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Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 

1 Fastsetting av framdriftsplan for prosessen samt foreløpige økonomiske 
rammer. 

Kommunestyret 19.06.18 

2 Budsjettkonferanse 1 med kommunestyret – overordnede problemstillinger 
og økonomiske utfordringer. 

Kommunestyret 19.09.18 

2 Utarbeidelse av konsekvensjustert årsbudsjett samt økonomiplan. Kommunalsjefer/ 
enhetsledere 

21.09.18 

3 Ferdigstillelse av konsekvensjustert budsjett + økonomiplan Adm.sjef September-
oktober 

4 Budsjettkonferanse 2 med kommunestyret. 

- gjennomgang av konsekvensjustert budsjett økonomiplan. 

-politiske signal til utredningsbehov. 

-budsjettsimulering for kommunestyret, adm. sjef og kommunalsjefer. 

Kommunestyret 23.10.18 

5 Presentasjon/ framlegg av tiltak for formannskapet/ adm.sjefs forslag til 
budsjett og økonomiplan.   

Adm.sjef 07.11.18 

6 Formannskapets arbeidsmøter Formannskapet November 2018 

7 Endelig forslag til årsbudsjett og økonomiplan Formannskapet 28.11.18 

8 Utlegging til alminnelig ettersyn 2 uker Formannskapet  Desember 2018 

9 Kommunestyrets vedtak vedr. årsbudsjett og økonomiplan Kommunestyret 12. desember 
2018 



Økonomiplanopplegget - overordnet 

● Stort sett videreføring av det opplegget 
kommunestyret vedtok i juni. 

● Barnehageprosjektet, skoleprosjektet og 
sykehjemsprosjektet er med. 

● Tallmaterialet noe usikkert – i prosess. 

● Opplegget er ikke bærekraftig. 

● Uavklarte samfunnsmessige premisser. 

● Administrasjonssjefen legger ikke fram en 
ØP i balanse.  

 



Hovedutfordringer 

8. november 2018 



Hovedutfordringer 

Befolkningsutvikling 

 

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Folketilvekst 2009-2017 

Utenlandsk nto.fl. Inenlandsk.nto.fl.

Fødselsoverskudd



Oppsummert 
befolkningsutvikling de siste 
10 årene: 
 
● Befolkningsvekst AK 242 personer (3,4 %) 

– Landet (10,3 %) 

 

● Innenlandsk nto.fl. -908 

● Utenlandsk  nto.fl   1030 

● Fødselsoverskudd 120  

 



Hovedutfordringer 

Svak vekst i frie inntekter 

 

● Alstahaug kommune hadde en svært svak 
vekst i frie inntekter fra 2018-2019. 
Kommunen mangler ca. 5 millioner kroner 
for å kompensere for lønns- og prisvekst. 

 



Hovedutfordringer 

Pensjonsutgifter 

 

● Kommunens pensjonsutgifter ventes å øke 
framover. I perspektiv 2022 er det 
beregnet ca. 6,6 millioner kroner høyere 
en i 2019.  

 



Hovedutfordringer 

Tjenesten for funksjonshemmede  

 

●  Nye brukere medfører kraftig utgiftsvekst 
som det ikke er tatt høyde for i tidligere 
økonomiplanopplegg. 

 



Hovedutfordringer 
 
Flyktningeområdet 

● Driften av asylmottaket opphørte i august 
2018. Dette medfører et inntektstap. 

● Alstahaug kommune har budsjettert med 
overskudd på ca.14 millioner innen 
flyktningeområdet framover, som følge av 
forventet bosetting av asylanter i 
kommunen. Dette er en usikker 
forutsetning, blant annet p.g.a nasjonal 
politikk på området.  

 



Hovedutfordringer 

Uspesifisert nedtrekk 

 

● I forrige vedtatte økonomiplan ble det 
foretatt et generelt nedtrekk på 4 millioner 
kroner, hvert år fra 2019. Dette må 
håndteres ved behandlingen av ny 
økonomiplan.  

 



Hovedutfordringer 

Eiendomsskatt 

 

● Det er foreslått endringer i reglene for tak 
og innkreving av eiendomsskatt. Dette vil 
medføre at kommunens potensiale her blir 
mindre. 

 



Hovedutfordringer 

Investeringer og gjeld: 

 

Kommunestyret har fattet vedtak om 
betydelige investeringer, i størrelsesorden 
350 millioner kroner. 

I perspektiv 2022 er det beregnet økning i 
kommunen kapitalkostnader på ca. 20 
millioner kroner. Rentenivået er økende. 

 

 



Hovedutfordringer 

Økonomisk ubalanse i ØP-perioden 

 

● Økonomiplanopplegget balanserer ikke. 
Administrasjonssjefen har saldert med 29 
millioner av disposisjonsfond. 



  B 2019 ØP 2020 ØP 2021 ØP 2022 

Bruk av 

disp.fond. 

 1 919 508  7 425 353  19 659 150    

Underskudd 

etter bruk av 

fond 

 0   0   8 706 417  25 872 416 

8. november 2018 



Kommunelovens § 60 

● «Vedtak om opptak av lån eller vedtak om 
langsiktig avtale om leie av bygninger, 
anlegg og varige driftsmidler som kan 
påføre kommunen eller fylkeskommunen 
utgifter ut over de fire neste budsjettår, er 
ikke gyldig før det er godkjent av 
departementet, dersom:» 

8. november 2018 



 

b. «Kommunestyret eller fylkestinget har 
 vedtatt å fastsette en økonomiplan uten 
 at alle utgifter er dekket inn på 
 økonomiplanen» 

8. november 2018 



Konsekvensen av å vedta en økonomiplan i 
ubalanse fremgår av Kommunelovens 

paragraf 60: 

 

ROBEK 
 

8. november 2018 



Bakgrunnen for at 
administrasjonssjefen legger fram 
et ubalansert økonomiplanopplegg 
er følgende: 
 

8. november 2018 



● Over flere år har administrasjonssjefen 
redegjort for kommunens økonomisk svake 
stilling og et forventet utfordringsbilde 
framover.  

● Administrasjonssjefen har videre foreslått en 
rekke innsparingstiltak for å forbedre 
kommuneøkonomien, men de tiltakene med 
størst økonomisk potensial er blitt forkastet i 
politiske prosesser.  

● Administrasjonssjefen ønsker derfor ikke på 
eget initiativ å fremme tidligere forkastede 
forslag på nytt 



● Administrasjonssjefen har advart mot den 
sterke gjeldsveksten. Det henvises her 
spesielt til administrasjonssjefens forslag 
høsten 2017.  

● Kommunestyret har gjennom to 
økonomiplanvedtak (desember 2017 og 
juni 2018) besluttet å øke gjelden langt 
over det administrasjonssjefen mener er 
forsvarlig.   

 
8. november 2018 



  2019 2020 2021 2022 

 Netto 
driftsresultat i 
kr. 

-2 451 000 -7 410 000 -28 251 000 -25 007 000 

Anbefalt nivå 12 250 000 12 250 000 12 250 000 12 250 000 

Differanse 14 701 000 19 660 000 40 501 000 37 257 000 

8. november 2018 



Status pågående prosjekter 

8. november 2018 



● Skole 

8. november 2018 



Iverksetting av endret 
skolestruktur i sentrum 

Reduksjon som følge av endret skolestruktur

Redusert antall lærere 6,5  mill

Redusert assistent 1,35 mill

Redusert bemanning SFO 1,0  mill

SUM 8,85 mill 

 
● Full års effekt er lagt inn fra 2020 

● For 2019 er det lagt inn innsparing på 2 mill 

● Innsparing på 1,5 mill innen spes.undervisning kommer i 
tillegg 

 8. november 2018 

Reduserer med 7 klasser høsten 

2019. 



● Skole 

● Barnehage 

● Sykehjem 

● Ny spilleflate 

8. november 2018 



Lokalisering av nytt hovedsykehus 

8. november 2018 



Hovedutfordringer 

 

Oslo Economics rapport: 

   

Et nytt sykehus i Mo i Rana vil medføre et 
befolkningstap på 944 personer. Blir 
sykehuset lokalisert i Sandnessjøen vil 
anslått befolkningsvekst være på 1777 
personer. 

 



● Frie inntekter for Alstahaug kommune er i 
2019 beregnet til 432 millioner kroner.  

 

● Dette vil si i gjennomsnitt knapt 58 000 
kroner pr. innbygger. Frie inntekter utgjør 
ca. 70 % av kommunens inntekter og 
inntektssystemet er bygd opp slik at 
befolkningsstørrelse og sammensetting har 
svært mye å si for inntektene. 

 
8. november 2018 



Lokalisering av nytt hovedsykehus 

 

  2018 Hoved-sykehus 

Mo i Rana  

Hoved-sykehus 

Sandnessjøen 

Differanse Mo i 

Rana - 

Sandnessjøen  

Folketall 7472  6528 9249 2721 

Aldersgruppen 

0-5 år 

  476    413   808  395 

Aldersgruppen 

6-15 år 

  866   736 1078  342 



  B 2019 ØP 2020 ØP 2021 ØP 2022 

Bruk av 

disp.fond. 

 1 919 508  7 425 353  19 659 150    

Underskudd 

etter bruk av 

fond 

 0   0   8 706 417  25 872 416 

8. november 2018 



Det videre arbeidet: 

● Budsjettdokumenter: 

● Administrasjonssjefens grunnlag 

● Gebyrgrunnlag 

● Budsjett for øvrige enheter 

● Øvrige dokumenter: 

● Kostra-analyse 

● Kommunaløkonomisk analyse 

● Spørsmål og svar 

● Omstillingsprosjektet (oppdatert oktober 2018 fordelt på valgt/ 

gjennomført/ iverksatt +tiltaksliste fra budsjettprosessen 2017) 

8. november 2018 





Det videre arbeidet: 

● Arbeidsplan for formannskapet fram til 
innstillingsmøtet ? 

8. november 2018 


