
 

SPØRSMÅL TIL BUDSJETTFORSLAG 2023 OG ØKONOMIPLAN 2023-2026 

Stjørdal Høyre 

 

Generelle spørsmål 

I Appendix 4 Vann og Avløp – Tilkoblingsutgifter og Appendix 6 – Byggesaksbehandling er ikke 

satser for 2023 justert for prisstigning og alle satser er lik 2022. 
 

Dette begrunnes med at satsene holdes uendret etter selvkostprinsippet.  

Dette kan umulig være et gyldig argument så lenge dette går direkte på kostander som uavhengig av 
selvkostprinsippet er påvirket av normal prisstigning. 

 

Er prisstigningen på Appendix 4 Avløp og Tilkobling hentet inn på andre områder innenfor det 

samme selvkostområdet, som vann og avløpssatsene?  

 
Svar: Tilkoblingsavgiften for vann og avløp er valgt å holdes uendret i påvente av ny lokal forskrift for 
vann og avløp. Dette fordi vedtatt gebyr har en differensiering og en pris pr m2 som oppleves høy. 
Det foreslås en endring av dette i ny lokal forskrift. Dagens tilkoblingsavgift har et tilkoblingsgebyr 
(drift) og et anleggsbidrag (investering) og beløpene er en del av selvkostberegningen for områdene. 
Økt tilkoblingsavgift kan gi en marginal endring av årsgebyret, men det utgjør veldig lite da inntekten 
er ca 4 % av den totale inntekten. 
  

Hva vil være beregnet økt inntekt i 2023 om hele Appendix 4 justeres for vanlig deflator? 

 
Svar: Viser til svar på spørsmålet over. Dette er en variabel inntekt som er avhengig av antall nye 
tilkoblinger, noe som er vanskelig å anslå for hvert år. Budsjettposten ligger som et fast beløp i 
budsjettet. Eventuell økt inntekt vil måtte bli satt av på fond i hht selvkostregler. 
 
Appendix 6 – Byggesaksbehandling vil i hovedsak dreie seg om kostnaden med arbeidstid ifm 

saksbehandling og da med sjablong-gebyrer.  
Med tanke på at viktigste innsatsfaktor her er arbeidstid til saksbehandling så vil det vel være naturlig 

at også disse satsene økes for pris- og lønnsvekst.  

Er dette riktig forståelse og hva er evt hinderet for å justere satsene for deflator? 

Svar: Ja riktig. Selvkostprinsippet medfører at vi ikke kan legge inn høyrere satser. Overskudd skal gå 
til å gi lavere satser. Det står midler på fond (3,7 mill) som må brukes opp innen en 5 års periode da 
dette området er vedtatt som et selvkostområde. 
 

Hva vil være beregnet økt inntekt i 2023 om hele Appendix 6 justeres for vanlig deflator? 

 

Svar: Dette er et område som er avhengig av antall byggesaker og kan ved store/mange byggesaker 
gi økte inntekter. Antall saker varierer fra år til år. Da dette er et vedtatt selvkostområde må et evt. 
overskudd ved årets slutt avsettes på fond. Budsjettert inntekt for byggesak for 2023 er 5,6 mill.kr og 
bruk av fond 1,6 mill.kr. 
 
 
Hva er totalkostnaden på konsulentbruk i Stjørdal kommune fordelt på år? 

Tall for 2019, 2020, 2021 og hittil i 2022 ønskes brutt ned på sektor. 
 

 Svar:  
Vi har tatt med følgende kostnadsarter:  



Art 1236: kjøpt konsulentbistand vedlikehold bygg/anlegg 
Art 1270: konsulenttjenester 
Art 1271: juridisk bistand  
Art 3236: (inv) kjøpt konsulentbistand vedlikehold bygg/anlegg 
Art 3270: (inv) konsulenttjenester 
Art 3271: (inv) juridisk bistand 
 
Oversikt totalt for kommunen: 

Tall i tusen kr Drift (art 1236,1270 og 1271) Investering (art 3236,3270 og 3271) SUM 

2019 8 058 39 117 47 175 

2020 6 782 17 263 24 045 

2021 7 887 10 984 18 871 

2022 (per 16.nov) 9 807 10 770 20 577 

 
Vi har kun pr sektor fra og med regnskap 2022. Nedenfor er fordeling per art per sektor: 
 
Område Samfunn avroper konsulenttjenester på områder som krever høy spesialkompetanse i 

spesielle saker. For eksempel tekniske utredninger eller juridiske vurderinger. 

 



 

Drift Investering

Regnskap per 16. nov 2022 Regnskap per 16. nov 2022

1271 Juridisk bistand 11                                                

SUM 11                                                

1270 Konsulenttjeneste 53                                                

SUM 53                                                

1270 Konsulenttjeneste 11                                                

SUM 11                                                

1270 Konsulenttjeneste 382                                             

1271 Juridisk bistand 228                                             

SUM 610                                             

1270 Konsulenttjeneste 18                                                

SUM 18                                                

1270 Konsulenttjeneste 196                                             

1271 Juridisk bistand 81                                                

SUM 277                                             

1270 Konsulenttjeneste 105                                             

1271 Juridisk bistand 14                                                

SUM 119                                             

1270 Konsulenttjeneste 111                                             

1271 Juridisk bistand 44                                                

SUM 155                                             

1270 Konsulenttjeneste 27                                                

SUM 27                                                

1270 Konsulenttjeneste 16                                                

SUM 16                                                

1270 Konsulenttjeneste 326                                             

1271 Juridisk bistand 221                                             

SUM 547                                             

3270 Kjøpte konsulenttjenester 333                                             

3271 Juridisk bistand 373                                             

SUM 706                                             

1236 Kjøp konsulentbistand vedlikehold bygg/anlegg 431                                             

1270 Konsulenttjeneste 1 094                                          

1271 Juridisk bistand 377                                             

SUM 1 902                                          

3236 Kjøpt prosjektering/byggeledelse bygg/anlegg 1 066                                          

3270 Kjøpte konsulenttjenester 8 381                                          

SUM 9 447                                          

1270 Konsulenttjeneste 195                                             

SUM 195                                             

1270 Konsulenttjeneste 1 398                                          

1271 Juridisk bistand 128                                             

SUM 1 526                                          

1270 Konsulenttjeneste 361                                             

SUM 361                                             

1270 Konsulenttjeneste 40                                                

SUM 40                                                

1236 Kjøp konsulentbistand vedlikehold bygg/anlegg 6                                                  

1270 Konsulenttjeneste 762                                             

1271 Juridisk bistand 149                                             

SUM 917                                             

3270 Kjøpte konsulenttjenester 617                                             

SUM 617                                             

1270 Konsulenttjeneste 120                                             

1271 Juridisk bistand 61                                                

SUM 181                                             

1270 Konsulenttjeneste 38                                                

SUM 38                                                

1270 Konsulenttjeneste 933                                             

1271 Juridisk bistand 1 815                                          

SUM 2 748                                          

1270 Konsulenttjeneste 53                                                

SUM 53                                                

1270 Konsulenttjeneste 4                                                  

SUM 4                                                  

1236 Kjøp konsulentbistand vedlikehold bygg/anlegg 437                                             

1270 Konsulenttjeneste 6 243                                          

1271 Juridisk bistand 3 129                                          

SUM DRIFT 9 807                                          

3236 Kjøpt prosjektering/byggeledelse bygg/anlegg 1 066                                          

3270 Kjøpte konsulenttjenester 9 331                                          

3271 Juridisk bistand 373                                             

SUM INVESTERING 10 770                                        

ArtSektor

VR Lønn, regnskap og innkjøp

VR Brann og redning

VR Forebygging og mestring

VR Areal og miljø

VR Helse og omsorg

TOTALT

Bydrift og infrastruktur

Kultur og næring

Areal og miljø

HR og dokumentasjon

Kommunestyre, FSK og utvalg

VR HR og digitalisering

Forebyggende og mestring

Bolig, arbeid og kvalifisering

Hjemmetjenester

Helse og omsorg

Kommunalsjef Samfunn og fagstab

Kommunedirektør

Kommunalsjef org. og strategi

Utredning og strategi

Kommunalsjef velferd og fagstab

Barnehage

Grunnskole



 
Hvor mye bruker kommunen på overtidsutbetalinger i løpet av året? 

Tall for 2019, 2020, 2021 og hittil i 2022 ønskes brutt ned på sektor. 
Om mulig også på anonymisert individ-nivå for Topp 5. 

Der hvor Covid-19 er årsak til overtidsbruken ønskes det forklart. 
 

Svar:  
Overtid per år 2019 – november 2022 
Tall i hele tusen. Sosiale kostnader er ikke inkludert. Tallene for 2019-2021 kan være beheftet med 
feil da sektorbegrepet først ble innført fra og med budsjettåret 2022. Videre har vi måttet bruke en 
annen inndeling en sektor for å få til noenlunde sammenlignbare tall.  

 
 
Topp 5 overtid per år 2019 – november 2022 
Tall i kroner. Sosiale kostnader er ikke inkludert. 

 
 
 
 
Det er lovkrav om beredskapslager på forbruksvarer på enkelte områder, spesielt på medisiner 

innenfor helse/omsorg.  

Hvilket omfang binder slike lovpålagte beredskapslager opp kapital for Stjørdal kommune? 

(Forskuttering av forbruksmateriell) 

Svar: Dette er ikke et lovkrav per i dag. I Norge har legemiddelgrossister som distribuerer legemidler 
til apotek plikt etter Grossistforskriftens § 5 (hjemlet i Legemiddelloven)., til å sikre et 
beredskapslager av visse legemidler. Dette skal dekke minst 2 måneders ordinær omsetning og 
gjelder noen medisiner for diabetes, blodpropp, akutt psykiatri, og et lite utvalg antibiotika og 
cellegifter.    

Overtid Hvorav Covid Overtid Hvorav Covid Overtid Hvorav Covid Overtid Hvorav Covid

UTREDNING OG STRATEGI 62                         -                       62                         43                         273                       228                       180                       86                         

KOMMUNALSJEF VELFERD OG FAGSTAB -                       -                       58                         58                         28                         11                         8                           -                       

BARNEHAGE 448                       -                       343                       -                       453                       8                           560                       242                       

GRUNNSKOLE 32                         -                       815                       12                         242                       64                         1 205                   613                       

FOREBYGGENDE OG MESTRING 71                         -                       1 279                   1 219                   3 964                   3 732                   2 959                   2 459                   

BOLIG, ARBEID OG KVALIFISERING 862                       -                       1 123                   266                       2 645                   516                       3 720                   1 065                   

HJEMMETJENESTER 1 734                   -                       1 392                   98                         1 569                   273                       2 361                   846                       

HELSE OG OMSORG 675                       -                       694                       158                       1 886                   359                       3 460                   1 790                   

BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR 1 383                   -                       1 386                   -                       1 686                   12                         1 941                   46                         

KULTUR OG NÆRING 51                         -                       22                         -                       329                       109                       140                       69                         

AREAL OG MILJØ -                       -                       -                       -                       5                           -                       -                       -                       

KOMMUNALSJEF ØKONOMI/FINANS OG CONTROLLERE 8                           -                       12                         -                       87                         -                       98                         -                       

HR OG DOKUMENTASJON 12                         -                       74                         21                         154                       7                           87                         -                       

KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG UTVALG 2                           -                       58                         -                       48                         -                       27                         -                       

STORTINGS- OG KOMMUNEVALG 153                       -                       -                       -                       57                         -                       -                       -                       

VR UTREDNING OG STRATEGI -                       -                       -                       -                       -                       -                       4                           -                       

VR HR OG DIGITALISERING 198                       -                       697                       81                         509                       18                         828                       244                       

VR LØNN, REGNSKAP OG INNKJØP 137                       -                       109                       -                       208                       -                       191                       -                       

VR BRANN OG REDNING -                       -                       -                       -                       67                         -                       128                       -                       

VR FOREBYGGING OG MESTRING 261                       -                       401                       -                       1 084                   -                       699                       -                       

VR BOLIG OG KVALIFISERING -                       -                       -                       -                       -                       -                       8                           -                       

VR AREAL OG MILJØ -                       -                       -                       -                       111                       -                       196                       -                       

VR HELSE OG OMSORG 516                       -                       739                       65                         630                       155                       2 793                   2 090                   

VR SAMFUNN -                       -                       49                         44                         313                       222                       66                         66                         

T O T A L T 6 604                   -                       9 311                   2 065                   16 346                 5 714                   21 659                 9 616                   

Regnskap

per nov 2022

Regnskap

2019

Regnskap

2020

Regnskap

2021

Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap

2019 2020 2021 per nov 2022

98 157                 275 802               343 451               166 484               

73 591                 129 843               267 903               162 062               

60 740                 120 451               254 912               132 194               

53 148                 99 553                 187 593               119 376               

52 845                 82 331                 178 553               112 838               



Helsedirektoratet har i oktober 2021 sendt brev til alle kommuner med en «forventning» om at 
kommunene ved overgang til «normalsituasjon med økt beredskap», skaffer oss et beredskapslager 
av smittevernutstyr, tilsvarende 6 måneders normalforbruk. Dette ble uttrykt under 
pandemihåndteringen, da ordinære forsyningskanaler begynte å komme i gang igjen - og 
Helsedirektoratets nasjonale nødløsning av forsyningskjede av smittevernfrakker, masker, hansker og 
hodeplagg ble avviklet. Denne forventningen er ikke bekreftet eller forankret i nasjonal retningslinje 
eller politisk vedtak senere når beredskapen er senket ytterligere.  
 
Vi står derfor selv ansvarlig for en risikovurdering i kommunene vedrørende behov for 
beredskapslager. Kostnader med dette vil være knyttet til en ekstra innkjøpsperiode, økning av 
lagerplass, og nye systemer for logistikk, datokontroll og varetelling, for å nevne noe. 
 

Hvor mange dagers forbruk er Stjørdal pliktig til å holde seg med beredskapslager av ulike 

kategorier forbruksvarer?  

Svar: Som forrige svar. Det er gode argumenter for å vurdere behov for lagerkapasitet, nå når vi ser 
at ordinær forsyning av mange slags varer kan svikte i perioder. Dette berører alle sektorer. Et måltall 
er ikke gitt i regelverk.  
 

Er det områder hvor KD kunne tenkt seg et større beredskapslager enn det i dag er tatt høyde 

for? 

Svar: Alle sektorer bør gå gjennom risiko for sine tjenester opp mot det vi har sett av leveransesvikt 
ved globale hendelser som pandemi og krig. En overordnet prioritering av beredskapslagring må i alle 
fall innrettes slik at vi dekker sannsynlig behov og ikke bare pådrar oss unødvendige ekstrautgifter.  
 
 
 
Kommunale gebyrer – Budsjett 2023 

• Gebyrer for vann og avløp er styrt etter selvkostprinsippet. 

Når man ser på de årlige økningene i gebyrene til vann og avløp lagt til grunn i 

budsjettdokumentet så varierer de stort. 

Vann:      Avløp: 

2023 - 30%    20%  

2024 - 16%    5% 

2025 - 18,3%    0%  

2026 - 2,0%    0% 

2027 - 2,4%    0% 

I lys av at vann- og avløpsavgifter skal avregnes løpende over en 5-års periode, kunne man 

ikke heller valgt å snitte ut økningen slik at dette blir mer håndterlig for innbyggerne våre uten 

at samlet avgiftsnivå i 5-års perioden endres? 

Svar: Det har vært store investeringer innen både vann og avløpsområdet de siste årene og med 
renteøkningen i år vil kapitalkostnadene øke. I tillegg har- og er forbruket lavere etter pandemien 
noe som gjør at tidligere fondsmidler er brukt opp. I tillegg signaliseres det negative fond ved årets 
slutt som må hentes inn ved økte gebyr.  



 

• Vann og avløp er to avgiftsområder som begge består av en enhetspris og en fastavgift. 

I perioden 2021-2023 ser vi at enhetsprisen står på stedet hvil, sågar på noen områder blir den 

billigere, mens fastavgiften på vann vil øke med 100% og fastavgiften på avløp vil øke med 

200%, i samme periode. 

Hva er bakgrunnen for en slik inndeling av kostnadselementet når vann- og 

avløpsavgiften beregnes? 

Svar: Når man nå øker fastavgiften for 2023 så skyldes det at det er anbefalt at fastavgiften skal 
dekke kapitalkostnadene. Dette ut fra prinsippet at kapitalkostnadene er uavhengig av forbruk. 
Man kan justere over en femårs periode i forhold til bruk av fond, men som nevnt i spørsmål over så 
er det negative fond som må dekkes inn og derfor økes avgiften relativt mye i 2023. 

 

Gitt at man er nødt til å være tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett, mens man personlig 

kan påvirke forbruket av vann og dermed også påvirke avløpsutslipp.  

Kan en større del av vann- og avløpsavgiften knyttes til de variable kostandene i 

enhetsprisen heller enn fastavgiften? 

Svar: Det er anbefalt at kapitalkostnadene dekkes av fastavgiften da det er en kostnad som er 
uavhengig av forbruk. Det er gjort store investeringer innen både vann og avløpsområdet de siste år 
og det genererer økte kapitalkostnader. Økt rente gir den største økningen av kapitalkostnadene 
fremover. 
 

 

Barnehager - Barnetall 

• Hva er fordelingen på antall barn i barnehage (1-2år) og barn med kontantstøtte siste 4 

år? 

Svar:  
Vi har ikke oversikt over hvor mange som mottar kontantstøtte. Det er Nav som styrer dette. Vi 
sender lister til NAV som vaskes opp mot listene deres. Resultatet da blir at foresatte får krav om 
tilbakebetaling om det er oppgitt at barnet har barnehageplass i samme periode som det er mottatt 
kontantstøtte. 
 
KOSTRA-tallene og tallet 92,4% gjelder 1-2åringer (og ikke også 0-åringene). Andelen barn blant disse 
som ikke er i bhg. er dermed 7,6% (35 barn). 
 

• Hva er antallet barn med kontantstøtte i 2022 iht NAV og som vil være grunnlaget for 

inntektssystemet i 2023? Er dette tatt med i beregningen i budsjettforslaget?    

Svar: Antall barn med kontantstøtte i 2022 iht NAV blir ikke klart før et stykke ut i 2023. Årsaken er at 
NAV tar ut snitt-tall for hele 2022. Altså ikke hensyntatt. Som grunnlag for budsjett 2023 ligger antall 
med kontantstøtte i 2021 (tall fra NAV).  

 



• Hvilken størrelse har barnekullene i barnehagealder ha de neste 4årene? 

Svar: Tallene under for 2023-2026 er ikke estimert med vekst i kullene, og med faste fødselskull.  

 

 

• Hvilken kapasitet har kommunale og private barnehager nå i 2023, da fordelt på små- 

og storbarn? 

Svar: Hvis man regner ut fra godkjent areal har barnehagene i Stjørdal til sammen (kommunale, 
private, familiebarnehager) kapasitet til å ta opp omkring 1 700 store barn (ett lite barn teller som to 
store). Ikke alt arealet er berettiget tilskudd (eks Norlandia som har godkjent areal for 182 barn, men 
med tilskudd for inntil 130 barn). Med utgangspunkt i prognosene for barnefødsler for 2023, og 
prosentvis andel barn i barnehage- og fordeling små og store barn ut fra samme modell, ser det ut til 
at ca 1650 av disse plassene vi være brukt fra januar 2023. Det vil gi en overkapasitet ved inngangen 
til 2023 på ca 50 storbarnsplasser (eller 25 små barn). Tallet på ledige barnehageplasser vil altså 
avhenge av barnemiksen, men også av bemanningsnorm og pedagognorm. Merk også at det her er 
regnet ut fra tilgjengelig areal, mens det ikke gis tilskudd til så mange plasser. Det er altså noe færre 
faktisk ledige plasser enn 50. Den ledige kapasiteten er per medio november 22 størst i de to største 
private barnehagene i sentrumsområdet, i Skatval sone (de to private barnehagene) og i Forradal.  
Per 15.11.2022 er det ifølge Vigilo 1 197 barn med barnehageplass i Stjørdal. Antall barn som per 

21.11.2022 er innplassert fra 01.01.2023 er 1 213 barn. 

 

• Hva har vært kapasiteten i perioden 2019-2022 og er det ventet endringer i kapasiteten i 

økonomiplanperioden 2023-2026?  

 

Svar: I 2019 var det arealgodkjent kapasitet på 1780 store barn (mot 1700 nå i 2022). Det er ikke 
meldt om planlagt nedleggelse eller utvidelse i private barnehager i økonomiplanperioden 2023-
2026. Det er heller ikke foreslått nedbygging av kapasitet i kommunale barnehager i perioden.  
 

Personer

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

K-5035 Stjørdal 0 år 224           220          240          230          230         230         230         230         

1 år 277           226          226          246          230         230         230         230         

2 år 265           276          238          226          246         230         230         230         

3 år 290           272          282          241          226         246         230         230         

4 år 273           293          273          286          241         226         246         230         

5 år 292           282          289          274          286         241         226         246         

SUM 0-5 år 1 621       1 569      1 548      1 503      1 459      1 403      1 392      1 396      

Barn med rettighet:

1-2 år 542           502          464          472          476          460          460          460          

3-5 år 855           847          844          801          753          713          702          706          

1 397       1 349      1 308      1 273      1 229      1 173      1 162      1 166      

KOSTRA (Stjørdal) 2019 2020 2021

Andel barn 1-2 år med barnehageplass 87,8 % 86,0 % 92,4 %

Andel barn 3-5 år med barnehageplass 97,0 % 98,0 % 98,6 %

Andel barn 1-5 år i barnehage 93,6 % 93,7 % 96,3 %



• Hva er historiske budsjettall for barnehagene i Stjørdal de siste 4 år fordelt på budsjett, 

budsjett pluss saldering og til slutt regnskap for det enkelte år?  

Svar:  

 

 

• Hva er positive og negative konsekvenser ved å ha løpende opptak til barnehagene i 

Stjørdal kommune? Både praktiske og økonomiske konsekvenser ønskes belyst. 

Svar:  

Praktiske konsekvenser for foreldre er at de kan få tilbud til sine barn etter endt 

fødselspermisjon. Dette gir begge foreldrene mulighet til å gå tilbake til jobb etter endt 

permisjon. Foreldre får inntekt – pensjonsopptjening – gir skatteinngang til kommunen.  

Arbeidsgivere, private og kommunale, får tilgang på arbeidskraft.  

Hvis ingen får tilbud utenom hovedopptaket (neste er 1.3.2023) og ut over det loven gir av 

rettighet, kan barn født 2.desember 2021 være 1 år og 8 mnd før de har rett på plass i august 

2023.  

Telletidspunkt: 

For private ordinære barnehager: 1.1.23 og 1.9.23.  

For private familiebarnehager: 1. i hver måned. (korrigerer for hvert barn) 

 

Når det gjelder praktiske og økonomiske konsekvenser ved evt endring av telledatoer, er dette 

også godt beskrevet i saken som var oppe i komiteen i juni, og som komiteen utsatte ny 

behandling av i oktober.  

 

 

• Har Stjørdal kommune noen oversikt over omfanget av «Reserverte» plasser for barn 

uten rettighet i private barnehager, som igjen medfører utbetaling av kommunalt 

driftstilskudd uten at barnehageplassen benyttes? Hvilke kostnader snakker vi om i så 

fall? 

Svar:  

Nei, vi har ingen oversikt over når plassene reelt tas i bruk, men nedenfor vises en liste over 

når ikke-rettighetsbarn er født barnehageåret 21/22 og når barnet har fått plass/barnehagen har 

fått tilskudd: 

 

Regnskapsåret:

2019 2020 2021 2022* 2023*

Opprinnelig Budsjett pr 1.1. 204 499       196 551       198 512       202 023       208 025       

Justeringer: lønnsoppgjør ol 2 289            434               4 052            2 430            -                

Saldering (covid) -                4 481            -                -                

Sum budsjett 206 788       201 466       202 564       204 453       208 025       

Regnskap per 31.12 212 332       210 462       212 562       

*ikke inkl alt lønnsoppgjør 2022 ennå

Tall hentet fra Visma Enterprise



 
Disse 31+2+10 ikke-rettighetsbarna utgjorde i 2021 ca 3% av alle 0-5 åringer med 

barnehageplass i Stjørdal. 

 

Kap 10.5.2 s.47 

• I økonomisk ramme Samfunn er drift av et fremtidig Bergkunstsenter tilgodesett med  

kr 250 000 hvert år fra og med 2023. I budsjettbehandlingen for 2021 så var formålet 

tilgodesett med kr 500 000 årlig iht kommunestyrevedtak. Uten at dette ble spesifisert så ble 

dette kuttet i inneværende års budsjett, noe som er videreført i budsjettet for 2023. 

 

Hva er bakgrunnen for denne halveringen av budsjettposten?  

Svar: Budsjettposten ligger inne med 250.000,- i gjeldende økonomiplan (2022) og en økning med 
250.000, - fra 2023, dvs 500.000, -. 
 

 

Rapport kjørt i Vigilo den 21.11.22 med telledato 1.7.22

20 370 16 450 14 250    
Antall Private: Kommunale: Til Private Til kommunale

Født år Født måned Priv.ord Priv fam Kommunal %-opphold Fått tilskudd fra Fått tilskudd fra

Ant mnd med 

tilskudd Merkostnad

Ant mnd med 

tilskudd

Merkostnad (økt 

budsjettramme)

2020 Desember 4 0 1 500 % 2*1.9.21 og 2*1.1.22 1*1.1.22 40,00                815 000kr                      7,00                   100 000kr                      

2021 Januar 5 1 6 1130 % 1*1.9.21, 4*1.1.22 og 1*0 5*1.1.22, 1*0 44,00                896 000kr                      35,00                 499 000kr                      

2021 Februar 11 0 1 1200 % 1*1.9.21, 9*1.1.22 og 1*0 1*0 84,00                1 711 000kr                  -                     -kr                              

2021 Mars 5 1 1 700 % 5*1.1.22 og 1*0 1*0 40,00                815 000kr                      -                     -kr                              

2021 April 4 0 1 500 % 3*1.1.22 og 1*0 1*0 24,00                489 000kr                      -                     -kr                              

2021 Mai 1 0 0 100 % 1*0 -                     -kr                              -kr                              

2021 Juni 1 0 0 100 % 1*0 -                     -kr                              -kr                              

2021 Juli 0 0 0 0 % -kr                              -kr                              

31 2 10 4230 % 4 726 000kr                  599 000kr                      

Kostnad ikke-rettighetsbarn 21/22 5 325 000kr                  


