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Formannskapet 26.11.2020 

 
 

Godkjennning av innkalling og saksliste 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
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Arkiv: FE-033, TI-&17 

Arkivsak: 20/13492- 2 

Administrativ 
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Kvalitet og 
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Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

20/02 
 

Formannskapet 26.11.2020 

 
 

Godkjenning av protokoll 
 
 
 
Leders forslag til vedtak: 
Protokoll godkjennes. 
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Saksnr.  Utvalg Møtedato 

 
 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne  

 
 

Nes Eldreråd  

20/03 
 

Administrasjonsutvalget 26.11.2020 

20/03 
 

Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.11.2020 

20/05 
 

Utvalg for teknikk, næring og kultur 24.11.2020 

20/03 
 

Formannskapet 26.11.2020 

 
 

Kommunestyret  

 
 

Arbeidsmiljøutvalget  

 
 

Handlingsprogram med budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Handlingsprogram 2021–2024 
a. Handlingsprogram 2021–2024 vedtas med de mål og premisser for kommunens 

tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet. 
 

2. Budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024 
a. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B (§5-4 

Bevilgningsoversikt drift.) 
b. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på kommunalområdene.  
c. Rådmannen gis fullmakt til å fordele den samlede budsjetterte besparelsen i 

pensjonsutgifter på kommunalområdene. 
d. Rådmannen gis fullmakt til å fordele udisponerte Covid-19 midler til de enkelte 

kommunalområdene. 
e. Rådmannen gis fullmakt til å foreta eventuelle tekniske budsjettjusteringer 

mellom rammene som følge av budsjettbehandlingen i Stortinget. 
f. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B (§5-6 
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Bevilgningsoversikt investering.) 
g. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i 

samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative 
fullmakter vedtatt av kommunestyret.  

 
3. Låneopptak 

a. Kommunestyret godkjenner en låneramme i 2021 på inntil 167,7 millioner kroner 
med 30 års løpetid, for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer.   

b. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 50 millioner kroner i lån i Husbanken til 
innvilgelse av Startlån. 

c. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer. 
 

 
4. Eiendomsskatt  

d. I medhold av Eigedomsskattelova skrives eiendomsskatten for alle faste 
eiendommer i Nes kommune ut med 3 promille av takst, med unntak av boliger 
og fritidsboliger.  

e. For boliger og fritidsboliger, som er omfattet av obligatorisk reduksjonsfaktor på 
30 %, skrives eiendomsskatten ut med 4 promille av takst.  

f. Det foretas en kontormessig oppjustering av gjeldende takster på 10 %, jf. 
Eigedomsskattelova § 8 A-4. 

g. Det gis et bunnfradrag i taksten på kr 200 000 for alle selvstendige boligenheter 
som er godkjent for varig opphold for en familie og for fritidsboliger.  

h. Eiendomsskatten kreves inn i 4 terminer. 
i. Tidligere vedtatte vedtekter og fritaksbestemmelser legges til grunn.  
j. Det skrives ut eiendomsskatt på særskilt skattegrunnlag som følge av at 

produksjonsutstyr og -installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget for 
tidligere verk og bruk som nå takseres og regnes som næringseiendom.  

k. Det særskilte skattegrunnlaget er lik differansen mellom ny takst for objektene 
fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2021 være redusert med 
tre syvendedeler (jf. overgangsregel til esktl. §§3 og 4 første punktum.  

 
5. Finansielle måltall 

· Netto driftsresultat i % av brutto inntekter (minimum.):                                1,75 % 
· Disposisjonsfond i % av brutto inntekter (minimum.):                               10 % 

· Gjeldsgrad - netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter (maks.):           70,00 % 

· Egenkapitalfinansiering av investeringer (min.):                                        10,00 % 

 
4. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger 

a. Kommunale avgifter, gebyrer, egenandeler for kommunens tjenester vedtas i 
henhold til vedlegg 2: Betalingssatser for 2021.  

b. Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid 
gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.  

c. Endringer i gebyr og brukerbetalinger som følge av prisvekst reguleres i hovedsak 
i henhold til kommunal deflator.  

d. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1. januar 2021 
dersom ikke annet er fastsatt. 

 
5. Tilskuddsordninger 

a. Tilskudd til Nes kirkelig fellesråd, kr 11 777 000 
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Vedlegg: 
Budsjett og økonomiplan 2021-2024 
Gebyrregulativ 2021 
Saksutskrift Budsjett 2021 for kontrollutvalget i Nes kommune 
Budsjett økonomiplan Nes Kirkelige Fellesråd 
 
Saksopplysninger: 
Kommunestyret skal vedta økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det 
kommende året før årsskiftet. Bestemmelsene i kommunelovens § 14-4 åpner for at økonomiplanen 
kan inngå i handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel (handlingsprogrammet.) 
 
Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier skal følges opp. 
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse, være realistiske, fullstendige og 
oversiktlige. Både årsbudsjett og økonomiplanen skal deles opp i en driftsdel og en investeringsdel. 
 
Kommuneloven § 14-3 fastslår at kommunestyret vedtar økonomiplanen etter innstilling fra 
formannskapet. Formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak 
som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler det.  
 
Rådmannens forslag til Handlingsprogram med budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 legges 
frem til behandling i formannskapet 26. november 2020. Formannskapets innstilling skal deretter 
legges ut til offentlig ettersyn minst 14 dager før kommunestyret fatter sitt vedtak. Kommunestyret 
skal behandle Handlingsprogram med budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 den 15. desember 
2020. 
 
Saksprotokoll med eventuell uttalelse fra hovedutvalget samt høringsuttalelser, vil bli oversendt 
kommunestyret. 
 
I kontrollutvalgsforskriften heter det at utvalgets forslag til budsjettramme skal følge formannskapets 
innstilling til kommunestyret. Kontrollutvalget har lagt frem forslag til budsjett for kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunen. Saksutskrift følger som vedlegg. 
 
Vurdering: 
Rådmannen legger med dette frem forslag til Handlingsprogram med budsjett 2021 og økonomiplan 
2021-2024. Periodemål med tilhørende handlinger og tiltak bygger på kommuneplanens 
samfunnsdel 2013-2030. 

De økonomiske rammene for handlingsprogrammet representerer i det alt vesentlige en nøktern 
framskriving av budsjettet som ble vedtatt av kommunestyret 17. desember 2019 inkludert 
eventuelle politiske vedtak i perioden og nødvendige nye tiltak.  

Organisasjonen er fortsatt i en omstillingsfase. 2020 har vært, og er, et spesielt år etter at 
Koronapandemien ble et nytt og sentralt fokusområde. Fra mars til sommeren var kommunen preget 
av kriseledelse og operativitet. Siden har pandemien blitt innlemmet som en sentral og utfordrende 
del av driften vår. Pandemien har medført at mange planlagte prosesser har blitt vesentlig forsinket. 
Den har videre gitt en økonomisk usikkerhet både i 2020 og ikke minst ved dette budsjettforslaget 
for 2021. 

Budsjettforslaget som legges fram er stramt, men i balanse i hele økonomiplanperioden. Resultatet 
ligger vesentlig lavere enn TBUs anbefalt driftsresultat, og kommunens eget måltall, på 1,75 %. 
Budsjettet for 2021 legges frem med et netto driftsresultat på 8,2 mill. kr eller 0,5 %. Grunnen til 
dette er kommunestyrets tidligere vedtak om å finansiere driftstilskuddet til Auli-hallen med 18 mill. 
kr fra fond. Selv om disse midlene hentes fra fond, utgjør det en faktisk kostnad for kommunen som 
trekker netto driftsresultat ned. Dersom vi ser bort fra driftstilskuddet til Auli-hallen på 18 mill. kr, 
ville netto driftsresultat vært på 26 mill. kr eller 1,6 %. Dette tallet inkluderer det såkalte 
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premieavviket. «Overskuddet» i budsjettet (sett bort fra premieavvik, tilskudd Auli-hallen og dekning 
av underskudd Esval) utgjør 16,7 mill. kr eller 1 % av brutto driftsinntekter. Det vises i denne 
sammenheng til tabellen på side 36 i vedlagte budsjettdokument. Selv om budsjettet har et 
«overskudd» på 16,7 mill. kr vil driftsfondet vårt samtidig reduseres med 20,2 mill. kr. Altså blir 
fondet tappet heller enn styrket. 

Tiltakene som er finansiert fra ordinært driftsfond i 2021 utgjør til sammen 20,2 mill. kr:  

· rydding fjernarkiv for å lukke avvik etter tilsyn (dokumentsenter):                 374 000 kr 

· investeringstilskudd, Auli-hallen (idrett)                                                  18 000 000 kr 

· underskudd Esval regnskap 2019 (fellesposter)                                          1 846 000 kr 

Over tid er netto driftsresultat for lavt, og det sikrer ikke et tilfredsstillende handlingsrom på sikt. For 
å kunne gjennomføre planlagte investeringstiltak med økte utgifter til renter og avdrag, og for å 
kunne bygge opp kommunens driftsfond, burde driftsresultatet vært bedre. Ved utgangen av 
planperioden vil lånegjelden utgjøre om lag 1,75 mrd. kr. Utgiftene til renter og avdrag vil være 32,5 
mill. kr høyere i 2024 enn i 2020 - forutsatt at rentene holder seg stabilt lave. 

For årene 2021-2024 er det tatt høyde for at netto premieavvik i sin helhet settes på 
pensjonsreguleringsfond som tidligere, noe det ikke var anledning til i 2019. Det er viktig å avsette 
premieavviket til fond, slik at denne utgiften ikke blir en reell belastning for kommunens regnskap 
senere.   

Administrasjonen har i 2020 sett på oppgaveløsning på tvers av kommunalområdene samt arbeidet 
med kvalitetsledelse for å kunne identifisere og hente ut øvrig forventet handlingsrom. Gjennom 
dette arbeidet kan vi levere et noe mer bærekraftig budsjett framover.  Det er imidlertid behov for 
ytterligere effektivisering i årene fremover, slik at kommunens drifts- og tjenesteproduksjon er mer i 
samsvar med de økonomiske rammene. Effektivisering er også nødvendig for å kunne betjene høyere 
lånegjeld og økte demografikostnader.  
 
Økonomiske måltall 
I henhold til kommunelovens § 14-2, bokstav c, skal kommunestyret vedta finansielle måltall for 
utviklingen av kommunens økonomi. Formålet med måltallene er å synliggjøre hva som skal til for å 
etablere en sunn økonomi over tid. Måltallene skal være en lokal handlingsregel for 
økonomiforvaltningen, og skal benyttes som en del av beslutningsgrunnlaget i økonomiplan og 
årsbudsjett. Måltallene skal være realistiske, og mulige å oppnå, men vil ikke være bindende.  

Å sikre god økonomisk handleevne over tid innebærer å sikre at kommunen kan levere et godt 
tjenestetilbud og at kommunestyret kan utøve lokal politikk. Kommunestyret i Nes har i tidligere 
handlingsprogram, fastsatt følgende måltall, eller ambisjoner, når det gjelder økonomiforvaltningen:  

· Netto driftsresultat i % av brutto inntekter (minimum.):                                1,75 % 
· Disposisjonsfond i % av brutto inntekter (minimum.):                               10 % 

· Gjeldsgrad - netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter (maks.):           70,00 % 

· Egenkapitalfinansiering av investeringer (min.):                                        10,00 % 

I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, blir ikke de ovennevnte måltallene oppfylt. Det er 
ikke funnet rom for egenkapitalfinansiering av investeringene, og gjeldsgraden vil ved utgangen av 
økonomiplanperioden overstige 100 %. Kommunens disposisjonsfond, ekskl. 
pensjonsreguleringsfondet, vil være lavere enn 10 %. Netto driftsresultat vil nærme seg 1,75 %, så 
dette måltallet er innenfor rekkevidde.   

Måltallene skal fungere som handlingsregler. Det vil si at de skal være førende for kommunens 
økonomiforvaltning. De nærmeste årene bør kommunestyret vurdere hvilket måltall som skal 
prioriteres – et tilfredsstillende nivå på disposisjonsfondet, eller 10 % egenkapitalfinansiering av 
investeringer. Videre må kommunestyret ta stilling til kommunens totale investeringsportefølje 
dersom måltallene skal hensyntas. 
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Eiendomsskatt 
Når det gjelder eiendomsskatt er hovedregelen at alminnelig taksering skal skje hvert 10. år. I Nes 
kommune ble eiendomsskatten innført i 2009. Kommunestyret besluttet i sitt møte 3. november i år 
at rådmannen skal starte arbeidet med en alminnelig taksering med nye takster gjeldende fra 
01.01.2022. Politisk sak vedrørende valg av takseringsmetode (bruk av skatteetatens 
formuesgrunnlag eller kommunal taksering) vil legges frem til behandling primo 2021. Det er en 
forventning fra kommunestyret at retakseringen ikke skal bidra til økt skattetrykk for den enkelte.  
I gjeldende økonomiplan er det lagt til grunn en såkalt kontorjustering på 10 % av opprinnelige 
takster i 2021, jf. eigedomsskattelova § 8 A-4. Dette ble lagt inn også i 2019 og 2020 og ligger inne 
som en forutsetning i gjeldende økonomiplan. Denne forutsetningen er videreført i rådmannens 
forslag til budsjett og økonomiplan. Med bakgrunn i dette, er det budsjettert med en forventet 
inntektsøkning på 2 mill. kr i 2021. Utover i perioden, er det ikke budsjettert med vekst. 

Drift- og vedlikeholdsstandard for kommunale veger, veglys, grøntområder, friluft og utmark 
I sak 122/20 av 3. november 2020 vedtok kommunestyret en del endringer i standarder knyttet til 
vintervedlikehold/brøyting av kommunale veier. De økonomiske konsekvensene skulle ses på i forbindelse 
med budsjettarbeidet. Vedtaket gir følgende budsjettmessige konsekvenser for samferdselsområdet, tatt 
utgangspunkt i at det kommer 100 cm snø, som følger:  

· Overtidsbudsjettet må økes til kr. 250 000,-. Økning på kr. 50 000,- 
· Vintervedlikeholdet økes til kr. 2 800 000,-. Økning på kr. 1 400 000,- 

Totalt vil dette utgjøre en merkostnad på kr. 1 450 000,- som ikke er innarbeidet i rådmannens 
budsjettforslag. Det kom også et vedtak om veilys hele året, men dette får ingen vesentlige 
budsjettmessige konsekvenser i 2021 med dagens energipriser. 
 
Korona 
Effekten av koronapandemien på kommuneøkonomien i 2020 ble grundig beskrevet i 2. 
tertialrapporten. Så langt vi kjenner til p.t. overstiger merutgiftene den faktiske kompensasjonen 
kommunen har mottatt. Lavere renter, lavere pensjonskostnader og et meget moderat lønnsoppgjør, 
gjør at kommunen mest sannsynlig likevel får et positivt driftsresultat i 2020. Dette vil imidlertid 
avhenge noe av skatteinngangen og smittesituasjonen framover.  
Nes kommunes andel av de nasjonale koronamidlene for 1. halvår 2021 utgjør 19 mill. kr (ikke 
vedtatt enda). I tillegg vil kommunen motta ca. 1,3 mill. kr ekstra i rammetilskuddet for å finansiere 
kontrollvirksomheten. Denne ekstrainntekten er ikke innarbeidet i rådmannens budsjettforslag (tallet 
ble kjent 10. november), og vil fungere som en buffer for oppståtte merbehov som følge av 
pandemien. 
Alle direkte kostnader knyttet til pandemien føres på et eget prosjektnummer slik at utgiftene 
enklere lar seg identifisere. Ca. 6,2 mill. kr er allerede inkludert i rådmannens budsjettforslag, og er 
tatt fra ordinær ramme:  
* legevakt, smittesporing etc. (helse og velferd):                    4,2 mill. kr 

* redusert inntekt, kultursektoren                              2,0 mill. kr 
 
Merutgiftene vil bli langt høyere enn dette. Særlig vil vikarutgiftene stige etter hvert som ansatte må 
holde seg hjemme grunnet luftveissymptomer, karantene osv. Mulighetene til å bruke personalet på 
tvers i organisasjonen er også kraftig redusert, og vil medføre store ekstrautgifter. Disse effektene vil 
kunne oppstå i hele organisasjonen, men er allerede fremtredende både i helse og velferd og i 
oppvekst og utdanning. Med økt smitte, vil også behovet for renhold stige. Etter rådmannens 
oppfatning er det svært viktig å ha en buffer for å kunne håndtere alle merutgiftene som vil komme.  
 
Tildeling av ekstra kompensasjon for Covid-19 for 2. halvår 2021 vil komme via revidert 
nasjonalbudsjett i mai. 
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Handlingsplan 
Kommuneplanen er det viktige strategiske dokumentet i arbeidet med å sikre ivaretakelsen av 
kommunens samfunnsansvar som kommunal forvalter av eiendom, lovverk, tjenesteprodusent og 
arbeidsgiver. I handlingsprogrammet synliggjøres veivalg for å nå kommunens visjon og mål.  
Gjennom plan- og styringsprosesser planlegges og gjennomføres aktiviteter som skal sikre kvalitet i 
tjenestene og forvaltningen, og bidra til måloppnåelse, samtidig kan kommunen etterprøve det som 
er utført. Det er et mål for kommunen å levere god nok kvalitet til brukerne.   
 
Konklusjon: 
Rådmannen har gjennom forslag til Handlingsprogram 2021–2024 gitt sine anbefalinger om 
driftsrammer og tjenesteutvikling for fireårsperioden. Ved behandlingen den 15. desember, er det 
kommunestyrets prioriteringer og vedtak som fastsetter kommunes mål og rammer for perioden. 
 
 
 
 


