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Budsjett 2021 - økonomiplan 2021-2024 
  

Kommunedirektørens forslag til vedtak  
 

1. Budsjett og økonomiplan vedtas som det fremgår av dokumentet.  
  
2.Årsbudsjett for drift vedtas i henhold til oppstilling for rammene:   

  

  
3. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas med en total investeringsramme på 337 088 000 kr. 
Samlet låneopptak til finansiering av investering vedtas med inntil kr. 310 288 000. 
  
4.Bardu kommune vedtar det høyeste alternativet for det kommunale skatte-øret for 2021.  
  
5.Bardu kommune tar opp 6 millioner kroner i lån fra husbanken til videre utlån.   
6.Innkreving av kommunale avgifter og eiendomsskatt i to terminer, med fakturering i februar og 
august måned. Forfall henholdsvis 20.mars og 20. september.  
7.Eiendomsskatt i Bardu kommune 2021:  

• I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes 
for skatteåret 2021: Næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta 
av særskattereglane for petroleum, jfr esktl. §3 første ledd bokstav d.  
• Eiendomsskattesatsen settes til 7 – sju promille (esktl. § 13).  
• Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jfr. ekstl. §25 første ledd. Første termin forfaller til 
betaling 20 mars og andre termin 20.september.  

  



8.Delegasjonsvedtak:   
  
Kommunedirektøren gis følgende fullmakter innenfor budsjettets rammer:  

• Regulere budsjettet innenfor enhetenes rammer.  
• Gjennomføre låneopptak av nye lån og refinansiere tidligere låneopptak. Herunder aksept av 
lånebetingelser, binde rente og signering av gjeldsbrev på vegne av kommunen.  

Gjennomføre budsjettreguleringer som følger av lokale og sentrale lønnsoppgjør.  
 
 
Vedlegg: 
1 Bevilgningsoversikt drift. 
2 Bevilgningsoversikt investering 
3 Økonomisk oversikt drift. 

 
Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
 

Innledning 
Budsjett 2021 – og økonomiplan 2021-2024 tar utgangspunkt i budsjett 2020- og økonomiplan 
2020-2023, med føringene i det vedtatte omstillingsprogrammet og de overordnede føringene som 
påvirker inntekts og utgifts-grunnlaget til kommunene.   
  
Kommunesektoren står ovenfor omstilling og regjeringen stiller klare krav til effektivisering i 
kommunesektoren. Dette vises gjennom redusert realvekst i inntektene. Bardu kommune står 
overfor store investeringer i økonomiplanperioden, og vil få en kraftig gjeldsvekst. Sentrale 
rammebetingelser sammen med behovet for investeringer gir behov for omstilling. Økonomiplan for 
2020-2023 viste at det var et behov for reduksjon i kostnader eller økning i inntekter, tilsvarende 
21 250 000, i foreslåtte økonomiplan for 2021-2024 er dette behovet økt til kr 36 676 000.  Dette vil 
medføre flere vanskelig valg, men de vil være nødvendige. Alle tilbud og strukturer må være 
gjenstand for vurderinger, ikke minst på de områder hvor vi merker klare nedganger i antall brukere. 
Det er også viktig å fokusere på nødvendige kommunale oppgaver, og senke forventingene på 
noen områder. I omstillingsmandatet er det lagt til grunn at skolestrukturen er fast, og dette gir 
utfordringer fordi behovet for omstilling er så stort at dette umulig kan gjennomføres uten å se på 
strukturelle endringer.   
  
Kommunedirektøren legger i økonomiplanperioden opp til et overskudd på kr 3 000 000 i 2021 og 
2022, deretter 7 500 000 som er i henhold til handlingsregelen i 2023 og 2024. Det er også lagt inn 
lavere avsetning til disposisjonsfond enn handlingsregelen tilsier på 4,5 millioner og 
avdragsutsettelse på 5,5 millioner i 2021 og 2022.   
  
Bardu kommune vil ved utgangen av 2024 ha en lånegjeld på ca kr 845 000 000. Dette er langt over 
anbefalte verdier. Investeringene bør holdes på et minimum i den neste ti-årsperioden. Dette gjør at 
det i økonomiplanperioden er viktig å få bygd opp disposisjonsfondet til rundt 32-34 millioner. Dette 
vil sikre handlingsrom slik at man kan håndtere uforutsette endringer uten at det vil få dramatiske 
konsekvenser for tjenestetilbudet.  
  
Bardu Kommune har i noen år hatt en god vekst i inntekter relatert til kraftverkene som følge av økte 
kraftpriser. Dette ble lagt til grunn i budsjett 2020-2023. I 2020 har prisene vært lavere, noe som gir 
økt omstillingsbehov.  
 

Saksopplysninger/vurdering: 
 
Den nye kommuneloven §14-1 til 14-22 har tydelig krav og forventinger til kommune sin 
økonomistyring, slik at den økonomiske handlefriheten blir ivaretatt. Kommunen skal utarbeide 
realistiske og samordnede planer for egen virksomhet, og for kommunen sin utvikling. De skal 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommuneloven


forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko, slik at 
betalingsforpliktelser kan innfris på forfall. (Kommuneloven § 14-1).  
  
Kommunestyret skal selv vedta:  

• Økonomiplan og årsbudsjett  
• Årsregnskap og årberetning  
• Finansielle måltall for utvikling av kommunens økonomi   
• Regler for økonomiforvaltning (økonomireglement)  
• Regler for finans- og gjeldsforvaltning (finansreglementet)  
•  

Budsjett og økonomiplan skal vedtas før årsskiftet og formannskapet legger sin innstilling ut på 
høring i minst 14 dager før kommunestyremøtet.   
Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning, kontrollutvalgets uttalelse 
og saksdokumenter fra det innstillende organet skal sendes departementet for orientering.   
  
Et klart krav i den nye loven er at man skal finne inndekning av merforbruk (§ 14-11) det året det 
oppstår, hvis ikke dette er mulig, senest året etter. Man kan ikke fremføre underskudd, uten å dekke 
dette inn. Kommunedirektøren viser til kommuneloven som er styrket på dette området, og kravene 
som stilles til de folkevalgte er skjerpet inn.   
 
 

Vurdering 
 
Økonomiplanen – kommuneplanens kortsiktige del  
Økonomiplanen har et 4-årig perspektiv og skal vedtas årlig av kommunestyret på grunnlag av 
formannskapets innstilling. Innstillingen med de forslag til vedtak som foreligger skal ligge til 
alminnelig ettersyn i minimum 14 dager før behandling i kommunestyremøtet. I Bardu kommune 
behandles økonomiplanen parallelt med behandlingen av årsbudsjettet i desember. Økonomiplanen 
og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og 
premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i 
kommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige 
forpliktelser. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, 
fullstendige og oversiktlige. Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel.    
Årsbudsjettet – er en bindende bevilgningsplan for 2021  
Årsbudsjettet er identisk med det første året i økonomiplanen. Årsbudsjettet skal settes opp i 
balanse og skal bestå både av et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett. Årsbudsjettet legges frem 
på rammenivå. Etter at kommunestyret har vedtatt budsjettrammer pr. rammeområder, 
får kommunedirektøren fullmakt til å fordele rammene videre på utgifts- og inntektsarter på 
ansvarsnivå. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.  
  
Handlingsregler for budsjett- og økonomiplan:  
I ny kommunelov blir det krav til handlingsregler for budsjett og økonomiplan. Bardu kommune har 
hatt følgende handlingsregler de siste årene, som ble revidert i juni 2019:  
  
Reviderte handlingsregler;  

1. Netto driftsresultat på 1,75 % av sum driftsinntekter  
2. Lånegjelden må reduseres og være på maksimalt 120 % av sum driftsinntekter.  
3. Fondsbeholdningen bør være på minimum 7,5 % av sum driftsinntekter  
4. Ved salg av konsesjonskraft skal maksimalt 50 % brukes i drift, opptil 10 millioner, alt over 
brukes maksimalt 25 %.  

  
Punkt 1 og 4 bør sees i sammenheng. Netto driftsresultat bør være minimum 1,75% av 
driftsinntekter, uavhengig av salg av konsesjonskraft. Ved høye priser vil handlingsregler nr 4 bety 
at netto driftsresultat bør være mer enn 1,75% av driftsinntekter. Dette for å sikre seg handlingsrom 
ved endringer i kraftpriser.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommuneloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommuneloven


  
Lånegjeld i prosent av driftsinntekter bør sees i sammenheng med at Bardu kommune har betydelig 
mer i inntekter enn en «normal» kommune, slik at man kan tillate seg en høyere gjeldsgrad. Ved 
bygging av ny skole, vil denne handlingsregelen bli «sprengt».   
  
Handlingsregel nr 3, størrelse på fondsbeholdning bør økes sett opp mot store låneopptak i årene 
framover. Dette for å sikre seg handlingsrom, og at man har en robust «reserve» til å håndtere 
uforutsette svingninger.   

  
For å oppnå handlingsreglene i perioden:   

(Tall i tusen)  Budsjett 2021  Budsjett 2022  Budsjett 2023  Budsjett 2024  

Sum driftsinntekter  451 406  447 986  446 764  445 765  

NDR 1,75 %  7 900  7 840  7 818  7 801  

Frie fond 7,5 %  33 855  33 599  33 507  33 432  

Lånegjeld 120%  541 687  537 583  536 117  534 918  

  
Punkt nr 4 er avhengig av priser på konsesjonskraft, og i 2021 og økonomiplanperioden legges det 
opp til en årlig avsetning på 5 millioner.  
  
I budsjettet legges det opp til en avsetning til disposisjonsfond og kraftfond slik:  
 

  2021  2022  2023  2024  

Avsetning av kraftinntekter til fond  5 000 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  

Avsetning av NDR til 
disposisjonsfond ihht. handlingsregel  

3000000  3000000  7500000  7500000  

Total avsetning av overskudd  8 000 000  8 000 000  12 500 000  12 500 000  

  
  
Demografi:  
Bardu kommune skiller seg fra sine naboer med å være en ung kommune, nesten som en stor 
by.  Vi har fortsatt meget lav andel uføre og arbeidsløse, samt lavt antall aleneboende og skilte 
separerte. Vi har høy andel med høyere utdanning, svært få med lav inntekt og lavt antall barn 0-17 
med enslig forsørger.   
Arbeidsløsheten holder seg svært lav, og vi har lavt antall sosialhjelpsmottakere. Dette resulterer i 
at vi har en meget høy skattøre p.r. innbygger, lagt over det som er normalt for kommuner på vår 
størrelse. Trolig skyldes dette vår store arbeidsplass, Forsvaret, som har en rekke unge ansatte 
som tjener litt over gjennomsnittet.  
 



 
Se for øvrig SSB sine ulike prognoser og analyser: https://www.ssb.no/kommunefakta/bardu   
 
Folketallsutvikling:  

 
Bardu Kommune har hatt en gledelig utvikling i folketall de siste ti årene med en vekst i antall 
innbyggere, likevel ser man en reduksjon siste år. SSB sine befolkningsframskrivinger antar at 
Bardu innen 2030 vil nå 4286 innbyggere og helt opp i 4377 i år 2050.  

  
Gjennomgang av kommunens økonomiske situasjon:  
Handlingsrom:  

https://www.ssb.no/kommunefakta/bardu


NDR i prosent av brutto driftsinntekter:  

 
 
Netto driftsresultat(resultatgrad) viser hva kommunen sitter igjen med etter at drifta, renter og 
avdrag er dekket. Et sunt netto driftsresultat gjør en kommune i stand til å avsette midler som videre 
kan brukes til å møte inntektssvikt, uforutsette utgifter og finansiere investeringer. Teknisk 
beregningsutvalg (TBU) anbefaler at denne bør ligge på minimum 1,75% av brutto driftsinntekter. 
For Bardu kommune vil 1,75 % kravet medføre omlag 7-8 millioner. For å kunne bygge opp 
disposisjonsfondet vil det være nødvendig med en høyere resultatgrad enn 
minimumsanbefalingene.  
   
Grafen viser en nedgang i netto driftsresultat, som har vært negativt de to siste år. Det betyr i korte 
trekk at kommunen har høyere utgifter til drift enn inntekter, og sånn sett må bruke 
sparepenger/fond til å finansiere gjeldende driftsnivå.  

  

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter  

 
Disposisjonsfondet er kommunens sparekonto/buffer. Fondet skal sette kommunen i stand til å 
møte uforutsette utgifter og/eller inntektssvikt på kort og litt lengere sikt. Grafen viser at Bardu 
kommunes disposisjonsfond har hatt en økning i et par år før det ble redusert igjen i 2019. Dersom 
handlingsregelen om at disposisjonsfondet skal ligge på 7 % skal oppfylles, må det i fremtidige 
budsjetter gjøres avsetninger til fondet. 7 % disposisjonsfond utgjør for Bardu kommune om lag 32 
millioner for 2021.   
 



Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter  

 
Størrelsen på lånegjelden til kommunen sier noe om kommunens langsiktige økonomiske 
bærekraft. Høy lånegjeld vil stille høyere krav til størrelsen på netto driftsresultat og 
disposisjonsfond. Skolebyggingen vil føre til en økning i lånegjelden utover anbefalte nivåer 
(Riksrevisjonen anbefaler maks 75%), og vil derfor kreve en høyere buffer til å kunne takle for 
eksempel svingninger i renta i årene fremover.  
 
Arbeidskapital/likviditet:  
 

 

 
 
 
Indikatoren viser arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter for 
kommunekonsernet. Arbeidskapital ex. premieavvik defineres som differansen mellom 
omløpsmidler ex. premieavvik og kortsiktig gjeld ex. premieavvik, og er et uttrykk for kommunens 
likviditet. Med likviditet menes evnen til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. 
Premieavvik er holdt utenfor definisjonen for å gi et bedre uttrykk for likviditeten.  
   



Grafen for Bardu kommune viser negativ utvikling med fallende likviditet de siste årene.   

  
Utviklingen i Bardu kommunes garantiansvar:   
Kommuner kan ta opp lån for å innfri garantiansvar i form av en kausjon for andres økonomiske 
forpliktelser. Kommuneloven § 14-16 beskriver hva kommunen kan ta opp lån til vedrørende 
garantiansvar.   
 

  2020  2021  2022  2023  2024  

lånegjeld pr 01.01.  6 648 519  6 145 126  5 614 284  5 080 411  4 543 905  

låneopptak            

avdrag  504 722  530 842  533 873  536 506  538 791  

lånegjeld 31.12  6 143 797  5 614 284  5 080 411  4 543 905  4 005 114  

  

Bardu kommune har garantiansvar for Bardu Alpinklubb, Bardu produkter og Lions Club.   
 
Finansforvaltning og lånegjeldsutvikling   

-Utviklingen i lånegjelden i økonomiplanperioden   
  

  2020  2021  2022  2023  2024  

Lånegjeld 01.01  393 538 897  515 438 897  821 726 897  854 086 897  845 436 897  

Låneopptak  143 000 000  321 888 000   63 160 000    22 850 000       8 000 000  

Avdrag   -21 100 000   -15 600 000  -30 800 000   -31 500 000   -32 000 000  

Lånegjeld 31.12  515 438 897  821 726 897  854 086 897  845 436 897  821 436 897  

  
Det er i perioden estimert låneopptak på kr 558 898 000. Økning i netto lånegjeld (låneopptak minus 
avdrag) i fra 31.12.20-31.12.24 er estimert til kr 305 998 000.  

  

  2020  2021  2022  2023  2024  

Sum driftsinntekter   478 861 000  451 406 000  447 986 000  446 764 000  445 765 000  

lånegjeld i % av sum 
driftsinntekter   

108 %  182 %  191 %  189 %  184 %  

Som prognosen i lån viser, vil Bardu kommune ha en lånegjeld som er langt over handlingsregelen 
om at lånegjelden ikke skal overstige 120% av sum driftsinntekter.   

  

  2020  2021  2022  2023  2024  

Avdrag  21 100 000  15 600 000  30 800 000  31 500 000  32 000 000  

Rentekostnader eksl. Formidlingslån  11 000 000    8 000 000    8 500 000    9 300 000  10 000 000  

Sum renter og avdrag  32 100 000  23 600 000  39 300 000  40 800 000  42 000 000  

Gjennomsnitlig rente eksl Formidlingslån  1,65 %  1,16 %  1,10 %  1,24 %  1,34 %  

Økning i avdrag fra 2020-2024  10 900 000          

Nedgang i rentekostnader fra 2020-2024    1 000 000          

 
Bardu Kommune vil i økonomiplanperioden få en økning i renter og avdrag på 
totalt 9,9 millioner. Siste renteprognoser fra kommunalbanken er brukt i beregningene 
overfor. Utsiktene for rentene på lang sikt er lave renter, men dette kan forandre seg fort.  
Kommunen har pr 31.08.20. 31 % av lånene bundet til fastrente.    
  
Fondsutvikling:   
  
Kommunens disposisjonsfond    



 
 

overfor viser sum av alle disposisjonsfond som kommunen har pr 31.12.19, med fratrekk 

for vedtak som er gjort. Disposisjonsfondet begynner å bli lavt, og det er viktig at det 

prioriteres å bygge dette opp i årene framover. 
 

Generelle forutsetninger for årsbudsjett og økonomiplan:  
-faste 2021 priser i hele økonomiplanperioden.   
-Årslønnsvekst er satt til 2 i henhold til statsbudsjett, denne er budsjettert på sektorovergripende 
ramme  
-kommunal deflator er satt til 2,7 % i henhold til statsbudsjett  
-rentesats 1,16%   
-pensjonskostnad etter prognoser fra KLP og SPK  
  
Statsbudsjett 2021   
Regjeringen legger opp til en realvekst i frie inntekter på 2 mrd. kroner i 2021. Det legges opp til at 
kommunene får 1,6 mrd. kroner av veksten i frie inntekter. Av dette er 0,9 mrd knyttet til demografi 
og 0,1 mrd knyttet til satsninger. For kommunene betyr dette økt handlingsrom på 600 mill når 
demografi og regjeringens satsninger er tatt hensyn til.   

  
Kilde: Fylkesmannens orientering om statsbudsjettet  
  
For Bardu kommune gir dette en nominell vekst i frie inntekter på 2,6 prosent, som etter fratrekk for 
kommunal deflator (2,7%) gir en negativ realvekst i de frie inntektene på 0,1 %  
  
Det er ikke foreslått vesentlige endringer i inntektssystemet for 2021, men regjeringen har satt ned 
et utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet og levere utredningen sin innen 1.juni 2022  
  
Vesentlige endringer fra 2021:  
  
 -særskilt satsning på barn og unges psykiske helse (100 mill.)  

2020 2021 2022 2023 2024

Saldo sum disposisjonsfond IB -16 873 458 -10 163 893 -12 453 893 -14 743 893 -21 533 893

Faktiske trekk i 2020 200 000

Saldo sum disposisjonsfond 15.11.2020 -16 673 458

Tilskudd boligbygging 1 100 000

Ungdomstiltak – Smash konto 254 600

Bruk av disposisjonsfond i driftsbudsjett 2020 971 831

Utbygging av bredbånd Nedre Bardu 2 000 000

Oppvekstplan 250 000

Udekket merforbruk 2019 som må dekkes inn 1 642 834

Sum tiltak 6 219 265

Bruk av disposisjonsfond  2 971 831 710 000 710 000 710 000 710 000

Avsetninger til disposisjonsfond -2 681 531 -3 000 000 -3 000 000 -7 500 000 -7 500 000

Sum disposisjonsfond etter vedtatte tiltak - UB -10 163 893 -12 453 893 -14 743 893 -21 533 893 -28 323 893



-Tilskudd til tros- og livssynssamfunn overføres til staten.  
-Helårseffekt av at skatteoppkrever er overført staten i 2020  
-Helårseffekt inntektsgradering SFO 1. og 2. trinn/gratis SFO til barn med særskilte behov 5.-7. 
trinn  
-100 mill til habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funsksjonsevne.  
  
Innslagspunktet i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester foreslås økt til 1 430 
000  
  
Regjeringen foreslår at maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig reduseres fra 5 til 4  
promille fra 2021. Dette påvirker ikke Bardu kommune fordi satsen for eiendomsskatt på næring 
fremstår uendret.   
  
Korona: Regjeringen har lagt fram et tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2021 med tiltak for å 
begrense de økonomiske konsekvensene av covid-19 pandemien. Det foreslås blant annet en 
økning i kommunenes rammetilskudd med 6,2 mrd. Kroner. Dette er ikke hensyntatt 
i inntektsgrunnlaget i budsjett 2021 fordi kostnader til korona ikke er tatt med. Dette vil medføre 
behov for budsjettregulering i 2021.   
 
Skjønnstilskudd   
  
Den samlede skjønnsrammen til kommunene i Norge ble redusert fra 1,084 mill. kr. i 2020 til 1,025  
mill. kr. i 2021. Dette er en reduksjon på 5,4 prosent sammenliknet med 2020. Basisrammen for  
kommunene samlet er redusert med 100 mill. kr., noe som utgjør en nedgang på 10,5 % fra 2020.  
  
Den totale skjønnsrammen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark i 2021 er redusert med 12,9 %,  
eller 16 mill. kr. fra året før, til 108 mill. kr. Reduksjon er begrunnet med at det fortsatt er store  
forskjeller i skjønnstilskuddet pr. innbygger mellom fylkene og basisrammen justeres for å utjevne  
denne forskjellen.  
  
Av fylkesrammen er 67 mill. kr. fordelt som basisskjønn til kommunene i Troms og Finnmark, dette  
er en nedgang på 12,6 % sammenliknet med 2020. Fordelingen på den enkelte kommune vises i  
grønt hefte, tabell 1-k.  
Fylkesmannens tilbakeholdte skjønnsmidler for 2021 er på 41,0 mill. kr. og av dette er 15,5 mill. kr.  
avsatt til prosjektskjønn i 2021.   
  
Frie inntekter: 2021-2024  
  
Inntektene til kommunen er sammensatt av frie og bundne inntekter. Bundne inntekter består i 
hovedsak av øremerkede tilskudd, gebyrer og egenbetalinger som er knyttet til spesifikke 
kommunale tjenester. De frie inntektene kan kommunen fritt disponere, uten andre føringer fra 
staten enn gjeldende lover og regelverk. De frie inntektene består av rammetilskudd og 
skatteinntekter, og inntektssystemet fordeler disse inntektene til kommunene. (jfr. grønt hefte) 
Inntektssystemet skal bidra til at kommuner og fylkeskommuner kan gi et likeverdig tjenestetilbud. 
Norske kommuner har ulik geografi, alderssammensetning, og ulike levekår. Noen kommuner har 
mange barn i skolealder, andre kommuner har mange eldre som trenger omsorgstjenester, lange 
reiseavstander og/eller spredt bosetting. Dette gjør at kommunale tjenester, som grunnskole, 
barnehage, og omsorgstjenester, ikke koster det samme å tilby i alle kommuner. Et viktig formål 
med inntektssystemet er å bidra til at kommunene og fylkeskommunenes kan gi et likeverdig 
tjenestetilbud til innbyggerne gjennom å kompensere for slike ufrivillige kostnadsforskjeller.  
  
De frie inntektene i budsjett 2021 er lagt inn etter beregninger gjort i KS prognosemodell av 
12.10.20 etter at statsbudsjettet ble lagt frem med folketall per 1.7.20. og SSB sin 
befolkningsprognose, MMMM alternativet. Tabellen nedenfor viser prognosen på de frie inntektene 
til Bardu kommune:  



 

 
 

Forklaring av tabellen:  

Frie inntekter utgjør 263 600 000,- for Bardu kommune i 2021. Det gir en samlet økning på 2,4 mill. 

Økningen i de frie inntektene skal dekke lønns- og prisvekst på 2,7 prosent, økte kostnader til 

demografi, pensjon og nye satsninger.  

  

Rammetilskuddet fordeles først med et likt beløp per innbygger. Deretter skjer en omfordeling 

mellom kommunene i form av utgiftsutjevning,  særskilte fordelinger, skjønnsmidler og 

inntektsgarantiordningen (INGAR). Til sist får får kommunene regionalpolitiske tilskudd (Bardu 

kommune får Nord- Norge tilskudd).  

  

Inntektsutjevning/skatteutjevning: Denne utjevningen jevner (delvis) ut forskjeller i skatteinntektene 

mellom kommunene. Kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet blir kompensert for 

60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med 

skatteinntekter over landsgjennomsnittet blir trekt for 60 % av differansen mellom egen 

skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter under 90 % av landssnittet 

blir i tillegg kompensert for 35% av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 % av landssnittet. 

Finansieringen av tilleggskompensasjonen skjer ved at alle kommuner blir trekt med et likt beløp per 



innbygger. Bardu kommune ligger nært opptil landsgjennomsnittet og får derfor liten kompensasjon 

gjennom inntektsutjevningen.   

  

Skatt på formue og inntekt: Skatteinntekter og inntektsutjevningen for den enkelte kommune 

fastsettes ikke gjennom statsbudsjettet. Stortinget fastsetter kun skatteøren. Det er en langvarig 

praksis for at skattørene fastsettes med sikte på at skatteinntektene skal utgjøre  

40 % av kommunenes samlede inntekter. I statsbudsjettet foreslås den kommunale skattøren økt  

med 1,05 prosentpoeng til 12,15 %.  I prognosemodellen foretas en fremskrivning av det historiske 

skattenivået og et anslag for folketall basert på SSB`s – MMMM alternativ.   

  
Rammer for økonomiplanperioden  

INNTEKTER   

 
 

Totalt sett er inntektene forventet å reduseres i perioden. Endringene er kommentert nedenfor:  
  
Rammetilskudd og skatt på inntekt og formue  
Rammetilskuddet er lagt inn ihht. KS prognosemodell og er forklart nærmere under kapittelet om frie 
inntekter overfor.  
  
Inntekts- og formeskatt:   
Skatteinntektene er lagt inn ihht. KS prognosemodell og er forklart nærmere under kapittelet om frie 
inntekter overfor.  
  
Eiendomsskatt  
I 2020 får Bardu Kommune inn kr 23 000 000 i eiendomsskatt fra næringseiendommer 
(inkl kraftverk), hvorav 1 million var engangsinntekt knyttet til etter regulering. Eiendomsskatt på 
næring er derfor forventet å holde seg på om lag 22 mill i 2021 og økonomiplanperioden.  
  
Bardu kommune kan vedta eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom. Da må det også legges inn 
kostnader til drift av dette samt retaksering av eiendommer.   
  
Andre skatteinntekter  
Konsesjonsavgift (inntekter som går til kraftfondet) og naturressursskatt inngår i denne posten.   
  
Andre overføringer og tilskudd fra staten  
Reduksjon er i sin helhet bortfall av integreringstilskudd for flyktninger. Det bosettes veldig få 
flyktninger i Bardu. Ved bosetting får man tilskudd over en 5-års periode som trappes ned hvert år. 
Når 5 år er gått, skal flyktningene være integrert i samfunnet og vi mottar tilskudd som vanlig 
borger.  
  
Dersom Bardu Kommune ikke blir anmodet om å bosette flyktninger i 2021 og i årene fremover, vil 
integreringstilskuddet falle drastisk. Forventet tilskudd i 2021 (uten ny bosetting i 2021) er på kr. 5 
584 000,- mens den i 2024 vil være på kr. 720 000,-   



Til sammenligning vil tilskuddet årlig ligge et sted mellom kr. 7 300 000 – 7 800 000 dersom Bardu 
Kommune får bosatt 10 personer årlig fremover.  
    
Overføringer og tilskudd fra andre  
Posten reduseres fra 2020 til 2021. Dette skyldes flere forhold, blant annet: IKL legevakt har 
redusert kostnadene med 3,4 millioner fra 2020-2021. Dette medfører også reduserte overføringer 
fra deltakerkommunene. Posten for MVA er redusert, noe som er naturlig når kostnadene 
reduseres.   
1,7 mill stammer fra sykepengerefusjoner, som skyldes endring av praksis budsjettering.   
Reduserte refusjoner knyttet til prosjekter, herunder midt Troms friluftsråd.  
  
Brukerbetalinger  
Antas å holde seg stabilt, vil øke med prisreguleringer. Dersom omstillingsprogrammet fører til 
forslag om endrede priser, vil denne posten øke og det vil inngå i 
rammenedtrekket/omstillingsprogrammet.   
   
 Salgs- og leieinntekter:   
Endringen skyldes i hovedsak lavere inntekter på konsesjonskraft.   
  

Fordelt på to omganger i 2019 Solgte Bardu kommune rett til uttak av konsesjonskraft til en pris som 
gir en netto inntekt i 2020 på om lag 22,8 mill. Kr.   
  
Kontraktsprisen har sunket vesentlig i 2020 og ligger i september på ca. 25 øre pr. KWh. Dette 
ligger til grunn i budsjett 2021 - økonomiplan 2021-2024, noe som gir en nettoinntekt på om lag 10 
000 000,-   
  



 
 

Investeringer og finans  

 
 
 
*Videreføring av investeringsprosjekter fra 2020, investeringer som tidligere er vedtatt ligger også 

inne.  

 

Alle tall i oversikten overfor er ekskl. mva. Dette tilsvarer nettkostnaden for kommunen. Det vil derfor 

være differanse mellom oversikten og budsjettskjema 2A og 2B tilsvarende mva. (som kommunen 

vil få kompensert fra staten).  

 

Investeringsbudsjettet for perioden preges av store investeringer til ny skole, herunder prosjektene 

Skolebygget, inventar mm., idrettsbane og ny spilleflate Barduhallen. Det gjenstår arbeid for 267 

millioner, noe som er et nettobeløp der estimerte spillemidler er trukket fra.  



 

Det er i revidert investeringsbudsjett for 2021-2024 tatt inn noen nye tiltak. 

 

Ny barne- og ungdomsskole, inventar, IKT utstyr, konsulenttjenester: Ikke tidligere budsjettert.  

 

Traktor: Lastebilen som nå brukes av uteseksjonen på vei er utslitt, ved å bytte over til traktor kan 

man få gjennomført arbeidsoppgaver på flere arbeidsområder. I dag kjøper vi tjeneste for kr 350 

000 pr år, disse oppgavene har Bardu kommune ressurser til å gjennomføre selv og har da spart 

inn traktor samt utstyr i løpet av 4-5 år.  

 

Kosteaggregat, krattknuser til traktor: Kosting av kommunale veier, vedlikehold langs veier og 

andre kommunale eiendommer.  

 

Ovn barduheimen: Barduheimen skal starte med produksjon med levering av varm mat til 

barnehagene to ganger i uka. Det er per i dag ikke kapasitet til dette med de ovnene som er der i 

dag, og kjøkkenet trenger en ny ovn. Bardu kommune vil kjøpe brukt utstyr. 

 

Ren og skitten sone driftsbygg: Bardu kommune tilfredsstiller ikke arbeidsmiljøloven § 4-5 Særlig 

om kjemisk og biologisk helsefare. Det var fremmet forslag allerede i 2017 om å få dette på plass på 

driftsbygget i uteseksjonen for enhet samfunn og utvikling. Ansatte på drift innen bygg, VA og 

renovasjon er i kontakt med ulike- og biologisk materiale som innebærer helsefare. Slik 

garderobeløsning er nå tilfredsstiller det ikke ren og skitten sone. I tillegg er det nå viktig å få dette 

på plass pga. Covid-19. 

 

Aggregat helsesenter/legevakta: Da interkommunal legevakt flyttet inn til helsesenteret ble det 

gjort en ROS analyse. Helsesenteret er en samfunnsviktig bygning og alternativ strømkilde ble 

anbefalt for å få nødstrøm til bygget.    

 

Gravlund Sponga – forprosjekt urnelund: Det er ønske om midler til etablering av urnelund på 

sponga gravlund. I 2021 blir det i denne sammenhengen bedt om midler til forprosjekt på kr. 50 

000,-  

 

Bardu kirke – utbedring: Bardu menighet har meldt om behov for utbedringer i Bardu kirke på i 
overkant av 1,1 millioner kroner etter tilstandsanalyse utført av HR prosjekt.  
 

  



 
 
Finansieringer av investeringer i økonomiplanperioden  
 

 
 
 
 
Oversikt over rammeområdene   
  

  

  
Nærmere forklaring til rammeområdene  
I første runde av budsjettarbeidet fikk enhetene utdelt rammer som med utgangspunkt i budsjett 
2020, med de varige endringer gjort i budsjettreguleringer i 2020, prisjustert ihht. Prisvekst i 
kommunal deflator ble redusert med 5 % i henhold til omstilingsprogrammet. I andre runde ble det 
klart at budsjettet likevel ikke lot seg bringe i null. Det medfører at enhetene får et rammekutt som 
illustrert i tabell under overskriften omstilling. Det er tidligere vedtatt et mandat i 
omstillingsprogrammet. Kommunedirektøren vil så langt som mulig innrette omstillingen etter dette, 
men arbeidet med budsjett og økonomiplan 2021-2024 viser et betydelig større omstillingsbehov 
enn mandat i vedtatt omstillingsprogram.  Kommunedirektøren mener vi må erkjenne at behov for 
omstilling er en dynamisk prosess og at vi til enhver tid må være klar til å omstille 
driften ved skiftende rammebetingelser.    
  

Inntekter/refusjoner/annet 2021 2022 2023 2024

Avdrag formidlingslån 1 250 000kr             1 250 000kr           1 250 000kr        1 250 000kr        

Egenkapitalinnskudd KLP 1 400 000kr             1 400 000kr           1 400 000kr        1 400 000kr        

Formidlingslån - Husbanken 6 000 000kr             6 000 000kr           6 000 000kr        6 000 000kr        

Overføringer fra driftsregnskapet 1 400 000-kr             1 400 000-kr           1 400 000-kr        1 400 000-kr        

Mottatte avdrag på lån 1 250 000-kr             1 250 000-kr           1 250 000-kr        1 250 000-kr        

Salg av boligtomter 2 500 000-kr             2 500 000-kr           2 500 000-kr        2 500 000-kr        

Salg kommunale hus og leiligheter 4 000 000-kr             4 000 000-kr           

Salg av festetomter 500 000-kr                 

Salg av lastebil -kr                              200 000-kr            

Spillemidler - ny skole 19 800 000-kr           

Spillemidler - svømmehall 10 000 000-kr         

Sum inntekter/refusjoner/annet 20 800 000-kr           10 500 000-kr         3 500 000kr        3 300 000kr        

Oppsummering investeringer 2021 2022 2023 2024

Totale investeringer 337 088 000kr         63 160 000kr         22 850 000kr      8 000 000kr        

Refusjoner/inntekter 20 800 000-kr           10 500 000-kr         3 500 000kr        3 300 000kr        

Sum lånebehov 316 288 000kr         52 660 000kr         26 350 000kr      11 300 000kr      

Lånebehov ekskl. formidlingslån 310 288 000kr         46 660 000kr         20 350 000kr      5 300 000kr        



Mandatet i omstillingsarbeidet bør derfor følge behovet i økonomiplanen. Og det må jobbes 
kontinuerlig for å oppnå dette.  Det må imidlertid etableres en systematisk oppfølgingsrutine som 
sikrer regulering av budsjett mot tiltak/reduksjoner i enhetenes 
omstillingsarbeid. Kommunedirektøren vil derfor legge fram en sak om endring i 
omstillingsprogrammets mandat til første møte i 2021.  

  
Enhet oppvekst, kultur og integrering  
Det største området er grunnskolen med SFO, barnehage, flyktning, voksenopplæring, kultur og 
kulturskolen.  
Ved Bardu ungdomsskole (BUSK) og Setermoen skole (SSK) er det 2 kontaktlærere på hver 
klasse.  Forslag til nedtrekk er å endre antall kontaktlærere. Det er gjort vedtak i kommunestyret om 
reduksjon i skoleskyssen for elever i sentrumsområdet som bor under 2 og 4 km. Videre foreslås 
det å redusere antall lærere på videreutdanning, se vedlegg for konsekvensvurdering.  
  
Innføring av ny rammeplan fra 1.8.2017 og stadige endringer i barnehageloven setter nye og 
tydeligere krav til de ansatte. Fra 1.1.2021 kommer det endringer i barnehageloven som innebærer 
at barnehagene får en aktivitetsplikt som skal sikre alle barn et trygt og godt 
barnehagemiljø. Regjeringen sier at antall enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp skal ned. Flere 
barn skal få hjelp innenfor det allmennpedagogiske, det vil si innenfor den bemanningen som er i 
barnehagen. PPT skal oftere ut i barnehage og skole.  
  
Forslag til nedtrekk hos barnehagene er å redusere overtid, sommerstengte barnehager, redusere 
med 9 barnehageplasser under 3 år, samt redusere 50% støttepedagog, se vedlegg for 
konsekvensvurdering.  

  

Enhet Helse, omsorg og barnevern  
Styringsdokument for HOB er nasjonale føringer, lov om helse og omsorgtjenester i kommunene 
m/forskrifter, helsepersonelloven, helse og omsorgsplanen, folkehelseplanen.  
Med en ny plan for helse og omsorg vil vi årene fremover se et behov for å gjøre to ting samtidig, 
gjennom å styrke forebygging, samtidig som vi må sikre drift av eksisterende behov. Innen pleie og 
omsorg er det høy aktivitet, og fult på vårt sykehjem. For å styrke forebyggende arbeid er det ansatt 
en ergoterapeut til, slik at vi nå har to ergoterapeuter.   
Fra 01.01.20 er det lovpålagt med kommunepsykolog.  
  
Budsjett i henhold til ramme pr 11.11.2020 innebærer reduksjon av 4 årsverk ressurspool, 0,6 
årsverk avdeling sentrum/Nordstua, 3 årsverk til sammen på avdeling Øvre og Nedre, 1,3 årsverk 
på avdeling Rus og psykisk helse. Reduksjon 0,8 årsverk avdeling Bo og Oppfølging, se vedlegg for 
konsekvensvurdering.  
Ved ytterligere reduksjon i ramme på 3 millioner, foreslås det følgende 
nedtrekk: Avdeling fysio/ergo/hjelpemiddel folkehelse 0,5 årsverk, Bo og oppfølging 1 
årsverk, Psykisk helse døgn 0,5 årsverk, og reduksjon av vikarutgifter. Avdeling Øvre 1 
årsverk, og reduksjon av vikarutgifter. Avdeling Nedre 1 årsverk, og reduksjon vikarutgifter. I tillegg 
reduksjon av barnevernstiltak, se vedlegg for konsekvensvurdering.    
Det utføres forebyggende tiltak innenfor blant annet hverdagsrehabilitering, hjemmebaserte 
tjenester/tilrettelegging i hjemmene, ferdigbehandlede pasienter ut fra sykehus og hjelpemidler, se 
vedlegg.   
Bardu kommune har en sak inne hos fylkesmann Vestfold og Telemark vedrørende en bruker som 
bor i institusjon i Sandefjord kommune, hvor Bardu kommune mener at vi ikke skal betale for dette. 
Saken følges nøye i samråd med advokat, og det forventes et svar fra fylkesmannen om ikke 
lenge.  
  
Enhet Samfunn og utvikling  
Det er vedlikeholdsbehov på bygg, dette inkluderer også anlegg. Det skal jobbes med 
tilstandsanalyse og kartlegging av asbest (krav fra arbeidstilsynet) på alle bygg. Dette vil lage 
grunnlaget for vedlikeholdsplaner. Bardu kommune vil fortsette å selge flere boenheter i 2021 og er 



bedt om å ta imot flere flykninger som kommunen må ha boliger til. I budsjettet er det redusert 
ytterligere på vedlikehold for å holde budsjettet som er gitt. Det er tapte leieinntekter pga. salg av 
boliger.   
  
Bygging av ny skole, infrastruktur rundt skolen, og rehabilitering av svømmehall er store prosjekter 
som det vil jobbes med videre i 2021. Det er flere andre prosjekter som ikke ble ferdig i 2020 som 
videreføres. Prosjektene har lagt beslag på mye ressurser i enheten som vil fortsette i 2021. Det er 
tapte inntekter til Barduhallen pga. svømmehallen er stengt.  
  
Avdeling for landbruk og avdeling for næring ble etter organisasjonsutvikling i 2019 flyttet til denne 
nye enheten. Avdeling næring finansieres av kraftfondet og det er ingen større endringer i 
budsjettet. Det skal jobbes med næringsplan i 2021 og det er satt av midler til dette.   
Avdeling landbruk bruker mye ressurser på å saksbehandle skuterdispensasjoner, de er også bedt 
om å bistå flere kommuner på landbruk, men dette krever ressurser og det må sees på om 
oppgaver kan overføres til andre avdelinger i kommunen.    
  
Arealdel og samfunnsdel til kommuneplan skal revideres. Bardu kommune bruker egen ressurs på 
dette sammen med innkjøp av konsulenttjeneste. Det er anslått en større kostnad på arbeidet og 
det må vurderes om arbeidet kan gjøres over to budsjett år da det ikke er dekning for alt arbeidet i 
2021.  
  
Det må reduseres på areal for å kunne holde kostnadsramme på vei og gatelys. Brøyteutgifter må 
blant annet reduseres.   
  
Se vedlegg for konsekvensvurdering Samfunn og Utvikling.   
  

Brann og redning  
Brannvesenet er en beredskapsorganisasjon og beredskapen fordrer en del kostnader knyttet til 
driften. Vi vil derfor søke å effektivisere interne oppgaver gjennom digitalisering og kanskje se på 
løsninger som kan danne ytterligere inntekter knyttet til oppgaver vi allerede utfører eller har 
ansvaret for. En slik digitalisering kan gi restkapasitet som igjen kan bidra til spillerom for 
inntektsskapende oppgaver.  
  
Når det gjelder lovpålagte tjenester er det dimensjoneringsforskriften som legger til grunn rammene 
for vår oppbygning. Brannvesenet har en del lovpålagt særutdanning og opplæring. Det har i 2020 
vært en periode med utskiftning av personell på stasjonen. Dette tilfører utdanningsbehov og tilfører 
drifta kostnader fra og med 2020. Utdanningen kan fordeles og prioriteres over en tenkt tidsperiode 
på 3-4år.   
  
Brannvesenet har minimal kapasitet på ulykkes- og røkdykkerbekledning, så det ligger i kortene 
økte utgifter for å imøtekomme dette behovet som allerede er her.  Vi har videre kjøretøy som 
proporsjonalt med alder tilfører økte driftskostnader. Det er kostbart utstyr og i en litt lengere 
horisont må kommunen forvente også investeringsbehov knyttet til dette.   
  
Bardu Kommune er også vertskommune for to interkommunale samarbeid: Interkommunalt 
brannvesen og Interkommunalt feiervesen. Sistnevnte drives til selvkost. Tilkommet lovpålagt feiing 
av fritidsboliger har tilført brannvesenet nye utfordringer knyttet til feiertjenesten  
  
Se vedlegg for utfyllende konsekvensvurdering vedrørende Brann og Redning.   
  
  
NAV  
Det jobbes med å avklare tilbudet og finansiering av tilbud for aktivitetsplikt for unge under 30 år.   
 

  



Stab og fellestjenester  
Skatteoppkreverfunksjonen ble flyttet til skatteetaten fom 01.11.20.   
  
Ansvar 1213 Aktivitetsplikt for unge under 30 år er lagt inn med kostnader til videreføring i drift.  Det 
jobbes imidlertid med å avklare tilbudet og finansiering av dette.  
  
Rammeområdet livssyn ligger under stab av praktisk årsaker. Staten tar over utbetalinger til andre 
trossamfunn fra og med 2021, dette reduserer rammen med kr. 40 000. Bardu menighet har søkt 
om en økning i tilskudd på 2,7 % i henhold til kommunal deflator. I rammen her ligger 2020 
tilskuddet på 2 516 000 hensyntatt lønns og prisvekst med 2,7% og deretter ilagt et trekk på 5 % i 
henhold til omstillingsprogram. Tilskuddet for 2021 er derfor foreslått til kr. 2 456 
000. Tjenesteytingsavtale er budsjettert i henhold til avtale om 144 000 per år. Totalt utgjør dette 2 
600 000 til Bardu menighet i 2021.  
  

Politisk virksomhet  
Budsjettert med samme møtefrekvens som i 2020.    
Det skal gjennomføres stortings- og sametingsvalg i 2021. Kostnader til gjennomføring av 
valget øker budsjettbehovet, da det ikke var budsjettert med utgifter i 2020.  
  
Fellesutgifter  
Her ligger felleskostnader, som netto bidrar positivt i regnskapet.  
Lønnstilskudd til Frivilligsentralen er budsjettert her.  Det er ikke lagt inn ekstra tilskudd til drift slik 
det har vært bevilget tidligere år.   
Pensjonsposter ligger inne etter prognoser fra KLP og SPK.  
Felles lønnspot på 5 millioner for 2021 ligger her. Det er antatt en lønnsvekst rundt 2% og det er tatt 
hensyn til lønnsvekst høsten 2020 som ikke ligger i lønnsgrunnlaget på enhetene.   
Denne posten kan budsjettreguleres ut til enhetene i 2021.  
  
Skatt, tilskudd og finans  
Området omfatter renter og avdrag, skatt og rammetilskudd, avskrivninger, 

eiendomsskatt, konsesjonskraft inntekter, resultat og andre generelle inntekter.  
  
Omstilling 2021-2024   

  
  

Oversikten viser innsparingskrav som er lagt inn på enhetene i økonomiplanperioden for å få 
budsjettet til å gå i balanse (med «overskudd» på 1,75% i 2023 og 2024) for aktuelt år. Det vil si at i 
perioden 2021-2024 må gjøres tilpasninger på totalt kr 36,67 millioner for å håndtere investering i ny 
skole og andre rammebetingelser. Dette er en økning i omstillingsbehovet fra forrige periode, som 
blant annet skyldes reduserte strømpriser. Tilpasning må gjøres gjennom økte inntekter eller 
reduserte kostnader. Dette vil ha store konsekvenser for tjenestetilbudet slik vi kjenner det i dag.   

  



  
Det er også lagt inn lavere avsetning til disposisjonsfond enn handlingsregelen tilsier på 4,5 
millioner og avdragsutsettelse på 5,5 millioner i 2021 og 2022 som kortsiktige tiltak for å gjøre 
omstillingen mer skånsom i form av at man “kjøper seg litt mer tid”. Lavere avsetning vil føre til at 
det tar lengere tid å oppnå et disposisjonsfond på anbefalt nivå. Avdragsutsettelse fører til lengere 
løpetid på lån og derav høyere rentekostnad og det vil ta lengere til å komme innenfor 
handlingsregel for maksimal lånegjeld i prosent av driftsinntektene.   
  
Dette vil medføre flere vanskelig valg, men vil være nødvendige. Alle tilbud og strukturer må være 
gjenstand for vurderinger, ikke minst på de områder hvor vi merker klare nedganger i antall 
brukere. Det er også viktig å fokusere på nødvendige/lovpålagte kommunale oppgaver, og senke 
forventingene på noen områder. Eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig kan vurderes som et 
alternativ til å øke inntektene. Videre bør man se på alle områder kommunen har mulighet til å øke 
gebyrene til selvkost.   
 
 
Rita Bjørn 
konstituert kommunedirektør 


