
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
Dato: 18.06.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, 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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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/665-28 

Arkiv:                151  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 02.06.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
49/20 Nordreisa formannskap 18.06.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Regulering av budsjett 2020, nr 1 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommunar og fylkeskommunar (Kommuneloven) 

 

Kommunedirektørens innstilling 

 Driftsbudsjettet for 2020 foreslås regulert som følger: 

        

Sektor nr Sektor Utgift Inntekt Kommentar
1 Administrasjon 2 424 000 Utgifter i forbindelse med Koronapandemi
1 Administrasjon 500 000 Reduserte inntekter i forbindelse med Koronapandemi, overføres fra sektor2
1 Administrasjon 80 000 Reduserte inntekter i forbindelse med Koronapandemi, overføres fra sektor 6
1 Administrasjon 220 000 Utsatt overføring av skatteoppkreverfunksjonen
1 Administrasjon -2 000 000 Reduksjon lønnsbuffer
7 Skatt og rammetilskudd 5 400 000 Reduserte skatteinntekter
7 Skatt og rammetilskudd 1 346 000 Reduserte inntektsutjevning
7 Skatt og rammetilskudd -3 948 000 Overføring fra staten i forbindelse med koronapandemien
7 Skatt og rammetilskudd -1 022 000 Overføring fra staten i forbindelse med koronapandemien
7 Eiendomsskatt -300 000 Inntekt eiendomsskatt
8 Renter, avdrag og avsetninger -2 500 000 400 000 Reduserte renteutgifter/renteinntekter
8 Renter, avdrag og avsetninger -600 000 Minimumsavdrag

-2 456 000 2 456 000
0  

 
 Investeringsbudsjettet for 2020 foreslås regulert som følger: 

o Gjenstående økonomisk ramme for 2019 på investeringsprosjekter overføres til 
2020 

o I tillegg foreslås følgende endringer: 

Prosjekt
Enring i 
ramme

Kommentar

Brannsikring kirke/kapel -250 000 Utsettes til 2021 og midler tilskrives ubrukte lånemidler
Steamkjele 250 000 Omdisponering fra budsjett medisinkabinett, jamfør KST sak  
 
 

Saksopplysninger 
Det er behov for budsjettreguleringer på tvers av sektorene som følge av Koronapandemien, 
samt behov for endring i investeringsbudsjettet. 
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Vurdering 
Driftsbudsjettet: 
I forbindelse med Koronapandemien har kommunen fått ekstra utgifter i forhold til opprinnelig 
budsjett. I tillegg er skatteinntektene/inntektsutjevningen anslått redusert. Kommunen har fått 
ekstra overføring fra staten i den forbindelse på kr 4,97 mill. Dette er imidlertid ikke 
tilstrekkelig til å dekke både ekstrautgiftene og reduserte inntekter. I revidert nasjonalbudsjett er 
det lagt opp til at kommunen må redusere avsetning til lønnsoppgjøret og benytte reduserte 
renteutgifter for å dekke opp ekstrautgiftene. I tillegg foreslås en liten økning i eiendomsskatten 
og justering av minimumsavdraget.  
 
 
Investeringsbudsjettet: 
I investeringsbudsjettet for 2019 var det prosjekter som ikke ble ferdigstilt og det er behov for å 
overføre rammen over til 2020 budsjettet.   
 
Kommunestyret vedtok i desember 2019 et investeringsprosjekt på brannsikring av kirke på kr 
250.000,-. Nordreisa kirke er imidlertid brannsikret for noen år siden, og det er behov for 
brannsikring av Rotsundelv kapell. Midlene foreslås omdisponert fra brannsikring til kirke til 
brannsikring Rotsundelv kapell, og i tillegg foreslås rammen utsatt til 2021. 
 
Det foreslås at deler av budsjettramme til medisinkabinett omdisponeres til steamkjele, se egen sak 
for utdypende opplysninger.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/582-3 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 14.05.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Nordreisa kommunestyre  
50/20 Nordreisa formannskap 18.06.2020 

 

Foreløpig budsjettramme 2021 - drift 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

Vedlegg 
1 Fylkesmannens orientering om revidert nasjonalbudsjett 2020 og kommuneproposisjon 

2021 
2 Innspill til budsjett 2021 helse- og omsorg 

 

Kommunedirektørens innstilling 

 Budsjettramme drift for 2021 videreføres i henhold til vedtatt økonomiplan for 2020-
2023, og er som følger:  
 

1 Sektor for administrasjon 29 128 023
2 Sektor for oppvekst og kultur 134 492 480
3 Sektor for helse og omsorg 147 102 007
5 Selvkost 311 120
6 Sektor for drift og utvikling 42 308 703
7 Skatter og rammetilskudd -360 010 500
8 Renter, avdrag og avsetninger 6 338 166
0 Prosjekter og interkommunale selskap 330 000

Tall i hele kroner

Budsjett        
2021

 
 
 

Saksopplysninger til formannskapets møte 18.06.2020 og kommunestyrets møte 25.06.2020 
 
Kommunestyret behandler 25.06.20 sak om foreløpig budsjettramme drift for 2021. 
I forkant skal sektorutvalgene og formannskapet behandle saken. 

 
Når budsjettramme for drift for 2021 settes, tas det utgangspunkt i vedtatt ramme for 2021 i 
økonomiplanen for 2020-2023, som ble vedtatt i desember 2019. Vedtatt budsjettramme for drift for 
2021 er som følger:  
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Økonomisk ramme 2021- drift 

1 Sektor for administrasjon 29 128 023
2 Sektor for oppvekst og kultur 134 492 480
3 Sektor for helse og omsorg 147 102 007
5 Selvkost 311 120
6 Sektor for drift og utvikling 42 308 703
7 Skatter og rammetilskudd -360 010 500
8 Renter, avdrag og avsetninger 6 338 166
0 Prosjekter og interkommunale selskap 330 000

Tall i hele kroner

Budsjett        
2021

 
 
 

Generelt om kommuneøkonomien 
 

Regjeringen la 12.mai 2020 frem proposisjon 105 S (2019/2020) Kommuneproposisjon 2021. 
Kommuneproposisjonen gir føringer for forslaget til statsbudsjett 2021 som legges frem i begynnelsen av 
oktober.  

 
I kommuneproposisjonen legges det opp til en vekst i kommunenes frie inntekt i 2021 på mellom kroner 
2,0 milliarder og kroner 2,4 milliarder. Det er usikkerhet knyttet til merutgiftene på demografiske 
endringer. Beregninger fra TBU (Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal 
økonomi) viser at merutgiftene til befolkningsutviklingen i 2020 trolig vil utgjøre kroner 1,6 milliarder. 
Veksten i kommunens samlede pensjonskostnader anslås til å være kroner 300 millioner ut over det som 
dekkes av kommunal deflator (gjennomsnittet av pris- og lønnsstigning). 

 
Skatteinntektene  
Forslaget til skatteøren fastsettes med bakgrunn om at skatteinntektene skal utgjøre 40% av kommunens 
samlede inntekter.  

 
Skjønnstilskudd  
Den samlede skjønnsrammen for 2021 er nedjustert med kroner 100 millioner fra 2020. I følge 
fylkesmannen er det grunn til å tro at rammen til fylkesrammen i Troms reduseres ytterligere i årene 
fremover. Basisrammen til Troms og Finnmark er på kroner 508 per innbygger, mot landsgjennomsnittet 
som er på kroner 178 per innbygger.  

 
Eiendomsskatt  
Regjeringen foreslår å redusere den maksimale eiendomsskattesatsen fra 5 til 4 promille for bolig og 
fritidsbolig fra 2022, og ikke fra 2021 som opprinnelig varslet.  

 
Kommunal forvaltning 
Staten har et overordnet ansvar for å sørge for å organisere forvaltningen på en slik måte at alle 
innbyggere i landet, uansett bosted, har tilgang på gode og likeverdige offentlige tjenester. Fylkesmannen 
har fått en sentral rolle i den videre dialogen med kommunene. Regjeringen mener at i de aller fleste 
tilfellene vil kommunesammenslåing være den beste løsningen for blant annet små kommuner med 
kapasitet- og kompetanseutfordringer. 
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Inntektssystemet  
Regjeringen skal i vår oppnevne et utvalg som skal foreta en helhetlig vurdering av inntektssystemet for 
kommunen, og skal gi prinsipielle og faglige vurderinger av fordelingen av inntekter og behovet for 
utjevning mellom kommunene. Forrige endring av inntektssystemet var i 2017.  

 
Regjeringen tar sikte på en ny kostnadsnøkkel for grunnskolen fra 2021. Dette for å kunne ta hensyn til 
innføringen av normen for lærertetthet. Endringen fases inn over to år.  

 
Departementet har kommet til at det bør foretas en samlet gjennomgang av behovet for regionalpolitiske 
tilskudd og hvilke kommuner disse tilskuddene skal nå. Det innebefatter bruk av distriktspolitiske 
virkemidler, herunder distriktsrettet investeringsstøtte og differensiert arbeidsgiveravgift. Den 
utregningen vil også kunne medføre endringer i distriktstilskuddet Nord-Norge. 

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

 
 

Kommunedirektørens generelle vurderinger 
 

Det vil i årene fremover fortsatt være utfordringer knyttet til kommuneøkonomien. Folketallet i 
Nordreisa har gått ned de to siste årene, samtidig som landet forøvrig øker i folketall. Dette medfører at 
Nordreisa kommune får stadig mindre andel av statlige overføringer som følge av at kommunen ikke 
øker like mye som gjennomsnittet.  

 
Nordreisa kommune har hatt økonomiske utfordringer i mange år som følge av at utgiftene har økt mer 
enn inntektene. I 2019 var netto driftsresultat negativt, og utgiftene var kroner 18 millioner høyere enn 
inntektene.   

 
Kommunedirektørens signaler fremover er at det må foretas omstilling og effektivisering i samtlige 
sektorer for å imøtekomme reduserte økonomiske rammer og utfordringer med rekruttering av personell. 
Sektorene må ta utfordringer i sektoren innenfor egne rammer. Dersom nye tiltak skal gjennomføres må 
det hentes fra sektorens totalramme på bakgrunn av omdisponeringer.  

 
Sektorene må i sine budsjettframlegg for 2021 – 2024 først kvalitetssikre at driften i 2020 ligger innenfor 
vedtatte budsjettrammer.  Hvis man har avvik i inneværende års budsjett så må man justere driften slik at 
man oppnår balanse.  Dette kan eksempelvis skje ved justert bemanning, redusert inntak av vikarer og 
utsettelse av vare- og tjenestekjøp. 

 
Sektorene må i sine budsjettforslag være tydelig i forhold til samlet bemanning (antall årsverk) i de 
enkelte budsjettårene i perioden 2021 – 2024.  
 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune har hatt økonomiske utfordringer i mange år som følge av at utgiftene har økt 
mer enn inntektene. Kommunen foretok i 2016 og 2019 nedbemanning på ca 30 årsverk, på 
bakgrunn av den negative økonomiske trenden kommunen sto overfor. Selv om kommunen 
nedbemannet i 2019 er antall ansatte allerede i 2020 det samme som før nedbemanningen. Det gir 
kommunen økonomiske utfordringer i budsjettet for 2021. I tillegg vil kommunen få reduserte 
inntekter på blant annet integreringstilskudd og eiendomsskatt i 2020 og 2022.  
 
I årsregnskapet for 2019 ble netto driftsresultat på -3,6 %. Driftsinntektene til kommunen var på 499 
millioner kroner, mens driftsutgiftene var på 514 millioner kroner. Når driftsutgiftene er høyere enn 
driftsinntektene er den økonomiske utviklingen på vei i feil retning. Det er svært viktig at fokuset 
fremover er på omstilling i driften av Nordreisa kommune. Spesielt innenfor de to store sektorene 
helse- og omsorg og oppvekst- og kultur. Helsesektoren er den sektoren der presset vil være størst i 
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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.  
 
Kommunen har en lånegjeld på 525 millioner kroner per årsskiftet og er sårbar for renteøkning. 
Lånerenten er historisk sett lav som følge av Koronapandemien. Kommunen forholder seg til de 
signalene Norges bank gir, der det fremkommer at rentene vil øke i økonomiplanperioden. Disse 
signalene kan imidlertid endre seg frem mot budsjettprosessen.  
 
 
Befolkningsutviklingen i Nordreisa de siste 20 årene har vært som følger: 

2000 2005 2010 2015 2020
0-5 år 387 317 323 324 260
6-15 år 656 652 604 603 623
16-66 år 3072 3096 3112 3134 3062
67 år eller eldre 706 679 718 821 916

4821 4744 4757 4882 4861  
 
Tabellen viser at kommunen har hatt en befolkningsøkning på 40 personer fra år 2000 til år 2020, 
altså de siste 20 årene. I samme periode har det være en nedgang på 127 personer i aldersgruppen 0-
5 år, og en nedgang på 33 personer i aldersgruppen 6-15 år. Aldersgruppen 16-66 år har hatt en 
nedgang på 10 personer, og aldersgruppen 67 år og eldre har hatt en økning på 363 personer.  
 
SSB sin befolkningsfremskrivingen i økonomiplanperioden og de neste 20 årene etter lav nasjonal 
vekst er som følger: 
Lav nasjonal vekst (LLML)

2021 2022 2023 2024 2030 2040
0-5 år 282 294 292 295 310 331
6-15 år 638 618 620 604 569 606
16-66 år 3189 3209 3208 3221 3277 3237
67 år eller eldre 950 962 993 1014 1113 1313

5059 5083 5113 5134 5269 5487  
 
I følge SSB skal Nordreisa ha en befolkningsøkning på 428 personer de neste 20 årene, og med 
økning innenfor samtlige aldersgrupper. Størst vekst er anslått innenfor aldersgruppen 67 år eller 
eldre. Sett i lys av befolkningsutviklingen de forrige 20 årene, anses prognosene å være for høyt 
stipulert. Det anses for å være større sannsynlighet for at trenden de siste 20 årene fortsetter. I 
midten av august kommer det nye regionale befolkningsfremskrivinger, og disse blir lagt ved 
budsjettbehandlingen til høsten.  
 
Kommunedirektøren foreslår blant annet følgende tiltak i økonomiplanperioden: 
 

 PPT flytter inn i kommunens lokaler fra høsten 2020 og gir en besparelse på 0,5 millioner 
kroner pr. år.  De har vært i leide lokaler fram til da.  

 Barnevernet er i dag lokalisert i leide lokaler, og er planlagt inn i kommunal bygningsmasse 
høsten 2021. Det gir en besparelse på 0,5 millioner kroner pr. år. 

 Det er foretatt en utredning av kommunal bygningsmasse Storslett/Sørkjosen som har 
pågående politisk behandling. Den viser hvilke muligheter som er innenfor bygningsmassen, 
blant annet samlokalisering av barnehager, opphør av leiekontrakter for kommunale tjenester 
og endring i bygningsmasse for skolebygg.  

 Tilskuddet til flykninger (inklusiv enslige mindreårige flykninger) har de siste årene gått 
ned, og denne nedgangen fortsetter i 2021. 
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 Tilskuddet for ressurskrevende tjenester vil trolig gå ned i 2021 sett i sammenheng med de 
faktiske tallene for 2019.  

 Sektor for drift og utvikling har hatt en reduksjon i både antall ansatte og reduksjon i øvrige 
utgifter. Det er behov for gradvis å øke budsjettposten på vedlikehold av bygninger og 
kommunale veier 

 Innenfor sektor for oppvekst og kultur ble det i budsjettet for 2020 vedtatt å nedbemanne 8 
lærerstillinger i 2020 og ytterligere 3 lærerstillinger i 2021. Denne prosessen gjennomføres i 
tråd med vedtaket.  

 Innenfor helse og omsorg er det nødvendig med en gjennomgang av enkeltvedtak og 
kvalitetssikring av nye enkeltvedtak for å sikre hvilket nivå tjenestene skal ligge på og sikre 
lik praksis i vedtakene. Vi bør også vurdere nærmere alle eksterne kjøp av tjenester innenfor 
sektoren. 

 Vi forutsetter innsparinger innenfor NAV-budsjettet. 
 Vi forutsetter at vi får gjennomslag hos UNN HF for våre avtaleutkast m/ budsjettforslag 

vedr. driften av DMS 
 Det er en utfordring, og en tilbakevendende problemstilling i flere sektorer, at 

kostnadene ved interkommunale avtaler øker, samtidig som vi gjennomfører kutt i 
kommunal drift for øvrig.  Det anbefales at vi gjennomgår samtlige samarbeidsavtaler og 
interkommunale forhold. Eventuelle oppsigelser av avtaler og generelle 
effektiviseringskrav på interkommunale forhold på 5% kan gi innsparinger i kommunens 
budsjett.  Interkommunale avtaler som må vurderes nærmere er blant annet: 

o Brann 
o Regionrådet 
o Innkjøpstjenesten 
o IT 

 
 
Behandling i sektorutvalgene i juni 2020  
 
Viser til politisk behandling i hovedutvalgene for mer utdypende informasjon, jfr. vedlegg. 
 
Oppvekst- og kulturutvalget behandlet saken i sitt møte 10. juni 2020, og saksutredningen og 
vedtaket viser at sektoren har god kontroll på økonomien, herunder dokumenterer man at 
nedbemanning iverksettes som forutsatt i kommune styrets budsjettvedtak i desember 2019. 
 
Driftsutvalget behandlet budsjettsaken i sitt møte 16. juni 2020, og også denne sektoren har god 
kontroll på økonomistyringen, selv om man har stramme rammer å forholde seg til.  
Kommunedirektøren vil her vise til at Nordreisa kommune har en betydelig bygnings- og 
anleggsmasse som er av vital betydning for tjenestetilbudene våre.  Vi bør de nærmeste årene 
avvikle og selge deler av bygningsmassen, samtidig som vi styrker driftsbudsjettene til sektoren.  
Det er viktig at vi kan vedlikeholde våre bygninger og anlegg slik at disse ikke forringes i verdi.  
Kommunale bygninger som forfaller bidrar til dårligere tjenester, dårligere arbeidsmiljø og et 
svekket omdømme. 
 
Helse- og omsorgsutvalget behandlet saken i møte 15. juni 2020.  De foreslåtte innsparingstiltakene, 
jfr. utvalgets vedtak, forutsetter omfattende prosesser hvis man skal lykkes.  Det er innenfor denne 
sektoren vi har størst utfordringer med hensyn til økonomistyringen.  En sterk rettighetslovgivning, 
demografiske forhold og mange institusjoner og botiltak har medvirket til en anstrengt økonomi 
innenfor sektoren.  Kommunedirektøren har nå dialog med lederkorpset innenfor sektoren med sikte 
på at vi i fellesskap makter å tilpasse driften innenfor de rammer kommunestyret vedtar. 
 
Formannskapet behandlet budsjettsaken til sektor for administrasjon i sitt møte 11. juni 2020, og 
vedtok tiltak for å komme i balanse i 2021. 
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Rådmannens legger til grunn at sektorene må ta sine utfordringer innenfor egne rammer, og at 
prioriteringene gjøres i hovedutvalgene. Dersom nye tiltak skal gjennomføres, må det hovedsakelig 
skje gjennom omdisponeringer innenfor sektorens totalramme. 
 
Hvis sektorene ikke makter å forholde seg til vedtatte rammer så betyr dette at Nordreisa kommune 
om kort tid må meldes inn i Robek-registeret.  Dette betyr i så fall at vi mister noe av vårt lokale 
selvstyre, da Robek forutsetter at fylkesmannen skal godkjenne en rekke kommunale vedtak.  
Medlemsskap i Robek vil også kunne bety et svekket omdømme av Nordreisa kommune, og dette 
ønsker vi absolutt ikke. 
 
 
Tidsplan for budsjettprosessen 
 
Rundskriv fra rådmannen       Innen 30.juni  
Administrativ behandling i sektorene/virksomhetene    Juni – september  
Politisk prosess i hovedutvalgene      Juni – november  
Statsbudsjettet legges frem       Midten av oktober  
Rådmannens budsjettforslag       Innen 31.oktober  
Formannskapets innstilling       30. november  
Offentlig ettersyn i minimum 14 dager    1. desember – 14. desember  
Kommunestyrets innstilling       15.desember 
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Regjeringen la på tirsdag frem revidert nasjonalbudsjett 2020 og kommuneproposisjonen 2021.  
Jeg har lagt ved fylkesmannens oppsummering og har sammenstilt dokumentet 
 
 
Kort oppsummering på revidert nasjonalbudsjett 2020: 
Regjerningen anslår sterk svikt i skatteinntektene 
De påpeker at kommunene har tapte inntekter på barnehage/SFO/kultur/øvrige gebyrer 
Det anslås en vesentlig lavere lønnsvekst i 2020, fra 3,6 % til 1,5 %.  
 
 Nordreisa kommune har fått 3,9 mill i kompensering allerede, og ifølge regjeringen vil eventuelle 
merutgifter utover dette dekkes av mindreutgift i forbindelse med lønnsoppgjøret og redusert 
prisvekst. Det er da kun tatt høyde for merkostnader i forbindelse med korona kun er 
kostnadsberegnet for 3 måneder.  
 
De gir ett lønnstilskudd på 167 mill for Nord-Troms og Finnmark – det er ennå usikkert hvordan den 
fordelingen blir.  
 
Den samlende kompensasjonen skal ifølge regjeringen gi kommunene mulighet for å kompensere 
private og ideelle aktører for ekstrakostnader de har grunnet virusutbruddet.  
 
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i revidert nasjonalbudsjett 2020: 

 Utsatt overføring av skatteoppkrevingen fra kommunen til skatteetaten – utsatt til 
01.11.2020 

 Tilskudd til fastleger 
o Det innføres et knekkpunkt i basistilskuddet svarende til 1.000 listeinnbyggere fra 

01.05.2020. Satsen under knekkpunktet vil være høyere enn satsen over 
knekkpunktet.  

o Det foreslås å etablere et grunntilskudd fra 01.05.2020. Det er et tilskudd for to år til 
fastleger med færre enn 500 listeinnbyggere på sin liste dersom de har et listetak på 
500. 

 Praksiskompensasjon til fastleger 
o Det etableres et tilskudd på 80 mil som skal bidra til å dekke kommunens utgifter 

dersom de velger å gi kompensasjon til privatpraktiserende fastleger som blir smittet 
av korona eller må i karantene.  

 Regulering av barnehagemiljø – forslag om innføring av lovregler om psykososialt 
barnehagemiljø og internkontroll i barnehagene.  

 Tiltaksplan sårbare barn og unge – styrking med 200 mill begrunnes med økt tilgjengelighet i 
helsestasjon- og skolehelsetjenesten, samt avlastningstiltak og aktivitetstiltak for barn og 
unge med store behov.  

 Digitalisering i skolen – det foreslås kr 140 mill til øremerket tilskudd til digitalisering i 
grunnskolen 

 Tilskudd til smittevernstiltak – det gis kr 50 mill til smittevernstiltak i kommunen for sårbare 
grupper, for eksempel rusmisbrukere.  

 
 
Kommuneproposisjonen 2021 
Det legges opp til en realvekst i frie inntekter på mellom 2,0 og 2,4 mrd kr. Kommunen 
demografikostnader anslås til å øke med 1,3 mrd kr, og pensjonskostnader til 300 mill kr utover 
anslått vekst.  
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Det innføres produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret som skal tilfalle opprettskommuner. 
Avgiften settes til 40 øre per kg produsert fisk. Produksjonsavgiften skal erstatte kommunens 
reduserte andel i Havbruksfondet. Kommunens andel går fra 75 % ned til 25 % av Havbruksfondet.  
 
Regjeringen foreslår å redusere maksimal sats på eiendomsskatt fra 5 ‰ og 4 ‰ med virkning fra 
2022, og ikke 2021 som tidligere varslet.  
 
Skjønnstilskuddet til Fylkesmannen i Troms og Finnmark blir trolig ytterligere redusert i 2021. 
Tilskuddet har gått betraktelig ned de siste årene. 
 
Staten har et overordnet ansvar for å sørge for å organisere forvaltningen på en slik måte at alle 
innbyggere i landet, uansett bosted, har tilgang på gode og likeverdige offentlige tjenester. 
Fylkesmannen har fått en sentral rolle i den videre dialogen med kommunene. Regjeringen mener at 
i de aller fleste tilfellene vil kommunesammenslåing være den beste løsningen for blant annet små 
kommuner med kapasitet- og kompetanseutfordringer.  
 
Inntektssystemet 
Regjeringen skal i vår oppnevne et utvalg som skal foreta en helhetlig vurdering av inntektssystemet 
for kommunen, og skal gi prinsipielle og faglige vurderinger av fordelingen av inntekter og behovet 
for utjevning mellom kommunene. Forrige endring av inntektssystemet var i 2017. 
 
Regjeringen tar sikte på en ny kostnadsnøkkel for grunnskolen fra 2021. Dette for å kunne ta hensyn 
til innføringen av normen for lærertetthet. Endringen fases inn over to år.  
 
Departementet har kommet til at det bør foretas en samlet gjennomgang av behovet for 
regionalpolitiske tilskudd og hvilke kommuner disse tilskuddene skal nå. Det innebefatter bruk av 
distriktspolitiske virkemidler, herunder distriktsrettet investeringsstøtte og differensiert 
arbeidsgiveravgift. Den utregningen vil også kunne medføre endringer i distriktstilskuddet Nord-
Norge.  
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Innspill til budsjett 2021 
 
 
 2020 

mai 
2019 
mai 

Differanse Akkumulert 
2020 
Jan- mai 

Akkumulert 
2019 
Jan- mai 

Akkumulert 
differanse 

Brukere 
sos.hjelp 

 

Antall 61 63 -2 109 125 -16 
18-29 år 11 20 -9 33 38 -5 
KVP 1 8 -7 1 9 -8 

 

Bruker 
økonomi 

 %vis 
forbruk av 
budsjett 
2020 

Bidrag i kr 243 324 610 915 -367 592 2 051 162 3 683 375 -1 632 213 36,91 
KVP i kr 18 398 123 136 -104 738 18 398 660 937 -642 539 1,15 
Refusjon i kr -- -- -- 152 088 198 917 -46 829  
 
Ansatte 

                                                                         

Lønn kr    709 445 847 257 -137 812 36,87 
Refusjon 
sykepenger 
kr 

   159 667 209 528 -49 861  

Ansvar 360    2 467 250   24,5 % 
 
 
Kommentarer til tabell: 
 
Sammenlignes 2020 med 2019, er det nedgang i forbruk på ca. 1,6 mill. Det kan være noe avvik i kroner 
på grunn av at økonomiavd. ikke er ajour med bilagsføring (tallene er hentet fra Velferd). Totalt 16 færre 
mottakere av sosialhjelp sammenlignet med samme periode i fjor. Det er færre langtidsbrukere, og 
generelt er brukere kortere tid på sosialhjelp, med mindre utbetalt i gjennomsnitt. Hittil har det ikke 
vært noe større utslag i forbindelse med Koronasituasjonen, og det er videre usikkert hvordan dette kan 
slå ut. Det er fortsatt ca 100 permitterte etter 9. mars. Det er vanskelig å spå i fremtiden, men tror ikke 
det er urealistisk at forbruket på bidrag vil kunne stabiliseres på nivå for 2020.  
 
Ang. kvalifiseringsstønad (KVP) har det vært kolossalt underforbruk, noe som kan ha flere årsaksforhold. 
Det er budsjettert med 8 plasser, noe som kan være for høyt. Vi tar sikte på å få en økning i bruk av KVP 
plassene videre utover 2020 og 2021. Vi har mange flyktninger som kommer fra introprogrammet som 
kan være aktuelle her. Foreslår at det budsjetteres med 6 KVP plasser i 2021, til sammen kr 1 250 000.    
 
Ang. lønn, er lederstillingen delt mellom NAV Nordreisa og NAV Skjervøy, noe som også påvirker 
lønnskostnadene 1. halvår. Det har vært langtidssykefravær frem til mai.
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