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Handlings- og økonomiplan 2023-2026 -  Nordreisa kommune 
 
Ingress 
Kommunedirektøren legger nå fram sitt forslag til handlings- og økonomiplan for perioden 
2023-2026. Planen omfatter driftsbudsjett og investeringsbudsjett, hvor første året 2023 er 
bindende.  
Hovedutvalgene behandler forslaget før formannskapets innstillingsmøte 01.12.22. 
Formannskapets innstilling legges deretter ut til offentlig ettersyn i 14 dager, før 
kommunestyrets behandling 19.12.22. 
 
Saksopplysninger 
Nordreisa kommune sitt handlings- og økonomiplan 2023-2026 fremkommer i digital 
visningsplattform. 
Link til digital versjon Handlings- og økonomiplan 2023-2026: 
https://pub.framsikt.net/2023/nordreisa/bm-2023-høp_kommunedirektørens_forslag/ 
  
Vurdering 
Det vil i årene fremover fortsatt være utfordringer knyttet til kommuneøkonomien. 
Folketallet i Nordreisa har gått ned de siste årene, samtidig som landet for øvrig samlet sett 
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. Situasjonen 
har bedret seg noe i 2022 som følge av økt mottak av flyktninger fra Ukraina.  
  
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. I 2020 og 2021 hadde kommunen igjen et positivt netto 
driftsresultat på henholdsvis 0,95 % og 1,9 %. 
  

https://pub.framsikt.net/2023/nordreisa/bm-2023-h%C3%B8p_kommunedirekt%C3%B8rens_forslag/


Både oppvekst og kultur og drift og utvikling har de siste årene i hovedsak tilpasset driften i 
forhold til kommunestyrets vedtatte budsjettrammer.  Samtidig har helse og omsorg ikke 
maktet å justere tjenestene sine i forhold til tildelt budsjettramme fra kommunestyret, selv 
om noen større innsparinger er realisert.  Den største utfordringen i 2023 er å finansiere 
driften av helse og omsorgssektoren i forhold til et realistisk nivå på tjenestetilbudet.  
  
Nordreisa kommune har satset på skoler og barnehager og har en stor og utgiftskrevende 
struktur innenfor disse områdene. Det er totalt 3 offentlige skoler og 2 private skoler fordelt 
på tilsammen 422 barn. I tillegg har kommunen 4 offentlige barnehager og 3 private 
barnehager fordelt på tilsammen 184 barnehagebarn. Det vil i fremtiden være vanskelig å 
drifte kommunen med samme skole- og barnehagestruktur. Regjeringen legger til grunn i sin 
rammeoverføring at kommunen selv tilpasser tjenestenivået ut fra behov, og at nødvendige 
driftsrammer overføres fra oppvekstsektoren til helse- og omsorgssektoren.  
  
Kommunedirektørens signaler fremover er at det må foretas omstilling og effektivisering i 
samtlige sektorer for å imøtekomme reduserte økonomiske rammer, demografi, 
investeringer og utfordringer med rekruttering av personell. Sektorene må i størst mulig 
grad ta utfordringer innenfor egne tjenesteområder ved allerede tildelt budsjettramme. 
Dersom nye tiltak skal gjennomføres må det hentes fra sektorens totalramme på bakgrunn 
av omdisponeringer.  
  
 Les om kommunedirektørens forord på følgende lenke: 
https://pub.framsikt.net/2023/nordreisa/bm-2023-
h%C3%B8p_kommunedirekt%C3%B8rens_forslag/#/generic/summary/a17d6af1-fcfc-457d-
b3fc-cfb84221df72-cn 
  
  
  
 
 
Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektørens innstilling til vedtak: 

 Handlings- og økonomiplan 2023-2026 vedtas.  
 Økonomiplans 1.år er årsbudsjettet for 2023 

Drift: 
 Driftsbudsjettet 2023-2026 vedtas i henhold til budsjettskjemaer i kapittelet 

“Budsjettvedtak”, jamfør bevilgningsskjema 1B - drift med følgende nettoramme per 
sektor: 

https://pub.framsikt.net/2023/nordreisa/bm-2023-h%C3%B8p_kommunedirekt%C3%B8rens_forslag/#/generic/summary/a17d6af1-fcfc-457d-b3fc-cfb84221df72-cn
https://pub.framsikt.net/2023/nordreisa/bm-2023-h%C3%B8p_kommunedirekt%C3%B8rens_forslag/#/generic/summary/a17d6af1-fcfc-457d-b3fc-cfb84221df72-cn
https://pub.framsikt.net/2023/nordreisa/bm-2023-h%C3%B8p_kommunedirekt%C3%B8rens_forslag/#/generic/summary/a17d6af1-fcfc-457d-b3fc-cfb84221df72-cn


 
  

 Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 
20.000.000,-. Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra 
likviditet.  

 Nordreisa kommune bruker kr 1.500.000,- av disposisjonsfondet i 2023 for å gjøre 
tilpasning av omsorgsnivå innenfor sektor for helse og omsorg.  

 Finansielle måltall settes som følger i planperioden: 
o Måltall for netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter settes til 113,5 % i 

2023, 116,3 % i 2024, 112,3 % i 2025 og 116,7 % i 2026. 
o Måltall for disposisjonsfondet settes til 3,7 % i 2023, 3,8 % i 2024, 4,2 % i 

2025 og 3,6 % i 2026. 
o Måltall for netto driftsresultat settes til -0,2 % i 2023, 0,3 % i 2024, 0,4% i 

2025 og -0,6 % i 2026. 
 Pensjonsutgiftene fordeles forholdsmessig ut på sektorene 
 Kommunale avgifter, gebyrer, brukerbetalinger, husleie m.v. vedtas i henhold til 

særskilt sak i kommunestyret.  
 Skattøret for 2023 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.  
 Eiendomsskatten i 2023 skrives ut med 4 promille for boliger og fritidshus 7 promille 

for næringseiendommer og øvrige eiendommer.  
 Ved utskrivning av skatt på boligeiendommer skal Skatteetatens 

formuesgrunnlag/boligverdi legges til grunn for de boliger hvor dette er beregnet, 
jamfør esktl §8 C-1 og kommunestyrets vedtak 5028/22 den 27.06.2022. 

  
Investering 

 Investeringsbudsjettet 2023-2026 vedtas i henhold til budsjettskjemaer i kapittelet 
“Budsjettvedtak”, jamfør bevilgningsskjema 2B - investering: 



 
  

 Nordreisa kommune vedtar et låneopptak i 2023 på kr 58.453.000 på diverse 
investeringer. Lånet tas opp i den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste 
lånebetingelsene.  

 Nordreisa kommune vedtar et låneopptak i Husbanken i 2023 til videreformidlingslån 
(Startlån) med kr 20.000.000. 

 Utbygging Moan skole med bevilgning i 2022 på kr 60.000.000 forskyves fra 2022 til 
2023 med tilhørende finansiering.  

 Allerede igangsatte prosjekter med rest investeringsmidler per 31.12.2022 overføres 
til 2023. 

 Investeringsmidler for ikke igangsatte investeringsprosjekter i 2022 overføres til 
2023. 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 


