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ÅRSBUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024. VIRKSOMHETSPLANER.  
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret legger de fremlagte virksomhetsplanene, med de flertallsinnspill som 
har fremkommet i møtet, inn i grunnlaget for den videre budsjettprosessen (årsbudsjett 
2021 og økonomiplan 2021 – 2024). 

 
2. Budsjettdugnaden finner sted i …. dagene … og … 2020. 

 
Bakgrunn: 
I «Budsjettprosess 2021» er følgende fremdriftsplan satt opp; 
 
MÅNED AKTIVITET FORA 
Januar  Første fordeling av inntektsrammer på enhetene.  

Basert på budsjettvedtaket fra desember året før – 
med fordeling av «sekkeposter». 

 Enhetene starter utviklingen av virksomhetsplaner – 
innenfor de tildelte inntektsrammene. 

Formannskap 
 
 
Administrasjon 

Mars Oppsummering av status for prosessene. Administrasjon 
Mai Enhetene leverer sine første utkast av virksomhetsplaner. Formannskap, 

enhetsledere 
Juni  Kommuneproposisjonen er levert. 

 Kommunestyret sorterer tiltak, fremkommet i 
virksomhetsplanene.  Eventuell endring av ressurser 
til enhetene. 

Formannskap 
Kommunestyre 

September  Nye versjoner av virksomhetsplaner fra enhetene. 
 Budsjettdugnad (ultimo september/primo oktober). 

Formannskap 
Kommunestyre, 
enhetsledere, HTV 

Oktober – 
november 

Videre budsjettprosess, basert på konklusjoner fra 
budsjettdugnaden. 

Enhetsledere 
Formannskap 

November Rådmannens budsjettforslag legges frem. Formannskap 
Desember Budsjettvedtak Kommunestyre 
 
 
Saksutredning: 
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På grunn av pandemisituasjonen blir ikke enhetene sine første utkast til virksomhetsplaner 
presentert før i formannskapets møte i juni.  Dette har liten betydning for den videre 
prosessen.  Budsjettdugnaden ultimo september/primo oktober er den viktigste milepælen. 
 
Enhetenes utkast til virksomhetsplaner vil bli presentert i formannskapsmøtet 16.06. 2020.  I 
planene er de endringene i økonomisk rammene som ble vedtatt av kommunestyret i sak 
11/20 (møte 25.02. 2020) innarbeidet.  Planene viser hvordan disse endringene påvirker 
tjenesteproduksjonen i 2021.  
 
Årets utgave av virksomhetsplaner er første utgave av ett slikt dokument.  De vil variere i 
form og presentasjon, men det er lagt vekt på at de skal være etterprøvbare.  Med andre ord 
at de er forståelige, og dermed mulig å stille konkrete spørsmål til.  Det er å forvente at 
virksomhetsplanene vil utvikle seg gjennom de kommende år.  For å høste mest mulig erfaring 
er det ikke engasjert ekstern bistand i arbeidet. 
 
Vurdering: 
Forskjellen fra tidligere budsjettprosesser et at virksomhetsplanene tidlig gir endringssignaler.  
Budsjettdugnaden er her den viktigste arenaen.  På bakgrunn av signalene fra kommunestyret, 
så utvikles virksomhetsplanene videre, og blir lagt frem i forkant av budsjettdugnaden.  
Konklusjonene, som blir fattet under dugnaden, vil forhåpentligvis gi ett tydelig grunnlag og 
rammer for den siste delen av budsjettprosessen. 
 
Noen av tiltakene vil ha konsekvenser på tvers av enhetene.  Dette vil bli forsøkt vist i 
presentasjonen.  Ikke alle endringene vil ha 100 % effekt i 2021, og noen vil også kreve 
investeringer for å kunne oppfylles.  For den videre prosessen er det viktig at kommunestyret 
gir signaler om det er spesifikke tiltak som det eventuelt ikke er aktuelt å vedta.  I en slik 
situasjon er det viktig at det, fra politisk nivå, enten blir tilført ekstra midler eller at det pekes 
på hvor endringer kan aksepteres. 
 
I arbeidet er det langsiktige målet årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2024 – 2027, og at 
kommunens økonomi skal være i balanse på dette tidspunktet.  En endringsprosess, av den 
størrelsen som Dønna kommune har påbegynt, krever tid.  Spesielt siden det handler om 
fremtidige tjenester, og kvaliteten på disse, til kommunens innbyggere. 
 
Årsregnskapet for 2019, behandlet tidligere i møtet, viser utfordringen med å estimere 
inntektssiden i budsjettet.  Denne utfordringen påvirker naturligvis budsjettbalansen, og 
dermed også omstillingsbehovet. 
 
Når kommunestyret behandler første utkast til virksomhetsplaner, så har Stortinget gjort 
ferdig sin behandling av revidert nasjonalbudsjett.  Stortinget skal da også ha fattet vedtak om 
hvordan havbruksfondet skal utvikles og forvaltes.  Utfallet av behandlingen vil ha stor 
betydning for sikkerheten i anslagene av Dønna kommune sine fremtidige inntekter. 
 
I tillegg til å gi signaler i forhold til utkastene til virksomhetsplaner, så bør kommunestyret 
sette dato og sted for årets budsjettdugnad.  For det avsluttende arbeidet med budsjett og 
økonomiplan er det en fordel at dugnaden finner sted slik den er lagt inn i fremdriftsplanen. 



                                                                 DØNNA KOMMUNE 

 

 
Vedlegg:


