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1. Revidering budsjett 2016/økonomiplan 2017-2019. 
 

Rullering av budsjettet/økonomiplanen er en del av årshjulet, med hovedvekt på 

økonomiplanleggingen, og rådmannen legger med dette fram et revidert budsjett og 

økonomiplan for perioden 2016-2019. 

 

Dokumentet Årsbudsjett 2016/økonomiplan 2016-2019 som ble behandlet av kommunestyret 

10.12.2015 og økonomisk rapportering pr. 1. tertial er utgangspunktet for ny behandling av 

budsjett og økonomiplan. 

Økonomisk rapportering pr. 1. tertial blir behandlet som egen sak.  

 

I dette dokumentet legges regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2016 og 

kommuneproposisjonen 2017 til grunn og de momenter som er kommet i tillegg i løpet av 

2016. 

 

1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren – utdrag fra 

revidert nasjonalbudsjett 

1.1.1 Utfordringer i kommunesektoren 

Hovedlinjene i regjeringens politikk for kommunesektoren fremkommer nedenfor. 

 

Kommunene skal sørge for et bredt spekter av tjenester som er svært viktig for mennesker 

i ulike livssituasjoner og livsfaser. Den demografiske utviklingen vil gi økt behov for 

offentlige velferdstjenester de neste tiårene. Fram mot 2040 vil antall eldre over 67 år 

fordobles, og andelen personer i yrkesaktiv alder vil synke. Det er i kommunesektoren 

mange av de grunnleggende velferdstjenestene gis, og hvor utfordringene knyttet til endret 

befolkningssammensetning må håndteres. Et stort antall mennesker søker beskyttelse i 

Norge. Bosetting av flyktninger gir kommunene utfordringer med å skaffe boliger og 

velferds- og integreringstilbud. 

Samtidig vil utfordringsbildet variere fra kommune til kommune. Noen kommuner 

opplever fraflytting og merker i større grad effektene av en aldrende befolkning. I takt 

med at tjenestene stadig har blitt mer komplekse, kan det være utfordrende å rekruttere og 

beholde arbeidstakere med etterspurt kompetanse. Andre kommuner har utfordringer 

knyttet til rask befolkningsvekst. Byområdene vokser og det er forventet at befolkningen 

vil øke kraftig i disse områdene i årene framover. Rask befolkningsvekst gir stort behov 

for utbygging av infrastruktur og offentlige tjenester. Kommunegrenser som skjærer 

gjennom tettsteder og integrerte arbeidsmarkeder kan også gjøre det utfordrende å 

planlegge for boligutbygging, næringsutvikling og en god utbygging av kollektivtrafikk.  

Norsk økonomi er på vei inn i en krevende periode. Strammere offentlige budsjetter 

vil påvirke det økonomiske handlingsrommet til kommunene. Dersom det kommunale 

tjenestetilbudet skal kunne styrkes i årene framover, i takt med demografiske endringer, 

må kommunene rette oppmerksomheten mot effektiviseringspotensialet i sektoren. 

Produktivitetskommisjonen viser i sin første rapport (januar 2015) til analyser fra Senter 

for økonomisk forskning som har anslått potensialet for effektivisering i 

kommunesektoren. Potensialet for effektivisering anslås til 15 pst. for kommunene 



3 
 

samlet innenfor sektorene barnehage, skole og pleie og omsorg, dersom alle 

kommuner blir like effektive som den mest effektive av sammenliknbare kommuner . 

I sin andre rapport (februar 2016) peker kommisjonen på at oppmerksomheten i offentlig 

sektor må flyttes fra bevilgninger til de faktiske resultatene for innbyggerne. For 

kommunesektoren vil god økonomistyring og planlegging være helt sentralt for å utnytte 

ressursene til beste for innbyggerne. En vellykket kommunereform vil legge til rette for å 

velge de beste løsningene. 

1.1.2 Veien videre  
Regjeringen ønsker å fremme en samfunnsutvikling hvor samfunnet utvikles nedenfra. Det 

innebærer mindre statlig detaljstyring og større rom for lokaldemokratiet. 

K7mmunereformen skal gi sterkere kommuner med flere oppgaver og utvidet lokalt 

handlingsrom. Innbyggerne vil dermed få mer innflytelse over saker som angår deres eget 

lokalsamfunn. Kommunene har et klart ansvar for å legge til rette for et levende 

lokaldemokrati med gode muligheter for deltakelse fra innbyggerne. En kommunereform 

er en god anledning for den enkelte kommune til å gjennomgå sin demokratiske praksis. 

Gjennom kommunereformen ønsker regjeringen å øke kommunenes muligheter for å ta 

egne valg innenfor flere saksområder. Velgerne vil slik kunne oppleve lokalpolitikken 

som mer relevant for sin hverdag og i større grad benytte stemmeretten og mulighetene til 

å påvirke politikken mellom valg. 

 

1.1.3 En innovativ kommunesektor 
Regjeringen har satt i gang et bredt og målrettet arbeid med å fornye, forenkle og forbedre 

offentlig sektor. Innbyggerne skal møte en effektiv og brukerrettet offentlig forvaltning 

som er opptatt av resultater og gjennomføring. Modernisering innebærer i t illegg til å 

forenkle også forbedring av arbeidsformer og oppgaver. Vi vil skape en kultur for 

kontinuerlig fornyelse. Forvaltningens tjenester og myndighetsutøvelse må til enhver tid 

være tilpasset endringer i samfunnet og samsvare med de forventninger innbyggere og 

næringsliv har. Dette arbeidet gjøres igjennom å utvikle: 

 Den teknologiske utviklingen skaper nye muligheter igjennom digitalisering i 

offentlig sektor  

 Regjeringen vil legge til rette for private og frivillige initiativ og slippe flere til 

også innen velferdstjenestene.  

 Enklere regelverk vil gi et viktig bidrag til en enklere hverdag for folk. 

 Regjeringen er opptatt av å fremme klart språk i offentlig forvaltning.  

 Å fjerne tidstyver er en del av regjeringens arbeid med å skape en mer effektiv 

offentlig sektor.  
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1.1.4 Det økonomiske opplegget for 2017 
Regjeringen legger opp til realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2017 på mellom 

3 ¼ og 4 mrd. kroner.  

I statsbudsjettet for 2017 vil regjeringen komme tilbake med endelig forslag til 

inntektsrammer.  

 

Av veksten i samlede inntekter legges det opp til at mellom kroner 3 ¾ og 4 mrd. er frie 

inntekter. Dette tilsvarer en realvekst i frie inntekter på mellom 1,1 og 1,2 pst.  

Inntektsveksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2016 i revidert nasjonalbudsjett 2016. 

Det innebærer at regjeringen nå varsler et nivå på kommunesektorens inntekter i 2017. 

Dersom anslaget for nivået på kommunesektorens inntekter i 2016 endres når 

statsbudsjettet legges fram i oktober, vil inntektsveksten for 2017 som nå varsles kunne 

bli endret. 

Inntektsveksten ses i sammenheng med konsekvenser av disse forholdene: 

Vekst i frie inntekter 3 ¾ - 4 

mrd. 

Den foreslåtte inntektsveksten 

legger til rette for styrking av det 

kommunale tjenestetilbudet. 

Merkostnader demografi Kr 2,1 mrd. Anslagene er basert på uendret standard, dekningsgrad 

og effektivitet i tjenesteytingen.  

Merkostnader til pensjon Kr 0,9 mrd. Stramme inn på de økonomiske 

beregningsforutsetningene for regnskapsåret 2017. 

Parameteren for avkastning på pensjonsmidlene bør 

reduseres med ytterligere 0,1 prosentpoeng fra 2016 til 

2017. Effekten av innstrammingen anslås til om lag 500 

mill. kroner i økte pensjonskostnader. 

Satsninger innenfor veksten 

(blant annet rustiltak) 

0,3 mrd.  Opptrappingsplanen på rusfeltet, habilitering og 

rehabilitering. 

Økt handlingsrom utenom 

effektiviseringskrav 

½ - ¾ mrd. Det er rom for en mer effektiv ressursbruk i 

kommunesektoren. Dersom kommunesektoren 

klarer å ta ut effektiviseringspotensialet i sektoren, 

vil det kommunale tjenestetilbudet kunne styrkes 

utover det som følger av inntektsveksten.  

+ Effektiviseringskrav 0,5% 1,2 mrd. Regjeringen ønsker å synliggjøre 

effektivitetspotensialet som ligger i kommunesektoren. 

Dersom kommunesektoren setter et 

effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 pst., 
tilsvarer det 1,2 mrd. kroner i 2017 som kan brukes til 

styrking av tjenestene i tillegg til det som følger av 

inntektsveksten. 

Økt handlingsrom med 

effektiviseringskrav 0,5 pst. 

1 ¾ - 2 mrd. Potensialet for effektivisering anslås til 15 pst. for 

kommunene samlet innenfor sektorene 

barnehage, skole og pleie og omsorg, dersom alle 

kommuner blir like effektive som den mest 

effektive av sammenliknbare kommuner.  
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Pensjonskostnader generelt og pensjonskostnader for 2017 

Det har de siste årene vært en sterk vekst i pensjonspremiene som kommuner og 

fylkeskommuner betaler inn til pensjonsordningene. Nivået på pensjonspremiene må ses i 

sammenheng med høy lønnsvekst, lavt rentenivå og behov for å styrke soliditeten i 

pensjonsordningene.  

Pensjonspremiene har over flere år vært høyere enn de regnskapsmessige pensjonskostnadene. 

Dette ga en oppbygging av et akkumulert premieavvik i regnskapene i perioden 2002–2014. 

Premieavviket er en regnskapsmessig forpliktelse som sektoren skal amortisere årlig de 

kommende årene. Forventninger til en moderat lønnsvekst i 2016 gir grunn til å tro at 

veksten i pensjonspremiene vil være noe lavere i 2016 enn tidligere.  

De siste årene har Kommunal- og moderniseringsdepartementet strammet inn på de 

økonomiske forutsetningene for beregning av de regnskapsmessige pensjonskostnadene 

(langsiktig lønnsvekst, diskonteringsrente og avkastning mv.). Dette har vært nødvendig for 

på lang sikt å kunne oppnå et bedre samsvar mellom nivået på de årlige pensjonspremiene og 

nivået på de regnskapsmessige kostnadene. Det vedvarende lave rentenivået tilsier at det igjen 

bør foretas en innstramming i beregningsforutsetningene. Departementet vil på nytt stramme 

inn noe på de økonomiske beregningsforutsetningene for regnskapsåret 2017. 

Lavt rentenivå har over tid bidratt til veksten i pensjonspremier og pensjonskostnader. 

Kommunesektoren har samtidig betydelig gjeld, og har dermed også fordeler av det lave 

rentenivået. Departementet vil understreke at kommuner og fylkeskommuner har et 

selvstendig ansvar for pensjon, som er en del av lønns- og avtalevilkårene i 

kommunesektoren. 

 

1.1.5 Endringer i det økonomiske opplegget for 2016 

Saldert budsjett 2016 innebar at realveksten i kommunesektorens samlede inntekter ble anslått 

til kr 8,7 mrd. tilsvarende 2 %. Veksten i de frie inntektene ble anslått til kr 4,7 mrd., 

tilsvarende 1,4 %. Veksten ble regnet i forhold til daværende anslag på regnskap for 2015. 
 

Etter at statsbudsjettet for 2016 ble vedtatt, har det kommet til ny informasjon av 

betydning for kommunesektorens inntekter i 2016: 

o Foreløpige regnskapstall for 2015 viser at inntektene fra skatt på alminnelig inntekt 

og formue ble kr 2,4 mrd. høyere enn anslått i nasjonalbudsjettet 2016. Den nye 

informasjonen om skatteinngangen i 2015 har betydning for anslagene for 2016. 

Skatteanslaget for 2016 er oppjustert med kr 0,7 mrd. sammenliknet med anslaget i 

nasjonalbudsjettet 2016. 

o De øremerkede overføringene ble ifølge foreløpige regnskapstall for 2015 om lag 

kr 0,3 mrd. lavere enn anslått i nasjonalbudsjettet 2016. Dette påvirker ikke nivået 

på bevilgningene i 2016, men trekker isolert sett opp vekstanslaget for de samlede 

inntektene i 2016. 

o For 2016 er anslaget for lønnsveksten nedjustert fra 2,7 % til 2,4 %. 

Nedjusteringen bidrar til å trekke ned kostnadsveksten i kommunesektoren. 

Oppjustering av konsumprisveksten fra 2,5 til 2,8 % trekker i motsatt retning. 

Samlet sett er kostnadsdeflatoren for kommunesektoren nedjustert med 0,1 % til 
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2,6 %. Isolert sett bidrar dette til økning av den reelle inntektsveksten i 2016 med 

vel 0,4 mrd. kroner. 

o I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett foreslås det tilleggsbevilgninger som 

bidrar til å trekke opp inntektsveksten i 2016 med om lag kr 0,6 mrd.  

Etter dette kan realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i revidert nasjonalbudsjett 

for 2016 anslås til kr 8,3 mrd., tilsvarende 1,9 %. Realveksten i frie inntekter i 2016 anslås til 

kr 3,4 mrd., tilsvarende 1 %. Inntektsveksten anslås noe lavere enn i saldert budsjett 2016. I 

hovedsak skyldes det at økningen i skatteinntektene andre halvår 2015 bare delvis videreføres 

til 2016. Inntektsnivået i 2016 anslås imidlertid høyere i revidert nasjonalbudsjett 2016 enn i 

saldert budsjett 2016. 

Regjeringen foreslår et engangstilskudd på 250 mill. kroner til kommunene på Sørlandet 

og Vestlandet til vedlikehold og rehabilitering. Disse midlene kommer i tillegg til 

realveksten i kommunesektorens inntekter. 

 

1.2 Hitra kommune – hovedlinjer  
Regjeringens mål om utvikling og effektivisering av offentlig sektor, som gir gode nok 

tjenester til våre innbyggere.  

Hitra kommune har og vil få ytterligere krav som velferdsleverandør, innen strammere 

økonomiske rammer. Effektivitet og helhetstenkning, med andre ord bærekraft, vil måtte bli 

bærebjelken i hele vår tjenesteyting. I all planlegging må det legges vekt på at det hele tiden 

skjer endringer og disse må vi ta hensyn til så godt som mulig. Kvalitet er et nøkkelord i alle 

sammenhenger. Kompetanse er satt i fokus, for skal organisasjonen Hitra kommune være i 

stand til å ivareta sin rolle og funksjon, samt utvikle og dyktiggjøre seg, må det skje med 

bakgrunn i kompetanse og kvalitet. Kommunens arbeidsgiverrolle må få et enda bredere 

fokus, det handler både om å ivareta arbeidstakerne, men også om å stille krav og være 

tydelige overfor ansatte. 

1.2.1 Hitra kommunes økonomiske rammebetingelser i opprinnelig budsjett 

Statens overføringer til kommunene er hovedinntekten som danner grunnlaget for det 

velferdstilbudet som kan ytes i den enkelte kommune. 

 

Hitra kommune har lagt og legger de gitte inntektsrammene til grunn for sine budsjetter 

/økonomiplaner. Ut fra disse fordeles rammene til tjenesteområdene, basert på meldte behov 

og ønsker. Behov/ønsker er høyere enn inntektene, både ut fra at aktivitetsnivået er svært høyt 

og at vi ikke er flinke nok til å ta signalene om at inntektsrammene ikke vil øke nok til å møte 

kravene i velferdstilbudene. 

 

Samtidig som overføringene ikke er helt forutsigbare, og at det er flere forhold som påvirker 

inntektene enn det som signaliseres gjennom statsbudsjett og revideringen av dette. 
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Utviklingen av de frie inntektene fremkommer i følgende graf: 

 
Inntektsoversikten viser at det har vært store variasjoner i inntektene gjennom årene. De to 

siste årene har det vært en merkbar nedgang i den årlige veksten. Variasjonene er en 

utfordring, sammen med manglende oversikt over fremtidig utvikling. 

 

Utviklingen innen lønn og sosiale utgifter har vært slik: 

 
Tabellen viser de reelle tall, men kan ikke stilles opp mot hverandre, fordi lønnsutviklingen 

også er ut fra ønskede prioriteringer.  

Gjennomsnittlig økning i lønnsutgiftene siden 2010 har vært 5,2 %. Den laveste veksten siden 

2010 var fra 2014 til 2015, da den var på 3,8 %.  Ser vi på pensjonskostnaden så varierer den i 

mye større grad og den har siden 2010 steget gjennomsnittlig med 11,5 %. Dette tilsvarer kr 

11,9 mill. 

Lønnsutgifter 2010 2011 Økning 2012 Økning 2013 Økning 2014 Økning 2015 Økning 

inklusiv sos. kostnader (tusen kr ) 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15

Lønnsutgifter 160 929     171 466        6,5 % 182 124         6,2 % 189 707 4,2 % 199 791 5,3 % 207 426 3,8 %

Pensjonskostnad inkl. premieavvik 17 424       17 456          0,2 % 21 447            22,9 % 26 073    21,6 % 29 523    13,2 % 29 343    -0,6 %

Arbeidsgiveravgift 8 701          9 059            4,1 % 9 773              7,9 % 10 364    6,0 % 11 194    8,0 % 11 443    2,2 %

Totalt 187 054     197 981        5,8 % 213 344         7,8 % 226 144 6,0 % 240 508 6,4 % 248 212 3,2 %
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Hitra kommunes økonomiske utvikling har vært negativ de siste årene med to år med negativt 

netto driftsresultat. Opprinnelig Budsjett for 2016 er også negativt.  

 

Brutto driftsresultat har vært positivt i mange år, og var 2,7 % i 2014 og 1,9% i 2015. 

Et positivt brutto driftsresultat viser at det er mer inntekter i driften enn utgifter. 

 

Virkningen av finansinntekter og utgifter gir netto driftsresultat.  

 

Netto driftsresultat (NDR) har også vært positivt i mange år, og etter negativt resultat i 2008, 

ble resultatet veldig godt i 2009, og tilfredsstillende i 2010 - 2013. I 2015 ble det negativt som 

i 2014. 

Netto driftsresultat gir indikasjon på om kommunen har nok midler til å dekke sine 

forpliktelser. Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi uttaler at NDR bør ligge på ca. 

2% av brutto driftsinntekter.  

Rentefondet sikrer stabilitet i driften, og denne oppbyggingen innebærer at netto driftsresultat 

ikke har hatt så stor betydning for Hitra kommune som kommuner som ikke har denne 

sikkerheten. Høye investeringer de siste årene medfører at fondet reduseres. Fondet er 

redusert med 60% siden 2013. 
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Styrking av netto driftsresultat må være et mål i årene fremover. I inneværende planperiode er 

det negativt. Kommunen tærer på sine reserver i rask takt. Signalet er også at 

inntektsrammene framover blir trangere. Frie inntekter økte med 3,1% fra 2015 til 2016.  

Tilsvarende økning fra 2014 til 2015 var 4,6 %.  

 

Investeringsnivået er høyt og har medført høy lånegjeld.  

Salgsinntekter fra Hitra Industripark har redusert kommunens lånegjeld i 2015.  

80 % av disse inntektene har gått til nedbetaling på lån og 20 % ble avsatt til fond. 

1.2.2 Sykefravær 

Sykefraværet har vært slik de siste årene: 

 
 

Utviklingen i 2011 og 2012 hadde sterkt fokus, og det ble iverksatt mange tiltak for å redusere 

fravær i alle grupper. Samtidig er det viktig å ha fokus på de som er stabile arbeidstakere og 

som alltid er tilstede, de er bærebjelken i virksomheten. Arbeidsgiverrollen, og da spesielt 

lederrollens, betydning kan ikke overdrives.  Sykefraværet gikk ned i 2013 og 2014. I 2015 

gikk det opp igjen til 9,9%. 

 

1.2.3 Befolkningsutvikling 

Befolkningen har økt jevnt de siste årene, selv om det ser ut som veksten har flatet ut de siste 

tre årene. 

 
 

 

 

Sykefravær 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Egenmeldte - % 1,1 % 1,3 % 1,5 % 1,6 % 1,2 % 1,1 %

Sykemeldte -  1-16 dager 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,1 % 1,1 % 1,1 %

Sykemeldte - 17-56 dager 3,9 % 3,7 % 3,3 % 2,9 % 3,2 % 3,2 %

Sykemeldte - over 56 dager 3,1 % 4,8 % 4,5 % 4,2 % 3,7 % 4,4 %

Totalt fravær - % 9,4 % 11,1 % 10,6 % 9,8 % 9,2 % 9,9 %
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Befolkningsøkningen har påvirkning på rammetilskuddet først og fremst i forhold til 

innbyggertilskuddet. 

Det har også betydning i forhold til inntektene i hvilken aldersgruppe veksten er.  

Hitra kommune har en relativ lav andel i aldersgruppen 0 – 15 år. Denne gruppen (spesielt 

gruppen 6 – 15 år) er høyt vektet i inntektssystemet.  

I 2016 er det beregnet at kommunen får redusert rammetilskuddet med kr 14,6 mill. for denne 

aldersgruppen. I 2015 var tilsvarende tall kr 11,7 mill.  

 

 
 

 

 1.2.4 Virkningene av Regjeringens opplegg for 2017 for Hitra 

I kommuneøkonomiproposisjonen er lagt til grunn at kommunene vil få en realvekst i 

kommunesektorens samlede inntekter i 2017 på kr 3 ¼ til 4 mrd. Av veksten i samlede 

inntekter legges det opp til at mellom kr 3 ¾ til 4 mrd. er frie inntekter. 

Regjeringen legger til grunn at kroner 300 mill. av veksten i frie inntekter i 2017 skal gå til 

økt satsning innenfor rusfeltet.  

Om lag kr 2,1 mrd. er knyttet til merutgifter er knyttet til den demografiske utviklingen og 

økning i pensjonskostnadene er anslått til kr 0,9 mrd.  

 

Skattenivået fremover for den enkelte kommune bygger på et gjennomsnitt av kommunens 

kjente skattenivå de tre siste årene (2013 - 2015).  Anslaget i dette reviderte budsjettet bygger 

på beregningene i prognosemodellen. Skatteinntektene er beregnet til å utgjøre om lag 40 

prosent av kommunesektorens inntekter.  

 

Det er for 2017 lagt opp til noen endringer i inntektssystemet: 

Basistilskudd og nytt strukturkriterium 

Det vil bli en differensiering av kompensasjonen for smådriftsulemper. Det vil si at ikke alle 

kommuner får samme beløp.  

Det nye strukturkriteriet baseres på en modell der gjennomsnittlig reiseavstand for å nå 5000 

innbyggere legges til grunn. Bildet nedenfor viser gjennomsnittlig reiseavstand i 

Trøndelagskommuner og Hitra spesielt.   



11 
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Dette har følgende virkninger for kommunen: 
(Det er innbyggertall 01.07.2016 som blir lagt til grunn for 2017) 

 
 

 

Slik slår det ut i de andre kommunene i Sør-Trøndelag: 

 
 

Veksttilskuddet 

I 2016 får kommuner med en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 1,5%  et veksttilskudd. 61 

kommuner i 2016 har mottatt tilskuddet.  

I 2017 er dette foreslått til 1,4% for befolkningsendring 2013 - 2016. Hitra kommune har for 

disse årene hatt en gjennomsnittlig vekst på 1,07% og vil dermed ikke motta dette tilskuddet.   

 

Regionalpolitiske tilskudd 

Dagens tilskudd videreføres, men målrettes mer mot kommuner med reelle 

distriktsutfordringer. Større andel fordeles per innbygger, mindre per kommune. 

 

Hitra kommune får en annen distriktsindeks i 2017, se nedenfor. Dette betyr at kommunen får 

redusert dette tilskuddet i 2017 med kr 2.445.000.  

Innbyggere 01.05.2016 Fordelingsvirkning Fordelingsvirkning Fordeling Totale Fordelingsvirkning Fordelingsvirkning Fordeling Totale 

ny gradert regionalp. fordelingsvirkninger ny gradert regionalp. fordelingsvirkninger

kostnadsnøkkel basistilskudd tilskudd kostnadsnøkkel basistilskudd tilskudd

(kr pr innbygger) (kr pr innbygger) (kr pr innbygger) (kr pr innbygger) (kroner) (kroner) (kroner) (kroner)

4633 41                                       102                       8                            152                           189 953                   472 566                37 064        699 583                   
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Distriktsindeksen er sammensatt av ulike elementer, geografi, demografi, arbeidsmarked og 

levekår. 

 

I rammeoverføringene blir store reduksjoner på grunn av systemomlegginger fanget opp av et 

garantisystem, men ikke 100%. I 2017 er det beregnet at kommunen blir kompensert med kr 

807.000 igjennom dette systemet.  

 

Lønnsveksten i 2016 vil påvirke 2017. I 2016 ble partene enige om en årslønnsvekst på 2,4 %.   

I beregningen av skatt og rammetilskudd for 2017 og fremover i planperioden beregnes det en 

lønns- og prisvekst på 2,5 %. 

 

Tabell over beregnet rammetilskudd og skatt i 2017 for Hitra kommune (forutsatt 

lønns- og prisvekst med 2,5%): 

 
 

Som det går frem av tabellen så øker de frie inntektene med 2,9% i 2017, hvorav virkningen 

av skatt (inntektsutjevning og skatt på formue og inntekt) står for 58,7% av økningen.  

 

Tilbakeføring av selskapsskatten.  
I fjor ble det foreslått å tilbakeføre en andel av selskapsskatten til kommunene. Grunnlaget var 

basert på en indirekte modell på endring i lønnssum private foretak. Dette skulle gi virkning 

fra 2017. Dette er nå foreslått utsatt og regjeringen vil komme tilbake på dette i 

kommuneproposisjonen for 2018.  

 

1.2.5 Virkningene av Regjeringens opplegg for 2016 for Hitra 

Regjeringen varsler skattevekst i revidert nasjonalbudsjett med kr 575 mill. for kommunene. 

Det betyr at veksten fra 2015 er endret fra 6 til 6,4%. Pr. april så har Hitra kommune en vekst 

på 4,8% og ligger pr i dag under budsjettert nivå. Det foreslås ikke å gjøre endringer i nivået 

på disse inntektene nå.  

Anslag Regnskap 2016 Kommuneproposisjon 2017 Nominell vekst %-vis vekst

Forutsetning lønns- og prisvekst 2,5% 2017 - 2016 2017-2016

Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning 129 982                          133 008                                        3 026                        2,3 %

Netto inntektsutjevning 20 999                           21 779                                          780                           3,7 %

Skatt på formue og inntekt 100 294                          103 821                                        3 527                        3,5 %

Totalt 251 275                          258 608                                        7 333                        2,9 %
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Lønnsveksten ble lavere enn forventet i 2016. Rammen på årets lønnsoppgjør er 2,4%. 

Derfor har regjeringen i sitt anslag nedjustert deflator (lønns- og prisveksten) fra 2,7% til 

2,6% i år. Hitra kommune har lagt til grunn 2,7% lønnsvekst i 2016. Beregner at innsparingen 

i årets budsjett i forhold til dette er på ca. kr 800.000.  
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2. Driftsbudsjett 2016/ Økonomiplan 2017 - 2019 - forslag til 

endringer 

 
2.1 Revidert Driftsbudsjett 2016 

 
Forslag til revidering av Drifts- og Investeringsbudsjettet 2016: 
 

Rammebudsjett - Drift -  2016 Opprinnelig Endring Årsbudsjett Forslag til Revidert

Hitra kommune Årsbudsjett 2016 - Revidert Budsjett 2016 Budsjett 2016

Rammeområde 0 - Politisk virksomhet 5 393 631                         5 393 631                    

Rammeområde 1 - Administrasjon

Netto rammebudsjett 23 451 305                       -40 000                                 23 411 305                  

Lavere lønnsvekst -40 000                                

Ekstraordinære utgifter - Innvandringskoordinator 400 000                               

Bruk av fond asylsøkere - undervisning og tilrettelegging -400 000                              

Rammeområde 2 - Oppvekst

Netto rammebudsjett 90 645 530                       -330 000                              90 315 530                  

Lavere lønnsvekst -330 000                              

Ekstraordinære utgifter - underversning asylsøkere 767 000                               

Bruk av fond asylsøkere - undervisning og tilrettelegging -767 000                              

Rammeområde 3 - Helse og omsorg

Netto rammebudsjett 97 142 366                      -350 000                              96 792 366                 

Lavere lønnsvekst -350 000                              

Ekstraordinære utgifter - tilrettelegging asylsøkere 767 000                               

Bruk av fond asylsøkere - undervisning og tilrettelegging -767 000                              

Rammeområde 4 - Plan, landbruk og miljø

Netto rammebudsjett 6 814 919                         -15 000                                 6 799 919                    

Lavere lønnsvekst -15 000                                

Rammeområde 5 - Kultur

Netto rammebudsjett 15 163 922                       115 000                                15 278 922                  

Lavere lønnsvekst -35 000                                

Tilskudd Kirkelig Fellesråd - ekstrahjelp gravregistrering 150 000                               

Rammeområde 6 - Drift og eiendom

Netto rammebudsjett 12 231 001                       -30 000                                 12 201 001                  

Lavere lønnsvekst -30 000                                

Ekstraordinære utgifter - fyrk jel og UPS nødlysanlegg 400 000                               

Bruk av vedlikeholdsfond -400 000                              

Overskredet budsjett vintervedlikehold veier 500 000                               

Bruk av fond vintervedlikehold veier -500 000                              

Rammeområde 8 - Skatt, rammetilskudd og renter -237 198 645                   493 000                                -236 705 645              

Justert rammetilskudd, jfr revidert nasjonalbudsjett -825 000                              

Skatt på eiendom -960 000                              

Andre generelle statstilskudd 300 000                               

Avdrag på lån 2 000 000                            

Redusert renter på lån -600 000                              

Redusert utbytte Trønder-Energi 578 000                               

Rammeområde 9 - Reserver og premieavvik -4 579 000                       -4 579 000                  

Avskrivninger og kalk.renter -9 065 029                       -9 065 029                  

SUM ALLE OMRÅDER 0 -157 000 -157 000

Sum alle endringer foreslått avsatt til Disposisjonsfond ulike formål: 157 000

Investeringsbudsjett -  2016 Opprinnelig Endring Årsbudsjett Forslag til Revidert

Hitra kommune Årsbudsjett 2016 - Revidert Budsjett 2016 Budsjett 2016

Rammeområde 6 - Drift og Eiendom

Prosjektnr 6817 Boliger flyktninger 2015 - Blåskogveien -                                     8 434 750                            8 434 750                   

Prosjektbevilgning:  k r 9.375.000 - K-sak 52/15

Brukt i 2015 : k r 940.252

Budsjettbeløp ble ikke overført til 2016 i forbindelse 

med årsbudsjettbehandlingen. 
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2.2 Revidert Økonomiplan 2017 – 2019 

 

 

                                                                                                                                                                      Revidert Driftsbudsjett 2016
                                                                                                                                                                                                       Økonomiplan 2017 - 2019

Tusen kr Regnskap Årsbudsj. Endring Forslag Rev. RNB Årsbudsj. Forslag Rev. Kommuneprop. Årsbudsj. Forslag Rev. Årsbudsj. Forslag Rev.
2015 2016 2016 Budsjett 2016 2016 2017 Budsjett 2017 2017 (2,5%vekst) 2018 Budsjett 2018 2019 Budsjett 2019

Skatt på inntekt og formue -97 955         -97 764       -2 530      -100 294             -100 294             -100 625      -103 821             -103 821 -103 644      -106 417            -106 753      -109 077             

Netto inntektsutjevning -16 021         -22 841       1 850       -20 991               -20 999               -23 526        -21 779               -21 779 -24 232       -22 323              -24 959        -22 882               

Innbyggertilskudd -102 167        -105 022     -105 022             -105 022             -109 066      -109 827             -109 827 -115 536      -112 573            -119 219      -115 387             

Utgiftsutjevning -15 865         -16 766       -              -16 766               -16 766               -16 602        -17 215               -17 215 -17 100       -17 645              -17 613        -18 087               

Gradering av basistilskudd -                   -                 -                         -                  -547                   -547 -561                  -575                   

RNB 2012-2015 -854              -                 -                         -                         -                  -                         -                 -                       -                  -                         

Saker særskilt fordeling -449              -665            -              -665                   -665                   -688            -682                   -682 -258            -699                  -258             -717                   

Distriktstilskudd Sør-Norge -4 750           -4 906         -              -4 906                 -4 906                 -4 919          -2 523                 -2 523 -5 067         -2 586               -5 219          -2 651                 

Ordinært skjønn -600              -800            -              -800                   -800                   -600            -700                   -700 -700            -718                  -700             -735                   

Skjønn -1 934           -                 -              -                         -                  -                         -                       -                  -                         

Generell økning ramme + økning barnehage -                         -                         -                       -                         

Endringer saldert Budsjett 14-15+16 280               -530            -145         -675                   -675                   -387            -706                   -706 -724                  -                  -742                   

Inntektsgarantitilskudd (Ingar) -4 646           -1 147         -              -1 147                 -1 147                 -2 100          -807                   -807 -437            -827                  273              -848                   

Sum skatt/rammetilskudd -244 961        -250 441     -825         -251 266             -251 274             -258 513      -258 607             -258 607 -266 974      -265 072            -274 448      -271 699             

Skatt på eiendom -10 316         -12 300       -960         -13 260               -19 600        -13 260               -20 600       -20 600              -20 600        -20 600               

Andre generelle statstilskudd -3 135           -3 443         300          -3 143                 -3 443          -3 143                 -3 443         -3 143               -3 443          -3 143                 

Refusjoner/interne overføringer -                   -                 -              -                         -                  -                         -                 -                  -                         

SUM FRIE INNTEKTER -258 412        -266 184     -1 485      -267 669             -281 556      -275 010             -291 017      -288 815            -298 491      -295 442             

Renteinntekter og utbytte -7 066           -5 800         578          -5 222                 -5 800          -5 222                 -5 800         -5 222               -5 800          -5 222                 

Renteutgifter, provisjoner,finansutgifter 21 173          20 111        -600         19 511                21 594         19 511                20 599        20 599               20 520         20 520                

Avdrag på innlån til egne formål 24 631          23 540        2 000       25 540                24 240         24 240                24 930        24 930               24 450         24 450                

Avdrag lån - næringslivet / Festeavgift -1 286           -1 620         -              -1 620                 -1 638          -1 638                 -1 675         -1 620               -1 693          -1 620                 

FINANSUTGIFTER NETTO 37 452          36 231        1 978       38 209                38 396         36 891                38 054        38 687               37 477         38 128                

Til fri disponibel avsetning 5 026            1 200          157          1 357                  3 246           -                         6 400          3 595                9 356           5 656                  

Til bundne avsetninger -                   -                 -              -                         -                  -                         -                 

Bruk av fri disponibel avsetning -9 300           -8 445         -              -8 445                 -235            -4 184                 -235            -235                  -235             -235                   

Bruk av tidl. års overskudd -                   -                 -              -                         -                  -                         

FONDSBRUK NETTO -4 274           -7 245         157          -7 088                 3 011           -4 184                 6 165          3 360                9 121           5 421                  

TIL FORDELING DRIFT -225 234        -237 198     650          -236 548             -240 149      -242 303             -                              -246 798      -246 768            -251 893      -251 893             

Regnsk.mess.mindreforbruk 5 463            -                 

Til fordeling drift -219 771        -237 198     650          -236 548             -240 149      -242 303             -246 798      -246 768            -251 893      -251 893             

RO 9 - Reserver og premieavvik

Reserver -                -             -                         

Premieavvik 5 150            -4 579         -4 579                 -4 379          -4 379                 -3 379         -3 379               -2 379          -2 379                 

RO 0 - Politisk virksomhet

Netto driftsramme 5 358            5 394          -              5 394                  5 436           5 529                  5 488          5 488                5 533           5 533                  

RO 1 - Administrasjon og næring

Netto driftsramme 20 220          23 451        -40          23 411                23 827         23 996                24 348        24 318               24 744         24 744                

RO 2  - Oppvekst  -                         

Netto driftsramme 75 463          90 645        -330         90 315                92 273         92 573                94 430        94 430               96 264         96 264                

RO 3 - Helse og omsorg  -                         

Netto driftsramme 90 280          97 142        -350         96 792                98 735         99 212                101 211       101 211             103 368       103 368              

RO 4 - Plan, landbruk og miljø  -                         

Netto driftsramme 6 782            6 815          -15          6 800                  6 931           6 970                  7 032          7 032                7 155           7 155                  

RO 5 - Kultur -                         

Netto driftsramme 14 469          15 164        115          15 279                14 661         15 661                14 817        14 817               14 947         14 947                

RO 6 - Driftsavdelingen -                         

Netto driftsramme 8 768            12 231        -30          12 201                12 430         12 506                12 616        12 616               12 826         12 826                

Avskrivninger/kalk.renter -6 719           -9 065         -              -9 065                 -9 765          -9 765                 -9 765         -9 765               -10 565        -10 565               

Til fordeling drift - sum 219 771         237 198      -              236 548              240 149       242 303              246 798       246 768             251 893       251 893              

2,4 % 2 % 2 %
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Skatt og rammetilskudd 

Skatt og rammetilskuddet for 2016 er i henhold til revidert nasjonalbudsjett. I 2017 er 

beregnede inntekter som kom ved framleggelse av kommuneproposisjon for neste år tatt inn.   

Dess lengre ut i planperioden vi kommer, desto vanskeligere er det å anslå nivået på de frie 

inntektene. Systemomlegginger kan også spille inn og endre på enkelte tallstørrelser. Det 

forutsettes en lønns- og prisvekst (deflator) på 2,5 % fra 2017 og videre i planperioden. 

 

Eiendomsskatt 

Eiendomsskatten ble retaksert i 2014. Etterbetaling til Aure og Hemne kommuner er utbetalt i 

sin helhet i 2015. Tall for 2016 og for 2017 er justert for dette. 

  

Renteinntekter/utbytte 

Utbytte er endret i 2016 og ut planperioden i henhold til signaler fra resultatet i Trønder 

Energi. 

 

Renter og avdrag 

Rentenivået er fremdeles lavt og det er en kontinuerlig prosess å vurdere låneporteføljen opp i 

mot fast og flytende rente. 

Beregninger i forhold til lovlig minsteavdrag vurderes også.  

Foreslår derfor å øke avdrag med kr 2.000.000 i 2016. Rentekostnaden settes ned med kr 

600.000. 

 

Oppsummering 

Rammene for 2016 er beregnet ut fra RNB og egne beregninger. Når det gjelder 2017 er 

kommuneproposisjon lagt til grunn og videre i planperioden har rådmannen simulert økning i 

forhold til økt lønns- og prisstigning på 2,5 %.  

Ved budsjettbehandlingen til høsten når statsbudsjettet for 2017 kommer vil rammene bli 

eksakte, men det er all grunn til å ta innover seg allerede nå at rammene blir lavere enn 

behovene som områdene har. Deler av lønnsøkningen må også de kommende årene dekkes 

innen gjeldende rammer. Pensjonskostnadene vil også være en utfordring i årene fremover. 

 

Utfordringen er at vi skal gi gode og kvalitative tjenester til våre innbyggere tilpasset deres 

behov. Hitra har bred erfaring med omfattende omstillinger, og hele organisasjonen er positiv 

og aktiv til dette. Likevel må det skje noe i forhold til å tilpasse oss framtiden.  

 

Regnskap og fremtidig budsjett viser at kommunen tærer på sine reserver hvis ikke inntektene 

øker eller kostnadene reduseres.  Forutsetter økning i rammene for 2017 med 2,5% .  For å få 

dette til brukes det av fond med kr 4,2 mill. og det er ikke rom for å avsette noe. 

Utfordringene for 2017 er synliggjort i egen sak: Driftstilpasning Hitra kommune. 

Driftstilpasning er ikke tatt inn i beregningen i punkt 2.2. 

En utredning om utvidelse av eiendomsskatten i tillegg til å se på driftssituasjonen i Hitra 

kommune er vedlagt saken om driftstilpasning. 

Det er i planperioden fra 2018 lagt inn en økning i eiendomsskatten med kr 7.340.000. Selv 

med et slikt anslått nivå på denne inntekten er det lite rom for å klare å avsette til reserver.  

 

I tallene er det også ingen vesentlige økning i låneopptak. Renter og avdrag bør ikke være på 

et høyere nivå enn de er nå. 

 

 


