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K-Sekretariatet tc.c,py,

Nordreisa kommune
v/rådmannen
9151 Storslett

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
37/13 Odd Kr.Solberg 77 71 61 14 11.11.2013
428.5.5/0S E-postadresse: Mobil:

oddrcik-sck.no 48 02 64 62

BUDSJETTRAMME 2014 —KONTROLL OG TILSYN

Viser til tidligere e-postkorrespondanse med Ellinor Evensen.

Kontrollutvalget har i møte 4. november 2013 i sak 22/13 protokollert følgende:

Innstilling til vedta k:

Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2014 vedtas med netto driftsutgifter på til
sammen kr 1.006 500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen
virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og
skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i
Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling
av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som
beskrevet her.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2014 vedtas med netto driftsutgifter på til
sammen kr 1.006 500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen
virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og
skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Postadresse: Hovedkontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Organisasjonsnr:
K-Sekretariatet IKS Fylkeshuset Postmottak Fossen c/o Lenvik kommune 988 064 920
Postboks 6600 Strandvn. 13, TROMSØ 9479 HARSTAD 9144 SAMUELSBERG 9306 FINNSNES
9296 TROMSØ Tlf. 77 78 80 43 Tlf. 77 02 61 66 Tlf. 77 71 61 14 Tlf 77 87 10 65
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3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i
Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling
av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som
beskrevet her.

Spesifisert budsjett viser følgende:

Post Budsjett 2014 Budsjett 2013*Regnskap2012
Møtegodtgjørelsei)




51 000 55 000
Tapt arbeidsfortjeneste




10 000 10 000
Kcntorutgifter




2 000 5 COO
Bevertning/represenlasjon




1 500 1 500
Hotelliovernatting




5 000 7 000
Ku-slopplæring




10 000 15 000
Skyss og kost




5 000 8 000
Transport




3 000 6 000
Kjøp av ekstem bistand




10 000 10 000
Kjøp av tjenester til revisjon




778 000 752 000
Kjøp av sekretariatstjenester




131 000 127 000
Merverdiavgift





Refusjoner





Sum nettoutgifter 1 006 500 996 500

Saken bes innarbeidet i kommunens totalbudsjett og lagt fram for formannskapet og
kommunestyret ved budsjettbehandlingen for 2014.

Med vennlig hilsen

Odd Kr. Solberg
rådgiver

Vedlegg: Saksbehandlingen i sak 22/13

Kopi: Ordføreren i Nordreisa kommune
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Nordreisa kommune
Økonomiavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland
0135  OSLO

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2011/66-35 41476/2013 223 11.11.2013

Høringsuttalelser - Likeverdig behandling av barnehager

Vi viser til høringsnotat om forslag til endringer i forskrift om likeverdig behandling ved 
tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunal barnehager med deres referanse 2013/6078.
Direktoratet foreslår at beregningsgrunnlaget for tilskudd bør være kommuneregnskapet fra to år 
før tilskuddsåret.

Nordreisa kommune er av den oppfatning at dagens forskrift bør endres, da den er svært 
uforutsigbar for både kommunen og for de ikke-kommunale barnehagene. Den har i tillegg krevd 
ekstra ressurser i form av flere utregninger i løpet av året, og det er vanskelig å foreta 
tilfredsstillende budsjettering av tilskuddet. 

Kommunen stiller seg bak forslaget om at beregningsgrunnlaget bør være kommuneregnskapet 
fra to år før tilskuddsåret, justert med kommunal deflator. Det vil gi forutsigbarhet overfor ikke-
kommunale barnehager da tilskuddet kan regnes ut i februar når barnetallet i de ikke-kommunale 
barnehagene er kjent. Det vil også gi forutsigbarhet overfor kommunen, da det vil være enklere å 
budsjettere med hva tilskuddet for neste år vil bli. Et annet forhold er at dersom kommunen gjør 
grep som vil ha innvirkning på tilskuddet, vil de ikke-kommunale barnehagene kunne foreta sine 
grep for å være i forkant av en eventuell endring i tilskuddet. Slik det er nå vil de ikke-
kommunale barnehagene ha vanskeligheter med å foreta justeringer i sin drift pga 
tidsperspektivet. 

Dersom utregningen skal basere seg på kommuneregnskapet fra ett år før tilskuddsåret vil en 
eventuell endring i kommunens barnehagestruktur gi utslag i tilskuddet tidligere. Da vil 
imidlertid tilskuddet ikke være ferdig før tidligst i april i tilskuddsåret når revisjonen har gitt sin 
uttalelse. Det vil i tillegg være vanskeligere for kommunen å budsjettere med tilskuddet.

Et annet forhold i beregningen av tilskuddet til ikke-kommunale barnehager som gir store utslag 
er pensjon. I en kommunal barnehage utgjør pensjonen ca 20 % av lønnen, mens i de ikke-
kommunale barnehagene utgjør pensjon mellom 2 % til 5 % av lønnen. Ettersom pensjonen er en 
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del av tilskuddsberegningen, er den med på å bidra til en vesentlig besparelse for de ikke-
kommunale barnehagene. Ved beregning til tilskuddet bør pensjonen heller beregnes ut fra 
lønnsutgiftene med en faktor på for eksempel 5 %. Dette vil gi likebehandling for både 
kommunen og de ikke-kommunale barnehagene. 

Med hilsen

Rita Toresen
Økonomisjef
Nordreisa kommune
Direkte innvalg: 77 77 07 43
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HALTI
NÆRINGSHAGE

Samarbeidsavtale
mellom

Nordreisa Kommune
og

Halti Næringshage AS

1. Mål
Nordreisa kommune inngår et samarbeid med Halti Næringshage As for å tilrettelegge for
næringsutvikling i kommunen.
Dette samarbeidet skal støtte Nordreisa kommunes målsetting for næringsutvikling:

Hovedmål:
Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget av nyskaping, bærekraft og vekst. I dette
legger kommunen opp til å være en ja-kommune som i sin forvaltning av arealer gir
forutsigbarhet og gode rammevilkår for utvikling. Kommunen skal aktivt være en døråpner
opp mot investorer og øvrig virkemiddelapparat. 


2. Avtalens arbeidsoppgaver/innsatsområder:
Etablererveiledning for etablerer i samarbeid med kommunen
Arbeide offensivt med nyskaping og nyetablering i Nordreisa kommune i samarbeid
med kommunens næringsapparat
Ha en aktiv pådriver rolle ved bl.a. å tilføre kunnskap og oppmerksomhet omkring
næringsutvikling

Kontordager i Nordreisa
Det skal avholdes minimum 6 kontordager/grunderkafeer/etablererkurs eller lignende til en
avtalt pris på kr 50 000,00 eks mva årlig. Denne summen dekker lønn, kjøreutgifter og
annonseutgifter der det er naturlig for gjennomføringen.

Endringer og tillegg i avtalen
På bakgrunn av denne avtalen kan det lages nye samarbeidsavtaler og igangsettes nye
prosjekter/aktiviteter. Det lages særskilte avtaler for nye tiltak, rammetall for tid og kostnader
avtales i hvert tilfelle. Endringer i avtalens innhold og omfang avtales særskilt.

Kontaktpersoner
Hos oppdragstaker er daglig leder kontaktperson og hos oppdragsgiver er Rådmann
kontaktperson. Alle avtaler om oppdragets innhold og framdrift skal, dersom ikke nye
personer er oppnevnt, skje mellom disse.

Oppfølging av avtalen
Partene skal møtes 2 ganger pr år for å ivareta en god dialog om samarbeid og rapportere i
forhold til aktivitet.

Avtalens varighet
Denne avtalen har en varighet fra 1.jan 2014 til 31.12 2014

/3Storslett /1/ 2013

Halti Nærings age AS Nordreisa Kommune

Storslett / 2013

TROMS fylkeskommune

NdllIGSNAGENE
INORGE

ROMSSA fylkkasuohkan
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Nord-Troms Regionråd DA

Til
Kommunene i Nord-Troms

SÆRUTSKR1FTFRA MØTE
NORD-TROMS REGIONRÅD DA

EMNE: Møte nr 04-2013
STED: Hotell Maritim, Skjervøy
TIDSPUNKT: 28. og 29. oktober 2013

DELTAKERE:




Ordførere: Sigmund Steinnes, Storfjord
Sølvi Jensen, Lyngen
Torgeir Johnsen, Skjervøy
Hallvard Wahlgren, Nordreisa
Jan Helge Jensen, Kvænangen
Svein 0. Leiros, Kåfjord

Sak 31/13 Budsjett 2014
Saksdokumenter: Forslag til budsjett 2014

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Budsjettet omfatter:
Drift av sekretariatet
Drift av Ungdomssatsingen RUST
Driftstilskudd Nord-Tronts Studiesenter

Budsjettforutsetninger:
Sekretariat:100 % stilling sekretariatsleder (drift av sekretariat, kontorhold og
møtekostnader styre, rådmannsutvalg, representantskap, regionale og sentrale
myndigheter), samme ramme som 2013 justert med 3% økning. Det er i
forslaget satt av egen post til informasjon opprettelse av hjemmeside —
omlegging av arkivsystem i 2014 med kr 50.000,-. I tillegg foreslås innkjøp av
nettbrett og mobiltelefon til daglig leder med kr 10.000,-.
Styremedlemmer dekker reiser til møter over kommunens budsjett.
Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad.
I 2013 vedtok regionrådet retningslinjer for opprettelse av
mastergradsstipender. Avsetning av midler til stipend skulle i følge vedtaket
behandles ved budsjettbehandling i regionrådet for 2014. Det foreslås å sette av
kr 40.000 i 2014.
Ungdomssatsing:50 % stilling regional ungdomskonsulent (drift av
ungdomssatsingen RUST, Nord-Troms Ungdomsråd, fagråd og en mindre post

1
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Nord-TromsRegionrådDA
Gikniatux,

, d Kinced Skjetwis Nimandm idrzowed

avsatt til tiltak) —samme budsjettramme som de 3 foregående år, justert med 3
% økning.

• Studiesenteret: Det er lagt inn et eget tilskudd til Nord-Troms Studiesenter for
2014. Nord-Troms Studiesenter har siden oppstart i 2006 fått tilskudd til drift
fra Troms fylkeskommune. Det er lagt inn kr 500.000,- i økonomiplanen for
fylkeskommunen til Nord-Troms Studiesenter for 2014. For å matche
driftstilskuddet fra fylkeskommunen, og for å sikre dagens driftsnivå på
studiesenteret er det lagt inn tilskudd fra kommunene for 2014 på til sammen
kr 500.000,- (samme som 2013).

Forslag til vedtak: 

Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner det framlagte forslaget til budsjett
og fastsetting av kommunale driftstilskudd for 2014 etter tidligere vedtatte
fordelingsnøkkel (40 % "flat" fordeling og 60 % etter folketall).

Nedtak: forslag til vedtak bk enstemmig bifalt.

ett pro okollutskrift bevitnes
10.2013

rzt je

Referent

2
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Nord-Troms Regionråd DA

BUDSJETT 2014 driftstilskudd fra eierkommuner

Nord-Troms Regionråd:
Drift sekretariatet
Ungdomssatsingen RUST
Nord-Troms Studiesenter

Budsjettforutsetninger:
Sekretariat: 100 % stilling sekretariatsleder (drift av sekretariat, kontorhold og
møtekostnader styre, rådmannsutvalg, representantskap, regionale og sentrale
myndigheter), samme ramme som 2013 justert med 3% økning. Det er i
forslaget satt av egen post til informasjon —opprettelse av hjemmeside
omlegging av arkivsystem i 2014 med kr 50.000,-. I tillegg foreslås innkjøp av
nettbrett og mobiltelefon til daglig leder med kr 10.000,-.
Styremedlemmer dekker reiser til møter over kommunens budsjett.
Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad.
I 2013 vedtok regionrådet retningslinjer for opprettelse av
mastergradsstipender. Avsetning av midler til stipend skulle i følge vedtaket
behandles ved budsjettbehandling i regionrådet for 2014. Det foreslås å sette av
kr 40.000 i 2014.
Ungdomssatsing: 50 % stilling regional ungdomskonsulent (drift av
ungdomssatsingen RUST, Nord-Troms Ungdomsråd, fagråd og en mindre post
avsatt til tiltak) —samme budsjettramme som de 3 foregående år, justert med 3
% økning.
Studiesenteret: Det er lagt inn et eget tilskudd til Nord-Troms Studiesenter for
2014. Nord-Troms Studiesenter har siden oppstart i 2006 fått tilskudd til drift
fra Troms fylkeskommune. Det er lagt inn kr 500.000,- i økonomiplanen for
fylkeskommunen til Nord-Troms Studiesenter for 2014. For å matche
driftstilskuddet fra fylkeskommunen, og for å sikre dagens driftsnivå på
studiesenteret er det lagt inn tilskudd fra kommunene for 2014 på til sammen
kr 500.000,- (samme som 2013).

NÆRINGSHAGER, ET NEITVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@hatti.no
Org.nr. 979 470 452
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Nord-TromsRegionrådDA




Regnskap pr
31.12.2012

Budsjett 2013 Budsjett 2014

Driftsinntekter- tilskudd fra
kommunene
Prosjektadministrasjon -
omdømmeprosjektet
Inntekter fra «prøv sjøl»

1.450.002*)

50.000
11.000

2.000.000 2.145.000

Sum inntekter 1.511.002 2.000.000 2.145.000




Lønn 790.142 **) 880.000 905.000
Andre personalkostnader 143.506 140.000 150.000
Reiseutgifter 118.001 65.000 75.000
Kontorhold 48.028 150.000 150.000
Regnskaps- og revisjonshonorar 49.050 60.000 60.000
Møtekostnader 102.142 120.000 120.000
Data/hjemmeside- arkivsystem
(NY)




50.000

Annonser/informasjon 27.746 35.000 35.000
Kjøp av tjenester (utredning Nord-
Troms samarbeid) - eget vedtak

75.000




Kjøpav datautstyr (ref vedtak i
2012)/innkjøpav mobilt utstyr
(NY)

53.098




10.000

Avsetning av midler til
Mastergradsstipender (NY)




40.000

Tiltak ungdom/prosjekter 55.720 50.000 50.000
Tilskudd til studiesenteret 200.000 500.000 500.000
Sum kostnader 1.662.433 2.000.000 2.145.000
RESULTAT - 151.431




*)Driftstilskuddet fra kommunene for 2012 var på kr 1.450.000,- (det ble gitt driftstilskudd til
Nord-Troms Studiesenter på kr 200.000 og bidrag fra Troms fylkeskommune kr 800.000).

**)Lønnsposten viser lønn og feriepenger med fradrag av sykepenger.

Vedtatt 29.10,13
Berit Fjellberg

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKS

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Ttf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@hatti.no
Org.nr. 979 470 452

Gdfve~
Stnrflord, at,Irnin Nwdreiou Knemoge%
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NORD-TROMS REGIONRÅD DA
FORDEL1NGAV DRIFTST1LSKUDD2014 (i henhold til vedtatt budsjett 29.10.13)

FordelingsnØkkel:
40 % av rammenfordeleslikt mellomkommunene
60 % fordelesetter folketall01.01.foregåendeår

KOMMUNE: FOLKETALL
01.01.13.:

"FAST BELØP"
(40 %):

TILSKUDD ETTER
FOLKETALL (60 %):

SUM TILSKUDD 2014:

Kvænangen 1245
143.000 99.135 242.135

Skjervøy 2 905
143.000 231.315 374.315

Nordreisa 4 850
143.000 386.195 529.195

Kåfjord 2 208
143.000 175.815 318.815

Storfjord 1942
143.000 154.620 297.620

Lyngen 3 013
143.000 239.920 382.920




16 163
858.000 1.287.000 2.145.000

Storslett11.11.13
BeritFjellberg
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111 Helsedirektoratet

Landets kommuner Deres ref.:
Vår ref.:13/8956-1
Saksbehandler:Thorstein Ouren
Dato:14.10.2013

Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2014 - foreløpig
orientering

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltbrukere
kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Tilskuddet
forvaltes av Helsedirektoratet og er bevilget over Kommunal- og regionaldepartementets
budsjettkapittel 575, post 60.

I budsjettforslaget for 2014 er det foreslått en totalbevilgning på 6,649 mrd kroner, jf. Prop 1 S
(2013-2014) fra Kommunal- og regionaldepartementet. Helsedirektoratet vil sende ut rundskriv
om neste års tilskudd i januar 2014, med søknadsfrist primo april.

De viktigste endringene i kriteriene for 2014 vil være:
Refusjonskrav gjelder påløpte, direkte lønnsutgifter for 2013.
Innslagspunktet økes fra 975 000 kroner til 1 010 000 kroner. Økningen tilsvarer beregnet
lønnsvekst i kommunene på 3,5 prosent.
Kompensasjonsgraden reduseres fra 80 til 77,5 prosent. Det tilsvarer isolert sett en
reduksjon på om lag 214 mill kroner i 2014. Dette innebærer en forsiktig innstramming av
ordningen, som også vil ha betydning for kommunenes regnskap for 2013.
Det er ingen endringer i hvilke KOSTRA-funksjoner som omfattes av ordningen.
Fratrekket for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år og over
økes fra 555 160 til 576 000 kroner.
Ved fratrekk for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede regnes
barn født før 1. januar 1996 som over 16 år.
Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen. Det kan kun søkes for personer født 1946
eller senere.
Det skal foreligge et gyldig enkeltvedtak for at bruker kan tas med i søknaden fra
kommunen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til ressurskrevendetienesterhelsedir.no

Vennlig hilsen

Kristin Mehre e.f.
avdelingsdirektør o - 11:-S<NY\

Thorstein Ouren
seniorrådgiver

Helsedirektoratet - Divisjon primærhelsetjenester
Avdeling omsorgstjenester
Thorstein Ouren, tlf.: 24163058

Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besoksadresse. Universitetsgata 2. Oslo • Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postrnottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no
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Fylkesmanneni Troms
RornssaFyIkkamanni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
14.10.2013 2013/2390-5 330

Asle Tjeldflåt 77642045/41208260 Deres dato Deres ref.

Alle kommunene i Troms

31I(93c;

Økonomiinfo 2/2013 - Statsbudsjettet 2014

Regjeringen Stoltenberg legger i dag, mandag 14. oktober 2013, frem Prop 1 S (2013-2014)
Statsbudsjettet 2014. Dette notatet gir en oppsummering av de viktigste elementene i
statsbudsjettet for 2014. Notatet er ikke uttømmende i forhold til innholdet i proposisjonen.

Kommuneøkonomien i 2013

Som i tidligere statsbudsjett for kommende år blir det også gjort nye inntektsanslag for
kommuneøkonomien i inneværende år.

Skatteanslaget for 2013 er oppjustert med totalt 1,8 mrd. kr. for kommunesektoren i forhold
til nivået som ble varslet i revidert nasjonalbudsjett som kom i mai 2013. Nivået i revidert
nasjonalbudsjett var for øvrig uendret fra nivået som ble lagt til grunn ved fremleggelsen av
statsbudsj ettet 2013.

økningen på 1,8 mrd. kr. fordeler seg med 1,45 mrd. kr. for kommunene og 350 millioner
kroner for fylkeskommunene. Nytt anslag på skatt på inntekt og formue for kommunene for
2013 er med dette 126,95 mrd. kr, opp fra 125,5 mrd. kr.

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å gjennomføre nye beregninger på egne frie
inntekter med utgangspunkt i det nye tallet for skatteinngang for landet. På grunn av
ordningen med løpende inntektsutjevning er det viktig å fortløpende vurdere egen
skatteinngang i forhold til endringer i skatteinngangen for kommunene samlet gjennom året.

De ekstra skatteinntektene på 1,45 rnrd. kr. får kommunene beholde i 2013, men de
videreføres ikke til 2014, i tråd med vanlig praksis. Bakgrunnen er at regjerinzen i
kommuneproposisjonen varsler et gitt nivå på kommunenes inntekter for neste år. Dette
nivået ligger fast, uavhengig av om anslaget på skatteinntektene for 2013 blir endret i forhold
til anslaget i revidert nasjonalbudsjett.

De ekstra skatteinntektene i 2013 er dermed å anse som engangsinntekter, som ikke bor gå til
å finansiere ordinære driftsoppgaver. Merinntektene bør brukes til å styrke den finansielle
situasjonen i kommunen, egenfinansiering av investeringer eller lignende.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 www.fylkesmannen.no/troms
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Lønnsveksten i 2013 anslås til 3,5 %, dvs, samme anslag som i revidert nasjonalbudsjett 2013.
Kommunal deflator (en vektet indeks for beregning av realvekst i kommunesektorens
inntekter. Indeksen består av lønnsvekst og prisvekst på kjøp av varer og tjenester) for 2013
er dermed uendret i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett 2013. I statsbudsjettet for
2013 som kom i oktober 2012 var anslaget på lønnsvekst på 4 %, og kommunal deflator var
anslått til 3,3 %.

På bakgrunn av den sterke utgiftsveksten innenfor ressurskrevende tjenester foreslår
regjeringen en innstrarnming i ordningen ved å redusere statens kompensasjonsgrad fra 80 %
til 77,5 % fra 2014. Dette vil øke kommunens egenandel fra 20 % til 22,5 %. Denne
innstrammingen i toppflnansieringsordningen vil øke belastningen på kommunenes økonomi.
Det er viktig å merke seg at dette vil ha budsjettmessig virkning allerede i inneværende år,
med om lag 215 millioner kroner i 2013. Siden statens refusjon i statsbudsjettet for 2014
gjelder utgifter som kommunene har hatt i 2013, vil endringen påvirke kommunens regnskap
for 2013.. Iht. anordningsprinsippet skal kommunene inntektsføre refusjonen det året
utgiftene oppstår, altså i 2013.

Samlet sett er kommuneøkonomien i 2013 styrket sammenlignet med anslaget i revidert
nasjonalbudsjett 2013, men Fylkesmannen vil understreke at det vil kunne være store
variasjoner mellom kommunene ettersom innstrammingen i ordningen for ressurskrevende
tjenester vil kunne slå ut forskjellig fra kommune til kommune.

Kommuneopplegget i 2014

I statsbudsjettet er det varslet inntektsnivå for kommunesektoren samlet, det vil si både
fylkeskomrnunene og kommunene. Fylkesmannen fokuserer naturligvis på tallene for
kommunene alene. I det materialet Fylkesmannen har fått tilgang til før offentliggjørelsen av
statsbudsjettet var det ikke gjennomgående oppgitt tall for samlete inntekter for kommunene
alene, men for kommunesektoren som også omfatter fylkeskommunene. Kommunene utgjør
om lag 80 % av kommunesektoren, og vi har tatt utgangspunkt i dette ved anslag på vekst i
kommunenes samlete inntekter. Anslag på frie inntekter for kommunene er oppgitt eksplisitt i
materialet vi hadde tilgang til.

Regjeringen legger opp til en vekst i de samlete inntektene for kommunene på ca. 6,35 mrd.
kr. I kommuneproposisjonen for 2014 ble det lagt til grunn en realvekst i kommunenes
samlete inntekter i 2014 på mellom 5 og 5,5 mrd. kr.

Det legges i statsbudsjettet opp til envekst i de frie inntektene(skattpå inntektog formue
og rammetilskudd)på 4,3mrd.kr. når veksten regnes fra anslått inntektsnivå i 2013 i
revidert nasjonalbudsjett 2013. I komrnuneproposisjonen ble det varslet en vekst i frie
inntekter for kommunene på mellom 4 og 4,5 mrd. kr.

Som vanlig opereres det fra regjeringens hold med to ulike vekstanslag for irmtektsnivået i
2014: ett fra nivået i revidert nasjonalbudsjett 2013 og ett fra anslag på regnskap 2013 der det
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er tatt hensyn til økte skatteinntekter i 2013. Veksten regnet fra anslag på regnskap 2013 vil
derfor være lavere enn veksten regnet fra nivået i revidert nasjonalbudsjett 2013.

Den samlete veksten i kommunenes inntekter på ca. 6,35 mrd. kr. (målt fra RNB-nivå 2013)
består av følgende:

Vekst frie inntekter: 4,3 mrd. kr.
Ca. 820 millioner kr. er knyttet til nye oppgaver, regelendringer etc. som
kompenseres med økte frie inntekter.
Ca. 1 rnrd. kr. er økte øremerkete midler.
Om lag 250 mill. kr. er vekst i gebyrinntekter som er knyttet til volumvekst innenfor
kommunale tjenester som er brukerflnansiertigebyrbelagt.

Dersom veksten regnes fra anslag på regnskap for 2013 er vekst i frie inntekter for
kommunene 2,85 rnrd. kr ( dvs. 4,3 mrd. fratrukket økte skatteinntekter i 2013 på 1,45 mrd.
kr.)

Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med økte utgifter for kommunene knyttet til
befolkningsutviklingen. Beregninger utført av TBU (Teknisk beregningsutvalg for konununal
og fylkeskommunal økonomi) indikerer at kommunene kan få merutgifter i 2013 på om lag
3 mrd. kr. p.g.a. den demograftske utviklingen. Merutgifter knyttet til
befolkningsutviklingen som må dekkes av de frie inntektene er anslått til 2,5 mrd. kr.

I 2014 forventes det at kommunenes pensjonskostnader vil øke kraftig utover det som
kompenseres gjennom kommunal deflator. Regjeringen har anslått at økningen vil være 1,75
mrd. kr. for kommunesektoren samlet. Anslaget er grovt og usikkert i følge KRD.
Det er ikke gitt anslag for kommunene, men kommunene utgjør ca. 80 % av
kommunesektoren.

Av veksten i frie inntekter til kommunene er 180 mill. kr. begrunnet i behovet for en særskilt
styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette ble varslet i kommuneproposisjonen.
Midlene foreslås fordelt til kommunene basert på antall innbyggere i alderen 0-19 år, men slik
at alle kommuner får minst 100 000 kr.

Videre er 27 mill. kroner av veksten i frie inntekter knyttet til etterutdanning av deltids
brannpersonell. Dette er et nytt moment som ikke ble varslet i kommuneproposisjonen. Totalt
er det foreslått at 36 mill. kr skal fordeles særskilt (tabell C-k i Grønt hefte) til kommuner med
deltids brannpersonell. 27. mill. kr. kommer fra veksten i frie inntekter, mens 9 mill. kr. er en
omfordeling av midler som allerede ligger i kommunerammen. Det er lagt til grunn at der det
er vertskommunesamarbeid om brannvesen, må vertskommunen sørge for at midlene kommer
alle kommunene i samarbeidet til gode.
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Kommunalt skattore

Pt. skal skattøren fastsettes ut fra en målsetning om at skatteinntektene for kommunene skal
utgjøre 40 % av de samlede inntektene, jf. kommuneproposisjonen for 2011.

Det er i statsbudsjettet for 2014 foreslått at den kommunale skattoren settes ned med 0,2
prosentpoeng til 11,4 %.

Kommunal deflator 2014

Kommunesektorens inntekter prisjusteres for anslått lønns- og prisvekst før realveksten legges
til.
Kommunal deflator 2014 er anslått til 3 %. Lønnsvekst er anslått til 3,5 %, mens prisvekst er
anslått til 2 %. Lønnsvekst teller 2/3 i deflator, mens prisvekst teller 1/3. Andelen har vært
stabil over tid.

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:

Rentekostnader
Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med
lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke
dette opp av deflatoren.
Demografikostnader.

Vekst i frie inntekter for kommunene i Troms

Tabellen under viser anslag på frie inntekter i 2014 for kommunene i Troms, anslått nominell
vekst målt fra anslag fra på regnskap 2013 og realendring når en tar hensyn til anslått lønns-
og prisvekst i 2014 på 3 % (kommunal deflator).

Side 19



Side 5 av 10

Kommunenr. Kommune

Anslag på frie inntekter

2014 (tall i 1000 kr.)

Nominell vekst målt fra

anslag på regnskap

2013

Realendring

(nominell vekst

fratrukket deflator

2014 på 3 %)

i

1902 Tromsø 3 327 568 4,4 % 1,4 %

1903 Harstad 1 211 342 3,3 % 0,3 %

1911 Kvæfjord




192 372 4,6 % 1,6 %

1913 Skånland




181 296 3,0 % 0,0 %

1917 Ibestad




101 810 2,4 % -0,6 %

1919 Gratangen




84 584 4,0 % 1,0 %

1920 lavangen




77 413 2,0 % -1,0 %

1922 Bardu




218 555 3,1 % 0,1 %

1923 Salangen




135 606 2,5 % -0,5 %

1924 Målselv




354 138 3,0 % 0,0 %

1925 Sørre isa




188 109 3,0 % 0,0 %

1926 Dyrøy




88 930 2,1 % -0,9 %

1927 Tranøy




108 833 3,7 % 0,7 %

1928 Torsken




72 787 3,1 % 0,1 %

1929 Berg




63 529 2,2 % -0,8 %

1931 Lenvik




636 046 3,1 % 0,1 %

1933 Balsfjord




318 208 2,8 % -0,2 %

1936 Karlsøy




157 968 2,9 % -0,1 %

1938 Lyngen




206 518 4,7 % 1,7 %

1939 Storfjord




131 712 4,4 % 1,4 %

1940 Gåivuotna Kåfjord




146 845 2,6 % -0,4 %

1941 Skjervøy




183 981 2,5 % -0,5 %

1942 Nordreisa




271 268 5,2 % 2,2 %

1943 Kvænangen




128 343 2,3 % -0,7 %








Landet 262 097 000 4,1 % 1,1 %

Kommunene Nordreisa, Lyngen, Kvæfjord, Storfjord og Tromsø har høyest anslått
realvekst. Disse5 kommunenehar en anslåttvekst somer høyereenn landsgjennomsnittetpå
1,1 %.

I alt 11 kommuneri Tromshar anslåttrealøkning.Det er 10 kommunermedanslått
realnedgang,mensdet er tre kommunermeduendretnivå (Skånland,Målselvog Sørreisa).

Kommunene Lavangen, Dyrøy, Berg, Kvænangen, Ibestad, Salangen og Skjervøy har de
mest negative anslagene. Dissesyvkommunene,samtkommuneneBalsfjord,Karlsøyog
Kåfjordhar alleanslåttrealnedgangi frie inntekter.

Endret rammetilskudd som følge av endring i oppgaver

Vedpåleggomnye ellerutvidedeoppgaverfor kommunene,avviklingav oppgavereller
regelendringersomhar økonomiskekonsekvenserskalkommunenekompensereseller
trekkesi frie inntekterpå grunnlagav beregnetendringi økonomiskbelastning.
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Disseendringeneholdesutenomveksteni frie inntekter.Totalter det tale om ca. 820
mill,kr for kommunene,somaltsåer midlersomkommeri tilleggtil denvarslete
veksteni frie inntekter.

I hovedsak er dette knyttet til forhold innenfor barnehage, skole og barnevern:

Barnehage:

Maksimal foreldrebetaling i barnehager (246 mill. kr). 81,5 mill, kr. er kompensasjon
for helårsvirkningen av norninell videreføring av maksimalprisen i 2013.
163 mill, kr er knyttet til reell reduksjon i maksprisen fra høsten 2014. Det foreslås en
makspris på 2 360 kr/mnd, som tilsvarer en reell reduksjon på 45 kr. Målsetningen om
en maksimalpris på 1750 2005-kroner vil med dette være nådd.
Opptrapping av tilskuddet til ikke-kommunale barnehager (170 mill. kr).
Helårsvirkning av 2013-tiltak som innebar økning av minimumstilskuddet fra 92 % til
96 %.
Opptrapping mot to barnehageoppptak: rett til plass for barn født i september og
oktober . Ramrnetilskuddet foreslås økt med 241 mill, kr. i 2014 som kompensasjon.
Dette gir rom for 2900 nye plasser, noe som tilsvarer anslagsvis 1/3 av plassene som
kreves for å innføre to barnehageopptak i året.

Skole

96 mill, kr. er kompensasjon for helårsvirkningen av innføring av valgfag på 9. trinn i
2013.
68 mill. kr. er knyttet til innføring av valgfag på 10. trinn fra høsten 2014. Innføring av
1,5 timer valgfag på 10. trinn fra høsten 2014. 0,5 time er ny tid og 1 time er
omfordeling av eksisterende timetall. Med dette vil det være innført valgfag på alle
trinn i ungdomsskolen. Kommunene foreslås kompensert for høsteffekten av valgfag
på 10. trinn gjennom en økning i rammetilskuddet på om lag 68 mill. kr.

(Dvs, til sammen 164 mill kr.)

Kulturskoletilbud 1 time i skole/SFO (106 mill. kr.): Helårsvirkning av 2013-tiltak.

Utsattebarnog unge

Økt kommunal egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner som innebærer en økning i
rammetilskudd på 160 mill. kr. Det foreslås at den kommunale egenandelen for
plassering av barn i barnevemsinstitusjon økes med 1/3 til om lag 50 000 kr. pr mnd
fra 1.1.2014. Egenandelen vil dermed i større grad speile de faktiske kostnadene ved
institusjonsplassering. Målet med dette er å legge til rette for barnevernfaglige
vurderinger i valget mellom ulike tiltak og bedre samhandlingen mellom kommunalt
og statlig barnevem.
Tilsyn med barn i fosterhjem (15 mill. kr.), jf endringer i barnevernloven som trer i
kraft 15. juli 2014. Helårseffekt er anslått til 32 mill. kr.
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• Samvær under tilsyn: Kommunalt ansvar for beskyttet tilsyn med samvær foreldre-
barn inntil 16 timer pr år (barneloven). Dette utgjør 2,3 mill, kr. mer i rammetilskudd
for kommunene.

I tillegg er det noen saker på andre områder:

Helse og omsorg/samhandlingsreformen

I takt med oppbyggingen av døgntilbud for øyeblikkelig hjelp avlastes konmumenes utgifter
til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Som i budsjettet for inneværende år trekkes
kommunene for anslått utgiftsreduksjon. For 2014 foreslås rammetilskuddet redusert med 86
mill. kr.

Vergemålsreformen

2. årseffekt av ansvarsendringen fra 2013. Dette utgjør 66,4 mill. kr. i uttrekk i
rammetilskuddet for 2014.

Skjønnsmidler til psykososial oppfølging

Vi kan merke oss at skjønnsmidlene til oppfølging av 22. juli-hendelsene avvikles. Dette
utgjør 51,5 mill, kr mindre i rammetilskudd til kommunene.

Nye plasser i statlige og private skoler

Flere elever i statlige og private skoler avlaster rammetilskuddet, og utgjør i 2014 80,2 mill.
kr. mindre i rammetilskudd.

Bergen kommune overtar Hunstad skole fra staten fra høsten 2014

Dette utgjør 1,9 mill, kr. i økt rammetilskudd.

Andre viktige enkeltsaker i statsbudsjettet

Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg

I 2014 foreslår regjeringen å fase inn ytterligere 1 mrd. kr. i rentekompensasjonsordningen.
Forslaget har en budsjetteffekt på 20 mill. kr.

Rentekompensasjonsordningen for kirkebygg
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Denne foreslås utvidet, slik at det i 2014 kan gis tilsagn tilsvarende en investeringsramme på
500 mill. kr. Budsjetteffekten er på 30 mill. kr. i 2014.

Rentekompensasjonsordningene forvaltes av Husbanken.

Omsorgsplan 2015

Utbygging av et godt botilbud for mennesker med behov for heldøgns omsorgstjenester er en
sentral del av Omsorgsplan 2015. Målet er at det frem til 2015 skal gis tilsagn om
investeringstilskudd til bygging og rehabilitering av 12 000 heldøgns omsorgsplasser. Det
legges opp til at det kan gis tilsagn for 2000 omsorgsplasser i 2014. Tilskuddet beregnes ut fra
en maksimal anleggskostnad som foreslås økt fra 2,8 mill, kr. i 2013 til 2,885 mill, kr. i 2014.
Tilskuddssatsen for sykehjemsplass er 40 % av maksimal anleggskostnad, og for
ornsorgsbolig er satsen 30 %. (Disse prosentsatsene er uendret fra 2013).

Fra investeringstilskuddet ble innført i 2008 til utgangen av første halvår 2013 er det gitt
tilsagn til om lag 7100 omsorgsplasser. Av disse er om lag 4000 ferdigstilt og tatt i bruk.
Søknadsinngangen fra kommunene har vært god i 2013. Ved utgangen av august var det gitt
tilsagn til om lag 1200 omsorgsplasser, og en ligger dermed godt an til å nå målet for året på
1750 plasser.

Utsatte barn og unge

Den øremerkede tilskuddsordningen til kommunalt barnevern videreføres og styrkes med 85.
mill. kr. i 2014. Totalt er det øremerkete tilskuddet nå på 600 mill. kr. Som tidligere år skal
midlene i hovedsak gå til nye stillinger. Det er lagt opp til 150 nye stillinger i 2014. Det kan
også søkes om midler til kompetanse- og samhandlingstiltak (bl.a. i tilknytning til
interkommunalt samarbeid).

Det foreslås opprettet en ny nasj onal tilskuddsordning mot barnefattigdom som har som mål å
gi flere fattige barn og unge muligheter til å delta i ferie- og fritidsaktiviteter. Ordningen retter
seg mot alle landets kommuner og vil bli regulert i rundskriv. I statsbudsjettet foreslås det en
bevilgning på 96 mill. kr. til denne ordningen.

Bosetting/integrering av flyktninger

Integreringstilskuddet for 2014 foreslås styrket med 250 mill. kr.

Tilskuddet til utleieboliger til vanskeligstilte foreslås styrket med 67 mill. kr. og den totale
rammen for tilskuddet vil da være 572 mill. kr. i 2014.

Regjeringen foreslår å innføre en kommunal medfinansiering på 10 % av utgiftene over
innslagspunktet (16 050 kr. pr barn pr måned i 2014) for statlig refusjon av utgifter til
barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere. Det anslås at dette vil kunne innebære en
reduksjon i refusjonsutbetalingene på 120 mill. kr. Bakgrunnen for at en går bort fra 100 %
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statlig flnansiering over innslagspunktet er sterk utgiftsvekst i ordningen, og manglende
insentiver for kostnadskontroll.

rensjonskostnader 2014

Pensjonspremiene har vokst kraftig de siste årene, p.g.a. sterk lønnsutvikling og lav rente.

I tillegg kommer oppkapitalisering av pensjonsfondenene p.g.a. økt levealder, som medfører
økte pensjonspremier. Oppkapitaliseringen innebærer en forbigående pukkeleffekt på
premienivået (engangsutgifter som fordeles over 3-5 år).

KRD har gjort endringer i forutsetningene for beregning av pensjonskostnader for 2014 for å
bidra til at kostnadsnivået over tid skal samsvare bedre med premienivået, og derigjennom
redusere prernieavvikene.

I 2014 forventes det at kommunenes pensjonskostnader vil øke kraftig utover det som
kompenseres gjennom kommunal deflator. Regjeringen har anslått at økningen vil være 1,75
mrd. kr. for kommunesektoren samlet. Anslaget er grovt og usikkert i følge KRD.
Det er ikke gitt anslag for kommunene, men kommunene utgjør ca. 80 % av
kommunesektoren.

Det vil bli en økning i amortiseringskostnadene i 2014 som følge av premieavviket i 2013.

Det vises ellers til KRDs høringsforslag om å redusere amortiseringstid for premieavvik til
5/7 år.

Ressurskrevende tjenester

Vi viser til endringen som er omtalt under avsnittet om kornmuneøkonomien i 2013, med
reduksjon av kompensasjonsgrad fra 80 % til 77,5 %. Dette får som sagt økonomisk effekt
allerede fra 2013 med 215 millioner kroner på landsbasis.

Regjeringen viser til at den underliggende veksten i ordningen fortsatt antas å være sterk.
Budsjettforslaget for 2014 bygger på en økning i antall tjenestemottakere på 4,2 % og en
realøkning av utgiftene pr tjenestemottaker på 0,8 %.

Innslagspunktet er foreslått prisjustert opp på vanlig måte med anslått lønnsvekst på 3,5 %.
Dette innebærer en økning av innslagspunktet fra 975 000 kr til 1 010 000 kr.

Statsbudsjettet 2014 —videre prosess

Den nye regjeringen vil legge frem forslag til endringer i Prop. 1, trolig 8. november.

Stortingets finanskornité avgir innstilling om budsjettrammene seinest 20. november.
Innstillingen behandles i Stortinget 26. november.
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Finanskorniteen måtte tidligere avgi innstilling om kommunal skattøre og rammetilskudd
innen 20. november. Dette medførte at kommunesektorens frie inntekter ble endelig vedtatt i
finansdebatten ( ca. 27. november).

Fra i år kan finanskomiteen avgi innstilling om skatteopplegget og den kommunale skattøren
noe seinere. Samtidig er ansvaret for behandling av rammetilskuddet til kommuner og
fylkeskommuner overført til kommunalkomiteen. Dette innebærer at kommunesektorens frie
inntekter vil bli fastsatt noe seinere enn i tidligere år.

Som tidligere vil Stortingets fagkomiteer avgi innstilling om fordeling av bevilgningene på
budsjettpostene i dagene og ukene etter finansdebatten. Alle vedtak om statsbudsjettet 2014
må treffes innen 15. desember.

Økonomirådgiver Asle Tjeldflåt står til rådighet dersom det skulle være behov for ytterligere
informasjon i tilknytning til dette skrivet og det økonomiske opplegget for kommunene i
2014.

Med hilsen

Asle Tjeldflåt
økonomirådgiver
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/2441-46

Arkiv:                150

Saksbehandler:  Espen Li

Dato:                 19.11.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
42/13 Nordreisa formannskap 28.11.2013

Nordreisa kommunestyre

Kvartalsrapport per 30. september 2013

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

Saksopplysninger

Det er gjennomført en budsjettkontroll for de 3 første kvartalene i 2013. Regnskap og budsjett 
for første halvår er hentet ut fra økonomisystemet Agresso for analyse.

Enkelte poster i budsjettet er periodisert mens andre poster er fordelt jevnt utover året med like 
store beløp for hver måned. Dette gjelder både inntekter og utgifter. Denne kvartalsoversikten 
viser regnskapsførte inntekter og utgifter i forhold til budsjettet. Kolonnen ”avvik” viser det som 
står i regnskapssystemet, mens kolonnen ”reelt avvik” viser det faktiske avviket. Denne 
kolonnen er korrigert for periodiseringsavvik og andre ting som er feil i budsjettet/regnskapet. 
De reelle avvikene forklares under hver sektor.

Under sektor 1.2 er PP-tjenesten holdt utenfor fordi dette er et interkommunalt samarbeid, og vi 
vet at vi skal betale en viss andel. Også alle prosjekter er holdt utenfor, da vi vet at de har 
ekstern finansiering.

1.1 Sektor for administrasjon
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Oversikten for sektoren:
1.1 Sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt avvik sektor 1 15 314 914 16 247 916 -933 002 -1 280 752

Driftsinntekter -7 665 778 -5 960 999 -1 704 779 -1 467 779

Driftsutgifter 22 980 693 22 208 915 771 778 187 028

 Lønn 12 271 658 12 207 443 64 215 64 215

 Pensjon 1 673 450 1 590 037 83 413 83 413

 Varer og tjenester 9 035 585 8 411 435 624 150 39 400
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 På grunn av flere flyktninger og flere familiegjenforeninger er det kommet kroner 1,25 

mill mer i integreringstilskudd enn budsjettert.
 Det er en merinntekt på refusjon sykepenger på kroner 220 000.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Lønn og pensjon: 

o Det er overforbruk på fast lønn og pensjon. Det skyldes at det i administrasjonen 
ikke er spart inn så mye som det var lagt inn i budsjettet. Innsparingen ligger på 
fellesutgifter personaltiltak og er ikke fordelt ut på enhetene. Så langt utgjør det 
ca kr 300 000.

o Det er betalt ut mindre kvalifiseringsstønad og introduksjonsstønad enn 
budsjettert på i overkant av kroner 150 000.

 Varer og tjenester:
o Avviket skyldes i hovedsak at avsetning lønnsøkning ikke er fordelt ut.
o Det er betalt ut til bedriftshelsetjenesten for hele året, men det er bare budsjett for 

første halvår så langt. 
o Samtidig er det ikke overført andre kommuner for felles tjenester og 

konsulenttjenester på kroner 350 000. 
o I tillegg har flyktningetjenesten betalt ut mer sosiale bidrag enn budsjettert på 

kroner 380 000.

1.2 Sektor for levekår

Oversikten for sektoren:
1.2 Sektor for levekår Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt avvik sektor 2 67 532 941 67 873 354 -340 413 390 837

Driftsinntekter -15 080 079 -9 494 464 -5 585 615 -5 366 865

Driftsutgifter 82 613 019 77 367 818 5 245 201 5 757 701

 Lønn 56 587 709 52 670 671 3 917 038 3 917 038

 Pensjon 9 024 937 8 574 488 450 449 450 449

 Varer og tjenester 17 000 373 16 122 659 877 714 1 390 214
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
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 Det er refundert kroner 3 mill mer sykepenger og fødselspenger enn budsjettert. 
Dette må sees i sammenheng med overforbruket på lønn.

 Voksenopplæringen har fått omtrent kroner 900 000 mer fra IMDI på grunn av 
bosetting av flere flyktninger.

 Refusjon fra andre kommuner for barn plassert i fosterhjem i Nordreisa kommune 
utgjør kroner 320 000 mer enn budsjett. Denne posten må sees i sammenheng med 
det vi betaler til andre kommuner.

 Barnevernet har fått tilskudd fra fylkesmannen til 2,6 ekstra stillinger i barnevernet. 
Denne budsjettposten er ikke budsjettert og utgjør kroner 925 000.

 Det er kommet refusjoner fra andre kommuner til voksenopplæringen. Utgjør kroner 
220 000.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Lønn og pensjon:

o Fravær på grunn av sykdom er den største årsaken til merforbruket innenfor 
sektoren. Alle skolene og barnehagene, med unntak av Sonjatun barnehage
har overforbruk på lønn. Dette må selvsagt sees i sammenheng med refusjon 
sykelønn og svangerskapspenger fra NAV.

o Budsjettene til skolene er lagt opp slik at de skal spare i høstsemesteret. Det 
betyr at de ligger over budsjett frem til august, for så å komme mer og mer i 
balanse i forhold til kutt i 2013 frem mot årsskiftet.

o Barnevernet har i overkant av kroner 320 000 i overforbruk på overtid, og 
dette skyldes flere større saker i år.

o Som følge at stort vikarbruk er det også merforbruk på pensjon.

 Varer og tjenester:
o Vi har flere elever i andre kommuner som er omplassert av barnevernet. Her 

har vi også fått en regning tilbake til 2010 på et barn. Her har vi så langt et 
forbruk på kroner 1 mill over budsjett. Denne budsjettposten har økt i 
budsjettforslaget for 2014. 

o Overforbruk på kroner 470 000 på kjøp spesialundervisning. Dette er refusjon 
til de private skolene for spesialundervisning. Budsjettet for hele året er 
kroner 382 000, og det er ikke lagt inn økning i budsjettforslaget for 2014.

o Skoleskyss har et overforbruk på kroner 450 000, og det er lagt inn økning i 
budsjettforslaget for 2014.

o Flere andre småposter har til sammen et mindreforbruk på totalt kroner 
400 000.

1.3 Sektor for helse og sosial
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Oversikten for sektoren:
1.3 Sektor for helse og 
sosial

Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt avvik sektor 3 100 102 190 96 811 293 3 290 897 3 290 897

Driftsinntekter -17 978 960 -13 188 515 -4 790 445 -4 790 445

Driftsutgifter 118 081 151 109 999 808 8 081 343 8 081 343

 Lønn 76 400 812 70 340 101 6 060 711 6 060 711

 Pensjon 13 017 710 13 649 487 -631 777 -631 777

 Varer og tjenester 28 662 628 26 010 220 2 652 408 2 652 408
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Det er en merinntekt på rett i overkant av kr 3,63 mill på sykelønnsrefusjoner.
 Merinntekt på egenandeler på ca kroner 1,44 mill. Deler av dette må sees i sammenheng 

med merforbruket på varer og tjenester. 
 Merinntekt på matpenger og andre salgsinntekter på kjøkkenet på kroner 120 000.
 Refusjon fra andre kommuner for jordmortjeneste er fakturert for kroner 240 000 mer 

enn budsjett.
 Det er ikke kommet refusjon fra staten til fysioterapi som antatt.  Dette utgjør kroner 

250 000.
 Inntekter på private leger er budsjettert for høyt, og det mangler omtrent kroner 200 000.
 Det er ført tilbake kroner 246 000 som var inntektsført for ressurskrevende tjenester i 

regnskapet for 2012.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Lønn og pensjon:

o Merforbruket på lønn skyldes i stor grad sykefravær og må sees i sammenheng 
med merinntekten på sykelønnsrefusjon.

o Faste og variable tillegg er fortsatt feilbudsjettert og overforbruket har økt. Nå 
utgjør det kroner 2,6 mill. 

o Det er utstrakt bruk av overtid, spesielt på sykehjemmet, men også i 
hjemmesykepleien, på Fosseng og på Guleng, samt på sykestua/fødestua. Dette 
utgjør kroner 970 000.

 Varer og tjenester:
o Overføring av egenandeler til legene har et overforbruk på kroner 960 000. Dette 

er ikke budsjettert da det er nytt av året, og må sees i sammenheng med deler av 
merinntekten på egenandeler.

o Medfinansiering har et overforbruk på kr 542 000. Dette skyldes at beløpet vi 
betaler har økt gjennom året, og fordi vi i årets regnskap også har med desember 
2012.

o NAV-sosial betaler ut mer i bidrag enn budsjettert. Utgjør så langt kroner 
580 000.

o Driftsavtaler for leger og fysioterapeuter har overforbruk på omtrent kroner 
400 000. Overforbruket på fysioterapien skyldes avsluttet praksis i juni.

o Det er også et generelt overforbruk på flere poster på omtrent kroner 200 000.

1.4 Utviklingsavdelingen
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Oversikten for avdelingen:
1.4 Utviklingsavdelingen Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt avvik sektor 4 9 690 036 8 841 468 848 568 848 568

Driftsinntekter -3 865 990 -3 708 167 -157 823 -157 823

Driftsutgifter 13 556 025 12 549 635 1 006 390 1 006 390

 Lønn 7 818 286 6 580 993 1 237 293 1 237 293

 Pensjon 1 511 611 1 389 434 122 177 122 177

 Varer og tjenester 4 226 128 4 579 208 -353 080 -353 080
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Det har kommet kroner 320 000 mer i sykelønnsrefusjoner, men samtidig kommet 

mindre i refusjon fra staten, da spesielt refusjon for ungdomskontakten som ikke 
kommer i det hele tatt.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Lønn og pensjon:

o Overforbruket på lønn skyldes bruk av flere ressurser enn budsjettert, og 
budsjetterte vakanser i 2013 på kroner 400 000. En del er ungdomskontakten som 
er belastet drift. 

 Varer og tjenester:
o Det har blitt brukt mindre enn budsjettert så langt.

1.5 Anleggsdrift

Oversikten for avdelingen er:
1.5 Anleggsdrift Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt avvik sektor 5 8 216 009 7 655 255 560 754 560 754

Driftsinntekter -355 405 -295 199 -60 206 -60 206

Driftsutgifter 8 571 413 7 950 454 620 959 620 959

 Lønn 3 775 204 3 026 793 748 411 748 411

 Pensjon 538 450 495 071 43 379 43 379

 Varer og tjenester 4 257 760 4 428 590 -170 830 -170 830
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene på avviket på inntektene er:
 Den lille merinntekten skyldes noe mer refusjoner enn budsjettert.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Lønn og pensjon:

o Det er merforbruk på overtid og beredskapslønn. Dette skyldes ekstraordinært 
arbeid p.g.a. værforhold og utrykning etter ordinær arbeidstid for 
brannmannskaper og brøytemannskaper.

 Varer og tjenester:
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o Sektoren kjører med sparebluss, noe som så langt gir kroner 170 000 i 
mindreforbruk.

1.5 Selvkost Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Driftsinntekter -14 682 705 -13 628 796 -1 053 909 -1 053 909

Driftsutgifter 6 591 478 6 423 536 167 942 167 942
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Kr 290 000 mer i tilknytningsgebyrer og andre inntekter enn budsjettert. 
 Forsikringsutbetaling på kroner 277 000 for skade på vannverk i Røyelen.
 Refusjon fra private for utstyr på kroner 470 000.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Det brukes litt mer enn budsjettert så langt, men det vil trolig jevne seg ut i siste kvartal.

1.6 Bygg og eiendom

Oversikten for avdelingen er:
1.6 Bygg og eiendom Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt avvik sektor 6 14 015 716 14 229 336 -213 620 -213 620

Driftsinntekter -3 945 748 -2 802 799 -1 142 949 -1 142 949

Driftsutgifter 17 961 464 17 032 135 929 329 929 329

 Lønn 9 621 268 8 910 105 711 163 711 163

 Pensjon 1 839 923 1 719 501 120 422 120 422

 Varer og tjenester 6 500 272 6 402 529 97 743 97 743
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Det er kommet mer i sykelønnsrefusjon enn budsjettert. Utgjør ca kr 787 000.
 Det er ikke budsjett for konsesjonskraftoppgjør. Denne merinntekten på kroner 446 000 

må sees i sammenheng med merforbruket på strøm.
 Det er også fakturert mer husleie og andre gebyrer enn budsjettert.
 Andre salgsinntekter har en mindreinntekt på rundt kroner 100 000.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Lønn og pensjon:

o Det er lønn til sykevikarer og andre vikarer innenfor renhold som gjør at det er så 
stort overforbruk på lønn.

o Pensjon har overforbruk på grunn av høyt bruk av vikarer.

 Varer og tjenester:
o Overforbruk strøm på kroner 280 000. Strømutgiftene må sees i sammenheng 

med inntekter på salg av konsesjonskraft. 
o Flere andre poster har til sammen et mindreforbruk som utgjør omtrent kroner 

150 000.
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1.7 Skatt og rammetilskudd

Oversikten er:
1.7 Skatt og rammetilskudd Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Driftsinntekter -215 002 570 -214 453 324 -547 746 -547 746

 Skatt på inntekt og formue -68 905 743 -67 042 408 -1 863 335 -1 863 335

 Eiendomsskatt -11 467 525 -11 628 000 160 475 160 475

 Statlige rammetilskudd -114 365 600 -114 365 600 0 0

 Inntektsutjevning -18 586 779 -18 038 584 -548 195 -548 195

 Refusjon mva fra investeringer -1 376 800 -3 084 224 1 707 424 1 707 424

 Øvrige generelle statstilskudd -300 123 -294 508 -5 615 -5 615
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

Budsjettet er bygget på prognoser for skatteinntekter samt faktisk periodisering av statlige 
tilskudd.  

 Prognosen for skatt på inntekt og formue og inntektsutjevning har tatt utgangspunkt i 
prosentvis skatteinngang for 2010, 2011 og 2012. Her ligger vi foreløpig med en merinntekt, 
men skatteinngangen varierer fra måned til måned, og vi erfarer at inntektsutjevningen 
justerer dette slik at skatt og inntektsutjevningen totalt sett, trolig går i balanse.

 Eiendomsskatt har en liten mindreinntekt på kroner 160 000. 
 Statlige rammetilskudd, herunder innbyggertilskudd, Nord-Norge-tilskudd og skjønnsmidler 

fra Fylkesmannen kommer i 10 terminer, der 8 av 10 terminer er kommet innen 2. kvartal. 
 80 % av investeringsmomsen skal i år overføres til investeringsregnskapet. Kun 20 % kan 

benyttes i drift. Her forutsettes det at investeringene forløper i henhold til planene, og så 
langt ligger vi langt under budsjett.

1.8 Renter og avdrag

1.8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Driftsinntekter -2 324 418 -3 021 750 697 332 697 332

 Renteinntekter -2 348 416 -3 021 750 673 334 673 334

 Utbytte 23 999 0 23 999 23 999

Driftsutgifter 19 798 537 24 634 045 -4 835 508 -4 835 508

 Renteutgifter 8 165 530 13 134 673 -4 969 143 -4 969 143

 Avdrag 11 633 007 11 499 372 133 635 133 635

Totalt avvik sektor 8 17 474 119 21 612 295 -4 138 176 -4 138 176
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Lave renter og lite bankinnskudd gjør at renteinntektene ikke har vært som budsjettert.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 
 Lavere rente enn budsjettert gir et mindreforbruk.

Totale lønnsutgifter per 30. september
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Lønn og pensjon utgjør den største andelen av driftsutgiftene. I oversikten nedenfor er alle 
lønnsposter, bortsett fra VAR-området tatt med. Som vi ser er det totalt sett et overforbruk på 
lønn og pensjon. 

Grunnen til overforbruket på pensjon er at vi også betaler pensjon for vikarer.

Totalt pr 30. september 2013 Regnskap Budsjett Avvik
Sum alle lønnsposter inkl. pensjon 194 081 018,87 181 154 124,00 12 926 894,87

Pensjon 27 606 081,85 27 418 018,00 188 063,85

Refusjoner sykepenger -11 714 252,58 -3 664 500,00 -8 049 752,58

Sum alle lønnsposter inkl. pensj. og ref. 182 366 766,29 177 489 624,00 4 877 142,29
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

Totale kostnader varer og tjenester per 30. september

Varer og tjenester totalt sett har et overforbruk på kr 1,18 mill. Avvikene er forklart i detalj 
under hver sektor. I denne oversikten er VAR holdt utenfor da det er et eget regnskap på det.

Totalt pr 30. september 2013 Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik
Sum alle varer og tjenester 89 481 284 90 588 686 -1 107 402 -1 179 652

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

Nordreisa kommunes totale avvik per 30. september 2013

Totalt pr 30.september 13 Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik
Driftsinntekter -266 218 948 -252 925 217 -13 292 231 -12 836 481

Driftsutgifter 283 562 303 271 742 810 11 819 493 11 747 243

Total 17 343 355 18 817 593 -1 472 738 -1 089 238
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

Vurdering 

Som tabellen viser er det per 30. september 2013 et mindreforbruk på kroner 1 089 000. Etter 2. 
kvartal var det kroner 2,3 mill i mindreforbruk, men vi visste allerede da at de negative avvikene 
ville øke, og da spesielt innenfor sektor for helse og sosial.

Det som har skjedd siden 2. kvartal er at innsparingstiltak på skolene og på renhold ser ut til å 
fungere. Samtidig har forbruket innenfor helse økt, og de feilbudsjetterte tilleggene gir store 
utfordringer.    

Sektor for administrasjon har en merinntekt. Det skyldes at vi har tatt i mot og bosatt flere 
flyktninger, og dermed fått mer integreringstilskudd. 

Sektor for levekår hadde store utfordringer på lønn, men innsparingstiltakene ser ut til å virke 
godt nå.  Skoleskyss har overforbruk. Denne budsjettposten er redusert de siste årene, samtidig 
som fylkestrafikk har prisjustert sine satser. Dette gjør at vi vil få et overforbruk på ca kroner 
400 000 kroner ved årsslutt. 
Nordreisa kommune har også hatt flere omplasseringer av barn til andre kommuner. Dette gjør 
at vi har store kostnader knyttet til refusjoner for elever i andre kommuner. Begge disse 
budsjettpostene har fått økning i budsjettforslaget for 2014.
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Tilskuddsutbetalingen til private barnehager vil trolig bli noe større enn budsjettert, da det i høst 
ble innvilget en dispensasjon på antall barn i en privat barnehage. Dette gjør at denne 
barnehagen får en større utbetaling ved avregningen av tilskudd for 2013 enn først budsjettert.

Sektor for helse og sosial har utfordringer. Faste og variable tillegg vet vi er underbudsjettert, og 
overforbruket er nå kroner 2,6 mill. Dette gir store utfordringer, men er hensyntatt i 
budsjettarbeidet for 2014. 
NAV sosial har overforbruk, blant annet på grunn av økning i antall brukere og antall vedtak. 
Det har også vært tilflytting av brukere med rettigheter etter sosialtjenesteloven fra kommunene,
Kvænangen, Skjervøy, Karlsøy og Kåfjord, samt noen plasseringer av brukere uten tak over 
hodet, såkalte nødboliger.

Utviklingsavdelingen sliter med det samme som forrige kvartal. De fikk kutt i budsjettet for 
2013, og jobber hardt med å holde forbruket nede. I tillegg ble tilskudd fra staten til 
ungdomskontakt kuttet, noe som gjorde at de fikk en ekstrakostnad.

Anleggsdrift har et overforbruk på lønn. Det skyldes overtid og beredskapslønn som kommer av 
at kommunen selv overtok noen brøyteroder i vinter. I tillegg har beredskapslønn brann vært 
underbudsjettert.   

VAR-områdene ser ut til å ha kontroll. Det er større inntekter enn budsjettert, og utgiftene 
holdes på et lavt nivå.

Bygg og eiendom har fortsatt utfordringer etter kutt i budsjettet for 2013. Det er renhold som 
sliter mest, men det jobbes med nedskjæringer og effektivisering, og resultatet blir bedre og 
bedre for hver måned. Totalt sett er sektoren i pluss etter 3 kvartaler.

Budsjettet innenfor skatter og rammetilskudd vet vi av erfaring trolig vil gå i balanse. Da vi i 
følge prognoser fra KS lå høyt på skatt på inntekt og formue ble det i revideringen av budsjettet 
for 2013 justert ned kroner 1 mill. Skatteinngangen varierer fra måned til måned, og selv om vi 
har en merinntekt i dag, kan dette endre seg i løpet av året. Det som gjør at vi har merinntekt 
innenfor sektoren er at vi har fått mer skatteinntekter, og mer inntektsutjevning så langt. 
Samtidig har vi fått under halvparten av den mva-kompensasjonen vi har budsjettert med, men 
vi vet at det vil komme mer her når Halti 2 er i gang og Storslett skole skal ferdigstilles.

Renter og avdrag har et mindreforbruk. Dette skyldes at rentekostnadene er mindre enn 
budsjettert, da renta gjennom hele året har vært lavere enn vi budsjetterte med. Det er også et 
mindreforbruk fordi det var budsjettert med renter og avdrag i ni måneder på lånet til Halti 2. 
Dette lånet er ikke tatt opp, men det ventes opptak i løpet av november.

Kommunen har redusert og kuttet kraftig i budsjettet for 2013, noe som er nødvendig med 
hensyn til avtale med KRD om å få nedbetalt Robekgjelden. Nordreisa kommunestyre fattet 
også intensjonsvedtak i møte i juni måned om å klare å betale i hht forpliktende plan, og et 
mindreforbruk på kroner 1 089 000 kroner etter 3. kvartal er et godt resultat.

Side 34



Nordreisa kommune

          

Arkivsaknr:       2013/1635-9

Arkiv:                150

Saksbehandler:  Rita Toresen

Dato:                 02.11.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato

5/13 Nordreisa arbeidsmiljøutvalg 11.11.2013

12/13 Nordreisa administrasjonsutvalg 13.11.2013

14/13 Nordreisa oppvekstutvalg 18.11.2013

7/13 Nordreisa eldreråd 21.11.2013

15/13 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 22.11.2013

4/13 Nordreisa rådet for funksjonshemmede 25.11.2013

Nordreisa driftsutvalg

16/13 Nordreisa nærings- og kulturutvalg 27.11.2013

43/13 Nordreisa formannskap 28.11.2013

Nordreisa barn og unges kommunestyre

Nordreisa kommunestyre

Budsjett 2014

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Økonomiinfo 2 2013 - Statsbudsjett 2014 - Informasjonsskriv fra Fylkesmannen
2 Ikke valgte budsjettiltak

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekstutvalg - 18.11.2013 

Behandling:

Oppvekstutvalget fremmet følgende tilleggsforslag:

Oppvekstutvalget ber administrasjonen kartlegge reelle behov for sommeråpen barnehage i 
2014, som legges fram for kommunestyret 19. desember d.å. 

Oppvekstutvalget ber administrasjonen om å starte arbeidet med å gjenopprette 
ungdomskontaktprosjektet jfr regjeringens tilleggsproposisjon for 2014 og samhandlingsmidler 
innenfor barnevern. 

Oppvekstutvalget ber administrasjonen kartlegge behovet for å gjenåpne mellomtrinnet på 
Oksfjord oppvekstsenter, legges fram for kommunestyret 19. desember d.å.  
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Det ble stemt over tilleggsforslagene og rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling samt 
tilleggforslagene enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

1. Følgende rammer vedtas i driftsbudsjett 2014:

Ramme 2014 Utgifter Inntekter
1 Administrasjon og fellesutgifter 35 126 841 -10 971 838
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret 110 934 831 -15 340 471
3 Helse og omsorg, Sosial 168 908 095 -58 247 550
4 Utviklingsavdelinga 15 164 272 -4 886 531
5 Anleggsdrift 18 629 560 -18 490 345
6 Bygg og eiendom 35 815 418 -5 913 829
7 Skatt og rammetilskudd 0 -289 330 000
8 Renter og avdrag 47 962 340 -29 116 576
9 Prosjekter og interkommunalt samarbeid 5 372 799 -5 194 016

Sum rammer 2014 437 914 156 -437 914 156

2. Følgende investeringer med finansiering vedtas for 2014:

Tiltak 2014

Guleng III 20 000 000

Halti II 28 800 000

Hjelnes kai 2 000 000

Skogeiendommen 1 100 000

Egenkapitalinnskudd 1 200 000

Salg av tomter -1 200 000

VAR investering 800 000

Tilskudd -5 450 000

Nye lån -42 900 000

Ubrukte lånemidler -4 350 000

3. Nordreisa kommune tar opp kr. 42 900 000 i lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 
2014 som fordeles slik:
Guleng III kr. 15 650 000 avdragstid 30 år
Halti II kr. 23 350 000 avdragstid 30 år
Hjellnes kai kr.   2 000 000 avdragstid 15 år
Skogeiendommen kr.   1 100 000 avdragstid 15 år
VAR investering kr.      800 000 avdragstid 15 år

Lånet opptas som serielån i den låneinstitusjon som tilbyr gunstigste lånevilkår.

Oppvekstutvalget ber administrasjonen kartlegge reelle behov for sommeråpen barnehage i 
2014, som legges fram for kommunestyret 19. desember d.å. 
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Oppvekstutvalget ber administrasjonen om å starte arbeidet med å gjenopprette 
ungdomskontaktprosjektet jfr regjeringens tilleggsproposisjon for 2014 og samhandlingsmidler 
innenfor barnevern. 

Oppvekstutvalget ber administrasjonen kartlegge behovet for å gjenåpne mellomtrinnet på 
Oksfjord oppvekstsenter, legges fram for kommunestyret 19. desember d.å.  

Saksprotokoll i Nordreisa administrasjonsutvalg - 13.11.2013 

Behandling:

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

4. Følgende rammer vedtas i driftsbudsjett 2014:

Ramme 2014 Utgifter Inntekter
1 Administrasjon og fellesutgifter 35 126 841 -10 971 838
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret 110 934 831 -15 340 471
3 Helse og omsorg, Sosial 168 908 095 -58 247 550
4 Utviklingsavdelinga 15 164 272 -4 886 531
5 Anleggsdrift 18 629 560 -18 490 345
6 Bygg og eiendom 35 815 418 -5 913 829
7 Skatt og rammetilskudd 0 -289 330 000
8 Renter og avdrag 47 962 340 -29 116 576
9 Prosjekter og interkommunalt samarbeid 5 372 799 -5 194 016

Sum rammer 2014 437 914 156 -437 914 156

5. Følgende investeringer med finansiering vedtas for 2014:

Tiltak 2014

Guleng III 20 000 000

Halti II 28 800 000

Hjelnes kai 2 000 000

Skogeiendommen 1 100 000

Egenkapitalinnskudd 1 200 000

Salg av tomter -1 200 000

VAR investering 800 000

Tilskudd -5 450 000

Nye lån -42 900 000

Ubrukte lånemidler -4 350 000

6. Nordreisa kommune tar opp kr. 42 900 000 i lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 
2014 som fordeles slik:
Guleng III kr. 15 650 000 avdragstid 30 år
Halti II kr. 23 350 000 avdragstid 30 år
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Hjellnes kai kr.   2 000 000 avdragstid 15 år
Skogeiendommen kr.   1 100 000 avdragstid 15 år
VAR investering kr.      800 000 avdragstid 15 år

Lånet opptas som serielån i den låneinstitusjon som tilbyr gunstigste lånevilkår.

Saksprotokoll i Nordreisa arbeidsmiljøutvalg - 11.11.2013 

Behandling:

AMU tar budsjettforslaget til etterretning.

Vedtak:

7. Følgende rammer vedtas i driftsbudsjett 2014:

Ramme 2014 Utgifter Inntekter
1 Administrasjon og fellesutgifter 35 126 841 -10 971 838
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret 110 934 831 -15 340 471
3 Helse og omsorg, Sosial 168 908 095 -58 247 550
4 Utviklingsavdelinga 15 164 272 -4 886 531
5 Anleggsdrift 18 629 560 -18 490 345
6 Bygg og eiendom 35 815 418 -5 913 829
7 Skatt og rammetilskudd 0 -289 330 000
8 Renter og avdrag 47 962 340 -29 116 576
9 Prosjekter og interkommunalt samarbeid 5 372 799 -5 194 016

Sum rammer 2014 437 914 156 -437 914 156

8. Følgende investeringer med finansiering vedtas for 2014:

Tiltak 2014

Guleng III 20 000 000

Halti II 28 800 000

Hjelnes kai 2 000 000

Skogeiendommen 1 100 000

Egenkapitalinnskudd 1 200 000

Salg av tomter -1 200 000

VAR investering 800 000

Tilskudd -5 450 000

Nye lån -42 900 000

Ubrukte lånemidler -4 350 000

9. Nordreisa kommune tar opp kr. 42 900 000 i lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 
2014 som fordeles slik:
Guleng III kr. 15 650 000 avdragstid 30 år
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Halti II kr. 23 350 000 avdragstid 30 år
Hjellnes kai kr.   2 000 000 avdragstid 15 år
Skogeiendommen kr.   1 100 000 avdragstid 15 år
VAR investering kr.      800 000 avdragstid 15 år

Lånet opptas som serielån i den låneinstitusjon som tilbyr gunstigste lånevilkår.

Rådmannens innstilling

10. Følgende rammer vedtas i driftsbudsjett 2014:

Ramme 2014 Utgifter Inntekter
1 Administrasjon og fellesutgifter 35 126 841 -10 971 838
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret 110 934 831 -15 340 471
3 Helse og omsorg, Sosial 168 908 095 -58 247 550
4 Utviklingsavdelinga 15 164 272 -4 886 531
5 Anleggsdrift 18 629 560 -18 490 345
6 Bygg og eiendom 35 815 418 -5 913 829
7 Skatt og rammetilskudd 0 -289 330 000
8 Renter og avdrag 47 962 340 -29 116 576
9 Prosjekter og interkommunalt samarbeid 5 372 799 -5 194 016

Sum rammer 2014 437 914 156 -437 914 156

11. Følgende investeringer med finansiering vedtas for 2014:

Tiltak 2014

Guleng III 20 000 000

Halti II 28 800 000

Hjelnes kai 2 000 000

Skogeiendommen 1 100 000

Egenkapitalinnskudd 1 200 000

Salg av tomter -1 200 000

VAR investering 800 000

Tilskudd -5 450 000

Nye lån -42 900 000

Ubrukte lånemidler -4 350 000

12. Nordreisa kommune tar opp kr. 42 900 000 i lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 
2014 som fordeles slik:
Guleng III kr. 15 650 000 avdragstid 30 år
Halti II kr. 23 350 000 avdragstid 30 år
Hjellnes kai kr.   2 000 000 avdragstid 15 år
Skogeiendommen kr.   1 100 000 avdragstid 15 år
VAR investering kr.      800 000 avdragstid 15 år
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Lånet opptas som serielån i den låneinstitusjon som tilbyr gunstigste lånevilkår.

Saksopplysninger

Statsbudsjettet for 2014 legger opp til en vekst i kommunesektorens frie inntekter på 2,85 mrd kr. 
Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med kommunens økte utgifter knyttet til 
befolkningsutvikling, og denne er beregnet til å være opp mot 3 mrd kr i 2013. 180 mill kr av økningen i 
frie inntekter er begrunnet med særskilt styrkning av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og 27 mill 
kr er knyttet til etterutdanning av deltidsbrannpersonell. Den kommunale deflatoren i 2014 er på 3,0 %, 
der lønnsveksten anslås til 3,5 % og prisveksten anslås til 1,9 %. 

Nominell vekst i frie inntekter i hele landet er gjennomsnittlig 1,1 %. I Troms er det 11 kommuner som 
har anslått realøkning, og 10 kommuner har anslått realnedgang, og 3 kommuner er uendret. Nordreisa 
har en anslått realøkning på 2,2 %, og er den kommunen i Troms som har høyest anslått realøkning. 

Pensjonspremien har økt kraftig de siste årene som følge av sterk lønnsvekst og lav rente. I tillegg har 
pensjonsfondene krav til oppkapitalisering pga økt levealder. I 2014 forventes det at kommunens 
pensjonskostnad skal øke kraftig utover det som kompenseres gjennom kommunal deflator. For 
Nordreisa kommune sin del utgjør økningen i pensjonen 12,6 mill kr fra 2013 til 2014, og det sees da 
bort fra premieavvik og amortisering av premieavvik. KRD har sendt ut et høringsforslag om å redusere 
amortiseringstid for premieavvik til 5/7 år. 

Statsbudsjettet for 2014 inneholder følgende økonomiske endringer

Barnehage:

 Nominell videreføring av foreldrebetaling og med en makspris på kr 2360.

 Opptrapping av tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

 Opptrapping mot to barnehageopptak, men rett til barnehageplass for barn født i september og 
oktober. 

Skole:

 Helårsvirkning av innføring av valgfag på 9.trinn.

 Innføring av valgfag på 10.trinn fra høsten 2014.

Utsatte barn og unge:

 Økt kommunal egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner. Målet er å legge til rette for 
barnevernfaglige vurderinger i valget mellom ulike tiltak og bedre samhandlingen mellom 
kommunalt og statlig barnevern. 

 Tilsyn med barn i fosterhjem jmf endringer i barnevernsloven som trer i kraft 15.juli 2014. 

 Kommunalt ansvar for beskyttet tilsyn med samvær foreldre/barn inntil 16 timer per år. 

Øvrige:

 I takt med oppbyggingen av døgntilbud for øyeblikkelig hjelp avlastes kommunens utgifter til 
medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Jamfør kommunens anslåtte utgiftsreduksjon 
reduseres rammetilskudd. 

 Helårseffekt av vergemålsreformen.

 Flere elever i statlige og private skoler gir redusert rammetilskudd.
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Andre forhold:

 Rentekompenasjonsordring for skole- og svømmeanlegg, samt kirkebygg

 I forbindelse med omsorgsplan 2015 skal det gis tilsagn om investeringstilskudd til bygging og 
rehabilitering av 12 000 heldøgns omsorgsplasser. Dette skal bidra til et godt botilbud for 
mennesker med behov for heldøgns omsorgstjenester. 

 Den øremerkede tilskuddsordningen til kommunalt barnevern videreføres og styrkes, og det 
legges opp til 150 nye stillinger i 2014. Det kan også søkes om midler til kompetanse- og 
samhandlingstiltak. 

 Det foreslås å opprette en ny nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, med mål om å gi 
flere fattige barn og unge mulighet til å delta i ferie- og fritidsaktiviteter. 

 Integreringstilskuddet styrkes med 250 mill kr

 Tilskuddet til utleieboliger til vanskeligstilte styrkes

 Det foreslås å innføre en kommunal medfinansiering på 10 % av utgiftene over innslagspunktet 
(kr 16 050 per barn) for statlig refusjon av utgiftene til barnevernstiltak for enslige mindreårige 
asylsøkere.

 På bakgrunn av den sterke utgiftsveksten innenfor ressurskrevende tjenester foreslår 
regjeringen en innstramming i ordringen ved å redusere statens kompensasjonsgrad fra 80 % til 
77,5 %. Denne vil ha innvirkning allerede i 2013. Innslagspunktet er foreslått prisjustert fra 
975 000 kr til 1 010 000 kr.  

Rådmannens forslag til budsjett 2014 har følgende generelle merknader:

 Budsjettet tar utgangspunkt i opprinnelig rammer for 2013.

 Alle innspill fra enhetene er tatt med i oversikten, og noen av tiltakene er tatt med i 
rådmannens budsjettforslag. 

 Lønn og pensjon er de største komponentene i budsjettet.

 2014 budsjettet har ingen rentebuffer.  

 I budsjettforslaget er det tatt hensyn til alle lån, samt kalkulatoriske utgifter til vann og avløp.

 Flere gode tiltak, både nødvendige og faglig godt argumenterte, er utelatt i budsjettforslaget av 
økonomiske årsaker. 

 Budsjettforslaget inneholder få økninger i bemanning, bortsett fra følgende:
o Sektor for administrasjon: Stillingen som miljøarbeider utvides fra 30 % til 80 % stilling 

pga økning i familiegjenforening, og utgjør kr 227 000.
o Sektor for helse og sosial: 

 En bruker som skal ha 1-1 bemanning hele døgnet gir behov for økt 
stillingsressurs, og store andeler blir refundert ved økning i tilskudd for 
ressurskrevende tjenester.

 Voksenopplæringen økes med 60 % stilling som følge av økt aktivitet, og dekkes 
opp med økte inntekter. Utgjør kr 1 923. 

o Sektor 5 selvkost: Innenfor selvkost er det økning med 60 % stilling med jmf KST 33/12.

 Forpliktende plan for nedbetaling av tidligere års merforbruk er som følger:

År Opprinnelig Rest 2013 2014 Sum

2007 2 430 769 168 657 168 657 0 168 657

2008 8 094 536 8 094 536 5 864 361 2 230 175 8 094 536

2009 4 346 893 4 346 893 759 221 3 587 672 4 346 893

2010 5 332 559 5 332 559 849 641 4 482 918 5 332 559

Sum 20 204 757 17 942 644 7 641 880 10 300 764 17 942 644
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Kommentarer til sektor 1 Administrasjon

Utgifter Inntekter
Ramme for 2013 33 975 193 -8 105 693
Endringer i budsjett 2014
Konsekvensjustert budsjett 1 167 011 -1 066 145
Sum tiltak -15 363 -1 800 000
Ramme 2014 35 126 841 -10 971 838

Konsekvensjustert budsjett:

 Lønns- og pensjonsvekst.

 Utgiften til lønnsoppgjøret for 2014 er antatt til 3,5 prosent.

 Vakanser fra 2013 på kr 500 000 er ikke videreført.

 Nordreisa kommune sin andel av plankontoret er flyttet fra utviklingsavdelingen og til 
administrasjon, kr 573 000.

 Økning av introduksjonsstønaden er videreført med kr 1 000 000 fra revideringen av budsjett 
2013.

 Budsjettpostene EDB utstyr er flyttet fra enhetene og på IT sitt budsjett, utgjør kr 270 100.

Tiltak:

 Stillingen som miljøarbeider utvides fra 30 % til 80 % stilling pga økning i familiegjenforening, og 
utgjør kr 227 000.

 Integreringstilskuddet økes med kr 1 800 000, til totalt kr 9 400 000. I tillegg økes 
introduksjonsstønaden med kr 200 000 og bolig/etablering flyktninger med kr 200 000.

 Overformynderoppgaven er overtatt av Fylkesmannen, utgjør 190 200.

 Det er ingen valg i 2014 og midlene på kr 195 400 tas ut av budsjettet. 

 Driftstilskuddet til Nord-Troms Regionråd økes med kr 129 980. Økningen skyldes tilskudd til 
Nord-Troms studiesenter.

 Godtgjøring til kontrollutvalget og KomRev Nord IKS økes med kr 96 894.

 Overføringen til Kirkelig fellesråd økes med kr 167 073 som dekker lønns- og pensjonsøkning. 

 Lønnsavsetningen reduseres med kr 858 519.  Total avsetning utgjør 3,5 % lønnsøkning.

 Kr 207 809 overføres til disposisjonsfond.

Kommentarer til sektor 2 Levekår

Utgifter Inntekter
Ramme for 2013 107 882 203 -14 917 950
Endringer 2014
Konsekvensjustert budsjett 3 655 985 -38 261
Sum tiltak -603 357 -384 260
Ramme 2014 110 934 831 -15 340 471

Konsekvensjustert budsjett:

 Lønns- og pensjonsvekst.

 Feilbudsjettert inntekt på skoleskyss på kr 91 000 er fjernet. 

 Tilskudd til private barnehager er økt med kr 700 000 jmf revidering av budsjett 2013.

 Storslett skole er redusert med 433 % stillinger.

 Moan skole og SFO er redusert med 270 % stillinger.
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Tiltak:

 Sykelønnsrefusjonen økes med kr 450 000 fordelt på flere enheter

 Ved omplassering av barn til andre kommuner må kommunen refundere utgiftene med 
skolegang til plasseringskommunene, som gir kommunen økte utgifter med kr 300 000.

 Skoleskyssen er blitt dyrere og budsjettet er ikke justert på flere år. Økes med kr 250 000.

 Kommunen kjøpte i 2013 brakkene som står utenfor Moan skole, og midlene til leie tas ut av 
budsjettet, kr 170 000.

 Andelen elever med spesialundervisning som går ut fra Moan er lik andel barn med 
spesialundervisning som begynner på Moan. Tiltaket settes i kr. 0.

 Refusjon fra annen kommune tas ut av budsjettet til Moan skole da eleven ikke går der lengre, 
utgjør kr 274 000. 

 Reduksjon i spes.ped på Storslett skole er med 5/12 dels virkning på kr 224 717.

 Oksfjord skole 1-4.trinn har behov for økt lønnsmidler SFO fra høsten 2014, kr 47 349.

 Refusjon fra annen kommune tas ut av budsjettet til Moan SFO da eleven ikke går der lengre, 
utgjør kr 73 000.

 Makspris oppholdsbetaling i barnehager øker med kr 30 per barn, og gir en økt inntekt på kr 
50 000.

 Storslett barnehage har to plasser mer enn forrige budsjettår, utgjør kr 51 260.

 Refusjon sykelønn reduseres med kr 100 000 i Sonjatun barnehage som følge av redusert 
sykefravær.

 Refusjon sykelønn reduseres med kr 20 000 i Høgegga barnehage som følge av redusert 
sykefravær.

 Innsparing husleie Leirbukt barnehage er på kr. 1 107 912. Tre hus er kjøpt mens kommunen 
har sagt opp leieforholdet for to hus. 

 Voksenopplæringen økes med 60 % stilling som følge av økt aktivitet, og dekkes opp med økte 
inntekter. Utgjør kr 1 923. 

Kommentarer til sektor 3 Helse og sosial

Utgifter Inntekter
Ramme for 2013 151 417 286 -50 283 014
Endringer 2014
Konsekvensjustert budsjett 14 547 529 -3 519 256
Sum tiltak 2 943 280 -4 868 280
Ramme 2014 168 908 095 -58 670 550

Konsekvensjustert budsjett:

 Lønns- og pensjonsvekst

 Faste tillegg er justert til reelt nivå og utgjør kr 3,2 mill i denne sektoren. 

 Vakanser fra 2013 på kr 1 280 000 er ikke videreført.

Tiltak:

 Sykelønnsrefusjonen økes med kr 650 000 fordelt på flere enheter

 En bruker som skal ha 1-1 bemanning hele døgnet gir behov for økt stillingsressurs, og store 
andeler blir refundert ved økning i tilskudd for ressurskrevende tjenester. 

 Økte utgifter til dagtilbud, avlastning og omsorgslønn utgjør kr 800 000.

 Helsesektoren må holde tre fagarbeiderstillinger vakant i 2014, utgjør kr 1 500 000.

 Kommunens andel av medfinansiering øker for hver avregning, og økes med kr 500 000.

 Tilskuddet til ressurskrevende tjenester økes med kr 1 000 000 som utgjør lønns- og 
pensjonsvekst. 
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 Egenandelene på flere enheter justeres til reelt nivå, utgjør kr 650 000.

 Midler til en privat driftsavtale i fysioterapi holdes vakant, utgjør kr 375 000.

 Bidrag i forbindelse med sosialhjelp økes med kr 100 000.

Kommentarer til sektor 4 Utviklingsavdelingen

Utgifter Inntekter
Ramme for 2013 19 002 042 -9 612 698
Endringer 2014
Konsekvensjustert budsjett -3 837 770 4 737 167
Sum tiltak 0 -11 000
Ramme 2014 15 164 272 -4 886 531

Konsekvensjustert budsjett

 Lønns- og pensjonsvekst

 Nordreisa kommune sin andel av plankontoret er flyttet fra utviklingsavdelingen og til 
administrasjon, kr 573 000.

 Prosjektet ungdomskontakt er utgått og fjernet fra budsjettet

 Øvrige prosjekter er flyttet til sektor 0

Tiltak:

 Husleien på Halti økes med 3 %, utgjør kr 11 000.

Kommentarer til sektor 5 Selvkost

Utgifter Inntekter
Ramme for 2013 30 026 281 -19 642 660
Endringer 2014
Konsekvensjustert budsjett -11 396 721 1 152 315
Sum tiltak 0 0
Ramme 2014 18 629 560 -18 490 345

Konsekvensjustert budsjett

 Lønns- og pensjonsvekst

 Selvkost er justert i hht budsjetterte innbetalinger

 Anleggsansvarene er flyttet til sektor 6, utgjør kr 11,7 mill i reduksjon.

 Innenfor selvkost er det økning med 60 % stilling med jmf KST 33/12.

Tiltak:

 Endringer er gjort i konsekvensjustert budsjett
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Kommentarer til sektor 6 Bygg, eiendom og anlegg

Utgifter Inntekter
Ramme for 2013 23 011 920 -5 098 872
Endringer 2014
Konsekvensjustert budsjett 13 603 498 -714 957
Sum tiltak -800 000 -100 000
Ramme 2014 35 815 418 -5 913 829

Konsekvensjustert budsjett

 Lønns- og pensjonsvekst

 Anleggsansvarene er flyttet fra sektor 5, utgjør kr 11,7 mill i reduksjon.

Tiltak:

 Sykelønnsrefusjonen økes med kr 100 000

 Sektor 6 må holde to stillinger vakant i 2014, utgjør kr 850 000.

 Havnen i Oksfjord er kommunal og må brøytes, utgjør kr 50 000.

Kommentarer til sektor 7 Skatt og rammetilskudd

Utgifter Inntekter
Ramme for 2013 0 -277 839 299
Endringer 2014
Konsekvensjustert budsjett 0 0
Sum tiltak 0 -11 490 701
Ramme 2014 0 -289 330 000

Tiltak:

 Økt skatt og rammetilskudd utgjør kr 13,303 mill.

 Økt utskrivning av eiendomsskatt med virkning i 2014 utgjør kr 200 000.

 Fra og med 2014 skal all merverdiavgift tilknyttet investering i investeringsregnskapet, utgjør kr 
2 012 299.

Kommentarer til sektor 8 Renter, avdrag og avsetninger

Utgifter Inntekter
Ramme for 2013 39 214 261 -19 029 000
Endringer 2014
Konsekvensjustert budsjett 14 540 715 -9 337 576
Sum tiltak -7 386 958 -750 000
Overført fra investeringsbudsjettet 1 594 322
Ramme 2014 47 962 340 -29 116 576

Konsekvensjustert budsjett:

 Premieavvik og amortisering av premieavvik settes til kr 0 i konsekvensjustert budsjett, utgjør kr 
6,7 mill. 

 Internrenter og internavdrag VAR reduseres og utgjør ca kr 1,125 mill.
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Tiltak:

 Utbytte fra Ymber AS budsjetteres med kr 750 000.

 Som følge av den økonomiske situasjonen til Nordreisa kommune betales det kun 
minimumsavdrag i 2014. Fra 2015 betales avdragene som avtalt. 

 Estimert premieavvik for 2014 er på kr 13 174 000 og amortisering av premieavvik er på kr 
3 095 000. Netto kr 10 079 000.

 Kommunen skal dekke inn kr 10,3 mill av tidligere års merforbruk og avsetning økes med kr 
2 803 800.

Kommentarer til sektor 0 Prosjekter og interkommunale samarbeid

Utgifter Inntekter
Ramme for 2013 0 0
Endringer 2014
Konsekvensjustert budsjett 4 647 799 -4 469 016
Sum tiltak 725 000 -725 000
Ramme 2014 5 372 799 -5 194 016

Konsekvensjustert budsjett

 I denne sektoren er interkommunale samarbeid som plankontoret og PPT, men også ulike 
prosjekter.

Tiltak:

 Bålplass Halti er et prosjekt med mål om å styrke samhandling, formidling og utvikle felles 
løsninger for det kommende Halti-bygget. Prosjektet vil vare i 2 år og har ekstern finansiering.

 Rovviltjakt er et prosjekt som har hovedformål innsamling av grunneiers tillatelser for utøving 
av jakt på rovvilt. Det skal være et verktøy i reguleringen av rovvilt bestandene og legge til rette 
for uttak av disse. Prosjektet har ekstern finansiering. 

  Kommentarer til investeringsbudsjettet

 For å få budsjettforslaget i balanse er det kun nødvendige investeringer som enten vil redusere 
driftsutgiftene eller bidra til å sikre kommunen sine interesser som er tatt med. I tillegg kommer 
for øvrig Halti II der det er gitt mange tilsagn fra ulike departement og intensjonsavtaler på 
husleie, og som vil gi kommunen et løft. 

 Flere gode og til dels nødvendige investeringstiltak er tatt ut av budsjettforslaget. 

Vurdering
Budsjettet for 2014 er særdeles stramt og krever stram styring. Ytterligere nedskjæringer anses som 
vanskelig uten å foreta kutt på stillinger.

For å få et større handlingsrom må driften av Nordreisa kommune ned med mellom 5-10 millioner. Det 
er viktig at kommunen i årene fremover opparbeider seg handlingsrom for å ha midler til uforutsette 
hendelser, samt bygge opp likviditetsbufferen.
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Det bør ses nærmere på barnehagestrukturen for å få en mer effektiv drift, noe som vil gi besparelse 
både til kommunen, samt gi innvirkning på tilskudd til private barnehager. Elevtallet på de enkelte 
skolene bør ha en avgjørende betydning for fremtidig skolestruktur i kommunen.  Når det gjelder 
helsesektoren ser vi allerede økt press på kommunale tjenester. Dette vil tilta ytterligere på grunn av at
andelen av den eldre befolkning vil øke, med dertil økte behov for kommunale tjenester. 

Av investeringer i vedtatt økonomiplan for 2013 – 2016 er Utbygging av Moan skole foreslått utsatt til 
2015. IKT utstyr til skoler og barnehager er tatt ut, og tas med i en samordnet plan for IKT 
investeringer.  Av tiltak vedtatt i kommuneplanens handlingsdel er opprusting av kommunalt veinett 
tatt med fra og med 2015. Høgegga barnehage foreslås utsatt til 2015. Planlegging og utbygging av 
kirkegård på Storslett er ikke tatt med i forslaget og bør utsettes til 2015.
Disse investeringene foreslås utsatt for å fordele rente- og avdragsbelastningen over tid.  

Driftsbudsjett 2014

Ramme 2013 Utgifter Inntekter
1 Administrasjon og fellesutgifter 33 975 193 -8 105 693
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret 107 882 203 -14 917 950
3 Helse og omsorg, Sosial 151 417 286 -50 283 014
4 Utviklingsavdelinga 19 002 042 -9 612 698
5 Selvkost 30 026 281 -19 642 660
6 Bygg, eiendom og anlegg 23 011 920 -5 098 872
7 Skatt og rammetilskudd 0 -277 839 299
8 Renter og avdrag 39 214 261 -19 029 000
9 Prosjekter og interkommunale selskap 0 0

Sum rammer 2013 404 529 186 -404 529 186

1 Administrasjon og fellesutgifter Utgifter Inntekter
Ramme for 2013 33 975 193 -8 105 693
Endringer i budsjett 2014
Konsekvensjustert budsjett 1 167 011 -1 066 145
Sum tiltak -15 363 -1 800 000
Ramme 2014 35 126 841 -10 971 838

Tiltak i budsjettforslaget
160 Utvidelse av stilling som miljøarbeider 227 000
160 Økt integreringstilskudd 400 000 -1 800 000
170 Opphør av overformynderoppgave -190 200
172 Ingen valg i 2014 -195 400
173 Økning av driftstilskudd Nord-Troms Regionråd 129 980
175 Økt godtgjøring kontrollutvalg og KomRev Nord IKS 96 894
180 Lønn- og pensjonsøkning Kirkelig fellesråd 167 073
190 Redusert lønnsavsetning             858 579
190 Overført til disposisjonsfond             207 809

2 Skoler, barnehager, Familiesenteret Utgifter Inntekter
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Ramme for 2013 107 882 203 -14 917 950
Endringer 2014
Konsekvensjustert budsjett 3 655 985 -38 261
Sum tiltak -603 357 -384 260
Ramme 2014 110 934 831 -15 340 471

Tiltak i budsjettforslaget
212,213,232,242, 243,260 Økt sykelønnsrefusjon -450 000
210 Økning elever i andre kommuner 300 000
210 Økning skoleskyss 250 000
212 Moan skole - Avslutning leie av brakker -170 000
212 Moan skole - Spes.ped tiltak 0
212 Moan skole - Reduksjon refusjon fra annen kommune          274 000 
213 Storslett skole - Reduksjon spes.ped -224 717,00
215 Oksfjord skole - Økt lærerressurs 1-4 trinn 47 349,00
232 Moan SFO - Reduksjon refusjon fra annen kommune 73 000
240 Barnehagene - Økning egenandeler barnehager -50 000
242 Storslett bhg - Økt egenandeler/oppholdsbetaling -51 260
245 Sonjatun bhg - Reduksjon refusjon sykelønn 100 000
247 Høgegga bhg - Reduksjon refusjon sykelønn 20 000
248 Leirbukt bhg - Innsparing husleie -1 107 912
263 Voksenopplæringen - Økt undervisningsressurs 301 923 -300 000

3 Helse og omsorg Utgifter Inntekter
Ramme for 2013 151 417 286 -50 283 014
Endringer 2014
Konsekvensjustert budsjett 14 547 529 -3 519 256
Sum tiltak 2 943 280 -4 868 280
Ramme 2014 168 908 095 -58 670 550

Tiltak i budsjettforslaget
310,321,324,341 Økt sykelønnsrefusjon -650 000
300 Opprettelse av stillinger nye tiltak 3 418 280 -2 568 280
300 Samletiltak unge funksjonshemmede 800 000
300 Vakanser helsesektoren 3 stillinger -1 500 000
305 Økning medfinansiering 500 000
305 Økning ressurskrevende tjenester -1 000 000
310, 311, 312 Økte egenandeler -650 000
341 Vakant midler fysioterapi -375 000
361 Sosialhjelp - Økning sosialhjelp (behov kr 500 000) 100 000

4 Utviklingsavdelingen Utgifter Inntekter
Ramme for 2013 19 002 042 -9 612 698
Endringer 2014
Konsekvensjustert budsjett -3 837 770 4 737 167
Sum tiltak 0 -11 000
Ramme 2014 15 164 272 -4 886 531
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Tiltak i budsjettforslaget
420 Halti - Justering husleie -11 000

5 Selvkost Utgifter Inntekter
Ramme for 2013 30 026 281 -19 642 660
Endringer 2014
Konsekvensjustert budsjett -11 396 721 1 152 315
Sum tiltak 0 0
Ramme 2014 18 629 560 -18 490 345

Tiltak i budsjettforslaget

Ikke i budsjettforslaget

6 Bygg, eiendom og anlegg Utgifter Inntekter
Ramme for 2013 23 011 920 -5 098 872
Endringer 2014
Konsekvensjustert budsjett 13 603 498 -714 957
Sum tiltak -800 000 -100 000
Ramme 2014 35 815 418 -5 913 829

Tiltak i budsjettforslaget
601 Økt sykelønnsrefusjon -100 000
600 Vakanser teknisk -850 000
693 Veier - Brøyting/vedlikehold av Hans Lillengsveg 50 000

7 Skatt og rammetilskudd  Utgifter Inntekter
Ramme for 2013 0 -277 839 299
Endringer 2014
Konsekvensjustert budsjett 0 0
Sum tiltak 0 -11 490 701
Ramme 2014 0 289 330 000

Tiltak i budsjettforslaget
700 Økt skatt og rammetilskudd         -13 303 000
710 Eiendomsskatt - Økte skatter -200 000
741 Reduksjon mvakomp. investering 2 012 299
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8 Renter og avdrag  Utgifter Inntekter
Ramme for 2013 39 214 261 -19 029 000
Endringer 2014
Konsekvensjustert budsjett (ikke viderført nye investeringer) 14 540 715 -9 337 576
Sum tiltak -7 386 958 -750 000
Overført fra investeringsbudsjettet 1 594 322
Ramme 2014 47 962 340 -29 116 576

Tiltak i budsjettforslaget
800 Utbytte -750 000
850 Økning av avdragsutgifter 1 388 242
850 Betaling av minimusavdrag -1 500 000
880 Premieavvik og amortisering -10 079 000
880 Økt inndekning av tidligere års merforbruk 2 803 800

9 Prosjekter og interkommunale samarbeid Utgifter Inntekter
Ramme for 2013 0 0
Endringer 2014
Konsekvensjustert budsjett 4 647 799 -4 469 016
Sum tiltak 725 000 -725 000
Ramme 2014 5 372 799 -5 194 016

Tiltak i budsjettforslaget
406 - Halti, bålplass ved elva 525 000,00 -525 000,00
406 - Rovviltjakt 200 000,00 -200 000,00

Ramme 2014 Utgifter Inntekter
1 Administrasjon og fellesutgifter 35 126 841 -10 971 838
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret 110 934 831 -15 340 471
3 Helse og omsorg, Sosial 168 908 095 670 550
4 Utviklingsavdelinga 15 164 272 -4 886 531
5 Anleggsdrift 18 629 560 -18 490 345
6 Bygg og eiendom 35 815 418 -5 913 829
7 Skatt og rammetilskudd 0 -289 330 000
8 Renter og avdrag 47 962 340 -29 116 576
9 Prosjekter og interkommunalt samarbeid 5 372 799 -5 194 016

Sum rammer 2014 437 914 156 -437 914 156

Investeringsbudsjett 2014

Tiltak 2014 2015 2016 2017 Samlet

Guleng III 20 000 000 13 000 000 33 000 000

Halti II 28 800 000 19 840 000 48 640 000
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Hjelnes kai 2 000 000 2 000 000

Skogeiendommen 1 100 000 1 100 000

Egenkapitalinnskudd 1 200 000 1 200 000

Salg av tomter -1 200 000 -1 200 000

VAR investering 800 000 100 000 100 000 100 000

Asfaltering 600 000 1 000 000 1 000 000

Grunnkjøp 1 200 000 1 200 000

Grunnkjøp 1 000 000 1 000 000

Ny feiemaskin 150 000 150 000

Ny vei Moan 1 000 000 1 000 000

Oppretting av 
lysmaster

260 000 260 000

Utbygging Moan 
skole

10 500 000 5 000 000 15 500 000

Utbygging 
barnehage

9 000 000 4 500 000 13 500 000

Tilskudd -5 450 000 -9 120 000 -14 570 000

Nye lån -42 900 000 -47 530 000 -10 600 000 -1 100 000 -102 130 000

Ubrukte lånemdiler -4 350 000 -4 350 000
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Alle kommunene i Troms 

 
 
Økonomiinfo 2/2013 - Statsbudsjettet 2014 
 
Regjeringen Stoltenberg legger i dag, mandag 14. oktober 2013, frem Prop 1 S (2013-2014) 

Statsbudsjettet 2014. Dette notatet gir en oppsummering av de viktigste elementene i 

statsbudsjettet for 2014. Notatet er ikke uttømmende i forhold til innholdet i proposisjonen. 

  

 
Kommuneøkonomien i 2013 
 

Som i tidligere statsbudsjett for kommende år blir det også gjort nye inntektsanslag for 

kommuneøkonomien i inneværende år.  

 

Skatteanslaget for 2013 er oppjustert med totalt 1,8 mrd. kr. for kommunesektoren i forhold 

til nivået som ble varslet i revidert nasjonalbudsjett som kom i mai 2013. Nivået i revidert 

nasjonalbudsjett var for øvrig uendret fra nivået som ble lagt til grunn ved fremleggelsen av 

statsbudsjettet 2013.  

 

Økningen på 1,8 mrd. kr. fordeler seg med 1,45 mrd. kr. for kommunene og 350 millioner 

kroner for fylkeskommunene. Nytt anslag på skatt på inntekt og formue for kommunene for 

2013 er med dette 126,95 mrd. kr, opp fra 125,5 mrd. kr.  

 

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å gjennomføre nye beregninger på egne frie 

inntekter med utgangspunkt i det nye tallet for skatteinngang for landet. På grunn av 

ordningen med løpende inntektsutjevning er det viktig å fortløpende vurdere egen 

skatteinngang i forhold til endringer i skatteinngangen for kommunene samlet gjennom året.  

 

De ekstra skatteinntektene på 1,45 mrd. kr. får kommunene beholde i 2013, men de 

videreføres ikke til 2014, i tråd med vanlig praksis. Bakgrunnen er at regjeringen i 

kommuneproposisjonen varsler et gitt nivå på kommunenes inntekter for neste år. Dette 

nivået ligger fast, uavhengig av om anslaget på skatteinntektene for 2013 blir endret i forhold 

til anslaget i revidert nasjonalbudsjett.  

 

De ekstra skatteinntektene i 2013 er dermed å anse som engangsinntekter, som ikke bør gå til 

å finansiere ordinære driftsoppgaver. Merinntektene bør brukes til å styrke den finansielle 

situasjonen i kommunen, egenfinansiering av investeringer eller lignende.  
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Lønnsveksten i 2013 anslås til 3,5 %, dvs. samme anslag som i revidert nasjonalbudsjett 2013. 

Kommunal deflator (en vektet indeks for beregning av realvekst i kommunesektorens 

inntekter. Indeksen består av lønnsvekst og prisvekst på kjøp av varer og tjenester)  for 2013 

er dermed uendret i forhold til anslaget i revidert  nasjonalbudsjett 2013. I statsbudsjettet for 

2013 som kom i oktober 2012 var anslaget på lønnsvekst på 4 %, og kommunal deflator  var 

anslått til 3,3 %.  

 

På bakgrunn av den sterke utgiftsveksten innenfor ressurskrevende tjenester foreslår 

regjeringen en innstramming i ordningen ved å redusere statens kompensasjonsgrad fra 80 % 

til 77,5 % fra 2014. Dette vil øke kommunens egenandel fra 20 % til 22,5 %. Denne 

innstrammingen i toppfinansieringsordningen vil øke belastningen på kommunenes økonomi. 

Det er viktig å merke seg at dette vil ha budsjettmessig virkning allerede i inneværende år, 

med om lag 215 millioner kroner i 2013. Siden statens refusjon i statsbudsjettet for 2014 

gjelder utgifter som kommunene har hatt i 2013, vil endringen påvirke kommunens regnskap 

for 2013.. Iht. anordningsprinsippet skal kommunene inntektsføre refusjonen det året 

utgiftene oppstår, altså i 2013.  

 

Samlet sett er kommuneøkonomien i 2013 styrket sammenlignet med anslaget i revidert 

nasjonalbudsjett 2013, men Fylkesmannen vil understreke at det vil kunne være store 

variasjoner mellom kommunene ettersom innstrammingen i ordningen for ressurskrevende 

tjenester vil kunne slå ut forskjellig fra kommune til kommune.  

 

 

Kommuneopplegget i 2014  
 

I statsbudsjettet er det varslet inntektsnivå for kommunesektoren samlet, det vil si både 

fylkeskommunene og kommunene. Fylkesmannen fokuserer naturligvis på tallene for 

kommunene alene. I det materialet Fylkesmannen har fått tilgang til før offentliggjørelsen av 

statsbudsjettet var det ikke gjennomgående oppgitt tall for samlete inntekter for kommunene 

alene, men for kommunesektoren som også omfatter fylkeskommunene. Kommunene utgjør 

om lag 80 % av kommunesektoren, og vi har tatt utgangspunkt i dette ved anslag på vekst i 

kommunenes samlete inntekter. Anslag på frie inntekter for kommunene er oppgitt eksplisitt i 

materialet vi hadde tilgang til.  

 

Regjeringen legger opp til en vekst i de samlete inntektene for kommunene på ca. 6,35 mrd. 

kr. I kommuneproposisjonen for 2014 ble det lagt til grunn en realvekst i kommunenes 

samlete inntekter i 2014 på mellom 5 og 5,5 mrd. kr.  

 

Det legges i statsbudsjettet opp til en vekst i de frie inntektene (skatt på inntekt og formue 
og rammetilskudd) på 4,3 mrd. kr. når veksten regnes fra anslått inntektsnivå i 2013 i 

revidert nasjonalbudsjett 2013. I kommuneproposisjonen ble det varslet en vekst i frie 

inntekter for kommunene på mellom 4 og 4,5 mrd. kr.  

 

Som vanlig opereres det fra regjeringens hold med to ulike vekstanslag for inntektsnivået i 

2014: ett fra nivået i revidert nasjonalbudsjett 2013 og ett fra anslag på regnskap 2013 der det 
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er tatt hensyn til økte skatteinntekter i 2013. Veksten regnet fra anslag på regnskap 2013 vil 

derfor være lavere enn veksten regnet fra nivået i revidert nasjonalbudsjett 2013.  

 

Den samlete veksten i kommunenes inntekter på ca. 6,35 mrd. kr. (målt fra RNB-nivå 2013) 

består av følgende: 

 

 Vekst frie inntekter: 4,3 mrd. kr.  

 Ca. 820 millioner  kr. er knyttet til nye oppgaver, regelendringer etc. som 

kompenseres med økte frie inntekter.  

 Ca. 1 mrd. kr. er økte øremerkete midler. 

 Om lag 250 mill. kr. er vekst i gebyrinntekter som er knyttet til volumvekst innenfor 

kommunale tjenester som er brukerfinansiert/gebyrbelagt.  

 

  
Dersom veksten regnes fra anslag på regnskap for 2013 er vekst i frie inntekter for 

kommunene 2,85 mrd. kr ( dvs. 4,3 mrd. fratrukket økte skatteinntekter i 2013 på 1,45 mrd. 

kr.) 

 

Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med økte utgifter for kommunene knyttet til 

befolkningsutviklingen. Beregninger utført av TBU (Teknisk beregningsutvalg for kommunal 

og fylkeskommunal økonomi) indikerer at kommunene kan få merutgifter i 2013 på om lag  

3  mrd. kr. p.g.a. den demografiske utviklingen. Merutgifter knyttet til 
befolkningsutviklingen som må dekkes av de frie inntektene er anslått til 2,5 mrd. kr.  
 
I 2014 forventes det at kommunenes pensjonskostnader vil øke kraftig utover det som 

kompenseres gjennom kommunal deflator. Regjeringen har anslått at økningen vil være 1,75 

mrd. kr. for kommunesektoren samlet. Anslaget er grovt og usikkert i følge KRD.  

Det er ikke gitt anslag for kommunene, men kommunene utgjør ca. 80 % av 

kommunesektoren.   

 

Av  veksten i frie inntekter til kommunene er 180 mill. kr. begrunnet i behovet for en særskilt 

styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette ble varslet i kommuneproposisjonen. 

Midlene foreslås fordelt til kommunene basert på antall innbyggere i alderen 0-19 år, men slik 

at alle kommuner får minst 100 000 kr.  

 

Videre er 27 mill. kroner av veksten i frie inntekter knyttet til etterutdanning av deltids 

brannpersonell. Dette er et nytt moment som ikke ble varslet i kommuneproposisjonen. Totalt 

er det foreslått at 36 mill. kr skal fordeles særskilt (tabell C-k i Grønt hefte) til kommuner med 

deltids brannpersonell. 27. mill. kr. kommer fra veksten i frie inntekter, mens 9 mill. kr. er en 

omfordeling av midler som allerede ligger i kommunerammen. Det er lagt til grunn at der det 

er vertskommunesamarbeid om brannvesen, må vertskommunen sørge for at midlene kommer 

alle kommunene i samarbeidet til gode.  
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Kommunalt skattøre 
 

 

Pt. skal skattøren fastsettes ut fra en målsetning om at skatteinntektene for kommunene skal 

utgjøre 40 % av de samlede inntektene, jf. kommuneproposisjonen for 2011.  

 

Det er i statsbudsjettet for 2014 foreslått at den kommunale skattøren settes ned med 0,2 
prosentpoeng til 11,4 %.  
 

 

Kommunal deflator 2014 
 

Kommunesektorens inntekter prisjusteres for anslått lønns- og prisvekst før realveksten legges 

til. 

Kommunal deflator 2014 er anslått til 3 %. Lønnsvekst er anslått til 3,5 %, mens prisvekst er 

anslått til 2 %. Lønnsvekst teller 2/3 i deflator, mens prisvekst teller 1/3. Andelen har vært 

stabil over tid.  

 

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:  

 

 Rentekostnader 

 Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med 

lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke 

dette opp av deflatoren. 

 Demografikostnader.  

 

 
Vekst i frie inntekter for kommunene i Troms 
 

Tabellen under viser anslag på frie inntekter i 2014 for kommunene i Troms, anslått nominell 

vekst målt fra anslag fra på regnskap 2013 og realendring når en tar hensyn til anslått lønns- 

og prisvekst i 2014 på 3 % (kommunal deflator).  
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Kommunene Nordreisa, Lyngen, Kvæfjord, Storfjord og Tromsø har høyest anslått 
realvekst. Disse 5 kommunene har en anslått vekst som er høyere enn landsgjennomsnittet på 

1,1 %.  

 

I alt 11 kommuner i Troms har anslått realøkning. Det er 10 kommuner med anslått 

realnedgang, mens det er tre kommuner med uendret nivå (Skånland, Målselv og Sørreisa).   

 

Kommunene Lavangen, Dyrøy, Berg, Kvænangen, Ibestad, Salangen og Skjervøy har de 
mest negative anslagene. Disse syv kommunene, samt kommunene Balsfjord, Karlsøy og 

Kåfjord har alle anslått realnedgang i frie inntekter.  

 

 

 

Endret rammetilskudd som følge av endring i oppgaver 
 

 

Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunene, avvikling av oppgaver eller 

regelendringer som har økonomiske konsekvenser skal kommunene kompenseres eller 

trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning.  

 

Kommunenr. Kommune

Anslag på frie inntekter 

2014 (tall i 1000 kr.)

Nominell vekst målt fra 

anslag på regnskap 

2013

Realendring 

(nominell vekst 

fratrukket deflator i 

2014 på 3 %)

1902 Tromsø 3 327 568                                  4,4 % 1,4 %

1903 Harstad 1 211 342                                  3,3 % 0,3 %

1911 Kvæfjord 192 372                                     4,6 % 1,6 %

1913 Skånland 181 296                                     3,0 % 0,0 %

1917 Ibestad 101 810                                     2,4 % -0,6 %

1919 Gratangen 84 584                                        4,0 % 1,0 %

1920 Lavangen 77 413                                        2,0 % -1,0 %

1922 Bardu 218 555                                     3,1 % 0,1 %

1923 Salangen 135 606                                     2,5 % -0,5 %

1924 Målselv 354 138                                     3,0 % 0,0 %

1925 Sørreisa 188 109                                     3,0 % 0,0 %

1926 Dyrøy 88 930                                        2,1 % -0,9 %

1927 Tranøy 108 833                                     3,7 % 0,7 %

1928 Torsken 72 787                                        3,1 % 0,1 %

1929 Berg 63 529                                        2,2 % -0,8 %

1931 Lenvik 636 046                                     3,1 % 0,1 %

1933 Balsfjord 318 208                                     2,8 % -0,2 %

1936 Karlsøy 157 968                                     2,9 % -0,1 %

1938 Lyngen 206 518                                     4,7 % 1,7 %

1939 Storfjord 131 712                                     4,4 % 1,4 %

1940 Gáivuotna Kåfjord 146 845                                     2,6 % -0,4 %

1941 Skjervøy 183 981                                     2,5 % -0,5 %

1942 Nordreisa 271 268                                     5,2 % 2,2 %

1943 Kvænangen 128 343                                     2,3 % -0,7 %

Landet 262 097 000                             4,1 % 1,1 %

Side 56



Side 6 av 10 

 

Disse endringene holdes utenom veksten i frie inntekter. Totalt er det tale om ca. 820 
mill. kr for kommunene, som altså er midler som kommer i tillegg til den varslete 
veksten i frie inntekter.  
 

I hovedsak er dette knyttet til forhold innenfor barnehage, skole og barnevern:  

 

Barnehage: 
 

 Maksimal foreldrebetaling i barnehager (246 mill. kr). 81,5 mill. kr. er kompensasjon 

for helårsvirkningen av nominell videreføring av maksimalprisen i 2013.  

 163 mill. kr er knyttet til reell reduksjon i maksprisen fra høsten 2014. Det foreslås en 

makspris på 2 360 kr/mnd, som tilsvarer en reell reduksjon på 45 kr. Målsetningen om 

en maksimalpris på 1750 2005-kroner vil med dette være nådd.  

 Opptrapping av tilskuddet til ikke-kommunale barnehager (170 mill. kr). 

Helårsvirkning av 2013-tiltak som innebar økning av minimumstilskuddet fra 92 % til 

96 %.  

 Opptrapping mot to barnehageoppptak: rett til plass for barn født i september og 

oktober . Rammetilskuddet foreslås økt med 241 mill. kr. i 2014 som kompensasjon. 

Dette gir rom for 2900 nye plasser, noe som tilsvarer anslagsvis 1/3 av plassene som 

kreves for å innføre to barnehageopptak i året.  

 

 

Skole 
 

 96 mill. kr. er kompensasjon for helårsvirkningen av innføring av valgfag på 9. trinn i 

2013.  

 68 mill. kr. er knyttet til innføring av valgfag på 10. trinn fra høsten 2014. Innføring av 

1,5 timer valgfag på 10. trinn fra høsten 2014. 0,5 time er ny tid og 1 time er 

omfordeling av eksisterende timetall. Med dette vil det være innført valgfag på alle 

trinn i ungdomsskolen. Kommunene foreslås kompensert for høsteffekten av valgfag 

på 10. trinn gjennom en økning i rammetilskuddet på om lag 68 mill. kr.  

(Dvs. til sammen 164 mill kr.) 

 

 Kulturskoletilbud 1 time i skole/SFO (106 mill. kr.): Helårsvirkning av 2013-tiltak.  

 

 

Utsatte barn og unge 
 

 Økt kommunal egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner  som innebærer en økning i 

rammetilskudd på 160 mill. kr. Det foreslås at den kommunale egenandelen for 

plassering av barn i barnevernsinstitusjon økes med 1/3 til om lag 50 000 kr. pr mnd 

fra 1.1.2014. Egenandelen vil dermed i større grad speile de faktiske kostnadene ved 

institusjonsplassering. Målet med dette er å legge til rette for barnevernfaglige 

vurderinger i valget mellom ulike tiltak og bedre samhandlingen mellom kommunalt 

og statlig barnevern.  

 Tilsyn med barn i fosterhjem (15 mill. kr.), jf. endringer i barnevernloven som trer i 

kraft 15. juli 2014. Helårseffekt er anslått til 32 mill. kr.  
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 Samvær under tilsyn: Kommunalt ansvar for beskyttet tilsyn med samvær foreldre-

barn inntil 16 timer pr år (barneloven). Dette utgjør 2,3 mill. kr. mer i rammetilskudd 

for kommunene.  

 

 

I tillegg er det noen saker på andre områder:  

 
Helse og omsorg/samhandlingsreformen 
 
I takt med oppbyggingen av døgntilbud for øyeblikkelig hjelp avlastes kommunenes utgifter 

til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Som i budsjettet for inneværende år trekkes 

kommunene for anslått utgiftsreduksjon. For 2014 foreslås rammetilskuddet redusert med 86 

mill. kr.  

 

Vergemålsreformen 
 

2. årseffekt av ansvarsendringen fra 2013. Dette utgjør 66,4 mill. kr. i uttrekk i 

rammetilskuddet for 2014.  

 

Skjønnsmidler til psykososial oppfølging 
 
Vi kan merke oss at skjønnsmidlene til oppfølging av 22. juli-hendelsene avvikles. Dette 

utgjør 51,5 mill. kr mindre i rammetilskudd til kommunene.  

 

 

 

Nye plasser i statlige og private skoler 
 
Flere elever i statlige og private skoler avlaster rammetilskuddet, og utgjør i 2014 80,2 mill. 

kr. mindre i rammetilskudd.  

 

Bergen kommune overtar Hunstad skole fra staten fra høsten 2014 
 

Dette utgjør 1,9 mill. kr. i økt rammetilskudd.  

 

 
Andre viktige enkeltsaker i statsbudsjettet 
 

Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg  
 

I 2014 foreslår regjeringen å fase inn ytterligere 1 mrd. kr. i rentekompensasjonsordningen. 

Forslaget har en budsjetteffekt på 20 mill. kr.  

 

 
Rentekompensasjonsordningen for kirkebygg  
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Denne foreslås utvidet, slik at det i 2014 kan gis tilsagn tilsvarende en investeringsramme på 

500 mill. kr. Budsjetteffekten er på 30 mill. kr. i 2014.  

 

Rentekompensasjonsordningene forvaltes av Husbanken.  

 

Omsorgsplan 2015 
 

Utbygging av et godt botilbud for mennesker med behov for heldøgns omsorgstjenester er en 

sentral del av Omsorgsplan 2015. Målet er at det frem til 2015 skal gis tilsagn om 

investeringstilskudd til bygging og rehabilitering av 12 000 heldøgns omsorgsplasser. Det 

legges opp til at det kan gis tilsagn for 2000 omsorgsplasser i 2014. Tilskuddet beregnes ut fra 

en maksimal anleggskostnad som foreslås økt fra 2,8 mill. kr. i 2013 til 2,885 mill. kr. i 2014. 

Tilskuddssatsen for sykehjemsplass er 40 % av maksimal anleggskostnad, og for 

omsorgsbolig er satsen 30 %. (Disse prosentsatsene er uendret fra 2013). 

 

Fra investeringstilskuddet ble innført i 2008 til utgangen av første halvår 2013 er det gitt 

tilsagn til om lag 7100 omsorgsplasser. Av disse er om lag 4000 ferdigstilt og tatt i bruk. 

Søknadsinngangen fra kommunene har vært god i 2013. Ved utgangen av august var det gitt 

tilsagn til om lag 1200 omsorgsplasser, og en ligger dermed godt an til å nå målet for året på 

1750 plasser.  

 

Utsatte barn og unge 
 
Den øremerkede tilskuddsordningen til kommunalt barnevern videreføres og styrkes med 85. 

mill. kr. i 2014. Totalt er det øremerkete tilskuddet nå på 600 mill. kr. Som tidligere år skal 

midlene i hovedsak gå til nye stillinger. Det er lagt opp til 150 nye stillinger i 2014. Det kan 

også søkes om midler til kompetanse- og samhandlingstiltak (bl.a. i tilknytning til 

interkommunalt samarbeid). 

 
Det foreslås opprettet en ny nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom som har som mål å 

gi flere fattige barn og unge muligheter til å delta i ferie- og fritidsaktiviteter. Ordningen retter 

seg mot alle landets kommuner og vil bli regulert i rundskriv.  I statsbudsjettet foreslås det en 

bevilgning på 96 mill. kr. til denne ordningen.  

 

 
Bosetting/integrering av flyktninger 
 
Integreringstilskuddet for 2014 foreslås styrket med 250 mill. kr.  

 

Tilskuddet til utleieboliger til vanskeligstilte foreslås styrket med 67 mill. kr. og den totale 

rammen for tilskuddet vil da være 572 mill. kr. i 2014.  

 

Regjeringen foreslår å innføre en kommunal medfinansiering  på 10 % av utgiftene over 

innslagspunktet (16 050 kr. pr barn pr måned i 2014) for statlig refusjon av utgifter til 

barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere. Det anslås at dette vil kunne innebære en 

reduksjon i refusjonsutbetalingene på 120 mill. kr. Bakgrunnen for at en går bort fra 100 % 
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statlig finansiering over innslagspunktet er sterk utgiftsvekst i ordningen, og manglende 

insentiver for kostnadskontroll.  

 

Pensjonskostnader 2014 
 

Pensjonspremiene har vokst kraftig de siste årene, p.g.a. sterk lønnsutvikling og lav rente.  

 

I tillegg kommer oppkapitalisering av pensjonsfondenene p.g.a. økt levealder, som medfører 

økte pensjonspremier. Oppkapitaliseringen innebærer en forbigående pukkeleffekt på 

premienivået (engangsutgifter som fordeles over 3-5 år).  

 

KRD har gjort endringer i forutsetningene for beregning av pensjonskostnader for 2014 for å 

bidra til at kostnadsnivået over tid skal samsvare bedre med premienivået, og derigjennom 

redusere premieavvikene.  

 

I 2014 forventes det at kommunenes pensjonskostnader vil øke kraftig utover det som 

kompenseres gjennom kommunal deflator. Regjeringen har anslått at økningen vil være 1,75 

mrd. kr. for kommunesektoren samlet. Anslaget er grovt og usikkert i følge KRD.  

Det er ikke gitt anslag for kommunene, men kommunene utgjør ca. 80 % av 

kommunesektoren.   

 

Det vil bli en økning i amortiseringskostnadene i 2014 som følge av premieavviket i 2013.  

 

Det vises ellers til KRDs høringsforslag om å redusere amortiseringstid for premieavvik til 

5/7 år.  

 

 

Ressurskrevende tjenester  
 

Vi viser til endringen som er omtalt under avsnittet om kommuneøkonomien i 2013, med 

reduksjon av kompensasjonsgrad fra 80 % til 77,5 %. Dette får som sagt økonomisk effekt 

allerede fra 2013 med 215 millioner kroner på landsbasis.  

 

Regjeringen viser til at den underliggende veksten i ordningen fortsatt antas å være sterk. 

Budsjettforslaget for 2014 bygger på en økning i antall tjenestemottakere på 4,2 % og en 

realøkning av utgiftene pr tjenestemottaker på 0,8 %.  

 

Innslagspunktet er foreslått prisjustert opp på vanlig måte med anslått lønnsvekst på 3,5 %. 

Dette innebærer en økning av innslagspunktet fra 975 000 kr til 1 010 000 kr. 

 

 

Statsbudsjettet 2014 – videre prosess 
 

Den nye regjeringen vil legge frem forslag til endringer i Prop. 1, trolig 8. november.  

 

Stortingets finanskomité avgir innstilling om budsjettrammene seinest 20. november. 

Innstillingen behandles i Stortinget 26. november.  
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Finanskomitéen måtte tidligere avgi innstilling om kommunal skattøre og rammetilskudd 

innen 20. november. Dette medførte at kommunesektorens frie inntekter ble endelig vedtatt i 

finansdebatten ( ca. 27. november).  

 

Fra i år kan finanskomitéen avgi innstilling om skatteopplegget og den kommunale skattøren 

noe seinere. Samtidig er ansvaret for behandling av rammetilskuddet til kommuner og 

fylkeskommuner overført til kommunalkomitéen. Dette innebærer at kommunesektorens frie 

inntekter vil bli fastsatt noe seinere enn i tidligere år.  

 

Som tidligere vil Stortingets fagkomitéer avgi innstilling om fordeling av bevilgningene på 

budsjettpostene i dagene og ukene etter finansdebatten. Alle vedtak om statsbudsjettet 2014 

må treffes innen 15. desember.  

 

 

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

 

 

Økonomirådgiver Asle Tjeldflåt står til rådighet dersom det skulle være behov for ytterligere 

informasjon i tilknytning til dette skrivet og det økonomiske opplegget for kommunene i 

2014.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Asle Tjeldflåt 

økonomirådgiver 
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Tiltak som ikke er med i budsjettforslaget

Sektor 1

100 Kvalitetsstyringssystem 113 000,00

120 Innkjøp av kontorutstyr til boligkontor 30 000,00

120 Utvidelse 30% stilling servicekontoret 131 597,00

130 Reduksjon kostnad felles innkjøpssjef -1 686,00

141 Drift/service IT Software, fellesutgift datasenter 400 000,00

141 IKT-Utstyr 487 000,00

141 Økning i linjer og samband 150 000,00

141 100% stilling IT avdelingen 550 000,00

144 Økning kontingenter / faste avg.gebyrer fellesutgifter 233 478,00

170 Økning eldredagen 13 511,00

170 iPAD til kommunestyret 60 000,00

180 Div vedlikehold/utstyr til Kirkelig fellesråd 226 000,00

Sektor 2
200 Familiesenteret - Inventer og utstyr 26 695

212 Moan skole - Inventar (stoler) 50 000

212 Moan skole - Økning i fritt skolemateriell 100 000

212 Moan skole - Økt bemanning pga fremmedspråklige elever 470 000

212 Moan skole - Buss til svømmehall 60 000
213 Storslett skole - Innkjøp av konkretiseringsmateriell 
matematikklab 45 000,00

213 Storslett skole - Innkjøp smartboard 80 000,00

213 Storslett skole - Utstyr naturfag/lab 90 000,00

213 Storslett skole - Utstyr til kunst og håndverksavdeling 50 000,00

214 Rotsundelv skole - Kjøp av nettbrett ifb med undervisning 30 000,00

215 Oksfjord skole - Økt lærerressurs 1-7 trinn 148 721,00

240 Opprettelse av barnehagekonsulent 650 000

240 Sommeråpent barnehage 100 000

240 50 % spesialpedagog barnehager 230 000

240 Øke pedagogtettheten i barnehagene 8 000 000

242 Storslett bhg - Innkjøp EDB utstyr 30 000

242 Storslett bhg - Innkjøp av inventar og utstyr 200 000

242 Storslett bhg - Økning kontormateriell 12 000

243 Sørkjosen bhg - Innkjøp av IKT-utstyr 30 000

243 Sørkjosen bhg - Innkjøp av lekeplassutstyr 200 000

243 Sørkjosen bhg - Innkjøp av møblement/utstyr til innemiljø 30 000

243 Sørkjosen bhg - Omgjøring av stilling fra assistent til pedagog 80 000

243 Sørkjosen bhg - Økt budsjett ferievikar 40 000

243 Sørkjosen bhg - Økt budsjett vikar annet fravær 12 000

245 Sonjatun bhg - Kjøp av inventar/utstyr utemiljø 23 665

245 Sonjatun bhg - Økt budsjett vikar annet fravær 15 000

250 Barnevern - Leasing bil 175 000
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260 Helsestasjon - Økning 25% stilling 138 000

364 Grunnskole for voksne 0

265 Voksenopplæring - Økt lærerressurs 100 000

Sektor 3

300 Opprettelse av stillinger nye tiltak 569 713

300 Opprettelse av stillinger nye tiltak 1 025 484

300 Opprettelse av stillinger nye tiltak 1 025 484

300 Opprettelse av stillinger nye tiltak 341 828

300 Opprettelse av stillinger nye tiltak 569 713

300 Opprettelse av stillinger nye tiltak 569 713

300 Opprettelse av stillinger nye tiltak 341 828

300 Opprettelse av stillinger nye tiltak 341 828

310 Sykehjemmet - CADD smertepumpe 22 000

310 Sykehjemmet - Digitalvekt for takheis 9 000

310 Sykehjemmet - Kurs og opplæring 11 000

310 Sykehjemmet - Ledsager 6 000

310 Sykehjemmet -Medisinskap 11 000

310 Sykehjemmet - 1,7 hjelpepleierstilling 1 095 713

310 Sykehjemmet - Økt budsjett transport 8 000

310 Sykehjemmet - Vitrineskap for sårutstyr 15 000

311 Omsorgssenteret - 40 % økt sykepleierstilling 185 000

311 Omsorgssenteret - Bringing av middag i helgene 130 000

311 Omsorgssenteret - Legetilsyn utenom kontortid 10 000

311 Omsorgssenteret - Økning av kursbudsjett 5 000

312 Bo og kultur -Økt budsjett ledsagelse 3 000

312 Bo og kultur - Økt kursbudsjett 5 000

323 Fosseng - Økt kursbudsjett 10 000

323 Fosseng - Velferdspenger for ansatte 10 000

324 Høgegga - Inventar og utstyr 30 000

327 Guleng - Oppgradering av utstyr 13 575

327 Guleng - Økt kursbudsjett 6 500

329 Asvo - Indeksregulering av tjenester fra ASVO 9 000

340 Utstyr lab/legetjeneste 93 000

361 Sosialhjelp - 4-årsregelen arbeidsavklaringspenger 4 000 000

Sektor 4

400 Prisjustert andel av felles Skogbrukssjef 50 000

430 Næring - Deltagelse på internasjonal reiselivsmesse 30 000

430 Næring - Markedsføring Nasjonalparkmagasinet 60 000

430 Næring - Landsbykoordinator 50% stilling 300 000

430 Næring - Landsbymarked 100 000

430 Næring - Velkomstpakke 50 000

453 Scooterløyper - Prisjustering og parkering 9 500

471 17 mai - Prisjustering og grunnlovsjubileum 15 000

475 Kinodrift - Økning 30 % stilling 152 200

479 Kultur/Musikk - Instrumentavtale 15 000
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479 Kultur/musikk - Kulturskoletime 132 400

480 Medlemsskap i Norsk Kulturarv 12 000

481 Nord-Troms museum - Prisjustering 6 000

487 BUK - Økt ramme 40 000

Sektor 6

601 Renhold - Økt ferievikarbudsjett 100 000,00

605 Maling av kommunale bygg 300 000,00

605 Taktekke kommunale bygg 450 000,00

620 Kommunehuset - Ombygging Servicetorget 20 000,00

620 Kommunehuset - Ombygging ventilasjon NAV 150 000,00

672 Svømmehall - Utbedring teknisk anlegg 140 000,00

691 Brannvern - Kjøp av nye dekk brannbil 50 000,00

691 Brannvern - Opplæring brannmannskaper 60 000,00

691 Brannvern - Verneutstyr brannmannskaper 75 000,00

695 Parker/torg - Økt vedlikehold park og grøntområder 80 000,00

693 Veier - Nytt rekkverk på Lillebrua, gamle dalavegen 40 000,00

693 Veier - Trafikksikkerhetstiltak 160 000,00

693 Veier - Vegskilt kommunale veger 100 000,00

693 Veier - Økt vedlikehold veier 450 000,00

696 Veilys - Skifte veilys og skogrydding langs veilys 285 000,00

Ikke valgte investeringstiltak
Fiberutbygging 1 000 000
Stedsutvikling Storslett – Sørkjosen 1 000 000
Gjennomføring av EPC kartlegging    400 000
Grunnundersøkelser Betesta    200 000
Grunnundersøkelser ny småbåthavn    300 000
Medisinsk teknisk utstyr      50 000
Nytt taktekke kommunale bygg    450 000
Ombygging Sonjatun sykestue    900 000
Oppgradering til ePhorte 5    230 000
Planlegging og utbygging av kirkegård Storslett    600 000
Telematikkutstyr    150 000
Utbygging av skolegård og uteområde 2 500 000
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Henvisning til lovverk:

-Kommuneloven
-Forskrift om kommunale økonomiplaner

Vedlegg
1 Økonomiplan 2014-2017

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunes økonomiplan 2014-2017 vedtas.

Saksopplysninger

Økonomiplandokumentet er i stor grad lik fjorårets dokument. Dokumentet inneholder 
innledning, økonomiske forutsetninger og vurderinger, målstyring med målekort, 
tiltaksoversikter og økonomiske oversikter.

Vurdering

Økonomiske vurderinger er gjort i økonomiplandokumentet
1 Økonomiplan 2014-2017
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Innledning

Økonomiplanen er en del av kommunens handlingsplan, basert på kommuneplanens 
samfunns- og arealdel. Økonomiplanen har fokus på økonomiske forutsetninger, status i 
sektorene og kvalitative mål for kommunen.

Økonomiplanen utarbeides etter § 44 i kommuneloven, mens kravene til årsbudsjettet fremgår 
av §§ 45 og 46 i samme lov. 

Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2014. 

Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet, skal integreres i 
økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.

Planen er primært et styringsredskap for kommunen. Den skal hjelpe kommunens ledelse til å 
få en oversikt over den økonomiske handlefriheten, samt til å foreta prioriteringer av 
ressursbruken på ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse.

Gjennom ROBEK – nettverket kom kommunen i gang med utarbeidelse av en bedre 
økonomiplan. Nettverket hadde også forslag om tiltak om å ta i bruk ubenyttet 
inntektspotensiale og vurdere kostnadsreduksjoner. Disse tiltakene ble foreslått og iverksatt av 
kommunen:

 Innføring av eiendomsskatt
 Endring i skolestrukturer der antall elever pr lærer er den største utgiftsdriveren
 Redusere konsulentbruk i barnevernstjenesten med å ansette egne kuratorer
 Redusere spesialundervisning i skolene

. 
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Økonomiske forutsetninger og vurderinger

Inntektsforutsetninger

Frie inntekter
Kommunens inntekter omfatter ulike komponenter som skatteinntekter, rammetilskudd og 
brukerbetalinger. Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter og 
utgjør ca 76 % av de samlede inntektene. Dette er inntekter kommunen kan disponere fritt 
uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. 

Nivået på de frie inntektene blir bestemt ut fra mange forhold. Både lønns- og prisvekst, vekst 
i frie inntekter, innlemming av øremerkede tilskudd, satsinger over rammetilskuddet og 
korreksjon av rammetilskudd for oppgaveendringer er forhold som påvirker nivået. 

Det legges i statsbudsjettet for 2014 opp til en realvekst i kommunesektorens samlede 
inntekter på 7,5 mrd. 5,48 mrd. vil komme som frie inntekter til kommunene. For landet er det 
en realvekst på 1,1 %.

Vekst i frie inntekter må sees i sammenheng med kommunens anslåtte merutgifter knyttet til 
befolkningsutvikling. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal 
økonomi (TBU) utarbeider hvert år anslag for merutgiftene til kommunesektoren knyttet til 
den demografiske utviklingen. Etter SSBs befolkningsfremskrivninger har TBU foretatt 
beregninger av merutgiftene, og anslaget er på om lag 3 mrd. Dette er merutgifter som må 
dekkes inn av kommunenes frie inntekter.

Egenbetaling for kommunale tjenester
Betalingssatsene ble i 2013 prisjustert. Dette var i tråd med deflatoren som staten benyttet. 
Deflatoren for 2014 er på 3,0 % og er benyttet på betalingssatsene for 2014.

Momskompensasjon fra investering 
Det aller meste av merverdiavgift vi betaler på varer og tjenester får vi kompensasjon for. 
Momskompensasjonen fra driftspostene regnskapsføres på det ansvaret utgiften ble ført, mens 
refusjonen på investeringene regnskapsføres på en samlepost.

Fra 2010 ble regnskapsbestemmelsene for momskompensasjon endret ved at 
momskompensasjonen gradvis (20 % hvert år) i årene 2010 til 2013 skal inntektsføres i 
investeringsregnskapet. Fra og med 2014 må all momskompensasjon fra investeringer føres i 
investeringsregnskapet.

Utgiftsforutsetninger

Lønnsvekst
I statsbudsjettet for 2014 legges det opp til en lønnsvekst på 3,5 % og det er satt av kr 3,7 mill.
i et sentralt lønnsfond til lønnsoppgjøret for 2013.
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Premieavvik og pensjon
Fra 2003 trådte det i kraft en ny forskrift om regnskapsføring av pensjonskostnader. 
Hensikten var at regnskapet skulle vise beregnet pensjonskostnad og ikke som tidligere 
innbetalt premie da disse to størrelser ikke er like. Beregnet pensjonskostnad skulle gi en mer 
forutsigbar og mindre variabel kostnad i regnskapet. Differansen mellom beregnet 
pensjonskostnad og innbetalt premie er betegnet som premieavvik. Hvis Nordreisa kommune 
betaler mer i pensjonspremie enn størrelsen på den beregnede pensjonskostnaden så vil 
differansen bli inntektsført. Denne ”inntekten” medfører ingen innbetaling av penger mens 
pensjonspremien er betalt med penger. Dette er ikke en bærekraftig utvikling 
likviditetsmessig siden kommunene nesten hvert år må forskuddsbetale kostnader 10 år fram i 
tid.

Resultatet av de endrede regnskapsforskrifter er for Nordreisa kommune, og de fleste andre 
kommuner, at beregnede pensjonskostnader er langt lavere enn innbetalt premie og 
regnskapene for de senere år er oppgjort med betydelig inntektsbeløp i premieavvik. Ved 
inngangen til 2012 har Nordreisa kommune et akkumulert premieavvik på ca. kr 30 mill. som
skal kostnadsføres i årene framover. Det ventes at det akkumulerte premieavviket vil øke i 
årene fremover.

Pensjonsutgifter/premieavvik
For 2014 er det varslet en pensjonspremieinnbetaling på kr 49 mill. som er en økning fra 
innbetalingen i 2013 som var på 32,1 mill. Som nevnt i innledningen vil pensjonsutgiften øke 
med bare 2 mill., resten er premieavvik.

Vurderinger

Forsikringsselskapene som forvalter kommunens pensjonsmidler har varslet følgende 
premiesatser for neste år:

Forsikringsselskap Premie 2013 Premie 2014
Statens pensjonskasse - lærere 13,7 % 14 %
KLP forsikring – sykepleiere 20,8 % 23 %
KLP forsikring – folkevalgte 45 % 45 %
KLP forsikring – øvrige ansatte 19,2 % 22,9 %

Tabell 1 Pensjonspremiesatser

Prisvekst
Deflatoren fra 2013 til 2014 har regjeringen anslått blir 3,0 %
Prisveksten er 2 % og lønnsveksten 3,5 %
Rammene til de enkelte enhetene er ikke justert for denne prisveksten.

Kapitalkostnader
Per 1.november 2013 har Nordreisa kommune en samlet lånegjeld på 487 mill kroner. Av 
dette er ca 107 mill kroner videreformidlingslån i Husbanken som utgjør 22 % av lånemassen. 
Ca 100 mill kroner er VAR-lån som utgjør 21 % av lånemassen. 150 mill kroner av den 
samlede lånegjelda er på fastrente, mens det resterende er på flytende rente.

Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport 3/12 til grunn en forventet utvikling i 
gjennomsnittlig styringsrente som vist i tabellen under. Styringsrenten er nå 1,5 %, og vil i 
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følge Norges bank ligge der frem til den vil begynne å stige litt høsten 2014. Mot slutten av 
økonomiplanperioden ser vi at styringsrenta vil være rundt 2,75 %.

Figur 1. Rentebanen

Med den informasjonen som foreligger budsjetteres det med en rente på:

Forventet gjennomsnittlig
styringsrente Norges Bank

Budsjetterte renter i 
økonomiplanen

2014 1,5 % 2,7 %
2015 1,75 % 3,1 %
2016 2,25 % 3,1 %
2017 2,75 % 3,1 %

Tabell 2 Renteprognoser og budsjettrenter

Tabellen under viser utviklingen i utgiftene til renter og avdrag fra 2009 til budsjettet for 
2013. Det er brukt budsjettall for 2013 fordi regnskapet for 2013 ikke er avsluttet enda.

Tall i 1000

Renter og avdrag Regnskap 
2010

Regnskap 
2011

Regnskap 
2012

Budsjett 
2013

Renteutgifter 11 661 16 094 15 553 15 841
Avdragsutgifter 11 551 12 147 12 930 14 967
SUM 23 212          28 241 28 483 30 808

Tabell 3 Renter og avdrag 20010-20113

Som det framgår har finansutgiftene bare økt de siste årene. Fra 2011 er også renter og 
gebyrer til formidlingslån med i tabellen. 

Tabellen under viser utviklingen i rente- og avdragsutgifter i økonomiplanperioden inkludert
virkningen fra nye låneopptak som ligger i rådmannens investeringsforslag.

Side 71



Tall i 1000

Renter og avdrag Budsjett 
2014

Budsjett 
2015

Budsjett 
2016

Budsjett 
2017

Renteutgifter 16 699 195 17 838 894 18 349 468 18 373 737
Avdragsutgifter 15 041 319 16 750 995 17 963 637 18 270 120

SUM 31 740 514 34 589 889 36 313 105 36 643 857
Tabell 4 Renter og avdrag 2013-2016

Befolkning – antall og sammensetning

Prognose for befolkningsframskrivning i Nordreisa
2014 2015 2016 2017 2018 2019

0-5 år 333 341 349 348 356 361

6-15 år 607 612 611 608 626 631

16-66 år 3152 3145 3168 3194 3182 3180

67-79 år 544 586 605 629 648 677

80 år + 254 247 247 244 250 252

Sum 4890 4931 4980 5023 5062 5101
Tabell 5 Befolkningsframskrivning, Kilde: SSB, alternativ MMMM

Tabellen viser endringer over år

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2014-
2018

2014-
2022

0-5 år 8 8 -1 8 23 35

6-15 år 5 -1 -3 18 19 31

16-66 år -7 23 26 -12 30 71

67-79 år 42 19 24 19 104 179

80 år + -7 0 -3 6 -4 9

Sum 49 41 49 43 182 342
Tabell 6 Endringer i befolkningsstruktur

Prognosen er basert på visse forutsetninger og er beregnet på bakgrunn av antakelser om 
fruktbarhet, dødelighet, innenlands flyttemønster og inn- og utvandring. Disse antakelsene 
kan være mer eller mindre realistiske.

Ser vi på fremskrevet befolkningsutvikling frem til 2022 ser vi følgende:

Totalt sett går folkemengden i Nordreisa opp med 133 personer i økonomiplanperioden. Fram 
til 2022 øker folkemengden med 342 personer. Den største økningen både i 
økonomiplanperioden og fram til 2021 er i aldersgruppen 67-79 år, mens den yrkesaktive 
delen av befolkningen har den nest største økningen. 

Ser vi på befolkningen i skolepliktig alder, altså 6-15 år ser vi en relativt stabil utvikling med 
en økning mot slutten av perioden. 
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Figur 2. Endring i befolkningsstruktur 2012-2016

Som vi ser av figuren er det størst økning i aldersgruppen 67-79 år, mens gruppen 80 år + går 
ned.

Figur 3. Endring i befolkningsstruktur 2012-2021

  
Utviklingstrekkene vi ser gir kommunen utfordringer fremover. Det vil bli behov for flere 
barnehageplasser, men også flere sykehjemsplasser. I alle fall vil behovet for hjemmehjelp 
øke, da det er økningen i aldersgruppen 67-79 år som øker mest.
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Status i sektorene

Status pr september 2013 viser at kommunen er i ferd med å gjenvinne den økonomiske 
kontrollen. Likevel viser det at alle tiltakene som ble foreslått av ROBEK - nettverket ikke har 
gitt effekt så raskt som planlagt. Selv om kommunen begynner å få bedre kontroll står det 
likevel flere økonomiske utfordringer og venter. Både pensjonskostnader, lønnsøkninger og 
fjerning av MVA-kompensasjon fra investering til drift er utfordringer som er vanskelige å 
takle.

Netto driftsresultat i 2012 var på 3,05 %. Dette er stor forbedring og effektivitet. Kommunen 
har 3 % som mål, men dette er noe de færreste klarer. Budsjettet for 2014 er stramt, med svært 
liten handlingskraft. Dette er nødvendig for å komme ut av ROBEK i løpet av 2014.

I planen for nedbetaling av gammel gjeld skal det i 2013 betales ned kr 7,6 mill. Dersom dette 
ikke skjer vil det resterende overføres til 2014, der det allerede etter planen skal betales kr 
10,3 mill. Dette er etter planen det siste av gammel gjeld som betales ned, og forhåpentligvis 
er Nordreisa kommune ute av ROBEK – nettverket når vi skriver januar 2015.

Pensjonsutgiftene øker med ca. 2 mill. for 2014. Dette som følge av den økonomiske 
situasjonen i Europa, eldrebølgen som er på tur og økt krav til at levealder må hensynstas. 
Kommunen får riktignok en inntekt, fratrukket amortisering på 10 mill. gjennom premieavvik, 
men det er ikke penger som bør brukes i ordinær drift. Pengene kan imidlertid brukes til å 
betale ned tidligere års underskudd.

Norges bank fastsetter styringsrenten, og renten var ventet å øke betraktelig i forringe 
økonomiplanperiode. Det ble i pengepolitisk rapport 3/13 anslått at renta vil øke mot 2,75 % 
mot slutten av denne økonomiplanperioden.

Fram til 2009 kunne momskompensasjon fra investering brukes fullt ut i driftsbudsjettet. 
Overføringen til driftsbudsjettet har blitt redusert med 20 % i året, og skal fra 2014 være 
borte. Dette vil redusere driftsbudsjettet med cirka 2 mill. i 2014.

Befolkningsutviklingen har de siste årene vært god, og prognoser fra Statistisk Sentralbyrå 
viser at økningen vil fortsette i årene som kommer. Det vi derimot må være oppmerksomme 
på er at det i økonomiplanperioden er størst økning i gruppen 67-79 år. Dette gjør at 
nyrekruttering innenfor helse og omsorgssektoren kan bli en utfordring.

Det er også ventet en relativt stor økning i antall barn mellom 0 og 5 år i planperioden. Det 
har de siste årene blitt opprettet flere nye midlertidige barnehageavdelinger i Nordreisa 
kommune. Selv om alle som hadde søkt fikk tilbud om plass etter etableringen av ny avdeling 
i september 2012, er det per 1. november barn på venteliste. Det ser altså ut til at det vil 
trenges flere barnehageplasser i nærmeste fremtid i Nordreisa kommune, og dermed er det 
viktig med en god strategisk barnehageplan.

Innenfor skolesektoren er antall skoler og klassestørrelse de største kostnadsdriverne.  
Reorganisering av skolestrukturen til færre elever pr klasse vil øke kostnadene uten at det 
statistisk sett vil bedre skoleresultatene. Forskning viser at det ikke nødvendigvis gir bedre 
resultater for den enkelte elev. Uavhengig av skolestruktur bør resultatene på skolene 
forbedres, men i budsjettforslaget for 2014 er det ikke bevilget noe ekstra. Dette er uheldig, 
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men nødvendig av økonomiske årsaker. I fremtiden bør økte bevilgninger til skolesektoren 
prioriteres.

Samtidig som den store effekten av tiltak om reduksjonen og effektiviseringen av 
spesialundervisningen i skolesektoren går langsommere enn planlagt, så har igangsatte tiltak 
hatt god effekt innenfor barnevernstjenesten. De har fortsatt utfordringer med å holde 
budsjettene, men også de er på god vei til å få bedre oversikt. I tillegg har fylkesmannen gått 
inn med midler til 2,6 stillinger, noe som hjelper veldig på situasjonen. Spesialundervisning er 
redusert, men fortsatt ligger Nordreisa kommune over sammenlignbare kommuner.

Innenfor helsesektoren har det i 2012 og 2013 skjedd store forandringer. Fra 2012 har 
kommunen fått langt større ansvar for folkehelsearbeid, samt betalingsplikt for medisinsk 
behandling og utskrivningsklare pasienter. Gjennom samhandlingsreformen legges det opp til 
at kommunene kan ta over flere oppgaver gjennom forebygging og at behandlingene kan skje 
nærmere der de bor. Det er en stor sektor der prosessen med å se på intern og ekstern 
samhandling er startet opp, samtidig med at omorganisering er fullført. Det blir i 2014 en 
helse og omsorgssjef med 8 virksomhetsledere og en stabsleder.
Byggingen av Guleng 3 er nok en gang utsatt, men skal etter den nye planen ha byggestart 
våren 2014. Slik etablering og utnyttelse av omsorgsboliger med heldøgns pleie, er langt 
billigere enn sykehjemsplasser. I og med at Guleng 3 er forsinket vil ikke dette ha effekt før 
tidligst våren 2015, noe som er lagt inn i som endringer i økonomiplanen. 

Utviklingsavdelingen fikk våren 2013 ferdigstilt kommunal planstrategi. I tillegg er 
plankontoret for Nord-Troms oppe og går for fullt, og er godt i gang med arbeidet.

Selvkostområdet har gjort store investeringer de siste årene. Dette har allerede vist seg nyttig 
med tanke på forsyningssikkerhet og kvalitet.

Kommunen har et stort etterslep på vedlikehold som er vanskelig å ta igjen med dagens 
økonomiske situasjon. Sektoren bør få tilført ekstra midler når gammel gjeld er nedbetalt.
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Sektor for administrasjon

Figur 4 Bruttoutgift adm. Styring og fellesutgifter fordelt på funksjoner

Vi ser at det stort sett bare er pensjon som er forandret de siste årene. De andre holder seg 
relativt stabile fra år til år.

Figur 5 Netto driftsutgifter pr innbygger adm. styring og fellesutgifter

2009 2010 2011 2012

Nordreisa

Diverse fellesutgifter (f180) 232 302 193 175

Premieavvik pensjon (f170 +
f171)

-376 -600 738 -2498

Administrasjonslokaler (f130) 205 268 239 217

Administrasjon (f120) 4183 4217 4096 4860

Kontroll og revisjon (f110) 166 178 169 193

Politisk styring (f100) 423 426 551 538
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Ser vi på figur 5 ser vi at Nordreisa kommune ligger under snittet for kommunegruppe 3, men 
over snittet for Troms og landet uten Oslo. Nordreisa har også hatt en stor økning fra 2011 til 
2012, men trolig skyldes dette feilrapportering fra det gamle økonomisystemet. Det nye 
økonomisystemet som ble tatt i bruk fra 2012, og dets muligheter for korrekt innrapportering 
til Statistisk sentralbyrå, har gjort tallene mer korrekte.

Sektor for levekår

Barnehager

2013 2014 2015 2016 2017 2022 Endring 
2013-2017

Endring 
2013 - 2022

0-5 år 337 333 341 349 348 368 11 31
Tabell 7 Framskrivning av antall barn 0-5 år

Utgiftsdrivere for barnehager:
 Volum plasser * utgift pr plass
 Små barnehager gir høye utgifter pr plass
 Ikke fulle barnehagegrupper hele dagen
 Andel med spesielle behov
 Drift av bygninger

Figur 6 Andel barn 1-5 år med barnehageplass

Figur 6 viser at andelen barn med barnehageplass i Nordreisa er lavere enn både landet, snittet 
for kommunegruppe 3 og snittet for Troms. Per i dag er det ingen ledige barnehageplasser i 
Nordreisa. De siste årene har kommunen opprettet flere nye barnehageavdelinger, men 
behovet er like stort året etter. Ser vi på befolkningsfremskrivningen vil antallet barn i alderen 
0-5 år øke fremover, noe som krever langsiktig tenking.
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Figur 7 Antall barn pr årsverk i private og kommunale barnehager

Figur 7 viser at det gjennomgående er flere barn per årsverk i private enn i kommunale 
barnehager. I Nordreisa har antall barn per årsverk i kommunale barnehager gått ned fra 2010 
til 2011. Kommunale barnehager i Nordreisa ligger litt under snittet for kommunegruppa, 
mens de private ligger på snittet. 

Skole 

2012 2013 2014 2015 2016 2021
Endring 

2012-2016
Endring 

2012 - 2021
6-15 år 600 601 607 612 611 635 11 35

Tabell 8 Framskrivning elever i grunnskolen

Utviklingen i antall elever er positivt økende både i økonomiplanperioden og i tiden fremover. 
Det er i inntektssystemet til kommunene en sammenheng mellom antall skolebarn og 
rammeoverføringen. Det gis mer i rammeoverføring pr individ i aldersgruppen 6-15 år sett i 
forhold til aldersgruppen 67 år + om en legger til grunn dagens fordelingsnøkkel.

Utgiftsdrivere:
 Gjennomsnittlig skolestørrelse

o Antall elever
o Lærertetthet

 Ressursandel til spesialundervisning
 Lønnsansiennitet pr årsverk
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Figur 8 Grunnskole. Timer per elev og netto driftsutgift per elev

Vi ser i figur 8 at antall lærertimer per elev har vært stabil, og at netto driftsutgift har variert i 
takt med skolenedleggelse- og åpning.

Figur 9 Spesialundervisning i grunnskolen, andel elever og andel av lærertimer
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Om vi ser på figur 9, har andelen av elever som mottar spesialundervisning gått ned litt hvert 
år fra 2010. Vi ser samme utvikling i andel lærertimer til spesialundervisning. Allikevel ligger 
Nordreisa over snittet i Troms og kommunegruppe 3.

Figur 10 Spesialundervisning i barne- og ungdomsskole fordelt på klassetrinn

Figur 10 viser på hvilket tidspunkt tiltakene blir satt inn i utdanningsløpet når det gjelder 
spesialundervisning. Den største delen rettes inn mot 5-7 trinn og 8-10 trinn. Figuren viser 
også at dette er tendensen i hele landet. Nordreisa kommune ligger langt over gjennomsnittet 
for alle de sammenlignede gruppene i figuren. Det ble i 2012 satt inn tiltak for å effektivisere 
og redusere spesialundervisningen, og disse er videreført i 2013 med bra effekt.

2. juli 2009 leverte Midtlyng-utvalget sin innstilling NOU 2009:18 til
Kunnskapsdepartementet. Utvalget gjennomgikk organisering, ressursbruk og resultater av 
spesialundervisning, og vurderte i hvilken grad systemet sikrer tidlig innsats til førskolebarn, 
elever og lærlinger med særlige opplæringsbehov. Utvalget peker på fire sentrale utfordringer: 
ensretting og mangel på hensyn til mangfoldet, ulik forståelse og praktisering av regelverket, 
mangel på samordning og samarbeidskompetanse, og forhold knyttet til den 
spesialpedagogiske innsatsen. Midtlyngutvalgets utredning var et viktig utgangspunkt for 
Melding til Stortinget 18 (2010-2011) Læring og fellesskap, Tidlig innsats og gode 
læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Stortingsmeldingen meisler ut tre 
strategier for å forbedre dagens system. 

Strategi 1: Fange opp-følge opp. Barnehage og skole skal bli bedre til å fange opp de som 
trenger hjelp og støtte. Tilpasset opplæring og tidlig innsats skal sikre størst mulig 
læringsutbytte. Spesialundervisning skal fortsatt benyttes, men den skal ha realistiske mål for 
den enkelte elev, inneholde konkrete tiltak og det skal være en evaluering av resultater. 

7,4
5,7 5,6

7,7

17,2

9,8 10,4

13

18,8

11,2 11,7

13,5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Nordreisa Snitt landet uten Oslo Snitt Troms Kostragruppe 03

2012 2012 2012 2012

Spesialundervisning

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn

Side 80



Strategi 2: Målrettet kompetanse-styrket læringsutbytte. Det er nødvendig med spesialisert og 
målrettet kompetanse, bedre samhandling med PP-tjenesten og riktig bruk av assistenter. 

Strategi 3: Samarbeid og samordning-bedre gjennomføring. Barnehagen og skolen skal ha 
god tilgang til helhetlig spesialpedagogisk støtte. Samarbeid med foreldre til barn med behov 
for særskilt hjelp og støtte skal bli bedre gjennom informasjon og samordning.

Det ble i 2012 prøvd satt i gang et prosjekt kalt ‘’tidlig innsats’’. Dette prosjektet innebærer at 
man setter inn ressurser på spesialundervisning så tidlig som mulig i utdanningsløpet, slik at 
elevene lærer å lese og skrive mens de enda går på barneskolen. Det var derimot ikke nok 
ressurser eller tid til å gjennomføre dette prosjektet i 2012. I 2013 og 2014 er det ikke funnet 
rom til slike midler.

I fremtiden burde Nordreisa kommune få til en større satsing på denne typen 
spesialundervisning, der man setter inn ressursene tidlig i utdanningsløpet. Det viser seg å ha 
en positiv effekt for det senere undervisningsløpet. Elever som kommer til femte klasse og 
fortsatt ikke kan lese vil få det ekstremt tøft, da pensum er lagt opp til at man er en 
gjennomsnittlig god leser. Dette betyr at dersom de fleste leser godt når de begynner på 
mellomtrinnet vil behovet for spesialundervisning bli mindre. 

Hvis vi ser på resultatene av de nasjonale prøvene for 5. trinn fra høsten 2013, ser vi at 
Nordreisa kommune har en lav andel av elevene på mestringsnivå 3, det vil si det høyeste 
nivået. Nivåene er delt inn i nivå 1 til 3.

Lavest andel på mestringsnivå 3 finner vi i engelsk, der bare 2, 8 % av elevene havnet. Målet 
her er å få 8 % av elevene til dette nivået.
I lesing og regning var andelen elever på mestringsnivå 3 hhv. 8,3 % og 10,8 %. Målene er 15 
% i lesing, og 17 % i regning.

Nasjonale prøver på ungdomstrinnet gjennomføres i 8. og 9. klasse. Her deles det inn i 5 
nivåer, der nivå 5 er høyeste nivå. Fra prøvene høsten 2013 ser vi at prosentandelen på 
mestringsnivå 5 i lesing, regning og engelsk var hhv. 2,1 %, 17,6 % og 7,8 %. 
Målene er å få 13 % til nivå 5 i lesing, stabilisere 17 % i regning og få 8 % til nivå 5 i engelsk.  

Barnevern 

Utgiftsdrivere:
 Volum, dvs. andel/antall i tiltak
 Utgift pr barn med tiltak i og utenfor hjemmet
 Utgifter til saksbehandling, utgift pr barn
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Figur 11 Andel barn med barnevernstiltak

Figur 11 viser at Nordreisa kommune har en langt større andel barn med barnevernstiltak i 
forhold til innbyggere i aldersgruppen 0-17 år enn gjennomsnittet i de øvrige gruppene i 
figuren. Det mangler tall på kommunegruppe 3 og Troms, da det er feil i tallgrunnlagene for 
disse årene. Vi ser en kraftig økning fra 2010 til 2011, og en nedgang fra 2011 til 2012. Vi ser 
at økning er tendensen i hele landet, men at Nordreisa hadde en topp i 2011. Snittet for 
kommunegruppe 3 og Troms mangler og gir en ufullstendig figur. Antall barn med tiltak er 
den største utgiftsdriveren til barnevernet.
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Figur 12 Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år, barnevern

Figur 12 henger sammen med figur 10 der kostnader og andel barn henger sammen. Vi ser at
driftsutgiftene til barnevernstjenesten pr innbygger i aldersgruppen 0-17 år i Nordreisa har 
motsatt utvikling i forhold til sammenlignbare grupper. Dette kommer som en konsekvens av 
tiltak som ble iverksatt for å få ned driftsnivået i barnevernet i 2010. Fylkesmannen betaler for 
2, 6 stillinger i barnevernet, noe som gir kommunen økte ressurser uten økte utgifter.

Figur 13 Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet

Figur 13 viser at netto driftsutgifter pr barn i barnevernet har hatt en litt annen utvikling de tre 
siste årene enn figur 10 og 11. Det har vært stor nedgang fra 2009 til 2010, og enda større 
nedgang til 2011. I disse to årene har Nordreisa hatt lavere kostnader enn både snittet for 
kommunegruppe 3, Troms og landet uten Oslo. Dette skyldes tiltak satt i gang for å få ned 
kostnadene og at antall barn har gått opp, slik at det har blitt flere å dele kostnaden på. Det 
kan selvsagt også være noe feilrapportering, da dette går på konterte funksjoner i regnskapet.
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Sektor for helse og sosial 

Helsetjenester

Figur 14 Netto driftsutgifter helse pr innbygger

Som vi ser ligger Nordreisa kommune under kommunegruppa både i prosent av driftsutgifter 
og på driftsutgifter per innbygger. Vi ligger derimot litt over når det gjelder snittet for Troms 
og landet uten Oslo når det gjelder driftsutgifter per innbygger i kroner. På driftsutgifter i 
prosent ligger vi like over nivået til snittet i Troms og landet uten Oslo.
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Figur 15 Netto driftsutgifter helse fordelt på funksjoner

1. januar 2012 ble samhandlingsreformen innført. Formålet med reformen er å vri 
ressursbruken fra sen til tidlig innsats, og å forebygge framfor å reparere. Det er også et mål 
om å få en bedre samhandling mellom ulike ledd i helsetjenesten og flytte tjenester nærmere 
der folk bor. Det innføres en ny folkehelselov som gir mer ansvar til kommunene for 
forebygging og helsefremmende tiltak i alle samfunnssektorer. Samtidig innføres en ny felles 
lov for helse- og omsorgstjenester i kommunene som samler kommunenes plikter. Det blir
også en plikt for kommuner og sykehus til å samarbeide.

Samhandlingsreformen inneholder flere økonomiske insentiver for samarbeid:
1) Kommunene skal betale 20% av kostnadene for sykehusbehandling for sine pasienter 

begrenset oppad til kr 30 000,- pr enkeltopphold. Det er enkelte unntak som 
operasjoner, fødsler, behandling av nyfødte og behandling med kostbare biologiske 
legemidler.

2) Kommunene har betalingsplikt for utskrivningsklare somatiske pasienter fra dag 1 
med kr 4 000,-

3) Det overføres midler fra sykehusene til kommunene for å dekke medfinansieringen. 
For Nordreisa var dette i 2012 kr 5 828 000,- Disse midlene er en del av 
rammeoverføringen fra staten og er ikke øremerket.
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Antall utskrivningsklare døgn for pasienter fra Nordreisa ved UNN:

På bakgrunn av samhandlingsreformen legges det til grunn at Nordreisa kommune skal dekke 
inn 25 utskrivningsklare døgn à kr 4000,- summert til kroner 100 000,- for 2014. Per 1. 
november 2013 har ikke Nordreisa kommune betalt for noen utskrivningsklare døgn.

Pleie og omsorg

Tabell 4 om befolkningsframskrivning viste en økning i aldersgruppen 67-79 år i 
planperioden. Under er denne gruppen snevret noe inn, da de mellom 67 og 70 år normalt sett 
ikke er like aktuelle brukere av omsorgstjenesten.

2013 2014 2015 2016 2017 2022

70-79 år 329 351 380 399 440 467

80 år + 267 254 247 247 244 250
Tabell 10 Befolkningsframskrivning 70 år + Kilde: SSB, alternativ MMMM

Utviklingen i aldersgruppen 70-79 år forventes å stige utover i planperioden. I 2022 forventes 
det å være 467 personer i denne aldersgruppen, mot 329 i 2013. Noe av forklaringen ligger i 
at mange ble født i etterkrigstiden. Disse vil passere 70 år frem mot 2020. 

Aldersgruppen 80 år + ser vi vil få en nedgang frem mot 2017. Dette skyldes små kull født på 
midten av 30-tallet. Mot slutten av 30-tallet ble kullene mer normale, som igjen gir utslag på 
gruppen 80 år +. Vi ser at det fra 2017 til 2022 øker, og nærmer seg 2013-nivå.

Utgiftsdrivere i pleie og omsorg:
 Andel over 80 år med institusjonsplass
 Antall kostnadskrevende hjemmetjenestebrukere under 67 år
 Hjemmetjenestens prioritering – litt til mange.

År 2009 2010 2011 2012
Antall 37 15 104 2

Tabell 9 Antall utskrivningsklare døgn ved UNN
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Figur 16 Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over

Figur 16 viser at netto driftsutgifter til PLO pr. innbygger over 67 år i Nordreisa ligger under 
snitte for kommunegruppa og Troms. Det har vært en stor nedgang fra 2010 til 2011, og en 
oppgang igjen til 2012.

Figur 17 Netto driftsutgifter per funksjon i PLO pr. innbygger 67 år og over i prosent

Vi ser av figur 17 at Nordreisa kommune bruker mer på institusjoner i forhold til snittet for 
troms og landet uten Oslo. Her har det vært en økning de siste årene i Nordreisa, mens det i de 
andre gruppene har vært stabilt.
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Figur 18 Andel innbyggere 80 år + som er beboere på institusjon

Nordreisa kommune ligger høyere enn alle i sammenligningen når det gjelder andel 
innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon. Tallene var nokså stabile frem til 2009, 
men økte i 2010 og 2011. I 2012 har tallet gått veldig mye ned. I forhold til snittet for 
kommunegruppe 3 og Troms ligger vi på samme nivå, mens vi ligger høyt i forhold til snittet 
for landet uten Oslo. 

Institusjonsplasser

Nordreisa Snitt 
komm.gr.3

Snitt 
Troms

Snitt landet 
u/Oslo

Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 
80 år over

23,5 22,2 22,2 18,5

Andel beboere 80 år og over i institusjoner 71 75,1 72,3 71,6
Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboere på institusjon

16,2 16,5 16 13,8

Tabell 8 Andel institusjonsplasser og beboere over 80 år 2012

Nordreisa 2009 2010 2011 2012
Antall sykehjemsplasser 60 55 60 60

Tabell 9 Antall sykehjemsplasser

Nordreisa kommune har flere institusjonsplasser i forhold til innbyggere over 80 år enn snittet 
både i kommunegruppen, Troms og landet. Samtidig har Nordreisa en mindre andel beboere 
på institusjon av de over 80 år.
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Figur 19 Antall mottakere av hjemmetjenester og beboere på institusjon Nordreisa kommune

Figur 19 viser antall personer som mottar hjemmetjenester og antall beboere på institusjoner 
fordelt på aldersgruppen 67-79 år og gruppen 80 år og eldre. I tallgrunnlagene for 2011 er det 
noen mangler, og gjør at tall på beboere i institusjon er feil. Dette gjør at det blir vanskelig å 
sammenligne, men vi ser at det er stabilt. 
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Sosialutgifter

Utgiftsdrivere for sosialutgifter:
 Antall stønadsmottakere
 Stønadsstørrelse
 Stønadslengde
 Antall stillinger/bemanning

Figur 20 Netto driftsutgifter sosialtjenesten

Figuren viser at Nordreisa kommune har hatt en stabil netto driftsutgift pr innbygger 20-66 år. 
Andelen sosialhjelpsmottakere har derimot økt fra 2009 til 2012, for så å stabilisere seg der. 
Vi ser også er Nordreisa ligger jevnt med både kommunegruppa og snittet for Troms når det 
gjelder utbetalinger, men noe over på andelen mottakere. Også i denne figuren mangler det 
tall for kommunegruppa og Troms på grunn av feil i tallgrunnlagene. 
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Figur 21 Gjennomsnittlig stønadslengde og –størrelse

Den gjennomsnittlige utbetalingen pr stønadsmåned har gått ned de siste årene. Det samme 
gjelder stønadslengden.
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  Utviklingsavdelingen

Figur 22 Netto driftsutgifter kultur

Nordreisa kommune har brukt mer på kultur i 2012 enn det er gjort de to foregående årene. I 
forhold til kommunegruppa ligger Nordreisa langt under snittet, men i forhold til snittet i 
Troms ligger vi litt over. Prosentandelen av totale driftsutgifter til kultur har gått opp i
Nordreisa, mens den er stabil eller har gått ned i de andre gruppene i figuren. Grunnen til 
økningen i Nordreisa skyldes ikke at det har vært økte budsjetter til kultur, men at 
kommunene totalt sett har kuttet kostnader.
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Figur 23 Netto driftsutgifter kultur fordelt på funksjon

Andre kulturaktiviteter (F385) er stor, da samfunnshuset/svømmehallen og driften av Halti 
går under denne funksjonen. Musikk- og kulturskolen har hatt økning hvert år, og viser at det 
satses innenfor dette området. Biblioteket har økt mye fra 2011 til 2012.
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Figur 24 Korrigerte brutto driftsutgifter til musikk- og kulturskole

Figuren viser at det har vært en nedgang i antall brukere av Nordreisa kommunes musikk- og 
kulturskole. Dette har ført til at kostnaden per bruker har blitt høyere.

Figur 25 Nettoutgifter pr innbygger til plan og miljø.

Figur 25 viser oss at Nordreisa ligger under alle sammenlignbare grupper på plan og miljø.
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   Teknisk avdeling

Det har de senere år blitt investert mange millioner i nye vann- og avløpssystemer. Dette har 
bidratt til å øke kvaliteten og forsyningssikkerheten, men også medført høye avgifter for 
befolkningen. Det vil hele tiden være utbedringer og oppgraderinger av vann og 
avløpssystemet, men bør holdes innenfor et rimelig nivå slik at avgiftene for befolkningen 
ikke blir for høy. Sammenligning av vann og avløp i KOSTRA er vanskelig, da tallene sier 
lite og ingenting om kvaliteten på anleggene. 

Innenfor teknisk sektor er det stort sett bare eiendomsforvaltning det er hensiktsmessig å se 
på. 
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Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter

Figur 26 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning

Nordreisa kommune lå i 2010 omtrent på landsgjennomsnittet når det gjelder driftsutgifter per 
innbygger, og reduksjonen har gjort at vi i 2011 ligger noe under. I forhold til 
kommunegruppe 3 og snittet for Troms ligger vi som vi ser av figuren langt under. Man kan 
selvsagt si at det er positivt at Nordreisa kommune ligger så langt under alle andre på dette 
feltet, men det som skjer er at levetiden på de kommunale verdiene forringes og levetiden går 
ned.
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Målstyring som styringssystem

Bakgrunn og status

Målstyring fordrer en oppdatert kommuneplan, med overordnede politiske målsettinger.  På 
bakgrunn av de overordnede målsettingene utarbeides handlingsdelen, som skal være 
sammenfattende med økonomiplanen. Målsettingene og resultatkravene i 
handlingsdelen/økonomiplanen skal være sammenfallende med de overordnede 
målsettingene. Målsettingene og resultatkravene utarbeides av administrasjonen og vedtas av 
kommunestyret med eventuelle korreksjoner. 

Hva er målstyring?
Et forsøk på å beskrive målstyring kan være:

 Velge ut aktuelle måleområder det skal planlegges, drives og rapporteres på, slik at 
hovedhensikten med tjenestene blir ivaretatt

 Utarbeide presise og målbare mål på enkelttjenester i styringsdokumenter, og i 
ledelsen av tjenestene.

 Integrere mål med ressurstildelingen på politisk nivå.
 Integrere kartlegging av kvalitet, KOSTRA-tall, brukerundersøkelser og andre måldata 

til styringssystemene.
 Rapportere på måloppnåelse i årsmelding.
 Knytte målrapportering til delegert resultatansvar, lederavtaler, m.m.
 Korrigere styringsdokumenter og årshjul i tråd med endring i styringssystemene.
 Sette tjenestelederne i stand til å utøve resultatansvar.
 Etablere resultatdialog mellom ulike nivåer 
 Bedre kvaliteten på våre tjenester, og å yte mer effektive tjenester.

Målsetting med styringssystemet
For det første er det et mål å snu styringssystemet, med å få på plass kommuneplanens 
strategidel, der målsettinger gjennom handlingsdelen og økonomiplanen vil gi politikerne 
mulighet til politisk styring, gjennom overordnede politiske målsettinger. Gjennom 
prosessene med kommuneplanens strategidel og økonomiplanen vil kommunen få 
sammenheng mellom de politiske, administrative og faglige målsettinger. 

For det andre er det et mål å øke den administrative gjennomføringsevnen. Ved å etablere 
målbare mål vil vi få et verktøy til å kontrollere kvaliteten på den tjenesteproduksjonen 
kommunen leverer, og til å vite om vi ”leverer varene” gjennom måltall og undersøkelser. 
Organisasjonsformen er et middel for å oppnå målsettingene. 

For det tredje er det et mål å komme ut av ROBEK, slik at kommunen selv kan bli herre i eget 
hus. Dette basert på et helhetlig styringssystem for hele kommunen, samtidig som vi leverer 
gode tjenestetilbud og utvikler kommunen innenfor de gitte rammene. 
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Roller og ansvar 
For å få til en helhetlig målstyring er det av avgjørende betydning at både politikere, 
administrasjon og tjenesteleverandører har felles mål og samme forståelse og erkjennelse av 
mål, roller, ansvar og prosessen. 

Politikerne definerer de overordnede målene gjennom prosessen med utarbeidelse av 
strategidelen i kommuneplanen. Med målstyring som verktøy vil politikerne styre gjennom 
mål, resultater og rammetildeling. 

I målformuleringene er det nødvendig å ha med ansatte i utformingen av målene. 

Budsjettprosessen startet i ledermøtet, etterfulgt av budsjettdialog med enhetene og drøftinger 
med tillitsvalgte. Det har også vært et arbeidsmøte med økonomiutvalget (formannskapet) før 
rådmannens budsjettforslag.

Årshjulet til Nordreisa kommune

 Årshjulet skal beskrive hensikt og funksjon, styrings- og dialogarenaer
 Det skal avklare milepeler og prosesser, herunder dokumentstrøm, kartlegginger, avklarte 

mål, prosesser og arbeidsdeling 
 Beskrive sammenhengen mellom arenaer og dokumenter
 Oversikt over hvordan arbeidet med ulike dokumenter og prosesser skal fases inn i forhold 

til hverandre:
o ulike rapporteringer 
o politisk behandling gjennom kalenderåret 
o tidfesting av egen aktivitet

 Gjøre prosessen effektiv og unngå ekstraarbeid
 Grunnlaget for dialogen på alle nivåer 
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Figur 1 Årshjulet til Nordreisa kommune

Resultatdialog
Resultatdialogen skal bidra til felles bilde av kommunens utfordringer, samlet måloppnålese 
og fremme et godt samarbeid mellom beslutningsnivåene i kommunen. Hensikten er å 
klargjøre resultatenhetsledernes ansvar for å utøve ledelse og prioritere i henhold til avklarte 
resultatmål og rammer. Fokus i dialogen skal holdes på mål, resultater og utvikling. 

Resultatdialogen skal være en arena for anerkjennelse av gode resultater, konstruktiv 
tilbakemelding, læring og motivasjon. 

Resultatdialogen skal bygges på lederavtalen inngått mellom rådmann og enhetsledere og skal 
tydeliggjøre hvor innsatsen skal legges. 
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Mål og resultatkrav
Det er normalt å etablere mål innenfor 3 perspektiver, herunder 
 faglig perspektivet
 brukerperspektivet
 medarbeiderperspektivet 

Det er utarbeidet en statusbeskrivelse som både vil gi innspill til målene i økonomiplanen, 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. De overordnede målene utarbeides gjennom 
kommuneplanens samfunnsdel. 

Figur 2 Illustrasjon planer og sammenhenger

ROBEK-nettverket har anbefalt å starte med enkelte deler av tjenestene i kommunen eller å 
gjennomføre dette på et overordnet nivå det første året. Rådmannen ønsker å gjennomføre det 
i hele kommunen samtidig, men kun i den utstrekning vi har ressurser til. Det vil med andre 
ord si at målene skal være i samsvar med de ressursene vi har i dag. 

For å få brukerperspektivet inn, er det nødvendig å gjennomføre brukerundersøkelser. Det vil 
bli utarbeidet en plan for gjennomføring av brukerundersøkelser.  

Medarbeiderperspektivet skal også være med, det vanligste er å ha like spørsmål til alle 
ansatte, eventuelt med en liten andel som kan være sektor/enhetsavhengig. 

Det skal også være balanse mellom de ulike perspektivene, slik at resultatmålene er like i 
antall innenfor de ulike perspektivene. Samtidig kan det være en fordel å måle det samme 
resultatet fra flere perspektiv.  

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel

Økonomiplan 2014-2017

Faglig kvalitet
Medarbeider
Brukerundersøkelser

Samfunnsperspektiv
Status-

beskrivelse pr 
2013
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Mål for kommunen

Nordreisa kommunes hovedmål

I kommuneplanens samfunnsdel er det satt en del hovedmål for viktige samfunnsområder i
kommunen.

 Alle innbyggere i Nordreisa, uavhengig av alder, kjønn, bosted, inntekter og ressurser 
skal sikres god tilgang på offentlige helse- og sosialtjenester av god kvalitet.

 Nordreisa kommune skal være pådriver og jobbe aktivt med forebyggende og 
helsefremmende aktiviteter for hele befolkningen.

 Nordreisa skal være et attraktivt og helhetlig utdannings- og oppvekstsamfunn 
forankret i kunnskap om vår kultur, vår natur og vårt miljø. Nordreisa kommune skal 
styrke den helhetlige ledelsen i oppvekstsektoren.

 I Nordreisa skal kulturarbeidet være preget av åpenhet og inkludering og være 
forankret i vår egen flerkulturelle historie og identitet.

 Nordreisa skal ha boliger, boformer og bomiljø som bidrar til mangfold og god 
livskvalitet. Nordreisa kommune skal være en attraktiv kommune å bo i, og alle skal 
kunne etablere seg og ha egen bolig.

 Nordreisa vil at frivillige lag og foreninger skal være en viktig ressurs i 
samfunnsutviklingen, og kommunen ønsker å støtte opp om dette.

 Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget av nyskaping, bærekraft og vekst. I dette 
legger kommunen opp til å være en ja-kommune som i sin forvaltning av arealer gir 
forutsigbarhet og gode rammevilkår for utvikling. Kommunen skal aktivt være en 
døråpner opp mot investorer og øvrige virkemiddelapparat.

 Nordreisa skal ha en naturressurs- og miljøpolitikk som er bærekraftig og sikrer natur 
og miljø for fremtidige generasjoner.

 Nordreisa skal ha en helhetlig samferdselspolitikk som legger til rette for økt 
samhandling mellom distrikt og sentrum.

 Nordreisa skal være et utviklingsorientert regionsenter basert på godt naboskap og 
samarbeid.
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 Nordreisa skal ha en risiko- og sikkerhetspolitikk som gir oversikt over risiko og farer 
som forebygger uønskede hendelser.

 Nordreisa skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til godt 
arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktige fagfolk og kompetanse.

 Nordreisa skal ha en forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdspolitikk som ivaretar 
kommunens verdier tilpasset kommunens organisasjon og tjenestenivå.

Målekort

Målekort støttefunksjoner

Støttetjenester til rådmannen, fagområdene, tillitsvalgte/verneombud og det 
politiske system

Indikator
Mål    
2014

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

T
je

n
e
s
te

k
v
a
li
te

t

Økonomiavdelingen

Andel lovpålagte arbeidsgiverkontroller jf skattebetalingsloven. (andel 
selvstendig næringsdrivende)

5 %

Opplever økonomiavdelingen som serviceinnstilte og fleksible 4

Servicetorg

Fornøydhet med de internettbaserte tjenestene 3,9

Fornøydhet med serviceinnstillingen på servicetorget 3,8

IT avdelingen

Fornøydhet hos ansatte 3,9

Fornøydhet med oppetid på IKT-systemene 4
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Målekort Utviklingsavdelingen

Indikator
Mål    
2014

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 95 %

Tj
en

es
te

kv
al

it
et

Landbruk, miljø og viltforvaltning

Antall saker påklaget for saksbehandlingsfeil 0

Tilfredshet med veiledning og saksbehandling 4

Arealforvaltning og planlegging

Andel saker påklaget for saksbehandlingsfeil 0

Kart og oppmåling

Andel saker påklaget for saksbehandlingsfeil 0

Tilfredshet med veiledning og saksbehandling 5

Næring

Etablerere, tilfredshet med dialog og service 5

Kulturskolen

Andel foreldre som er fornøyd med faglig utvikling av eget barn 5

Antall påmeldte på lokal UKM 25

Bibliotek

Barnelitteratur, antall bokutlån barnelitteratur per innbygger 0-13 år  16

Besøk i folkebibliotek per innbygger 4

Andel brukere som er tilfreds med tilbudet 5

Kino

Antall forstillinger 80

Besøk per kinoforestilling  32

Point (ungdommens hus)

Andel tilfredshet med tilbudet på Point av elever i ungdomskolen 5
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Målekort Teknisk avdeling

Indikator
Mål    
2014

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

S
a
m

fu
n

n

Reduksjon I energiforbruket i kommunale bygg -3 %

Tj
en

es
te

kv
al

it
et

Renhold

Fravær av klager på renhold 1

Fornøydhet med renholdet i kommunale bygg 5

Vann og avløp

Avvik fra drikkevannsforskriftene 0

Spyling ledningsnett pr år 20 %

Redusere kloakkinslag I bygninger < 4

Avvik fra krav, kommunale kloakkrenseanlegg 0

Veg

Fravær av klager på brøyting på avklart standard 100 %

Byggesak

Andel saker behandlet innenfor lovpålagt tid 80 %

Andel byggesaker omgjort etter klage til hos Fylkesmannen 0

Kunders fornøydhet med byggesaksbehandlingen 4,1

Forebyggende brannvern

Tilsyn særskilte brannobjekter pr år

Andel piper feid pr år 50 %

Bygg og eiendom

Enhetslederes fornøydhet med vedlikehold av kommunale bygg 3
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Målekort Skole

Indikator
Mål    
2014

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

Tj
en

es
te

kv
al

it
et

Nasjonale prøver (gjennomføres I perioden 1.9 – 15.10 hvert år) Alle 
undersøkelsene er delt inn i 3 nivåer (barnetrinnet) eller 5 nivåer 
(ungdomstrinnet). Oppgitt %-andel angir hvor stor del av elevene som 
ligger på nivå 1 eller 2 I de ulike ferdighetene. %-verdi må reduseres for å 
forbedre resultatene.

Nasjonale prøver 5.trinn: leseferdighet, minst gj.snitt nasjonalt nivå 2,0

Nasjonale prøver 5.trinn: leseferdighet engelsk, minst gj.snitt nasj. nivå 2,0

Nasjonale prøver 5.trinn: regneferdighet, minst gj.snitt nasjonalt nivå 2,0

Nasjonale prøver 8.trinn: leseferdighet , minst gj.snitt nasjonalt nivå 3,1

Nasjonale prøver 8.trinn: leseferdighet engelsk, minst gj.snitt nasj. nivå 3,0

Nasjonale prøver 8.trinn: regneferdighet, minst gj.snitt nasjonalt nivå 3,1

Karakterer i skolen

Norsk skriftlig 10. trinn: eksamenskarakterer 3,5

Matematikk 10. trinn: eksamenskarakterer 3,1

Engelsk skriftlig 10. trinn: eksamenskarakterer 3,8

Nasjonale prøver

Andelen i 5. trinn på høyeste nivå i lesing 15 %

Andelen i 5. trinn på høyeste nivå i regning 17 %

Andelen i 5. trinn på høyeste nivå i engelsk 8 %

Andelen på ung.trinn på høyeste nivå i lesing 13 %

Andelen på ung.trinn til å stabilisere seg på høyeste nivå i regning 17 %

Andelen på ung.trinn på høyeste nivå i engelsk 8 %

Brukerundersøkelse SFO

Fornøydhet med informasjon fra SFO 3,9
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Fornøydhet med trivselen til barnet i SFO 4,5

Elevundersøkelse

Elevundersøkelse 7. trinn: sosial trivsel 4,4

Elevundersøkelse 7. trinn: trivsel med lærerne 4,1

Elevundersøkelse 7. trinn: elevdemokrati 3,6

Elevundersøkelse 7. trinn: mobbing på skolen 1,4

Elevundersøkelse 7. trinn: faglig veiledning 3,4

Elevundersøkelse 7. trinn: mestring 3,9

Elevundersøkelse 10. trinn: trivsel med lærerne 3,8

Elevundersøkelse 10. trinn: mobbing på skolen 1,4

Elevundersøkelse 10. trinn: faglig veiledning 3,1

Elevundersøkelse 10. trinn: mestring 3,8

Elevundersøkelse 10. trinn: faglig utfordring 4,1

PPT Tjenesten

Antall saker pr årsverk i Nordreisa 50

Andel brukt tid til faglig veiledning i barnehage og skole 80t

Antall barn på venteliste for utredning 40

Voksenopplæring

Andel som består norskprøve 2 og 3, muntlig og skriftlig I løpet av 3 år 80 %

Målekort Barnehager

Indikator
Mål    
2014

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

Tj
en

es
te

kv
al

it
et Andel årsverk med førskolelærer-utdanning 32,4 %

Fornøydhet med informasjon vedrørende mitt barns trivsel og utvikling 4,5

Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehage 0,8

Allsidig lek og aktiviteter 4,9

Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen 4,5
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Målekort Familiesenteret

Indikator
Mål    
2014

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

Tj
en

es
te

kv
al

it
et

Åpen barnehage

Foreldres tilfredshet med tilgang på fagpersoner 4

Helsesøstertjenesten

Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder 95%

Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder 95%

Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. 
skoletrinn

100%

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst 100%

Barneverntjenesten

Andel påklaginger omgjort av fylkesmannen 0%

Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder 0%

Andel barn med tiltaksplan som helt eller delvis når avklarte mål i tiltaksplan 85%

Rustjenesten

Andel av klienter med vedtak om IP (individuell plan) 20 %

Oppnå avklarte mål ut fra klientenes forutsetninger 70%
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Målekort NAV

Indikator
Mål    
2014

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Faglig og personlig utvikling

Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

T
je

n
es

te
kv

al
it

e
t

Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet >3

Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet som når avklarte mål 100 %

Andel sosiale saker behandlet innen 4 uker etter at saken er tilstrekkelig 
opplyst

100 %

Målekort Pleie og omsorg

Indikator
Mål    
2014

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

Tj
en

es
te

kv
al

it
et

Sykehjem

Fornøydhet med den medisinske behandlingen (1-4) 3,4

Muligheten til å gjøre dagligdagse gjøremål (1-4) 2,8

Muligheten til å komme ut å få andre opplevelser/turer 2,5

Respektfull behandling 3,6

Trivsel 3,4

Brukermedvirkning 3,0

Omsorgsboliger for personer med funksjonsnedsettelser
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Fravær av avvik medisinering 100 %

Fravær av avvik bruk av tvang 100 %

Andel personer med funksjonsnedsettelser med individuell plan 100 %

Pårørendes/brukernes fornøydhet med medbestemmelse på tjenesten? 2,8

Hjemmetjenesten

Informasjon om hvilken hjelp de får 3,0

Opplevelse av tjenesten som tilgjengelig over telefon 3,5

Hjelp til å dekke grunnleggende behov 3,5

Respektfull behandling 3,4

Brukermedvirkning 3,1

Psykiatri

Andel med individuell plan 30 %

Andel som når avklarte mål? 60 %

Fravær av avvik medisinering 80 %

Målekort Helse

Indikator
Mål    
2014

O
rg

a
n

is
a

s
jo

n Faglig og personlig utvikling

Årlige medarbeidersamtaler 100 %

Stolthet over egen arbeidsplass 4

Arbeidsnærvær 92 %

Tj
en

es
te

kv
al

it
et

Fysio- og ergoterapi

Ventetid fysio-, ergoterapitjeneste 3,8

Omfanget av tjenesten er tilpasset behovet 4,9
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Plan for gjennomføring av brukerundersøkelser

2013 2014 2015 2016 2017 Målemetoder

A
d

m
in

is
tr

a
s
jo

n

Servicetorg BU BU

Økonomiavdelingen BU BU BU

Personal BU BU

Skolefaglig rådgivning BU BU

IKT BU BU

O
p

p
v
e
k
s
t

Barnehager
BU,KS,

ES
BU,KS,ES

BU, ES, KOSTRA, 
Foreldreundersøkelse

Åpen barnehage BU BU

Skole x x x x x
Elevundersøkelsen, 
Olweusundersøkelsen, 
nasjonale prøver

Barnevernstjenesten KS,ES
KS,
ES

KS,ES KS,ES KOSTRA, ES

H
e
ls

e

Ergo - Fysioterapi BU,ES BU, ES

Sykestue BU BU

Sykehjem BU BU, IPLOS

Hjemmetjenester BU BU, IPLOS

Psykiatri BU BU, IPLOS

Miljøarbeidertjenesten BU BU

Omsorgsboliger for 
personer med 
funksjonsnedsettelser

BU BU BU, IPLOS

Helsestasjon BU,ES BU, ES

NAV sosial ES ES

Rustjenesten BU,ES ES, BU
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Plan for gjennomføring av brukerundersøkelser

   
2013

    
2014

     
2015

      
2016

              
2017            Målemetoder

U
tv

ik
li
n

g
s
a
v
d

e
li
n

g

Bibliotek
KS, 
BU

KS, BU

Kulturskolen og UKM BU,ES BU, ES

Kino KS,ES KS, ES

Point (Ungdommens hus) BU BU

Næring BU BU

Ungdomskontakt ES ES, Statistikk fra politiet

Oppmåling
BU,
ES

BU, ES

Arealforvaltning og 
planlegging

ES ES

Landbruk, miljø og 
viltforvaltning

BU,
ES

BU, ES

T
e
k
n

is
k
 a

v
d

e
li

n
g

Bygg og eiendom ES ES MU ES, MU

Renhold ES
ES,
BU

MU BU ES, BU, MU

Vann og avløp ES
ES,
MU

ES, BU
ES,
MU

ES,BU ES, BU, MU

Veg ES
ES,
BU

MU
BU,
MU

BU ES, BU, MU

Byggesak ES ES ES ES ES ES

Forebyggende brannvern
BU, 
ES

ES ES ES ES ES, BU

Brannberedskap ES
ES,
BU

ES
ES,
MU

ES,BU ES, MU, BU

BU: Brukerundersøkelse

ES: Egen statistikk

KS: Kostra

MU: Medarbeiderundersøkelse
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Tiltak i økonomiplan 2014-2017

Driftstiltak

- 2014 2015 2016 2017

Ramme for 1.1 Sektor for administrasjon 24 155 003 32 413 604 33 027 538 32 696 786

Konsekvensjustert budsjett 2014 25 970 366 25 970 366 25 970 366 25 970 366

Utvidelse av stilling miljøarbeider flyktningetjenesten 227 000 227 000 227 000 227 000

Økt integreringstilskudd og økte kostnader knyttet til etablering av 

flyktninger

-1 400 000 -1 400 000 -1 400 000 -1 400 000

Opphør av overformynderoppgaver pga. at denne er overtatt av 

fylkesmannen fra 30/09-13

-190 200 -190 200 -190 200 -190 200

Ingen valg i 2014 -195 400 0 -195 400 0

Økning av driftstilskudd Nord-Troms regionråd 129 980 129 980 129 980 129 980

Godtgjøring kontrollutvalget K.sek. og KomRev Nord 96 894 96 894 96 894 96 894

Økt lønn og pensjon Kirkelig fellesråd 167 073 167 073 167 073 167 073

Overført til disp.fond 207 809 8 271 010 9 080 344 8 554 192

Redusert lønnsavsetning 2014 da det er 3,5 %, ikke 4 % -858 519 -858 519 -858 519 -858 519

Sum tiltak i økonomiplanen -1 815 363 6 443 238 7 057 172 6 726 420

2014 2015 2016 2017

Ramme for 1.2 Sektor for levekår 95 594 360 96 044 360 96 044 360 96 044 360

Konsekvensjustert budsjett 2014 96 581 977 96 581 977 96 581 977 96 581 977

Økning elever i andre kommuner pga. omplasseringer 300 000 300 000 300 000 300 000

Økning skoleskyss pga. ikke justert opp siste årene 250 000 250 000 250 000 250 000

Avslutning leie brakker Moan skole -170 000 -170 000 -170 000 -170 000

Bortfall av refusjon fra annen kommune for elev fra annen kommune 

som ikke lenger er elev ved Moan skole

274 000 274 000 274 000 274 000

Bortfall av refusjon fra annen kommune SFO 73 000 73 000 73 000 73 000

Økning sykelønnsrefusjon sektor 1.2 -450 000 0 0 0

Reduksjon spes.ped Storslett skole, da elever går ut av skolen våren 
2014

-224 717 -224 717 -224 717 -224 717

Økt ressurs ved Oksfjord skole da det kommer flere elever 47 349 47 349 47 349 47 349

Økning egenandeler barnehager pga. ny makspris -50 000 -50 000 -50 000 -50 000
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Økte inntekter oppholdsbetaling Storslett bhg. da de har to barn mer 
enn tidligere

-51 260 -51 260 -51 260 -51 260

Redusere refusjon sykelønn Sonjatun som ble oppjustert i 2012. Fått

ned sykefraværet og får ikke lenger inn så mye som budsjettert.

100 000 100 000 100 000 100 000

Redusere refusjon sykelønn Høgegga som ble oppjustert i 2012. 

Fått ned sykefraværet og får ikke inn så mye som budsjettert.

20 000 20 000 20 000 20 000

Innsparing husleie Leirbukt barnehage. Husene er kjøpt og husleie 

spares.

-1 107 912 -1 107 912 -1 107 912 -1 107 912

Økt undervisningsressurs voksenopplæringen grunnet økt aktivitet. 

Dekkes nesten inn i sin helhet av økte inntekter

1 923 1 923 1 923 1 923

Sum tiltak i økonomiplanen -987 617 -537 617 -537 617 -537 617

2014 2015 2016 2017

Ramme for 1.3 Helse og sosial 110 237 545 111 612 545 110 462 545 110 462 545

Konsekvensjustert budsjett 2014 112 162 545 112 162 545 112 162 545 112 162 545

Opprettelse av stilling da funksjonshemmet voksen skal flytte 

for seg selv og har behov for 1-1 bemanning

850 000 850 000 850 000 850 000

Samletiltak unge funksjonshemmede. Legges inn som et 

samletiltak da det er usikkert hvor mye det trengs.

800 000 800 000 800 000 800 000

Vakanser helsesektoren. # fagarbeiderstillinger med tillegg 

og pensjon

-1 500 000 0 0 0

Reduksjon av driftsutgifter ved bygging av Guleng 3 0 -1 150 000 - 2 300 000 -2 300 000

Økning medfinansiering da denne blir dyrere og dyrere 500 000 500 000 500 000 500 000

Økning ressurskrevende tjenester refusjon fra staten -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

Økt sykelønnsrefusjon pga. at man ser at fraværet ikke blir 

mindre og at regnskapet viser stor merinntekt

-650 000 0 0 0

Økte egenandeler da vi ser at regnskapet viser 

merinnetekter. 

-650 000 -650 000 -650 000 -650 000

Vakante midler fysioterapi. Det ble inndratt en stilling der i 

2013, og vedtaket sier at midlene skal brukes innenfor 

fysioterapi. Dette holdes vakant i 2014.

-375 000 0 0 0

Økning sosialhjelp. Dette pga. økning i brukermassen og 

dyre løsninger til nødbolig.

100 000 100 000 100 000 100 000

Sum tiltak i økonomiplanen -1 925 000 -550 000 -1 700 000 -1 700 000

2014 2015 2016 2017

Ramme for 1.4 Utviklingsavdelingen 10 277 741 10 277 741 10 277 741 10 277 741
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Konsekvensjustert budsjett 2014 10 288 741 10 288 741 10 288 741 10 288 741

Prisjustert husleie på Halti -11 000 -11 000 -11 000 -11 000

Sum tiltak i økonomiplanen -11 000 -11 000 -11 000 -11 000

2013 2014 2015 2016

Ramme for 1.5 Anleggsdrift 139 215 139 215 139 215 139 215

Konsekvensjustert budsjett 2014 139 215 139 215 139 215 139 215

Sum tiltak i økonomiplanen 0 0 0 0

2014 2015 2016 2017

Ramme for 1.6 Bygg og eiendom 29 901 589 31 851 589 31 851 589 31 851 589

Konsekvensjustert budsjett 2014 30 801 589 30 801 589 30 801 589 30 801 589

Vakanser teknisk avdeling -850 000 0 0 0

Økt sykelønnsrefusjon -100 000 0 0 0

Vedlikehold av kommunale bygg 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Brøyting av Hans Lillengs veg i Oksfjord pga. det må brøytes da 

dette er blitt en kommunal vei
50 000 50 000 50 000 50 000

Sum tiltak i økonomiplanen -900 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000

2014 2015 2016 2017

Ramme for 1.7 Skatter og rammetilskudd -289 330 000 -293 330 000 -293 330 000 -293 330 000

Konsekvensjustert budsjett 2014 -277 839 299 -277 839 299 -277 839 299 -277 839 299

Økt skatt og rammetilskudd jf. KS prognosemodell -13 303 000 -13 303 000 -13 303 000 -13 303 000

Økning eiendomsskatt da det er foretatt taksering i 2013 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000

Økt eiendomsskatt verker og bruk når Statkraft starter 

byggingen av kraftlinje fra Balsfjord til Hammerfest
-4 000 000 -4 000 000 -4 000 000

Reduksjon av mva.komp. investering da all momskomp 

fra investering skal i investeringsregnskapet fra 2014
2 012 299 2 012 299 2 012 299 2 012 299

Sum tiltak i økonomiplanen -11490701 -15490701 -15490701 -15490701

2014 2015 2016 2017

Ramme for prosjekter 2014 178 783 178 783 178 783 178 783

Konsekvensjustert budsjett 2014 178 783 178 783 178 783 178 783

Sum tiltak i økonomiplanen 0 0 0 0

2014 2015 2016 2017

Ramme for 1.8 Renter og avdrag 18 845 764 21 257 989 21 794 055 22 124 807

Konsekvensjustert budsjett 2014 25 388 400 25 388 400 25 388 400 25 388 400

Side 113



Fra investeringsbudsjettet 1 594 322 3 256 547 3 792 613 4 123 365

Økt utbytte. Utbytte var tatt ut av budsjettet, men på grunn 

av den økonomiske situasjonen til Nordreisa kommune tas 

denne inn igjen i 2014

-750 000 0 0 0

Minimumsavdrag. På grunn av den økonomiske 

situasjonen til Nordreisa kommune bør vi bare betale 

minimumsavdrag.

-1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000

Økte avdrag i 2014 pga. økt investeringsvirksomhet 1 388 242 1 388 242 1 388 242 1 388 242

Premieavvik og amortisering 2014 -10 079 000 -10 079 000 -10 079 000 -10 079 000

Økt dekning av tidligere års merforbruk da Nordreisa 
kommune skal dekke inn siste rest i 2014

2 803 800 2 803 800 2 803 800 2 803 800

Sum tiltak i økonomiplanen -6 542 636 -4 130 411 -3 594 345 -3 263 593

Investeringstiltak

Investeringer i økonomiplanperioden 2014 2015 2016 2017

Guleng 3 20 000 000 13 000 000 0 0

Halti 2 28 800 000 19 840 000 0 0

Eegenkapitalinnskudd KLP 1 200 000 1 300 000 1 400 000 1 500 000

Asfaltering kommunale veier. Sonjatunvegen, samt øvrige 

veger har behov og man setter av en pott hvert år til dette.

0 600 000 1 000 000 1 000 000

Grunnkjøp Storslett/ Moan 0 1 200 000 0 0

Grunnkjøp og tilrettelegging ifb. Tunnellkjøp 0 1 000 000 0 0

Hjellnes kai og industriområde grunnlagsinvesteringer 2 000 000 0 0 0

Kjøp av skogeiendommen 1 100 000 0 0 0

Ny feiemaskin . Etter all strøing om vinteren må sanden 

kostes opp, og leie entreprenør koster 80 – 90 000

0 150 000 0 0

Ny veg til Moan skole for å løse trafikkproblemene der 0 1 000 000 0 0

Oppretting av veglysmaster da disse er skjeve etter telehiv 

og annet.

0 260 000 0 0

Planlegging og utbygging Moan skole 0 10 500 000 5 000 000 0

Planlegging og utbygging barnehage 0 9 000 000 4 500 000 0

Sum investeringer 53 100 000 57 850 000 11 900 000 2 500 000

Investeringer VAR

Investering VAR 2014 2015 2016 2017
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VAR investeringer 2014 800 000 100 000 100 000 100 000

Sum investeringer 800 000 100 000 100 000 100 000

Budsjettskjemaer og oversikter

Budsjettskjema 1A 

Skatt på inntekt og formue -80 389 408 -87 814 000 -88 559 000 -88 559 000 -88 559 000 -88 559 000

Ordinært rammetilskudd -162 885 758 -170 071 000 -182 629 000 -182 629 000 -182 629 000 -182 629 000

Skatt på eiendom -15 140 993 -15 504 000 -15 704 000 -19 704 000 -19 704 000 -19 704 000

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 0 0

Andre generelle statstilskudd -15 438 803 -2 438 000 -2 438 000 -2 438 000 -2 438 000 -2 438 000

Frie disponible inntekter -273 854 962 -275 827 000 -289 330 000 -293 330 000 -293 330 000 -293 330 000

Renteinntekter og utbytte -4 950 207 -4 029 000 -4 779 000 -4 029 000 -4 029 000 -4 029 000

Gevinst finansiel le instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 15 594 951 15 841 182 16 699 195 17 838 894 18 349 468 18 373 737

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 12 930 184 14 396 768 15 041 319 16 750 995 17 963 637 18 270 120

Netto finansinntekter-, utgifter 23 574 928 26 208 950 26 961 514 30 560 889 32 284 105 32 614 857

Til dekning av tidl  års regnskapsmessig merforbruk 7 586 430 7 497 026 10 300 826 -145 000 -145 000 -145 000

Til ubundne avsetninger 0 9 000 216 809 8 280 010 9 089 344 8 563 192

Til bundne avsetninger 3 511 889 15 000 0 0 0 0

Bruk av tidl års regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 0 0

Bruk av bundne avsetninger -3 516 899 0 0 0 0 0

Netto avsetninger 7 581 420 7 521 026 10 517 635 8 135 010 8 944 344 8 418 192

Overført ti l  investering 4 871 254 0 0 0 0 0

Til fordeling drift -237 827 360 -242 097 024 -251 850 851 -254 634 101 -252 101 551 -252 296 951

Budsjett        

2016

Budsjett          

2017Tall  i  hele kroner

Regnskap     

2012

Budsjett      

2013

Budsjett      

2014

Budsjett     

2015

Budsjettskjema 1B

Til fordeling drift fra skjema 1A  -237 827 360   -242 097 024     -251 850 851    -254 634 101    -252 101 551   -252 296 951 

1 Sektor for administrasjon 27 191 711    25 860 500     23 938 194      24 133 594      23 938 194     24 133 594     

2 Sektor for levekår 97 891 489    92 964 253     95 594 360      96 044 360      96 044 360     96 044 360     

3 Helse og sosial 100 167 820 101 134 272   110 237 545    111 612 545    110 462 545   110 462 545   

4 Utviklingsavdelingen 10 657 781    9 374 344       10 277 741      9 090 591        7 903 441        7 903 441       

5 Selvkost 9 293 093      10 383 621     139 215            139 215            139 215           139 215           

6 Bygg og eiendom 19 847 499    17 913 048     29 901 589      31 851 589      31 851 589     31 851 589     

7 Skatter og rammeti lskudd -8 117 561     -2 012 299 0 0 0 0

8 Renter, avdrag og avsetninger -19 104 473  -13 520 715    -18 416 576     -18 416 576     -18 416 576    -18 416 576    

0 Prosjekter og interkommunale selskap 178 783            178 783            178 783           178 783           

Sum sektor 237 827 359 242 097 024   251 850 851    254 634 101    252 101 551   252 296 951   

Budsjett        

2016

Budsjett       

2017

Regnskap      

2012

Budsjett          

2013

Budsjett      

2014

Budsjett      

2015
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Økonomisk oversikt - Drift

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger -16 453 146 -14 631 632 -16 801 710 -16 801 710 -16 801 710 -16 801 710

Andre salgs- og leieinntekter -27 281 777 -25 916 252 -25 249 869 -26 587 019 -27 924 169 -27 924 169

Overføringer med krav ti l  motytelser -89 657 273 -58 374 802 -61 640 771 -60 940 771 -60 915 771 -60 915 771

Rammetilskudd -162 885 757 -165 628 000 -178 718 000 -178 718 000 -178 718 000 -178 718 000

Andre statlige overføringer -9 823 803 -9 024 500 -11 824 500 -11 824 500 -11 824 500 -11 824 500

Andre overføringer -6 099 752 -5 443 000 -5 531 000 -5 331 000 -5 331 000 -5 331 000

Skatt på inntekt og formue -80 389 408 -87 814 000 -88 559 000 -88 559 000 -88 559 000 -88 559 000

Eiendomsskatt -15 140 993 -15 504 000 -15 704 000 -19 704 000 -19 704 000 -19 704 000

Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 0

Sum driftsinntekter -407 731 909 -382 336 186 -404 028 850 -408 466 000 -409 778 150 -409 778 150

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 234 776 499 227 273 443 236 013 538 237 273 538 235 713 538 235 773 538

Sosiale utgifter 28 319 823 35 280 365 37 112 830 37 124 230 37 042 830 37 054 230

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteprod. 55 650 729 48 722 025 46 615 332 48 389 332 48 810 332 48 934 332

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.32 210 874 21 183 584 33 728 047 34 103 047 34 103 047 34 103 047

Overføringer 21 771 984 17 041 288 12 647 975 12 447 975 12 447 975 12 447 975

Avskrivninger 14 491 593 15 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000

Fordelte utgifter -1 055 733 -1 077 735 0 0 0 0

Sum driftsutgifter 386 165 769 363 422 970 382 117 722 385 338 122 384 117 722 384 313 122

Brutto driftsresultat -21 566 140 -18 913 216 -21 911 128 -23 127 878 -25 660 428 -25 465 028

EKSTERNE FINANSINNTEKTER

Renteinntekter og utbytte -4 950 207 -4 029 000 -4 779 000 -4 029 000 -4 029 000 -4 029 000

Gevinst finansiel le instrumenter (omløpsmidler)

Mottatte avdrag på utlån -116 785 0 0 0 0 0

Sum eksterne finansinntekter -5 066 992 -4 029 000 -4 779 000 -4 029 000 -4 029 000 -4 029 000

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Renteutgifter og låneomkostninger 15 594 951 15 841 182 16 699 195 17 838 894 18 349 468 18 373 737

Avdrag på lån 12 930 184 14 396 768 15 041 319 16 750 995 17 963 637 18 270 120

Utlån 146 916       183 240 0 0 0 0

Sum eksterne finansutgifter 28 672 051 30 421 190 31 740 514 34 589 889 36 313 105 36 643 857

Resultat eksterne finans- og finansieringstransaksjoner23 605 059 26 392 190 26 961 514 30 560 889 32 284 105 32 614 857

Motpost avskrivninger -14 491 593 -15 000 000 -16 000 000 -16 000 000 -16 000 000 -16 000 000

Netto driftsresultat -12 452 674 -7 521 026 -10 949 614 -8 566 989 -9 376 323 -8 850 171

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidl igere års regnskapsmessig midreforbruk 0 0 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0

Bruk av bundne driftsfond -3 516 899 0 0 0 0 0

Bruk av avsetninger -3 516 899 0 0 0 0 0

AVSETNINGER

Overføringer fra driftsregnskapet 4 871 254 0 0 0 0 0

Dekning av tidl igere års regnskapsmessige merforbruk 7 586 430 7 497 026 10 300 826 -145 000 -145 000 -145 000

Avsetninger til  disposisjonsfond 0 9 000 216 809 8 280 010 9 089 344 8 563 192

Avsetninger til  bundne driftsfond 3 511 889 15 000 431 979 431 979 431 979 431 979

Sum avsetninger 15 969 573 7 521 026 10 949 614 8 566 989 9 376 323 8 850 171

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0 0 0 0 0 0

Budsjett     

2017

Budsjett         

2015Tall i  kroner

Regnskap     

2012

Budsjett        

2013

Budsjett     

2014

Budsjett           

2016
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Økonomisk oversikt - Investering

Salg av driftsmidler og fast eiendom -2 303 914 0 -1 200 000 -1 300 000 -1 400 000 -1 500 000 

Andre salgsinntekter 0 0 0 0 0 0

Overføringer med krav til  motytelser -4 430 358 0 -10 800 000 -13 880 000 0 0

Statl ige overføringer 0 0 -1 850 000 -200 000 0 0

Andre overføringer 0 0 0 0 0 0

Renteinntekter og utbytte -356 0 0 0 0 0

Sum inntekter -6 734 628 0 -13 850 000 -15 380 000 -1 400 000 -1 500 000 

Lønnsutgifter 1 348 641 576 000 0 0 0 0

Sosiale utgifter 238 823 119 000 0 0 0 0

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteprod.35 301 337 41 254 943 52 700 000 56 650 000 10 600 000 1 100 000

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.106 112 0 0 0 0 0

Overføringer 8 118 205 0 7 200 000 4 960 000 0 0

Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 0 0

Fordelte utgifter 0

Sum utgifter 45 113 118 41 949 943 59 900 000 61 610 000 10 600 000 1 100 000

Avdrag på lån 10 437 214 5 150 000 0 0 0 0

Utlån 11 378 000 10 000 000 0 0 0 0

Kjøp av aksjer og andeler 959 107 1 000 000 1 200 000 1 300 000 1 400 000 1 500 000

Dekning av tidligere års udekket 936 404 0 0 0 0 0

Avsetninger til  ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0

Avsetninger til  bundne investeringsfond 7 464 891 0 0 0 0 0

Sum finans- og finansieringstransaksjoner 31 175 616 16 150 000 1 200 000 1 300 000 1 400 000 1 500 000

Bruk av lån -48 734 579 -51 949 943 -47 250 000 -47 530 000 -10 600 000 -1 100 000 

Mottatte avdrag på utlån -10 060 379 -5 150 000 0 0 0 0

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0

Bruk av tidligere års udisponert mindreforbruk 0 0 0 0 0 0

Overføring fra driftsregnskap -4 871 254 -1 000 000 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0

Bruk av ubundne investeringsfond -5 887 894 0 0 0 0 0

Bruk av bundne fond 0 0 0 0 0 0

Sum finansiering -69 554 106 -58 099 943 -47 250 000 -47 530 000 -10 600 000 -1 100 000 

Budsjett           

2016

Budsjett           

2017Tall i hele kroner

Regnskap         

2012

Budsjett        

2013

Budsjett         

2014

Budsjett         

2015

Budsjettskjema 2A

Inves tering i  anleggsmidler 46 072 225     42 949 943 61 100 000 62 910 000 12 000 000 2 600 000

Utlån og fors kutteringer 11 378 000     10 000 000 0 0 0 0

Avdrag på  lån 10 437 214     5 150 000 0 0 0 0

Avsetninger 8 401 296       0 0 0 0 0

Årets finansieringsbehov 76 288 735     58 099 943 61 100 000 62 910 000 12 000 000 2 600 000

Bruk av lånemidler -48 734 579    -51 949 943 -47 250 000 -47 530 000 -10 600 000 -1 100 000

Inntekter fra  sa lg av anleggsmidler -2 303 914      0 -1 200 000 -1 300 000 -1 400 000 -1 500 000

Ti l skudd ti l  inves teringer -                  0 -1 850 000 -200 000 0 0

Mottatte avdrag på  utlån og refus joner -14 490 738    -5 150 000 0 0 0 0

Andre inntekter -356                0 -10 800 000 -13 880 000 0 0

Sum ekstern finansiering -65 529 587    -57 099 943 -61 100 000 -62 910 000 -12 000 000 -2 600 000

Overført fra  dri fts regns kapet -4 871 254      -1 000 000 0 0 0 0

Bruk av avsetninger -5 887 894      0 0 0 0 0

Sum finansiering -10 759 148 -1 000 000 0 0 0 0

Budsjett             

2016

Budsjett           

2017Tall i hele kroner

Regnskap            

2012

Budsjett           

2013

Budsjett            

2014

Budsjett                  

2015
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Budsjettskjema 2B

901 IP telefoni, innkjøp 33 054

902 Nytt økonomisystem 1 141 512

905 Sonjatun sykehjem - inventar og utstyr 213 000

908 Guleng 3 2 729 369 20 000 000 13 000 000

910 Stedsutvikling 307 594

911 Halti  i i  2 031 024 20 000 000 36 000 000 24 800 000

912 Utbygging Storslett skole trinn 3 35 512 710 14 000 000

913 Utstyr ti l  skolekantine 100 000

917 Hovedplan for avløp 15 900 500 000

918 Synkekum og sanering 175 188 150 000

921 Utbygging Rovddas boligfelt 1 230 058 2 300 000

922 Brannanlegg Moan skole 150 000

923 Brannanlegg Idrettshallen 145 000

924 Hovedstrømbryter Sonjatun 350 000

925 Stikkemaskin 600 000

926 Grunnkjøp Saga skistadion 1 000 000

940 EK innskudd KLP 959 107 1 000 000 1 200 000 1 300 000 1 400 000 1 500 000

947 VAR utbygg Rotsund/Oksfjord 1 568 947 2 100 000

951 Utbygg. Lånivannet 103 133

955 Utbygging oksfjord havn 2 890 341 943

969 Kritiske ombygginger Sonjatun 11 740

970 Kjøp av kjøretøy 250 000

9XX Asfaltering av kommunale veier 600 000 1 000 000 1 000 000

9XX Grunnkjøp Storslett/Moan 1 200 000

9XX Grunnkjøp og ti lrettelegging ifb tunnell 1 000 000

9XX Hjellnes kai og industriområde 2 000 000

9XX Kjøp av Skogeiendommen 1 100 000

9XX Feiemaskin 150 000

9XX Ny vei ti l  Moan skole 1 000 000

9XX Oppretting av veglysmaster 260 000

9XX Planlegging og utbygging av Moan skole 10 500 000 5 000 000

9XX Planlegging og utbygging av barnehage 9 000 000 4 500 000

9XX VAR investeringer 2014 800 000 100 000 100 000 100 000

46 072 226 42 949 943 61 100 000 62 910 000 12 000 000 2 600 000

Budsjett                

2015

Budsjett             

2016

Budsjett              

2017Tall i hele kroner

Sum investeringer

Regnskap         

2012

Budsjett          

2013

Budsjett             

2014
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/232-37

Arkiv:                223

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 20.11.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
45/13 Nordreisa formannskap 28.11.2013

Søknader om økonomisk støtte

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Søknad om økonomisk støtte fra Tromskomiteen
2 Søknad om tilskudd til drift av støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, Troms
3 Stiftelsen Amathea - Søknad om driftstilskudd fra veiledningskontoret for Troms/Finnmark

Rådmannens innstilling

Søknader om økonomisk støtte avslås på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen i 
kommunen.

Saksopplysninger

Nordreisa kommune har mottatt søknad om økonomisk støtte fra Tromskomiteen, Støttesenter 
Mot Incest og seksuelle Overgrep (SMISO, og fra Stiftelsen Amathea (veiledningstjeneste for 
gravide).

Vurdering

Nordreisa kommune er en ROBEK kommune og inne i en svært vanskelig økonomisk situasjon.
Med stor gjeld og stram økonomi er det ikke mulighet å gi økonomisk støtte til de innkomne
søknadene.

Side 119



TROMSKOMITEEN
AV LANDSUTVALGET FOR JERNBANE

iQe1

B.A. Løvoldsveg 108, 9022 Krokelvdalen

Telefon 77 63 05 19

Tromsø, 21.10.13

Til Troms Fylkeskommune
" Kommunene i Troms Fylke

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE.

Tromskomiteen av Landsutvalget for Jernbane tillater seg herved å søke om økonomisk
støtte til driften av komiteen.

Vi opplever dessverre at sentrale politiske miljøer behandler Troms fylke på en måte
som er helt uakseptabel når det gjelder penger til infrastruktur. Det blir store sprik
mellom fine taler om nordområdesatsinga, miljosatsinga og praktisk politikk.

Nasjonal Transportplan har i år vært oppe til behandling. Forlengelse av Nord-
Norgebanen er ikke kommet med og blitt prioritert.
Dette innebærer at det fortsatt er nødvendig med aktivt frivillig pressarbeid. Dette til
tross for positive politiske vedtak i ulike politiske organ i vårt fylke, og dokumentasjon
for en betydelig miljøgevinst og økonomisk gevinst ved en baneforlengelse.
Vi vet nå at det er tungtrafikken som sliter ned vegene. Vedlikeholdsutgiftene kan
derfor effektivt reduseres ved overføring av tungtransport fra veg til bane.

Tromskomiteen har ikke noe fast budsjett. Komiteen har ingen andre inntektskilder
enn de midler kommuner og fylkeskommunen bevilger. Den aktivitet vi skal drive
bestemmes derfor ut fra bevilgede midler. Vi takker de som har bevilget noen kroner
slik at arbeidet har kunnet fortsette.
Vi er selvsagt kjent med at noen kommuner arbeider på andre arenaer, , men det vil
fortsatt være behov for et frivillig idealistisk arbeid.
Noen kommuner har avslått søknader i de senere år, stort sett begrunnet i vanskelig
økonomi. Det har vi forståelse for, , men det er her ikke snakk om store summer —noen
få tusen kroner vil være med på å sikre fortsatt frivillig arbeid som kan bidra til en
bedre infrastruktur i nord.
Og kravet er nå ganske enkelt: Det må utarbeides en Hovedplan for banen.

Ettersom saken og vi er godt kjent blant politikerne skriver vi ikke noen lengre
utredning. Vi sier på forhånd takk for enhver bevilgning
til vår konto nr. 4760 56 60645.

Tromskomiteen av Landsutvalget for Jernbane

leder
indrupsen
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lyt 4-144/141i,

Støttesenter Moi Incest OgSèksuelle O'vergrep, Troms

Nordreisa kommune

v/ rådmann

9156 Storslett Tromsø, 9. september 2013

SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV STØrrESENTER MOT INCEST OG SEKSUELLEOVERGREP, TROMS (SMISO)
Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep (SMISO), er et lavterskeltilbud til alle som er berørt av seksuelle overgrep. Sentret har vært i

drift siden januar 1999, og er en stiftelse finansiert av det offentlige. Vi gir et bredt tilbud til ungdom over 16 år, voksne kvinner/menn samt

deres nettverk. SMISO er også et tilbud til fagfolk, og andre mennesker som har behov for råd/veiledning, informasjon, undervisning m.m.

Mange brukere bekrefter betydningen av at de selv kan ta kontakt direkte med SMISO uten henvisning fra andre instanser, at vi ikke har

ventetid, og at vi ikke fører journaler.

I 2012 var det 1508 besøk på senteret, og det ble gitt 678 enesamtaler til brukere/pårørende. I 2012 mottok vi 1333 telefoner, e-post eller

tekstmeldinger fra brukere, og vi ga 285 lengre samtaler på telefon.

Det offentlige hjelpeapparatet ser SMISO som en naturlig samarbeidspartner, noe som kanskje viser seg best i en fortsatt økning i

henvendelser fra det offentlige hjelpeapparatet. Henvendelsene omhandler samarbeid, undervisning og råd. Totalt fikk vi 783

henvendelser fra hjelpeapparatet forrige år, hvor 39,2 % av disse omhandlet enkelt brukere. Tallene viser tydelig nødvendigheten av at

tilbudet vårt eksisterer.

Kunnskapsformidling og informasjon om temaet seksuelle overgrep mot barn er en viktig hjørnestein i vårt forebyggende arbeid. Innsikt i

overgrepsproblematikk, og ikke minst økt trygghet i hvordan snakke med barn og voksne om overgrep, fremmer handlingskompetanse. Vi

har undervisningsoppdrag til både fagfolk, høgskoler og barneskoler.

Daglig leder har siden 2003 vært fast medlem i konsultasjonsteamet, som i dag er lagt under Barnehuset i Tromsø. Dette er en tverretatlig

og tverrfaglig gruppe som gir råd og veiledning i saker som omhandler omsorgssvikt, familievold, seksuelle overgrep eller

kjønnslemlestelse. Daglig leder har også deltatt i ei tverrfaglig- og tverretatlig arbeidsgruppe for å utrede tiltak i arbeidet med og bekjempe

voldtekt. Arbeidet blir behandlet i Tromsø kommune i løpet av 2013. SMISO har deltatt på flere prosjekter, der i blant på et arbeidsseminar

SUMO (sikring av utviklingshemmede mot overgrep). Det var departementet som initierte dette arbeidsseminaret, med ca. 50 deltagere fra

forskjellige deler av hjelpeapparatet.

For å kunne fortsette å gi tilbud til utsatte ved sentret, er vi prisgitt midler fra kommunene der brukerne bor og kommer i fra. Vi er i tillegg

helt avhengig av at kommunene også tar høyde for generell pris- og lønnsvekst. Dette vil gi oss mer handlefrihet i forhold til utvikling og

aktivitetsnivå på våre brukerrettede aktiviteter, samt at det vil gi muligheter til videreutvikling av sentret som et fortsatt relevant og viktig

kompetansesenter for alle bidragskommunene.

SMISO finansieres med kommunale, fylkeskommunale og statlige midler. De kommunale og fylkeskommunale tilskuddene utgjør 20 % av

budsjettet, og utløser 80 % statstilskudd. Søknadsfristen er 1. april. Tilsagn om driftstøtte fra kommunene som kommer inn etter 1. april

blir da ikke med i beregningen, så vi ber kommunene merke seg dette. En treårig samarbeidsavtale vil sikre kontinuitet for brukere og

ansatte ved sentret, samt kunne bidra til bedre langsiktig planlegging både for kommunene og sentret. Vi ønsker å skape en trygghet som

gir oss rom til å utvikle sentret i sin helhet, og i mindre grad måtte bruke viktige personalressurser på å sikre den videre driften.

SMISO søker Nordreisa kommune om kr. 10.000,- i tilskudd for driftsåret 2014.

SMISO søker Nordreisa kommune om å inngå en 3-årig avtale om tilskudd til drift av sentret.

Vi benytter anledningen til å takke for støtten vi har fått fra kommunene, og håper at de vil fortsette å være med oss og bidra i den viktige

kampen mot seksuelle overgrep i årene som kommer.

Dersom det skulle være ønskelig med mer informasjon om SMISO og jobben vi gjør, besøk gjerne vår hjemmeside www.smiso.no, eller ta

kontakt på telefon 77 65 20 44 / 90 99 72 72

Med vennlig hilsen

Lene Sivertsen

Daglig leder

Vedlegg:

Arsrapport 2012

Strategiplan 2014-2017

P.b: 1231, 9262 TROMSØ- 77652044
Besøksadresse: Søndre Tollbodgt 9, 9008 TROMSØ

Org.nr.: 981 184 297

www.smiso.no
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NORDRE1SAKOMMUNE
1 SERvICLKeNTonET Anriathe

Voiledningstjeneste for gravide

Stiftelsen Amathea
Avd.Troms og Finnmark

Stortorget 2, 9008 Tromsø
Telefon 77 68 92 10

E-post: post@amathea.no
Internett: www.amathea.no

Bankgiro 8200.01.78639
Foretaksregisteret NO 971 495 464

Nordreisa kommune
Postboks 174

9156 Storslett

Tromsø, 27.juni 2013

STIFTELSEN AMATHEA —SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD FRA
VEILEDNINGSKONTORET FOR TROMS/FINNMARK

Stiftelsen Amathea - Veiledningstjeneste for gravide i Troms/Finnmark søker med dette
om driftstilskudd for 2014.

Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjeneste som atteider i henhold til Lov om svangerskaps-
avbrudd.

Stiftelsen Amathea tilbyr:
informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort
samtale undetveis og etter fullført svangerskap
samtale før og etter abort

Stiftelsen Amathea tilbyr tjenester som bidrar til samfunnets arbeid med å forebygge uønsket
svangerskap og abort.

Stiftelsen Amathea bidrar videre til utvikling av ny kunnskap og økt kompetanse i samfunnet knyttet til
kvinnehelse og psykososiale utfordringer ved uønsket svangerskap og abort.

Stiftelsen Amathea er den eneste virksomheten i Norge som har veiledning overfor kvinner, som har blitt
uplanlagt gravide, som primæroppgave. Stiftelsen har over 35 års erfaring på dette området. Det er et
lavterskeltilbud som er gratis for brukerene. Amathea har 13 veiledningskontorer i Norge. I 2012 ble det
gitt 10881 konsultasjoner ved våre kontorer. Stiftelsen Amathea drives i all hovedsak gjennom
bevilgninger fra det offentlige; Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene (RHF),
fylkeskommunene og kommunene. Stiftelsen Amathea har en landsomfattende telefontjeneste som
betjenes hverdager 08-20. Mer informasjon finnes på våre nettsider www.amathea.no.

Årlig gjennomfører Stiftelsen Amathea brukerundersøkelse som viser svært stor grad av tilfredshet blant
våre brukere.
Stiftelsen Amatheas tjenestetilbud er en del av de regionale helseforetakenes arbeid med å oppfylle
kvinners rett til informasjon og veiledning. Stiftelsen Amathea jobber også med å forebygge ikke planlagte
svangerskap og abort ved prevensjonsundervisning og undervisning om kropp, helse og seksualitet. Se
nettsiden www.unqoqqravid hvor Stiftelsen Amathea har utarbeidet et nytt interaktivt studiemateriell.
Undervisningsmaterialet består av en film samt et undervisningsverktøy med fakta og forslag til oppgaver.
Det er oversatt til engelsk, spansk, somali og urdu. Samisk oversettelse er under arbeid.

Bergen - Bodø - Drammen - Fredrikstad - Hamar - Kristiansand
Oslo - Skien - Stavanger - Tromsø - Trondheim - Tønsberg - Ålesund
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Affiathe
Veiledningstjeneste for gravide

I tillegg har Stiftelsen Amathea en aktiv satsning på minoritetshelse og er med i kampen mot
kjønnslemlestelse, jamfør "Handlingsplan mot kjønnslemlestelse". Vi tilbyr også gratis kondomer,
graviditetstest, støtte og veiledning.

Amathea Troms/Finnmark
Stiftelsen Amatheas veiledningskontor for Troms/Finnmark ligger i Tromsø, se www.amathea.no
Veiledningskontoret har åpent mandag —fredag kl 08.00-15.30.

Nøkkelopplysninger om kontorets drift i 2012

597 konsultasjoner.
2 svangerskapskurs for gravide kvinner og 2 mor-barn gruppe —til sammen 19 deltakere og 25
kurskvelder.
Undervisning til 250 elever/studenter ved ungdomsskoler, helsesøster- og jordmor utdanningen
ved Universitet i Tromsø. Informasjon/stand ved videregående skoler i Tromsø i mai 2012.
Samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunene, bl.a:

Samarbeid med Tromsø Mottakssenter, legetjenesten for asylanter, RVTS Nord (Vold og
traumesenter), SMISO, Sosialmedisinsk senter, ruskonsulenter i kommunen.
Møte med helsesøstre i Harstad kommune, lege- og sykepleiere ved UNN- Avd. Harstad,
Samarbeid med helsesøstre ved Ungdomshelsestasjon i Tromsø, Studenthelsestasjonen,
Forsterket helsestasjon —"Rusfri start".
Dialogmøte og undervisning ved Hammerfest helsestasjon og møte ved gynekologisk
avdeling ved Hammerfest sykehus.
Sex og samlivsundervisning i ungdomsskolen sammen med helsesøster.
Deltakelse ved ulike konferanser med stand og markedsføring av Amathea, bl.a
Rusforum i Finnmark og Sosial Medisinsk Senters 25 års jubileum, konferansen - "Fokus
på ungdom og rus."

I 2012 fortsatte vi det nære samarbeidet med Tromsø Mottakssenter og gjennomført svanger-
skapskurs for minoritetskvinner, dialoggruppe for kvinner og menn om seksuell helse. Presentasjon
av opplegget - www.un o ravid.no som redskap i det forebyggende arbeidet med ikke planlagt
graviditet og abort, ble gjennomført i Hammerfest oktober 2012.

Vedlagt er Stiftelsen Amathea årsrapport for 2012 med årsregnskap, revisjonsberetning og styrets
årsberetning.

Vi håper på en positiv behandling av søknaden.

Overføring av driftstilskudd: Bankkontonr. 8200.01.78639

Vennlig hilsen

Hildegunn Å. Bomnes Inger Pedersen
Direktør Veileder/sykepleier

Vedlegg

Bergen - Bodø - Drammen - Fredrikstad - Hamar - Kristiansand
Oslo - Skien - Stavanger - Tromsø - Trondheim - Tensberg - iklesund
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