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Kommunestyre   
 

Årsbudsjett 2019, økonomiplan 2019-2022 med forpliktende plan 

 
Foreliggende dokumenter: 
 

-  Hoveddokument: Rådmannens forslag til årsbudsjett 2019, økonomiplan 2019-2022 
 

 - Vedlegg I Forpliktende plan for inndekking av akkumulert merforbruk 
- Vedlegg II Oversikt over vurderte driftstiltak (ettersendes) 
- Vedlegg III Oversikt over vurderte investeringstiltak (ettersendes) 

 - Vedlegg IV Komprimert driftsbudsjett hele kommunen 
 - Vedlegg V Komprimert driftsbudsjett pr samhandlingsområde 
 - Vedlegg VI Komprimert driftsbudsjett pr virksomhet 
 - Vedlegg VII Detaljert driftsbudsjett alle ansvar 

 
Saksopplysninger 
 
Saltdal kommunens økonomiske situasjon har vært krevende over flere år, og kommunen har 
derfor siden 2015 vært oppført i Register for betinget kontroll, Robek-listen. De siste to årene 
har imidlertid akkumulert underskudd i balansen blitt betydelig redusert som følge av positiv 
inndekking i driftsregnskapene og det gjenstår pr utgangen av 2017 9,0 mill kr for å utligne 
underskuddet. Dette er budsjettert for restinndekking i 2018, men prognosene viser noe 
usikkerhet om dette kan oppnås inneværende år. Forslaget til økonomiplan innebærer en viss 
avsetning til overskudd, alternativt restinndekking for akkumulert underskudd dersom budsjett 
for 2018 ikke oppnås. 
 
Tidligere års budsjettprosesser har i stor grad vært styrt ovenfra og ned ved at enhetene har 
utarbeidet konsekvensjusterte budsjetter og ledergruppen utarbeidet tiltak ut fra samlet ramme 
totalt sett. Årets budsjettprosess er snudd prosessmessig sammenlignet med tidligere år ved at 
budsjettene i større grad utarbeides nede i tjenesten. Rådmannen tror dette gir bedre eierskap til 
lokale budsjetter og gir kommunestyret insentiver til å styre på ramme- og tjenestenivå. På sikt 
bør tilnærmingen gi bedre økonomistyring. 



 
Virksomhetenes budsjettrammer bygger på vedtatt økonomiplan fra desember 2017, 
forpliktende plan for inndekking av akkumulert underskudd, føringer i statsbudsjettet, politiske 
vedtak gjennom året og realendringer gjennom året som har gått. Vedtatt økonomiplan 
forutsetter svært krevende tiltak som blant annet innebærer nedbemanning. Tiltakene foreslås 
videreført dersom annet ikke oppgis. 
 
Statsbudsjettet legger opp til en deflator, forventet pris- og lønnsvekst på 2,8%. Overføringer til 
norske kommuner er i gjennomsnitt på 2,9 %. Begrunnelsen for overføringer ut over deflator er 
skjønnsmidler, satsningsområder innenfor forebygging og lovendringer. Alle satsningsområdene 
søkes hensynstatt i budsjettforslaget, men ikke alle med like stort beløp som forutsatt. Noe av 
dette skyldes at overføringer til Saltdal kommune ventes å bli 2,7 %, som altså er under lønn- og 
prisvekst og som isolert sett betyr at kommunen ikke får tilstrekkelig rammeøkning til å 
opprettholde dagens tilbud. Overføringen ventes å bli ca 6,4 mill kr mer enn budsjett 2018. For å 
dekke opp om ventet kostnadsøkning burde overføringene økt med 13, 0 mill kr. 
  
For å beregne virksomhetenes budsjettrammer for det kommende året må man i tillegg hensynta 
eventuelle årsjusteringer som påvirker midler til drift. Det er her vi ser de største realendringene 
og som gir betydelig sterkere virkning enn statsbudsjettet. Det ene er usikkerhet om fortsatt 
bosetting av flyktninger for 2019. Dette er forutsatt i budsjettet og vil i så fall medføre en 
inntektssvikt på 5,7 mill kr. Videre har ny domspraksis medført endring i hvorvidt kommuner 
kan kreve inn refusjon der vi tilbyr omsorgstjenester for brukere fra andre kommuner.  Dette 
innebærer en inntektssvikt på 10,6 mill kr.  
 
Gjennom året er det fattet flere politiske vedtak som må hensyntas i økonomiplanen. Dette har 
også betydning for rammetildelingen. Brutto realendring for virksomhetene er en økning i 
tilgjengelige midler (skatt, ramme, konsesjonskraft, eiendomsskatt mv) på 8,3 mill kr, men der 
inntektssvikt og nye politiske vedtak medfører reduksjoner på 13,5 mill kr. Netto realnedgang 
blir derfor på 5,2 mill kr der kommunen skulle hatt en økning på 13,0 mill kr for å kompensere 
for lønn- og prisstigning. Dette betyr nye effektiviseringstiltak for å tilpasse driften til 
tilgjengelige midler. 
 

Vurdering 
Balansering av budsjettet krever at man både tar hensyn til realisme, lovkrav og politiske 
føringer. Det har derfor nødvendig å foreslå betydelig reduksjon i aktivitet, både for å tilpasse 
tidligere tiltak i forpliktende plan som ikke har latt seg gjennomføre men også for å tilpasse 
inntektssvikt. For komplett oversikt over alle tiltak vises til tabell i innledning til kapittel 4 i 
vedlagt budsjettdokument. 
 
På grunn av tjenestens omfang og tidligere års merforbruk er det omsorgstjenesten som må 
iverksette de mest krevende tiltakene. Det foreslås å legge ned ei avdeling på Saltdal sykehjem, 
legge ned rehabiliteringsplass på Fløyveien og plass i Rus- og psykiatri, ROP-bolig.  
 
Videre foreslås redusert ramme for legetjenesten som begrunnes med effektivisering ved 
opprettelse av interkommunal legevakt. Det må også påregnes permanent nedbemanning i 
sentraladministrasjon som er enda høyere enn det som ble estimert etter 
omorganiseringsprosessen. For skoler og barnehager må frie midler til ekstratildeling i 
skolesjefens pott reduseres, noe som vil redusere fleksibiliteten til spesialundervisning. Det er i 
gjeldende økonomiplan vedtatt nær en dobling av vedlikeholdsinnsatsen. Den reduserte rammen 
tilsier at denne bør redusere noe, dog vil det likevel være en økning fra tidligere år. Det foreslås 
også å øke i kommunale gebyrer utover det som er vedtatt i gebyrregulativet.  



 
På tross av stramt budsjett legges det likevel opp til satsninger i tråd med tidligere politiske 
vedtak. Rådmannen foreslår at eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger senkes fra 4 til 3 
promille. Den totale rammen for skolene foreslås økt med 1,1 mill kr i tråd med sak om 
ressursfordelingsmodell. Det må likevel påpekes at også skolene må gjennomføre tiltak for å 
drifte innenfor budsjett og justering av elevtall.  Videre foreslås det å øke stilling for 
kommunepsykolog til 100 % i tråd med sentrale føringer om tidlig innsats i skolene, satsning på 
helsestasjon og resultater fra Ungdata-undersøkelse.  
 
Investeringsbudsjettet foreslås svært nøkternt i 2019. I tråd med politisk vedtak vil det settes i 
gang et forprosjekt for bygging av nytt helsehus. Det anbefales også å sette i gang et forprosjekt 
for å vurdere bygging av nye omsorgsboliger for å erstatte noe av dagens ineffektive struktur. 
Dette er særdeles viktig for å tilpasse fremtidens drift til den demografiske endringen. Bygging 
av Slipen Scene vil tidligst igangsettes i 2020 og frigjør noe midler i årsbudsjettet for 2019. Det 
legges inn fortsatt prosjektmidler til beslutning av konsept og anbudsprosess.  
 
Den nye kommuneloven setter blant annet krav til at kommunen vedtar finansielle måltall. I 
tillegg til dette har det vært et ønske å sette mål for virksomhetenes drift det kommende året med 
resultatindikatorer som viser måloppnåelse. Budsjettdokumentet er derfor endret slik at det i 
større grad synliggjør ønsket retning både sentralt og for enhetene. 
 

Rådmannens innstilling 
Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2019, forpliktende plan og økonomiplan 2019-2022 med 
tilhørende budsjettrammer (budsjettskjema 1 A, 1 B, 2 A og 2 B) vedtas med følgende 
tilleggspunkter: 
 

1. Kommunestyrets vedtak er å betrakte som budsjettvedtak på nettoutgiftsnivå i de enkelte 
virksomhetenes driftsbudsjett 

2. Skattøret for 2019 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak 
3. Betalingssatser i kommunale barnehager settes lik makspris som fastsatt i Stortinget. 

Egenandel for pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenester økes med 2,8 % med virkning 
fra 01.01. Forøvrig fastsettes kommunale avgifter og gebyrer i tråd med eget vedtak i 
kommunestyret. 

4. Det vedtas ihh til budsjettskjema 2 A et samlet låneopptak på 25,0 mill kr i 2019 til 
følgende investeringer, jfr budsjettskjema 2 B: 

 Opptak av startlån fra Husbanken til videreutlån 10,0 mill kr. 
 Bårehus 5,3 mill kr 
 Velferdsteknologisk plattform 2,6 mill kr 
 Vann og avløp 2,6 mill kr 
 Tak Knaggen og rådhus 2,5 mill kr 
 Sikring bruer, veiskjæringer og kaier 1,0 mill kr 
 Forprosjekt investeringer omsorg 1,0 mill kr 

5. Det vedtas følgende finansielle måltall for budsjettåret 2019: 
 Netto driftsresultat skal være minimum 0,5 % 
 Lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal ikke overstige 85 % 

6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 a) vedtas utskriving av eiendomsskatt på 
faste eiendommer i hele kommunen med følgende utskrivningsalternativ for skatteåret 
2019: 

 Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer 
settes til 7 promille. 



 Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere 
skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4). For taksert 
produksjonsutstyr skrives ut skatt på særskilt fastsatt fordelingsgrunnlag. Det 
særskilte grunnlaget skal baseres på differansen mellom 
eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at 
produksjonsutstyr og -installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget. Dette 
særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik seks sjudeler av differansen, og 
reduseres med en sjudel hvert påfølgende år. 

 Satsene differensieres ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og 
fritidseiendommer settes til 3 promille, jfr eiendomsskatteloven § 12 bokstav a. 

 Etter søknad fritas bygning som har historisk verdi og/eller bygninger til stiftelser 
eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten, jfr 
eiendomsskatteloven § 7 bokstav a og b. 

 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen 
skattevedtekter vedtatt av takstnemnd. 

7. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret på gjennomføring av forpliktende plan samt 
økonomisk utvikling for enhetene (pr 30.04 og 31.08). I tillegg skal formannskapet 
orienteres annenhver måned. 

8. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere lønns- og pensjonsavsetninger som inngår 
i rammeområde 8. 

 
Administrasjonsutvalgs behandling i møte den 20.11.2018: 

 

Formannskaps behandling i møte den 27.11.2018: 

Rådmannen fremmet følgende endringer fra opprinnelig innstilling:  
 
I vedtakets punkt 4 er beløpet på samlet låneopptak i 2019 forandret fra kr. 25 mill til kr. 17.1 mill. Dette 
skyldes at det allerede er foretatt låneopptak på prosjektene bårehus og velferdsteknologi. Disse krever 
dermed ikke nye låneopptak i 2019.  
I vedtakets punkt 6 understrek nummer 2 er følgende setning fjernet: «Kommunen skriver ut skatt på 
næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 
3 og 4).» 
 
 
Wenche Skarheim fremmet følgende fellesforslag fra AP og SP: 
 
Opprettholdelse av sykehjemsavdeling, rehabiliteringsplass og institusjonsplasser rus/psykiatri 8 mill.  
Ovennevnte dekkes inn ved følgende: 
Avsetning fond                                               2 mill. 
Ikke utvidelse psykologstilling                    0,5 mill  
Redusert overtid                                           0,5 mill 
Reduksjon øk. sosialhjelp                             0,5 mill 
Reduksjon i kjøp private omsorgstjenester   1,5 mill. 
Effektivisering/strukturendringer OU           3,0 mill 
Sum                                                               8,0 mill 
Gjennom politisk behandling av OU-evalueringen vil AP, SP og Krf foreslå konkrete endringer til 
effektivisering, bl.a. lederstruktur og bemanningsreduksjoner.  
 

Forslaget fra Wenche Skarheim var fellesforslag fra AP og SP.  

Rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 3 stemmer.  

 



Innstilling: 

Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2019, forpliktende plan og økonomiplan 2019-2022 med 
tilhørende budsjettrammer (budsjettskjema 1 A, 1 B, 2 A og 2 B) vedtas med følgende tilleggspunkter: 
 
1. Kommunestyrets vedtak er å betrakte som budsjettvedtak på nettoutgiftsnivå i de enkelte   
    virksomhetenes driftsbudsjett 
2. Skattøret for 2019 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak 
3. Betalingssatser i kommunale barnehager settes lik makspris som fastsatt i Stortinget. Egenandel for  
    pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenester økes med 2,8 % med virkning fra 01.01. Forøvrig fastsettes   
    kommunale avgifter og gebyrer i tråd med eget vedtak i kommunestyret. 
4. Det vedtas ihh til budsjettskjema 2 A et samlet låneopptak på 17,1 mill kr i 2019 til følgende   
    investeringer, jfr budsjettskjema 2 B:  

- Opptak av startlån fra Husbanken til videreutlån 10,0 mill kr. 
- Vann og avløp 2,6 mill kr 
- Tak Knaggen og rådhus 2,5 mill kr 
- Sikring bruer, veiskjæringer og kaier 1,0 mill kr 
- Forprosjekt investeringer omsorg 1,0 mill kr  

 
5. Det vedtas følgende finansielle måltall for budsjettåret 2019: 

- Netto driftsresultat skal være minimum 0,5 % 
- Lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal ikke overstige 85 %  

 
6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 a) vedtas utskriving av eiendomsskatt på faste 
eiendommer i hele kommunen med følgende utskrivningsalternativ for skatteåret 2019:                              

- Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7   
  promille.  
- For taksert produksjonsutstyr skrives ut skatt på særskilt fastsatt fordelingsgrunnlag. Det   
  særskilte grunnlaget skal baseres på differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og   
  2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr og -installasjoner ikke skal regnes med i   
  grunnlaget. Dette særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik seks sjudeler av differansen, og   
  reduseres med en sjudel hvert påfølgende år. 
- Satsene differensieres ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer   
  settes til 3 promille, jfr eiendomsskatteloven § 12 bokstav a. 
- Etter søknad fritas bygning som har historisk verdi og/eller bygninger til stiftelser eller   
  institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten, jfr eiendomsskatteloven   
  § 7 bokstav a og b. 
- Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen skattevedtekter vedtatt av   
  Takstnemnd  

7. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret på gjennomføring av forpliktende plan samt         
   økonomisk utvikling for enhetene (pr 30.04 og 31.08). I tillegg skal formannskapet orienteres  
   annenhver måned. 
8. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere lønns- og pensjonsavsetninger som inngår i          
    rammeområde 8. 
 


