
Budsjett 2023

Kommunedirektørens forslag



Endret økonomisk situasjon 

Budsjett 2023 bærer preg av større økonomisk usikkerhet 

• Kommunal deflator satt under press 

• Renteøkning

• Reduksjon i konsesjonskraftinntektene?

• Reduksjon i utbyttet fra TrønderEnergi – varslet 25%

• Usikkerhet omkring økte utgifter til legetjenesten og legevakt

• Usikker skattevekst

• SSB: bred prisvekst, økte renter og svakere vekstutsikter 
internasjonalt gir lavkonjunktur i Norge de nærmeste årene. 



Endret økonomisk situasjon 

• Kommunal deflator er en vektet faktor mellom beregnet 
lønnsvekst og beregnet prisvekst
• kommunesektorens KPI

• Det er prisveksten det er knyttet størst usikkerhet rundt

• Deflator 2023 er satt til 3,7%



Kommunedirektørens budskap ved presentasjon av 
økonomiplan 2023-2026 i mai 2022 er enda mer relevant:

• Generelt strammere kommuneøkonomi i årene framover. 

• Behov for å rendyrke kommunens primæroppgaver (f.eks. helse, 
omsorg, oppvekst) 

• Håndtere flere oppgaver uten økning i antall ansatte 

• Flere brukere i alle aldersgrupper med store sammensatte behov

• Enhetenes økonomiske rammer er marginale i forhold til nåværende 
driftsnivå. Ikke realistisk å bruke «oste-høvelmetoden» for å frigjøre 
midler til finansiering av nye tiltak. 

• Viktig med fortsatt budsjettdisiplin 



Forutsetninger for budsjett 2023

1. Bygger på forslag til statsbudsjett 2023

2. Følger opp kommunestyrets vedtatte Økonomiplan 2023-2026

• Videreføre driften fra 2022

• Justert for lønns- og prisvekst samt større oppgaveendringer i egen 
drift

• Tatt inn tiltak i vedtatt økonomiplan

3. Bygger på foreslåtte gebyr- og betalingssatser som behandles av 
kommunestyret i desember-møtet

4. Kommunestyrets vedtatte finansielle måltall. 

Oppsummert: Stramt, men godt budsjett 



Stort press på enhetene

(Enda) større press på enhetene enn tidligere for å balansere ut 2023-
budsjettet 

• stor prisvekst

• enkelte innmeldt tiltak må løses innen tildelt kompensasjon for 
prisvekst

• økte utgifter til enkeltbrukere / brukergrupper innen skole – helse –
omsorg

• effektuering av vedtatt tiltak om å redusere kostnadene innen helse 
og omsorg med 1,5 mill. kr. fra 1.1.23



Viktigere enn noen gang: Økonomisk 
styring i alle ledd

• Måltall vedtatt av kommunestyret 28.1.21
• Netto driftsmargin

• Gjeldsgrad

• Disposisjonsfond

• Unngå uspesifiserte innsparinger

• Følg etablert planprosess og vedtatt økonomiplan



Økonomistyring viktig i alle ledd –
fra kommunestyret til den enkelte enhet

Innebærer:
• Å være i stand til å prioritere
• Å være i stand til å påvirke aktiviteten eller å endre kurs
• Å ha oversikt
• Å ha kontroll
• Å holde seg innenfor gitte rammer
• Å være i stand til å utnytte ressursene på en god måte

(Referanse: Leiv Opstad)



Økonomistyring viktig i alle ledd –
fra kommunestyret til den enkelte enhet

Kilde: Eivind Dale, kommunal- og distriktsdepartementet



Driftsbudsjettet 2023, stramt men godt

• Balansert driftsbudsjett

• Godt tjenestetilbud – som videreføres 

• God plassering på Kommune-barometeret, 6. plass i 2022

• Har disposisjonsfond til å håndtere uforutsette hendelser i 
driftsbudsjettet

• Lav lånegjeld



Oppfyllelse av finansielle måltall
• Hensikt: å synliggjøre hva som skal til for å ha en sunn økonomi over tid

• Vedtatt av kommunestyret 28.1.21

Budsjett 2023

Netto driftsmargin skal utgjøre minimum 1,5% i gjennomsnitt i et 

fireårsperspektiv. I handlingsplanperioden skal ingen enkeltår ligge med netto 

driftsmargin på under 1,3%
- 1,2%

Gjeldsgrad: lånegjeld (inklusive startlån og lån til VAR-sektoren) skal utgjøre 

maksimalt 73% av driftsinntektene i gjennomsnitt i handlingsplanperioden 

2021-2024. Deretter skal det styres mot en gjeldsgrad som tilsvarer 

maksimalt 70% av driftsinntektene i gjennomsnitt i et fireårsperspektiv. 

63%

Disposisjonsfond: Summen av samtlige disposisjonsfond skal utgjøre 

minimum 13% av driftsinntektene i gjennomsnitt i et fireårsperspektiv 10%



Utfordring:

• Enhetene opplever hverdagen som mer og mer krevende 
• Større press på tjenestene som er kommunens primæroppgaver
• Større press på personalet 

• Enhetslederne har sett denne utviklingen over tid og er tydelig 
overfor kommunedirektøren på at ressursene til kommunens 
primæroppgaver bør økes hvis dagens tjenestenivå skal 
opprettholdes

• Press på tjenesteproduksjonen som følge av 
kapasitetsutfordringer på helsesenteret og skoler 

• Vansker med å skaffe vikarer 



Investeringsbudsjettet 2023
Investeringer for totalt 112 millioner kroner, bl.a. i

• utbedring av vann- og avløpsanlegg 

• ny brannstasjon 

• ny Høgmo barnehage (planlegging i 2023, 

byggestart 2024)

• nytt tak rådhuset 

• rehabilitering Gamle Kongeveg 

• opparbeiding Ålma industriområde 



Politisk behandling av Budsjett 2023

• Råd og utvalg 21.-22. november

• Formannskapet: 29. november

• Offentlig ettersyn 30. november-14. desember

• Kommunestyret: 15. desember

Uavhengige 
representanter



Nærmere om Budsjett 2023
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Ca. 500 mill. kr. i netto driftsutgifter til enhetene

62 372 000

65 546 000

88 538 000

40 506 000

43 815 000

9 112 000

20 253 000

29 570 000

15 419 000

31 373 000

11 525 000

34 073 000

5 942 000
7 423 0005 700 00015 400 000

Helse- og oppvekstforvaltning

Oppdal helsesenter

Hjemmetjenesten

Helse og familie

Aune skole

Drivdalen oppvekstsenter

Midtbygda oppvekstsenter

Oppdal ungdomsskole

Høgmo og Pikhaugen
barnehager
Tekniske tjenester

Plan og forvaltning

Stab- og støttetjenester

Politisk styring og kontroll

NAV

Kirkelig sektor

Oppdal kulturhus KF



731,3 millioner kroner i inntekter minus 739,8 millioner kroner i utgifter  = negativt netto driftsresultat på 8,5 mill.kr.



Negativ driftsmargin i 2023 kan forklares med:
Tilskudd til Oppdal idrettslag til 
bygging av fotballhall 7,0 mill. kr.
Rullering av arealplan 1,7 mill. kr.
Innføring av helseplattformen (den del av 
utgiften som skal føres i driftsbudsjettet)               4,9 mill. kr.
Tilskudd til Bjørkåsen vasslag 4,0 mill. kr.
Sum 17,6 mill. kr

Gjennomsnittlig netto driftsmargin 2023 – 2026: 0,65%. 

Det bør budsjetteres med større avsetning til disposisjonsfond de nærmeste årene. 

Netto driftsmargin



Netto driftsmargin reduseres også når 
tiltak finansieres med fond

Driftsbudsjett 2023

Uttrekk av tilskudd 

/ engangs-bevilgn.

Alternativt 

driftsbudsjett 

2023

Driftsinntekter -701 257 000 -701 257 000

- Driftsutgifter (avskrivninger holdt utenfor) 693 229 000 -17 589 000 675 640 000

- Netto finansutgifter (renteinntekter og -

utgifter, utbytte og avdrag på lån 16 559 000 16 559 000

= Netto driftsresultat 8 531 000 -9 058 000

Netto driftsmargin -1,2 % 1,3 %

Disponering av netto driftsresultat:

Overføring til investering 37 887 000 37 887 000

Avsetning til bundne driftsfond 6 095 000 6 095 000

Bruk av bundne driftsfond -5 830 000 -5 830 000

Avsetning til disposisjonsfond 20 709 000 20 709 000

Bruk av disposisjonsfond -67 392 000 17 589 000 -49 803 000

-8 531 000 9 058 000

Tilskudd / engangsbevilgninger:

  Tilskudd til OIL til fotballhall 7 000 000                    

  Arealplan-rullering 1 700 000                    

  Helseplattformen 4 889 000                    

  Tilskudd til Bjørkåsen vasslag 4 000 000                    

17 589 000                  



Fond = sparepenger 
• Disposisjonsfond: Finansiere tiltak i drifts- og investeringsbudsjettet

• Håndtere uforutsette forhold / engangstiltak

• Egenkapital ved investeringer     lavere lånebehov        lavere rente- og 
avdragsutgifter      mer penger til enhetenes tjenesteproduksjon til 
innbyggerne

• Ikke egnet til å finansiere løpende drift da det er engangspenger



Anslag på disposisjonsfond 31.12.23

• Disposisjonsfond til kapitalformål 27 mill. kr. 

• Generelt disposisjonsfond 3 mill. kr.

• Infrastrukturfondet 3 mill. kr.

• Enhetsvise disposisjonsfond 29 mill. kr.

• Bærekraftsfondet (avkastningen)        5 mill. kr.

• Andre disposisjonsfond 2 mill. kr.

Sum                                                           69 mill. kr.



Fra statsforvalteren i Trøndelag:



Hvorfor økning i rammetilskuddet fra 
staten?
• Kompensasjon for lønns- og prisvekst

• Endring i folketall fra 1.7.21 til 1.7.22: +106 innbyggere

• 7.022 innbyggere 1.7.21

• 7.128 innbyggere 1.7.22

• Høyere indeks for beregnet utgiftsbehov 

(befolkningssammensetning gjør at kommunen har blitt 

dyrere å drive)
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Utvikling i deflatoren (kommunesektorens KPI)

Lønnsvekst Prisvekst
Deflator

(vektet verdi)

Deflator for 2022:

Opprinnelig deflator for 2022 3,2 % 1,6 % 2,5 %

Nyeste anslag på deflator for 2022 3,8 % 7,3 % 5,3 %

Deflator for 2023:

Deflator for budsjett 2023 4,2 % 3,0 % 3,7 %

(Økning i KPI fra september 2021 til september 2022: 6,9%)



Betalingssatsene styres av deflator

Økning i betalingssatsene fra 2022 til 2023 6,5%

Gjelder betalingssatser SFO, matpenger og bleieavtale barnehager, 
praktisk bistand etter helse- og omsorgstjenesteloven §3-2, 6b (i hovedsak 
hjemmehjelp), matombringing, helpensjon Boas/Sanatell-tunet, nye 
husleieavtaler, leie av bygg, rom og anlegg, eiendomsopplysninger 
(meglerpakker)

Leie trygghetsalarmer +38% som følge av høyere priser fra leverandør

(Økning i KPI fra september 2021 til september 2022: 6,9%)



Forslag til statsbudsjett 2023: Div. endringer, 
bl.a.: 

• Maksimal foreldrebetaling i barnehagen blir kr. 3.000 pr. måned 
fra 1.1.23 (i dag: kr. 3.050)

• Gratis barnehageplass fra tredje barn i familien fra 1.8.23

• Økt overføring til kostnader med barnevernsreformen (kr. 298.000)

• Økt basistilskudd til fastleger fra 1.5.23 (kr. 687.000)



Justering av driftsrammene
• Korrigert for lønns- og prisstigning 2022 og 2023 

• Korrigert for oppgaveendringer som følge av forslag til 
Statsbudsjett 2023. 

• Korrigeringer som følge av innmeldte tiltak



Endringer som løses innenfor tildelt ramme:
Enhet:  Innen tildelt 

ramme 

Enhetsvise 

disp.fond

Helse og familie: Lønnsmidler til 30% jordmorressurs (stillingen er allerede besatt) 234 000

Helse- og oppvekstforvaltning: Kommunal egenandel ALIS 60 000

Oppdal ungdomsskole: Bortfall av bruk av flyktningefond som følge av at rektor 

midlertidig ikke er leder for innvandrertjenesten 

185 000

Oppdal ungdomsskole: Styrking av lønnsmidlene 539 000

Plan og forvaltning: Kompensasjon som følge av presiseringer i regeleverket for hvilke 

kostnader som kan henføres til selvkost 

176 000

Plan og forvaltning: Digitalisering av et gammelt arkiv på oppmåling 559 000

Plan og forvaltning: 50% midlertidig stilling ved helse- og velferdskontoret 130 000 195 000

Stab/støtte: Nytt sak-/arkivsystem (Elements) gir høyere lisenskostnader enn 

budsjettert som følge av flere integrasjoner med andre fagsystemer og bedre 

funksjonalitet i modulen møte- og utvalgsbehandling

252 000

Tekniske tjenester: Økte kostnader til lisenser for fagsystemer 219 000

NAV: Midlertidig 100% stilling til boligsosialt arbeid 650 000

Politisk styring og kontroll: Nytt utstyr til kommunestyrerepresentanter 85 000

Politisk styring og kontroll: Økning i utgiftene til kontrollutvalget ut over beregnet 

prisstigning

120 000

Sum totalt 2 000 000 1 404 000



Endringer som kompenseres ved økning av rammen:
Enhet: Kompensert 

beløp

Oppdal helsesenter: Forsterking med 1 helsefagarbeier på natt i Sanatelltunet, 

tilsvarer 1,9 årsverk, for å ivareta sikkerheten til ansatte og beboere

1 500 000

Oppdal ungdomsskole: Økte utgifter til miljøtiltak enkeltelever 1 468 000

Oppdal ungdomsskole: Styrking av lønnsmidlene 886 000

Plan og forvaltning: Koronavaksinering 2023, anslåtte utgifter 286 000

Tekniske tjenester: Ekstern el-kontroll av kommunale boliger og formålsbygg, jfr. 

internkontrollforskriften

328 000

Tekniske tjenester: Gratis leie av lokaler for utførelse av frisør-tjenester til beboere ved 

Oppdal helsesenter og BOAS

77 000

Politisk styring og kontroll: Ett ekstra kommunestyremøte (opplæring nytt 

kommunestyre)

44 000

Sum 4 589 000

Kompenserte beløp dekkes slik:

Budsjettmessig beløp til disposisjon -2 955 000

NAV: Reduksjon av budsjetterte utgifter til øk. Bistand -500 000

Frigjøring av barnekoordinator-bevilgningen. Funksjonen løses innen rammene til 

Helse og familie

-234 000

Bruk av flyktningefond til dekning av skole- og barnehagedrift -900 000

Sum -4 589 000



Andre driftsendringer innarbeidet i budsjettet
• Barnekoordinatorfunksjonen er tillagt Helse og familie 

v/jordmorstillingen
• Lovfestet funksjon fra 1.8.22. 
• Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt 

funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller 
koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har rett til 
barnekoordinator

• Koordinatorens oppgaver: koordinering av kommunens samlede 
tjenestetilbud, informasjon, oppfølging og tilrettelegging.

• Effektuering av vedtatt tiltak om å redusere kostnadene innen helse 
og omsorg, 1,5 mill. kr. fra 1.1.23
• Endring i avlastningstilbud i Hjemmetjenesten gir en reduksjon i rammen til 

enheten på kr. 1.205.000. 
• Aktivitørstillingen ved Oppdal helsesenter endres fra 70% til 40% (kr. 

235.000) 
• Frisklivskoordinator-stillingen i Helse og familie endres fra 50% til 40% (kr. 

60.000). 



Hvordan vises 
endringer i 
enhetens 
rammer fra 
2022 til 2023?

Oppdal helsesenter (OHS) Beløp

Nytt: Midlertidig 50% merkantil stilling 353 000

Vedtatte endringer i enhetens nettoutgift i økonomiplan 2023-2026 353 000

K-sak 22/69: Kostnader med forvaltning og drift av helsenettet, inkludert 

grunndata og helseID og kjernejournal, e-repsept og helsenorge.no 

flyttes fra fagansvar helse til Oppdal helsesenter, Hjemmetjenesten og 

helse/familie 172 000

Lønns- og prisvekst 2 109 000

Forslag til statsbudsjett 2023: Dekning av 1/3 av veksten i kostnadene til 

forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger 10 000

Forsterking med 1 helsefagarbeier på natt i Sanatelltunet, tilsvarer 1,9 

årsverk 1 500 000

Enhetens andel av budsjettert reduksjon av 1,5 mill. kr. innen pleie og 

omsorg finansieres ved reduksjon i aktivitørstilling -235 000

Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2022 til 2023 3 909 000



Forhold som kan påvirke regnskapet for 
2023 og økonomiplan 2024 – 2027 negativt

• Lavere netto konsesjonskraftinntekter som følge av økt 
grunnrenteskatt

• Lavere utbyttet fra TrønderEnergi som følge av økt 
grunnrenteskatt (2 mill. kr.?)

• Høyere utgifter til fastlege- og legevaktsordningen 
(forhandlinger pågår, jfr. sak 22/86 i kommunestyret 1.9.22)

• Lavere overføringer (frie inntekter) fra staten som følge av 
revidert inntektssystem (5 mill. kr.?)



Lånegjeld og investeringer 
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Finansiering av investeringer 2023

Mva-kompensasjon Lån Tilskudd fra andre Fond

Investeringer for totalt 111,9 millioner kroner, bl.a. i utbedring av vann- og avløpsanlegg 13,5 

mill. kr., ny brannstasjon 34 mill. kr., ny Høgmo barnehage 19,1 mill. kr., nytt tak rådhuset, 4,3 

mill. kr., rehabilitering Gamle Kongeveg 12,5 mill. kr., opparbeiding Ålma industriområde 5,9 

mill. kr. 

Utvikling i prisveksten kan føre til at prosjektene blir dyrere enn budsjettert. 



Detaljer om investeringsbudsjettet:

• Detaljer om investeringsbudsjettet finnes i kapitlene 

• Budsjetterte investeringsprosjekter med finansiering 

• Omtale av investeringsprosjektene

• Opplisting av prosjektene med info om brutto investeringsbeløp finnes i 
Bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriften §5-5 
andre ledd



Bevilgningsoversikt investering etter budsjett 
og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd

2023

 Opprinnelig 

budsjett 2022 

   Regnskap 

2021 

6411 Forprosj slambeh.løsn Oppdal sentrum RA 200 000 0

6412 Avslutningsplan avfallsdeponi 200 000 0

6413 Hovedplan veg 300 000 0

6415 Sanering vann Morkelvegen 190 000         

6416 Sanering avløp Morkelvegen 270 000         

6417 Forprosjekt ny slam- og renseløsn. Oppdal Sentrum RA300 000         

6418 Sanering vann Kremle-/Riskevegen 2 475 000      

6419 Sanering avløp Kremle-/Riskevegen 3 713 000      

6420 Ålmen bru - rehabilitering 2 300 000      

6421 Nytt rekkverk Vekvesbrua 150 000         

6422 Overgang til LED, gatelys 200 000         



Lykke til med det politiske arbeidet med 
Budsjett 2023

Uavhengige 
representanter




