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Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 14.06.2019  

 

Behandling:  
Formannskapet fremmet følgende tillegg: første kulepunkt; revidert nasjonalbudsjett  

Innstillingen med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.  

 

Sigleif Pedersen (AP) fremmet følgende forslag: det legges frem et saldert budsjett for 

formannskapet i møte 14. november (og 25 november).  

 

Forslaget enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak:  
Budsjettrammen for 2020 tar utgangspunkt i opprinnelig ramme for 2019, justert for revidert 

nasjonalbudsjett, lønnsøkning og bindende politiske vedtak med økonomisk virkning.  

Sektorene starter behandlingen av budsjettet for 2020 i juni 2019 og følger den oppsatte tidsplanen 

som er beskrevet i saksfremlegget.  

Sektorutvalgene starter behandlingen i august, med tilpasning innenfor den forespeilede rammen.  

Det budsjetteres med inntil 1,75 % i netto driftsresultat.  

Det legges frem et saldert budsjett for formannskapet i møte 14. november (og 25 november).  

 

Rådmannens innstilling 

 Budsjettrammen for 2020 tar utgangspunkt i vedtatt ramme for 2020 i økonomiplan for 

2019-2022, justert for lønnsøkning, bindende politiske vedtak med økonomisk virkning, 

og endring i revidert nasjonalbudsjett. Vedtatte økonomiske ramme for økonomiplan er 

som følger: 

               

Sektor Ramme 2019 Ramme 2020 Ramme 2021 Ramme 2022

Sektor for administrasjon 29 033 893 28 579 154 28 352 447 28 256 771

Sektor for oppvekst og kultur 135 100 023 131 866 064 130 296 596 129 636 003

Sektor for helse og omsorg 132 352 259 128 379 226 126 187 808 125 098 752

Sektor for drift og utvikling 41 482 776 40 266 389 39 380 370 39 070 536

337 968 951 329 090 833 324 217 221 322 062 062



 Sektorene starter behandlingen av budsjettet for 2020 i juni 2019 og følger den oppsatte 

tidsplanen som er beskrevet i saksfremlegget.  

 Sektorutvalgene starter behandlingen i august, med tilpasning innenfor den forespeilede 

rammen. 

 Det budsjetteres med inntil 1,75 % i netto driftsresultat. 

 

Saksopplysninger 

Regjeringen la 14.mai 2019 frem proposisjon 113 S (2018/2019) Kommuneproposisjon 2020. 

Kommuneproposisjonen gir føringer for forslaget til statsbudsjett 2020 som legges frem i 

begynnelsen av oktober.  

 

 

Ramme 2019 

Når budsjettramme for 2020 settes, tas det utgangspunkt i den opprinnelige budsjettrammen for 

2019 som ble vedtatt i desember 2018. Denne rammen er justert for lønnsøkning og bindende 

politiske vedtak som har økonomisk virkning. Opprinnelig budsjettramme for 2019 er som 

følger: 

 

 
 

 

Befolkningsendring 

 

Folketallet i Nordreisa har gått ned det siste året, men samtidig som landet for øvrig øker. Det 

medfører at kommunen får stadig mindre andel av statlige overføringer. Det er endringer fra 

andre kvartal 2018 til andre kvartal 2019 som gir grunnlaget for rammeoverføringene for 2020. 

Som tabellen viser har Nordreisa kommune en nedgang på 10 personer fra andre kvartal 2018 til 

andre kvartal 2019. Det siste kvartalet blir offentliggjort i august/september.  

 

 
 

Sektor Økonomisk ramme 2019

1 - Sektor for administrasjon 29 033 893                           

2 - Sektor for oppvekst og kultur 135 100 023                         

3 - Sektor for helse og omsorg 132 352 259                         

5 - Selvkost -                                          

6 - Sektor for drift og utvikling 41 482 776                           

7 - Skatter og rammetilskudd 348 680 100                         

8 - Renter, avdrag og avsetninger 10 381 149                           

9 - Prosjekter 330 000                                 

2018K2 2018K3 2018K4 2019K1

Befolkning ved inngangen av kvartalet 4945 4917 4918 4909

Fødde 10 15 7 9

Døde 5 12 11 9

Fødselsoverskot 5 3 -4 0

Innvandring 9 6 5 5

Utvandring 0 6 4 14

Innflytting, innalandsk 30 97 34 44

Utflytting, innalandsk 72 99 40 37

Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring -33 -2 -5 -2

Folkevekst -28 1 -9 -2

Befolkning ved utgangen av kvartalet 4917 4918 4909 4907



Revidert nasjonalbudsjett 2018 

I revidert nasjonalbudsjett for 2019 er anslaget for prisvekst på varer og tjenester oppjustert. 

Lønnsveksten er uendret på 3,2 %. Kommunal deflator er satt opp fra 2,8 % til 3,0 % som 

tilsvarer økningen i kostnadene.  

 

Anslaget på skatteinntektene er oppjustert med 1,5 mrd.kr. Samlet sett gir endringen i 

skatteinngangen og kostnadsveksten en styrking av handlingsrommet for kommunesektoren i 

2019 på ca 0,5 mrd.kr.  

 

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 2019:  

 Kompensasjon for eiendomsskatt på maskiner - Det er bevilget 71 mll.kr til 

kompensasjon for avviklingen av eiendomsskatt på maskiner.  

 Kompensasjon for endringer i AAP-ordningen - Fra 1.januar 2018 ble regelverket for 

arbeidsavklaringspenger endret, og endringen har ført til at kommuners utgifter til 

sosialhjelp har økt med 90 mill.kr. I revidert nasjonalbudsjett foreslås det kompensert 

gjennom en økning i rammetilskuddet på 90.mill.kr.  

 Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser – Det er stor søknadsinngang til 

investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser, og det foreslås å øke bevilgningen i 

2019 med 78,4 mill.kr. Dette tilsvarer en økning på ca 900 heldøgns omsorgsplasser. 

 Tilskudd til lokalkjøkken - Det foreslås opprette et investeringstilskudd til lokalkjøkken 

på sykehjem og i omsorgsboliger fra 1.oktober 2019 med en tilskuddramme på 12,5 

mill.kr. Ordningen gjelder tilskudd til etablering eller gjenetablering av lokale 

kjøkkenløsninger med eget produksjonskjøkken ved eksisterende sykehjem og 

omsorgsboliger for personer med heldøgns tjenestetilbud. Tilskuddet skal forvaltes av 

Husbanken.  

 Bostøtte barnefamilier – For å hjelpe flere barnefamilier fra leie til eie av bolig økes 

bostøtten og tilskudd til etablering. Bostøtten for barnefamilier og andre store husstander 

økes med 66 mill, og tilskuddet til etablering økes med 117,5 mill.  

 

 

 

Kommuneproposisjon 2020 

Det legges opp til en vekst i kommunenes frie inntekt i 2020 på mellom 1,0 og 2,0 mrd.kr. 

Veksten er lavere enn tidligere år, som ifølge regjeringen skyldes at demografi- og 

pensjonskostnadene er betydelig lavere enn de har vært tidligere år.  

 

Kommunesektorenes merutgifter til befolkningsutvikling er anslått til å øke med 1,3 mill.kr i 

2020.  

 

Pensjonskostnader 

Veksten i kommunens samlede pensjonskostnader anslås til å være kr 450 mill.kr ut over det 

som dekkes av kommunal deflator. Det hefter stor usikkerhet rundt anslaget.  

 

Skatteinntektene 

Det legges det opp til at skattøren fastsettes på grunnlag av målsettingen om at skatteinntektene 

skal utgjøre 40 % av kommunens samlede inntekter.  De kommunale og fylkeskommunale 

skattørene for 2020 fastsettes ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020. 

 

Skjønnstilskudd 

Den samlede skjønnsrammen for 2019 er nedjustert med kr 185 mill kr. fra 2019. I følge 

Fylkesmannen er det grunn til å tro at fylkesrammen til Troms og Finnmark reduseres ytterligere i 

årene fremover. Basisrammen til Troms og Finnmark er på kr 542 per innbygger, mot 



landsgjennomsnittet som er på kr 189 per innbygger. Departementet har signalisert at de ønsker at 

Fylkesmannen skal bruke mer skjønn i fordelingen av basisskjønn, og i mindre grad kriteriebaserte 

systemer.  

 

Kommunereform 

Stortinget vedtok følgende anmodningsvedtak i desember 2017: «Stortinget ber regjeringen legge til 

grunn at gode og frivillige prosesser skal være utgangspunkt for endringer av kommunestrukturen. 

Eventuelle kommunesammenslåinger i perioden 2017-2021 skal utelukkende bygge på frivillighet».  

Det er opp til den enkelte kommune å sørge for en hensiktsmessig og framtidsrettet 

kommunestruktur. Departementet legger ikke opp til noe samlet reformløp med faste frister for 

prosesser og vedtak. Regjeringen vil legge til rette for gode og langsiktige økonomiske virkemidler 

for kommuner som ønsker å slå seg sammen.  

I vedlegget «Fylkesmannens orientering om kommuneproposisjonen for 2020 og revidert 

nasjonalbudsjett 2019», er det mer informasjon om de ulike virkemidlene. 

 

Inntektssystemet 

Det er ikke foreslått større endringer i inntektssystemet i 2020. 

De endringer som er foreslått er som følger: 

 Verdien av fullt basistilskudd i utgiftsutjevningen øker som følge av 

kommunesammenslåing.  

 Det pågår et prosjekt om «toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester og 

rapportering av psykisk utviklingshemmede til inntektssystemet» som skal ferdigstilles i 

2019. Det skal ut fra rapporten vurderes om det kan gjøres endringer i regelverk og 

utforming av ordningene.  

 På bestilling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet foretar Asplan Viak en 

faglig gjennomgang av distriktsindeksen. Gjennomgangen har som formål å vurdere 

innretningen på de regionalpolitiske tilskuddene, primært med fokus på bruken av 

distriktsindeksen ved fordeling av driftstilskuddene i inntektssystemet. Rapporten skal 

være ferdig i løpet av august 2019.  

 

 

Innlemminger av øremerkede tilskudd 

Regjeringen foreslår å avvikle og innlemme følgende tilskudd i rammetilskuddet til kommuner 

og fylkeskommuner: 

 Tilskudd til psykologer i de kommunale helse og omsorgstjenestene 

 Tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens 

 Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak 

 Tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med 

spesielle behov 

 Tilskudd til karriereveiledning 

 Tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn 

 Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig 

 Tilskudd til inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn 

 Tilskudd til regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse 

 Tilskudd til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid 

 Tilskudd til skredsikring av fylkesveier 

 Tilskudd til gang- og sykkelveier 

Regjeringen mener innlemmingen av tilskudd i rammetilskuddet styrker det kommunale 

selvstyret og fører til mindre byråkrati i både staten og kommunesektoren. Over tid vil flere 

øremerkede tilskudd avvikles og de nevner blant annet; Kompensasjonsordningen for renter og 

avdrag og vertskommunetilskuddet, Rentekompensasjonsordningene for skole- og 

svømmeanlegg. 



 

Vurdering 

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

mer enn inntektene. Kommunen foretok i 2016 nedbemanning på ca 30 årsverk, på bakgrunn av 

den negative økonomiske trenden kommunen sto overfor. Kommunen har i 2018 et 

tilfredsstillende resultat økonomisk sett, og kommunen har handlingsrom til å møte uforutsette 

hendelser. Likviditeten er også betydelig styrket, og kassakreditten ble ikke benyttet i 2018. 
 

Selv om kommunen nedbemannet i 2016 er antall ansatte allerede i 2019 det samme som før 

nedbemanningen. Tillegg vil kommunen få reduserte inntekter på blant annet integreringstilskudd og 

eiendomsskatt i 2019 og 2020. I 2019 må kommunen igjen foreta nedbemanning for å få balanse 

mellom utgiftene og inntektene.  

 

Det er svært viktig at fokuset fremover er på effektivisering av driften av Nordreisa kommune. 

Spesielt innenfor de to store sektorene helse- og omsorg og oppvekst- og kultur. Helsesektoren er 

trolig den sektoren der presset vil være størst i årene fremover. Det økte presset på kommunale 

tjenester er allerede merkbar, og mangelen på sykepleiere fører til økt bruk av overtid og bruk av 

vikarbyrå. Det er startet en prosess for å se på hvordan sykepleierressursen kan brukes på en mer 

effektiv måte.  

 

 

 

 

 

Kommunen har en lånegjeld på kr 494 mill per årsskiftet og er sårbar for renteøkning. Lånerenten er 

historisk sett lav, og fremtidig renteutvikling er vanskelig å spå. Kommunen forholder seg derfor til 

de signalene Norges bank gir, og som sier at rentene vil øke i tiden fremover. Disse signalene kan 

imidlertid endre seg frem mot budsjettprosessen.  

 

Rådmannens signaler fremover er at sektorene må ta utfordringer innenfor sektorenes egne rammer, 

og at prioriteringene gjøres i hovedutvalgene. Dersom nye tiltak skal gjennomføres, må det 

hovedsakelig skje gjennom omdisponeringer innenfor sektorens totalramme. 

 

 

Tidsplan for budsjettprosessen:  
Rundskriv fra rådmannen       Innen 30.juni  

Administrativ behandling i sektorene/virksomhetene    Juni – september  

Politisk prosess i hovedutvalgene      August – november  

Statsbudsjettet legges frem       Midten av oktober  

Rådmannens budsjettforslag       Innen 31.oktober  

Formannskapets innstilling       28.november  

Kommunestyrets innstilling       19.desember 

 

 


