
Notat fra rådmannen 

 

Finansiering av ev. videreføring av aktivitetstilbud  

I forbindelse med presentasjon av rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2021 

– 2024, har politisk ledelse bedt rådmannen om bistand i form av alternative finansieringsmuligheter, 

slik at nedleggelse av aktivitetstilbudet (innsparingspotensiale på 1,8 mill. kr.) kan unngås. Det vises 

til budsjett for helse og omsorg, hjemmebaserte tjenester i rådmannens budsjettforslag side 199- 

201.   

På kort sikt har ikke rådmannen funnet full inndekning for videreføring. I 2021 kan videreføring av 

aktivitetstilbud delvis finansieres med reduserte utgifter til frivillighetssentraler. Driftsnivået økes 

med 0,61 mill. kroner. 

Fra 2022 finner rådmannen at inntektsanslaget på salg av konsesjonskraft kan oppjusteres til nivå 

med 2020. Aktivitetsnivå øker da med netto 0,4 mill. kroner.  

Økt aktivitetsnivå i 2021 og 2022 reduseres netto driftsresultat, og avsetning til disposisjonsfond. 

I resterende planperiode foreslår rådmannen i tillegg til de nevnte tiltak, at helse- og omsorg 

pålegges en ytterligere effektivisering/omstilling på 0,4 mill kroner.  Dette bidrar til at videreføringen 

av aktivitetstilbud er finansiert. 

Tiltak 2021 2022 2023 2024 Forklaring 

Videreføring av  
aktivitetstilbud 

1800 1800 1800 1800 Rådmannens forslag til tiltak tas 
ut, og rammen for helse og omsorg 
styrkes 

Finansiering: 

Frivillighetssentraler, 
overgang til 
øremerket tilskudd 

 -690  -690  -690  -690 Statlig tilskudd til 
frivillighetssentraler innen kultur 
er øremerket. 

Salg av 
konsesjonskraft 

0  -709  -709  -709 Videreføring til av salg til pris 
oppnådd i 2020- Økte inntekter 
fellesområdet. 

Effektivisering innen  
helse og omsorg 

   -401  -401 Helse- og omsorg pålegges å 
iverksette innsparingstiltak med 
virkning fra 2023.  

Interreg -500    Avsatte midler til Interreg 
omdisponeres 

Økt aktivitetsnivå 610 401 0 0  

 

Nærmere kommentarer til tiltakene: 

Frivillighetssentraler: I 2020 inngår den statlige overføringen til frivillighetssentraler i kommunens 

frie inntekter. Fra 2021 mottar kommunene øremerket statstilskudd til Frivillighetssentraler.. 

Omleggingen er ikke tatt inn i rådmannens budsjett.  

Salg av konsesjonskraft: Kraftprisene har vært svært lave høsten 2020. Salg for 2021 er gjennomført 

innen frister, og rådmannen har framskrevet inntektene ut fra kraftprisen i 2020. Signaler fra 

markedet er at prisen på kraft høsten 2020 er svært lave. Rådmannen foreslår å videreføres prisnivå i 

2020. 



Interreg: Det er avsatte midler til Interreg- Det er forholdsvis enkelt å omprioritere her, da det ikke er 

knyttet konkrete tiltak/avtaler til disse midlene. 

Innsparingstiltak innen helse og omsorg: Rådmannen kan ikke på kort varsel fremme ytterligere 

tiltak, men mener at videre arbeid med omstilling skal kunne gi ytterligere effektivisering. 

Rådmannen foreslår et innsparingskrav til helse- og omsorg på 401 000 kroner fra 2023. 

Midlertidige tiltak 

Rådmannen har i sitt budsjettforslag kun finansiert midlertidige utgifter til bredbåndutbygging, med 

bruk av disposisjonsfond. Det er imidlertid engangsutgifter som kan forsvares å dekkes av 

disposisjonsfondet. 

I budsjett 2021 vil kommunen ha engangsutgifter knyttet til midlertidig drift innen helse og omsorg 

og iverksatte tiltak knyttet til covid-19. Disse engangsutgiftene er i rådmannens budsjettforslag lagt 

på fellesområdet, for å skille disse utgiftene fra ordinær drift.  Dette innebærer at utgiftene er 

finansiert av frie inntekter, og påvirker netto driftsresultat. 

Rådmannen vil gjøre oppmerksom på at dette er utgifter som kunne vært finansiert av 

disposisjonsfond. 

Budsjett 2021 2022 2023 2024 

Luftsveisklinikk Rinnleiret 1 400 1 400   

Smittevern  400 200   

Midlertidig drift Betania 3 435 1 170   

SUM utgift 5 235  2 770   
 

Oppvekstrammen  

I forbindelse med videre arbeid med budsjett 2021 har rådmannen avdekket en feil budsjettering 

innen oppvekstsektoren. Budsjettrammen til fellesadministrasjon oppvekst er 3,066 mill. kroner for 

lav. Årsaken ligger at man har vært for optimistisk ved fastsetting av rammen knyttet til utgifter til 

fosterheimsplasserte barn. Innsparingsgevinsten er på langt nær så stor som tidligere forutsatt. I 

anslaget inngår en mindre justering på grunn av en økning i fosterhjemsplasserte barn som er blitt 

kjent etter at rådmannen la fram sitt forslag til budsjett. 

Rådmannen har på denne bakgrunn tatt en nærmere gjennomgang av budsjettet og har funnet 

følgende kompenserende tiltak.  Her har rådmannen vært opptatt av at tiltakene ikke endrer på nivå 

av tjenestetilbudet som ligger i rådmannens budsjettforslag. 

Rådmannen har dermed funnet ytterligere handlingsrom på til sammen 1,332 mill. kroner i ‘21 og 

‘22. Resterende finansieringsbehovet i ’21 og ’22 er mulig å finansiere ved reduksjon av netto 

driftsresultat.  

For 2023 og 2024 har man en større utfordring med å finne inndekning, men rådmannen vurderer 

det slik at det er mulig å justere ned budsjetterte avdrag med 1,734 mill. kroner som kompenserende 

tiltak. Minimumsavdrag beregnes årlig og budsjetterte avdrag i 2023 og 2024 er anslag.    

Økningen medfører at netto driftsresultat reduseres med 1,734 mill. kroner i perioden. 

 2021 2022 2023 2024 

Behov for endring i budsjett for oppvekst felles  3 066  3 066  3 066  3 066 

Omdisponering:     



Fellesområdene, redusert avsatte midler -583 -583 -583 -583 

Fellesområdene, disponering Gevinst innkjøp -429  -429  -429  -429  

Oppvekst: Merinntekter gebyrøkning SFO og bhg. -320  -320 -320 -320 

 Omdisponering innen virksomhetsområdene -1 332 -1 332 -1 332 -1 332 

Netto rammeøkning driftsbudsjett  1 734   1 734 1 734 1 734 

Reduserte avdrag på lån   -1 734 -1 734 

Bruk av disposisjonsfond 1 734 1 734 0 0 
 

Nærmere forklaring av mulige inndekningsforslag: 

Omdisponering innen virksomhetsområdene:  

 Fellesområdene: Av avsatte midler på fellesområdet kan det frigjøres 583 000 kroner av 

generelle avsetninger. Etter en nærmere gjennomgang, fant rådmannen disse avsetningene som 

ble gjort ved budsjettår 2020, uten at de er tatt bort 

 Fellesområdene: 429 000 kroner fra gevinst innkjøpssamarbeidet og som er trukket inn fra 

virksomhetenes rammer 

 Oppvekstsektor: Rådmannen har i utgangspunktet ikke justert rammene for barnehagene og SFO 

for økning av foreldrebetalingen. Hvis man gjør dette, vil dette gi en effektiviseringsgevinst på 

om lag kr. 320 000. 

 

Fellesområdet reduseres dermed med samlet 1,012 mill kroner, samt kr. 320 000,- omdisponeres 

innen oppvekstområdet. Samlet omdisponeres 1,332 innen virksomhetsområdene fellesområdene 

og oppvekstsektoren. Resterende behov finansieres via disposisjonsfond i 2021 og 2022. Fra 2023 

reduseres anslaget på låneavdrag.  

 

Konsekvenser for netto driftsresultat ved ovennevnte justeringer (for aktivitetstilbudet og økning 

av rammen for oppvekst felles) 

Netto driftsresultat påvirkes av ovennevnte endringer, men som følgene tabell viser vil netto 

driftsresultat være positivt i hele planperioden. 

 2021 2022 2023 2024 

Netto driftsresultat i rådmannens budsjettforslag 9 611  5 688 3 180 1 989 

Netto driftsresultat benyttes til å øke ramme til helse og 
omsorg til å videreføring aktivitetstilbud.  

 -610  -401 -401 -401 

Midlertidige tiltak (luftveisklinikken, etc.) er foreslått dekkes 
av frie inntekter. Om dette ikke skal dekkes av frie inntekter, 
men av disposisjonsfond, styrkes netto driftsresultat  

5 235 2 770 0   0 

Netto driftsresultat benyttes til å øke rammen til 
oppvekstrammen (i tillegg til en omdisponering innen 
virksomhetsområdet pålydende kr. 1,332 mill.) 

1 734 1 734 1 734 1 734 

Alternativ finansiering av økte utgifter: Redusert anslag avdrag 
på lån  

  -1 734 - 1 734  

Korrigert netto driftsresultat  12 502 6 323  3 180 1 989 

Endring netto driftsresultat 2 891 635   
 



I følgende tabell framgår korrigering av netto avsetning til disposisjonsfond som følge av ovennevnte 

korrigeringer 

 

Avsetning til disposisjonsfond 2021 2022 2023 2024 

Netto avsetning disp.fond i rådmannens budsjettforslag 11 190 7 147 4639 3448 

Økt netto driftresultat avsettes til disposisjonsfond 2 891 635 0 0 

Korr. netto avsetning til disp.fond 14 081 7 782 4 369 3 448 

 

 


