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Drifts- og investeringsbudsjett 2019. Økonomiplan 2019-2022. 

Alstahaug kommune  
 

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak 

 

 Uten innstilling. Innstilling foretas av formannskapet. 

 

Begrunnelse for vedtaket 

 

Kommunelovens paragraf 8.3. 

 

 

Vedlegg 

 

Alstahaug kommunes drifts- og investeringsbudsjett for 2019 og økonomiplan 2018-  

2022 Administrasjonssjefens grunnlag.  

Gebyrregulativ 2019. Administrasjonssjefens forslag.  

Omstillingsprosjektet. Rapport.  

Div. uttalelser, særbudsjetter m.m. til budsjettet. 

 

Saksutredning 

 

Lovgrunnlag 

  

Økonomiplan  

 

Økonomiplanens juridiske status med hensyn til balansering og behandling fremkommer 

av Kommuneloven § 44:  

 

1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan.  

 

2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår.  

 

3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og 

gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte 

oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.  

 

4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter, anvises 

dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. § 46 nr. 6 

5. Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens 

virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i 

planen.  

 

6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. 

Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved 

parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 

 

7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut 

til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller 

fylkestinget.  

Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen. 

https://www.alstahaug.kommune.no/budsjett-2019-oekonomiplan-2019-2022.473660.no.html
https://www.alstahaug.kommune.no/budsjett-2019-oekonomiplan-2019-2022.473660.no.html
https://www.alstahaug.kommune.no/budsjett-2019-oekonomiplan-2019-2022.473660.no.html
https://www.alstahaug.kommune.no/budsjett-2019-oekonomiplan-2019-2022.473660.no.html
https://www.alstahaug.kommune.no/budsjett-2019-oekonomiplan-2019-2022.473660.no.html
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8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering.  

 

Årsbudsjett  

 

Årsbudsjettet er et bevilgningsvedtak, og dermed en bindende plan for kommunens 

midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Kommunen kan ikke foreta utbetalinger 

eller pådra seg utgifter i året ut over de bevilgninger som er fastsatt i årsbudsjettet for 

budsjettåret, med unntak av eventuelle rettslige forpliktelser. Kommunestyrets 

bevilgninger i budsjettet er bindende for underordnete organer. Budsjettet skal være 

realistisk og fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan 

forvente i det aktuelle budsjettåret. 

 

Budsjettprosess 

 

Alstahaug kommunestyre vedtok følgende tids- og aktivitetsplan for budsjettprosessen i 

møte den 19.06.18: 

 

 Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 

1 Fastsetting av framdriftsplan for prosessen 
samt foreløpige økonomiske rammer 

Kommunestyret 19. juni 2018 

2 Budsjettkonferanse med kommunestyret – 
overordnede problemstillinger og 
økonomiske utfordringer. 

Kommunestyret 19. september 2018 

3 Utarbeidelse av konsekvensjustert 
årsbudsjett + økonomiplan.  Innspill til 
investeringsbudsjettet.    

Kommunalsjefer/ 
enhetsledere 

21.september 2018 

4 Arbeidsmøte i formannskapet Formannskap 26. september 2018 

5 Ferdigstillelse av konsekvensjustert 
årsbudsjett + økonomiplan   

Adm. sjef September-oktober 

6 Budsjettkonferanse 2 
- gjennomgang av konsekvensjustert 
budsjett.       
- politiske signal til utredningsbehov.                           
- presentasjon av omstillingstiltak, - 
budsjettsimulering for kommunestyret, 
adm. sjef og kommunalsjefer 

Kommunestyret 23. oktober 2018 

7 Presentasjon/framlegg av 
administrasjonssjefens forslag til budsjett 
og økonomiplan   

Formannskap 7. november 2018 

8 Formannskapets arbeidsmøter Formannskap November 2018 

9 Endelig forslag til årsbudsjett og 
økonomiplan. Formannskapets innstilling. 

Formannskap 28. november 2018 

10  Utlegging til alminnelig gjennomsyn 2 uker Formannskapet 28. november – 12. 
desember 2018 

11 Kommunestyrets vedtak: Årsbudsjett og 
økonomiplan.  

Kommunestyret 12. desember 2018 

 

 
Formannskapet har behandlet saken i tre arbeidsmøter i tillegg til innstillingsmøtet. 

 

Driftssituasjonen  
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For ytterligere kommentarer til driftsituasjonen og kommunens utfordringer, henvises til 

budsjettdokumentet. Administrasjonssjefen peker i den forbindelse spesielt på 

kommentarene knyttet til usikkerhet om befolkningsutviklingen framover. 

 
Økonomisk ubalanse 

 
Økonomiplanopplegget balanserer ikke i ØP- perioden. Administrasjonssjefen har saldert 

med 29 millioner av disposisjonsfond fordelt på ca. 2 millioner i 2019, ca. 7,5 millioner 

kroner i 2020 og knapt 19,7 millioner kroner i 2022. Dette gir da et udekket merforbruk 

på ca. 8,7 millioner kroner i 2021 og 25,9 millioner kroner i 2022 og årene framover.    

Konsekvensen av å vedta en økonomiplan i ubalanse fremgår av Kommunelovens 

paragraf 60: 

1) 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 utover de fire neste budsjettår, er ikke gyldig før det er godkjent av 

departementet, dersom: 

a) Kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt å fastsette et årsbudsjett uten at 

alle utgifter er dekket inn på budsjettet, 

b) Kommunen eller fylkestinget har vedtatt å fastsette en økonomiplan uten at alle 

utgifter er dekket inn på økonomiplanen 

c) Kommunestyret eller fylkestinget etter § 48 nr. 4 har vedtatt at et 

regnskapsmessig underskudd skal fordeles ut over det påfølgende budsjettåret 

etter at regnskapet er framlagt, 

d) Kommunen eller fylkeskommunen ikke følger vedtatt plan for dekning av 

underskudd, eller 

e) Departementet har fattet vedtak etter inndelingslova § 16a. 

 

2) Dersom et av vilkårene i første ledd bokstav a-d er oppfylt, skal departementet 

føre kontroll med lovligheten av kommunestyrets eller fylkestingets 

budsjettvedtak. 

 

3) Departementet skal opprette et register over alle kommuner og fylkeskommuner 

som er underlagt godkjenning. Enhver har rett til å gjøre seg kjent med det som 

er registrert i registeret og få utskrift av dette. 

Vedtar kommunestyret en økonomiplan i ubalanse, vil følgelig kommunen bli 

innmeldt på ROBEK   tidlig i 2019.   
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Det vil følgelig være formannskapets oppgave å utarbeide en balansert 

økonomiplaninnstilling, jfr. kommunelovens paragraf 44, pkt. 6. 

Bakgrunnen for at administrasjonssjefen legger fram et ubalansert økonomiplanopplegg 

er følgende: 

 

Over flere år har administrasjonssjefen redegjort for kommunens økonomisk svake 

stilling og et forventet utfordringsbilde framover. Administrasjonssjefen har videre 

foreslått en rekke tiltak for å forbedre kommuneøkonomien, men mange av de med 

størst økonomisk potensial er blitt forkastet i de politiske prosesser. 

 

Administrasjonssjefen ønsker derfor ikke på eget initiativ å fremme tidligere forkastede 

forslag på nytt. 

 

Administrasjonssjefen har advart mot den betydelige gjeldsveksten. Det henvises her 

spesielt til administrasjonssjefens forslag høsten 2017. Kommunestyret har gjennom to 

økonomiplanvedtak, i desember 2017 og juni 2018, besluttet å øke gjelden langt ut over 

det administrasjonssjefen mener er forsvarlig.   

 

Det økonomiske opplegget i administrasjonssjefens grunnlag er forutsatt å gi følgende 

resultater i ØP-perioden på de økonomiske indikatorene netto driftsresultat, lånegjeld og 

disposisjonsfond: 

 

 2019 2020 2021 2022 

Netto 
driftsresultat i % 
av dr.inntektene 

-0,3 -1,1 -4,0 -3,6 

 

Anbefalt minstenivå er 1,75 %.   Det er viktig å ha et stabilt driftsresultat som kan bidra 

til egenkapital til investeringer, styrking av likviditeten og som økonomisk buffer for å 

møte framtidige utfordringer.      

For å oppnå anbefalt nivå må en ha et positivt resultat det enkelte år på ca. 12 250 000 

kroner. Dette betyr følgende: 

 

 2019 2020 2021 2022 

Netto 
driftsresultat  

-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 

 
Etter dette opplegget vil lånegjelden ved utgangen av 2022 være på 1188 mill. kr  

 

 2019 2020 2021 2022 

Lånegjeld pr. 
31.12.(mill.kr.) 

1008 1168 1201 1188 

 
 B 2019 ØP 2020 ØP 2021 ØP 2022 

Bruk av disp.fond. 1 919 508 7 425 353 19 659 150 0 

Avsetting til disp 
fond 

0 0 0 0 

 



Side 6 av 9 

 

 

Det er i perioden forutsatt brukt 29 millioner kroner av disposisjonsfond. I realiteten er 

dette alle kommunens frie fond (ekskl. havbruksfondet). Dette er ikke bærekraftig. 

 

Driftsbudsjett/ ØP 

 

For kommentarer til driftsbudsjettet henvises til budsjettdokumentet. Sammenfatning 

av administrasjonssjefens forslag til driftstiltak i ØP-perioden: 

 
- - 

2019 2020 2021 2022 
- 

Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett  1 700 508 -127 320 15 381 232 9 938 396 

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett  0 8 737 672 14 169 335 17 119 020 

Valgte driftstiltak  -1 700 508 -8 610 352 -20 844 150 -1 185 000 

Mer-/mindreforbruk budsjettversjon  0 0 8 706 417 25 872 416 

- 

Valgte tiltak 
- 

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett  0 8 737 672 14 169 335 17 119 020 

    Rådmammen investering 2018  0 8 737 672 14 169 335 17 119 020 
- 

Politisk utvalg  -135 000 -135 000 -135 000 -135 000 

    Politisk utvalg - reduksjon medlemmer politiske utvalg  -135 000 -135 000 -135 000 -135 000 

        Politiske utvalg (1020)  -135 000 -135 000 -135 000 -135 000 
- 

IKT  100 000 0 0 0 

    :  Applikasjonsdrift GISLINE/KOMTEK/QMS for HALD  100 000 0 0 0 

        IKT (1120)  100 000 0 0 0 
- 

Bygg og eiendom  604 000 0 0 0 

    Radonkartlegging-overført fra 2017.  100 000 0 0 0 

        Bygge- og eiendomskontoret (6000)  100 000 0 0 0 

    Skifte tak Sorenskrivergården 2018  504 000 0 0 0 

        Bygge- og eiendomskontoret (6000)  504 000 0 0 0 
- 

Helse  -500 000 -650 000 -650 000 -650 000 

    Helse, Fysioterapi, Turnusfysioterapeut  -350 000 -350 000 -350 000 -350 000 

        Fysioterapi (3076)  -350 000 -350 000 -350 000 -350 000 

    Helse. Helsestasjon, redusere helsesøstertilbud  -150 000 -300 000 -300 000 -300 000 

        Helsestasjon (3001)  -150 000 -300 000 -300 000 -300 000 
- 

Tjeneste for funksjonshemmede  -300 000 -400 000 -400 000 -400 000 

    TFF: ambulerende tjenester: økt egenandel praktisk bistand og 
opplæring 

 -300 000 -400 000 -400 000 -400 000 

        Støttekontakttjenester (3531)  -300 000 -400 000 -400 000 -400 000 
- 

Kommunalteknisk avdeling  450 000 0 0 0 

    Komtek: Forkjørsvei Novikveien  150 000 0 0 0 

        Veger (6400)  150 000 0 0 0 

    Sandneselva ferdigstilling av prosjet.  300 000 0 0 0 

        Park -idrett (6240)  300 000 0 0 0 
- 

Finansieringstransaksjoner  -1 919 508 -7 425 352 -19 659 150 0 

    Avbalansering adm.sjefens grunnlag  -1 919 508 -7 425 352 -19 659 150 0 

        Interne finansieringstransaksjoner (8930)  -1 919 508 -7 425 352 -19 659 150 0 



Side 7 av 9 

 

 

 

Investeringsbudsjett/ ØP 

For kommentarer til investeringsbudsjettet henvises til 

budsjettdokumentet.  

 

Følgende tiltak er medtatt i administrasjonssjefens grunnlag:  

 

Ikke selvfinansierende prosjekter 

Prosjekter

Kalkyle 

økonomipl.

Budsjett 

2019

ØP              

2020

ØP              

2021

ØP              

2022

19110 - iPad til politikere 125 125

19111 - Fakturadistribusjon 208 208

19112 - Altinn integresjon 100 100

19113 - Office 2016 lisenser 143 143

19121 - Telefoni 740 740

19114 - Visma Flyt barnehage 181 181

19126 - Digitaliseringsstrategi 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000

19320 - Hardbruksboliger 6 000 0 6 000

19359 - AP Sykehjem vers. 19.06.18 245 831 97 913 147 919

19416 - Digitalt mottak 600 600

19563 - Stor barnehage byen vers 12.06.18 72 996 53 001 19 995

19568 - AP skole alt. D vers 12.06.18 118 500 56 500 6 500 55 500

19713 - E-byggesak 211 211

19728 - Beltemaskin (graver) 1 750 1 750

19739 - Infrastruktur boliger S. Herses gt 688 688

19900 - Egenkapitaltilskudd 8 400 2 100 2 100 2 100 2 100

19890-Kraftlaget 2 400 600 600 600 600

Sum prosjekter 462 873 215 860 184 114 59 200 3 700

Finansiering

Salg AM 4 000 0 4 000

Ref/tilskudd 93 154 35 244 52 510 2 700 2 700

MVA kompensasjon 90 395 42 612 36 283 11 300 200

Lån 275 324 138 003 91 321 45 200 800

Sum finansiering 462 873 215 859 184 114 59 200 3 700

 

 

Prosjekter

Kalkyle 

økonomipl.

Budsjett 

2019

ØP              

2020

ØP              

2021

ØP              

2022

19670-Rehab. vann 37 500 7 500 7 500 7 500 15 000

19670-Rehab. avløp 34 000 7 500 7 500 7 500 11 500

19680-Slamavskiller Ura og Segelbergan 7 250 7 250 0 0 0

Sum bruk av lån 78 750 22 250 15 000 15 000 26 500

 
Nye opplysninger etter at administrasjonssjefens grunnlag ble fremlagt:   

 

Befolkningsutvikling. 

 

SSB publiserte nye befolkningstall pr. 1. oktober, den 20. november. Alstahaug mistet i 

3. kvartal 44 

innbyggere og hadde et folketall på 7428..  

 

Som vi har redegjort for tidligere, ser det ut til at den utenlandske nettoflyttingen som 

tidligere har  

kompensert for den negative innenlandske nettoflyttingen, nå svikter. I 3.kvartal var 

den utenlandske nettoflyttingen negativ med -3 personer. 
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De frie inntektene for 2019 er i hovedsak knyttet opp mot folketallet pr. 1. juli 2018.   

Nord- Norgetilskuddet og inntektsutjevningen er imidlertid knyttet opp mot folketallet 

pr. 1. januar 2019. Svakere befolkningsutvikling vil også ha betydning for kommunens 

ordinære skatteinntekter. 

 I administrasjonssjefens grunnlag er det lagt til grunn samme folketall 1. januar 2019 

som 1. juli 2018,  

7472. 

 

Hvis kommunen i 4. kvartal ikke oppnår en folketilvekst 

tilsvarende befolkningsnedgangen 3. kvartal, 

er de frie inntektene budsjettert for høyt i 2019, anslagsvis med ca. 1,5 millioner 

kroner. Konsekvensen for ØP-perioden er betydelig større. 

 

Regnskapsrapportering. 

 

Det henvises til administrasjonssjefens kommentarer til regnskapsrapport pr. 31.10.18. 

 

«Kommunenes frie midler i form av fond er tilnærmet disponert fullt ut i 

økonomiplanperioden og 

det vil ikke være noe å hente av fondet til budsjettregulering pr. 31.10.18.  

 

Dette betyr at kommunen styrer mot et underskudd i 2018 på ca. 5 mill.kr.» 

 

Konklusjon 

 

Det er formannskapet som i.h.t. kommunelovens paragraf 8.3 utarbeider 

budsjettinnstilling. 

 

Følgende formulering tilfredsstiller de formelle krav til innstilling: 

1. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til driftsbudsjett for 2019, 

slik det fremgår av vedlagte tabeller.  

 

2. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til investeringsbudsjettet 

for 2019 med de finansieringsplaner som framgår av vedlagte tabeller.  

 

3. Administrasjonssjefen delegeres fullmakt til å godkjenne øvrige vilkår for låneopptak 

rentesatser, låneinstitusjoner m.v.).  

 

4. Eventuell refinansiering av eksisterende lån delegeres til administrasjonssjefen både 

med hensyn til opptak og vilkår.  

 

5. Alstahaug kommunestyre vedtar de kommunale betalingssatser, avgifter og gebyrer 

slik det fremgår av formannskapets innstilling til Gebyrregulativ for 2019.  

 

6. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2019 etter de maksimale satser som 

Stortinget vedtar.  

 

7. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 

6. juni 1975 (eiendomsskatteloven) §§ 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 

og 4 videreføres i 2019 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele 

kommunen. Den generelle skattesatsen er 7,0 promille. I medhold av 

eiendomsskatteloven paragraf 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats 

som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4,5 promille. Ved taksering og 

utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter 

(19.04.2018 - sak nr 09/18). Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Nyoppført 
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bygning som benyttes som bolig fritas for eiendomsskatt i 1 år, eller til kommunestyret 

endrer eller opphever fritaket, jf. eiendomsskatteloven § 7 c. I medhold av 

eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for 

eiendomsskatt (etter søknad) dog begrenset til bygg som er fredet etter 

kulturminneloven. Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en 

kommune et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt i medhold av § 7 bokstav a.  

Kommuner som i 2018 skrev ut skatt på verk og bruk kan fra 2019 til 2024 skrive ut 

skatt på et særskilt fastsatt grunnlag. Grunnlaget er differansen mellom ny takst for 

objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Det skrives ut skatt på det særskilte 

skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 

første ledd første pkt). 

 

8. Det tas opp et kassakredittlån på 50 millioner kroner for budsjetterminen 2019.  

 

9. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til økonomiplan for 

Alstahaug kommune for perioden 2019– 2022 slik det framgår av vedlagte tabeller.  

  

 

Børge Toft 

Administrasjonssjef 

 

 


