
Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/478

Saksbehandler:  Ronny Seljeseth

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 112/13 19.11.2013
Formannskap 119/13 26.11.2013
Kommunestyre 11.12.2013

Sign. Eksp. til:

Årsbudsjett 2014, økonomiplan 2014-2017
Foreliggende dokumenter:
Rådmannens forslag til årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Vurdering
Rådmannen legger med det frem forslag til årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 i ett 
samlet dokument. Analysen bygger på regnskap 2012, vedtak om foreløpige budsjettrammer 
2014, føringer gjennom statsbudsjettet og kommunens egen analyse av økonomisk bærekraft.

Med bakgrunn i svekket økonomisk utvikling har økonomiplanen en profil der det viktigste er å 
bygge opp et større handlingsrom. Dette er en betydelig utfordring da det samtidig forventes at 
kommunen skal være i stand til å tilby like gode tjenester i årene fremover. For å oppnå målet 
tas det sikte på både å redusere utgifter og øke inntektene. 

Foruten å bygge opp større reserver er det et mål å unngå oppsigelser i planperioden, og der 
nødvendig effektivisering så langt det er mulig skal skje ved hjelp av naturlig avgang. Dette 
betinger sterk vakansestyring og fleksibilitet i organisasjonen. Forslaget til økonomiplan 
innebærer at voksentettheten i skole og barnehage er uendret, så også den faste bemanningen i 
øvrige lovpålagte tjenester. Likevel forutsettes det at noen tjenester må bygges ned, særlig 
innenfor områder som ikke er lovpålagte. 

Stadig flere kommuner øker virkeområdet for utskriving av eiendomsskatt. Saltdal kommune 
har tidligere hatt eiendomsskatt på verk og bruk og sentrumseiendommer og fra budsjettåret 
2012 ble utskrivningsgrunnlaget endret til å omfatte alle næringseiendommer i kommunen. 
Inntektspotensialet er betydelig, og rådmannen anbefaler derfor innføring av eiendomsskatt for 
all fast eiendom fra 2015 og der taksering gjennomføres i 2014. 

Selv om det må gjennomføres betydelige omstillinger i de neste årene, er vi ikke i mål 
budsjettmessig om målet skal være å ikke disponere premieavviket i drift. Dette betinger en 
samlet avsetning på 15 mill kr årlig, mens vi med dette forslaget kan avsette 4,1 mill kr i 2015. 
Med bakgrunn i dette, og med tanke på at omstilling tar tid, foreslås det en rekke vedtakspunkter 
som skal utredes. Målet med vedtakspunktene, ved siden av å finne potensiale for 



kostnadsreduksjoner, er hovedsakelig å identifisere områder der kommunen kan drive smartere 
og mer tjenlig for kommunens innbyggere. 

Det anbefales følgende innstilling:
Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 med tilhørende 
budsjettrammer (budsjettskjema 1 A, budsjettskjema 1 B, budsjettskjema 2 A og budsjettskjema 
2 B) vedtas med følgende tillleggspunkter:

1. Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak
2. Eiendomsskatt for 2014 skrives ut etter eiendomsskatteloven §3, alternativ d: verk og 

bruk og annen næringseiendom i hele kommunen. Satsen settes til 7 promille av 
takstverdien.

3. Kommunale avgifter og gebyrer samt overføringer til ikke-kommunale barnehager 
fastsettes i tråd med egne vedtak i kommunestyret og levekårsutvalg

4. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret på økonomisk utvikling for enhetene (pr 
30.04 og 31.08)

5. Kommunestyrets vedtak i saken er å betrakte som budsjettvedtak på nettoutgiftsnivå i de 
enkelte resultatenheters driftsbudsjett

6. Levekårsutvalget legges ned med virkning fra 01.01.2014
7. Virkeområdet for utskriving av eiendomsskatt utvides fra 2015 til å omfatte all fast 

eiendom i kommunen. Taksering gjennomføres i løpet av 2014 og det fremmes politisk 
sak i løpet av 2014 med fastsettelsesprinsipper. 

8. I forkant av neste økonomiplanbehandling skal følgende områder utredes og fremmes for 
politisk behandling:

a. Gjennomgang av areal og arealbehov for Saltdal kommune
b. Gjennomgang av åpningstider
c. Vurdering av hensiktsmessig skolestruktur, herunder fremskriving av elevtall, 

skoledagens lengde, skoleskyss, mulige strukturer, pedagogiske forhold, 
bygningsmasse og økonomi. 

d. Evaluering av innkjøpssamarbeidet
e. Gjennomgang av bemanning og vedtak tunge brukere
f. Evaluering av seniorordning for ansatte
g. Organisasjonsutviklingsprosess
h. Reduksjon i antall kommunestyremedlemmer

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling

Saksprotokoll i Formannskap - 19.11.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saken ble drøftet og tas opp til realitetsbehandling i møte 26.11.13.

Saksprotokoll i Formannskap - 26.11.2013 

Behandling:
Ordføreren fremmet følgende forslag på vegne av AP, SV og SP:



Budsjett 2014 Saltdal kommune
Endringer til rådmannens budsjettforslag på drift.
Forslag fra AP, SP og SV
 Minus-tiltak (reduksjoner):

 2014         2015     2016
• Grunnbemanning barnehagene       500 000   900 000 (1,5 st.)        1 200 000 (2 st.) 

(gjelder ikke ped. personell)

• Lærertetthet            500 000             1 500 000            1 500 000 

(modell 15-16-16 fra 2015)

• Bemanning HEFA (psykiatri)            500 000   600 000 (1 st.)

• Bemanning Hjemmetjenesten         500 000   600 000 (1 st.)

• Bemanning Eldreomsorg            500 000             1 200 000 (2 st.)

• Bemanning PUH            800 000             1 200 000 (2 st.)           1 800 000 (3 st.)

• Nav barnetrygd                                         500     000                   500     000                                           

            3 800 000             6 500 000          7 400 000
Pluss-tiltak:

• Sommerjobb ungdom  50 000

• PALA                     600 000

• Aktivitet demente/helseforeb.         320 000          600 000 

• Ikke bet. Idrettshall(barn/ unge)  50 000

• Gatelys             100 000      200 000 

• Nerauran  80 000

• Vedlikehold vei/bygg             320 000

• Egenandel trafikksikring             200 000

• Egenandeler sp.midler             220 000

• Knaggen          1 000 000  1 600 000

• Levekårsutv.             110 000

• Styrking næring/ samf.utv.                     300     000                     1     300     000   (2 st.)                                   

             3 350 000  5 350 000            5 350 000
• Renter/ avdrag Båtb.museum       80 000 250 000

• Renter/ avdrag Rehab. Kirka       90 000 400 000

Netto besparing:            450 0 00              1 000 000           1 420 000



For 2014 blir det ikke helårseffekt på det som angår lønnsutgifter. Helårseffekt fra og med 2015.

Forslag tekstdel fra AP, SP og SV
1 -5 som Rådmannens innstilling.
6. Levekårsutvalget opprettholdes. Tas opp som egen sak i løpet av 2014.
7. Virkeområdet for utskriving av eiendomsskatt vurderes utvidet til å omfatte all fast eiendom i 
kommunen. Taksering gjennomføres i løpet av 2014 og det fremmes politisk sak i løpet av 2014 
med fastsettelsesprinsipper, og avklaring på virkeområde for eiendomsskatt fra 2015.
8. I forkant av neste økonomiplanperiode skal følgende områder utredes og fremmes for  politisk 
behandling:

a) Gjennomgang av areal og arealbehov for Saltdal kommune, herunder 
Helsesenterutbygging og Garderobe/ gymsal Røkland skole
b) Gjennomgang av åpningstider
c) Vurdering av hensiktsmessig skolestruktur, herunder fremskriving av elevtall, 
skoledagens lengde, skoleskyss, mulige ledelsesstrukturer, pedagogiske forhold, 
bygningsmasse og økonomi, bosettingsmønster og skolens betydning i lokalsamfunnet.
d) Evaluering av innkjøpssamarbeidet (jfr. kommunestyrevedtak)
e) Gjennomgang av bemanning og vedtak tunge brukere
f) Evaluering av seniorordning innen 1.havår 2014.
g) Organisasjonsutviklingsprosess
h) Antall kommunestyremedlemmer

8. Renovering/ oppbygging av paviljong på Vensmoen planlegges/ utredes for å kunne tilby 
flere omsorgs-/ inst.plasser for ressurskrevende brukere, og med intensjon om etablering av ø-
hjelpstilbud for målgruppen rus/ psykiatri i samme bygg. 
9. Vurdere omgjøring av vikarressurser til utvidelse av faste stillinger.
10. Plan for gjennomføring av bemanningsreduksjonene, spesielt i Pleie/ omsorg, legges fram 
for formannskapet innen 1.mars.

Forslag fra AP, SP og SV
Rådmannens investeringsforslag i økonomiplanen vedtas med følgende endringer:

• Rehabilitering Saltdal kirke tas inn med kr 600 000 i 2015 og kr 2 500 000 i 2016.

• Båtbyggermuseum tas inn med kr 1 000 000 i 2015, kr 2 000 000 i 2016 og kr 3 000 000 
i 2017.

Bjørnar Brændmo foreslo følgende på vegne av H:
1. Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak
2. Eiendomsskatt for 2014 skrives ut etter eiendomsskatteloven §3, alternativ d: verk og 

bruk og annen næringseiendom i hele kommunen. Satsen settes til 7 promille av 
takstverdien.

3. Kommunale avgifter og gebyrer samt overføringer til ikke-kommunale barnehager 
fastsettes i tråd med egne vedtak i kommunestyret og levekårsutvalg

4. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret på økonomisk utvikling for enhetene (pr 
30.04 og 31.08)

5. Kommunestyrets vedtak i saken er å betrakte som budsjettvedtak på nettoutgiftsnivå i 
de enkelte resultatenheters driftsbudsjett

6. I forkant av neste økonomplanbehandling skal følgende områder utredes og fremmes 
for politisk behandling.

a. Gjennomgang av areal og arealbehov for Saltdal kommune
b. Gjennomgang av åpningstider



c. Vurdering av hensiktsmessig skolestruktur, herunder fremskriving av elevtall, 
skoledagens lengde, skoleskyss, mulige strukturer, pedagogiske forhold, 
bygningsmasse og økonomi

d. Evaluering av innkjøpssamarbeid
e. Gjennomgang av bemanning og vedtak tungebrukere
f. Evaluering av seniorordning for ansatte
g. Ha en organisasjonsutviklingsprosess som skal bedre effektiviteten i Saltdal 

kommune. Målet er å få en positiv økonomisk utvikling slik at Saltdal 
kommune kan ha fokus på lovpålagte oppgaver og sette sluttbrukeren i fokus.

h. Reduksjon i antall kommunestyremedlemmer
i. Innføre 3-delt ferie avvikling
j. Gjennomgang av interkommunale samarbeidsavtaler.

Forslag til endring av tallbudsjettet:
Økte utgifter
Etablering næringskontor kr. 1.000.000
Pala kr.    600.000
Gatelys, trafikksikring etc. kr.    100.000
Sommerjobb ungdom kr.      50.000
Vedlikehold bygg kr.    400.000
Levekår kr.    100.000
Nerauran rasteplass kr.      80.000
Betaling barn- og unge i idrettshallen               kr.      50.000  

Kr. 2.380.000

Økte inntekter/reduserte kostnader:
Eiendomsskatt taksering kr.     290.000
Vensmoen Eiendom, red. tilskudd kr.     300.000
Stillingskutt eldreomsorg kr.     500.000
Stillingskutt hjemmetjenesten kr.     650.000
Stillingskutt sentraladministrasjon kr.     940.000
Midtskyss Røkland kr.     200.000
NAV barnetrygd                                                   kr.     500.000  

Kr. 3.380.000

Kr. 1.000.000 avsettes til fond.

Det ble først votert over AP, SV, SP’s forslag  
Forslaget ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer

Det ble deretter votert over Høyres forslag.
Forslaget falt med 2 mot 5 stemmer.

Innstilling:
Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 med tilhørende 
budsjettrammer (budsjettskjema 1 A, budsjettskjema 1 B, budsjettskjema 2 A og budsjettskjema 
2 B) vedtas med følgende tillleggspunkter:

1. Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak
2. Eiendomsskatt for 2014 skrives ut etter eiendomsskatteloven §3, alternativ d: verk og 

bruk og annen næringseiendom i hele kommunen. Satsen settes til 7 promille av 
takstverdien.



3. Kommunale avgifter og gebyrer samt overføringer til ikke-kommunale barnehager 
fastsettes i tråd med egne vedtak i kommunestyret og levekårsutvalg

4. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret på økonomisk utvikling for enhetene (pr 
30.04 og 31.08)

5. Kommunestyrets vedtak i saken er å betrakte som budsjettvedtak på nettoutgiftsnivå i 
de enkelte resultatenheters driftsbudsjett

6. Levekårsutvalget opprettholdes. Tas opp som egen sak i løpet av 2014.
7. Virkeområdet for utskriving av eiendomsskatt vurderes utvidet til å omfatte all fast 

eiendom i kommunen. Taksering gjennomføres i løpet av 2014 og det fremmes 
politisk sak i løpet av 2014 med fastsettelsesprinsipper, og avklaring på virkeområde 
for eiendomsskatt fra 2015.

8. I forkant av neste økonomiplanperiode skal følgende områder utredes og fremmes for 
politisk behandling:

a) Gjennomgang av areal og arealbehov for Saltdal kommune, herunder 
Helsesenterutbygging og Garderobe/ gymsal Røkland skole

b) Gjennomgang av åpningstider
c) Vurdering av hensiktsmessig skolestruktur, herunder fremskriving av elevtall, 

skoledagens lengde, skoleskyss, mulige ledelsesstrukturer, pedagogiske forhold, 
bygningsmasse og økonomi, bosettingsmønster og skolens betydning i 
lokalsamfunnet.

d) Evaluering av innkjøpssamarbeidet (jfr. kommunestyrevedtak)
e) Gjennomgang av bemanning og vedtak tunge brukere
f) Evaluering av seniorordning innen 1.havår 2014.
g) Organisasjonsutviklingsprosess
h) Antall kommunestyremedlemmer

9. Renovering/ oppbygging av paviljong på Vensmoen planlegges/ utredes for å kunne 
tilby flere omsorgs-/ inst.plasser for ressurskrevende brukere, og med intensjon om 
etablering av ø-hjelpstilbud for målgruppen rus/ psykiatri i samme bygg. 

10. Vurdere omgjøring av vikarressurser til utvidelse av faste stillinger.
11. Plan for gjennomføring av bemanningsreduksjonene, spesielt i Pleie/ omsorg, legges 

fram for formannskapet innen 1.mars.

Endringer til rådmannens budsjettforslag på drift.

Minus-tiltak (reduksjoner):
 2014         2015     2016

• Grunnbemanning barnehagene       500 000   900 000 (1,5 st.)        1 200 000 (2 st.) 
(gjelder ikke ped. personell)

• Lærertetthet            500 000             1 500 000            1 500 000 

(modell 15-16-16 fra 2015)

• Bemanning HEFA (psykiatri)            500 000   600 000 (1 st.)

• Bemanning Hjemmetjenesten         500 000   600 000 (1 st.)

• Bemanning Eldreomsorg            500 000             1 200 000 (2 st.)

• Bemanning PUH            800 000             1 200 000 (2 st.)           1 800 000 (3 st.)

• Nav barnetrygd                                         500     000                   500     000                                           

            3 800 000             6 500 000          7 400 000



Pluss-tiltak:
• Sommerjobb ungdom  50 000

• PALA                     600 000

• Aktivitet demente/helseforeb.         320 000          600 000 

• Ikke bet. Idrettshall(barn/ unge)  50 000

• Gatelys             100 000      200 000 

• Nerauran  80 000

• Vedlikehold vei/bygg             320 000

• Egenandel trafikksikring             200 000

• Egenandeler sp.midler             220 000

• Knaggen          1 000 000  1 600 000

• Levekårsutv.             110 000

• Styrking næring/ samf.utv.                     300     000                     1     300     000   (2 st.)                                   

             3 350 000  5 350 000            5 350 000
• Renter/ avdrag Båtb.museum       80 000 250 000

• Renter/ avdrag Rehab. Kirka       90 000 400 000

Netto besparing:            450 0 00              1 000 000           1 420 000

For 2014 blir det ikke helårseffekt på det som angår lønnsutgifter. Helårseffekt fra og med 2015.

Rådmannens investeringsforslag i økonomiplanen vedtas med følgende endringer:
• Rehabilitering Saltdal kirke tas inn med kr 600 000 i 2015 og kr 2 500 000 i 2016.

• Båtbyggermuseum tas inn med kr 1 000 000 i 2015, kr 2 000 000 i 2016 og kr 3 000 000 
i 2017.
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