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Budsjett 2021 - administrasjon 

Henvisning til lovverk: 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 11.06.2020  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

For sektor 1 foreslås følgende foreløpige budsjett 2021: 

 

Totalbudsjett 2020 30 133 000 

Økonomiplan 2021 29 133 000 

Reduksjonskrav 1 000 000   

Konsekvensjusterte tiltak:  
 

Omstilling adm, budsjettvedtak KST -1 614 000 

Valg 2021 300 000 

Økning kontingenter 2% 50 000 

Økning Regionråd  40 000 

Effektivisering HR/Personal årskostnad tilsettingsverktøy Webcruiter  60 000 

For lavt budsjettert Tid Bank 35 000 

Kjøp av tjenester GDPR personvern 45 000 

Helse erklæringer for brannpersonell 21 000 

= Netto innsparing -63 000 

  

Nye tiltak   

Reduksjon kontrollutvalget regnskap vs budsjett -142 000 

Effektiviseringskrav 5 % interkommunale samarbeid    -250 000 

Beredskap 50 000 

Økning stilling fagleder regnskap  150 000 

=SUM INNSPARINGER (til disp.fond) -255 000 

 

 



 

Kommunedirektørens innstilling 

For sektor 1 foreslås følgende foreløpige budsjett 2021:  

 

Totalbudsjett 2020 30 133 000 

Økonomiplan 2021 29 133 000 

Reduksjonskrav 1 000 000   

Konsekvensjusterte tiltak:  
 

Omstilling adm, budsjettvedtak KST -1 614 000 

Valg 2021 300 000 

Økning kontingenter 2% 50 000 

Økning Regionråd  40 000 

Effektivisering HR/Personal årskostnad tilsettingsverktøy Webcruiter  60 000 

For lavt budsjettert Tid Bank 35 000 

Kjøp av tjenester GDPR personvern 45 000 

Helse erklæringer for brannpersonell 21 000 

= Netto innsparing -63 000 

  

Nye tiltak   

Reduksjon kontrollutvalget regnskap vs budsjett -142 000 

Effektiviseringskrav 5 % interkommunale samarbeid    -250 000 

Beredskap 50 000 

Økning stilling fagleder regnskap  150 000 

=SUM INNSPARINGER (til disp.fond) -255 000 

 

 

Saksopplysninger 

 

Innledning 

Kommunestyret behandler 25.06.20 sak om foreløpig budsjettramme for 2021. 

I forkant skal sektorutvalgene og formannskapet behandle saken. 

 

Når budsjettramme for 2021 settes, tas det utgangspunkt i vedtatt ramme for 2021 i 

økonomiplanen for 2020-2023, som ble vedtatt i desember 2019. Vedtatt budsjettramme for 

2021 er som følger:  

 

Økonomisk ramme 2021: 



 
 

Generelt om kommuneøkonomien 

Regjeringen la 12.mai 2020 frem proposisjon 105 S (2019/2020) Kommuneproposisjon 2021. 

Kommuneproposisjonen gir føringer for forslaget til statsbudsjett 2021 som legges frem i 

begynnelsen av oktober.  

 

I kommuneproposisjonen legges det opp til en vekst i kommunenes frie inntekt i 2021 på 

mellom kroner 2,0 milliarder og kroner 2,4 milliarder. Det er usikkerhet knyttet til merutgiftene 

på demografiske endringer. Beregninger fra TBU (Det tekniske beregningsutvalg for kommunal 

og fylkeskommunal økonomi) viser at merutgiftene til befolkningsutviklingen i 2020 trolig vil 

utgjøre kroner 1,6 milliarder. Veksten i kommunens samlede pensjonskostnader anslås til å være 

kroner 300 millioner ut over det som dekkes av kommunal deflator (gjennomsnittet av pris- og 

lønnsstigning). 

 

Skatteinntektene  

Forslaget til skatteøren fastsettes med bakgrunn om at skatteinntektene skal utgjøre 40% av 

kommunens samlede inntekter.  

 

Skjønnstilskudd  

Den samlede skjønnsrammen for 2021 er nedjustert med kroner 100 millioner fra 2020. I følge 

fylkesmannen er det grunn til å tro at rammen til fylkesrammen i Troms reduseres ytterligere i 

årene fremover. Basisrammen til Troms og Finnmark er på kroner 508 per innbygger, mot 

landsgjennomsnittet som er på kroner 178 per innbygger.  

 

Eiendomsskatt 

Regjeringen foreslår å redusere den maksimale eiendomsskattesatsen fra 5 til 4 promille for 

bolig og fritidsbolig fra 2022, og ikke fra 2021 som opprinnelig varslet. 

 

Kommunal forvaltning 

Staten har et overordnet ansvar for å sørge for å organisere forvaltningen på en slik måte at alle 

innbyggere i landet, uansett bosted, har tilgang på gode og likeverdige offentlige tjenester. 

Fylkesmannen har fått en sentral rolle i den videre dialogen med kommunene. Regjeringen 

mener at i de aller fleste tilfellene vil kommunesammenslåing være den beste løsningen for blant 

annet små kommuner med kapasitet- og kompetanseutfordringer. 

 

Inntektssystemet  

Regjeringen skal i vår oppnevne et utvalg som skal foreta en helhetlig vurdering av 

inntektssystemet for kommunen, og skal gi prinsipielle og faglige vurderinger av fordelingen av 

inntekter og behovet for utjevning mellom kommunene. Forrige endring av inntektssystemet var 

i 2017.  

 



Regjeringen tar sikte på en ny kostnadsnøkkel for grunnskolen fra 2021. Dette for å kunne ta 

hensyn til innføringen av normen for lærertetthet. Endringen fases inn over to år.  

 

Departementet har kommet til at det bør foretas en samlet gjennomgang av behovet for 

regionalpolitiske tilskudd og hvilke kommuner disse tilskuddene skal nå. Det innebefatter bruk 

av distriktspolitiske virkemidler, herunder distriktsrettet investeringsstøtte og differensiert 

arbeidsgiveravgift. Den utregningen vil også kunne medføre endringer i distriktstilskuddet 

Nord-Norge. 

 

Drøftinger med tillitsvalgte 

Budsjettbehov/endringer innenfor de respektive sektorer vil bli drøftet med de tillitsvalgte. 

 

 

Vurdering 

 

Kommunedirektørens generelle vurderinger 

Det vil i årene fremover fortsatt være utfordringer knyttet til kommuneøkonomien. Folketallet i 

Nordreisa har gått ned de to siste årene, samtidig som landet forøvrig øker i folketall. Dette 

medfører at Nordreisa kommune får stadig mindre andel av statlige overføringer som følge av at 

kommunen ikke øker like mye som gjennomsnittet.  

 

Nordreisa kommune har hatt økonomiske utfordringer i mange år som følge av at utgiftene har 

økt mer enn inntektene. I 2019 var netto driftsresultat negativt, og utgiftene var kroner 18 

millioner høyere enn inntektene.   

 

Kommunedirektørens signaler fremover er at det må foretas omstilling og effektivisering i 

samtlige sektorer for å imøtekomme reduserte økonomiske rammer og utfordringer med 

rekruttering av personell. Sektorene må ta utfordringer i sektoren innenfor egne rammer. 

Dersom nye tiltak skal gjennomføres må det hentes fra sektorens totalramme på bakgrunn av 

omdisponeringer.  

 

Sektorene må i sine budsjettframlegg for 2021 – 2024 først kvalitetssikre at driften i 2020 ligger 

innenfor vedtatte budsjettrammer.  Hvis man har avvik i inneværende års budsjett så må man 

justere driften slik at man oppnår balanse.  Dette kan eksempelvis skje ved justert bemanning, 

redusert inntak av vikarer og utsettelse av vare- og tjenestekjøp. 

 

Sektorene må i sine budsjettforslag være tydelig i forhold til samlet bemanning (antall årsverk) i 

de enkelte budsjettårene i perioden 2021 – 2024.  Budsjettforslag fra sektorene fremlagt i juni til 

behandling, inneholder de politiske vedtak fastsatt i budsjettmøtet desember 2019 av  

kommunestyret. Det er ennå usikkerhetsmomenter i forhold til lønnsavsetninger i 

konsekvensjustert budsjett, som bli klargjort i løpet av budsjettprosessen.  

 

Innspill og vurderinger av sektor 1 administrasjon  

 

Oversikt for sektoren pr 30.05.20: 

 
Mål forbruksprosent mai Lønn: 45,5  / Andre utgifter: 41,67 

 



Pr mai har administrasjon stort avvik både på lønnsposter og øvrige utgifter. Dette skyldes felles 

postering av samtlige koronautgifter på ansvar 147 fra og med 12. mars, besluttet av 

kriseledelse. Total lønnsutgift hittil er 1,1 mill kroner, samt 0,6 mill kroner på øvrige utgifter 

som gjelder korona. Regnskapet vil budsjettreguleres fra ansvar 8, i hht tilleggsbevilgninger fra 

staten i forbindelse med koronasituasjon. Budsjett på inntektssiden er hovedsakelig 

internoppgjør som oppgjøres ved regnskapsavslutningen.  

 

Usikkerhetsmomenter for 2020:  

• Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjon er utsatt fra 01.06.2020 til 01.11.2020 som 

følge av Koronapandemi. Lønnsmidlene i budsjettet er til 01.06.202, og forutsetter at 

staten dekker merutgiftene for kommunene. 

• Faktura fra Skjervøy på interkommunal IKTsamarbeid. 

• Budsjettert 5% kutt i driftsutgifter jfr digitalisering.    

 

Budsjett 2021 

 

For budsjett 2021 er det krav om nedtrekk med 1 mill kroner i sektor for administrasjon.  

 

Foreløpig budsjettforslag 2021: 

 

Totalbudsjett 2020 30 133 000 

Økonomiplan 2021 29 133 000 

Reduksjonskrav 1 000 000   

Konsekvensjusterte tiltak:  
 

Omstilling adm, budsjettvedtak KST -1 614 000 

Valg 2021 300 000 

Økning kontingenter 2% 50 000 

Økning Regionråd  40 000 

Effektivisering HR/Personal årskostnad tilsettingsverktøy 

Webcruiter  

60 000 

For lavt budsjettert Tid Bank 35 000 

Kjøp av tjenester GDPR personvern 45 000 

Helse erklæringer for brannpersonell 21 000 

= Netto innsparing -63 000 

  

Nye tiltak   

Reduksjon kontrollutvalget regnskap vs budsjett -142 000 

Effektiviseringskrav 5 % interkommunale samarbeid         -250 000 

Beredskap 50 000 

Økning stilling fagleder regnskap  150 000 

=SUM INNSPARINGER (til disp.fond) -255 000 

 

 
 



Av 20,20 stillinger er 2,90 stillinger faste forhold som ikke hører direkte inn under administrasjon.  

 

Kommentarer til foreløpig budsjett 2021:  

• 2,30 stillinger er tatt ned. Store utfordringer med effektiviseringskrav og digitalisering 

samtidig som stillinger forsvinner.  

• 2 stillinger ble overført oppvekst- og kultur og helse- og omsorg til økonomiavdelingen 

regnskapsåret 2019. 

• Ikt lærling er tatt ned (220.000) som følge av interkommunal Ikt samarbeid  

• Usikkerhet mht økning interkommunale samarbeid IKT Skjervøy 

• Usikker økning andre kontingenter og forsikring, FoUkontigent KS.  

• Behov for å øke stilling økonomi regnskapsleder fra 80 til 100% 

• Ingen budsjett for beredskap, her er økt ressursbehov både personellmessig (tid) og andre 

driftsutgifter. 

• Personverntjenester, inngått avtale men ikke budsjettert.  

• Årsabonnement Webcruiter (konsekvens kutt personal) må legges inn. 

• Økning kontingenter 2%. 

• Årlig økning Nord-Troms Regionråd.  

• Rett budsjett for tidsregistreringssystemet Tid Bank må legges inn.  

• IT avdelingen, edb-utstyr 350' og telefon 1,6 mill overføres sektorene, reduserer 

totalbudsjettet 

• Lønnsavsetning 4.4 mill kroner overføres kap 8, reduserer totalbudsjettet.  

• Kvalitetssikring av usikkerhetsmomenter gjøres i løpet av budsjettprosessen høsten 2020.  

 

 

Økonomiplan 2022 –2023 – 2024: 

 
 

I økonomiplanperioden skal sektor 1 gå ned ytterligere 0,5 mill kroner. Ved totalbudsjett på 28.7 

mill kroner er  

Lønn/pensjon ansatte    kr 10,3  

Lønn/pensjon tillitsvalgte/verneombud kr 0,914 

Godtgjøring ordfører/varaordfører  kr 1,09 mill kr  

Andre faste forhold*    kr 17 mill kroner  
*Kontingenter, godtgjøringer øvrig politisk, forsikring, gebyrer, telefon, lisenser, samband, lønnsavsetning, Nord-Troms Regionråd, 

Tornedalsrådet, kjøp interkommunalt, KomRevNord, K-sekretariat og Kontrollutvalget 

 

I forhold til driftsbudsjettet ser stabsledere følgende effektiviseringstiltak, behov og utfordringer 

for økonomiplan perioden 2021-2024:  

 

For sektor 1 er budsjettet 2/3 deler faste forhold, i tillegg kommer kr 2 mill i lønnskostnader 

politikk og hovedtillitsvalgte/hovedverneombud. Videre viser kostratall for regnskapet 2019 at 

kostnadene til administrasjon i Nordreisa kommune ligger under KG2, Troms og øvrige 

kommuner i Nord-Troms. I kostra «administrasjon» inkluderes sektorledere på alle sektorene.  

 

Det vil være utfordrende å finne ytterligere innsparinger for sektor 1 kommende år. Store deler 

av budsjettet er forhold som går på faste forhold og avtaler.  



Det er en utfordring, og en tilbakevendende problemstilling i flere sektorer, at interkommunale 

forhold øker, med påfølgende kutt i kommunal drift. Ansatte i administrasjon merker krevende 

arbeidssituasjon, effektivisering / digitalisering er vanskelig gjennomføre samtidig med kutt i 

stillinger. Det foreslås derfor foreløpig ikke flere stillingskutt i administrasjon.  

For kutt i sektor 1, anbefales se på samarbeidsavtaler og interkommunale forhold. Oppsigelse av 

avtaler, samt effektiviseringskrav på alle interkommunale forhold på 5% kan gi innsparinger. 

For sektor 1 vil 5% effektiviseringskrav utgjøre ca 250.000,-.  

 

 


