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Hovedoversikt



Generelt

• Generelle sparetiltak for sektorene har vært vanskelig å gjennomføre grunnet koronasituasjonen. 

• Skatteinngangen har i gjennom hele året har vært bedre enn budsjettert, derfor har vi lagt inn 20 
millioner kroner i økning for denne prognosen for 2.tertial. 

• Brukt av premiefond for betaling av reguleringspremie medfører 15 millioner kroner lavere 
arbeidsgiveravgift for året. Dette er tatt inn i prognosen. 

• Refusjon ressurskrevende tjenester
Refusjonen for 2020 ble 33,6 millioner kroner, det vil si en reduksjon på 4 millioner kroner i forhold 
til budsjettert. Dette som følge av lav lønnsvekst, innstramming i regelverk og endring i 
brukergruppen. Prognosen for 2021 tilsier en refusjon på 30,4 millioner kroner. Avviket skyldes 
endring i tildeling av tjenester og endring i brukergruppen. Tilsammen en reduksjon på 7,2 millioner 
kroner i forhold til budsjett.



Kommentar til sektoren administrasjon og fellestjenester

• Administrasjon og fellestjenester har et merforbruk på 6,5 millioner kroner:

• 1 million kroner ligger på fellestjenesten i forbindelse med førstelinje support 

testing og vaksinering for korona. 

• 3 millioner kroner skylles inkurie ved budsjetteringen for 2021. Hele budsjettet 

for avdelingen skatt ble trukket ut i forbindelse overføring til staten. Fire ansatte 

på kommunal innkreving er igjen i kommunen og skulle derfor ikke vært tatt ut 

av budsjettet. 

• 2,5 millioner kroner skylles ikke gjennomførte sparekrav grunnet 

koronasituasjonen. 



Kommentar til sektoren Utdanning og familie

• Sektor UF melder merforbruk totalt 22,0 millioner kroner hvorav korona/vaksinering står for 
11,88 millioner kroner av avviket. (økning på 20 millioner kroner siden 1. tertial)

• Merforbruket skyldes 

• Ekstra utgifter pga. korona pandemien 11,88 millioner kroner (mottatt 3 millioner 1 tertial)

• Tilskudd til private barnehager 3 millioner kroner (9 + 3 millioner fra 1. tertial)

• SPT 1,5 millioner kroner

• Avlastning for barn 1,5 millioner kroner (mottatt 1,5 millioner i 1. tertial)

• Barnehager 1,0 millioner kroner (ny)

• Skole/SFO 3,2 millioner kroner (ny)

Korona og vaksinering:

Per august er det bokført 14.88 millioner kroner

• Korona: 10,18 millioner kroner

• Vaksinering 4,7 millioner kroner



Kommentar til sektoren Helse og omsorg

• Sektor Helse og omsorg melder merforbruk totalt 26,3 millioner kroner som er en 
økning på 8,3 millioner kroner fra forrige rapportering. (20,3 økning fra 1.tertial)

• Endring i merforbruk skyldes i hovedsak
• Flere enheter er berørt av koronautbrudd. Det har ført til merforbruk i størrelsesorden 4 millioner 

kroner.

• Tjenesten brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har hatt prisøkning, økte vedtakstimer og økt 
antall brukere fra høsten og utgjør 1,7 millioner kroner. Årsprognose 3 millioner kroner. (ny)

• Overgang til nye helsebygg har vært ressurskrevende, og det har ikke vært mulig å holde 
budsjett. Det er en økning på 2,6 millioner kroner fra forrige rapportering.

• Øvrig merforbruk er mye knyttet til sparetiltak fra 2020 som ikke har latt seg 
gjennomføre som følge av korona, og i tillegg koronautgifter. Totalt sett har 
sektoren bokført 17,3 millioner kroner på prosjekt korona.



Kommentar til sektor Teknisk, kultur og idrett

• Sektor TKI melder merforbruk totalt 10,2 millioner kroner hvorav energi står for 6 

millioner kroner av avviket

• Merforbruket skyldes 

• Energikostnader (ca 6 millioner)

• Utgifter korona (3 + 2,2 millioner)

• Ekstraordinære vedlikeholdsutgifter VPI (1,2 millioner)

• Økte utrykninger brann og redning (750 tusen)



Avslutning og takk!Avslutning og takk!


