kommunene til å tilby døgnopphold for personer med behov for 
øyeblikkelig hjelp fra 2016. Dette kan f.eks gjelde eldre som må observeres over natta uten at 
dette er planlagt. Kommuner og regionale helseforetak skal samarbeide om å bygge opp dette 
de neste årene. Kommunene vil i tillegg få økt sektorovergripende ansvar for folkehelse og 
forebygging. Kommunen skal ha oversikt over lokale helseutfordringer, og iverksette 
nødvendige tiltak for å møte disse. Finansieringsordningene er også et viktig virkemiddel i 
samhandlingsreformen: det vil bli gjort finansielle grep som gjør at det vil lønne seg å satse på 
helse – det vil lønne seg for kommunene, for samfunnet – og ikke minst for pasientene.

Kommunene får 20 % medfinansieringsansvar for medisinsk behandling i sykehusene. Og vil 
få 4,2 mrd kroner overført for å finansiere dette (endelig priskorrigert tall vil komme i 
statsbudsjettet). Unntaket er kostnadskrevende kirurgi og barnefødsler. Det settes i tillegg et 
tak (30 000 kr) for enkeltopphold.

Betalingsansvar for utskrivingsklare pasienter vil gjelde alle kommuner fra 1. januar 2012.
Satsen blir 4000 kr per døgn per pasient. Totalt vil kommunene få overført 560 millioner til 
dette formålet. (De siste årene har det vært snakk om 140 000 liggedøgn årlig)
Døgnopphold til pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp vil tre i kraft i 2016. 
Regjeringen ønsker en gradvis oppbygging av tjenesten, for å sikre at kommunene får tid til å 
bygge opp tjenesten, uten at sykehusene bygger ned for tidlig. Driftsutgiftene under 
oppbyggingsperioden vil derfor bli finansiert ved: 
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• 50% tilskudd fra RHF (regionale helseforetak)
• 50% øremerket tilskudd etter søknad (nærmere kriterier i statsbudsjettet)

Fra 2016 vil driftsutgiftene totalt være på ca 1 mrd kroner. 

Midlene til kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasienter overføres til 
kommunene over rammetilskuddet, og fordeles etter en egen delkostnadsnøkkel. 
Delkostnadsnøkkelen er basert på statistiske analyser og brukerstatistikk.

Analysene viser at en høy andel eldre trekker i retning av høyere utgifter til 
spesialisthelsetjenesten.  Selv om en rekke studier viser at det er en sammenheng mellom 
sosioøkonomiske variabler og utgifter til spesialisthelsetjenesten på individnivå , finner vi 
ikke igjen slike sammenhenger i våre analyser av forskjeller i utgifter til 
spesialisthelsetjenesten mellom kommuner.

Forslaget til kostnadsnøkkel består derfor av alderskriterier, som er vektet sammen med 
bakgrunn i hvor stor andel av de samlede kostnadene som kan knyttes til den enkelte 
aldersgruppe. 

Kostnadsvektene kan bli justert noe i statsbudsjettet ved at det brukes oppdaterte kostnadstall. 
Som følge av dette vil det også kunne komme mindre tekniske justeringer i samlet 
kostnadsnøkkel.

Midlene til utskrivingsklare pasienter fordeles etter den samme kostnadsnøkkelen som 
kommunal medfinansiering.

Forslag til kostnadsnøkkel for kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasienter: 

Det vil i en overgangsperiode bli gitt en kompensasjon til kommuner som får høyere 
kostnader enn det fordelingen etter kostnadsnøkkelen fanger opp.

Kompensasjonen vil i 2012 bli gitt innenfor veksten i de frie inntektene. Regjeringen vil i 
statsbudsjettet komme nærmere tilbake til nivå og innretning på kompensasjonen.

Skjønnsmidler 
Skjønnsrammen for 2012 er varslet som en nominell videreføring av 2011-rammen. 

Kriterium Kostnadsvekt
Innb.0-17 0,0819
Innb.18-49 0,2095
Innb.50-66 0,2615
Innb.67-79 0,2341
Innb.80-89 0,1707
Innb.90 og over 0,0423
Sum 1,0000
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Fylkesmannen minner om vårt utgangspunkt: skjønnsmidler er i hovedsak ingen påregnelig 
inntekt for kommunene, og det bør utvises stor forsiktighet i budsjetteringen. De tildeles på 
fritt grunnlag hvert enkelt år, og det er stadig flere forhold som kan/skal vurderes kompensert.

Andre momenter/spesielle forhold

Eldreomsorg - demente

Regjeringen har som mål å innføre lovfestet plikt for kommunene til å tilby dagtilbud til 
demente, når tilbudet er bygget ut. Målsetningen i Demensplan 2015 er at alle kommuner skal 
ha et slikt tilbud innen 2015.

For å stimulere til utbygging av dagaktivitetstilbud, foreslås det å opprette et nytt øremerket 
tilskudd. Det gis rom for at 5 000 demente i 2012 kan gis et tilbud om dagaktivitet deler av 
uken. 

Årsverkene finansieres gjennom veksten i de frie inntektene, og det er lagt opp til at disse 
ses i sammenheng med regjeringens mål om 12 000 nye årsverk i omsorgssektoren fram til 
2015.

Helse- og omsorgsdepartementet vil komme tilbake med forslag om utforming av tilskuddet i 
statsbudsjettet for 2012. 

Delkostnadsnøkkel barnehage

Analyser på 2009-tall gir relativt like resultat som analysene av 2008-tall. Det foreslås ingen 
endringer i delkostnadsnøkkelen i kommuneproposisjonen. Sektoren er fortsatt i endring, 
vurderer 2010-tallene når disse foreligger.

Eventuelle endringer kan bli foreslått i statsbudsjettet for 2012.

Nytt valgfag i ungdomsskolen
Det er varslet i ungdomsskolemeldingen - Meld. St. nr 22 (2010 – 2011) Motivasjon –
Mestring – Muligheter – at det tas sikte på å innføre 1,5 time valgfag per årstrinn i 
ungdomsskolen. Det skal være rom for lokale tilpasninger, og valgfagene skal ha mål for 
elevenes kompetanse.

Valgfag innføres for 8. trinn fra høsten 2012. Det tas sikte på å utvide tilbudet til 9. trinn fra 
høsten 2013 og til 10. trinn fra høsten 2014. Totalkostnaden vil bli i overkant av 470 mill. 
kroner.

Midlene til finansiering av innføringen på 8. trinn vil bli lagt inn med 5/12-effekt i 
rammetilskuddet for 2012.

Inndelingstilskudd
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Inndelingstilskuddet er midler som i en overgangsperiode gis til kommuner som har slått seg 
sammen, for at kommunen på en god og forutsigbar måte skal kunne tilpasse seg nye 
rammevilkår. Inndelingstilskuddet kompenserer for bortfall av basistilskudd og eventuell 
reduksjon i samlet regionalpolitisk tilskudd, i tillegg til eventuelle merkostnader som følge av 
økt arbeidsgiveravgift.

Fra og med 2012 utvides perioden for fullt inndelingstilskudd fra 10 til 15 år, før tilskuddet 
som før trappes gradvis ned over de neste fem årene. 

Kommunestruktur og interkommunalt samarbeid
Kommunesammenslåing: frivillighet er utgangspunktet for endringer i kommunestrukturen
Ulike økonomiske støtteordninger. Støtte til utredning av konsekvenser, og informasjon/
innbyggerhøring i etterkant av utredning. Dekker alle engangskostnader som departementet 
vurderer som nødvendige for å få etablert den nye kommunen. Fritak fra statlige krav om 
dokumentavgift og tinglysningsgebyr.

Interkommunalt samarbeid: lovverket har samarbeidsmodeller tilpasset alle typer 
samarbeidsområder. Legger fram lovforslag om samkommunemodell. 

Selvkost
Økt fokus på størrelsen på forskjellige typer kommunale gebyrer. Undersøkelser fra 
Forbrukerrådet og Huseiernes Landsforbund viser at gebyrene varierer og at informasjonen 
om gebyrer er mangelfulle.

Årsakene til at gebyrene varierer kan være flere. Kostnadene til kommunene ved å yte visse 
typer tjenester kan variere som følge av geografi, topografi, befolkning og sakers 
kompleksitet og omfang. Det stilles også spørsmål ved lovligheten av enkelte gebyrer.

Kommunal- og regionaldepartementet har satt ut et FOU-oppdrag som skal kartlegge 
praktiseringen av selvkostprinsippet for (1) VAR-sektoren (vann, avløp, renovasjon) , (2) 
byggesaksbehandling og (3) skolefritidsordningen. 

Kartleggingen skal baseres på undersøkelser som er foretatt av kommunerevisjonene, 
lovlighetskontroller foretatt av fylkesmennene og klager til Sivilombudsmannen. 
Fristen for levering av oppdraget er satt til medio august. 

Investeringstilskuddet
Husbankens tilskuddsordning til bygging og fornyelse av heldøgns omsorgsplasser i sykehjem 
og omsorgsboliger ble etablert i 2008. I Prp. 65 S (2010-2011) ble tilskuddene økt. Økningen 
er gitt tilbakevirkende kraft (tom 2008).  

Den statlige tilskuddsandelen pr omsorgsbolig er økt fra 20 til 30 % av godkjente 
anleggskostnader, med et øvre tak for 2011 på 2,222 millioner kroner. 

For sykehjemsplasser og fellesareal er andelen økt fra 30 til 40 %. Maksimalsatsen for 
omsorgsbolig er nå på 666 600 kroner, og for sykehjemsplasser på 888 800 kroner. 
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For kommuner som har fått tilsagn i perioden 2008 – 2010 tar økningen i tilskuddsandelen 
utgangspunkt i opprinnelig tilsagnsstørrelse.  

Nedvekting av kriteriet for psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet –
konsekvenser for tilskuddet til ressurskrevende tjenester
Endringene i inntektssystemet fra 2011 påvirker toppfinansieringsordningen for 
ressurskrevende tjenester. Ved beregning av netto lønnsutgifter, som er grunnlaget for 
utmåling av kompensasjonen til kommunene, har verdiene av kriteriene for psykisk 
utviklingshemmede under 16 år og psykisk utviklingshemmede 16 år og over blitt trukket fra. 
Kriteriet pu under 16 er nå tatt ut av nøkkelen, mens kriteriert pu over 16 er vektet ned.  

Endringene vil isolert sett medføre at kommunene vil få kompensert et høyere beløp enn 
tidligere, når de i 2012 skal søke om refusjon for en andel av netto lønnsutgifter for 2011. 

Effekten av den økte kompensasjonen er beregnet til om lag 250 mill. kroner. Denne 
inntektsøkningen for kommunene vil i 2012 bli motsvart av en tilsvarende reduksjon i 
rammeoverføringene til kommunene. Regjeringen vil komme tilbake til en oppdatert 
beregning i forbindelse med statsbudsjettet for 2012.

Pensjonskostnader i kommunesektoren – endring i amortiseringsreglene
Departementet vil våren 2011 sende på høring et forslag om at amortiseringstiden for årlige 
premieavvik skal kortes ned fra 15 til 10 år. Det vil bli foreslått at dette skal tre i kraft fra 
regnskapsåret 2012, med virkning for premieavvik oppstått i 2011 og senere. En nedkorting 
av amortiseringstiden vil bidra til at premieavvik oppstått i 2011 og senere vil bli bygget ned 
noe raskere enn etter dagens 15-års regel. Den økonomiske betydningen som dette vil ha på 
de samlede amortiseringskostnadene fra 2012 vil avhenge av fortegnet og størrelsen på 
premieavviket i det enkelte år fra 2011 og framover. Forslaget innebærer at premieavvik fra 
perioden 2002 til 2010 fortsatt skal amortiseres etter gjeldende regler. 
Amortiseringskostnadene knyttet til premieavvik oppstått i denne perioden vil dermed ikke bli 
påvirket av forslaget. Forslaget innebærer ikke endringer i muligheten til å amortisere 
premieavvik over ett år.

Departementet vil også sende på høring et forslag til hvordan virkningene av regelendringene 
knyttet til pensjonsreformen og effekten av endringer i levealdersforutsetningene skal 
implementeres i regnskapene til kommuner og fylkeskommuner.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vi står til rådighet om det skulle være behov for ytterligere informasjon i forhold til dette 
brev, eller kommuneproposisjonen for 2012.

Med hilsen

Asle Tjeldflåt e.f.
økonomirådgiver
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Vedlegg 1

Midler til samhandling (Kommunal medfinansiering og utskrivingsklare inngår i beløpene)

(i tusen kr.)
Harstad 23 427                         
Tromsø 57 533                         
Kvæfjord 3 212                           
Skånland 3 364                           
Bjarkøy 653                               
Ibestad 2 023                           
Gratangen 1 434                           
Lavangen 1 276                           
Bardu 4 029                           
Salangen 2 296                           
Målselv 6 744                           
Sørreisa 3 435                           
Dyrøy 1 554                           
Tranøy 1 945                           
Torsken 1 167                           

(i tusen kr.)
Berg 1 108                           
Lenvik 11 381                         
Balsfjord 6 313                           
Karlsøy 2 760                           
Lyngen 3 552                           
Storfjord 1 913                           
Kåfjord 2 537                           
Skjervøy 2 969                           
Nordreisa 5 041                           
Kvænangen 1 558                           
Tromsø 153 225                       
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Vedlegg 2
Tabell 2.5 Frie inntekter i 2010 
korrigert for variasjoner i 
utgiftsbehov. Inntekter fra 
eiendomsskatt, 
konsesjonskraft, hjemfall og 
utbytte (tall fra 2009). 

Korrigerte frie 
inntekter i pst. av 

landsgjsn. 2010

Eiendomsskatt, 
konsesjonskraft-

og 
hjemfallsinntekter 
i pst. av korrigerte 
frie inntekter 2009

Utbytteinntekter i 
pst. av korrigerte 

frie inntekter 2009

1901 Harstad 103 4,6 0,6

1902 Tromsø 105 3,6 1,9

1911 Kvæfjord 117 0,0 1,2

1913 Skånland 110 1,0 1,0

1915 Bjarkøy 143 0,0 4,3

1917 Ibestad 126 0,0 1,7

1919 Gratangen 128 0,5 2,0

1920 Lavangen 123 0,0 0,0

1922 Bardu 105 40,6 0,0

1923 Salangen 112 0,0 0,0

1924 Målselv 104 10,9 0,1

1925 Sørreisa 104 0,0 0,0

1926 Dyrøy 121 0,0 0,0

1927 Tranøy 124 3,5 0,0

1928 Torsken 135 0,0 0,0

1929 Berg 124 6,7 0,0

1931 Lenvik 103 3,3 0,0

1933 Balsfjord 103 6,6 0,0

1936 Karlsøy 128 4,8 0,0 

1938 Lyngen 117 1,7 0,0

1939 Storfjord 122 24,9 0,1

1940 Kåfjord 119 14,2 17,7

1941 Skjervøy 118 6,2 13,8
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1942 Nordreisa 108 1,3 9,3

1943 Kvænangen 129 19,6 13,7

Troms 108 5,3 2,0
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2011/3423-1

Arkiv:                S00

Saksbehandler:  Roy Jørgensen

Dato:                 25.08.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
33/11 Nordreisa formannskap 01.09.2011

Avtale om porteføljeforvaltning og levering av elektrisk energi

Henvisning til lovverk:
Lov om offentlige anskaffelser 16.juli 1999 nr. 69
Forskrift om offentlig anskaffelser 3.september 2010.

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune slutter seg til deltakelse i ”Tromsgruppens” felles interkommunale
konkurranse om kjøp av elektrisk kraft inkl porteføljeforvaltning. 

Saksopplysninger
Nordreisa kommune inngikk 12.des. 1999 kontrakt med Ishavskraft AS om porteføljeforvaltning 
og levering av elektrisk energi.  Avtalen gjaldt fram til 31.12.2001, etter dette løper avtalen med 
6 mndr. gjensidig oppsigelsestid.

Vurdering
Forskrift om offentlig anskaffelser (FOA) 3.september 2010 fastsetter at rammeavtaler ikke kan 
inngås for mer enn 4 år.  Dette innebærer at avtalen om energiportefølje og levering av energi 
ikke er lovlig. Denne sies opp med virkning fra 1.1.2012.
På bakgrunn av ovenstående og i tråd med vedtatt avtaler om interkommunalt samarbeid vedr. 
innkjøp, har administrasjonen på vegne av kommunen bekreftet deltakelse i anbudskonkurranse 
felles med Troms Fylkeskommune og en rekke kommuner i Troms. Beslutning om dette er gjort 
ut fra fakta at vi formelt ikke har gyldig avtale om forvaltning av energiporteføljen og levering 
av energi, samt at invitasjon og tilslutning til deltakelse har skjedd i sommerferien. 
Administrasjonen anser det påkrevd å få til ny avtale snarest mulig. En finner det fordelaktig å 
delta i en interkommunal kontraktsutlysning med et volum på porteføljen på ca 130 Gwh i stedet 
for å stå alene med ”bare” ca 8 GWh.
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Fristen for å gi anbud i den felles anbudskonkurransen er 12.september 2011og ny 
porteføljeforvalter vil da inntre fra 1.1.2012. Kontrakten vil gjelde for 2 år med opsjon 1+1 år.
Alle kommunene er forpliktet å følge kontrakten i avtaleperioden. Det er imidlertid kun Troms 
Fylkeskommune som har rett til å utløse opsjon, som også blir gjeldene for kommunene.
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2011/3449-1

Arkiv:                U01

Saksbehandler:  Beate Brostrøm

Dato:                 26.08.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
34/11 Nordreisa formannskap 01.09.2011

Satsing på ivaretakelse av nyinnflyttede

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune setter av kr 40 000 i kommunalt utviklingsfond, til velkomstpakke for 
nyinnflyttede husstander. Velkomstpakken skal gi kommunen anledning til å ønske nye 
innbyggere velkommen hit. Velkomstpakken skal også bidra til at nye innbyggere lettere blir 
inkludert og får en meningsfull og begivenhetsrik hverdag.

Saksopplysninger

Nyinnflyttede og videreflyttere
Fraflyttingen er på varig basis 56 prosent blant guttene og 60 prosent av jentene vokst opp i 
Nordreisa. Det er noe høyere fraflytting enn i kommuner flest (som er henholdsvis 45 og 53 
prosent). Flest jenter flytter permanent fordi kvinner i større grad bosetter seg i mannens 
hjemkommune enn omvendt når de etablerer seg, igjen i forbindelse med at menn har/overtar 
næringseiendom. I Nordreisa er kjønnsforskjellen mindre enn i kommuner flest.

Nyinnflyttere: Alle som melder flytting inn til Nordreisa i løpet av fasen 15-40 år kalles 
nyinnflyttere. Av disse bor noen der fortsatt når de er i 40-årsalderen, men de fleste har flyttet 
ut igjen. Nyinnflyttingen er høy. Det store flertallet har likevel endt opp som videreflyttere, 
mens de som er blitt boende, og som utgjør gruppen av tilflyttere i kommunen, utgjorde 
henholdsvis 28 menn og 43 kvinner målt i forhold til 100 gutter og jenter i ungdomskullene 25 
år før.

Flyttetapet fra barn til voksen målt i forhold til størrelsen på ungdomskullet (lik 100) blir da 
differansen mellom tilflytterne og de fraflyttede: 56 gutter flyttet ut, 28 andre kom inn og ble 
boende, og de øvrige 28 gikk tapt. Av jentene flyttet 60 ut, de ble erstattet av 43 utenfra, og 
tapet gjennom prosessen fra barn til voksen ble da på 17 kvinner. NIBR-notat: 2008
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Tabell 3.2 Flyttehistorisk oversikt for årskullene født 1963-67, fulgt fra de var 15 til 40 
år (38-42 år ved utgangen av 2005). Nordreisa kommune.

Absolutte tall.
1942 Nordreisa Menn Kvinner
Antall i ungdomskullet 210 189
* Bofaste 63 29
* Tilbakeflyttere 29 46
* Fraflyttede 118 114
Nyinnflyttere i alt 235 253
* Tilflyttere 59 81
* Videreflyttere 176 172
Flyttetapet i livsfasen -59 -33
Antall voksne, 38-42 år 151 156

I følge disse tallene flytter 74 % av nyinnflyttede menn videre og 67 % av kvinnene. 

Kommuneøkonomi per nye innbygger
Innbyggerne er viktige for kommuneøkonomien. Å få folk å bli er viktig ikke bare for 
kommunens skatteinntekter, men også for verdiskapning generelt. Nyinnflyttere kan bidra med 
kompetanse, ideer og nettverk som er viktige for kommunens framtid. Så den reelle verdien av 
en ny innbygger er mye større enn den rent økonomiske i forhold til skatteinntekter.

Kynisk sett er hver ny innbygger 40 000 kr i skatteinntekter. Å begrense videreflyttingen vil 
være et ledd i å bedre kommuneøkonomien.

Tabell under er et eksempel på reduksjon av 30 innbyggere i ulik aldersgrupper.
Personer Rammetilskudd Skatt-overslag
10 stk 23-66 år kr 197 220 kr 500 000
7 stk 6-15 år kr 200 823
7 stk 3-5 år kr 211 589
3 stk 67-79 år kr 62 787 kr 90 000
3 stk 16-22 år kr 59 718 kr 60 000

kr 732 137 kr 650 000
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Hvordan få noen til flytte hit og bli her?

Faktorer:

Arbeid og bolig: Rammebetingelser, begge må fungere. Arbeid er nødvendig men ikke 
tilstrekkelig.

Sted og miljø: Attraktivitetsfaktorer som gir uttelling når arbeid og bolig er ”under kontroll” –
åpner for bolyst.

Familie/helse: Individuelle ønsker og behov som kan tilfredsstilles når arbeids- og 
boligsituasjon er grei, og når man er fornøyd med forholdene knyttet til sted og miljø.

Sammenhengen i flyttemotiver er komplisert. Alle faktorene må på en eller annen måte 
oppfylles. Generelt sett; en person med tilknytning til Nordreisa vil lettere flytte hit for å ta jobb 
enn en uten tilknytning. Det er da et problem at færre ungdommer er fra Nordreisa. Dette gjør 
at begrepsbruk som “få ungdommen vår tilbake” blir ikke tilstrekkelig, og begrepsbruken 
utelukker og fremmedgjør “de andre”. 

“Tradisjonelt har politikk for regional utvikling i stor grad basert seg på næringsutvikling. 
Tankegangen har vært at om man skaper et gunstig miljø for bedrifter (business climate) vil 
folk flytte etter jobbene. Richard Florida og hans teorier om den ”kreative klassen” snur dette 
på hodet. I følge Florida han er det human-kapitalen man finner hos disse menneskene som i 
dag er den viktigste driveren i økonomien. Den ”kreative klassen” ser seg i første 
omgang etter spennende steder å leve (”people’s climate”), og dernest etter 
interessante jobber. Grunnen til at den kreative klassen er nøkkelen til 
økonomisk vekst er at de blant annet er intellektuelt åpne og dermed står bak de 
fleste innovasjoner. Steder der den kreative klassen er overrepresentert er således vinnere i 
dagens globale økonomi. I følge Florida finner man derfor den største økonomiske veksten på 
steder preget av toleranse, mangfold og kreativitet.” Østforsk notat 2009.

Det er derfor viktig at man i denne sammenheng legger til rette for nyinnflyttere uten 
tilknytting til bygda.

I motsetning til tilbakeflyttere, er ikke nyinnflyttere kjent i området og heller ikke kjent med 
fritidsaktiviteter, friluftsområder, frivillige organisasjoner med mer. Kommunen bør legge til 
rette for slik informasjon.

Det å føle seg velkommen
I boka “Det gode vertskapet” av Jan Gunnarsson og Olle Blohm trekker de frem faktorer som 
kan gi pekepin på om vi legger til rette for at de som kommer hit føler seg velkomne. Noen 
faktorer som er viktige er:

 Informasjon- jeg må vite hvor jeg skal gå og hva jeg skal gjøre.
 Oppmerksomhet- Noen merker at jeg er her
 Vennlighet- Jeg møter mennesker som bryr seg
 Lyttende verter- Jeg blir forstått

Det er i tillegg viktig å føle seg inkludert i samfunnet, for å unngå at den nye innbyggeren skal 
bli ensom her.
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Hva kan kommunen gjøre 
For å dekke de overnevnte kriteriene kan kommunen:

 Informere godt om tjenester, muligheter og hva man kan ta seg til her.
 Vi kan vise at vi bryr oss om at de kommer til oss ved å tilby nyinnflyttere en gave per 

husstand, som skal gi dem informasjon, anledning til å bruke fritidsaktiviteter og 
utforske hva kommunen kan tilby og knytte bånd til innbyggere her.

Legge til rette for enkel informasjon: nettsiden vår
Næringskonsulenten har allerede tilrettelagt for slik type informasjon. Blir lansert snart.

Velkomstpakke
Organisering av Velkomstpakke til nye innbyggere: 

Alle nye husstander som flytter til Nordreisa får tilbud om å hente velkomstpakken på 
kommunes servicetorg. Dette er informert om via nettsiden og linken Flytte hit?

Ved henting skal den nye innbyggeren få muligheten til å bli kjent med hvilke tjenester 
servicetorget og kommunen kan bistå med.

Innhold i selve pakken, papir materiale tilgjengelig i filmappen Velkomstpakke:

 2 gratis inngangsbilletter til svømmehallen 
 2 gratis billetter til Nordreisa Kino 
 Gratis billetter til Havnnes-Rotsundferga 
 Gratis abonnement på Framtid i Nord i en måned 
 Gratis medlemskap i Nordreisa IL for inntil to barn i ett år 
 Om Nasjonalparklandsbyen
 Om kommunen
 Ka kain man gjøre i Reisa, da?- veileder for fritidsaktiviteter.
 Hilsen fra Næringsforeningen.

Pakken med alt legges i Nordreisas Miljøhandlenett! 

Det å føle seg velkommen er viktig for alle. Det å ta godt imot alle nye innbyggere er viktig. Alle 
skal oppfatte Nordreisa som et godt vertskap. 

Kostnader og finansiering av ordningen

Hva? Kostnad Formål
Intern ekstern

2 gratis inngangsbilletter til 
svømmehallen 

80 Å delta i samfunnet

2 gratis billetter til Nordreisa 
Kino 

150 Å delta i samfunnet

Gratis billetter til Havnnes-
Rotsundferga 

100 Å oppleve kommunen

Gratis abonnement på Framtid i 
Nord i en måned 

(200) Informasjon og deltakelse. 
Mulig FiN finansierer selv.

Gratis “ti på topp” for to voksne 200 Å oppleve kommunen
Gratis medlemskap og 
treningsavgift i Nordreisa IL for 
inntil to barn i ett år 

600 Inkludering og deltakelse
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Om Nasjoanlparklandsbyen Print Informasjon
Om kommunen Print Informasjon
Ka kain man gjøre i Reisa, da? Print Informasjon
Hilsen fra Næringsforeningen. 0 Oppmerksomhet
Miljøbærenett - Oppmerksomhet
Informasjon servicetorg 0 Oppmerksomhet, lyttende verter 

og vennlighet.
Sum per pakke 330 1100 1430 totalt

Vi kan legge opp til at kommunen utleverer ca 30-40 slike i året basert på grunnlagstall 59+81/ 
3 per husstand = 46,6. Nibr notat nevnt ovenfor. Det er heller ikke sikkert at alle nyinnflyttere 
fanger opp tilbudet, eller har behov for tilbudet.

Totalbudsjett per år: 43 500 kr. For 30 pakker.

Skolelever fra Nordreisa Videregående skole er ikke inkludert i ordningen. Kommunen kan 
bidra med informasjon og annen tilrettelegging i forbindelse med skolestart.

Vurdering

Det er viktig at Nordreisa kommune hevder seg i den globale konkurransen om menneskelige 
ressurser. Det er jobbet mye på trivsel, friluftsliv og idrett. Dette bør være neste steg. Å ivareta 
nyinnflyttede er et ledd i regional utvikling og kan være medvirkende til næringsutvikling, 
kulturberikelse og innovasjon. Nordreisa har et usedvanlig stort tall med nyinnflyttere 
sammenliknet med andre små kommuner, i følge statistikken, men det ser ut til at mange flytter 
videre. Kanskje kommunen kan legge til rette for at disse skal bli inkludert i samfunnet og delta 
på arenaer der de kan knytte bånd med befolkningen her. Å bremse videreflyttingen vil kunne gi 
kommunen bedre økonomi i fremtiden.
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