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Budsjett 2021 Drift og utvikling 

Henvisning til lovverk: 

 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 16.06.2020  

 

Behandling: 

Forslag fra utvalget: 

Tiltak tankbil brann tas ut av økonomiplanen 

 

Innstilling med tilleggsforslag fra utvalget, enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Sektor for Drift og utvikling er i økonomiplanen tildelt ramme på kr 42.308.703 for 2021. 

 

Driftsutvalget ser behov for styrking av budsjettene for drift og vedlikehold av bygninger og 

kommunale veier og ber om en økning av rammen på 2 million for å hente inn etterslep. 

 

Investeringsbudsjettet oppdateres etter vedtatte fremdriftsplaner. For 2021 foreslås følgende nye 

tiltak: 

Egenandel på kr 1100 000 utbygging av Sørkjosen havn. 

Asfalteringer av kommunale veier, årlig kr 1500 000 i økonomiplanperioden. 

Sonjatun vedlikehold jf tilstandsrapport kr 1500 000 i økonomiplanperioden. 

Rotsundelv skole vedlikehold jf tilstandsrapport  

Ombygging av Storslett skole tannlegefløy til barnevernet kr 1000 000.  

Investeringer innen vann og avløp følger vedtatte hovedplaner. 

Tiltak tankbil brann tas ut av økonomiplanen 

 

 

 

 



Kommunedirektørens innstilling 

Sektor for Drift og utvikling er i økonomiplanen tildelt ramme på kr 42.308.703 for 2021. 

 

Driftsutvalget ser behov for styrking av budsjettene for drift og vedlikehold av bygninger og 

kommunale veier og ber om en økning av rammen på 2 million for å hente inn etterslep. 

 

Investeringsbudsjettet oppdateres etter vedtatte fremdriftsplaner. For 2021 foreslås følgende nye 

tiltak: 

Egenandel på kr 1100 000 utbygging av Sørkjosen havn. 

Asfalteringer av kommunale veier, årlig kr 1500 000 i økonomiplanperioden. 

Sonjatun vedlikehold jf tilstandsrapport kr 1500 000 i økonomiplanperioden. 

Rotsundelv skole vedlikehold jf tilstandsrapport  

Ombygging av Storslett skole tannlegefløy til barnevernet kr 1000 000.  

Investeringer innen vann og avløp følger vedtatte hovedplaner. 

 

 

Saksopplysninger 

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). 

1 Sektor for administrasjon 29 128 023

2 Sektor for oppvekst og kultur 134 492 480

3 Sektor for helse og omsorg 147 102 007

5 Selvkost 311 120

6 Sektor for drift og utvikling 42 308 703

7 Skatter og rammetilskudd -360 010 500

8 Renter, avdrag og avsetninger 6 338 166

0 Prosjekter og interkommunale selskap 330 000

Tall i hele kroner

Budsjett        

2021



 

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. 

 

 

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.  

 

Vurdering 

Driften i forhold til vedtatt budsjett for 2020 

 

I budsjett for 2020 ble det gjennomført følgende reduksjoner: 

Kjøregodtgjørelser redusert pga innkjøp av EL varebiler, kr 40 000 

Reduksjon to stillinger innen Renhold, kr 864 000 

Reduksjon en saksbehandlingsstilling innen Utvikling, kr 600 000 

Reduksjon en vaktmesterstilling innen Bygningsdrift, kr 504 000 

Gatelys stenger om natta mellom 00.00-06.00. 

 

Virksomhetene i sektor har gjennomført reduksjoner og nedbemanning. Pr nå er alt gjennomført 

med unntak av Renhold som ikke er helt i mål i forhold til den andre stillingen. Prosessen startet 

god i vinter, men ble avbrutt da koronakrisen kom. Stenging av gatelys om natta er gjennomført. 

 

Driftsmessig har det vært en svært utfordrende vinter for Anleggsdrift og det er pr nå et 

overforbruk. Innen Bygningsdrift er det også vært mange større og mindre brekkasjer så langt i 

året som tærer hardt på vedlikeholdsbudsjettet. 

 

Brøytekontraktene ble etter vedtak i driftsutvalget i mars lagt ut på anbud for en 7 års periode. 

Nye anbud øker kostnaden med kr 360 000 pr år fra 2021.  

 

Budsjett 2021   

 

Budsjett for 2021 følger samme mal som 2021 med oppdateringer i hht forventede 

prisstigninger. 

 

Kommunen deltar i mange interkommunale selskapet og har noen avtaler om kjøp av tjenester. 

Disse avtalene har fram til nå vært indeksjustert årlig jf ssb sin konsumprisindeks.  

 

Kommunene har de siste 6 åra fått redusert sine rammer fra Staten gjennom avbyråkratiserings- 

og effektiviseringsreform (ABE-reformen). Den ble innført fra og med budsjettåret 2015. I 

proposisjonen uttalte regjeringen at den la til grunn en årlig produktivitetsvekst på 0,5 prosent i 

stat og kommune. 

 

Kommunedirektøren ønsker nå at interkommunale samarbeid også må innbefattes i denne 

ordning, og ønsker å ta dette opp med nabokommuner. En tenker seg at fremtidige avtaler og 

kjøp av tjenester også må omfattes av dette. 



 

Prissting på kommunale tjenester følger normalt Statens deflator, summen av pris og lønnsvekst. 

Signalene så langt er at den bli svært lav pga koronakrisen. Dette vil gi seg utslag på kommunale 

avgifter og renovasjon. 

Forsikring av ting, er det forventet en økning pga økt skadeomfang. Endelig prisvekst er ikke 

avklart. Strømprisen har så langt i år vært lav og forventes lav i månedene framover. Budsjett 

for strøm og biovarme foreslås derfor ikke økt.    

 

 

Økonomiplanen 2022 –2023 – 2024 

 

I økonomiplanen som ble vedtatt i 2019 vises det til: I løpet av en fireårsperiode kan det være 

mulig å få et tjenestetilbud hvor barnevern, helsesykepleiere og PPT er samlokalisert med skole. 

Videre er det lagd en utredning om bygningsmassen i sentrum som skal behandles i år. Den 

konkluderer med en mulig reduksjon av flere mindre bygg når Høgegga barnehage og Moan 

skole er utbygd. Dette vil forenkle driften både inne Renhold og Bygningsdrift.  

 

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

for økonomiplan perioden 2021-2024: 

 

Den største utfordringen er å kunne levere kvalitet i alle tjenester i sektoren, med færre ansatte. 

For å klare dette er omstilling og effektivisering nødvendig. Samlokalisering og samarbeid er 

nøkkelen for å klare dette.  

Driftsutvalget vedtok i januar 2020 sektorens IKT plan. Det er en fire årlig plan for innføring av 

nye ikt systemer i sektoren. Selvbetjeningsløsninger har to viktige funksjoner. 

Innbyggere/kunder opplever større tilfredshet når de kan gjøre henvendelser i slike løsninger og 

for ansatte vil arbeidet bli mindre og enklere. Målseting om å få ebyggesak og motorferdsel i 

drift i 2020/21. 

 

Vedlikeholdsetterslep 

Kommunen har en bygningsmasse og anleggsmasse av svært forskjellig kvalitet. Det er 

utarbeidet vedlikeholdsplaner for både bygninger og kommunale veier som viser store behov, 

men budsjettene strekker ikke til. Vedlikeholdsetterslepet vil derfor øke hvis det ikke settes inn 

ekstra midler. Dette er kommunen kapital som forringes når det ikke blir holdt vedlike.  

 

 

Investeringer 2021 

 

Investeringsbudsjettet for 2020 og økonomiplanperioden vedtatt desember 2020, viser følgende: 



 
 

For 2021 foreslås det få nye tiltak pga av de store utbyggingsprosjektene som er vedtatt. 

 

Høgegga barnehage forventes ferdig i 2021 og det foreslås derfor kr 2500 000 flyttes til 2021. 

Arbeid med Utbygging av Moan skole er startet opp og etter planen skal forprosjekt med 

kostnadsoverslag være klart til desember i år.  

 

Forslag til ny tankbil tas ut/forskyves til etter 2024 da behovet ikke er så stort pr nå. 

Planlegging av utbygging av garderobe brannstasjonen er startet opp og det forventes en større 

kostnad enn det som ble satt av for 2020. Samtidig må en se på garasje og lager til Sivilforsvaret 

som ikke holder dagens standard. 

 

Nye tiltak 

Egenandel på kr 1100 000 utbygging av Sørkjosen havn. Dette avhenger av at kommunen får 

midler fra Landbruksdirektoratet. Første avklaring kommer i august 2020.  

Det er nå over flere år gjort asfalteringer av kommunale veier. Dette anbefales videreført i årene 

framover, forslag kr 1500 000. 

Det er i vår gjennomført en tilstandsvurdering av Sonjatun og det må forventes at det avdekker 

behov for oppgradering og vedlikehold. Det anbefales at dette gjøres over flere år, med en årlig 

bevilging på kr 1500 000. 

Investeringer innen vann og avløp følger vedtatte hovedplaner. 

Rotsundelv skole er vedtatt opprettholdt. Det planlegges utbedring av tak i år, men nærmere 

avklaringer er ikke ferdig pr nå. Det anbefales at det innhentes en ekstern tilstandsvurdering før 

arbeidet igangsettes. 

 

Oppvekst og kultur anbefaler å flytte barnevernet over til Storslett skole. Dette vil spare dem for 

leieutgifter, men det vil medføre en investering på kr 1000 000. Det utgjør ca to års leieutgifter. 

Dette vil medføre små ekstra utgifter for drift og utvikling og vil derved være en lønnsom 

investering. 

 



 

Oppsummering 

 

Lønnsbudsjettet i sektoren er de to siste åra tatt ned med 4,7 årsverk og har nå ca 56 årsverk. 

Kuttene er fordelt rundt på sektoren. Bemanningen er nå på et slikt nivå at sektorleder ikke 

finner rom for ytterligere kutt. Da må det kuttes i tjenestene eller kvaliteten.  

 

For øvrige utgifter har sektoren et driftsbudsjett som ikke står i forhold til utgiftssiden. Det er 

kun de største faste utgiftene som er prisjustert de siste åra, de resterende postene har stått 

uforandret i mange år.  

Samtidig øker behovet for vedlikehold pga av flere av de sentrale byggene er mellom 40 og 50 

år. Det foreslås derfor at sektoren må få tilført ekstra midler til vedlikehold. 

 

Leieinntekter og andre inntekter justeres etter avtaler og prisindeks og har de siste åra vært godt 

i tråd med budsjettet.  

 

 


