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Økonomiplan 2021 - 2024 - Årsbudsjett 2021  
 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

 

Uten innstilling. Det er Formannskapet som fremmer innstillingen. 

 

Begrunnelse for vedtaket 

 

Kommunelovens paragraf 14-2. 

 

 

Vedlegg 

Alstahaug kommunes drifts- og investeringsbudsjett for 2021 og økonomiplan 2021-  

2024 Rådmannens grunnlag.  

Gebyrregulativ 2020. Administrasjonssjefens forslag.  

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

 

 

Saksutredning 

 

Lovgrunnlag 

 

Ny kommunelov gjelder fra 2020 og de mest sentrale bestemmelsene om økonomiplan 

og årsbudsjett framkommer av paragrafene 14-1 til 14-5. 

 

§ 14-1.Grunnleggende krav til økonomiforvaltningen 

Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske 

handleevnen blir ivaretatt over tid. 

Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide samordnete og realistiske planer for 

egen virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets eller regionens utvikling. 

Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte 

som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser 

kan innfris ved forfall. 

 

§ 14-2.Kommunestyrets og fylkestingets plikter 

Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta 

a) økonomiplanen og årsbudsjettet 

b) årsregnskapene og årsberetningene 

c) finansielle måltall for utviklingen av kommunens eller fylkeskommunens økonomi 

d) regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement) 

e) regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement). 

🔗 

§ 14-3.Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommuneloven#shareModal
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Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal 

vedtas før årsskiftet. 

Årsregnskapene og årsberetningene skal vedtas senest seks måneder etter 

regnskapsårets slutt. Hvert årsregnskap skal behandles samtidig med tilhørende 

årsberetning. Vedtaket om årsregnskap skal angi hvordan et eventuelt merforbruk i 

driftsregnskapet skal dekkes inn. 

Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, 

årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Kontrollutvalget skal uttale seg til 

kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og årsberetningene før 

formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. I kommuner og fylkeskommuner 

med parlamentarisk styreform innstiller kommunerådet eller fylkesrådet til vedtak. 

Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som 

foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget 

behandler den. Dette gjelder ikke for innstillinger om endring i vedtatt økonomiplan eller 

årsbudsjett. 

Økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapene, årsberetningene og 

saksdokumentene fra det innstillende organet skal sendes departementet til orientering. 

Dette gjelder også revisjonsberetningen og kontrollutvalgets uttalelser til 

årsregnskapene og årsberetningene. Departementet kan gi forskrift om frister for disse 

oversendelsene. 

Økonomiplan og årsbudsjett § 14-4: 

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i 

kommunale og regionale planer skal følges opp. 

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets 

prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og 

årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens eller 

fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige 

forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i 

budsjettåret. 

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, 

fullstendige og oversiktlige. 

Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet 

skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme 

måte som økonomiplanen. 

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- 

og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd. 

Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og 

oversikter over utviklingen i gjeld. 

 

§ 14-5.Årsbudsjettets bindende virkning. Budsjettstyring 

Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret, fylkestinget og underordnete 

organer. Første punktum er ikke til hinder for at kommunestyret eller fylkestinget kan gi 

et underordnet organ myndighet til å avgjøre at deler av en bevilgning i driftsbudsjettet 

skal benyttes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet. Første punktum gjelder 

ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen har en rettslig plikt til å 

foreta. 
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Kommunestyret eller fylkestinget skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for 

å oppfylle lovens krav om realisme og balanse. 

Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller 

fylkestinget om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis 

utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i 

årsbudsjettet. 

Hvis årsregnskapet legges fram med et merforbruk i driftsregnskapet, skal 

kommunedirektøren foreslå endringer i årets budsjett. Saken skal behandles av 

kommunestyret eller fylkestinget senest 30. juni. 

 

Budsjettprosess 

 
Alstahaug kommunestyre vedtok følgende tids- og aktivitetsplan for budsjettprosessen i møte den 
18.06.20, sak 31/ 20: 

 

Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 

1 Budsjettkonferanse med 

formannskapet 

Rådmann 09.06. 

2 Prosess/ rammer budsjett ØP Formannskapet 10.06.  

3 Prosess/ rammer budsjett ØP Kommunestyret 18.06.  

4  Budsjettrundskriv sendes ut Økonomisjef 26.06.  

5 Workshops budsjettarbeid 

kommunalsjefer/ enhetsledere 

Økonomisjef 27.08. og 28.08. 

6 Frist for utarbeidelse av 

konsekvensjustert årsbudsjett + 

økonomiplan .  Innspill til 

investeringsbudsjettet.    

Kommunalsjefer/ 

enhetsledere 

18.09. 

7 Frist for driftstiltak. Kommunalsjefer/ 

enhetsledere 

05.10. 

8 Ferdigstillelse av årsbudsjett + 

økonomiplan.   

Rådmann September-

oktober 

9 Budsjettkonferanse med 

kommunestyret. 

Framlegging av grunnlag til budsjett 

og ØP. 

Rådmann 28.10. og 29.10.  

10 Formannskapets arbeidsmøter Formannskap November   

11 Endelig forslag til årsbudsjett  og 

økonomiplan . Formannskapets 

innstilling. 

Formannskap 02.12. 

12 Utlegging til alminnelig gjennomsyn  

2 uker 

Rådmann Desember  

13 Kommunestyrets sluttbehandling  Kommunestyret 16. 12. 

 

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

Driftssituasjonen  

Kommunens økonomiske situasjon er svak basert på indikatorene netto driftsresultat, 

lånegjeld og disposisjonsfond.  
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Netto driftsresultat 

 
 

Lånegjeld 

 

 
 

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

budsjettdokumentet og Kommunaløkonomisk analyse. 

 

Kortversjon av det økonomiske opplegget i rådmannens grunnlag. 

Drift 

Konsekvensjustert budsjett med de utfordringer som er skissert i budsjettdokumentet 

medførte at konsekvensjustert budsjett og ØP hadde følgende underbalanse: 
(mill.kr.) 

 Budsjett 2021 ØP 2022 ØP 2023 ØP 2024 

-30,0 -34,0 -36,3 -37,3 

 

Den økonomiske situasjonen framover må karakteriseres som svært vanskelig.  

Rådmannens grunnlag må derfor nødvendigvis bli et kompromiss der ulike elementer 

vektlegges.   

 

Rådmannen foreslår en utsettelse av innfasing av de økonomiske måltallene med 1 år. 

Dette innebærer at en må benytte ca. 9,4 mill.kr. av disposisjonsfond i 2021 samt 

anslåtte inntekter fra havbruksfondet på 5 mill.kr. for å saldere budsjettet for 2021. 

For perioden 2022-2024 foreslås at beregnede inntekter fra havbruksfondet på 5 

millioner kroner årlig, avsatt til disposisjonsfond. Det økonomiske opplegget innebærer 

følgende netto driftsresultat framover. 

 

Det er også forutsatt at kommunens merutgifter i forbindelse med koronapandemien, 

beregnet til ca. 4,4 millioner kroner blir dekket av Staten.  

  

 R2019 B2020 B2021 ØP2022 ØP2023 ØP2024 

Netto 

driftsresultat  

-9 953 000 -17 598 
000  

-11 890 000 2 980 000 7 291 000 11 382 000 

I % -1,3 -2,4 -1,6 0,4 1,0 1,5 

 

Vedtatt måltall som gjenspeiler anbefalt nivå på 1,75 % innebærer et netto driftsresultat 

på ca. 12,9 millioner kroner. 

  

 

 R 2019 B2020 B 2021 ØP 2022 ØP 2023 ØP 2024 

Netto bruk 

av disp.fond 

-3 192 

000 

-15 377 

000 

-9 896 

000 

4 500 000   8 576 

000 

12 600 

000 

       

 

Disposisjonsfondet bør ideelt sett være større enn premieavviket, for å unngå svekket 

likviditet. Kommunen har en målsetting om å ha 8 % av driftsinntektene på disp. fond, 

ca. 60 mill. kr. Ved utgangen av 2019 var disp. fondet på i overkant av 39 millioner 

kroner. 

 

Etter gjennomgang av kuttforslagene står en fremdeles igjen med ca. 13 millioner i 

omstillingskrav i perspektiv 2024.   Dette er et uspesifisert nedtrekk som er fordelt på 

kommunalsjefområdene.  

 

Omstillingsbehovet er større enn dette, da nødvendig utbygging av infrastruktur 

innenfor eldreomsorgen med driftskonsekvenser ikke er medtatt i dette økonomiske 

opplegget. 

 

Rådmannen foreslår derfor at det dras i gang et omstillingsprosjekt i 2021 med sikte på 

å redusere driften med 30 millioner kroner i 2024. Det foreslås å innhente ekstern 
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bistand og søke skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Det er avsatt kr. 500 000 som 

kommunal egenandel i 2021. 

 
Sammenfatting av foreslåtte driftstiltak i ØP-perioden. 

For kommentarer til driftsbudsjettet henvises til budsjettdokumentet. Sammenfatning 

av rådmannens forslag til driftstiltak i ØP-perioden: 

 

- - 

2021 2022 2023 2024 

    Politisk sekretariat- Nedgang i reiseaktivitet: Corona  -160 000 0 0 0 

        Politiske utvalg (1020)  -115 000 0 0 0 

        Kommune og stortingsvalg (1030)  -20 000 0 0 0 

        Rådmannen (1100)  -25 000 0 0 0 

    Rådmannen. Omstilling.  500 000 0 0 0 

    IKT- oppsigelse av Chatboten Sigrid +  -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 

    Bygg og eiendom - Forbeholdt utskifting av leasingbiler  -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

    Bygg og eiendom - Fortsatt utleie på Rådhuset  -300 000 -300 000 0 0 

    Bygg og eiendom - Justert timepris prosjekt  -100 000 0 0 0 

    Bygg og eiendom - Oppsigelse av lager på NAV  0 -120 000 -120 000 -120 000 

    Bygg og eiendom - selge Tjøtta eldresenter  -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

    Stab/ støtte. omstillingskrav. 2022-2024.  0 -1 770 000 -1 810 000 -1 890 000 

    OK adm 60% stilling vakant  -500 000 0 0 0 

        Barnehager generelt (2400)  -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

        Sandnes barnehage (2421)  -14 000 -14 000 -14 000 -14 000 

        Stamnes barnehage (2430)  -7 300 -7 300 -7 300 -7 300 

        Søvik barnehage (2440)  -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 

        Tjøtta barnehage (2460)  0 0 0 0 

        Ura barnehage (2480)  -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 

        Skoler generelt (2600)  -615 000 -615 000 -615 000 -615 000 

        Bjarnetjønna skole (2620)  -58 000 -58 000 -58 000 -58 000 

        Sandnes barneskole (2650)  -35 300 -35 300 -35 300 -35 300 

        Sandnessjøen ungdomsskole (2660)  -77 000 -77 000 -77 000 -77 000 

        Søvik skole (2670)  -32 000 -32 000 -32 000 -32 000 

        Tjøtta skole (2680)  -11 500 -11 500 -11 500 -11 500 

        Ura skole (2690)  -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 

    Oppvekst/kultur. Beregnet omstillingskrav 2022-2024.  0 -4 300 000 -4 450 000 -4 610 000 

- 

    Endret struktur skole og barnehage  0 -1 595 000 -3 500 000 -5 000 000 

        Søvik barnehage (2440)  0 0 700 000 700 000 

        Tjøtta barnehage (2460)  0 -455 000 -1 700 000 -1 700 000 

        ikke kommunale barnehager (2550)  0 0 0 -1 500 000 

        Søvik skole (2670)  0 -1 140 000 -2 500 000 -2 500 000 

    OK Voksenopplæring generelt kutt  -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

    OK Kulturskole avslutte kjøp av plasser hos Fyret  -83 700 -162 400 -162 400 -162 400 
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    OK Kulturskole kutt av 50 plasser  -225 000 -380 500 -380 500 -380 500 

    OK Kulturbadet: Reduksjon tek.ressurs storsal  -130 000 -375 000 -375 000 -375 000 

    OK Kulturbadet: Stengt bad på mandag ettermiddag  -346 000 -691 000 -691 000 -691 000 

    OK  Bosetting av enslige mindreårige, generelt kutt  -503 785 -503 785 -503 785 -503 785 

    Helse Fysioterapi Fase ut 50 % driftstilskudd  0 -100 000 -220 000 -220 000 

    300 Helse, psykisk helse og rus - ikke kontinuere 
brukerrepresentant 

 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 

    300 Helse, psykisk helse og rus, ikke ansette lovpålagt psykolog 
ett år 2020 

 -800 000 0 0 0 

    300 Helse, psykisk helse og rus, ikke ansette lovpålagt psykolog 
ett år 2020 i økonomiplanperioden 

 0 -800 000 -800 000 -800 000 

    NAV Alstahaug vakant stilling  -230 000 0 0 0 

    Helse-velferd. Omstillingskrav  2022-2024.  0 -5 960 000 -6 261 000 -6 550 000 

    TFF Administrasjon Fortsatt omstilling  -500 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

    TFF Avlastningsbolig Redusert åpningstid  -600 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

    TFF Fortsatt omstilling Omsorg og mestring  -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000 

    6100 - Vakanse stilling 30 %  -200 000 0 0 0 

    6150 - Brannvern - Grunnkurs konstabler  200 000 0 0 0 

    6151 - Feierlærling  0 0 0 0 

    6200 Komtek - kurs  -40 000 0 0 0 

    6240 Park Idrett - Vakanse  -125 000 0 0 0 

        Kommunalteknisk enhet (6200)  -340 086 -773 083 -982 000 -982 000 

        Planenhet (6600)  0 -162 359 -381 146 -410 379 

    6600 Plan Kurs  -42 000 0 0 0 

    Samfunnsutvikling. Omstillingskrav 2022-2024.  0 -600 000 -610 000 -611 000 

        Kommunalteknisk enhet (6200)  0 -600 000 -610 000 -611 000 

    1105 Næring Kurs  -31 000 0 0 0 

    Bytte programvare for elektronisk kjørebok  -20 000 -110 000 -110 000 -110 000 

    Tilskudd/ kontigenter. Beregnet omstillingskrav 2022-2024.  0 -331 659 -356 473 -391 423 

    Finans. Anslag inntekter fra havbruksfondet avsettes til 
disp.fond. 

 -5 000 000 0 0 0 

        Overføringer fra staten (8045)  -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 

        Interne finansieringstransaksjoner (8930)  0 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

    Finans. Korona. Anslag på bevilgning tilleggsproposisjon 
november. 

 -4 430 000 -4 430 000 -4 430 000 -4 430 000 

    Finans. Renonsere på krav til avsetting. Alt. 3.  Sees i 
sammenheng med havbruksfond.Måltall. 

 0 -4 500 000 -5 000 000 -5 000 000 

    Finans. Saldering med disp.fond 2021.  -9 396 442 0 0 0 

Investering 

Det er foreslått tiltak i investeringsbudsjettet på nærmere 260 millioner kroner i 

økonomiplanperioden. Det er forutsatt ordinære låneopptak på ca. 112 millioner kroner. 
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I tillegg formidlings-lån på ca. 95 millioner kroner. Det vises til spesifikasjon over 

investeringsprosjekter i del 4 av dokumentet. 

 

Ikke selvfinansierende prosjekter. 

Prosjekter

Kalkyle 

økonomipl.

Budsjett 

2021

ØP              

2022

ØP              

2023

ØP              

2024

18719 - Innløsing grunn 704 704

19575 - Skolestruktur sentrum 07.12.18 29 792 23 633 6 159

19785 - Newtonrommet i kommunla lokaler 3 173 3 173

20335 - Planlegging pleie- og omsorg 2 000 2 000

20454 - Anskaffelse av overtenningskont. 375 125 125 125

20545 - Høyderedskap, brukt 1 500 1 500

20716 - Overføring av komm.eiendom 159 159

20724 - Bredbånd - egenandel 2019 450 450

21104 - Elements 1 101 1 101

21105 - Enterprise Pluss 150 150

21127 - Digitaliseringsstrategi, alt 2 2 000 500 500 500 500

21200 - Inventar/utstyr skole 500 500

21320 - Hardbruksboliger 9 000 9 000

21330 - Bil Ergoterapi 400 400

21604 - Utkjøp leasingbiler 525 525

21605 - Kjøp ny renholdsmaskiner 200 200

21733 - Asfaltering 2021 3 752 938 938 938 938

21750 - TS: Jektskarvn-Brattåsvn del 1 5 500 5 500

21900 - Egenkapitaltilskudd 9 111 2 278 2 278 2 278 2 278

23412 - Ny Hall, SP-R-H-BL 2020 5 000 0 5 000

920 -Viderelån formidlingslån 116 557 39 433 25 086 25 713 26 325

Sum prosjekter 191 948 92 268 35 086 34 554 30 041

Finansiering

Ref/tilskudd 41 433 17 476 7 364 7 991 8 603

MVA kompensasjon 10 811 7 665 1 545 1 313 288

Lån 139 705 67 128 26 177 25 250 21 150

Sum finansiering 191 948 92 268 35 086 34 554 30 041

 
 

Selvfinansierende prosjekter 

Prosjekter

Kalkyle 

økonomipl.

Budsjett 

2021

ØP              

2022

ØP              

2023

ØP              

2024

20672-Rehab vann alt 2 37 500 7 500 7 500 15 000 7 500

20672-Rehab avløp alt 2 30 000 7 500 7 500 7 500 7 500

Sum bruk av lån 67 500 15 000 15 000 22 500 15 000

 
 

Netto lånegjeld i ØP-perioden blir med dette som følger: 
(mill.kr.) 

   R 2019 B 2020 B 2021 ØP 2022 ØP 2023 ØP 2024 

Netto 

lånegjeld 

803 833 847 840 833 813 

I % av 

dr. innt. 

103 110 112 111 110 107 

Måltallet er 100, korrigert for havnevesenets gjeld. 

 

Utfyllende opplysninger om eiendomsskatt 
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Alstahaug kommune gjennomførte omtaksering av alle eiendommer i hele kommunen i 

2009 med virkning fra 2010. En alminnelig omtaksering av alle skattepliktige 

eiendommer skal skje til samme tid, og nye takster må få virkning fra samme skatteår.  

Hovedregelen er at alminnelig taksering skal skje hvert tiende år (esktl. § 8 A-3). 

Unntak 1 – esktl. 8 A-3 (2). Dersom det foreligger særlige grunner kan kommunestyret 

vedta at ny taksering skal skje tidligere, eller senere enn dette, men ikke senere enn 3 

år etter at den siste alminnelige taksering skulle ha skjedd. 

Unntak 2 – esktl. § 8 A-4. Istedenfor ny alminnelig taksering kan kommunestyret gjøre 

vedtak om å øke verdien (taksten) som eiendommen ble satt til ved den siste 

alminnelige taksering for utskriving av eiendomsskatt (kontorjustering). Økningen kan 

skje gradvis over flere år, men må ikke være mer enn 10 prosent av den opprinnelige 

taksten for hvert år etter 10-årsfristen for den siste alminnelige takseringen. Det må 

imidlertid antas at økningen er begrenset til omsetningsverdien etter 

eiendomsskatteloven § 8 A-2 (1). 

 

Nye opplysninger etter at rådmannens grunnlag ble fremlagt  

 

Frie inntekter – korona. 

 

Regjeringen la på 10.11.20 fram et tilleggs-nummer til statsbudsjettet for 2021 med 

tiltak for å begrense de økonomiske konsekvensene av covid-19 pandemien. Det 

foreslås blant annet en økning  i kommunenes rammetilskudd med 6,2 mrd. Kroner. 

 

Økning i rammetilskudd (i forhold til Statsbudsjettet)  i 2021 som følge av korona, er 

iflg. prognosemodellen ca. kr. 6,6 millioner kroner for Alstahaug kommune.   I 

rådmannens grunnlag er det lagt til grunn en forventet et merinntekt som følge av 

korona på ca. 4,4 mill.kr. Differansen mellom rådmannens grunnlag og tilleggs-

nummeret til Statsbudsjettet bør avsettes til reservert bevilgning i 2021 

 

Befolkningsutvikling. 

 

Befolkningsutvikling. SSB publiserte nye befolkningstall pr. 1. oktober, den 23. 

november. Alstahaug mistet i 3. kvartal 47 innbyggere og hadde et folketall på 7402 pr. 

1. oktober. De frie inntektene for 2021 er i hovedsak knyttet opp mot folketallet pr. 1. 

juli 2020. Inntektsutjevningen er imidlertid knyttet opp mot folketallet pr. 1. januar 

2020. Svakere befolkningsutvikling vil også ha betydning for kommunens ordinære 

skatteinntekter. I rådmannens grunnlag er det lagt til grunn samme folketall 1. januar 

2021 som 1. juli 2020, 7449. Hvis kommunen i 4. kvartal ikke oppnår en folketilvekst 

tilsvarende befolkningsnedgangen 3. kvartal, er de frie inntektene budsjettert for høyt 

budsjettert i 2021, anslagsvis med ca. 1,5 millioner kroner. Konsekvensen for ØP-

perioden kan bli betydelig større. 

  

Havbruksfondet. 

 

Telemarksforskning har beregnet en noe større utbetaling fra Havbruksfondet i ØP-

perioden enn det som er lagt til grunn i Rådmannens grunnlag. Mens det i rådmannens 

grunnlag er budsjettert med 5 millioner årlig i utbetaling – til sammen 20 millioner 

kroner, har Telemarksforskning kommet til Nærmere 30 millioner kroner i ØP-perioden.  

Merinntektene i forhold til rådmannens grunnlag er forventet i 2022 og 2024. 

 

 

 

 

Regnskapsrapportering pr. oktober. 
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Rapporten pr. oktober viser ca. 3,1 millioner kroner bedre resultat enn rapporten pr. 

august. 

  

Andre forhold 

 

Økonomireglement. 

 

Rådmannen hadde i utgangspunktet planlagt å legge nytt økonomireglement fram for 

kommunestyret i desember-møtet. Arbeidet er på det nærmeste ferdigstilt, men 

grunnet stort arbeidspress, har det ikke vært mulig å avsette tilstrekkelig tid til 

kvalitetssikring. Reglementet vil derfor bli lagt fram for politisk behandling til første 

kommunestyremøte på nyåret. 

 

Om budsjettinnstillingen.  

 
Kommunestyret vedtok i møte den 18.06.2020, sak 31/ 20 – Økonomiplan 2021 – 

2024. Budsjett 2021. Rammer, prosess bl.a. følgende»: 

 

 «Årsbudsjett og økonomiplan er forpliktende på det rammenivå kommunestyret 

bestemmer. Rapportering gjennom regnskapsåret skal skje i samsvar med dette. 

Budsjettansvarlige er pliktig å holde rammen. Kommunens administrative organisasjon 

er i dag inndelt på kommunalsjefnivå (Tjenesteområder), som overbygning til 

virksomhetsnivået. Alstahaug sine budsjetter er i dag inndelt i hele 35 ulike 

rammeområder. - Rådmannen kan foreslå å slå sammen, eller opprette nye 

rammeområder. Kommunestyret ber rådmannen vurdere om et mer overordnet 

rammenivå - som i større grad samsvarer med kommunalsjefenes ansvarsområde - vil 

kunne være hensiktsmessig for å sikre god styring og utviklingsfokus innen de enkelte 

tjenesteområdene.»  

I vedlegg til budsjettdokumentet er det utarbeidet obligatoriske tabeller som ivaretar 

kommunestyrets vedtak (kommunalsjefnivået) samt tabeller på enhetsnivå. 

I dette forslaget til innstilling er kommunalsjefnivået lagt til grunn. 

 

Kommunestyret vedtok i møte den 28.10.20 sak 52/2020 - Flyktningetjeneste samt sak 

53/2020 – Omstilling i Tjenesten for funksjonshemmede. Vedtakene medfører behov for 

endringer i budsjettoppbyggingen for de berørte områdene. Endringene vil ikke berøre 

endringer i bevilgningene totalt sett. Administrasjonen vil til innstillingsmøtet, foreta 

nødvendige forslag til endringer i budsjettene for de berørte områdene. 

 

Det er lagt til et nytt pkt. 4 i forslaget til budsjettinnstilling: «Rådmannen gis fullmakt til 

å avhende kommunal eiendom som ikke har kommunal anvendelse. Salgsgevinsten 

avsettes til ubundet investeringsfond.» Begrunnelsen for forslaget er 

effektivitetshensyn.  

 

Konklusjon 

Det er formannskapet som i.h.t. kommunelovens paragraf 14.3 utarbeider 

budsjettinnstilling.  

 

 

Følgende formulering tilfredsstiller de formelle krav til innstilling: 

(tallene bygger på rådmannens grunnlag) 

 
1. Budsjett og økonomiplan vedtas med obligatoriske oppstillinger og budsjettskjema 

i.h.t. vedlegg, samt økonomiske måltall, mål og premisser for kommunens 

tjenesteproduksjon som fremgår av dokumentet.  
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2. Årsbudsjett 2021 for Alstahaug kommune vedtas med en inntektsramme 737 924 

623 kr. 

 

Rammen for tjenesteproduksjon settes til netto 484 995 978 kr med slik fordeling:  

 

Stab og støtte............................................. 65 908 468 

Oppvekst og kultur .................................... 159 933 883  

Helse og omsorg ........................................221 129 700  

Samfunnsutvikling....................................... 22 862 800  

Økonomi og tilskudd/ kontigenter…………………….15 161 119 

 

3. Investeringsbudsjett for 2021 vedtas med en total investeringsramme på 107 267 

934 kr. Samlet låneopptak til finansiering av investeringer vedtas med inntil 47 127 750 

kr. Det tas opp 35 000 000 kr. i startlån i Husbanken i 2021. 

 
4. Rådmannen gis fullmakt til å avhende kommunal eiendom som ikke har kommunal 

anvendelse. Salgsgevinsten avsettes til ubundet investeringsfond.  

 

5. Rådmannen delegeres fullmakt til å godkjenne øvrige vilkår for låneopptak 

rentesatser, låneinstitusjoner m.v.). Jfr. Finansreglementet. 

 

6. Eventuell refinansiering av eksisterende lån delegeres til rådmannen både med 

hensyn til opptak og vilkår. Jfr. Finansreglementet. 

 

7. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2021 etter de maksimale satser som 

Stortinget vedtar.  

 

8. Kommunale betalingssatser, avgifter og gebyrer vedtas slik det fremgår av 

Gebyrregulativ for 2021.  

 

9. 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 2021 utskriving av 

eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen.  

Kommuner som i 2018 skrev ut skatt på verk og bruk kan fra 2019 til og med år 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 tre syvendedeler i 

2021 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd siste pkt.). 

Generell skattesats settes til 7 promille (esktl. § 11). For bolig- og fritidseiendommer 

settes satsen til 4 promille (esktl. § 12 bokstav a). Skattesatsen på det særskilte 

skattegrunnlaget er 7 promille (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd siste 

pkt.). 

Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke 

eller staten fritas for eiendomsskatt (esktl. § 7 a). Bygg som er fredet etter 

kulturminneloven fritas etter søknad (esktl. § 7 b). Nyoppførte boligeiendommer fritas i 

1 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket (esktl. § 7 c).  

Eiendomsskatten betales i fire terminer (esktl. § 25). 

Eier kan gjennom avtale med kommunen og forutsatt elektronisk betaling velge mellom 

1-12 termininnbetalinger. 

Alminnelig taksering utsettes. Gjeldende takster benyttes for skatteår 2021 (esktl. § 8 

A-3 (2)).  

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 

skattevedtekter (19.04.2018 - sak nr. 09/18). 

 

10. Det tas opp et kassakredittlån på 75 millioner kroner for budsjetterminen 2021. 
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11. Følgende finansielle måltall vedtas som styringsverktøy i et kommunalt økonomisk 

bærekraft-perspektiv. 

 

Netto driftsresultat (NDR): 1,75 % eller høyere 

Disposisjonsfond (DF): 8 % eller høyere 

Gjeldsgrad (GG): 100 % eller lavere   

 

 

  

 

 

 

 

Børge Toft 

Rådmann 
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