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Politisk involvering
• Budsjettforutsetninger KST 8. juni
• Bakgrunnsmateriale budsjettsamling 8. september
• Politisk budsjettsamling 15.-16. september
• Statsbudsjett 2022 13. oktober
• Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2. november
• Innstilling fra formannskapet 30. november
• Vedtak i kommunestyret 14. desember

Budsjett og økonomiplan 2022-2025



Bærekraft
Hvordan skape handlingsrom og 
forutsigbare og bærekraftige 
tjenester over tid? 

Budsjetter skal holdes
Overskudd og underskudd til 
enhetene overføres fra et år til neste

Mål for økonomiarbeidet



Utfordringsbildet 
– på kort og på lang sikt





Perspektivmeldingen 2021

• Legges frem hvert 4. år
• Utfordringer i norsk økonomi 

neste 40 år
• Regjeringens strategier 



Redusert handlingsrom i statsbudsjettet
- utfordringene blir større på sikt



Flere i jobb
• Få flere inn i jobb
• Stå lengre i arbeid

Få mer ut av ressursene i offentlig sektor
• Organisering, styring og ledelse i offentlig sektor må rettes inn 

mot å utnytte ressursene bedre.
• Bærekraftige velferdsordninger og kunnskapsbaserte offentlige 

tjenester
• Samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer

Regjeringens hovedstrategi



Revidert nasjonalbudsjett 2021
Kommuneproposisjonen 2022



Revidert nasjonalbudsjett 2021



Revidert nasjonalbudsjett 2021
Kommunal lønns- og prisvekst for 2021 er uendret på 
2,7 prosent.
• Økt anslag for lønnsvekst fra 2,2 til 2,7 prosent
• Nedjustering av prisveksten på varer og tjenester fra 3,5 prosent til 2,8 

prosent.

Økte skatteinntekter
• 3,2 mrd. kr i ekstra skatteinntekter
• Kostnadsveksten er uendret, noe som kan innebære en varig styrking av 

kommuneøkonomien.
• Kan øke kommunesektorens handlingsrom





Revidert nasjonalbudsjett 2021
Rana kommune

• Økt innbyggertilskudd 4,86 mill. kr
• Vaksinasjonskostnader 3,66 mill. kr
• Fastleger, økt basistilskudd under knekkpunkt 0,37 mill. kr
• Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Øvrige nasjonale søknadsbaserte ordninger
• 266 millioner kroner til å ta igjen tapt læring hos barn og unge
• 100 mill. kr til styrket integrering – utvidet introduksjonsprogram og norskopplæring
• 79 millioner kroner til psykisk helse og sårbare grupper 



Underfinansiering over tid presser kommuneøkonomien



Kommuneproposisjonen 2022

Vekst i frie inntekter 
ca. 1,6 og 2,0 mrd. kr.

Dette er samme beløp som varslet i kommuneproposisjonen 2021

• Merutgifter knyttet til demografi 0,9 mrd. kr
• Høyere pensjonskostnader 0,6 mrd. kr



Kommuneproposisjonen 2022
Oppgaveendringer/innlemminger mv.

• Barnevernsreformen 1,6 mrd. kr

• Fra øremerket til rammefinansiering av stillinger barnevern, 
0,82 mrd. kr

• Fastlegeordningen, basistilskudd under knekkpunkt 150 mill. kr

• Ny tilleggskompensasjon ressurskrevende tjenester
 Kun til kommuner under 3 200 innbyggere

 Finansieres ved trekk i innbyggertilskuddet fra alle kommuner



Grunn til økt optimisme i Rana?
1. kvartal 2021 (2020)

Fødte 64 (49)
Døde 50 (57)
Fødselsoverskudd 14     (- 8 )
Innflytting 157     (127)
Utflytting 167 (176)
Nettoflytting - 10  (- 53)

Sum endring             4 (- 57)



Kommunen er dimensjonert for vekst

• God kapasitet i barnehage og skole.

• 1 400 boenheter regulert.

• Investert i byutvikling og infrastruktur

• Utfordringen er å møte flere eldre med 
et godt og tilpasset tjenestetilbud



Effektivitet i kommunene 2019
Resultater for kommuner i samme kommunegruppe

Rana: 85 %



Økonomisk status



Årsregnskap 
og 

årsberetning 
2020



Oppsummering årsregnskap
Et krevende annerledes år, men Rana kommune leverte et sterkt 

regnskapsresultat i et år med mye usikkerhet

• Langsiktig og bærekraftig økonomistyring gir gode resultater. 
• God kontroll med en driftsmargin 6,8 prosent (NDR).
• Samlet mindreforbruk på 56 mill. kr hvorav tjenestene bidrar med 46 mill. kr.
• Lavere egenkapital til investeringer

 Fra 56 mill. kr i 2019 til 12 mill. kr i 2020.

• Økt gjeldsgrad fra 77 til 83 prosent.



Økonomisk bærekraft
Måltall Mål 2020 Avvik i % Avvik i mill. kr

Netto driftsresultat 3,0 6,8 3,8 87

Disposisjonsfond 8,0 22,3 14,3 329

Netto lånegjeld 75,0 82,9 7,9 -182

Samlet bærekraftavvik 234

Rana har en bærekraftig robust kommuneøkonomi ved utgangen av 
2020, men netto lånegjeld er over måltallet for bærekraft. 



Høyt investeringsnivå over tid (2020 kroner)
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Brutto investeringer
Gjennomsnitt 2014-2020

309

Finansiering 2020:
Bruk av lån:  226 mill. kr. (74 %)
Momskompensasjon: 45 mill. kr  (15 %)
Overført fra drift:  12 mill. kr    (4 %)
Bruk av fondsmidler:   22 mill. kr   (7 %)
Totalt 304 mill. kr



Regnskap 1.tertial 2021
• Samlet sett viser perioderegnskapet for 1. tertial økonomisk kontroll
• Resultatet er bedre enn fjoråret
• Deler av driften har utfordringer med budsjettbalansen 
• Finansområdet bidrar negativt med lavere inntekter fra kraftsalg. 
• Flyplassinvesteringen, økende gjeldsgrad, bruk av disposisjonsfond og  

koronapandemien gjør kommuneøkonomien mer sårbar og risikoutsatt.
• Viktig å bygge opp nye reserver og igjen styrke kommunens økonomiske 

soliditet som krever: 
 at vi har kontroll på drifta og er forsiktig med å inngå nye 

økonomiske forpliktelser – vi må fortsatt omstille
 Holder investeringsnivået lavt fremover





Utfordringer fremover
Lokale utfordringer
• Oppbygning av økonomisk soliditet og bærekraft
• Reduksjon i folketall
• Demografi tilpasninger
• Store investeringer 

• Lav egenkapital og økte renter- og avdrag i økonomiplanperioden.
• Prisvekst materialer

• Vedlikeholdsetterslep

Endringer i rammebetingelser fremover
• Økt usikkerhet som følge av pandemien og mindre økonomisk vekst.
• Økt krav til tilpassede tjenester og effektiv drift
• Eiendomsskatt og kraftrelaterte inntekter

Budsjett og økonomiplan 2022 - 2025



2022 2023 2024 2025
13 19,5 - -

Omstillingsbehov i vedtatt økonomiplan





Brutto investeringer: 1 723 mill. kr (1 387)
• Infrastruktur: 506 mill. kr (424)

• Herav flyplass 400 mill. kr
• Skolebygg: 424 mill. kr (517)
• Vann- og avløp: 384 mill. kr (265)
• Helse og omsorg 246 mill. kr (28)
• Tilskudd kirkelig fellesråd: 94 mill. kr (46)

• Inkl. kjølerom mv. 27,4 mill. kr
• Øvrige investeringer: 69 mill. kr (71)
• Øvrige bygg: 1,0 mill. kr (37)

Økt driftskonsekvens i 2024: 23,4 mill. kr (17,9)
(renter og avdrag som finansieres av frie inntekter)

Brutto investeringer 2021 – 2024



Flere drivere gir kraftig prisvekst

www.aftenposten.no
www.vg.no
www.dinside.no

http://www.aftenposten.no/
http://www.vg.no/
http://www.dinside.no/


Vann og avløp 2,2 mrd. kr
Selvfinansierende lån som finansieres av  abonnentene
Håndteres i dag over et 50-års perspektiv

Bygningsmasse 1,3 mrd. kr
Rådhuset, kino/samfunnshus, barnehager, institusjoner mv.

Kommunale veier 0,2 mrd. kr

Totalt 3,7 mrd. kr

Vedlikeholdsetterslep



Investeringsplan 2022 – 2025

2020: 82,9 %
(182 mill. kr)

75,0 %

40%

60%

80%

100%

120%

140%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gjeldsgrad
Prognose Økonomiplan 2021-2024
Mål gjeldsgrad
Gjeldsgrad
Økt lånebehov 40 %  ?

119,7 %
(983 mill. kr)

133 %
(1 283 mill. kr)



Bærekraftig 
omstilling



Samskaping som strategi og retning
• Samskaping betyr å skape sammen, og kjennetegnes av at offentlige og private aktører samarbeider om 

å løse offentlige oppgaver eller samfunnsutfordringer ved bruk av eksisterende ressurser og 

kompetanse. 

• aktørene inngår som aktive og likeverdige deltakere i samskapingsprosesser – og er gjensidig 

avhengig av hverandre for å nå mål

• samlebetegnelse for mange begreper - nettverksstyring, co-creation, kommune 3.0, 

bærekraftsmål nr. 17 «Samarbeid for å nå målene»

K1.0 K2.0 K3.0



Flere ulike typer samskaping
• Det er ikke alltid et klart skille mellom begrepene samskaping, samarbeid og samhandling. 

• Eksempler fra tjenestene
• Helse og omsorg - mange samskapingsprosjekter med frivillig sektor som bidrar til å supplere og 

styrke velferdsoppgaver, f.eks. Mo Aktivitetshus
• Kultur – utallige prosjekter i samarbeid med f.eks. Nordland teater, Sydsamisk teater, Helgeland 

Museum, Park 22, Kraft dansestudio, Tip Toe, RRNF, Frivilligsentralen, SAKU/VAKU etc.
• Teknisk – kontinuerlige prosesser innenfor en del områder i tekniske tjenester, f.eks. på idretts-

og friluftsområdet. Dialog og samarbeid med frivillige, idrettsråd, friluftsråd etc. Konkrete 
eksempler er lekepark ved sjøfronten (Lions og Havmannen borettslag), flerbrukshaller i 
bydelene, allaktivitetshus på Gruben, nye studentboliger, bærekraftig byutvikling, ACR etc.

• Skole – samskaper for eksempel med Vitensenter Nordland, Polarirkelen vgs., idrettslag, 
Nordland teater, Kulturskolen, Raenen Saemieh, bygdekvinnelaget om henholdsvis prosjekter 
knyttet til lek, kultur og fritidsaktiviteter, fysisk aktivitet og bevegelsesglede, mat og 
måltidsglede etc. 



Bærekraftig omstilling - det nasjonale 
bærekraftsnettverket
Lærings- og samarbeidsarena for norske kommuner og fylkeskommuner. Målet er å få 

fart, samordning og konkret handling for å gjøre kommuner og fylkeskommuner 

bærekraftige innen 2030. Jobber på flere områder – med utgangspunkt i bærekraftsmål 

nr. 17;

• organisasjons- og ledelsesutvikling som fremmer samarbeid på tvers

• utvikle metoder for måling og evaluering av bærekraftsarbeidet

• utvikle plan- og styringssystemet

• bærekraftige offentlige anskaffelser

• innbyggerinvolvering og mobilisering







• Pådriverrolle i nasjonalt og regionalt bærekraftsnettverk

• Etablere bærekraftslab – arena for samarbeid på tvers

• Delta i FoU-prosjekt – utvikling og bruk av digital tvilling

• Organisasjon- og ledelsesutvikling – fremme samarbeid på tvers

• Videreutvikle plansystemet

Bærekraftig omstilling i økonomiplan



Plansystemet – viktige grep
• Kommunal planstrategi 2020-2023 gir føringer for videre utvikling av plansystemet

• Bærekraftsmålene er implementert som overordna mål i kommuneplanen

• Klimabudsjett og bærekraftsindikatorer er/skal implementeres i øk.plan.

• Kommuneplanens satsingsområder og bærekraftsmål skal iverksettes på tvers

• Internt - gjennom den råde tråden i plansystemet

• Eksternt – gjennom samskaping i medvirkning og iverksetting

• Utvikle et mer dynamisk plansystem

• Temaplaner som strategisk plannivå under kommuneplanen

• Slå sammen planer der det er naturlig

• Digitalt plansystem



Digitalt plansystem
• Kommunens planer implementeres i et digitalt plansystem

• Starter med «Temaplan livskvalitet og mestring» - den første digitale temaplanen

• Kapitler i planen skal ivareta noen temaområder som har egne planer nå

• Strukturen og kapitlene i en digital plan kan vi i stor grad bestemme selv



https://pub.framsikt.n
et/plan/alesund2020/
plan-samfunnsdelen#/

Digitalt plansystem

https://pub.framsikt.net/plan/alesund2020/plan-samfunnsdelen#/


Kommuneplan

Økonomiplan

Virksomhetsplan Virksomhetsplan Virksomhetsplan Virksomhetsplan Virksomhetsplan

Aldersvennlig 
samfunn

Forebygge 
selvmord

Tidlig 
innsats

Universell 
utforming

Bolig
Sosial 

ulikhet

Utenforskap

Rus, 
psykisk 
helse

Oppvekst
Kriminalitet

Ensomhet

Folkehelse Kultur
Vold i nære 
relasjoner

Tilflytting
Mangfold 

integrering

Frivillighet



Eksempel - Temaplan livskvalitet og mestring
• Innledning

• Formål med planen
• Hvilke utfordringer skal planen bidra til å møte (f.eks. utenforskap, ensomhet, 

psykiske problemer, selvmord, sosial ulikhet etc.)
• Hvilke satsingsområder, strategier og bærekraftsmål skal planen følge opp 

• Kapitler - eksempler
• Oppvekst
• Kultur
• Boligstrategier 
• Aldersvennlig samfunn / leve hele livet
• Frivillighet
• Etc.



Klimabudsjett

Kommunestyremøte – 07.06.2021



«Styringsverktøy for å oppnå klimagassreduksjoner og andre vedtatte klimamål»

• Klimabudsjettet presenterer utslippsreduserende tiltak med kostnad, effekt, ansvar og indikatorer

• Klimabudsjettet kobler mål og tiltak tettere sammen i handlings- og økonomiplanen og erstatter 

handlingsdelen i klima- og energiplanen 

• Direkte integrert i kommunebudsjettet, og følges dermed opp på lik linje med andre budsjettkapittel 

• Klimabudsjettet viser om tiltakene som er vedtatt er tilstrekkelige for å nå målet, eller om det er 

behov for styrket innsats

• Årlig oppdatering gir mulighet til å justere kursen

Klimabudsjett: Hva er det?



• Kommunedelplan for klima og energi 2015-2019
• Kommuneplan 2017-2027
• Vedtak om klimabudsjett kom som verbalforslag 17.12.19
• Planstrategi 2020-2023
• Budsjett 2021

Forankring



Norge har meldt inn nytt klimamål om 
å redusere netto nasjonale utslipp med 
50 – 55% innen 2030 mot 1990-nivå

Norge har en bindende klimaavtale 
med EU om 40% kutt i ikke-kvotepliktig 
sektor innen 2030 mot 2005-nivå

Regjeringa har som mål å redusere de 
ikke-kvotepliktige utslippene med 45% 
innen 2030

«Klimagassutslippene i Nordland fylke 
skal reduseres med 60% fram mot 
2030, sammenlignet med 2009»

40% kutt i ikke-kvotepliktig sektor 
innen 2030 mot referanseår 2009

Klimamål



Direkte utslipp innenfor kommunens geografiske område



Utslippskilder ikke-kvotepliktig sektor (Rana kommune)

Annen mobil forbrenning; 28080,9

Avfall og avløp; 5565,7

Jordbruk; 14254,2

Oppvarming; 3431,4

Sjøfart; 5191,9

Veitrafikk; 23805,8

Annet; 5055,889
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Historikk og målsetting

100042
103533

117615 119767

111388

99160
95277

85386

60025

10004

2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 Mål 2030 Mål 2050

Referanseår



Framskriving av utslipp

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0-vekst Befolkningsvekst Målbane

60 025

77 850

68 040

Målår

Historiske utslipp
Framskrivinger



Tiltak



Tiltak: Ny bilpark hjemmebaserte tjenester

El 64%

Hybrid 33%

Fossil 3%

62.1 tonn CO2e redusert pr år
Rundt 60% reduksjon sammenlignet med forrige bilpark



Hvordan gjøre klimabudsjettet til et styringsverktøy?

Klimabudsjettprosessen

• Tverrfaglig arbeidsgruppe

• Budsjettrundskriv

• Forslag til klimabudsjett

• Politisk behandling

• Vedtak
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