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Budsjettforslag 2021 sekter for helse og omsorg 

Henvisning til lovverk: 

 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 15.06.2020  

 

Behandling: 

Sektorleder fremmet følgende forslag etter at ny informasjon om at reduksjon av 80% stilling 

ansvar 321 allerede fjernet, det foreslås derfor følgende: 

kr 700 000 avdelingsleder ved Guleng 3 tas ned.  

 

Forslaget fra sektorleder enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

For sektor 3 foreslås følgende foreløpige budsjett 2021: 

  
Effektiviseringstiltak frivillighetssentralen og 
aktivitetssentralen -616 000 

Reduksjon kjøp av private tjenester -2 200 000 

NAV reduksjon i ramme -700 000 

Reduksjon 0,7 vaktmesterstilling  -430 000 

BPA tiltak 1 820 000 

Nedbemanne 0,75 stilling sekretær legetjenester  -400 000 

Effektiviseringstiltak omsorgsboliger -2 207 619 

Avvik fra ramme før tiltak:  -4 556 619 

Avvik fra ramme inklusive foreslåtte tiltak:  -177 000 

 

Kommunedirektørens innstilling 

 

For sektor 3 foreslås følgende foreløpige budsjett 2021: 

 



  
Effektiviseringstiltak frivillighetssentralen og 
aktivitetssentralen -616 000 

Reduksjon kjøp av private tjenester -2 200 000 

Reduksjon 80% stilling ansvar 321 -523000 

NAV reduksjon i ramme -700 000 

Reduksjon 0,7 vaktmesterstilling  -430 000 

BPA tiltak 1 820 000 

Nedbemanne 0,75 stilling sekretær legetjenester  -400 000 

Avdelingsleder Guleng 3 700 000 

Effektiviseringstiltak omsorgsboliger -2 207 619 

Avvik fra ramme før tiltak:  -4 556 619 

Avvik fra ramme inklusive foreslåtte tiltak:  0 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

 
Innledning 

 

Kommunestyret behandler 25.06.20 sak om foreløpig budsjettramme for 2021. 

I forkant skal sektorutvalgene og formannskapet behandle saken. 

 

Når budsjettramme for 2021 settes, tas det utgangspunkt i vedtatt ramme for 2021 i 

økonomiplanen for 2020-2023, som ble vedtatt i desember 2019. Vedtatt budsjettramme for 2021 

er som følger:  

 

Økonomisk ramme 2021 

 
 

 

Generelt om kommuneøkonomien 

 

Regjeringen la 12.mai 2020 frem proposisjon 105 S (2019/2020) Kommuneproposisjon 2021. 

Kommuneproposisjonen gir føringer for forslaget til statsbudsjett 2021 som legges frem i 

begynnelsen av oktober.  

 

I kommuneproposisjonen legges det opp til en vekst i kommunenes frie inntekt i 2021 på mellom 

kroner 2,0 milliarder og kroner 2,4 milliarder. Det er usikkerhet knyttet til merutgiftene på 

demografiske endringer. Beregninger fra TBU (Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og 

fylkeskommunal økonomi) viser at merutgiftene til befolkningsutviklingen i 2020 trolig vil 

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



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. 

 

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. 

 

 

 

Vurdering 

 
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.  

 
Sektorleders innspill og vurderinger av helse og omsorgssektoren. 

 

Sektor helse og omsorg er den største sektoren i Nordreisa kommune og en prioritering for alle i 

kommunaldirektørens ledergruppe. Vi vet at behovene kommer å øke når demografien endrer seg 

og vi vet at det blir vanskeligere å få tak i utdannet fagpersonell. For å imøtekomme framtidens 

utfordringer må vi dreie tjenestene om fra institusjonsdrift til hjemmebasert omsorg, fra passiv 

pleie og omsorg til hjemmebasert omsorg med fokus på aktivitet og sosial deltakelse. Dette er en 

omdreining Nordreisa kommune skulle ha begynt med for flere år siden. Ifølge 

telemarksforskning sin rapport (2019) så kommer behovene for midler å øke med 100 millioner 

de nærmeste 10 årene, der 80 millioner må gå til sektoren helse og omsorg med dagens 

driftsform. 

 

De tjenester vi yter etter helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 er komplekse og noe som gjør en 

omstilling tidskrevende. Tjenestene vi yter er basert på den enkeltes hjelpebehov og ut ifra de 

samlede behovene i en virksomhet skal vi lage bemanningsplaner, alle som får tjenester fra 

sektoren har et individuelt tilpasset enkeltvedtak fra Nordreisa kommune. For å andre en drift i 

grunnen må vi se på alle enkeltvedtak og se til behovene som de foreligger i dag, en kartlegging 

av de fagtjenester pasienten/ brukeren har vedtak på.  

Ut ifra det samlede behovet skal virksomhetene ha faglig begrunnede bemanningsplaner og 

turnus som gjør at vi og får en økonomisk forsvarlig drift. Det er og viktig å vurdere behovene 

for kompetanse i de forskjellige virksomhetene. Pengene vi råder over er begrenset og de skal 

rekke til alle. 

 

De første halvåret 2020 har vært en hektisk tid med flere uforutsette hendelser som har krevd 

mye tid og kapasitet. Til tross for det er det begynt et arbeid å gå på dybden på utvalgte 

virksomheter og bildet så langt er at fokuset i sektoren har vært på daglig drift, dette kan være en 

konsekvens av at sektoren har vært lavt budsjettert de siste årene og årsverk er fjernet. 

Den generelle erfaringen så langt er at bemanningsplaner ikke er endret eller anpasset annet enn 

ved nedbemanning. Det er ikke gjort endringer i bemanningsplaner eller kompetanse når behovet 

hos pasienter/ brukere er blitt endret. Det mangler i tillegg vurderinger om hva vi trenger av 

kompetanse og spesielt i hvilken utstrekning vi trenger det. Prioriteringen skal være som følger: 

 

Pasientens/ brukerens behov. Skal kartlegges med fokus på ivaretakelse av den 

enkeltes egne ressurser. 

Faglig forsvarlighet. Hva skal til for å opprettholde eller styrke pasientens/ brukerens 

ressurser og livskvalitet? 

Økonomi. Er med oss i de to første punktene men vi kan ikke fraskrive oss ansvaret fra 

lovverket med begrunnelse i kommuneøkonomien. Hvis enkeltvedtaket og bedømmingen 

av faglig forsvarlighet er ivaretatt er økonomien god. 



Ansatte. Hvor mange trenger vi og hvilken type kompetanse trenger vi for å yte en faglig 

god nok tjeneste? 

 

Vi har flere kostbare driftsformer som er kommet fra for lite planlegging og forberedelser men 

og fra behov som vi ikke har kunnet forutse. Langtidsoppdrag som er lagt til privat sektor i dag 

må prioriteres og planlegges for å få in i kommunal drift. Samlokalisering av tiltak og samdrift 

av turnuser må vurderes for å oppnå økonomiske fordeler. 

 

Inga nye årsverk eller opprettelse av nye tiltak kommer å iverksettes uten politisk behandling. 

Videre så er det fokus på å få kontroll over økonomien og få kontroll over kostnader. En viktig 

del i den jobben er god saksbehandling og en aktiv kartlegging pasienters/ brukeres behov og 

utvikling etter at de har fått et innvilget vedtak.     

 

    

 

Driften i forhold til vedtatt budsjett for 2020 

 

Økonomirapport for 1. kvartal 2020 viser til et stipulert helårsavvik i sektoren på 760 245 kroner, 

dette er både på lønn og øvrige utgifter. På øvrige utgifter er vikarutgifter stipuleres en merutgift 

på 4 200 000 kroner ved årets slutt. Per i dag har sektoren ikke noen vikar fra vikarbyrå og det er 

planlagt sammenlagt 15 uker med bruk av vikar fra vikarbyrå under sommeren. Den kontrakt 

sektoren hadde i begynnelsen av året er avsluttet og erstattet med fast personell. 

  

    
Usikkerhetsmomenter for 2020: 

• Inntekter for ressurskrevende tjenester har vært lavere enn beregnet de siste årene, 

Nordreisa kommune hadde en mindreinntekt på 3 025 000 kroner i 2019. Det er fortsatt 

usikkerhet knyttet til den inntekten og det er høy prioritering i sektoren å arbeide med å 

få mer eksakte prognoser knyttet til forventet inntekt.  

• Det er usikkerhet gjeldende lønnskostnader i virksomhet Omsorgsboliger, da Guleng 3 

ikke er budsjettert med ferievikarer for 2020. 

 

 

 

Budsjett 2021 

 

Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme 151658626 

Ramme 147102007 

Avvik fra ramme før tiltak 4556619 

Mer-/mindreforbruk budsjettversjon for ramme 151658626 

Avvik fra ramme etter tiltak 4556619 
 

 

Effektiviseringstiltak frivillighetssentralen og 
aktivitetssentralen -616 000 

Reduksjon kjøp av private tjenester -2 200 000 

Reduksjon 80% stilling ansvar 321 -523000 

NAV reduksjon i ramme -700 000 

Reduksjon 0,7 vaktmesterstilling  -430 000 

BPA tiltak 1 820 000 

Nedbemanne 0,75 stilling sekretær legetjenester  -400 000 

Avdelingsleder Guleng 3 700 000 

Effektiviseringstiltak omsorgsboliger -2 207 619 

Avvik fra ramme før tiltak:  -4 556 619 



Avvik fra ramme inklusive foreslåtte tiltak:  0 

 

 

 

Økonomiplanen 2022 –2023 – 2024 

 

3 sektor for helse og omsorg 
Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Ramme for 2019 132 352 259 132 352 259 132 352 259 132 352 259 

Endringer i budsjettet for 2020      

Konsekvensjustert budsjett 23 029 749 26 029 748 29 029 749 32 029 749 

Sum tiltak -2 600 000 -11 280 000 -13 672 000 -14 714 000 

Ramme 2020 152 782 008 147 102 007 147 710 008 149 668 008 
 

 

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

for økonomiplan perioden 2021-2024: 

 

 

 2021 2022 2023 2024 

Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for 
ramme 151658626 154658626 157658626 157658626 

Ramme 147102007 147102007 147102007 147102007 

Avvik fra ramme før tiltak 4556619 7556619 10556619 10556619 

Mer-/mindreforbruk budsjettversjon for ramme 151658626 154658626 157658626 157658626 

Avvik fra ramme etter tiltak 4556619 7556619 10556619 10556619 

Forslag til tiltak  

Effektiviseringstiltak frivillighetssentralen og 
aktivitetssentralen -616 000 -616 000 -616 000 -616 000 

Reduksjon kjøp av private tjenester -2 200 000 -3 700 000 -3 700 000 -3 700 000 

Reduksjon 80% stilling ansvar 321 -523000 -523000 -523000 -523000 

NAV reduksjon i ramme -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 

Reduksjon 0,7 vaktmesterstilling  -430 000 -430 000 -430 000 -430 000 

Enkeltvedtak 1 820 000 0 0 0 

Nedbemanne 0,75 stilling sekretær legetjenester  -400 000 -400 000 -400 000 -400 000 

Avdelingsleder Guleng 3 700 000 700 000 700 000 700 000 

Effektiviseringstiltak omsorgsboliger -2 207 619 -1 887 619 -2 000 000 -2 000 000 

Effektivisering- omstillingstiltak sykehjem   -2 900 000 -2 900 000 

Avvik fra ramme før tiltak:  -4 556 619 -7 556 619 -10 569 000 -10 569 000 

Avvik fra ramme inklusive foreslåtte tiltak:  0 0 -12 381 -12 381 

 

 

Effektiviseringstiltak frivillighetssentralen og aktivitetssentralen: Aktivitetssentralen og 

frivillighetssentralen slås sammen til en enhet, reduksjon med et årsverk. 

Reduksjon kjøp av private tjenester: De kostbare tjenestene vi kjøper må planlegges in i egen drift. 

Gjennom samlokalisering av pasienter/ brukere kan vi drifte tilbudet i egen regi med bedre økonomi. Her 

kreves det planlegging med bemanning og ikke minst egnede lokaler. 

Reduksjon 80% stilling ansvar 321: Stillingen er vakant i 2020 men ligger i budsjettet for 2021. den 
fjernes. 
NAV reduksjon i ramme: NAV hadde et mindre forbruk i 2019. 



Reduksjon 0,7 vaktmesterstilling: Det planlegges en overføring av ansvaret for 1.7 årsverk vaktmestere 

til helse og omsorgssektoren, her er det en mulig reduksjon med 0.7 årsverk. 

Enkeltvedtak: retten til en tjeneste opphører i 2021. 

Nedbemanne 0,75 stilling sekretær legetjenester: holdes vakant som et tiltak for å oppnå balanse i årets 

budsjett. Effektivisering og ta i bruk digitale systemer i større utstrekning på legekontoret. 

Avdelingsleder Guleng 3: Virksomhetsleder på omsorgsboligene har, i mange år, og hatt ansvaret for den 
daglige driften på Guleng 3. Virksomheten har kanskje de mest komplekse og kostnadskrevende 
tjenestene i sektoren og det er viktig med nok ressurser for ledelse.  
Effektiviseringstiltak omsorgsboliger: Virksomheten omsorgsboliger er en virksomhet med ca 42 
millioner i årsbudsjett. Her har RO laget en rapport under våren 2020 og sett på tjenesteytingen og 
organiseringen og det er en stor jobb vi skal ta tak i. De erfaringene vi har gjort oss i vinter med mindre 
og mer oversiktlige virksomheter tilsier at det skal være mulig med 5% besparelse.  
Effektivisering- omstillingstiltak sykehjem: Sykehjemmene har i dag egne turnuser med egen personell, 
det er en kostbar måte å drifte på. Gjennom samordnede turnuser og en tydelig oppgavefordeling blant 
personell så får vi en mer økonomisk drift. Gjennom omstilling til mer hjemmebasert omsorg forventer 
vi et minket trykk på sykehjemsplasser og målet er å minke antallet langtidsplasser på institusjon. 

 
Tall fra KOSTRA:    N.K Kostragr. 2   Landet(uten Oslo) 
Andel innbyggere 80 år og over som bruker       16,4         12,5           11,3 

hjemmetjenester (prosent). 

Andel innbyggere 80 år og over som bruker 27,3    35,3           30,3  

hjemmetjenester (prosent) 

Fra KOSTRA tallene så kan vi se at vi har flere beboere over 80 år på institusjon og mindre som benytter 

seg av hjemmetjenester.    

 

  

 

 

 

 


