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Kommunestyret   
 
 

Økonomiplan 2021-2024/Driftsbudsjett 2021 

 
Vedlegg 
1 Budsjett 2021 
2 Drøftingsmøte med arbeidsmiljøutvalget AMU den 11.11.2020 
3 Drøftingsmøte den 11.11.2020 - Budsjett 2021-2024 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024 vedtas med følgende endringer: 

1. Netto driftsutgifter til hver enkelt enhet vedtas som rammebevilgning (fremlagt 
konsekvensjustert budsjett pluss aktivitetsendring/tiltak).  Enhetenes aktivitetsnivå må 
holdes innenfor gitte rammer. 

 
2. Ved beregning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2021 benyttes høyeste tillatte 

skattesats slik det er vedtatt av Stortinget. 
 

3. Kirkelig Fellesråds budsjett 2021 tas til etterretning.  Sørfold kommunes bevilgning 
settes til kr 3.936.000. 

 
4. Investeringsplan for 2021-2024 vedtas. 

 
5. Opptak av nye lån i 2021 er kr 23.331.000. 
 
6. Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen i 

eiendomsskatteåret 2021, jf. eiendomsskatteloven § 2. For eiendomsskatteåret 2019 skal 



det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3 bokstav c, det vil si «berre på 
kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for 
petroleum».  

Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt på eksisterende verk og bruk 
etter overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 basert på et «særskilt fastsett 
grunnlag», som skal trappes ned over syv år fra og med 2020.  

 
Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt på bygg og tomt for verk og bruk 
i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd. 
Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2021 er 7 promille, jf. ekktl. § 11 første 
ledd. 
Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. ekstl. § 25 første ledd, Første termin er forfall 
30.3.2021 og andre termin er 30.09.2021. 

 
 
 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 26.11.2020  
 
 
Behandling: 
Innspill fra Fagforbundet mottatt av kommunedirektøren den 23.11.2020, ble utlevert i møtet. 
  
Det fremkom ingen endringsforslag til kommunedirektørens innstilling. 
 
Vedtak: 
Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024 vedtas med følgende endringer: 
  
1.Netto driftsutgifter til hver enkelt enhet vedtas som rammebevilgning (fremlagt 
konsekvensjustert budsjett pluss aktivitetsendring/tiltak). Enhetenes aktivitetsnivå må holdes 
innenfor gitte rammer. 
  
2.Ved beregning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2021 benyttes høyeste tillatte 
skattesats slik det er vedtatt av Stortinget. 
  
3.Kirkelig Fellesråds budsjett 2021 tas til etterretning. Sørfold kommunes bevilgning settes til kr 
3.936.000. 
  
4.Investeringsplan for 2021-2024 vedtas. 
  
5.Opptak av nye lån i 2021 er kr 23.331.000. 
  
6.Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen i eiendomsskatteåret 
2021, jf. eiendomsskatteloven § 2. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut 
eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3 bokstav c, det vil si «berre på kraftverk, 
vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum».  
  
Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt på eksisterende verk og bruk etter 
overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 basert på et «særskilt fastsett grunnlag», 
som skal trappes ned over syv år fra og med 2020.  
  



Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt på bygg og tomt for verk og bruk i 
henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd. 
Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2021 er 7 promille, jf. ekktl. § 11 første 
ledd. 
Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. ekstl. § 25 første ledd, Første termin er forfall 
30.3.2021 og andre termin er 30.09.2021. 
  
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 26.11.2020  
 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen endringsforslag til kommunedirektørens innstilling. 
 
Vedtak: 
  
Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024 vedtas med følgende endringer: 
1.Netto driftsutgifter til hver enkelt enhet vedtas som rammebevilgning (fremlagt 
konsekvensjustert budsjett pluss aktivitetsendring/tiltak). Enhetenes aktivitetsnivå må holdes 
innenfor gitte rammer. 
  
2.Ved beregning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2021 benyttes høyeste tillatte 
skattesats slik det er vedtatt av Stortinget. 
  
3.Kirkelig Fellesråds budsjett 2021 tas til etterretning. Sørfold kommunes bevilgning settes til kr 
3.936.000. 
  
4.Investeringsplan for 2021-2024 vedtas. 
  
5.Opptak av nye lån i 2021 er kr 23.331.000. 
  
6.Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen i eiendomsskatteåret 
2021, jf. eiendomsskatteloven § 2. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut 
eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3 bokstav c, det vil si «berre på kraftverk, 
vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum».  
Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt på eksisterende verk og bruk etter 
overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 basert på et «særskilt fastsett grunnlag», 
som skal trappes ned over syv år fra og med 2020.  
  
Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt på bygg og tomt for verk og bruk i 
henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd. 
Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2021 er 7 promille, jf. ekktl. § 11 første 
ledd. 
Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. ekstl. § 25 første ledd, Første termin er forfall 
30.3.2021 og andre termin er 30.09.2021. 
  
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 



Saksopplysninger 
I henhold til kommuneloven § 14-3 skal kommunestyret vedta økonomiplanen for de neste fire 
årene og årsbudsjettet for det kommende året før årsskiftet. 
 
Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal 
offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den. Dette gjelder 
ikke for innstillinger om endring i vedtatt økonomiplan eller årsbudsjett. 
 
 
INNTEKTER. 
Sørfold kommunes driftsinntekter/frie inntekter til fordeling til virksomhetene består av 
følgende inntekter: skatt på inntekt og formue, naturressursskatt, rammetilskudd, eiendomsskatt, 
salg av konsesjonskraft og diverse kompensasjonstilskudd knyttet mot tidligere investeringer. 
 
Skatt- og rammeinntektene har en økning på 1 prosent fra 2020 til 2021. 
 
Inntektene fra salg av konsesjonskraft og eiendomsskatt har hatt store svigninger de siste årene.  
Fallende strømpris har vært hovedårsaken til dette.   
 
For 2021 er resultatet av salg av konsesjonskraft lavere enn for 2020.  
Eiendomsskattegrunnlaget for 2021 er enda ikke kjent, det vil være kjent først i desember 
måned.  På grunn av dette er det valgt å ikke legge inn reduserte konsesjonskraftinntekter  i 
budsjettet, men avvente til en ser resultatet av eiendomsskatten.  Økning i eiendomsskatten kan 
balansere svikt i kraftinntektene. 
 
 
ENHETENES DRIFTSBUDSJETT. 
Utgangspunkt for enhetenes budsjettarbeid for 2021 var videreføring av drift 2020/vedtatt 
budsjett, korrigert for endringer knyttet til politiske vedtak samt driftsmessige endringer som 
følge av endret brukerbehov. 
 
Som nevnt ovenfor er inntektsveksten svært lav.  Lønns- og prisstigning er beregnet fra staten til 
å bli 2,7 %.   
På grunn av økte utgifter til barn og unge mellom 1 og 20 år, har budsjettprosessen vært 
krevende. 
For de øvrige tjenestene er det ingen økning av betydning. 
Lærlinger – ved oppstart av 2021 er det 6 lærlinger i organisasjonen, 2 av disse vil bli ferdig 
med sin læretid i løpet av året og 4 går videre inn i 2022. 
 
Når enhetene hadde meldt inn sitt behov var det et avvik mellom inntekter og utgifter på 
kr14.047.000. 
 
Avviket er balansert som vist i tabellen nedenfor. 

BALANSERINGSTALL 14 047 000 

Økt skatt og ramme -5 787 000 

Økning selvkostgebyr   

Vann 26 % økning -735 000 

Avløp 21 % økning -240 000 

Økte salgsinntekter -270 000 

Økte refusjoner -630 000 

Økt sum havbruksfond -100 000 



Reise og kost  halvering -227 000 

Reise halvering -297 000 

Kurs -342 000 

Trosamfunn - staten overtar -50 000 

Turnuslege vakanse 3 mnd -183 000 

Lærlinger - feilbudsjettert -306 000 

Oppvekst felles vikarmidler feilinnlagt -316 000 

Straumen barnehage vakanse ass styrer -140 000 

Nordsia Oppvekstsenter -114 000 
Nordsia Oppvekstsenter nulllstilling vikar barnehage jfr ny 
lærling -70 000 

Vedlikeholdsutg -40 000 

Reduksjon årsverk -1 200 000 

Disposisjonsfond -3 000 000 

  0 

 
Ny beregning fra KS, 3-årig gjennomsnitt skatt- og rammeinntekter, medfører økning på 
kr5.787.000. 
Endelig avstemming av selvkostområdene vann og avløp medfører en betydelig økning av 
inntektene. 
Økte salgsinntekter er i hovedsak brukerbetalinger som enhetene har budsjettert for lavt på 
grunn av forsiktighetsprinsippet. 
Økte refusjoner, er i hovedsak økte sykepengerefusjoner, også her er enhetene forsiktig med 
budsjetteringen. 
Det er tatt inn kr 6.000.000 i inntekter fra havbruksfondet i forslag til budsjett.  Det viser seg at 
inntektene blir noe høyere og en finner å kunne øke inntekten med kr 100.000, totalt kr 
6.100.000. 
På grunn av covid-19 og regnskap 2020, samt forventninger om at første halvdel av 2021 blir lik 
2020 er kurs, reise og kost halvert.  Det er avsatt midler 100 % til de ansatte som er ii et 
utdanningsløp. 
Staten overtar utbetalingene til andre trossamfunn og kr 50.000 til dette utgår. 
Ny turnuslege vil begynne hos oss først 1. april 2020 og lønnsmidlene kan dermed reduseres i 
tråd med dette. 
Lærlinger og vikarmidler felles oppvekst er feilbudsjetteringer. 
Ledighet i assisterende styrer Straumen barnehage 25 % foreslår en å stå ubemannet i hele 2021. 
Nordsia Oppvekstsenter, varslet reduksjon av årsverk høsten 2020 samt reduksjon av 
vikarmidler.  Vikarmidlene må sees opp mot lærling som er startet opp ved enheten. 
Reduksjon årsverk kr 1.200.000 er lagt inn i stillingsbank og må fordeles på enhetene. 
Bruk av disposisjonsfond kr 3.000.000. 

Vurdering


