
       
 

 

Møteinnkalling     
 

 

Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 

Dato: 11.06.2015 

Tidspunkt: 09:00 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til 

postmottak@nordreisa.kommune.no  – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en 

bekreftelse på at den er registrert, dersom dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta 

kontakt pr. telefon. 

 

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
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Fra: Eskild Johansen (Tromsogfinnmark@tvaksjonen.no)
Sendt: 27.05.2015 23:07:42
Til: Post Nordreisa
Kopi: 

Emne: Anmodning om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2015
Vedlegg: Praktiskinfo_TVA2015.ppt;REGISTRERINGSSKJEMA FOR 
BK_KK_2015.doc;TVAkomiteebrosjyre.pdf;Kommunebrev fra TV-aksjonen - Kommune 
Nordreisa.pdf
Til Ordfører i Nordreisa Kommune

?Anmodning om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2015

Vi håper din kommune er klar til årets TV-aksjon og ber herved om at kommunekomitee opprettes. 

Vedlag ligger informasjon om årets Tv-aksjon og registreringskjema for årets kommunekomite. 
Vi håper den eller online - registrering linket under -  kan benyttes og at registreringen kan 
gjennomføres innen 15. Juni 2015.

Lykke til med arbeidet!

<iframe 
src="https://docs.google.com/forms/d/1_9ny4lXyHewjzLtK7VIkkp_zVVy50h7jVdXBM5rXkgk/viewform?
embedded=true" width="760" height="500" frameborder="0" marginheight="0" 
marginwidth="0">Loading...</iframe>

https://docs.google.com/forms/d/1_9ny4lXyHewjzLtK7VIkkp_zVVy50h7jVdXBM5rXkgk/viewform?
usp=send_form

Med vennlig hilsen

Eskild Johansen
fylkesaksjonsleder Troms og Finnmark
TV-aksjonen NRK Regnskogfondet

Tlf.: +47 480 05 725
Adresse: Nedre Kardemomme 16, 9130 Hansnes

Blimed.no

Side 1 av 1
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Regnskogen er avgjørende for klodens klima, 

vår felles framtid og for 260 millioner mennesker 

som har regnskogen som sitt hjem.
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1
DAG

2 
TIMER

2 300 000
HUSSTANDER

100 000 
BØSSEBÆRERE

7 000 
FRIVILLIGE-�6�-



Bøssebærere

Kommunekomiteer/ Bydelskomiteer 
(KK/BK)

Fylkesaksjonskomiteer/ 
Byaksjonskomiteer (FAK/BAK)

Fylkesaksjonsledere (FAL)

Område-/Rodeledere

TV-aksjonssekretariatet Regnskogfondet

Naturvernforbundet

NRK

ORGANSERINGEN AV TV-AKSJONEN

Framtiden i våre 
hender

Miljøagentene

Utviklingsfondet
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KJERNEN I TV-AKSJONEN

Frivillige

500 komiteer 
7000 frivillige               

100 000  bøssebærere

Markedskampanje

NRK

Organisasjoner, 
trossamfunn,  
fagforeninger

Næringsliv / 
ringedugnad

Regnskogfondets 
ansatte og 
medlems-

organisasjoner

PR og event

Undervisnings-
opplegg og 
skoleturné
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FORDELING AV
INNTEKTER 
TV-AKSJONEN 2014
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Nasjonalt snitt pr innbygger 2014: 49,13 kr

TOTALRESULTAT PER
INNBYGGER 2014
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HVORDAN HAR DET
GÅTT I DIN
KOMMUNE?
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Komitéen

Ordfører

Næringsliv

Lokalmedia

Lag, foreninger, 
organisasjoner

Kirker, 
menigheter og 

andre 
trossamfunn

Regnskogfondet

Skoler

TV-AKSJONSKOMITEEN – LETTERE MED FLERE
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TV-AKSJONSKOMITÈEN
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33 34 35 36 37 38 39 40 41

august september oktober

Fylkesaksjonsmøter

Regionsmøter 

Fylkesaksjonsmøter

Regionsmøter 

Ringe gamle 

bøssebærere

Ringe gamle 

bøssebærere

Aktiv rekruttering

Stands

Events

Konserter

Ringing

Organisasjoner

Etc.

Aktiv rekruttering

Stands

Events

Konserter

Ringing

Organisasjoner

Etc.

Gjennomføre

Infrastruktur

BB sentraler

Telling

Gjennomføre

Infrastruktur

BB sentraler

Telling

PressedekningPressedekning

KampanjerKampanjer

Bøssebærertelefonen åpen (02025)Bøssebærertelefonen åpen (02025)

NRKNRK

P3P3

www.giverstafett.nowww.giverstafett.no

3231

Utsendelse

Materiell

Utsendelse

Materiell

TV-AKSJONSPERIODER
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Antall bøssebærere øker med antall vervetiltak: 

• Ring tidligere bøssebærere

• Media

• Skoler

• Facebook-kampanje

• Stands

Direkte kontakt fungerer alltid best!

Bøssebærere kan melde seg ved å:

•Ringe 02025

•Registrere seg på www.blimed.no

•SMS: send TVA til 2080 

Bøssebærerdatabasen gjør vervingen enklere: 

www.tvbase.no

HVORDAN REKRUTTERER VI BØSSEBÆRERE?
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Bøssebærere på rett sted:

• Kart og roder

Bøssebærere til rett tid:

• Det offisielle starttidspunkt; kl 16:00

Bøssebærere av god kvalitet:

• Lokale bøssebærere

• Voksne med barn 

• Motiverte 

NOK BØSSEBÆRERE PÅ RETT STED, 
TIL RETT TID OG AV GOD KVALITET
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FØR
TV-AKSJONEN

18. OKTOBER ETTER 
TV-AKSJONEN

giverstafett.no: næringsliv 
og organisasjoner, skoler og 
menigheter

18. oktober. 2015

- Bøsseinnsamling
-Givertelefon 200 kroner
-Betaling på nett/konto 

Givertelefon
820 44 110

Innsamlingskonto
8380 08 09005 Betaling på nett/konto

Barnehager, skoler og kirker

Konserter, diverse 
arrangementer

Kommune- og fylkesbidrag

GIVERMULIGHETER TV-AKSJONEN 2015
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 Forankring i by/kommunestyret
 Ta med ordføreren på mobiliseringsarrangementer
 En godt sammensatt komite
 Oppdaterte rodekart
 Riktige rodestørrelser
 Riktig antall bøssebærere
 Voksne, lokale bøssebærere
 Starttidspunkt kl.16.00 på aksjonsdagen
 En velorganisert aksjonsdag fra A-Å
 Kort reisevei til oppmøtested
 Lokal synlighet

Husk å bestille perfekt bøssebærervær:
Skyet, oppholdsvær uten fare for regnbyger! 

SJEKKLISTE FOR TV-AKSJONEN
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BLIMED.NO
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TV-aksjonen for bedrifter og organisasjoner

•Konkurranse om å bli «beste 
næringslivskommune»  

•Enkelt å gi og utfordre andre bedrifter på 
giverstafett.no

•Oppskrift for lokal organisering ga rekord både i 
2013 og 2014 (Ringedugnad)

GIVERSTAFETT.NO
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ERFARINGER MED RINGEDUGNADEN

0

2000

4000

6000

8000

2011 2012 2013 2014

Antall givere siste fire år
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SKOLER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG
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PR OG MEDIA
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FACEBOOK OG SOSIALE MEDIER
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SAMARBEIDSPARTNERE
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Takk for meg

Lykke til!
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• Hvordan jobber komiteene for å sikre at alle husstander får besøk?

• Hvordan kan komiteene få flere skoler til å engasjere seg i TV-

aksjonen? 

• Hvordan kan komiteene få lokalt næringsliv på banen for TV-aksjonen?

• Hvordan kan komiteene jobbe for å få flere presseoppslag lokalt?

• Del i grupper og be disse presentere ideene sine fra diskusjonene

• Gruppene må komme med konkrete forslag til hvordan de 

kan løse utfordringene

OPPGAVER FOR DISKUSJON

-�27�-



• Oppdater bøssebærerdatabasen (tvbase.no) med informasjon om oppmøtetid 
og sted

• Materiell sendes til materiellmottaker som er registrert hos TV-aksjonen

• Bøssemateriell sendes til bøssemateriellmottaker som er registrert 
hos TV-aksjonen
• Bøssemateriell kommer i uke 40
• Bøssene skal ikke vises frem før 18. oktober!

• Opptelling på aksjonsdagen:
• Bøssekonto: 5083 05 65806
• Tvungen KID

• TV-aksjonskonto: 8380 08 09005

• Hold god kontakt med fylkesaksjonslederen deres. 
Dere vil etter hvert få mer viktig informasjon fra henne/han!

HUSKELISTE
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REGISTRERINGSSKJEMA FOR BYDELS-

/KOMMUNEKOMITEER 2015 

Returneres til:       

Eskild Johansen – email: tromsogfinnmark@tvaksjonen.no 

innen 15.juni 2015   

 

FYLL UT: 

FRA KOMITEEN I KOMMUNENR: 

BYDEL/KOMMUNENAVN: 

HVOR MANGE BØSSEBÆRERE MÅ DERE TOTALT HA FOR Å FÅ FULL BØSSEBÆRERDEKNING: 

 

MELDING TIL FYLKESAKSJONSLEDER OM VALGT KOMMUNEKOMITÉ FOR TV-AKSJONEN 

NRK REGNSKOGFONDET  2015 

LEDER AV KOMITEEN 

NAVN: 
ADRESSE:  
POSTNR:          POSTSTED:  
E POST: 
TLF/ MOB: 
 

MATERIELLMOTTAKER (Den som får tilsendt brosjyrer/plakater/t- skjorter/bøssemateriell)  
(IKKE bruk postboksadresse da materiellet leveres direkte på døren) 
 
NAVN: 
LEVERINGSADRESSE: 
POSTNR:   POSTSTED: 
EPOST: 
TLF/MOB: 
 

BØSSEBÆRERANSVARLIG (Den som har ansvar for tvbase.no og som får tilsendt melding om sentralt 

påmeldte bøssebærere via nett og 02025)  

NAVN: 
E-POST:  
TLF/ MOB: 
ADRESSE: 
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POSTNR:   POSTSTED:  
 

NB. Husk å fylle inn alle medlemmer slik at alt materiell blir sendt til riktig mottaker for å unngå 

forsinkelser.  

ØVRIGE MEDLEMMER AV KOMITEEN: 

 
KARTANSVARLIG:      EPOST:     
    
NÆRINGSLIVSANSVARLIG:     EPOST:     
      
SKOLEANSVARLIG:     EPOST:                                                                               
           
PRESSEANSVARLIG:      EPOST:     
     
MARKEDSANSVARLIG:      EPOST: 
 
 
VENNLIGST FYLL INN OPPLYSNINGER OM OPPMØTESTED OG – TID FOR BØSSEBÆRERNE DEN 18. 

OKTOBER I BBDB PÅ www.tvbase.no innen 15.juni 2015. OPPLYSNINGENE KAN OGSÅ  FYLLES INN 

HER OG SENDES TIL FYLKESLEDER. OPPLYSNINGER VIL BLI GITT TIL SENTRALT PÅMELDTE 

BØSSEBÆRERE. KORREKT INFORMASJON ER VIKTIG! 

VI STARTER BØSSEBÆRINGEN I VÅR KOMMUNE KLOKKEN 1600. HVIS ANNET TIDSPUNKT, FYLL UT 
KLOKKESLETT__________ 
 
FØLGENDE OPPMØTESTED(ER) FOR BØSSEBÆRERE ER GJELDENDE FOR VÅR KOMMUNE. HVIS FLERE 
STEDER FYLL UT FOR HVERT STED. 
 
LOKALETS  NAVN:___________________________________________________________________ 
 
ADRESSE:__________________________________________________________________________ 
 
POSTNR:___________________POSTSTED:_______________________________________________ 
 
VI HAR BEHOV FOR TOTALT ANTALL ___________________BØSSEBÆRERE TIL_________STK RODER 
 
 
LOKALETS NAVN:____________________________________________________________________ 
 
ADRESSE:__________________________________________________________________________ 
 
POSTNR:___________________POSTSTED:_______________________________________________ 
 
VI HAR BEHOV FOR TOTALT ANTALL ___________________BØSSEBÆRERE TIL_________STK RODER 
 
 
LOKALETS NAVN:____________________________________________________________________ 
 

-�30�-
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ADRESSE:__________________________________________________________________________ 
 
POSTNR:___________________POSTSTED:_______________________________________________ 
 
VI HAR BEHOV FOR TOTALT ANTALL ___________________BØSSEBÆRERE TIL_________STK RODER
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VI SKAL  
VOKTE  
REGNSKOGEN
KJÆRE TV-AKSJONSKOMITÉ,
LYKKE TIL MED Å LAGE TIDENES BESTE  
TV-AKSJON I DIN KOMMUNE! 
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LEDER
Du skal koordinere TV-aksjonen i din 
kommune/bydel. Du får støtte og hjelp til dette 
av fylkes- eller byaksjonslederen som er ansatt 
i TV-aksjonen. Kontaktinformasjon finnes 
bak på brosjyren. Viktige suksessfaktorer er 
jevnlige møter og gode støttespillere som fyller 
de andre rollene i komiteen. Det vil også være 
naturlig at du er talsperson for TV-aksjonen i 
lokalmediene eller utpeker andre til dette.

BØSSEBÆRERANSVARLIG
Du skal ha oversikt over bøssebærervervingen.
Sammen med de andre i komiteen skal 
du sørge for å ha nok bøssebærere til 
aksjonsdagen. Viktige suksessfaktorer for å 
oppnå dette er å sørge for oppdaterte kart og 
roder, ringe opp tidligere bøssebærere, verve 
nye, samt ha oversikt over sentralt påmeldte 
bøssebærere (tvbase.no).

BØSSE- OG MATERIELLMOTTAKER
Du er den som mottar kampanjemateriell og
distribuerer dette. Synliggjør TV-aksjonen i din
kommune. Du kan for eksempel stå på 
stands for å verve bøssebærere, henge opp 
plakater, spre brosjyrer på nærbutikken, 
universitetet, kinoen og andre steder. Det 
finnes også masse materiell på blimed.no, for 
eksempel digitale bannere som kan brukes på 
kommunenes hjemmesider. Du vil også motta 
bøssemateriellet når aksjonsdagen nærmer 
seg og du er ansvarlig for å klargjøre bøssene 
til aksjonsdagen. Bøssen med dekor må ikke 
synliggjøres før aksjonsdagen.

DERE GJØR TV-AKSJONEN  
TIL EN SUKSESS!
TV-aksjonskomiteene er helt avgjørende for en vellykket aksjon. Norges ordførere leder over 500 
TV-aksjonskomiteer. 7 000 frivillige legger til rette for 100 000 bøssebærere som skal ut og gå.  
18. oktober får alle husstander i Norge besøk av en bøssebærer. Takket være denne innsatsen har vi 
siden 1974 samlet inn mer enn 7,5 milliarder kroner, og millioner av mennesker har fått livsviktig hjelp. 
I år går TV-aksjonen til Regnskogfondet og deres arbeid for å redde regnskog i nært samarbeid med 
menneskene som bor der. Regnskogen er avgjørende for klodens klima, for vår felles framtid og for 
260 millioner mennesker som har regnskogen som sitt hjem.

Med TV-aksjonsmidlene skal vi redde et regnskogsområde større enn Norge og Danmark til sammen.

Mange av dere har travle hverdager, men velger likevel å bruke tid på å hjelpe andre gjennom TV-
aksjonen. Med denne brosjyren håper vi å gjøre det enklere å organisere og gjennomføre aksjonen. 
Tilbakemeldinger fra dere viser at ved å dele komitéarbeidet på flere, blir det både enklere og 
bedre. Ikke nøl med å kontakte by- eller fylkesaksjonslederen i ditt område for hjelp eller innspill.

«TV-aksjonen er en fantastisk mønstring av frivillighet. Giverglede er en stor ressurs, 
som utnyttes enda bedre med god lokal organisering. Da jeg ble ordfører, tok vi nye 
grep. Vi etablerte en bredt sammensatt kommunekomite. Slik fikk vi store deler av 
lokalsamfunnet med på å ta ansvar. Næringsliv, frivillig sektor, kommunen, alle skal 
med!  Vi kan glede oss over fantastisk bedring av resultatene, og jeg ser fram til å 
sette ny rekord i årets aksjon.» - Nina Sandberg, ordfører i Nesodden kommune

Basert på innspillene deres om at arbeidet
blir lettere når man deler arbeidsoppgavene,
foreslår vi at komiteen også har medlemmer
som kan fylle de forskjellige rollene nedenfor.
Det gir flere bøssebærere og økt
engasjement i lokalmiljøet.

SKAPE MEDIEOPPMERKSOMHET
Det er viktig å gjøre dine lokalmedier
oppmerksomme på aktiviteter som skjer i
forbindelse med TV-aksjonen. Vis fram det 
fantastiske engasjementet som skjer i ditt 
lokalmiljø for årets aksjon. Lag en liste med
kontaktinformasjon til lokalmedia så du enkelt
kan sende redaksjonene en e-post eller ringe.
Det finnes også mye materiell for pressen som
faktabokser, bilder og historier på blimed.no.
For hjelp i mediearbeidet kan du kontakte fylkes- 
eller byaksjonsleder.

PROMOTERE SKOLEOPPLEGGET
Oppfordre skoler til å ta i bruk TV-aksjonens
undervisningsopplegg som er tilgjengelig på
blimed.no. Mange skoler arrangerer auksjonerDISSE ROLLENE ER OFTE DEKKET I KOMITEENE:

og basarer til inntekt for TV-aksjonen. Det vil
være mulig å synliggjøre bidrag og aktiviteter på 
blimed.no. Det er også viktig å tipse lokalmedia 
om disse arrangementene. Husk å få lærerne til å 
sende med barna ranselpost, slik at foreldre kan 
melde seg som bøssebærere.

ENGASJERE NÆRINGSLIVET
Invitér en med nettverk i næringslivet til å 
sitte i kommunekomiteen. Vedkommende kan 
ta kontakt med nøkkelpersoner i det lokale 
næringslivet for å engasjere så mange bedrifter 
som mulig til å være med på TV-aksjonen 
gjennom giverstafett.no. Nærbutikken kan for 
eksempel utfordres til å gi penger, for så å sende 
oppfordringen videre til andre næringsdrivende. 
Alle bidrag vil synliggjøres på giverstafett.no. 
Dere kan også planlegge og gjennomføre en 
ringedugnad hvor næringslivsledere møtes for å 
ringe rundt til sine nettverk med en oppfordring 
om å bidra. For mer informasjon og hjelp til 
dette arbeidet kan du kontakte fylkes-eller 
byaksjonsleder.

HVORDAN ENGASJERE LOKALMILJØET?
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Kommunekomité, Nesodden kommune
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blimed.no
TV-AKSJONSKONTO  BØSSEBÆRERTELEFON

8380 08 09005 02025
VÅRE GIVERKANALER, 

SE BLIMED.NO

KONTAKTINFORMASJON

Byaksjonsleder Oslo

Fylkesaksjonsleder Akershus

Fylkesaksjonsleder Buskerud 

Fylkesaksjonsleder Østfold

Fylkesaksjonsleder Aust- og Vest-Agder

Byaksjonsleder Bergen

Fylkesaksjonsleder Hordaland

Fylkesaksjonsleder Trøndelag

Byaksjonsleder Trondheim

Fylkesaksjonsleder Møre og Romsdal

Fylkesaksjonsleder Hedmark

Fylkesaksjonsleder Oppland

Fylkesaksjonsleder Telemark

Fylkesaksjonsleiar Sogn og Fjordane

Fylkesaksjonsleder Nordland

Fylkesaksjonsleder Troms og Finnmark

Fylkesaksjonsleder Vestfold

For generelle henvendelser: post@tvaksjonen.no

akershus@tvaksjonen.no

buskerudogvestfold@tvaksjonen.no

ostfold@tvaksjonen.no

agder@tvaksjonen.no

bergen@tvaksjonen.no

hordaland@tvaksjonen.no

trondelag@tvaksjonen.no

trondheim@tvaksjonen.no

moreogromsdal@tvaksjonen.no

hedmark@tvaksjonen.no

oppland@tvaksjonen.no

telemark@tvaksjonen.no

sognogfjordane@tvaksjonen.no

nordland@tvaksjonen.no 

tromsogfinnmark@tvaksjonen.no

buskerudogvestfold@tvaksjonen.no

oslo@tvaksjonen.no facebook.com/tvaoslo

facebook.com/tvaakershus

facebook.com/tvabuskerud

facebook.com/tvaostfold

facebook.com/tvaagder

Fylkesaksjonsleder Rogaland rogaland@tvaksjonen.no facebook.com/tvaksjonenrogaland
facebook.com/tvaksjonenstavanger

facebook.com/tvabergen

facebook.com/tvahordaland

facebook.com/tvaksjonentrondelag

facebook.com/tvaksjonentrondheim

facebook.com/tvamoreogromsdal

facebook.com/tvaopplandoghedmark

facebook.com/tvaopplandoghedmark

facebook.com/tvaksjonentelemark

facebook.com/tvasognogfjordane

facebook.com/tvanordland

facebook.com/tvafinnmark
facebook.com/tromstvaksjonen

facebook.com/tvavestfold

MILJØMERKET

241

Trykksak

600-�34�-



  
  

Til Ordfører  

Lidvart Agnar Jakobsen  

Nordreisa Kommune  

Sentrum 17  

9156 STORSLETT  

  

   

 Hansnes, 27. mai 2015  
  

Anmodning om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2015  
  

Tusen takk for innsatsen din perle av en kommune gjorde for TV-aksjonen i fjor!  TV-aksjonen 2015 
går til Regnskogfondet og sammen skal vi bevare noen av verdens største, sammenhengende 

regnskogsområder i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea. Disse områdene er større enn Norge 

og Danmark til sammen. Aksjonen arrangeres søndag 18. oktober. Kommunekomiteen er avgjørende 
for å mobilisere organisasjoner, skoler, næringsliv, foreninger, idrettslag og bøssebærere.  Vi håper 

du vil medvirke til at årets TV-aksjon blir en knallsuksess ved å påta deg vervet som leder for 

kommunekomiteen i din kommune.   

  

Som leder for kommunekomiteen er du en døråpner og et ansikt utad for organiseringen av verdens 
største dugnad og innsamlingsaksjon. Komiteen bør også bestå av ressurspersoner fra kommune, 

skole, foreninger og næringsliv som kan bidra til å engasjere frivillige og bøssebærere til årets aksjon. 

Vedlagt finner du en brosjyre med forslag til oppgaver og roller som komiteen kan ta på seg for å 
mobilisere så mange lokale støttespillere som mulig. Ved å inkludere flere mennesker i komiteen som 

oppgavene kan fordeles på blir arbeidet lettere for hvert enkelt medlem.  

  

Verdens regnskoger er under et voldsomt press og hvert minutt forsvinner store regnskogsområder – 

for alltid. Regnskogen forsyner verden med mat, vann, og medisiner, og bidrar til å regulere klimaet 

på kloden. Den er dessuten hjemmet til om lag 260 millioner mennesker. Disse blir drevet ut i 
fattigdom hvis skogene raseres. Ved å bevare regnskogene, bevarer vi også et biologisk skattkammer 

som rommer 50–80 prosent av landjordas arter.   

  

Når kommunekomiteen er utnevnt, ber vi om at sammensetningen av denne fylles ut på vedlagte 

registreringsskjema og returneres til fylkesaksjonsleder innen 15. juni.    

 Det vil opprettes en fylkesaksjonskomité i Troms som ledes av fylkesmannen. Fylkesaksjonskomiteen vil 

fungere som en regional støttespiller i gjennomføringen av innsamlingen.    

  

Vi gleder oss til en ny og spennende TV-aksjon, og ser frem til et godt samarbeid med din flotte 

kommune.    

  

Med vennlig hilsen,   

  

   
 Fylkesleder Troms og Finnmark tromsogfinnmark@tvaksjonen 48 00 58 25  
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Lovlighetskontroll av årsbudsjett 2015, tilbakemelding på økonomiplan 
2015-2018 og svar på søknad om godkjenning av låneopptak 
 
Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Nordreisa kommune av 13. januar 2015 med 
oversendelse av vedtak i Nordreisa kommunestyre av 17. desember 2014 om årsbudsjett 2015 
og økonomiplan 2015-2018 (sak 60/14) med tilhørende budsjettskjemaer og økonomiske 
oversikter.  
 
Videre viser vil til kommunens brev av 17. april 2015 med oversendelse av vedtak i sak 2/15 
om revidering av årsbudsjett 2015, og søknad om forlenget inndekningstid for tidligere års 
underskudd. I samme brev søkte kommunen om godkjenning av låneopptak i 2015.  
 
Til slutt vises det til brev av 29. mai 2015 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
med godkjenning av plan for inndekning av underskudd.  
 

------------------------------------------------- 
 
Fylkesmannen har gjennomført lovlighetskontroll av Nordreisa kommunes vedtak om 
årsbudsjett 2015. Gjennom kontrollen har vi ikke funnet forhold som tilsier at vedtaket 
må oppheves. Vi ber om at kommunen merker seg våre kommentarer.  
 
Regnskapet for 2014 viste at kommunen ikke klarte å dekke inn tidligere års 
underskudd som budsjettert (10,3 mill. kr), og at det ble et nytt merforbruk på 0,469 
mill. kr. Som følge av den manglende inndekningen i 2014 vedtok kommunestyret 26. 
mars 2015 i sak om revidering av budsjett 2015 å dekke inn 1,2 mill. kr. i 2015, 5,5 mill. 
kr. i 2016 og 4,069 mill. kr. i 2017. Det ble søkt om godkjenning av slik inndekning i 
kommunens brev av 17. april 2015.   
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt godkjenning til inndekning av 1,2 
mill. kr. i 2015 og 9,57 mill. kr. i 2016. Departementets godkjenning innebærer at det i 
kommunens inndekningsplan er lagt inn for lite inndekning i 2016, ettersom kommunen 
i utgangspunktet hadde planlagt og søkt om inndekning også i 2017.  
 
Fylkesmannen tar forbehold om kommunens gjeldende økonomiplan, og vi legger til 
grunn at kommunen innarbeider inndekning av underskudd i tråd med forpliktende 

 
 

-�36�-



Side 2 av 13 

 

plan som er godkjent av departementet i kommende rullering av økonomiplanen, og 
gjennomfører nødvendige tiltak i driften for å imøtekomme den nye utfordringen.  
 
Fylkesmannen vil uttrykke bekymring for den økonomiske utviklingen i kommunen det 
siste året. Det er svært viktig at hele kommuneorganisasjonen i inneværende år og i 
tiden fremover har stort fokus på økonomistyring, budsjettoppfølging og rapportering i 
løpet av året slik at inndekningsplanen som nå er godkjent av departementet kan følges. 
Inndekning av resterende underskudd og gjenoppretting av langsiktig økonomisk 
balanse vil kunne bli krevende, og vil nødvendiggjøre omfattende grep for å tilpasse 
utgiftene til inntektene.  
 
Fylkesmannen godkjenner en ramme for låneopptak i 2015 på 10 mill. kr. til 
videreformidling, og 29,961 mill. kr. til investeringer i anleggsmidler. Dersom 
inndekning av underskudd ikke skulle gå som planlagt i 2015, vil det kunne innebære at 
Fylkesmannen blir vesentlig mer restriktiv når det gjelder godkjenning av låneopptak i 
2016.  
 

------------------------------------------------ 
 
Med hjemmel i kommuneloven (koml.) § 60 nr. 2 skal Fylkesmannen foreta lovlighetskontroll 
av årsbudsjettet til de kommuner som er registrert i register om betinget kontroll og 
godkjenning (ROBEK) og underlagt betinget kontroll etter vilkårene i § 60 nr. 1. 
 
Nordreisa kommune ble meldt inn i ROBEK 10. mars 2004, og er registrert etter 
kommuneloven § 60 nr. 1 c og d (da § 59 nr. 1 c og d). Merforbruket fra 2002 ble vedtatt 
dekket inn med kr. 726.000 i 2004 og kr 1 000 000 i 2005, og kommunen vedtok dermed å 
dekke inn underskudd over mer enn to år (bokstav c). Kommunen har etter dette hatt 
merforbruk 2003, 2004 og 2007-2010, og disse har ikke blitt dekket inn innenfor den 
tidsramme som er satt i kommuneloven for å unngå å være i ROBEK. Kommunen har dermed 
ikke klart å følge inndekningsplanen, og har derfor også blitt meldt inn etter bokstav d.  
 
Generelt om lovlighetskontroll 
  
En lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett innebærer i første rekke en kontroll med at 
kommunene planlegger sin virksomhet med basis i realistiske inntektsanslag.  
Ved budsjettgjennomgangen foretar vi ikke en vurdering av hvorvidt bevilgningene i 
budsjettet innebærer at kommunen gjennomfører alle lovpålagte tiltak i tilstrekkelig grad. 
Lovlighetskontrollen av budsjettets utgiftsside er derfor i utgangspunktet begrenset, og vil 
eventuelt innbefatte de områder hvor bevilgningene åpenbart kan være utilstrekkelige til å 
dekke lovpålagte oppgaver.  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) pålegger Fylkesmannen å påse at 
kommuner med økonomisk ubalanse har en forpliktende plan for inndekning av underskudd 
og å følge opp hvorvidt kommunene overholder denne. Fylkesmannen har instruksjon om å 
være tilbakeholden med tildeling av skjønnsmidler og godkjenning av låneopptak overfor de 
kommuner som ikke overholder planen. 
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Fylkesmannen vil understreke at den økonomiske situasjonen er kommunens ansvar, og at 
kommunen plikter å iverksette konkrete tiltak for å bringe balanse i økonomien. Disse 
tiltakene skal være innarbeidet i den nevnte forpliktende plan for inndekning av underskudd 
innenfor den tidsramme som koml. § 48 nr. 4 setter. 
 
Fylkesmannens kontroll er begrenset til kontroll av ”avgjørelsens lovlighet”. Ved 

lovlighetskontrollen vurderer Fylkesmannen om avgjørelsen er vedtatt av korrekt organ, om 
årsbudsjettet er blitt til på lovlig måte og om årsbudsjettet innholdsmessig er lovlig, jf. koml. 
§ 59 nr. 4.  
 
I vurderingen av om vedtak om årsbudsjett innholdsmessig er lovlig tas det utgangspunkt i de 
lovmessige krav til årsbudsjettets innhold. Det vises her til koml. §§ 45 og 46 og til 
budsjettforskriften. Fylkesmannen vurderer om årsbudsjettet er realistisk, om hele 
kommunens virksomhet er tatt med, om inndeling av årsbudsjett i en driftsdel og en 
investeringsdel er i samsvar med lov og forskrift, samt om krav til balanse mellom inntekter 
og utgifter er oppfylt. Kontrollen har som formål å avdekke åpenbare ulovligheter, herunder 
om spesielt inntektsanslag i vesentlig grad avviker fra det som realistisk kan forventes eller 
opplysninger om at obligatoriske utgifter/kostnader ikke er ført opp i budsjettet. 
 
Med hensyn til økonomiplanen vurderer Fylkesmannen om planen er i formell balanse ved at 
innsparinger er fordelt på områder, og vi kontrollerer om inndekning av underskudd er i tråd 
med reglene i koml. § 48 nr. 4 om inndekningstid. Videre gjør Fylkesmannen en vurdering av 
realismen i inntektsrammene i planperioden og om rente- og avdragsutgifter og 
driftskonsekvenser av låneopptak er innarbeidet i økonomiplanen. I tillegg gir Fylkesmannen 
råd og veiledning basert på vurderinger av helheten i økonomiplanen.  
 
 
Formelle forhold 
 
På bakgrunn av en gjennomgang av prosessen og sakens dokumenter, legger Fylkesmannen 
til grunn at vedtaket i sak 60/14 av 17. desember 2014 om årsbudsjett 2015 er truffet av rett 
organ, og er blitt til på lovlig måte. 
 
Formannskapet behandlet budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 på møtet 27. november 
2014 (sak 48/14), mens kommunestyret altså behandlet saken i møte 17. desember 2014. 
Kravet til ettersyn i koml. §§ 44 nr. 7 og 45 nr. 3 (minst 14 dager) er dermed oppfylt.  
 
Det vedtatte årsbudsjettet for 2015 er så langt vi kan se inndelt på en slik måte at det 
tilfredsstiller de krav som er stilt i medhold av kommuneloven.  
 
Sammenheng mellom årsbudsjett og økonomiplan  
 
Årsbudsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018 ble behandlet i samme kommunestyremøte, 
i samme sak (60/14).   
 
Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2015, jf. punkt 1 i vedtaket. 
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Årsbudsjett 2015 
 
Inntektssiden 
 
Frie inntekter 
 
På inntektssiden er det kontrollert hvorvidt de frie inntektene er oppført med et realistisk 
anslag i forhold til det som kan forventes ut fra statsbudsjettet for 2015. Ved vurdering av 
realismen av inntektssiden i driftsbudsjettet har vi gjort våre vurderinger med utgangspunkt i 
statsbudsjettet for 2015 og prognosemodellen fra Kommunesektorens organisasjon (KS). 
 
Kommunen har for 2015 budsjettert med frie inntekter (skatt på formue og inntekt og 
rammetilskudd) på kr. 273 422 000,-, jf. budsjettskjema 1A. Dette består av kr. 183 141 000,- 
i rammetilskudd (inkl. inntektsutjevning) og kr. 90 281 000,- i skatt på inntekt og formue.  

Kommunens budsjettering er i tråd med anslaget på frie inntekter som følger av statsbudsjettet 
for 2015, og vi anser dermed kommunens budsjettering som realistisk i kommunelovens 
forstand. 

Vi minner om at anslaget på den enkelte kommunes frie inntekter i statsbudsjettet hvilte på en 
forutsetning om at skatteinngangen for kommunene samlet sett blir 5,6 % høyere i 2015 enn i 
2014. Til nå i år (pr. april 2015) er veksten i skatteinntektene på 3,4 % i forhold til samme 
periode i 2014.  
 
I revidert nasjonalbudsjett 2015 er skatteanslaget for kommunene nedjustert med 1,322 mrd. 
kr fra 136,152 mrd. kr. til 134,830 mrd. kr. Det forventes nå en vekst i skatteinngangen fra 
2014 til 2015 på 4,6 %, altså 1 prosentpoeng lavere enn forutsatt i statsbudsjettet.  
 
Med bakgrunn i svikten i skatteinngangen har Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett foreslått 
å øke rammeoverføringene til kommunene med 907,8 mill. kr. For Nordreisa kommune vil 
denne kompensasjonen utgjøre kr. 755 000,-.  
 
I regnskapet for 2014 har vi merket oss at Nordreisa kommunes frie inntekter i 2014 ble om 
lag 1,4 mill. kr. lavere enn regulert budsjett, og ca. 3,5 mill. kr. lavere enn det kommunen 
hadde budsjettert med opprinnelig. I 2014 ble det en svikt i skatteinntektene samlet sett for 
landets kommuner på 2,251 mrd. kr i forhold til nivået som ble lagt til grunn i statsbudsjettet 
for 2014. Selv om det økonomiske tapet som følge av svak skatteinngang i 2015 nå i stor grad 
er foreslått kompensert, er det likevel en risiko for at skattesvikten i 2015 kan bli større enn 
det som er tatt høyde for til nå.  
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På grunn av ordningen med løpende inntektsutjevning er det viktig at kommunen gjør 
regelmessige vurderinger av egen skatteinngang, og ikke minst følger med på skatteinngangen 
nasjonalt. Lavere vekst i skatteinntekter betyr lavere inntekter fra inntektsutjevningen.  
 
Det er også viktig å merke seg at tallene for inntektsutjevning som ble utarbeidet høsten 2014 
i statsbudsjettet og i KS sine ulike prognosemodeller og som kommunen har lagt til grunn i 
budsjettet for 2015, baserer seg på innbyggertallet pr. 1.1.2014 eller 1.7. 2014. Den faktiske 
inntektsutjevningen i 2015 vil basere seg på folketallet pr. 1.1.2015. Folketallsutviklingen i 
kommunen det siste året/halvåret sett i forhold til utviklingen for landet som helhet vil derfor 
ha økonomisk betydning.  
 
Fra 1.1.2014 til 1.1.2015 økte folketallet i Nordreisa kommune med 0,6 % (28 innbyggere), 
mens økningen på landsbasis var på 1,1 % (56 746 innbyggere). Fra 1.7.2014 til 1.1.2015 økte 
folketallet i Nordreisa kommune med 0,37 % (18 innbyggere), mens økningen på landsbasis 
var på 0,55 % (28 123 innbyggere). Ettersom kommunens folketallsutvikling det siste 
året/halvåret har vært en del svakere enn landsgjennomsnittet, vil anslaget på kommunens frie 
inntekter iht. statsbudsjettet og prognosene til KS være noe overvurdert i forhold til hva 
kommunen faktisk kan påregne.  
 
 
Eiendomsskatt 
Fylkesmannen konstaterer at det i 2015 skrives ut eiendomsskatt med en generell sats på 7 
promille, også for boliger, jf. sak 56 og 57/14 i kommunestyret 17. desember 2014. 
Budsjettert inntekt i 2015 er på 15,704 mill. kr. Det avlagte regnskapet for 2014 viser at 
inntektene fra eiendomsskatt ble 15,36 mill. kr.  
 
 
Øremerkete tilskudd 
I utgangspunktet forutsettes det fra vår side at de inntekter i form av rente- og 
avdragskompensasjon som er innarbeidet i budsjettet og økonomiplanen er basert på de 
faktiske tilsagn kommunen har fått gjennom de ulike tilskuddsordninger.  
 

Kommunale avgifter og gebyrer 

Sentrale myndigheter anbefaler full dekning gjennom gebyrer for utgiftene innen vann- og 
avløpssektoren. Innen avfallssektoren, dette gjelder renovasjon og slamtømming, forutsetter 
forurensningslovens § 34 full utgiftsdekning.  

I denne sammenheng viser vi også til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 
betalingstjenester, jf. rundskriv H-3/14 utgitt av KMD i februar 2014.  

Det er viktig at kommunen sørger for god oversikt over og oppfølging av selvkostområdene i 
2015, slik at selvkostprinsippet overholdes. 

Vi forutsetter at kommunen har tilgang på interne regnskap/budsjett for de gebyrfinansierte 
tjenestene, som på en detaljert måte viser reell dekningsgrad. Disse må være tilgjengelige for 
revisjonen. 
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Utgiftssiden 
 
Det er ikke en del av Fylkesmannens lovlighetskontroll å foreta en helhetlig vurdering av om 
bevilgningene i budsjettet innebærer at kommunen gjennomfører alle lovpålagte tiltak i 
tilstrekkelig utstrekning. 

I utgangspunktet forutsetter vi at den nødvendige vurdering av bevilgningsnivået på 
enkeltområder er foretatt av kommunestyret. I dette ligger dermed også at vurderingen av 
realismen i kommunens budsjettopplegg påhviler kommunestyret. 

Momskompensasjon  

Fra og med 2010 ble det innført krav til at momskompensasjon fra investeringer gradvis skal 
overføres mer og mer til investeringsregnskapet. Fra og med 2014 føres all moms-
kompensasjon fra investeringer i sin helhet i investeringsregnskapet.  

Vi minner om at kompensasjon for merverdiavgift for anskaffelser i investeringsregnskapet 
iht. departementets KOSTRA-veileder skal henføres til funksjon 850. Kompensasjon for 
merverdiavgift for anskaffelser i driftsregnskapet skal henføres til samme funksjon som 
anskaffelsen.  

 

Samlet driftsbudsjett 
 
Etter budsjettforskriften § 5 fjerde ledd skal driftsbudsjettet settes opp i balanse, slik at alle 
inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger er endelig disponert eller ført opp til avsetning 
for bruk i senere budsjettperioder. Årsbudsjettet for 2015 er gjort opp i formell balanse. Det 
ble vedtatt avsetning til disposisjonsfond på kr. 587 000,-.  

Etter koml. § 46 nr. 6 skal det budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å 
dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.  

Fylkesmannen minner om at anbefalt nivå for netto driftsresultat over tid fra og med 2014 er 
på 1,75 i % av brutto driftsinntekter for å ha en sunn og bærekraftig økonomi. Til og med 
2013 var det anbefalte nivået 3 %. Bakgrunnen for endringen er at momskompensasjon fra 
investeringer fra 2014 i sin helhet føres i investeringsregnskapet, slik at denne inntekten ikke 
lengre påvirker driftsresultatet.  

Hva som er et tilstrekkelig nivå på netto driftsresultat kan variere fra kommune til kommune, 
og må særlig sees i sammenheng med lånegjeld, fremtidig investeringsbehov og lånebehov, 
nedbetalingstiden på lånegjelden og nivået på disposisjonsfond. For en kommune som står 
foran en periode med store investeringer bør netto driftsresultat være høyt for å gi kommunen 
mulighet til øke egenkapitalandelen i investeringer og skape økonomiske buffere for å 
håndtere blant annet eventuelle renteøkninger. Dersom en kommune betaler mye mer enn 
minimumsavdrag etter kommuneloven, vil den likevel kunne ha et tilstrekkelig netto 
driftsresultat selv om dette er under det anbefalte nivået. Dersom kapitalslitet er høyere enn 
betalte avdrag, vil det stille høyere krav til et godt netto driftsresultat for å ha en sunn og 
robust økonomi.  

Opprinnelig budsjettert netto driftsresultat for 2015 er 1,06 mill. kr. (positivt). Dette utgjør 
0,25 % av brutto driftsinntekter. For Nordreisa kommune måtte budsjettert netto driftsresultat 
vært på drøyt 7 mill. kr. for å være på det anbefalte nivå, eller 6 mill. kr. mer enn det 
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kommunen i utgangspunktet hadde budsjettert med. Nordreisa kommune har dessuten høy 
lånegjeld, som vil kunne øke ytterligere iht. økonomiplan 2015-2018. Samtidig har 
kommunen et nivå på avdragsbetalingene som de siste årene har nærmet seg minimumsavdrag 
iht. bestemmelsene i kommuneloven § 50 nr. 7a, og avdragsutgiftene har over tid vært 
betydelig lavere enn avskrivningene som reflekterer kapitalslitet.   

Kommunen viser i budsjett og økonomiplan til svak utvikling i de frie inntektene fra 2014 til 
2015 sammenlignet med tidligere år, og at kommunen må gjennomføre tiltak for å øke 
handlingsrommet, samt forbedre likviditeten som blant annet skyldes et stort akkumulert 
premieavvik og regnskapsmessig underskudd. I løpet av 2014 benyttet kommunen 
kassakreditten fullt ut flere ganger.  

Som følge av at kommunen i 2014 ikke klarte å dekke inn underskudd som planlagt måtte 
kommunen revidere budsjett 2015 og ta stilling til hvordan gjenstående underskudd skal 
dekkes inn. Kommunestyret har i sak 2/15 av 26. mars 2015 vedtatt endringer i budsjettet for 
å ta høyde for inndekning av 1,2 mill. kr. av tidligere års underskudd.   

Fylkesmannen har ikke fått oversendt oppdaterte budsjettskjemaer og økonomiske oversikter 
etter vedtaket av 26. mars, og vi har derfor ikke kjennskap til hva budsjettert netto 
driftsresultat er etter budsjettrevideringen. Vi ber om at kommunen oversender dette til oss så 
snart som mulig.  

Det er for 2015 vedtatt en rekke tiltak innenfor de ulike rammene for å skape balanse mellom 
inntekter og utgifter, først i vedtaket av 17. desember 2014, dernest i vedtaket av 26. mars 
2015. Fylkesmannen legger til grunn at det er opp til det enkelte kommunestyre å fastsette 
hvilke konkrete tiltak som skal iverksettes for å oppnå økonomisk balanse. Vi er opptatt av at 
de tiltak som vedtas for å skape balanse i budsjettet er en del av en helhetlig, realistisk og 
forpliktende plan for å bringe balanse i kommuneøkonomien.  

Regnskapet for 2014 reflekterer at kommunen har behov for å styrke økonomistyringen og 
budsjettoppfølgingen. Kommunen har tidligere hatt en controller, men denne stillingen stod 
vakant i 2014.  Vi oppfatter at kommunens økonomistyring i løpet budsjettåret 2014 var 
skadelidende som følge av dette.  For eksempel ble ikke økonomirapport pr. 3. kvartal 
utarbeidet som normalt, og denne ble ikke behandlet i kommunestyret før 17. desember, 
samtidig som budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. I følge økonomirapport pr. 1. og 2. 
kvartal ville det være mulig å følge inndekningsplanen i 2014, mens rapporten pr. 3. kvartal 
konkluderte med at det ville bli utfordrende å klare full inndekning av underskudd, og at 
inndekningen var avhengig av at det ikke kom uforutsette utgifter i siste kvartal.   
 
For 2015 og fremover er det spesielt viktig at budsjettoppfølgingen er tett og at 
økonomirapporteringen gjøres i tide og med god kvalitet. Økonomistyring er i siste instans 
kommunestyrets ansvar, men må fungere i hele kommuneorganisasjonen, både i de enkelte 
tjenestene/sektorene i form av budsjettdisiplin, i administrasjonen og på politisk nivå. 
Kommunen må regelmessig og hyppig vurdere om budsjettrammene holdes, om tiltakene som 
er vedtatt har effekt som forutsatt og eventuelle avvik må identifiseres. Tiltak som ikke har 
effekt som forutsatt i budsjettvedtaket må på et tidligst mulig stadium identifiseres og evt. 
erstattes med andre tiltak, slik at kravet til et realistisk budsjett overholdes og forpliktende 
plan for inndekning av underskudd kan følges. Fylkesmannen vil følge dette opp overfor 
kommunen gjennom året.   
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Investeringsbudsjett/låneopptak 2015 

Det opprinnelige investeringsbudsjettet for 2015 ble vedtatt med en samlet ramme på 
82,109 mill. kr iht. budsjettskjema 2A. Av dette er 65,159 mill. kr. investeringer i 
anleggsmidler, 10 mill. kr. er utlån/forskutteringer, 1,3 mill. kr. er kjøp av aksjer og andeler 
og 5,65 mill. kr. er avdrag på lån. 
 
Investeringsbudsjettet ble vedtatt finansiert med bruk av lånemidler på 56,613 mill. kr., 
inntekter fra salg av anleggsmidler på 1,3 mill. kr, tilskudd til investeringer på 0,2 mill. kr., kr. 
5,65 mill. kr. i mottatte avdrag på utlån og refusjoner 27,18 mill. kr. i overføringer fra 
driftsbudsjettet og andre inntekter på kr. 18,346 mill. kr.  
 
I kommunestyrets vedtak av 26. mars 2015 om regulering av årsbudsjettet for 2015 ble det 
også gjort endringer i investeringsbudsjettet. Det ble vedtatt å redusere investeringsbudsjettet 
ved å utsette enkelte investeringsprosjekter til seinere. Låneopptak i 2015 ble vedtatt redusert 
med 16,552 mill. kr. fra 56,613 mill. til 39,961 mill. kr., inkl. 10 mill. kr. i 
videreformidlingslån (startlån).  

 

Kassakreditt 

Kommunen søkte i brev av 13. januar 2015 om godkjenning av kassakreditt i 2015 på 35 mill. 
kr. Fylkesmannen godkjente dette i brev av 22. januar 2015.  

 

Videreformidlingslån 

Kommunestyret har vedtatt opptak av videreformidlingslån (startlån) på 10 mill. kr. 
Fylkesmannen godkjenner dette låneopptaket. Selv om slike lån i utgangspunktet vil være 
selvfinansierende, minner vi likevel om at kommunen påfører seg en tapsrisiko på 25 % av 
lånene som videreformidles. Kommunen anbefales derfor å ta de av Husbanken anbefalte 
avsetninger til tapsfond. 

Låneopptak til finansering av investeringer i anleggsmidler i 2015 

 
Nordreisa kommune søkte i brev av 13. januar 2015 om godkjenning av låneopptak på kr. 
46,13 mill. kr. til investeringer i anleggsmidler. Dette har seinere blitt justert ned til 29,961 
mill. kr, jf. brev av 17. april 2015.  
 
Fylkesmannen godkjente i brev av 5. februar 2015 låneopptak til investeringer i 
anleggsmidler i 2015 på 24,8 mill. kr. Vi la til grunn at siden det dreide seg om låneopptak til 
et allerede igangsatt prosjekt, kunne vi godkjenne dette selv om det på daværende tidspunkt 
ikke var gjennomført lovlighetskontroll av årsbudsjettet, og det ikke var klart om kommunen 
ville følge inndekningsplanen i 2014.   
 
Dette innebærer at det nå gjenstår 5,161 mill. kr. av kommunens vedtatte låneopptak til 
investeringer i anleggsmidler som Fylkesmannen må ta stilling til om det skal gis godkjenning 
til eller ikke.  
 

-�43�-



Side 9 av 13 

 

Det kan kun tas opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet. Kravet om at låneformålet 
skal være ført opp i årsbudsjettet har sammenheng med kravet til budsjettbalanse. Lovens 
formulering innebærer ikke noe krav om at det enkelte tiltak er spesifisert med særskilt 
bevilgning, men bare at tiltaket ligger innenfor de investeringsrammer som kommunestyret 
har vedtatt. Vi har kontrollert at dette kravet er overholdt i Nordreisa kommunes tilfelle. 
Hvorvidt låneopptaket er til lovpålagte oppgaver eller ikke, har betydning for Fylkesmannens 
vurderinger. Dessuten må det vurderes i hvilken grad investeringene er nødvendige for 
kommunen å gjennomføre, sett hen til kommunens økonomiske situasjon, utviklingen den 
siste tiden og utviklingen fremover iht. vedtatt økonomiplan 2015-2018.  
 
Det har også relevans om investeringene er såkalt selvfinansierende og om det er statlige 
investeringstilskudd eller rentekompensasjonsordninger mv. knyttet til investeringstiltakene. I 
det vedtatte investeringsbudsjettet er det ført opp to prosjekter innenfor vann og avløp, med til 
sammen 2,66 mill. kr. i låneopptak. Disse investeringene er selvfinansierende ved at 
kostnadene i sin helhet dekkes gjennom vann- og avløpsgebyrene.  
 
For enkelte andre prosjekter, som Guleng 3 og EPC-prosjektet, har kommunen lagt til grunn 
at disse vil bidra til å redusere kommunens driftsutgifter, og derigjennom være 
selvfinansierende. Angående Guleng 3 viser vi til tidligere kontakt med kommunen om 
forutsetningene for prosjektet.  
 
Det er videre et krav at budsjettet må være i samsvar med kommunelovens bestemmelser. Det 
er også en viktig premiss at konsekvensene av låneopptaket, dvs. renter/avdrag, 
driftskonsekvenser m.m., er innarbeidet i en balansert og realistisk økonomiplan. I følge 
økonomiplanen vil rente- og avdragsutgiftene øke fra 31,74 mill. kr. i 2014 (regnskap) til 
41,05 mill. kr. i 2018, det vil si en økning på 9,3 mill. kr. eller ca. 30 %. Når en større andel 
av driftsinntektene må benyttes til å dekke kapitalutgifter, vil det bli mindre til andre formål, 
for eksempel kommunal tjenesteproduksjon.   
 

Nordreisa kommune har over tid hatt høy lånegjeld, og bør tilstrebe å redusere denne i tiden 
fremover. I følge økonomiplanen utgjorde den langsiktige lånegjelden pr. utgangen av 2013 
482 mill. kr. Ca. 45 % av lånegjelden er knyttet til selvfinansierende tiltak 
(videreformidlingslån og VAR-lån). Videre står det at 248 mill. kr. av den samlede 
lånegjelden er på fastrente, mens det resterende er på flytende rente (234 mill. kr.).  
 
Etter det Fylkesmannen kan se vil dermed en renteøkning på ett prosentpoeng kunne innebære 
økte utgifter for kommunen på ca. 1,3 mill. kr, ut fra at 55 % av lånegjelden som ikke er 
selvfinansierende (55 % av 234 mill. kr = 129 mill. kr.) er på flytende rente. Selv om 
renteøkninger ikke synes nært forestående i dag, bør kommunen ta høyde for dette i 
økonomiplanen. Selv små økninger i renten vil kunne påvirke kommunens budsjettbalanse, 
som er svært sårbar i fravær av økonomiske reserver og buffere, og føre til at kommunen ikke 
klarer å dekke inn underskudd som forutsatt.  
 
Netto lånegjeld pr. 2014 er på 92,4 % basert på tall fra kommunens avlagte regnskap 
(kommunen rapporterte ikke KOSTRA-tall i tide til å komme med i publiseringen av 
foreløpige KOSTRA-tall 16. mars), hvilket er 13,5 prosentpoeng over landsgjennomsnittet.  
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Et sentralt moment i Fylkesmannens lånegodkjenning er om kommunen klarer å følge  
forpliktende plan for inndekning av underskudd. Vi viser her til avsnittet om forpliktende plan 
i slutten av brevet. Kommunen klarte ikke å dekke inn underskudd som planlagt i 2014, og 
isolert sett vil det kunne bety at Fylkesmannen vil være mer restriktiv når det gjelder 
godkjenning av låneopptak. Videre er Fylkesmannen bekymret for om kommunen vil være i 
stand til klare inndekning av resterende underskudd innenfor den tidsramme som er godkjent 
av departementet.  

Etter en samlet vurdering finner Fylkesmannen likevel å kunne godkjenne en 
låneramme for investeringer i anleggsmidler i 2015 på 29,961 mill. kr, dvs. som omsøkt. 
Vi legger i denne vurderingen vekt på at kommunens investeringsbudsjett i stor grad 
består av allerede igangsatte tiltak, selvfinansierende tiltak og tiltak som vil føre til en 
mer effektiv drift av tjenestene.   
 
Dersom inndekning av underskudd ikke skulle gå som planlagt i 2015, vil det kunne 
innebære at Fylkesmannen blir vesentlig mer restriktiv når det gjelder godkjenning av 
låneopptak i 2016.  
 

 

Økonomiplan 2015-2018 
 
Etter koml. § 44 nr. 3 skal økonomiplanen omfatte hele kommunens virksomhet og gi en 
realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i 
planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. 
 
I henhold til koml. § 44 nr. 4, jf. § 46 nr. 6, skal det budsjetteres med et driftsresultat som 
minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.  
 
Den vedtatte økonomiplanen for 2015-2018 ble utarbeidet i formell balanse i hele perioden. 
Budsjetterte netto driftsresultat for 2014-2017 er hhv. kr 1 060 786,-, kr. 1 477 181, kr 28 
919 581,- og kr. 28 727 548,-. Dette utgjør hhv. 0,26 %, 0,35 %, 6,92 % og 6,87 % av 
budsjetterte brutto driftsinntekter. For økonomiplanen sett under ett er netto driftsresultat på 
60,185 mill. kr., eller 3,6 % av brutto driftsinntekter.  
 
For 2017 og 2018 er det iht. økonomiplanen lagt inn avsetninger på disposisjonsfond på hhv. 
28,45 mill. kr. og 28,25 mill. kr. Imidlertid varsles det samtidig at avsetningen på 28,445 mill. 
kr. i 2017 vil reduseres som følge av nye tiltak i budsjettprosessen for 2016. Det står i 
økonomiplanen at Nordreisa kommune vil få store utfordringer i årene fremover, og at disse 
utfordringene vil kreve omstruktureringer på tjenestenivå. Dette indikerer at det i vedtatt 
økonomiplan ikke er tatt tilstrekkelig høyde for nye utgifter i planperioden.  
 
Nordreisa kommune har over år vært i en krevende økonomisk situasjon, med nedstyring og 
kutt i tjenesteproduksjonen for å dekke inn underskudd. Rådmannen skriver i økonomiplanen 
at dette har preget kommuneorganisasjonen sterkt. Fylkesmannen har forståelse for at det vil 
bli svært krevende for kommunen å gjennomføre nye tiltak for å skape balanse mellom 
inntekter og utgifter, i en situasjon der kommunen har vært i ROBEK i ti år og 
kommuneorganisasjonen nå på nytt blir satt på prøve. I økonomiplanen pekes det på at selv 
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om kommunen har gjennomført tiltak, er ikke dette tilstrekkelig til å møte fremtidens 
utfordringer. Det er derfor foreslått oppstart av en politisk prosess der formålet er å tilpasse 
driften til fremtidige rammer. Det antydes nedstyring med 30 mill. kr. i 2017.   
 
Kombinert med at kommunen må finne rom for å dekke inn underskudd i 2016 i tråd med 
forpliktende plan for inndekning av underskudd som følge av den manglende inndekningen i 
2014 er det klart at gjeldende økonomiplan ikke reflekterer kommunens økonomiske 
utfordringer. Fylkesmannen legger til grunn at kommunen ved den kommende rulleringen av 
økonomiplanen innarbeider inndekning av underskudd i tråd med forpliktende plan som er 
godkjent av departementet.  
 
Det er ikke til å legge skjul på at Fylkesmannen er bekymret for om kommunen er i stand til 
gjennomføre nødvendige tilpasninger slik at inndekning av underskudd kan ivaretas og 
kommunen på sikt kan få en mer robust økonomi. Det må gjøres omfattende grep, og det vil 
kreve mye av kommunen å utarbeide en realistisk økonomiplan som kan sørge for en 
langsiktig balanse mellom inntekter og utgifter.  
 
Når det gjelder skatt på inntekt og formue og rammetilskudd for 2016-2018, viser vi til at 
disse størrelsene er holdt nominelt på 2015-nivå. Dette betyr at skjønnsmidlene for 2016-2018 
er budsjettert på samme nivå som for 2015. Fylkesmannen understreker at de fylkesvise 
rammene for skjønnsmidler fastsettes årlig i statsbudsjettet. Fordelingen mellom kommunene 
er basert på retningslinjer fra KMD, og det er stadige endringer i hvilke kriterier som skal 
vurderes.  
 
Videre viser vi til de signaler som er gitt av regjeringen mht. kommunenes inntektssystem, 
blant annet utmålingen av rammetilskuddet og innretningen av utgiftsutjevningen og 
regionalpolitiske tilskudd. Det er også sagt at endringene skal ta sikte på at kommunene skal 
få beholde en større del av verdiskapningen som skjer lokalt. Dette kan få konsekvenser for 
fordelingen av skatteinntektene mellom kommunene, ved at en mindre del av skatteinntektene 
overføres fra skattesterke til skattesvake kommuner. Nordreisa kommune har de siste årene 
hatt et skattenivå på rundt 70 % av landsgjennomsnittet, og er dermed en skattesvak 
kommune. Generelt bør kommunene legge forsiktighetsprinsippet til grunn ved framskriving 
av inntekter i planperioden, spesielt når det er varslet endringer som kan slå negativt ut.   
 
 
Forpliktende plan for inndekning av tidligere års underskudd 
 
Nordreisa kommune hadde ved inngangen til 2014 et gjenstående underskudd på kr. 
10 300 618,-. Kommunen skulle i henhold til forpliktende plan som ble godkjent av 
departementet i brev av 8. oktober 2010, dekke inn alt av tidligere års underskudd innen 2014, 
og således meldes ut av ROBEK når regnskapet for 2014 var fastsatt av kommunestyret.  
 
Regnskapet for 2014 viser imidlertid at det ikke ble dekket inn noe av tidligere års 
underskudd i 2014. I tillegg fikk kommunen et nytt underskudd på kr. 469 043,-.  
 
Nordreisa kommunestyre behandlet 26. mars 2015 sak om revidering av budsjett 2015 som 
følge av at inndekning av underskudd ikke gikk som planlagt i 2014.  I brev av 17. april 2015 
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søkte kommunen om forlenget inndekningstid etter koml. § 48 nr. 4. Det ble søkt om 
godkjenning til å dekke inn 1,2 mill. kr. i 2015, 5 mill. kr. i 2016 og 4,069 mill. kr. i 2017. 
 
I brev av 5. mai. 2015 anmodet Fylkesmannen om at departementet godkjente inndekning av 
1,2 mill. kr. i 2015 og 9,57 mill. kr. i 2016.   
 
I brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 29. mai 2015 har Nordreisa 
kommune fått godkjent følgende inndekningsplan: 
 

2006 2011 2012 2013

2015 2016

Sum 

inndekning 

2015-2016

2003 10 647 670 6 182 491 4 465 179 0

2004 8 538 733 3 214 416 5 324 317 0

2007 2 430 769 2 262 113 168 656 0

2008 8 094 536 7 473 370 621 166 621 166 -                   621 166       

2009 4 346 893 4 346 893 578 834 3 768 059       4 346 893    

2010 5 332 559 5 332 559 5 332 559       5 332 559    

2014 469 043 469 043         469 043          469 043       

SUM 39 860 203 6 182 491 7 679 595 7 586 430 7 642 026 10 769 661 1 200 000 9 569 661 10 769 661

Underskudd 

fra år

Opprinnelig 

underskudd

Inndekning av underskudd Resterende 

underskudd 

pr. 

31.12.2014

Forlenget inndekningsplan for 

Nordreisa kommune -  godkjent av 

KMD, jf. brev av 29.5.15 

 
 
I denne inndekningsplanen legges det til grunn at resterende underskudd fra 2008 dekkes inn i 
2015 (7 års inndekningstid), mens underskuddene fra 2009 og 2010 skal være dekket inn i 
2016 (hhv. 7 og 6 års inndekningstid). Underskuddet fra 2014 skal også være dekket inn i 
2016, dvs. en inndekningstid på to år.  

Dersom kommunen klarer å følge denne inndekningsplanen, vil den kunne meldes ut av 
ROBEK sommeren 2017 etter at årsregnskapet for 2016 er fastsatt av kommunestyret.  

Vi legger til grunn at forpliktende plan for inndekning av underskudd er en integrert del av 
årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018, og at listen med tiltak i budsjett/økonomiplan 
for å skape økonomisk balanse er en forutsetning for at forpliktende plan skal bli fulgt i 2015.  

Når det gjelder økonomiplanen, forutsetter Fylkesmannen at kommunen i utarbeidelsen av 
årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 tar høyde for at inndekning av underskudd skjer 
i tråd med ovenstående tabell, dvs. inndekning av kr. 9 569 661,- i 2016. Kommunen må 
gjennomføre tiltak for å redusere driftsutgiftene for å komme denne utfordringen i møte.   

Fylkesmannen vil i 2015 følge opp kommunens økonomiske utvikling ved gjennomgang av 
kommunens økonomirapporter og budsjettreguleringer, samt løpende kontakt med 
kommunen. Det vil avholdes ROBEK-møte på høsten i forbindelse med kommunens arbeid 
med budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019.  

 

*******************  
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I medhold av kommuneloven § 60 nr. 2, jf. delegasjonsfullmakt fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, fatter Fylkesmannen følgende 

 vedtak 

Fylkesmannen har gjennomført lovlighetskontroll av Nordreisa kommunes vedtak om 
årsbudsjett 2015. Gjennom kontrollen har vi ikke funnet forhold som tilsier at vedtaket må 
oppheves. Vi ber om at våre kommentarer og merknader følges opp. 

 

****** 

Kommunestyret kan påklage Fylkesmannens vedtak til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet innen seks uker.  

 
*******************  

 
I medhold av kommuneloven § 60 nr. 1, jf. delegasjonsfullmakt fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, fatter Fylkesmannen følgende 

 
vedtak 

Fylkesmannen godkjenner en ramme for låneopptak i 2015 på 10 mill. kr. til 
videreformidling, og 29,961 mill. kr. til investeringer i anleggsmidler.  

 
****** 

Kommunestyret kan påklage Fylkesmannens vedtak til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet innen seks uker.  

  

 
Etter fullmakt 
 
Jan-Peder Andreassen 
kommunaldirektør 

 

 Asle Tjeldflåt 
økonomirådgiver 

 
Kopi til: 
KomRev NORD Sjøgata 3 9405 HARSTAD 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
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Fra: Christin Andersen[christin.andersen@nordreisa.kommune.no]
Dato: 01.06.2015 08:11:55
Til: Post Nordreisa
Kopi: Rita Toresen
Tittel: FW: Lovlighetskontroll av årsbudsjett 2015, tilbakemelding på øk.plan og godkjenning av låneopptak

Usikker om vi får dette pr post. Det skal reg på rita i budsjettsaken. Kopi rådmann, assrådmann, ordfører, 
ref fsk, kst. 

Christin 

From: Tjeldflåt, Asle [mailto:fmtratj@fylkesmannen.no] 
Sent: Friday, May 29, 2015 3:06 PM
To: Rita Toresen; Anne-Marie Gaino; Christin Andersen; Lidvart Jakobsen
Cc: Pedersen, Bård
Subject: Lovlighetskontroll av årsbudsjett 2015, tilbakemelding på øk.plan og godkjenning av låneopptak

Hei

Vedlagt ligger brev med lovlighetskontroll av årsbudsjett 2015, tilbakemelding på økonomiplan og 
forpliktende plan for inndekning av underskudd og svar på søknad om godkjenning av låneopptak.
Viser i denne forbindelse til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av i dag til 
Fylkesmannen som ble sendt i kopi til kommunen. Vedlegger også dette brevet for ordens skyld.

God helg!

Med vennlig hilsen

Asle Tjeldflåt
Seniorrådgiver
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni
Justis- og kommunalavdelingen
----------------------------------------------------------------------
Telefon: 77 64 20 45 / 41 20 82 60
E-post: fmtratj@fylkesmannnen.no
Kommuneøkonomi - Fylkesmannen i Troms
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Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler 

Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Evy Tynes Johnsen 

22247004 NO-0032 Oslo Org no.  

postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858  

 

 

 

 

Fylkesmannen i Troms 

Postboks 6105 

9291 TROMSØ 

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

   

2015/298 14/1894-44 29.05.2015 

 
Søknad om forlenget inndekningstid for underskudd - Nordreisa kommune 

Vi viser til søknad fra Nordreisa kommune av 17. april 2015 og brev fra Fylkesmannen i 

Troms av 5. mai 2015. 

 

Departementet godkjenner søknaden fra Nordreisa kommune om forlenget inndekningstid, 

men med justeringen fra Fylkesmannen i Troms, med 1,2 mill. kroner i 2015 og 9,57 mill. 

kroner i 2016. Merforbruket fra 2008 skal være dekt i 2015, mens 2009 og 2010 skal være 

inndekt i 2016. Merforbruket fra 2014 skal dekkes etter fireårsregelen. 

 

Nordreisa har vært i ROBEK i over 10 år og i økonomisk ubalanse enda lenger. Nordreisa 

kommune må følge vedtatt plan for inndekning og komme i balanse. Inndekning på mer enn 

fire år er en unntaksregel og Nordreisa kan ikke påregne å forlenge inndekningstiden en gang 

til.  

 

Departementet ber Fylkesmannen i Troms følge økonomistyringen i Nordreisa tett i årene 

fremover. Kommunen må ha kontroll gjennom hele året med rapportering underveis for å vise 

at de følger vedtatt plan.  

 

Med hilsen  

 

 

Thor Bernstrøm (e.f.)  

avdelingsdirektør 
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 Evy Tynes Johnsen 

 rådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

Kopi til:  
 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156  STORSLETT 
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Departementet godkjenner søknaden fra Nordreisa kommune om forlenget inndekningstid, 

men med justeringen fra Fylkesmannen i Troms, med 1,2 mill. kroner i 2015 og 9,57 mill. 

kroner i 2016. Merforbruket fra 2008 skal være dekt i 2015, mens 2009 og 2010 skal være 
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Nordreisa har vært i ROBEK i over 10 år og i økonomisk ubalanse enda lenger. Nordreisa 

kommune må følge vedtatt plan for inndekning og komme i balanse. Inndekning på mer enn 

fire år er en unntaksregel og Nordreisa kan ikke påregne å forlenge inndekningstiden en gang 

til.  

 

Departementet ber Fylkesmannen i Troms følge økonomistyringen i Nordreisa tett i årene 

fremover. Kommunen må ha kontroll gjennom hele året med rapportering underveis for å vise 

at de følger vedtatt plan.  

 

Med hilsen  

 

 

Thor Bernstrøm (e.f.)  

avdelingsdirektør 
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Mai 2015 

 

 

Skatteinngangen pr. april 2015  

 

 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 ble det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 

136,152 mrd. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene i 2015 

på 5,6 % fra faktisk nivå i 2014 (128,883 mrd. kr).  

 

 I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2015 ble skatteanslaget nedjustert med 1,322 mrd. kr. til 

134,83 mrd. kr. Dette innebærer at en nå forventer en vekst i skatteinngangen i 2015 på 

4,6 %, altså ett prosentpoeng mindre enn det som ble lagt til grunn i vedtatt statsbudsjett 

2015 i desember 2014. Samtidig foreslo regjeringen å øke rammeoverføringene til 

kommunene med totalt 907,8 mill. kr. i 2015 som følge av svikten i skatteinngangen.  

 

 Den akkumulerte skatteinngangen pr. april 2015 for landets kommuner sett under ett er på 

41,120 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 3,4 % sammenlignet med samme 

periode i 2014.  

 

 Dersom veksten i skatteinngangen skulle holde seg på nivået pr. april, vil det innebære at 

den samlete skatteinngangen i 2015 blir om lag 133,2 mrd. kr. Dette er ca. 1,6 mrd. kr. 

lavere enn anslaget i RNB, og ca. 2 mrd. kr. lavere enn det nivået som må til for å unngå 

svikt i de frie inntektene i 2015 i forhold til budsjettert nivå. Det er derfor fortsatt en risiko 

for at Troms-kommunenes frie inntekter i 2015 blir lavere enn budsjettert, også når en tar 

hensyn til de ekstra overføringene som er foreslått i RNB 2015.  
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Om inntektsutjevningen 

 

Kommunene har ulike forutsetninger for å tilby tjenester, og skatteinntektene er ujevnt fordelt 

mellom kommunene. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes 

forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Ved fordelingen av 

rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader (utgiftsutjevning) 

og ulikheter i skatteinntektene (inntektsutjevning). 

 

Inntektsutjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteytere 

og naturressursskatt fra kraftforetak. Utjevningen er et nullsumspill som fungerer på følgende vis: 

 

 Kommuner som har skatteinntekter under landsgjennomsnittet (målt i kr. pr innbygger) får 

kompensert 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. På 

samme måte vil kommuner som har skatteinntekter over landsgjennomsnittet trekkes 60 % 

av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet.  

 

 Kommuner med skatteinntekter på under 90 prosent blir i tillegg kompensert for 35 % av 

differansen mellom egne skatteinntekter og 90 % av landsgjennomsnittet. Finansieringen av 

denne tilleggskompensasjonen skjer ved at hver kommune trekkes med et likt beløp per 

innbygger. 

 

 I inntektsutjevningen benyttes det innbyggertall pr 1. januar i budsjettåret. Når 

årsbudsjettene utarbeides i kommunene, er ikke disse tallene kjent. Derfor benyttes det, 

både fra statlig hold og i KS sine prognosemodeller, innbyggertall pr 1. juli eller 1. januar året 

før budsjettåret ved beregning av inntektsutjevning høsten før budsjettåret. Det er derfor 

viktig å være oppmerksom på eventuelle endringer i folketallet i egen kommune og 

utviklingen nasjonalt mellom de nevnte datoer.  

 

Systemet med inntektsutjevning innebærer at utviklingen i egne skatteinntekter vil ha liten 

betydning i skattesvake kommuner, dvs. kommuner med skatteinngang på under 90 % av 

landsgjennomsnittet. For disse kommunene er det utviklingen i samlet skatteinngang for 

kommunene som har mest betydning.  

 

De fleste kommunene i Troms har vanligvis en skatteinngang pr. innbygger på under 90 % av 

landsgjennomsnittet.  

 

På grunn av den store omfordelingsmekanismen vil en kommune med skatteinngang på under 90 % 

av landsgjennomsnittet kun få beholde seg 5 % av en økning i egne skatteinntekter, alt annet likt. 

Tilsvarende gjelder ved en reduksjon i egne skatteinntekter.  

 

Kommuner med skatteinntekter på mellom 90 % og 100 % av landsgjennomsnittet, eller over 

landsgjennomsnittet, vil beholde 40 % av en økning i egne skatteinntekter. Tilsvarende gjelder ved en 

reduksjon i skatteinntektene.  
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Skatteinngangen pr. april 2015 

Den akkumulerte skatteinngangen pr. april 2015 for landets kommuner sett under ett er på 41,120 

mrd. kr. Dette er 3,4 % mer enn pr. april 2014. 

 

Kommunene Bardu, Storfjord og Kvænangen har pr. april høyere skatteinngang pr innbygger enn 

landsgjennomsnittet. Tromsø kommune og Målselv kommune har pr. april en skatteinngang pr. 

innbygger på mellom 90 % og 100 % av landsgjennomsnittet. De 19 øvrige kommunene i fylket har 

pr. april en skatteinngang pr. innbygger på under 90 % av landsgjennomsnittet.  

Kommune

Skatteinngang  

pr. april 2015 

(1000 kr.)

Prosentvis 

endring 

skatteinngang pr. 

april 2014-2015

Skatteinngang 

pr. innbygger 

pr. april 2015 i 

% av 

landsgj.snittet

Tromsø 556 778                    5,6 % 96,2 %

Harstad 170 524                    7,0 % 86,8 %

Kvæfjord 16 829                      2,9 % 68,7 %

Skånland 18 425                      6,9 % 77,5 %

Ibestad 8 132                         -0,1 % 72,5 %

Gratangen 6 019                         7,2 % 66,5 %

Lavangen 4 788                         5,4 % 59,7 %

Bardu 37 259                      6,6 % 114,8 %

Salangen 12 327                      6,7 % 69,8 %

Målselv 50 059                      5,9 % 94,0 %

Sørreisa 21 620                      5,0 % 78,7 %

Dyrøy 6 378                         5,1 % 69,4 %

Tranøy 8 510                         6,5 % 69,2 %

Torsken 5 115                         -6,7 % 72,7 %

Berg 6 196                         3,0 % 86,0 %

Lenvik 76 769                      7,2 % 83,6 %

Balsfjord 31 578                      7,0 % 69,4 %

Karlsøy 13 037                      0,6 % 71,6 %

Lyngen 16 902                      -0,4 % 72,7 %

Storfjord 15 355                      3,7 % 101,6 %

Kåfjord 14 828                      8,0 % 85,4 %

Skjervøy 15 786                      -5,1 % 68,5 %

Nordreisa 27 902                      1,1 % 71,8 %

Kvænangen 9 909                         -1,9 % 101,5 %

Troms 1 151 025                 5,4 % 88,5 %

Troms u/ Tromsø 594 247                    5,2 % 82,2 %

Landet 41 119 883              3,4 % 100,0 %

Skatt på inntekt og formue og naturressursskatt pr april 

2015 - kommunene i Troms
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Tabellene under viser utviklingen i akkumulert skatteinngang for landets kommuner pr. måned 

sammenlignet med tilsvarende måned i tidligere år, og utviklingen i den enkelte måned.   

 

Utvikling i akkumulert skatteinngang pr. måned – prosentvis endring fra samme periode året 

før 

 

 
 

 Pr. januar 2015 var veksten i skatteinntektene på 1,7 % i forhold til samme periode i 2014. 

 Pr. februar 2015 var veksten i skatteinngangen på 1,5 % sammenlignet med samme periode i 

2014. 

 Pr. mars 2015 var veksten i skatteinngangen på 3,3 % sammenlignet med samme periode i 

2014. 

 Pr. april 2015 var veksten i skatteinngangen på 3,4 % sammenlignet med samme periode i 

2014.  

 

 

 

 

 

 

Januar 6,8 % 3,5 % 1,7 %

Februar 3,1 % 2,8 % 1,5 %

Mars 6,9 % 2,9 % 3,3 %

April -1,3 % 2,4 % 3,4 %

Mai 3,5 % 1,5 %

Juni 3,6 % 2,3 %

Juli 3,9 % 2,1 %

August 3,7 % 2,0 %

September 4,0 % 2,0 %

Oktober 4,8 % 1,8 %

November 6,9 % 1,9 %

Desember 6,7 % 1,9 %

Årsanslag iht. statsbudsjettet 5,1 % 3,7 % 5,6 %

Årsanslag iht. RNB 5,0 % 3,0 % 4,6 %

 Årsanslag iht. statsbudsjett for 

påfølgende år 6,2 % 2,4 %

 Akkumulert skatteinngang pr. 

måned - prosentvis endring fra 

tilsvarende periode året før 2013 2014 2015
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Samlet skatteinngang i den enkelte måned 

 

 I januar 2015 var veksten i skatteinngangen på 1,7 % i forhold til tilsvarende periode i 2015.  

 I februar 2015 var det en nedgang i skatteinngangen på 2,6 % i forhold til februar 2014.  

 I mars 2015 var det en vekst i skatteinngangen på 4,7 % sammenlignet med samme måned i 

2014.  

 I april 2015 var det en vekst i skatteinngangen på 7,1 % sammenlignet med april 2014.  

Den økte veksten i skatteinngangen i mars og april er knyttet til at det fra 2015 er innført ny 

uføretrygd, og samtidig er beskatningen av uføretrygden lagt om, bl.a. slik at uføretrygd defineres 

som lønnsinntekt.  

Noen måneder er «skattetunge», mens andre måneder ikke har så stor betydning for totalen. Januar, 

mars, mai, juli, september og november er måneder med stor skatteinngang, mens de andre 

månedene i året er «skattelette». 

 

Det nasjonale skatteanslaget  

 

I kommuneproposisjonen for 2015 ble det signalisert at skattørene for 2015 skal fastsettes ut fra et 

mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene.  

 

I statsbudsjettet blir det laget et skatteanslag basert på endringer i skatteopplegget og uendrete 

skattører. Budsjettavtalen for 2015 mellom regjeringen og støttepartiene innebar en økning i 

overføringene til kommunesektoren på om lag 1,6 mrd. kr. Når de samlede inntektene øker så vil 

skatteandelen isolert sett bli redusert. For å opprettholde en skatteandel på 40 % ble derfor 

skatteanslaget økt. Dette ble gjort ved å øke skattøren til kommunene med 0,10 prosentpoeng fra 

11,25 % til 11,35 %.  

 

Økningen i skattøren innebar at skatteanslaget ble økt med netto 622 mill. kr. i forhold til anslaget 

som ble gitt i forslag til statsbudsjett for 2015, dvs. fra 135,53 mrd. kr. til 136,152 mill. kr. Det ble på 

Utvikling den enkelte måned 2013 2014 2015

Endring 

2013-2014

Endring 

2014-2015

Januar 15 431 166                               15 970 498            16 245 300         3,5 % 1,7 %

Februar 1 041 195                                 965 074                  940 385              -7,3 % -2,6 %

Mars 20 979 566                               21 606 501            22 613 221         3,0 % 4,7 %

April 1 403 703                                 1 233 449              1 320 977           -12,1 % 7,1 %

Mai 24 620 796                               24 680 883            

Juni 684 196                                    1 161 936              

Juli 14 750 333                               14 926 899            

August 1 423 679                                 1 394 575              

September 21 860 479                               22 287 456            

Oktober 947 895                                    744 289                  

November 22 446 541                               22 968 749            

Desember 831 232                                    942 757                  

Hele året 126 420 781                            128 883 066          133 239 146      1,9 % 3,4 %

Tall i 1000 kr. Tall i % 
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dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene i 2015 på 5,6 % fra faktisk nivå i 2014 (128,883 

mrd. kr).  

I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2015 ble skatteanslaget nedjustert med 1,322 mrd. kr. til 134,83 

mrd. kr. Dette innebærer at en nå forventer en vekst i skatteinngangen i 2015 på 4,6 %, ett 

prosentpoeng mindre enn det som ble lagt til grunn i vedtatt statsbudsjett 2015 i desember 2014. 

Samtidig foreslo regjeringen å øke rammeoverføringene til kommunene med totalt 907,8 mill. kr. i 

2015 som følge av svikten i skatteinngangen.  

Tabellen under viser ulike anslag på og regnskapsførte skatteinntekter for kommunene samlet for 

årene 2011-2015.  

 

Dersom en antar at veksten i kommunenes skatteinngang pr. april på 3,4 % fortsetter ut året, vil det 

innebære at skatteinngangen i kommunene ender på 133,2 mrd. kr. Dette vil i så fal være ca. 1,6 

mrd. kr. lavere enn anslaget i RNB, og ca. 2 mrd. kr. lavere enn det nivået som må til for å unngå svikt 

i de frie inntektene i 2015 i forhold til budsjettert nivå. Det er derfor fortsatt en risiko for at Troms-

kommunenes frie inntekter i 2015 blir lavere enn budsjettert, også når en tar hensyn til de ekstra 

overføringene som er foreslått i RNB 2015.  

På grunn av ordningen med løpende inntektsutjevning er det generelt viktig at kommunene gjør 

regelmessige vurderinger av egen skatteinngang og ikke minst følger med på skatteinngangen 

nasjonalt.  

 

2011 2012 2013 2014 2015

Forslag til statsbudsjett

Oktober året før 

budsjettåret 108,470 115,180 125,700 131,134 135,530

Vedtatt statsbudsjett

Desember året 

før budsjettåret 136,152

Revidert statsbudsjett

Mai i 

budsjettåret 109,430 117,050 125,500 130,160 134,830

Statsbudsjettet for året 

etter

Oktober i 

budsjettåret 110,230 119,220 126,950 129,410

Faktiske, regnskapsførte 

skatteinntekter

Februar året 

etter 

budsjettåret 111,957 119,565 126,421 128,883

Anledning Tidspunkt

Ulike anslag på og regnskapsførte skatteinntekter for kommunene 

samlet (tall i mrd. kr.)
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 Nordreisa kommunestyre  

 

Tertialrapport per 30.april 2015 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.  

 

Kommunestyret forventer at sektorene holder seg innenfor den økonomiske rammen 

kommunestyret har vedtatt, slik at budsjettert inndekning av akkumulert merforbruk kan 

realiseres. Hovedutvalgene bes foreta omprioriteringer innenfor sektorens rammer dersom 

enkelt virksomheter går med overforbruk. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Det er gjennomført en budsjettkontroll for første tertial i 2015. Regnskap og budsjett for 1.tertial 

er hentet ut fra økonomisystemet Agresso for analyse. 

 

Postene i budsjettet er ikke periodisert, men satt i sin helhet inn på første periode av året, slik at 

totalt budsjett følger med hele tiden. Dette gjelder både inntekter og utgifter.  

Per 1.tertial skal forbruket ligge på 36,4 % for lønn inkl. sosial utgifter for å være innenfor 

budsjettet. På øvrige utgifter og inntekter skal forbruket ligge på 33,3 % for å være innenfor 

budsjettet. Denne tertialoversikten viser regnskapsførte inntekter og utgifter i forhold til 

totalbudsjettet. Kolonnen ”avvik” viser det som står i regnskapssystemet beregnet ut fra 

differansen mellom forbruks % på budsjett og faktisk forbruks % i regnskapet for 1.tertial. 

Kolonnen ”reelt avvik” viser det faktiske avviket etter at vi har korrigert for periodisering av 

budsjett og regnskapstall. Årsaken til avvikene forklares under hver sektor. 

 

PP-tjenesten og Plankontoret er holdt utenfor da disse er interkommunale samarbeid. 

Kommunen betaler en andel på dette som er med i driften. Prosjekter holdes også utenfor da 

disse ikke er en del av selve drifta, men som finansieres med diverse tilskudd. Det gjøres heller 

ikke en avviksanalyse av sektor 5 – Selvkost, da denne sektoren er selvfinansiert. Denne 

sektoren er også holdt utenfor oversikten av total drift.  
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Vurdering 

 

 

Total oversikt sektor 1-8 for 1.tertial 2015  
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1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 6 479 225 18 019 606 35,96 -79 912 -79 912         

Øvrige utgifter 5 875 033 16 693 288 35,19 316 168 157 831         

Inntekter -61 080 -1 024 848 5,96 280 194 1 024             

Totalt avvik sektor 1 12 293 178 33 688 046 36,49 516 451 78 943           

2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 34 207 338 91 500 002 37,39 901 337 901 337         

Øvrige utgifter 7 860 984 32 160 907 24,44 -2 848 598 -2 457            

Inntekter -3 459 337 -13 166 438 26,27 925 087 -663 031       

Totalt avvik for sektor 2 38 608 984 110 494 471 34,94 -1 022 174 235 849         

3 Sektor for helse og sosial Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 45 244 161 128 095 503 35,32 -1 382 602 -1 382 602    

Øvrige utgifter 13 066 080 34 395 824 37,99 1 612 271 1 465 257     

Inntekter -11 998 627 -58 719 550 20,43 7 554 983 -273 669       

Totalt avvik for sektor 3 46 311 614 103 771 777 44,63 7 784 652 -191 014       

4 Utviklingsavdelingen Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 1 943 923 5 204 002 37,35 49 666 49 666           

Øvrige utgifter 1 163 743 7 957 488 14,62 -1 486 101 94 562           

Inntekter -1 295 185 -6 798 799 19,05 968 815 181 170         

Totalt avvik sektor 4 1 812 481 6 362 691 28,49 -467 619 325 398         

6 Teknisk avdeling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 7 490 583 20 586 375 36,39 -2 858 -2 858            

Øvrige utgifter 7 403 553 16 084 975 46,03 2 047 256 573 204         

Inntekter -1 904 792 -6 995 327 27,23 424 652 -153 769       

Totalt avvik sektor 6 12 989 344 29 676 023 43,77 2 469 051 416 578         

7 Skatter og rammetilskudd Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn -                         -                       -                    -                      -                 

Øvrige utgifter -                         -                       -                    -                      -                 

Driftsinntekter -102 110 891      -301 159 500     33,91               -1 824 778        230 000         

Totalt avvik sektor 7 -102 110 891      -301 159 500     33,91               -1 824 778        230 000         

8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn -                         -                       -                    -                      -                 

Øvrige utgifter 8 197 638             28 629 366         28,63               -1 335 941        -300 000       

Driftsinntekter -884 884              -4 656 028         19,01               665 573             -                 

Totalt avvik sektor 8 7 312 754             23 973 338         30,50               -670 367            -300 000       

Sum drift sektor 1 til 8 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 95 365 230          263 405 488      36,20 -514 368            -514 369       

Øvrige utgifter 43 567 031          135 921 848      32,05 -1 694 944        1 988 397     

Inntekter -121 714 796      -392 520 490     31,01 8 994 527          -678 275       

Totalt avvik sektor 1-8 17 217 464          6 806 846           252,94 6 785 214          795 753         
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1 Sektor for administrasjon 

 

Oversikt for sektoren: 

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

 

De viktigste forklaringene til avvikene er: 

 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:  

o Mindreforbruk på lønn kr 0.080 mill.  

o Introduksjonsstønad har utbetalinger på kr 0.323 mill. over budsjett, men det 

påvirker ikke sektoren totalt sett ettersom noen enheter har mindreforbruk.  

 

 Øvrige utgifter: 

o Merforbruk på øvrige utgifter kr 0.157 mill., noe som forventes å jevne seg ut i 

løpet av året. 

 

 Inntekter: 

o Inntekten ligger på budsjett 

 

 

 

 

2 Sektor for oppvekst og kultur 

 

Oversikt for sektoren: 

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

De viktigste forklaringene til avvikene er: 

 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:  

o Merforbruk på lønn kr 0.901 mill. 

o Skolene og SFO står for et merforbruk på kr 1.081 mill.  

o Barnehagene står for et merforbruk på kr 0.383 mill. 

o Det er mindreforbruk på familiesenteret (sett under ett), voksenopplæringen 

og kultur.  

 

 Øvrige utgifter: 

o Mindreforbruket er tilnærmet budsjett per 1.tertial 

o Det er forventet et merforbruk på kjøp av spesialundervisning på kr 0.8 mill. 

1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 6 479 225 18 019 606 35,96 -79 912 -79 912         

Øvrige utgifter 5 875 033 16 693 288 35,19 316 168 157 831         

Inntekter -61 080 -1 024 848 5,96 280 194 1 024             

Totalt avvik sektor 1 12 293 178 33 688 046 36,49 516 451 78 943           

2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 34 207 338 91 500 002 37,39 901 337 901 337         

Øvrige utgifter 7 860 984 32 160 907 24,44 -2 848 598 -2 457            

Inntekter -3 459 337 -13 166 438 26,27 925 087 -663 031       

Totalt avvik for sektor 2 38 608 984 110 494 471 34,94 -1 022 174 235 849         
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o Det er også et merforbruk hos familiesenteret på tjenestekjøp fra andre 

kommuner, som er kommunens egenandel til krisesenter (lovpålagt) på        

kr 0.240 mill. 

o Barnevernet har et merforbruk på konsulenttjenester på kr 0.125 mill. 

 

 Inntekter: 

o Det er per 1.tertial merinntekter på kr 0.663 mill. Herav utgjør merinntekt på 

egenandeler og matpenger kr 0,36 mill, og inntekt finsk/samisk for 2014 kr 

0,2 mill.  

o Det forventes noe mindre i refusjoner enn budsjettert i flg. sektorleder 

 

 

 

 

3 Sektor for helse og sosial 

 

Oversikt for sektoren: 

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

De viktigste forklaringene til avvikene er: 

 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:  

o Mindreforbruk på lønn kr 1,383 mill når man hensynstar sykelønnsrefusjoner.  

o Sektoren har et budsjettansvar; «Fellesutgifter h/s», som benyttes strengt og som 

bidrar til mindreforbruket.  

o Merforbruk på kvalifiseringsstønad kr 0,162 mill. 

 

 Øvrige utgifter: 

o Merforbruket er på tilsammen kr 1,465 mill. 

o Kjøp av private tjenester har et merforbruk på kr 0,615 mill. 

o Utbetalinger til økonomisk sosialhjelp har et merforbruk på kr 0,183 mill. 

o Utbetalinger på utskrivningsklare pasienter har et merforbruk på kr 0,252 mill.  

o Medisiner og medisinsk forbruksvare har et merforbruk på kr 0,128 mill. 

 

 Inntekter: 

o Det er mindreinntekt på kr 0,215 i forhold til budsjett.  

o Det er økte inntekter på egenandeler på kr 0,399 mill. mer enn budsjettert. 

o Det er økt ref. fra staten på kr 0,2 mill. mer enn budsjettert, som skyldes 

merinntekt refusjon turnusleger. 

o Nordreisa kommune må tilbakebetale kr 1,1 mill til Unn i forbindelse med 

tidligere utbetalt ø-hjelpstilskudd, og for dette kvartalet utgjør det kr 0,366 mill. 

 

 

 

 

 

4 Utviklingsenheten 

3 Sektor for helse og sosial Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 45 244 161 128 095 503 35,32 -1 382 602 -1 382 602    

Øvrige utgifter 13 066 080 34 395 824 37,99 1 612 271 1 465 257     

Inntekter -11 998 627 -58 719 550 20,43 7 554 983 -273 669       

Totalt avvik for sektor 3 46 311 614 103 771 777 44,63 7 784 652 -191 014       
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Oversikt for sektoren: 

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

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 

 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:  

o Lønnsutgiftene er omtrent i balanse 

 

 Øvrige utgifter: 

o Merforbruk på kr 0.095 mill. 

o Merforbruk på utbetalinger driftstilskudd veterinærer på kr 0.161 mill. over 

budsjett, samt betaling til Lyngen kommune for skogbruksregnskap 2014 som 

utgjør kr 0.176 mill. over budsjett på overføringer til andre kommuner.  

o Forbruket på øvrige utgifter vil trolig jevne seg ut i løpet av året.  

 

 Inntekter: 

o Det er mindreinntekter på kr 0.181 mill. som følge av en kreditering av en faktura 

sendt ut i 2014. Sektoren har stram budsjettoppfølging og overforbruket vil trolig 

reduseres i løpet av året.  

 

 

 

 

6 Teknisk enhet 

 

Oversikt for sektoren: 

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

 

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 

 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:  

o Lønnsutgiftene er i balanse.  

o Teknisk avd. kommunehuset står for et merforbruk på kr 0.112 mill.  

o Renhold har et merforbruk på kr 0.248 mill.  

o Besparelse på blant annet byggesaksbehandler.  

o Sektoren får trolig få en besparelse i forbindelse med endret barnehagestruktur, 

men hvor mye er ennå uklart.  

 

 

 Øvrige utgifter: 

4 Utviklingsavdelingen Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 1 943 923 5 204 002 37,35 49 666 49 666           

Øvrige utgifter 1 163 743 7 957 488 14,62 -1 486 101 94 562           

Inntekter -1 295 185 -6 798 799 19,05 968 815 181 170         

Totalt avvik sektor 4 1 812 481 6 362 691 28,49 -467 619 325 398         

6 Teknisk avdeling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 7 490 583 20 586 375 36,39 -2 858 -2 858            

Øvrige utgifter 7 403 553 16 084 975 46,03 2 047 256 573 204         

Inntekter -1 904 792 -6 995 327 27,23 424 652 -153 769       

Totalt avvik sektor 6 12 989 344 29 676 023 43,77 2 469 051 416 578         
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o Merforbruk på kr 0,573 mill. 

o Strøm, olje til oppvarming og Bio fjernvarme har et merforbruk på kr 0.884 mill. 

Når inntekten på salg av strøm hensynstas er merforbruket på kr 0,68 mill.  

o Drivstoff, vedlikehold biler, veiavgift og transport har et merforbruk på kr 0.239 

mill. 

o Noen øvrige poster har mindreforbruk.  

 

 Inntekter: 

o Merinntekter på kr 0.154 mill. som forventes å jevne seg ut i løpet av året. 

  

 

 

7 Skatt og rammetilskudd 

 

Oversikt for sektoren: 

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

Budsjettet er bygget på prognoser for skatteinntekter og statlige tilskudd på bakgrunn av KS 

pronosemodell. 

 

 I følge KS sine beregninger vil Nordreisa kommune motta kr 0,7 mill mindre i inntekter fra 

staten som følge av nedgang i skatteinntektene i Norge. For først tertial utgjør nedgangen kr 

0,2 mill.   

 

 

 

 

8 Renter og avdrag 

 

Oversikt for sektoren: 

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

Øvrige utgifter 

 Avviket på driftsutgiftene skyldes i hovedsak mindreutgifter på renter. Det er imidlertid 

høyst usikkert om utviklingen forsetter slik, og budsjettet bør holdes uendret.   

 

 

 

 

 

 

Total 

7 Skatter og rammetilskudd Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn -                         -                       -                    -                      -                 

Øvrige utgifter -                         -                       -                    -                      -                 

Driftsinntekter -102 110 891      -301 159 500     33,91               -1 824 778        230 000         

Totalt avvik sektor 7 -102 110 891      -301 159 500     33,91               -1 824 778        230 000         

8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn -                         -                       -                    -                      -                 

Øvrige utgifter 8 197 638             28 629 366         28,63               -1 335 941        -300 000       

Driftsinntekter -884 884              -4 656 028         19,01               665 573             -                 

Totalt avvik sektor 8 7 312 754             23 973 338         30,50               -670 367            -300 000       
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Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 

 

 

 

Vurdering  

Nordreisa kommune har per 1.tertial 2015 et merforbruk på kr 0,795 mill. Det er mindreforbruk 

på kr 0,514 mill på lønnspostene inkl sykelønnsrefusjoner, samt merinntekt på kr 0,678 mill. 

Merforbruket på øvrige utgifter er imidlertid kr 1,98 mill mer enn budsjett, noe som bidrar til et 

merforbruk samlet sett.  

 

Dersom sektorene ikke klarer å gjenopprette budsjettbalansen i løpet av året kan kommunen,  

med bakgrunn i tallene fra 1. tertial 2015, få et merforbruk på ca 2,4 mill kr. 

 

Det er spesielt sektorene oppvekst og kultur, helse og omsorg, samt teknisk som står overfor de 

største utfordringene i 2015. Oppvekst har et lite merforbruk, men vi vet at det kommer store 

utgifter på slutten av året som kan være vanskelig å dekke inn. Når det gjelder helse og omsorg 

har de hatt økende behov det siste året, og det er i hovedsak på øvrige utgifter at budsjettene er 

for lave. Teknisk enhet har et svært lavt vedlikeholdsbudsjett og med gamle bygninger er det en 

utfordring å holde de stramme budsjettene.  

 

NAV sosial har et overforbruk på økonomisk sosialhjelp. Det har det siste året vært økning i 

antall brukere og antall vedtak, samt tilflytting av brukere med rettigheter etter 

sosialtjenesteloven fra kommunene Kvænangen, Skjervøy, Karlsøy og Kåfjord. 

 

Utviklingsenheten ligger noe over budsjett per første kvartal, men dette vil trolig jevne seg ut i 

løpet av året.  

 

Bygg og eiendom har et merforbruk per 1.tertial, men noe vil trolig kunne hentes inn som følge 

av endret barnehagestruktur.   

 

I følge prognoser fra KS er skatteinntektene budsjettert for høyt, og de anslår at kommunen vil 

ha 0,7 mill kr mindre inntekt enn budsjettert ved årsslutt.  

 

Renter og avdrag har et mindreforbruk. Dette skyldes at faktiske renteutgifter er mindre enn 

budsjettert.  

 

Kommunen har et stramt budsjett i 2015, noe som er nødvendig med hensyn til avtale med KRD 

om nedbetaling av ROBEK gjelden. Dette gir kommunen utfordringer med hensyn til uforutsette 

utgifter og inndekning av disse. Det viktig at sektorene gjør nødvendige tiltak for å holde 

budsjettbalansen, da det verken finnes reserver i kommunens budsjett eller ekstraordinære 

inntekter til inndekning av merforbruk i sektorene. 

 

 

 

 

 

Sum drift sektor 1 til 8 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik

Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 95 365 230          263 405 488      36,20 -514 368            -514 369       

Øvrige utgifter 43 567 031          135 921 848      32,05 -1 694 944        1 988 397     

Inntekter -121 714 796      -392 520 490     31,01 8 994 527          -678 275       

Totalt avvik sektor 1-6 17 217 464          6 806 846           252,94 6 785 214          795 753         
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Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

22/15 Nordreisa formannskap 11.06.2015 

 Nordreisa kommunestyre  

 

Revidering av budsjett 2015 nr 2 

 

 

Rådmannens innstilling 

Ettersom alle tiltakene må finansieres med kutt internt i kommunen, foreslår Rådmannen at de 

foreslåtte tiltakene tas innenfor egen sektor i samråd med hovedutvalgene. Når det gjelder sektor 

1, sektor 7 og sektor 8 gjøres reguleringen av formannskapet.  

 

Revidering som gjøres internt i sektorene: 

 
 

 

Saksopplysninger 

Regnskapet for Nordreisa kommune for 2014 ble avlagt med et merforbruk på kr 0,469 mill., og 

kommunen klarte ikke inndekningen på kr 10,3 mill. Det akkumulerte underskuddet per 

31.12.2014 er på kr 10,769 mill, og fordeles seg slik: 

 

Regnskapsår Opprinnelig Gjenstående 

Merforbruk 2008     8 094 536         621 167  

Merforbruk 2009     4 346 893      4 346 893  

Merforbruk 2010     5 332 559      5 332 559  

Merforbruk 2014        469 043         469 043  

Samlet merforbruk   18 243 031    10 769 662  

 

Sektor 1 100 000

Sektor 2 474 000

Sektor 3 5 800 000

Sektor 6 241 000

Sektor 7 og 8 1 967 365

Samlet revidering 8 582 365
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Inndekningstiden på merforbruket i 2008, 2009 og 2010 krever godkjenning av kommunal- og 

regionaldepartementet ettersom inndekningskravet på to år ikke er overholdt. Nordreisa 

kommune søkte opprinnelig om å fordele inndekningen over tre år, fra 2015-2017. Dette avslo 

imidlertid departementet og krever at kommunen skal dekke merforbruket i 2015 og 2016. 

Departementet understreker også at det alltid er det eldste merforbruket som skal dekkes inn 

først. Inndekning av tidligere års merforbruk blir som følger: 

 

 

Inndekning Beløp 

Inndekning 2015     1 200 000  

Inndekning 2016     9 569 662  

Samlet merforbruk   10 769 662  

 

Kommunestyret vedtok 26. mars 2015 i sak 2/15 at følgende investeringer skulle reguleres inn i 

budsjettet i juni: 
1. Grunnkjøp 3,5 mill kr. 

2. Vedlikehold Tak og gulv idrettshall kr 450 000 

 

Vurdering 

Nordreisa kommune nedjusterte budsjettet i mars måned med kr 9,4 millioner. Alt ble dekket 

inn med nedskjæringer innenfor samtlige sektorer. Det er svært utfordrende å foreta kutt i denne 

størrelsesorden midt i et budsjettår, da kortsiktige løsninger ikke er konsekvensvurdert 

tilstrekkelig både i forhold til virkninger og virkningstidspunkt.  

 

Nordreisa kommune har fortsatt utfordringer innenfor sektorene, og nedenfor vises en liste over 

utfordringene: 

 

 
 

Overstående tabell viser at det samlede behovet er på kr 8,58 mill, og nedenfor gis en kort 

beskrivelse av tiltakene.  

 

Sektor for administrasjon 

Kommunestyret vedtok i desember at kommunen burde ta inn lærling innenfor IKT området, og 

at det skulle finnes budsjettdekning på kr 0,04 mill for dette i revideringen av budsjettet.  

 

Sektor Tiltak Utgifter Inntekter Kommentarer

1 IKT lærling 40 000 IKT læring - vedtatt av KST i desember 2014

1 Skanner til valget 60 000 Vedtatt av valgstyret 

2 Spesialundervisning 800 000 Stipulert overforbruk

2 Besparelse barnehagesektoren -326 000 

3 Kvalifiseringsstønad 300 000 Stipulert overforbruk

3 Lillebo 1 300 000 Utgifter i forbindelse med oppstart

3 Dagsenter 700 000 Utgifter i forbindelse med oppstart

3 Kjøp av private tjenester 2 400 000 Stipulert overforbruk

3 Unn faktura 1 100 000 Faktura øhjelp 2012 og 2013

6 Husleie NAV 241 000 Stipulert overforbruk

7 Utbytte 300 000 Mindreinntekt

7 Skatt og rammetilskudd 772 000 Mindreinntekt i følge KS prognosemodell

8 Investeringsunderskudd 895 365 Overføring fra drift

7 510 365 1 072 000

Samlet behov 8 582 365

-�71�-



Valgstyret vedtok i vår at det skulle kjøpes inn skanner i forbindelse med valget til høsten. 

Budsjettdekning på kr 0,06 mill skulle finnes i revideringen av budsjettet.  

 

Sektor for levekår og kultur 

Det vil i 2015 bli et stipulert overforbruk på kjøp av spesialundervisning til private skoler på kr 

0,8 mill.  

 

Det blir i 2015 store endringer i barnehagestrukturen i kommunen. Kirkebakken barnehage med 

4 avdelinger åpner i august 2015, 2 avdelinger på både Sonjatun barnehage og Høgegga 

barnehage (avdeling Lillebo) legges ned og i tillegg legges Stranda barnehage ned. Samlet sett 

vil endringene gi en besparelse på kr 0,326 mill. I budsjettet for 2015 er det lagt inn en 

besparelse på at 4 avdelinger legges, tilsvarende det som betales ut i tilskudd til Kirkebakken 

barnehage. Nå viser det seg at 4 avdelinger legges ned, og i tillegg legges Stranda barnehage 

ned. Besparelsen i tilskuddet til Stranda barnehage blir på kr 0,95 mill, men som følge av at 

Trollskogen barnehage har fått økt antall plasser fra 18 barn til 24 barn, blir den reelle 

innsparingen på kr. 0,325 mill.  

 

Sektor for helse og omsorg 

Nordreisa kommune har fått kritikk fra Fylkesmannen for at vi ikke har brukt programmet 

kvalifiseringsstønad tilstrekkelig. Dette er nå økt og den stipulerte overforbruket er på kr 0,3 

mill.  

 

Etablering av Lillebo alderspensjonat vil koste kr 1,3 mill med oppstart høsten 2015. Tjenesten 

er da nedjustert fra 10 plasser til 5 plasser. I budsjettrevideringen i mars ble det vedtatt at 

inndekning skulle finnes i budsjettrevideringen i juni måned.  

 

Nordreisa kommune har behov for dagsenter til funksjonshemmede og tjenesten skal kjøpes av 

Nordreisa ASVO. Dette gir en økt utgift på kr. 0,7 mill.  

 

Kjøp av private tjenester har et stipulert merforbruk i 2015 på kr 2,4 mill. Stipulert overforbruk 

er basert på 2014 tall.  

 

Kommunen har mottatt ø-hjelpstilskudd fra staten for drift sykestuesenger i 2012 og 2013 uten 

at dette har vært trukket i fra tilskuddet til UNN. Til sammen utgjør dette kr 1,1 mill, og 

kommunen skal kreditere UNN dette beløpet.  

 

Sektor 6 

Nordreisa kommune fakturer NAV forvaltning for husleie til NAV Nordreisa. Kommune har 

imidlertid 3 stillinger som er underlagt NAV Nordreisa og vår andel av denne utgjør kr 0,24 

mill.   

 

Sektor 7 

Forslag til utbytte fra Ymber AS for 2015 er på kr 1 mill, noe som gir en reduksjon i forhold til 

budsjett på kr 0,3 mill.  

 

I følge KS prognosemodell vil rammeoverføringene til Nordreisa kommune reduseres som følge 

av lavere skatteinngang. Inntektene reduseres med kr 0,7 mill. I budsjettforliket er overføringen 

til kommunene økt noe, men det er ikke kommet ut noe fra KS på hvor mye det vil utgjøre for 

Nordreisa kommune.  

 

Sektor 8 
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Nordreisa kommune sitt investeringsregnskap gikk med kr 0,895 mill i merforbruk i 2014, noe 

som skyldes at egenkapitalinnskuddet til KLP ikke kan lånefinansieres. Inndekning skal vedtas 

påfølgende år, altså i 2015.  

 
Fylkesmannen har godkjent det reviderte investeringsbudsjettet, som ble vedtatt i sak 2/15.  Det er 

ikke realistisk å budsjettere økning av det reviderte investeringsbudsjettet uten at det må finansieres 

med låneopptak, som igjen må godkjennes av Fylkesmannen.  

 

 

Oppsummering 

Selv om Nordreisa kommune reviderte budsjettet i mars måned er det nå behov for ytterligere 

revidering. Ettersom alle tiltakene må finansieres ved kutt internt i kommunen, foreslår 

Rådmannen at de foreslåtte tiltakene tas innenfor sektorene i samråd med hovedutvalgene. Når 

det gjelder sektor 1, sektor 7 og sektor 8 gjøres dette i samråd med formannskapet.  

 
Rådmannen foreslår at følgende investeringer utsettes: 

1. Grunnkjøp 3,5 mill kr 

2. Vedlikehold Tak og gulv idrettshall 450 000 
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L. Isaksens vei 10, 12 

Vedlegg 

1 L. Isaksens vei 10, 12 

 

Rådmannens innstilling 

1. Eiendommen deles i to jf. kart. 

2. Leonhard Isaksen vei 10 ombygges til to enheter og selges på det åpne marked. 

3. På eiendom 2 bygges det et rekkehus med 4 boenheter som selges på det åpne marked. 

4. Byggelån på tilsammen kr 5 726 000 opptas og innløses ved forventet salg av enhetene i 

2016-2017.  

5. Netto overskudd på 8 074 000 benyttes til finansiering av grunnkjøp og andre 

investeringstiltak i samsvar med politiske vedtak. 

 

Saken sendes Fylkesmannen for godkjenning.  

 

 

 

Saksopplysninger 

På eiendommen i Leonhard Isaksen vei 10, 12 står bygget kalt «Doktorgården». 

Bygningsmassen består av et «hovedhus» Leonhard Isaksen vei 10 og et rekkehus med to 

boenheter som et tilbygg til dette, Leonhard Isaksen vei 12. 

 

25.03.2015 bryter det ut brann i rekkehuset som totalskades, det blir også omfattende røyk og 

sotskader i hovedhuset. 

 

26.03.2015 Saken skal behandles innenfor budsjettsaken i kommunestyre med innstillingen. 

«Eiendommen Leonard Isaksens vei 10-12, gnr 15, bnr 10 selges. 

Antatt salgssum er ca 3 mill kr.  Salgssummen benyttes som finansiering til kjøp av 

grunneiendom.» 

 

Når bygningen på eiendommen skades av brann vedtar kommunestyret. 
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«Kommunestyre ber admirasjonen vurdere mulighetene på eiendommen Leonhard Isaksen vei 

10, 12 frem til kommunestyremøtet i juni.»   

 

 

27.03.2015 besiktiges skaden av takstmann rekvirert fra KLP Skadeforsikring AS. 

15.04.2015 oversender KLP Skadeforsikring AS deres vurdering av skaden til Nordreisa 

kommune v/Johan Arne Jensen. 

 

Utdrag fra forsikringsselskapets vurderinger. 

«Leonhard Isaksens vei 12. 

Denne del er et tilbygge som består av to leiligheter som er totalskadet. Kostnadene 

for gjenoppbygning er beregnet til kr 2.060.000,- eks mva. I tillegg kommer riving 

på ca kr 200.000,- eks mva. 

 

Leonhard Isaksens vei 10 

Her er det beregnet riving og sanering for kr 950.000,- eks mva. 

 

Da Leonhard Isaksens  vei l O utgjør den største delen av den totale bygningens 

massen ser vi ikke at skaden utløser hoved ombygning.» 

 

Nordreisa kommune får to alternative oppgjørsregler jf. forsikringsavtalen. Skaden kan utbedres 

etter styrt reparasjon/gjenoppbygging eller ved skjønn. 

 

Styrt reparasjon/gjenoppføring kan skje ved at takstkonsulent blir rekvirert til 

oppfølging av reparasjonsarbeidene i form av kostnadskontrollert tilbudsinnhenting. Dette 

er et krav fra vår side at det er kommunen selv som står som rekvirent og tiltakshaver på 

aller arbeider og eventuelle søknader i forbindelse med utbedring av skaden. Det presiseres 

derfor at det er sikrede som er kontraktspart med de utførende håndverker(e). I praksis 

opptrer KLP Skadeforsikring AS kun som en tilfører av likvide midler. Fakturene betales 

direkte av kommunen. 

 

Skjønn.  

Ved skjønn settes verdiene på skadene ved at hver av partene velger en skjønnsmann. 

Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer utsett av hver av partene.   

Etter at skjønnsresultatet foreligger er det kommunen som administrerer og foretar 

skadeutbedring i egen regi. I skjønnet er det tatt med kostnader for administrasjon av 

skadeutbedring. 

Fordelen med skjønn er at det gir kommunen større frihet at disponere midlene som 

fastsettes ved skjønn etter behov av eventuelle endringer. Det viktigste kriteriet for å få 

erstatning for gjenoppbyggingen er at bygningens formål er den samme etter 

oppbygging/reparasjon. I dette tilfellet er det bygninger for bolig/utleie til 

boligformål.  

Ved skjønn fastsettes også nedgangen i omsetningsverdi grunnet skaden, som et 

skjønnsalternativ. Det er økonomisk verdi med fradrag av eventuell netto nyttbar gjenverdi.  

Skjønn blir valgt som oppgjørsform hvis en av partene forlanger det. 

 

20.04.2015 Bestrider kommunen forsikringsselskapets vurdering av skaden. Hvor et av 

hovedpunktene er at kjeller er i takst beskrevet som «krypkjeller» og dermed ikke inngår i 

beregningen av bruksareal. Kommunen mener det ikke er en krypkjeller og at arealet skal inngå 

som bruksareal. 
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21.05.2015 forsikringsselskapet forlanger at verdier og erstatningsgrunnlaget blir avgjort ved 

skjønn.   

Skjønnet er ikke utført men det er nærliggende å tro at det vil være i nærheten av det som 

forsikringsselskapet har skissert i sitt brev.  

Vurdering 

Formålet med denne vurderingen er å se på løsninger som kan bidra til best mulig utnyttelse av 

eiendommen i Leonhard Isaksens vei 10, 12. Herunder kommunalt tjenestebehov og 

kapitalbehov.  

 

Når forsikringsselskapet har valgt å påberope seg at saken avgjøres ved skjønn, står vi friere til å 

se på løsninger for eiendommen.  

 

Saken har tidligere gjennom budsjettbehandlingen vært framlagt for kommunestyret som et salg. 

Vi har også dette som et utgangspunkt her. Det har i det sosiale rom vært diskutert lokaler til 

kafe X, som tidligere har benyttet disse lokalene.  

 

Eiendommen er på 2566m², saksbehandler vurderer det som en mulighet dele denne opp i to 

eiendommer markert 1 og 2 på vedlagt kart.  

 Eiendom 1 (Leonhard Isaksen vei 10) blir på 1316 m². 

 Eiendom 2 blir på 1250m². 

 

Leonhard Isaksen vei 10: 

 

Forsikringsselskapet har vurdert hovedhuset å være i en slik forfatning at den skal 

gjenoppbygges.  

 

På eiendom ryddes branntomten og hovedhuset gjenoppbygges. Kommunen har etter dette 

mulighet til å benytte bygget til kommunale formål.  

Kostnadene for dette dekkes av forsikringsselskapet.  

 

Alternativt kan bygningen her bygges opp med 2 boenheter, seksjoneres og legges ut for salg på 

det private markedet.   

 

Forsikringsselskapet har satt kostnadene til rivning, sanering og gjenoppbygging til 950 000,- 

eks.mva. Bygget skal etter dette arbeidet til denne summen tilbakeføres til samme stand eller 

vesentlig samme stand som før skaden. Om kommunen ønsker å dele denne opp i to enheter må 

det påregnes en ytterligere kostnad. 

 

Kostnaden ved en ombygging til 2 boenheter vil ligge på ca. 12 000,- pr m², bygningen er på 

248m². 

Kostnader for ombygging til to boenheter        12 000 * 248 = 2 976 000,- 

Fradrag for forsikringssummen                                                    - 950 000,- 

Innvestering for ombygging                    = 2 026 000,- 

 

Etter ombygging vil boligen kunne fremstå som en bolig med 2 stk. 3-roms boenheter på 80m² 

med tillegg på 30m² i kjeller til boder, oppbevaring etc.   

Hver enhet vil kunne selges for ca. 2 300 000,- 

 

Salg av enhetene 2 300 000 * 2 =  4 600 000,- 

Fradrag for innvesteringen     - 2 026 000,-  

Overskudd etter salg   =  2 574 000,- 
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Dette prosjektet kan, forutsatt oppstart medio aug. 15, være realisert innen høsten 2016. 

 

 

Eiendom 2 på 1250m²: 

 

På eiendom nr.2 oppføres 4stk. 3 roms enheter på ca. 80m² over to plan. Enhetene seksjoneres 

og selges på det åpne marked. 

Kostnadene under har tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig standard på boligene. 

 

Investeringskostnad 80 * 18 500 * 4 = 5 760 000,- 

Fradrag anslått forsikringssum = -2 060 000,-   

Salg av enhetene 2 300 000 * 4 = 9 200 000,- 

Overskudd etter salg   = 5 500 000,- 

 

Et slikt prosjekt kan være realisert ved utgangen av 2016. 

 

Alternativt kan denne eiendommen selges for ca. 300 000,- noe som kan være realisert medio 

oktober.  
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