
Formannskapets behandling av sak 90/2020 i møte den 18.11.2020:

Behandling

Ved behandling var det 7 stemmeberettigede i møtet. 
 
Det ble gitt orientering om budsjett og økonomiplan 2021 v/økonomisjef 
Det ble gitt orientering om investeringsbudsjett 2021 v/innkjøpsleder Siri Olset Øvrebø.
 

Administrasjonen framla følgende reviderte innstilling i møtet:

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

Budsjett 2021
Enhet Oppvekst, kultur og integrering 105 750 130

Enhet Helse, omsorg og barnevern 109 286 997

Enhet Samfunn og Utvikling 46 977 781

Brann og redning 3 839 069

NAV 5 259 338

Stab og fellestjenester 25 201 024

Politisk virksomhet 3 799 911

Fellesutgifter - 85 918

Skatt, tilskudd og finans -300 028 359

  

3. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas med en total investeringsramme 
på 337 088 000 kr. 

4. Samlet låneopptak til finansiering av investering vedtas med inntil 
kr. 310 288 000 med avdragsutsettelse 1. år. 

5. Det søkes om avdragsutsettelse på kr 5,5 mill for 2021 i henhold til 
minimumsavdragskalkyle.

6. Bardu kommune vedtar det høyeste alternativet for det kommunale skatte-øret
for 2021. 

7. Bardu kommune tar opp 6 millioner kroner i lån fra husbanken til videre utlån.  
8. Innkreving av kommunale avgifter og eiendomsskatt i to terminer, med 

fakturering i februar og august måned. Forfall henholdsvis 20.mars og 20. september.

9. 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. 



10.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. 

 
Karl Johnny Bjørnsen (Sp) framsate følgende forslag (1):
Nyt punkt 11:
- Bardu Kommune skal ha en målsetning om å redusere årsverk tl 2017 nivå.
Det fremlegges en plan for FSK og Kommunestyre så snart som mulig, og senest i løpet av 1.kvartal 
2021,
samt en detaljert konsekvensutredning for hver enkelt enhet.
- Bruk av konsulenter skal reduseres tl et minimum, og godkjennes av Kommunedirektør.
- Generell ansetelsesstopp videreføres også inn i 2021.
- Reduksjon i antall årsverk ses i sammenheng med at organisasjonskartet som helhet tas opp som 
sak i 1.kvartal 2021,
der ny og bærekrafig organisasjonsstruktur setes for Bardu Kommune.
- Rammetmetall for skolene for skoleåret 2021/22, inkludert administratve ressurser, legges frem for
politsk behandling i OMSS og Kommunestyre,
våren 2021, slik praksis var tdligere.
- Spilleregler for arbeidslivet følges, og organisasjonene involveres i omstllingsarbeidet.
- Det orienteres fortløpende om pågående arbeid, status og utvikling i tlknytning tl 
omstllingsprogrammet, i hvert enkelt FSK møte,
samt ved tertalrapportering tl Kommunestyret. 
 

Vedtak

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

Budsjett 2021
Enhet Oppvekst, kultur og integrering 105 750 130

Enhet Helse, omsorg og barnevern 109 286 997

Enhet Samfunn og Utvikling 46 977 781

Brann og redning 3 839 069

NAV 5 259 338

Stab og fellestjenester 25 201 024

Politisk virksomhet 3 799 911

Fellesutgifter - 85 918

Skatt, tilskudd og finans -300 028 359

  



3. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas med en total investeringsramme 
på 337 088 000 kr. 

4. Samlet låneopptak til finansiering av investering vedtas med inntil 
kr. 310 288 000 med avdragsutsettelse 1. år. 

5. Det søkes om avdragsutsettelse på kr 5,5 mill for 2021 i henhold til 
minimumsavdragskalkyle.

6. Bardu kommune vedtar det høyeste alternativet for det kommunale skatte-øret
for 2021. 

7. Bardu kommune tar opp 6 millioner kroner i lån fra husbanken til videre utlån.  
8. Innkreving av kommunale avgifter og eiendomsskatt i to terminer, med 

fakturering i februar og august måned. Forfall henholdsvis 20.mars og 20. september.

9. 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. 

10.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. 

11.
- Bardu Kommune skal ha en målsetning om å redusere årsverk til 2017 

nivå.
Det fremlegges en plan for FSK og Kommunestyre så snart som mulig, og 
senest i løpet av 1.kvartal 2021, samt en detaljert konsekvensutredning for 
hver enkelt enhet.

- Bruk av konsulenter skal reduseres til et minimum, og godkjennes av 
Kommunedirektør.

- Generell ansettelsesstopp videreføres også inn i 2021.
- Reduksjon i antall årsverk ses i sammenheng med at organisasjonskartet 

som helhet tas opp som sak i 1.kvartal 2021,
der ny og bærekraftig organisasjonsstruktur settes for Bardu Kommune.

- Rammetimetall for skolene for skoleåret 2021/22, inkludert administrative 
ressurser, legges frem for politisk behandling i OMS og Kommunestyre,
våren 2021, slik praksis var tidligere.

- Spilleregler for arbeidslivet følges, og organisasjonene involveres i 
omstillingsarbeidet.

- Det orienteres fortløpende om pågående arbeid, status og utvikling i 
tilknytning til omstillingsprogrammet, i hvert enkelt FSK møte,
samt ved tertialrapportering til Kommunestyret. 
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