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3.revidering av årsbudsjett 2016 

Rådmannens innstilling 

Budsjettet for 2016 revideres som følger:  

 
 

Saksopplysninger 

Tertialrapporten for 2.tertial 2016 viser at det er behov for budsjettregulering på tvers av 

sektorene.  

 

Sektorene Oppvekst og kultur og Drift og utvikling har merinntekter, mens sektor for helse og 

omsorg har svikt i inntektene. 

Ellers har sektoren for administrasjon og Drift og utvikling utgiftsbesparelser, mens øvrige 

sektorer har merutgifter i forhold til budsjett. 

 

 

Vurdering 

Det foretas budsjettregulering på tvers av sektorene på øvrige utgifter og inntekter. Revideringen 

er på svært overordnet nivå, og kun de største avvikene er tatt med. Nærmere forklaring på 

revideringen kommer under hver sektor.  

Sektor Utgifter Inntekter

1 Administrasjon Reduserte lønnsutgifter -200 000            

2 Oppvekst og kultur Regning krisesenter 250 000              

2 Oppvekst og kultur Tap på fordringer  500 000              

2 Oppvekst og kultur Merinntekt voksenopplæring -800 000         

2 Oppvekst og kultur Merutgift øk.sosialhjelp flyktningetjenesten 600 000              

2 Oppvekst og kultur Merutgift tilskudd til private barnehager 200 000              

3 Helse og omsorg Reduksjon økonomisk sosialhjelp -400 000            

3 Helse og omsorg Redusert refusjon ressurskrevende tjenester 1 400 000       

3 Helse og omsorg Mindreutgift betaling utskrivningsklare pasienter -600 000            

3 Helse og omsorg Økte utgifter Dagsenter 1 600 000           

6 Drift og utvikling Reduserte lønnsutgifter -1 100 000         

6 Drift og utvikling Merinntekter havn -450 000         

8 Renter og avsetninger Bruk av disposisjonsfond -1 000 000         

-150 000            150 000          



 

Sektor for administrasjon: 

 Det foreslås nedjustering av lønnsutgiftene på sektor for administrasjon på kr 0,3 mill.  

 

Sektor for oppvekst og kultur: 

 Nordreisa kommune har avtale med krisesenteret i Tromsø og utgiften til krisesenteret har 

vært underbudsjettert. Den foreslås økt med kr 0,25 mill.  

 Sektoren har tap på fordringer som følge av avslag på sykelønnsrefusjon. Disse tapene foreslås 

justert inn i budsjettet med kr 0,5 mill.  

 Voksenopplæringen har en merinntekt for norskundervisning til flyktningmottaket og øvrige. 

Denne inntekten foreslå økt med kr 0,8 mill.  

 Tilskuddet til private barnehager blir 0,2 mill mer enn budsjettert, og foreslås økt.  

 Merutgiftene og merinntektene på kultur er ikke tatt med i forslaget, da de er innenfor delegert 

myndighet for sektorutvalget (kr. 0,2 mill). 

Sektor for helse og omsorg: 

 Utgiftene til økonomisk sosialhjelp ligger an til et mindreforbruk på kr 0,4 mill. Rammen til NAV 

sosial foreslås justert ned tilsvarende.  

 Sektoren rapporterer om reduserte inntekter på ressurskrevende tjenester på ca 1,4 mill kr. 

Dette foreslås justert ned i forhold til budsjett.  

 Betaling for utskrivningsklare pasienter har ikke hatt utbetalinger i 2016. Opprinnelig budsjett 

er på kr 1 mill., og den foreslås nedjustert med kr 0,6 mill.  

 Kommunen ligger an til økte utgifter til dagsenter for funksjonshemmede på anslagsvis kr 1,6 

mill i 2016. Budsjettposten foreslås økt tilsvarende.  

 

Sektor for drift og utvikling 

 Det foreslås nedjustering av lønnsutgiftene på sektor for drift og utvikling på kr 1,1 mill.  

 Det er kommet merinntekter som følge av økt lasting ved havnen. Denne merinntekten er 

anslått til kr 0,4 mill.  

 

Renter og avsetninger 

 For å dekke inn økte utgifter/reduserte inntekter foreslås det å bruke kr 1,0 mill av 

disposisjonsfondet. Forslaget vil medføre at disposisjonsfondet vil være på kr 2,0 mill etter 

budsjettreguleringen.  

 

 

 

 

 

 

 


