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Vurdering
Rådmannen legger med dette frem forslag til årsbudsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018 i 
ett samlet dokument. Dokumentet inneholder forslag til driftsrammer for 
samhandlingsområdene med beskrivelse av tiltak og realendringer, samt forslag til 
investeringsbudsjett i planperioden. Med tekstdokumentet følger vedlegg som gir nærmere 
beskrivelse av tiltak og detaljert årsbudsjett for hvert ansvar. Det legges frem et forslag til 
økonomiplan som balanserer alle år i planperioden, men der merforbruk fra tidligere år dekkes 
inn i 2016 og 2017. 

Fjorårets og årets merforbruk har gjort denne budsjettprosessen spesielt krevende ved at vi har et 
udekket underskudd på 9,0 mill kr fra fjoråret, i tillegg til et ventet merforbruk i dette 
budsjettåret. Merfobruk skal i henhold til kommunelovens bestemmelser dekkes inn det andre 
året. I tillegg viser konsekvensjustert budsjett en underdekning på 13,3 mill kr. Sammen med 
underdekning må kommunen også hensynta nødvendig aktivitet, dels for å tilpasse endring i 
behov og dels for å øke inntektspotensialet. Konkret har det vært nødvendig å gjøre tilpasning til 
etablert rus- og psykiatribolig/institusjon. Denne utfordringen gir et budsjettbehov på ytterligere 
6,0 mill kr med dagens drift og legger ytterligere press på budsjettet. I tillegg må vi ta hensyn til 
kostnader med taksering for utskrivning av eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger, som 
ventes å gi en kostnad i 2015 på 4,0 mill kr før det kan gi inntekter de påfølgende årene.  I sum 
gir dette et driftsproblem på 32,3 mill kr i 2015. I tillegg må vi ta hensyn til 
pensjonspremieavviket på 13,6 mill kr. Dette gir et samlet reellt driftsproblem på 45,9 mill kr.  

Rådmannen vil derfor i det kommende året prioritere igangsatt aktivitet og takseringsutgifter for 
utvidelse av eiendomsskatt. Dette gjør at inndekking av tidligere års underskudd først kan 
dekkes inn fra 2016. Tiltak for å komme på ramme bygger på vedtak fra gjeldende økonomiplan 
fra des 2013, organisasjonsutviklingsprosessen (OU-prosessen), kommunestyrets vedtak om 
nedbemanning i helse og omsorg fra juni 2014 og tiltak utarbeidet av formannskapet i etterkant 
av andre tertialrapport. Forslaget til økonomiplan innebærer en netto reduksjon på 35 årsverk 
over to år. Noe av dette er allerede effektuert og avklart, men ikke alt. Som tidligere skissert, vil 
vi forsøke så langt det lar seg gjøre å gjennomføre tiltakene gjennom naturlig avgang og 



omplassering. Erfaringer gjennom dette året har imidlertid vist at en nedbemanning i så stor 
skala ikke kan realiseres gjennom slike løsninger alene. Det vil derfor være nødvendig å sette i 
gang oppsigelsesprosesser i Saltdal kommune. Vi presiserer at dette ikke vil gjelde alle de 35 
årsverkene som budsjettforslaget legger opp til, men i noen grad må dette virkemidlet brukes. 
Prosessen skal skje i nært samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og i tråd med avtaleverk. 

Nedbemanningen skal gi en ventet effekt på 28,9 mill kr og der det vesentligste av uttaket skal 
skje i helse og omsorg. Dette har sammenheng med reduksjon i vertskommunetilskuddet som 
følge av frafall av beboere og som tvinger frem en nødvendig omstilling av tjenestetilbudet. Det 
foreslås endring av botilbud gjennom nedleggelse av to paviljonger. Videre foreslås det å legge 
ned aktiviteten på Knaggen og søke samarbeidsløsninger med private aktører. Skolene reduserer 
sin voksentetthet i tråd med vedtak i gjeldende økonomiplan. I tillegg gjennomføres det 
nedbemanning på en rekke andre områder i alle kommunens områder i tråd med signaler fra 
OU-prosessen. En viktig del av de krevende tiltakene de neste årene er å utsette investeringer, til 
kommunen har økonomi til å finansiere prosjekter med egenkapital. 

Rådmannen ser det som viktig å gjennomføre en krevende snuoperasjon de neste par årene for å 
komme i posisjon til å bli en vekstkommune. Ved siden av inndekking av underskudd har det 
høy prioritet å bygge opp evnen til investeringer og å øke årlig avsetning til vedlikehold. 
Dersom omstillingen gjennomføres i tråd med planen vil kommunen kunne øke årlig 
vedlikeholdsavsetning med inntil 3 mill kr årlig. Målet er at kommunen kan bygge opp evnen til 
å øke investeringene når tidligere års underskudd er dekt inn. Rullering av kommuneplanens 
samfunnsdel blir viktig når prioriteringer skal gjøres i årene fremover, eksempelvis stimulere til 
boligbygging og investeringer som kan møte veksten i antall eldre med pleiebehov.  

Det anbefales følgende innstilling:

Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018 med tilhørende 
budsjettrammer (budsjettskjema 1 A, budsjettskjema 1 B, budsjettskjema 2 A og budsjettskjema 
2 B) vedtas med følgende tilleggs punkter:

1. Skattøret for 2015 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak
2. Eiendomsskatt for 2015 skrives ut etter eiendomsskatteloven §3, alternativ d: verk og 

bruk og annen næringseiendom i hele kommunen. Satsen settes til 7 promille av 
takstverdien. Det åpnes for å gi fritak for eiendomsskatt for eiendommer av historisk 
verdi og eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en 
kommune, et fylke eller staten. 

3. Eiendomsskatt fra 2016 skrives ut etter eiendomsskatteloven §3, alternativ a: faste 
eiendommer i hele kommunen. Sats og eventuell bunnfradrag bestemmes i løpet av 
2015. 

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

5. Ramme for opptak av startlån fra Husbanken til videreutlån settes til 5,0 mill kr
6. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret på økonomisk utvikling for enhetene (pr 

30.04 og 31.08)
7. Kommunestyrets vedtak i saken er å betrakte som budsjettvedtak på nettoutgiftsnivå i de 

enkelte virksomhetsområdets driftsbudsjett

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling



Saksprotokoll i Formannskap - 18.11.2014 

Behandling:
Wenche Skarheim tiltrådte møtet.
Det ble orientert om forslaget fra rådmannen og konkrete spørsmål ble besvart.

Enstemmig vedtak:
Saken ble drøftet.  Tas opp til realitetsbehandling i formannskapsmøte 25.11.14

Saksprotokoll i Formannskap - 25.11.2014 

Behandling:
AP, Sv, og SP la frem følgende forslag:

1. Som rådmannens forslag til innstilling
2. Som rådmannens forslag til innstilling
3. Som rådmannens forslag til innstilling
4. Som rådmannens forslag til innstilling
5. Som rådmannens forslag til innstilling
6. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret på økonomisk utvikling for enhetene (pr 

30.04 og 31.08) I tillegg skal formannskapet ha månedlig rapportering på den 
økonomiske situasjon.

7. Kommunestyret ber om at arbeidet med mulige samarbeidsområder/-tiltak mellom 
Knaggen og naturlige samarbeidsaktører intensiveres.  Dette med tanke på samordning 
og mer effektiv bruk av de samlede ressurser, samt på nye muligheter.

8. Kommunestyret ber om en analyse/gjennomgang på kostnadene til økonomisk 
sosialhjelp, samt en tiltaksplan for reduksjon av kostnader knyttet til økonomisk 
sosialhjelp.

9. Kommunestyrets vedtak i saken er å betrakte som budsjettvedtak på nettoutgiftsnivå i de 
enkelte virksomhetsområdets driftsbudsjett

10. Endringer i driftsbudsjett og investeringsbudsjett følger vedlagt:

Budsjett/økonomiplan 2015-2018 
Drift – tiltak
Merkostnader 2015 2016 2017 2018
Knaggen 3.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Kultur/barn-unge    500.000    700.000    700.000    700.000
Vensmoen Eiendom    475.000    475.000    475.000    475.000
Newton    100.000    100.000    100.000    100.000
Basseng Røkland skole    250.000    250.000    250.000    250.000
Sykkelsti      50.000
Disp. formannskap      50.000      50.000      50.000      50.000
Sum 4.425.000 7.725.000 7.725.000 7.725.000

Inndekking
Vikarutg./ekstrahjelp/overtid 2.600.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000
Øk. Sosialhjelp    800.000    900.000    900.000    900.000
Kjøp av private tjenester    500.000    625.000    625.000    625.000
Eiendomsskatt  3.000.000 3.000.000 3.000.000
Kurs    325.000    300.000    300.000    300.000
Inventar    200.000    200.000    200.000    200.000



Sum 4.425.000 7.725.000 7.725.000 7.725.000

Investeringer – tiltak
2015 2016 2017 2018

Ny veistikkemaskin - - - -
Oppgradering Ephorte - - - -
Andel aktuelle/pågående 
investeringsprosjekter (Slipen, 
Sykkelsti, Båtbyggermuseum)

1.150.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Høyre la frem følgende forslag:
Saltdal høyre går inn for rådmannens forslag med følgende endringer:

Økte utgifter Sparte utgifter
4.1 Fellestjenester
Eiendomsskatt 4.000.000
Salg av aksjer Vensmoen     262.000
Opprettholdelse av Newton tilbud     200.000
Skolestruktur     100.000
4.2.5. Kultur
Opprettholde ungdom/juniorklubbene     237.000
Festivalstøtte     231.000
4.3.3. Omsorg
Reduksjon 1 stilling Fløyvn. 24    617.000
4.4.1. Byggforvaltning
Ingen stengning av bassenget på Røkland     250.000
Kultur (kto 5501)
Smia selges      51.000
Bygg (kto 6532)
1-bygg 2, Saltdalsverftet selges (1/2 års effekt)    100.000
Vensmoen eiendom slås konkurs (1/2 års effekt)    400.000
Sum 1.280.000 5.168.000
Avsetning fond 1.500.000
Økning bygningsvedlikehold 2.388.000

Økonomiplan 2015-2018 
Justeringer i økonomiplan i perioden 2015-2018 i forhold til rådmannens forslag
Økt inntekt eiendomsskatt kr. 11.000.000 fra og med 2016 hentes inn ved besparelse gjennom 
strategisk og effektiv utvikling i OU-prosessen. 

Det ble deretter stemt over hvert forslag:
Høyres forslag falt med 5 mot 2 stemmer

Det ble avgitt 1 stemme mot begge forslag.

AP,SV,SP’s forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Innstilling:
Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018 med tilhørende 
budsjettrammer (budsjettskjema 1 A, budsjettskjema 1 B, budsjettskjema 2 A og budsjettskjema 
2 B) vedtas med følgende tilleggs punkter:



1. Skattøret for 2015 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak
2. Eiendomsskatt for 2015 skrives ut etter eiendomsskatteloven §3, alternativ d: verk og 

bruk og annen næringseiendom i hele kommunen. Satsen settes til 7 promille av 
takstverdien. Det åpnes for å gi fritak for eiendomsskatt for eiendommer av historisk 
verdi og eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en 
kommune, et fylke eller staten. 

3. Eiendomsskatt fra 2016 skrives ut etter eiendomsskatteloven §3, alternativ a: faste 
eiendommer i hele kommunen. Sats og eventuell bunnfradrag bestemmes i løpet av 
2015. 

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

5. Ramme for opptak av startlån fra Husbanken til videreutlån settes til 5,0 mill kr
6. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret på økonomisk utvikling for enhetene (pr 

30.04 og 31.08) I tillegg skal formannskapet ha månedlig rapportering på den 
økonomiske situasjon.

7. Kommunestyret ber om at arbeidet med mulige samarbeidsområder/-tiltak mellom 
Knaggen og naturlige samarbeidsaktører intensiveres.  Dette med tanke på 
samordning og mer effektiv bruk av de samlede ressurser, samt på nye muligheter.

8. Kommunestyret ber om en analyse/gjennomgang på kostnadene til økonomisk 
sosialhjelp, samt en tiltaksplan for reduksjon av kostnader knyttet til økonomisk 
sosialhjelp.

9. Kommunestyrets vedtak i saken er å betrakte som budsjettvedtak på nettoutgiftsnivå i 
de enkelte virksomhetsområdets driftsbudsjett

10. Endringer i driftsbudsjett og investeringsbudsjett følger vedlagt:

Budsjett/økonomiplan 2015-2018 
Drift – tiltak
Merkostnader 2015 2016 2017 2018
Knaggen 3.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Kultur/barn-unge    500.000    700.000    700.000    700.000
Vensmoen Eiendom    475.000    475.000    475.000    475.000
Newton    100.000    100.000    100.000    100.000
Basseng Røkland skole    250.000    250.000    250.000    250.000
Sykkelsti      50.000
Disp. formannskap      50.000      50.000      50.000      50.000
Sum 4.425.000 7.725.000 7.725.000 7.725.000

Inndekking
Vikarutg./ekstrahjelp/overtid 2.600.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000
Øk. Sosialhjelp    800.000    900.000    900.000    900.000
Kjøp av private tjenester    500.000    625.000    625.000    625.000
Eiendomsskatt  3.000.000 3.000.000 3.000.000
Kurs    325.000    300.000    300.000    300.000
Inventar    200.000    200.000    200.000    200.000
Sum 4.425.000 7.725.000 7.725.000 7.725.000

Investeringer – tiltak



2015 2016 2017 2018
Ny veistikkemaskin - - - -
Oppgradering Ephorte - - - -
Andel aktuelle/pågående 
investeringsprosjekter (Slipen, 
Sykkelsti, Båtbyggermuseum)

1.150.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
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