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Anmodning om juridisk vurdering - bruk av hasteparagrafen i
kommuneloven §13 i sak 41/11 - private pleie- og helsetjenesteleverandører

Vi viser til brev fra Nordreisa kommune datert 17.2.2012, mottatt her 21.2.2012.

Fler fremgår det at formannskapet i Nordreisa kommune den 6.10.2011 benyttet
kommunelovens «hasteparaaraf», § 13, til å vedta at avtale skulle inngås med privat
tjenesteleverandør innenfor pleie- og omsorg for deler av tjenesten som ytes ved Høgegga
boliger.

Innen treukersfristen i forskrift om tidsfrist for krav om lovlighetskontroll 13.1.1993 ble det
fremmet krav om lovlighetskontroll av dette vedtaket. Kravet var underskrevet av
kommunestyrerepresentantene Siv Elin Hansen, Sigrun Hestdal og Øyvind Evanger, og
hovedinnholdet var at det ble fremholdt at det i denne saken ikke forelå grunnlag for å benytte
«hasteparagrafen» i kommuneloven § 13.

Kravet om lovlighetskontroll ble behandlet i formannskapet i Nordreisa kommune den
19.1.2012. Her ble klagen tatt til følge, ved at vedtaket av 6.10.2011 ble opphevet, og nytt
vedtak om at saken skal fremlegges kommunestyret for endelig vedtak.

Kommunen opplyser at det i dette møtet også ble gjort en protokolltilførsel som lød som
følger:

Prinsipielt mener vi fortsatt at vedtaket gjort i formannskapsmøte 06.10.2011 sak
41/11 er et lovlig vedtak Av den grunn ønsker vi at fylkesmannen gir en juridisk
vurdering av vedtaket.
Sign:
Ola Dyrstad, Nordreisa SP, Halvard Walhgren,Nordreisa Høyre, John Karlsen,
Nordreisa Frp.

Det fremgår av kommunens brev til Fylkesmannen at formannskapet i møte den 16.2.2011
har bedt administrasjonen om å kontakte Fylkesmannen for å få «en generell juridisk
vurdering i bruk av hasteparagrafen i Nordreisa kommune, jfr. reglene i kommuneloven og
j fr. kommunens delegasjonsreglement. Nordreisa formannskap ønsker også en vurdering om
det var grunnlag for å benytte § 13 i denne spesielle saken (Fsk PS 41/11)»

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og www.fylkesmannen.no/troms

sosialavdelingen
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- Anmodnin en om en «.uridisk vurderin »

Fylkesmannen vil innledningsvis vise til at kommuneloven § 59 nr. 1 regulerer uttømmende
når medlemmer av kommunale folkevalgte organ kan kreve en avgjørelse
lovlighetskontrollert.

I vår sak forelå det opprinnelig et fremsatt krav om lovlighetskontroll av hastevedtaket truffet
med hjemmel i kommuneloven § 13. Ved formannskapet behandling av dette kravet om
lovlighetskontroll ble det imidlertid besluttet å ta innholdet i kravet til følge, og vedtaket
truffet med hjemmel i kommuneloven § 13 ble opphevet. Det ble videre besluttet å utsette
behandlingen av realitetene i saken, ved at saken fremlegges for kommunestyret til endelig
behandling.

Lovlighetskontroll er ikke klage i forvaltningslovens forstand, og Fylkesmannen har ved en
lovlighetskontroll ikke kompetanse til å fatte en ny avgjørelse, bare til å oppheve den
foreliggende avgjørelse dersom den er ugyldig, jf. kommuneloven § 59 nr. 4, andre ledd.
Ettersom formannskapet selv opphevet sitt eget hastevedtak ved underinstansbehandlingen av
kravet om lovlighetskontroll, foreligger det ikke noen avgjørelse for Fylkesmannen å
lovlighetskontrollere. Som nevnt har vi ikke myndighet etter kommuneloven § 59 nr. 4 til å
fatte nye avgjørelse, herunder «gjenopplive» hastevedtaket, men utelukkende kompetanse til å
oppheve ugyldige vedtak.

For Fylkesmannen er noe uklart om de tre kommunestyrerepresentantene ved sin
protokolltilførsel i realiteten ønsket å fremme et krav om lovlighetskontroll av det nye
vedtaket i formannskapet. Vi velger derfor å knytte enkelte kommentarer til dette.

Når det gjelder selve avgjørelsen om å oppheve hastevedtaket, og utsette
realitetsbehandlingen til endelig behandling i kommunestyret, er ikke dette en «avgjørelse»
som kan kreves lovlighetskontrollert etter kommuneloven § 59 nr. 1, slik vi ser det. Dette
skyldes at avgjørelsen ikke tar stilling til sakens realiteter. Vi viser i denne forbindelse til
Kommunal- og regionaldepartementets rundskriv H-2123, punkt 4.1.4.5, hvor det uttales
følgende:

Et utsettelsesvedtak kan ikke sies å være en realitetsavgjørelse, og kan derfor ikke
kreves lovlighetskontrollert. I følge lovens forarbeider er det endelige vedtaket i saken
som er gjenstand for lovlighetskontroll. Det er også bes i samsvar med hensynet bak
kontroll, nemlig avklaring av rettslig tvil.

Fylkesmannen vil tilføye at dette har direkte sammenheng med at formålet med
lovlighetskontrollen er å ta stilling til vedtakets gyldighet, og at vurderingen av om et vedtak
er ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil er uløselig knyttet til spørsmålet om feilen kan ha
hatt innvirkning på vedtaket. Dersom realitetsvedtaket ikke er truffet, er det heller ikke mulig
å ta stilling til om dette er tilfelle. Dersom vi skulle vurdert protokolltilførselen som et krav
om lovlighetskontroll, ville denne dermed måtte avvises.

På bakgrunn av det ovennevnte vil Fylkesmannen ikke foreta noen konkret gjennomgang eller
vurdering av det vedtak som formannskapet i Nordreisa kommune har truffet. Vi viser til det
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som er sagt om dette ovenfor, og at det endelige realitetsvedtaket kan kreves
lovlighetskontrollert på vanlig måte, jf. kommuneloven § 59 nr. 1.

- "Haste ara rafen" —bmken av kommuneloven 13

Som svar på kommunens henvendelse vil vi gi en generell orientering om adgangen til å
benytte hasteparagrafen i kommuneloven § 13. Vi presiserer at dette ikke er noen vurdering
av Nordreisa kommunes praksis —som vi naturlig nok ikke har full oversikt over.

Bestemmelsen lyder slik:

§ 13. Utvidet myndighet i haste-saker.

Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at formannskapet
eller fylkesutvalget, et fast utvalg, kommunerådet eller fylkesrådet skal
ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet
organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid
til å innkalle dette.

Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges
vedkommende organ i dettes neste møte.

Som det fremgår i punkt 1., må myndigheten til å treffe vedtak i hastesaker uttrykkelig
delegeres. Ingen organer har dermed hastekompetanse umiddelbart i medhold av loven. Vi ser
av oversendt delegasjonsreglement at formannskapet i Nordreisa kommune er delegert
kompetanse i hastesaker, jf. § 2.

Lovens vilkår for å bruke hastekompetansen er at "det er nødvendig at vedtak
treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle" det kompetente organet.

Bruken av hastekompetansen er med andre ord knyttet til situasjoner hvor det er nødvendig
å handle så raskt at det ikke er tid til å innkalle det ordinært kompetente organ. I
forarbeidene til loven er nødvendighetskriteriet ikke nærmere definert, men det er
uttalt at bestemmelsen bygger på tidligere hastebestemmelser. Det må da være tale om at
"berettigede hensyn" kan bli skadelidende ved en forsinkelse, jf. Bernt og
Overå's kommentarutgave til kommuneloven, 5. utgave 2011 s. 115. Dette kan omfatte så vel
offentlige som private hensyn, det vil si både situasjoner der det gjelder å yte hurtig hjelp, og
situasjoner hvor en utsettelse vil kunne påføre kommunen tap eller skade.

I tillegg må det ikke være tid til å vente på neste ordinære møte i kompetent organ, eller tid til
å vente på sammenkalling av ekstraordinært møte i det kompetente organ. På side 116 i den
samme boken er det vist til en uttalelse fra kommunelovutvalget, der det fremgår at
bestemmelsen i så henseende skal tolkes som følger:

Hvis ikke noe annet fremgår av vedtaket om å tildele hastekompetanse, er
det bare i situasjoner hvor det er fysisk umuligl å få sammenkalt det

1 Vårunderstreking
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kompetente organ, at det kan utøves beslutningsmyndighet på dette
grunnlag. Var det mulig å sammenkalle rett organ, er vedtaket truffet av
galt organ, og dette vil kunne bety at det er ugyldig.

Et vedtak som er truffet i henhold til korrekt utøvelse av hastekompetanse, gjelder som om det
var truffet av det ordinært kompetente organ. Er vedtaket derimot truffet i strid med
ovennevnte bestemmelse vil vedtaket kunne bli kjent ugyldig. Disse utgangspunkter gjaldt
selvfølgelig også for hastevedtaket som ble truffet av formannskapet i Nordreisa kommune,
og som nå er opphevet.

Vi ber om at formannskapet i Nordreisa kommune orienteres om dette brev.

Med hilsen

le amberg
fagansvarlig

A1/2&CI,
n-PederiAndreassen (e.f.)

vdelingsdirektør
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Årsrapport for 2011

Skatteoppkreveren i
Norclreisa

Årsrapport år/dato: 2011/20.01.2012 Skatteoppkreveren i Nordreisa
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1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

1.1 Skatteoppkreverkontoret

1.1.1 Ressurser

Ressursfordelin
Ressursfordeling Årsverk %-andel

fordelt
Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er 2,6 100 %
ben ttet til skatteo kreverfunks'onen i re nska såret
Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av
årsverk
Skattere nska 0,2 7,70 %
Innfordrin av skatt o arbeids iverav ift 1,1 42,3 %
Arbeids iverkontroll 1,1 42,3 %
Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige 0,1 3,85 %
o re nska sforere/revisorer
Skatteutval 0 0 %
Administras'on 0,1 3,85 %
Andel fordelt skal være 100 % Sum 100 %

Årsverk %-andel
fordelt

1.1.2 Organisering
Nordreisa kommune er organisert som en to-nivå kommune. Formell skatteoppkrever er Rita
Toresen. Oppgaver innenfor skatt utføres av Kari Bergmo og Annfrid Johansen.

1.1.3 Ressurser og kompetanse
Skatteavdelinga har i 2011 disponert til sammen 2.60 årsverk. Av dette er 1,6 her på kontoret.
økningen av resurs gjelder tjenester i forbindelse med arbeidsgiverkontroll innkjøpt fra
Tromsø og Alta. For øvrig anser man at kontoret innehar tilstrekkelige ressurser og
kompetanse for gjennomføring av kontorets oppgaver. Det tilrettelegges for nødvendig
kompetanseutvikling.

1.2 Internkontroll

De ressurser skatteavdelinga har til rådighet vurderes som tilstrekkelig og disponeres etter
beste evne. Vi anser oppgaveløsningene ved kontoret som godt organisert og løses på en
forsvarlig måte i samsvar med gjeldende lover og regler. Regnskap og informasjon samt
gjennomgang av innkrevingsstatistikk viser tilfredsstillende resultat. Rutinebeskrivelsene
oppdateres fortløpende så snart som mulig etter endring.

Årsrapport år/dato: 2011/20.01.2012 Skatteoppkreveren i Nordreisa
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1.3 Vurdering av skatteinngangen
1.3.1 Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret 2011 var kr 253 604 740. En økning
fra 2010 med kr 21 779 782.

1.3.2 Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret 2011 er kr 76 588 103 mot
kr 81 633 600. En nedgang på kr 5 045 497.

1.4 Skatteutvalg
Det har ikke vært behandlet noen saker i skatteutvalget i løpet av 2011.

2 Skatteregnskapet

2.1 Avleggelse av skatteregnskapet

Avleggelse av skatteregnskapet
Skatteoppkreveren i Nordreisa kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2011 er ført,
avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for
skatteoppkrevere § 3-1.

• Det er ikke mottatt pålegg om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av
skatteregnskapet fra regional kontrollenhet.

Årsregnskapet for 2011 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatte-
oppkreveren.

2.2 Margin

2.2.1 Margin for inntektsåret 2009

Beskrivelse

Innestående mar in for inntektsår 2010, r. 31.10 2011

For m e avsatt mar in for inntektsår 2010

For lite avsatt mar in for inntektsår 2010

Marginprosent
Prosentsats marginavsetning: 15 %.

Belø

1 504 557

1 504 557

Årsrapport år/dato: 2011/20.01.2012 Skatteoppkreveren i Nordreisa
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Kommentar til marginoppgjoret
Det har vært overskudd på marginoppgjøret de tre siste årene. Prosentsatsen 15. Det har ikke
vært endring i prosentsatsen for margin. Prosentsatsen er i samsvar med behovet for å sikre at
det ikke blir for lite avsatt margin.

3. Innfordring av krav

3.1 Restanseutviklingen

3.1.1 Totale restanser (forfalte debetkrav) og berostilte krav.

Skatteart

Sum restanse

Restanse
31.12.2011




Herav
berostilt
restanse
31.12.2011

Restanse
31.12.2010

Herav
berostilt
restanse

31.12.2010

Endring i
restanse

Reduksjon (-)
Øknin+

Endring i
berostilt
restanse

Reduksjon (-)
Øknin+

r. skatteart 7 640 229 405 934 7 499 205 491 599 + 141 024 - 85 665
Arbeids iverav ift




102 080 0




0




0 + 102 080 0
Artistskatt




0 0




0




0




0 0
Forsinkelsesrenter




418 192 7 637




465 684 7 637 - 47 492 0
Forskuddsskatt




149 613 0




149 613




0




0 0
Forskuddsskatt

erson




781 413 94 357




929 534 94 357 - 148 121 0
Forskuddstrekk




872 951 0




633 427




0 + 239 524 0
Geb r




0 0




0




0




0 0
Innfordrin sinntekter




99445 7 186




97 325 9 656 + 2 120 - 350
Inntekt av summarisk
feHeso'ør




0 0




0




0




0 0
Kildeskatt




0 0




0




0




0 0
Restskatt




555 858 0




526 174




0 + 29 684 0
Restskatterson 4 660 677 296 754 4 697 448 379 949 - 4 201 697 - 83 195
Sum restanse
diverse krav





571




34






Diverse krav




0 0




34 571






Sum restanse
pr. skatteart









inkl, diverse krav 7 640 229 405 934 7 533 776 491599





3.1.2 Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser

Den totale skatterestansen har endret seg fra kr 7 499 205 i 2010 til kr 7 640 229 i 2011.
Dette utgjør en økning i restanser med kr 141 024.

Av totale utestaende restanser har vi kr 1 565 000 som er vanskelig a innfordre —av disse
gjelder kr 175 000 personer som ikke bor i Norge. 1 person har om lag 1 million utestående.
Kr 3 274 000 gjelder konkurs —av disse gjelder kr 836 360 forskuddstrekk mot kr 491 374 i
2010. Mye av dette vil være vanskelig eller ikke mulig å innfordre. 3 aksjeselskap og 3
bedrifter registrert som Norsk avdeling av utenlandsk foretak er konkurs. 5 personlige foretak
er konkurs.

Årsrapport år/dato: 2011/20.01.2012 Skatteoppkreveren i Nordreisa
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Av restansene gjelder kr 120 000 et dødsbo og en person med innvilga gjeldsordning.

Berostilte restanser: Det har vært reduksjon i berostilte restanser fra 2010 til 2011 med kr kr
85 665. Ingen nye restanser er berostilt i løpet av 2011.

Avskrivninger: Det er avskrevet kr 477 341. Av dette beløp gjelder kr 345 649 aksjeselskap
som er gått konkurs og sletta i Enhetsregisteret. 4 selskap er sletta i enhetsregisteret. Kr
131 692 gjelder 3 dødsbo der ingen har overtatt ansvaret for utestående restanser.

Ettergivelse: Det har ikke vært foretatt ettergivelse av utestående fordringer i 2011.

Nedsettelse av pensjonsgivende inntekt: Det har vært foretatt nedsettelse av pensjonsgivende
inntekt, når utestående skatt ikke er betalt, med kr 83 901. 4 personer har fått nedsatt
pensjonsgivende inntekt.

Utlignet skatt i 2010 var kr 222 924 156 mot 2009 som var kr 209 874 607. Dette viser en
økning på kr 13 049 549.

Arbeidsgiveravgiften har endret seg fra kr 1 472 770 i 2010 til kr 4 247 134 per 31.12.2011.
Dette gir en økning på kr 2 774 364. Dette skyldes blant annet at bedrifter hjemmehørende i
Nordreisa, utfører sitt arbeid i andre kommuner, og skal da betale avgift etter satsene i den
kommunen de utfører mer enn 50 % av sitt arbeid i. Bedrifter hjemmehørende i Nordreisa,
som utfører sin virksomhet her, tilhører sone 5 og satsen for arbeidsgiveravgift er 0 %.

3.1.3 Kommentarer til restanser eldre år

Inntektsår Sum restanse
debet




Herav skatteart
"Restskatt —erson"




2009




998 790 638 632
2008




500 770 243 565
2007




911 064 491 938
2006 —1994 2 171 015




3.1.5 Kommentarer til restanseoppfolgingen for eldre år




Kontoret har gjennomgått.rapporten "Restanseliste —forelda krav" dato t.o.m. 31.12.2011.

Det er ingen krav som er foreldet per 31.12.2011

Kontoret har gjennomgått rapporten "Restanseliste —forelda krav- foreldelsesdato to.m.
31.12.2011.

Årsrapport år/dato: 2011/20.01.2012 Skatteoppkreveren i Nordreisa
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3,2 Innfordringens effektivitet

3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr. 30.06.2011
Nordreisa hadde et måIkrav for innfordringen av personlig restskatt 2009 på 94,8%.
Innfordret personlig restskatt var 90,0. Total restanse er vel 3. mill. Ca 1,2 mill gjelder
konkurser. 150' har vi tatt utlegg i bank men dette er ikke anvist oss før etter 30.06.11. Ca 1.
mill, regner vi ikke med å få inn og 400' kanskje mulig men vanskelig å innfordre.

I tillegg hadde vi utestående arbeidsgiveravgift på grunn av bedrifter som har tilhørt 1942
Nordreisa men nå er flyttet til riktig kommune. De henger etter med innbetaling av avgiften.

3.2.2 Vurdering av i hvilken grad, og hvordan innfordringsaktiviteten har påvirket
innfordringsresultatet

Det arbeides aktivt med innfordring kontinuerlig.

3.2.3 Omtale av spesielle forhold
Det siste kvartalet har Nordreisa kommune innført nytt regnskapssystem og ressursene på
skatt har vært noe omprioritert i forbindelse med dette. Det vil si at vi delvis har hatt kun 1
årsverk på skatt i denne perioden.

3.2.4 Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen
Kontoret jobber kontinuerlig med effektivisering og anser 2011 som et tilfredsstillende år.

3.3 Særnamskompetanse

Kontoret innehar særnamskomeptanse.

4 Arbeidsgiverkontroll

4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen
Kontoret deltar ikke i en interkommunal samarbeidsordning men kjøper kontroller. I 2011 er
det kjøpt 8 kontroller fra Tromsø og 2 kontroller fra Alta. De siste 2 kontrollene er utført av
kontoret her i Nordreisa.

4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller
Det har vært planlagt og gjennomført 12 kontroller i 2011. Dette er i henhold til kravet på 5
% . I 2010 var det planlagt å gjennomføre 12 kontroller men ved årets slutt var 10 kontroller
gjennomført.

4.3 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen
Det er gjennomført 12 kontroller. Alle kontrollene resulterte i anmerkninger på flere områder.
Det ble blant annet foreslått 3 endringsforslag i grunnlag arbeidsgiveravgift på til sammen kr
415 307. I tillegg har 8 bedrifter ikke foretatt korrekt innmeling/utmelding av arbeidstakere i
Aa-registeret hos NAV. 8 bedrifter hadde ikke sikret sine skattetrekksmidler i henhold til
regelverket. 9 bedrifter hadde ikke innbetalt forskuddstrekket i rett tid for en eller flere
terminer.

Årsrapport år/dato: 2011/20.01.2012 Skatteoppkreveren i Nordreisa
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r I tillegg var det blant annet anmerkning om: Fordel privatbruk firmabil, fordel telefon, ikke
levert standard revisjonsberetning, bruk av mellomregningskonto, manglende kollektiv
pensjonsordning, soneplassering, levering av oppgaver, dokumentasjon av reiseregninger og
påpakning om å sette seg inn i grunnleggende bokføringsprinsipper.

4.4 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen
Arbeidsgiverkontrollen har vært fullført som planlagt. Det har vært et godt år når det gjelder
ressurser på kontrollområdet. Målet med å gjennomføre 2 kontroller her på kontoret er nådd.

4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører
I 2011 har vi hatt samarbeid med Skatt Nord vedrørende utenlandske arbeidstakere i
Nordreisa. 4 arbeidsgivere har vært besøkt der problemstillingen har vært tatt opp. Utover
dette har ikke skatteoppkreveren deltatt i noen fellesaksjoner.

4.6 Gjennomførte informasjonstiltak
I 2011 har vi vært i kontakt med 41 nye bedrifter som er startet opp dette året. Det er blant
annet informert om NAV arbeidsgiver og arbeidstaker register og kravet til skattetrekkskonto.
Det er også sendt ut brosjyre med praktisk informasjon og nyttige nettsteder fra Skatteetaten.
Det er sendt egen brosjyre til NUF selskaper. I tillegg har det vært gitt informasjon til de 12
arbeidsgiverne vi har hatt inne for kontroll.

Sted/dato: 20.01.2012
-

Skatteoppkreverens signatur

Vedlegg: Årsregnskapet for 2011 - signert av skatteoppkreveren.

Årsrapport år/dato: 2011/20.01.2012 Skat-teoppkrevereni Nordreisa
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Nordreisa kommune
Helsetjenester

www.nordreisa.kommune.no

Notat

Til: Helse- og omsorgsutvalget, formannskapet

Fra: Tor Martin Nilsen

Referanse Dato

2010/3662-8 29.03.2012

Tilskudd for særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester levert i 2011

I henhold til Rundskriv IS-4/2012 - Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og
sosialtjenester i kommunene kan kommunene søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter 
knyttet til disse tjenestene. Når utgiftene i 2011 overstiger innslagspunktet på 935.000 per bruker, 
kan en søke om 80 % dekning av det overskytende.

Helse- og omsorgsavdelinga har beregnet lønnsutgiftene for 2011 til å være 32,792 mill kroner 
for 13 brukere. Når tilskuddet til psykisk utviklingshemmede som ligger i kommunens ramme er 
fratrukket, utgjør netto utgift på tjenester til disse brukerne på 28,405 mill hvorav en kan regne 
med refusjon på 13,000 mill. Tilsvarende refusjon for 2010 var 10,973 mill for samme antall 
brukere. Beregninga er gjennomgått og kommentert av KommRev Nord før refusjonskravet er 
sendt inn elektronisk til Helsedirektoratet.

Tidligere i år er det sendt inn refusjonskrav for 2008 og 2009 for utgifter som ikke var 
innrapportert tidligere på grunn av uklarheter i tidligere rundskriv. Kravet utgjør 1,670 million.

Forut for innsending av krav er det en omfattende intern registrerings- og 
dokumentasjonsprosess. Lønnsberegninga er basert på enkeltvedtak på tjenester og 
bemanningsfaktor til hver enkelt bruker. I tillegg blir alle avvik, f eks i form av sykefravær og 
ferievikar registrert fortløpende på de respektive avdelingene.

Med hilsen

Tor Martin Nilsen
konsulent
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/4225-8

Arkiv:                150

Saksbehandler:  Kjetil Hallen

Dato:                 17.04.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
10/12 Nordreisa formannskap 26.04.2012

Budsjettkontroll pr 31. mars 2012

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

Saksopplysninger

Det er gjennomført en budsjettkontroll for 1. kvartal 2012. Regnskap og budsjett for de tre første 
månedene er hentet ut fra det nye økonomisystemet Agresso for å analysere driften av 
kommunen i forhold til budsjettet for 2012.

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 inntekter og utgifter i regnskapet som er jevnt fordelt ut over året med de avvikene som 
finnes.

1.1 Sektor for administrasjon

Oversikten for sektoren:
1.1 Sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter -1 629 805 -1 545 148 - 84 657

Driftsutgifter 8 123 925 8 276 194 -152 269

Lønn 3 643 868 4 073 812 - 429 944

Pensjon 700 425 686 364 14 061

Varer og tjenester 3 779 632 3 516 018 263 614
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk
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De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Kostnader til etablering av nye flyktninger har vært på kr 354 000, denne utgiften vil 

utjevnes i løpet av året. På grunn av merinntekter i 2012 vil bosetting av flyktninger tas ved 
revideringen av budsjett 2012.

1.2 Sektor for levekår

Oversikten for sektoren:
1.2 Sektor for levekår Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter -2 912 962 - 3 366 416 453 454

Driftsutgifter 29 693 349 27 406 275 2 287 074

Lønn 20 299 478 18 804 648 1 494 830

Pensjon 3 289 522 3 197 941 91 581

Varer og tjenester 6 104 349 5 403 686 700 663
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Nordreisa VO har ikke mottatt refusjon fra staten, periodisert til kr 400 000.
 Kommunen har ikke mottatt refusjon for ordinær skoleskyss og funksjonshemmende hittil i 

år. Manglende refusjon utgjør pr 31. mars kr 387 000.  

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Flere av de vedtatte tiltakene innenfor sektoren vil ha innvirkning fra andre halvår, dette 

gjelder spesielt reduksjon av antall klasser Moan og Storslett skole samt effektivisering og 
naturlig avgang spes ped. Totalt skal disse tiltakene gi innsparing på 2,4 mill kr. Budsjettet 
er ikke periodisert i forhold til tiltakene, slik at avviket pr 31. mars skal være ca 1,2 mill kr.

 Manglende inntektsføring av refusjon sykepenger utgjør ca kr 300 000.   
 Barnehagetilskuddene til private barnehager blir betalt ut hver mnd, beløpene er belastet 

regnskapet til og med mai mnd. Nordreisa kommune vil i løpet av våren kontrollere 
tilskuddene ut i fra informasjon fra de private barnehagene. En eventuell differanse vil bli 
tatt gjennom revideringen av budsjettet.

Det er også vært å merke seg at barnevernstjenesten så langt i år er i balanse.

1.3 Sektor for helse og sosial

Oversikten for sektoren:
1.3 Sektor for helse og sosial Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter - 4 319 074 -8 370 503 4 051 429

Driftsutgifter 39 175 724 38 993 626 182 098

Lønn 24 789 731 26 591 020 -1 801 289

Pensjon 4 888 430 5 633 807 -745 377 

Varer og tjenester 9 497 564 6 768 799 2 728 765
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Refusjon fra UNN vedrørende drift av desentraliserte spesialisthelsetjenester på 3,75 mill er 

ikke regnskapsført. Refusjonen er avtalefestet for 2012.
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De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Hovedavvik på fast lønn skyldes at midlene til Aleris fortsatt er budsjettert på fast lønn og 

ikke på varer og tjenester, dette utgjør pr 31. mars 1,1 mill. 
 Et annet mindreforbruk på lønn skyldes at variabel lønn betales etterskuddsvis, dette utgjør 

kr 300 000.-
 Driftstilskuddet til ASVO er belastet regnskapssystemet ut mai mnd, differansen utgjør kr 

325 000.
 Tilskudd til annen privat tjenesteleverandør er belastet regnskapet for hele året, differansen 

utgjør kr 1 035 000.

1.4 Utviklingsavdelingen

Oversikten for avdelingen:
1.4 Utviklingsavdelingen Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter -716 905 -1 268 263 551 358

Driftsutgifter 4 048 775 4 343 062 -294 287

Lønn 2 130 678 2 174 354 -43 676 

Pensjon 459 882 483 657 -23 775

Varer og tjenester 1 458 215 1 685 051 -226 836
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avvikene er:
 Inntekter og utgifter kommer på ulike tidspunkt og avvikene vil utjevne seg i løpet av året. 

Alle de siste års regnskap viser at det er praksis.

1.5 Anleggsdrift

Oversikten for avdelingen er:
1.5 Anleggsdrift Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter -285 489 -335 233 49 744

Driftsutgifter 3 898 856 4 141 099 -242 243

Lønn 1 526 938 1 194 029 332 909

Pensjon 159 441 187 328 -27 887

Varer og tjenester 2 212 477 2 759 742 -547 265
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

Anleggsdriften er stort sett i balanse.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Høyere beredskapslønn brannmannskaper enn budsjettert på kr 160 000.-

1.5 Selvkost Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter -4 517 854 -4 656 432 -138 578

Driftsutgifter 1 328 462 2 269 067 - 940 605
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
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 Mindre utgifter til materiellvedlikehold på kr 360 000, mindre forbruk på strøm på kr 200 
000 samt at ikke disponerte midler på kr 195 000 ikke er brukt. 

1.6 Bygg og eiendom

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

Driftsinntekter -1 077 302 -1 174 718 97 416

Driftsutgifter 7 929 405 6 285 247 1 644 158

Lønn 3 703 525 3 314 659 388 866

Pensjon 832 041 717 430 114 611

Varer og tjenester 3 393 839 2 253 158 1 140 681
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

Mva utgjør en stor del av utgiftene og inntektene innenfor bygg og eiendom, beløpet er kr 
526 000. 

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er (manglende inntekter):
 Ikke regnskapsført husleie fra NAV på kr 126 000.-
 Internsalg fra VA periodisert til kr 250 000 regnskapsføres på slutten av året

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Avviket innenfor lønn og pensjon på kr 370 000 skyldes bruk av sykevikarer, der refusjonen 

ikke er regnskapsført
 Ansvarsforsikring på kr 224 000 er betalt for hele året men er feilperiodisert
 Overforbruk oppvarming på kr 400 000 da det er flatt budsjettert, et riktigere bilde over reelt 

forbruk kommer med 2. kvartalsrapport 

1.7 Skatt og rammetilskudd

Oversikten er:
1.7 Skatt og rammetilskudd Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter - 72 653 498 - 73 371 833 718 335

 Skatt på inntekt og formue - 23 814 980 -23 528 834 -286 146

 Eiendomsskatt -3 788 550 - 3 801 000 12 450

 Statlige rammetilskudd -42 211 500 -42 211 500 0

 Inntektsutjevning -2 500 635 -2 704 256 203 621

 Refusjon merverdiavgift fra investeringer -231 030 - 1 028 075 797 045

 Øvrige generelle statstilskudd -106 803 -98 168 -8 635
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 2011.

 Budsjett og regnskap for eiendomsskatt er kvartalsvis. 
 Statlige rammetilskudd, herunder innbyggertilskudd, Nord-Norge-tilskudd og skjønnsmidler 

fra Fylkesmannen kommer i 10 terminer, der 3 av 10 terminer kommer i første kvartal.
 Skatt og rammetilskudd er stort sett i forhold til budsjettet, men det er mulig av 

skatteinntektene må tas med i revideringen av budsjett 2012.
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 Det overføres 40% av MVA fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet. Beløpets størrelse 
er avhengig av Fylkesmannens godkjenning og at alle investeringsprosjekter forløper i 
henhold til planene. Dette må muligens justeres i budsjettrevideringen.  

 Øvrige generelle statstilskudd (rentekompensasjon) har tatt utgangspunkt i prosentvis inntekt 
hver mnd i 2011 (som er lik 2010).

1.8 Renter og avdrag

1.8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter 

 Renteinntekter - 902 375 - 1344 500 442 125

 Utbytte Ymber 0 0 0

Driftsutgifter 

 Renteutgifter 1 510 509 4 625 681 -3 115 172

 Avdrag 2 664 925 3 283 844 - 618 919
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Lavere renteinntekter enn budsjettert.
 Utbytte fra Ymber AS utbetales i desember.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Ut fra vår erfaring viser ikke regnskapssystemet det rette utgiftsnivået på renter og avdrag. 

Dette må gås nøye gjennom før formannskapsmøtet. En bedre oversikt må framvises på 
møtet. 

Lønn og pensjon utgjør den største andelen av driftsutgiftene. I oversikten nedenfor er alle 
lønnsposter tatt med. Differansen mellom regnskap og budsjett skyldes i all hovedsak at det er 
regnskapsført mer i refusjoner enn det som er budsjettert, samtidig som avviket på lønn mellom 
regnskap og budsjett er mindre enn avvikt på refusjonene. 

Pensjonskostnadene har hittil i år vært mindre enn budsjettert, men her vil størrelsen på 
premieavviket spille en stor rolle ved slutten av året. 

Totalt pr 31. mars 2012 Regnskap Budsjett Avvik
Sum alle lønnsposter 57 034 404 56 579 313 455 091

Refusjoner sykepenger - 1 711 814 -684 000 -1 027 814

Sum alle lønnsposter inkl. refusjoner 55 322 590 55 895 313 - 572 723

Pensjon 10 481 181 11 045 803 - 564 621

Vurdering

Denne budsjettkontrollen har vist at det fortsatt er flere inntekter og utgifter som bør 
periodiseres bedre i det nye regnskapssystemet. Det nye systemet gir gode muligheter for det, 
slik at neste budsjettkontroll kan bli enklere å gjennomføre. Årsaken til at periodiseringen ikke 
er gjort tidligere har vært hovedsakelig av ressurser i forbindelse med innføring av nytt 
økonomisystem. Av samme årsak er det ikke utført budsjettreguleringer som ville gitt en 
riktigere oversikt.  
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Tilskuddene til barnehagene vil bli gjennomgått på nytt og er det nødvendig med 
budsjettrevidering vil det også bli gjort. Barnevernet er for første gang på lenge i balanse, noe 
som er nødvendig ved en stram kommuneøkonomi. 

På noen områder har forutsetningene endret seg siden budsjettprosessen, dette gjelder spesielt 
inntekter på områdene ressurskrevende tjenester og integreringstilskudd. Endringene vil bli tatt i 
forbindelse med revideringen av budsjettet. Endringene er heldigvis positive, noe som vil lette 
arbeidet med å dekke inn kr 2,488 mill av tidligere års underskudd som ikke ble gjort i 2011. 

Skatt på inntekt og formue samt inntektsutjevning er vanskeligst å forutsi. Med utgangspunkt i 
fjorårets inntekter er resultatet likevel godt. Likevel kan det være nødvendig å revidere 
budsjettet innenfor dette området. Utbyggingen av Guleng 3 og framdriften på Storslett skole 
påvirker mva inntektene i stor grad. Gode framdriftsplaner er nødvendig for å kunne treffe med 
inntektene fra mva fra investeringsbudsjettet. Investeringsprosjektene er også avhengig av 
godkjenning fra Fylkesmannen. På grunn av disse forholdene må det vurderes om mva 
inntektene må revideres. 

Budsjettkontrollen viser som nevnt tidligere at utgiftene til renter og avdrag må sees spesielt på i 
dagene som kommer. Administrasjonen ønsker å komme med bedre kvalitetssikrede tall på 
formannskapsmøtet.

Budsjettkontrollen pr 31. mars viser at kommunen har kontroll på budsjett og regnskap, men 
renter og avdrag må gjennomgås nærmere. Alle andre avvik er forklart under hver sektor. Med 
utgangspunkt i budsjettkontrollen ser det ut som at kommunen kan holde budsjettet, samtidig 
som eventuell budsjettrevidering kan gå lettere enn tidligere antatt. 
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