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Rapport fra finanskomiteen 2018 
 

Finanskomiteens innstilling 

1. Tiltak nummer xxxx legges til grunn for utarbeidelse av handlingsplan 2019-2022. 

2. Kontrollutvalget bes forberede konkurranseutsetting av revisjonstjenester. 

3. I den grad tiltakene ikke gir en saldert handlingsplan, forutsettes bruk av disposisjonsfond. 

SAKSUTREDNING 

 

1.  Saksopplysninger 

Det ble nedsatt finanskomite av kommunestyret den 14.11.2017( PS 81/17). 

 

Finanskomiteens mandat 

1. Det nedsettes finanskomité som får i oppgave å gå gjennom kommunens 

investeringer og tjenesteproduksjon for å synliggjøre muligheter for 

kostnadsreduksjoner, effektivitet og bedre tjenestetilbud. 

  

2. Komitéen består av ordfører og en representant fra hvert parti. Partigruppene skal 

melde inn en navngitt vararepresentant. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og  

hovedverneombud gis hver sin observatørplass med tale- og forslagsrett.  

Rådmannen er komitéens sekretær.  

 

3. Komitéen må fremme sin innstilling senest 1.9.2018. 

 

Medlemmene 

Følgende faste medlemmer i kommunestyret er medlemmer av komiteen 

Leder  John-Erik Vika  SP 

Medlem Hege Svendsen  AP 

Medlem Finn Terje Tønnessen FRP 

Medlem Gunn Elin Blakkisrud  SP 

Medlem Torleif R Hamre  SV 

Medlem Knut Bakkehaug  V 

Medlem Hugo Aurdal   PP 

Medlem Tone C Danielsdatter  H 

Medlem John Granly   KRF 

Medlem Hans Petter Sveen  MDG 

 

Ved enkelte anledninger har partiene møtt med vararepresentanter.  
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I tillegg møtte 

Gøril T Paulsen  Fagforbundet 

Bjørg Stenberg  Hovedverneombud 

Jon Ørjan Brodshaug  Utdanningsforbundet 

 

Administrasjonen 

Knut Haugestad Rådmann 

David Eriksen  Økonomisjef 

 

Det har vært holdt følgende åpne møter i finanskomiteen med følgende virksomheter/temaer: 

 

Dato Presentasjoner 

    

24.jan Forventninger og opplegg 

31.jan Investeringer 

07.feb Investeringer 

14.feb Sentraladministrasjonen 

28.feb Barnehage 

07.mar Skole 

14.mar Familiens hus 

21.mar Helse og bistand 

04.apr Hjemmebaserte tjenester 

11.apr Vilberg Kompetansesenter 

18.apr Nav 

25.apr Kultur 

02.mai Eiendom 

09.mai Kommunal forvaltning 

23.mai Kommunalteknikk 

30.mai Eiendomsskatt 

06.jun OPS (Offentlig Privat Samarbeid) 

22.aug Oversikt kommunale eiendommer / oppsummering 

29.aug Oppsummering og innstilling 
 

Det vedlegges lenke til de ulike protokoller fra møtene i finanskomiteen: 

 

http://www.eidsvoll.kommune.no/motekalender/#se:utvalg/utvalgid:84 

 

Vedlegg til alle presentasjoner fra møtene finnes her: 

  

http://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/skatt-politikk-og-organisasjon/om-

utvalgene/finanskomite/tilleggsdokumenter/ 

 

I tillegg har det vært omfattende prosesser på virksomhetene for å kunne vise 

handlingsrommet. Det har vært fortløpende informasjon til berørte ansatte og 

ansattrepresentanter.   

 

 

 

  



 

 3 

Utfordringsbildet 

Følgende handlingsplan er vedtatt i kommunestyret for perioden 2018 – 2021 den 12.12. 

2017: 

 

 
 

I forhold til vedtatt handlingsplan 2018-2021 var det forutsatt at lov om eiendomsskatt forblir 

uendret. Det er imidlertid tatt inn i vedtatt handlingsplan kapitel 1.4 risikofaktorer som 

omhandler eventuelle endringer i eiendomsskatteloven fra 2019. Dette ble informert om på 

kommunens budsjettkonferanse i oktober 2017. I tillegg ble det også poengtert at nye 

avdragsbestemmelser i kommuneloven vil kunne få konsekvenser for finansutgiftene i 

kommunen når et vedtak skjer.  

 

Etter saldering av den vedtatte planen for perioden 2018-2021 ble det benyttet 42 mill. fra 

disposisjonsfond.  

 

Som det framgår blir utfordringsbildet mer krevende enn det som framgår av gjeldende 

handlingsplan slik den er vist ovenfor.   
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Ny Hp 2019-2021 etter nye regler for innføring av eiendomsskatt: 

 
 

Regjeringen fikk gjennomført vedtak om endringer av eiendomsskatteloven med virkning fra 

2019. Konsekvensen av vedtaket er at dagens vedtatte handlingsplan allerede viser for lite 

bruk av disposisjonsfond for perioden 2018-2021. Etter de nye reglene vil en ny saldering vise 

behov for 108 mill. fra disposisjonsfondet i stedet for 42 mill. som ligger i vedtatt plan.     

 

Under finanskomiteens arbeid har enkelte politiske partier gjentatt sin politiske målsetting om 

ikke å innføre eiendomsskatt.  

 

Tabellen under viser ulike salderingsalternativ der eventuelt forslag om ikke å vedta 

eiendomsskatt for perioden 2018-2021 viser et behov på 222 mill. fra disposisjonsfondet.  

 

 

Salderinger ved ulike alternativ: 
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Andre forhold 

Kommunelovutvalget har kommet med forslag til ny kommunelov og som forventet ble det 

også vedtatt at kommunene vil få økte avdragsutgifter gjeldende fra 2020. For 2020 og 2021 i 

dagens vedtatte handlingsplan utgjør dette 10,6 mill. i 2020 og 11,2 mill. i 2021.  

 

Den faglige begrunnelse for forslaget er at kommunene ikke skal ha restgjeld på anleggsmidler 

etter at avskrivninger på eiendelene er gjennomført. Dette er mulig etter dagens kommunelov.  

 

2.  Vurdering 

 

Revisjonstjenester 

I finanskomiteen er det synliggjort mulighet for kostnadsreduksjon ved konkurranseutsetting 

av revisjonstjenester. Innsparingsbeløpet er usikkert men anslått til 1 mill. pr år. Det er 

kommunestyret som velger revisjonsordning etter innstilling fra kontrollutvalget. Eventuell 

endring av revisjonstjenesten må derfor forberedes av kontrollutvalget.  

 

OPS-løsninger og investeringer 

Det har vært avholdt to møter med tema OPS i finanskomiteen. Den 31.1.2018 var det 

gjennomgang av OPS-løsninger med Vidar Svendby som viste ulike kommunale prosjekter og 

sammenlignet disse med tenkte OPS-løsninger. Vidar Svendby har erfaring fra mange OPS-

prosjekter i praksis.  

 

Vidar Svendby viste blant annet at bygging av Råholt barneskole ville kostet 190 mill. mer i 

byggets løpetid hvis den hadde vært bygget som tradisjonell OPS med dagens regler. 

 

I tillegg var det videokonferanse med Dr.ing. Øystein Meland fra Universitetet i Agder, som 

tydelig bekreftet at prosjektene i egen regi ville ha en lavere investeringsutgift enn den 

tradisjonelle OPS slik som Nærings- og Handels Departement (NHD) definerer begrepet.  Synet 

støttes også av økonomiprofessor Bjarne Jensen (se avisinnlegg i power point presentasjonen 

til Meland 31. 1.2018).  

 

Møte nummer to 6.6.2018 var politikere fra Ullensaker invitert for å dele sine erfaringer med 

ulike prosjekter. Her ble det presentert en OPS løsning som ikke er definert som OPS slik NHD 

definerer. Forskjellen her er at kommunen har byggherreansvar og finansieringsansvar i 

samarbeidet mellom det offentlige og den private aktøren, det vises til presentasjon fra møtet 

6.6.2018.  

   

Kommunens investeringsprosjekter som har vært bygget de siste årene viser at Eidsvoll 

kommune har meget arealeffektive bygg. Det vises også her til møtet 31.1.2018 som ble 

gjennomgått i komiteen.  

 

Rådmannen vil ikke anbefale å benytte OPS-løsninger på kommunale byggeprosjekter under 

henvisning til kommunens arealeffektive prosjekter og den konkrete gjennomgangen fra 

Svendby.  

 

I finanskomiteens møte var det en gjennomgang av muligheter for å foreta tidsforskyvning av 

investeringer og eventuelt foreta utfasing av investeringer. Konklusjonen var at Langset 

barnehage kan utsettes på ubestemt tid og at Vilberg barneskole uansett må tidsforskyves noe 

på grunn av uavklarte tomtespørsmål. Disse endringene er forutsatt gjennomført og 

innarbeidet i hovedoversikt som er vist nedenfor.  Endringene innebærer naturligvis 

kostnadsbesparelser men i ny hovedoversikt må det innarbeides nye avdragsbestemmelser i 

den nye kommuneloven.  

 

Det kan fortsatt komme endringer i investeringsplanen ettersom arbeidet fra administrasjonen 

ikke er ferdig ennå. Eventuelle endringer i elevprognoser kan gi store utslag for 

investeringsprogrammet samt på renter og avdrag i driftsbudsjettet.  

 

I møte 22.8.2018 var det en gjennomgang av mulige salgbare eiendommer. Potensiale for salg 

av eiendommer utover Lundsjordet er begrenset de nærmeste årene. Når kommunale 
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eiendommer kommer for salg kan salgsinntekter benyttes som egenkapital ved framtidige 

investeringer.  

 

Tiltak som er foreslått gjennom finanskomiteens arbeid fra virksomhetene 

Etter en administrativ gjennomgang fremmer rådmannen følgende forslag til innsparinger for 

perioden 2019 – 2021. Enkelte forslag til kutt har rådmannen ikke valgt å ta inn slik som 

synliggjort handlingsrom viser. 

  

Rådmannens forslag til innsparinger er de punkter under som er oppgitt med beløp de enkelte 

år i planen.  

 
Tiltak 
nr: 

 2019 2020 2021 2022 Konsekvenser 

       

 Politisk styring og 
kontroll 

     

1 Revisjonstjenester  1000 1000 1000 Konkurranseutsette 
forvaltnings, - og 
regnskapsrevisjon, 
usikkert anslag. 

       

 Sentraladministrasjonen      

2 Kommuneoverlege 400 400 400 400 Reduksjon til 60 % 
stilling. Stillingen kan 
reduseres fordi 

miljørettet helsevern 
ivaretas av 
interkommunalt 
samarbeid, samt at 
legedekningen på 
sykehjemmet er økt 
med 0,6 årsverk. 

Øvrige oppgaver kan 
følges opp. 
 

3 Annonsering 200 200 200 200 OK - er under innføring. 

Reduksjon fra 0,5 mill. 

til 0,3 mill.   

4 Sentral kurspott 300 300 300 300 OK - er under innføring. 
Reduksjon fra 0,5 mill. 
til 0,2 mill.  

5 Antall lærlinger 1700 1700 1700 1700 En nedgang fra 24 til 

12 lærlinger vil ikke gi 
produksjonstap på kort 
sikt, men er uheldig 
med tanke på 
rekruttering og 
kompetanseløft. Det 

totale innsparings-
potensialet er 3,4 mill.  

6 Avvikle sommerjobb ungdom 300 300 300 300 Konsekvenser for 
tjenestetilbudet er 
begrenset.   

7 Avvikle gullklokke etter 25 
års tjeneste i kommunen 

100 100 100 100 Arrangementer 
opprettholdes, klokken 
erstattes av enkle 
gaver. Ved å avvikle 
hele ordningen er 
potensiale 0,1 mill. pr 
år i tillegg.  
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8 Pensjon og forsikring 6000 6000 6000 6000 Forsikring reduseres 
med 2 mill. etter 

anbud. Reduserte 
pensjonsutgifter med 4 

mill. etter 
gjennomgang med KLP. 

       

 Barnehage      

9 Reduksjon drift 100 100 300 300 
 
 
 
 

Reduksjon av budsjett 
for materiell og utstyr. 
Økning for år tre og fire 
gjelder innfasing av 
reduksjon til private 
barnehager. 

10 Endre betalingsregler for 
barn med utsatt skolestart 

100 100 100 100 Ingen andre kommuner 
på Romerike har 
tilsvarende ordning. 
Dagens subsidiering er 
inntil kr 32.000 pr. år 

pr. barn.  

       

 Skole      

11 Eidsvoll læringssenter     Opprettholdes som nå. 
Potensiale 0,7 mill. pr. 
år. Konsekvensene ved 

kutt kan være frafall fra 
ungdomsskole og 
videregående skole.  

12 Innføringstilbud  625 1500 1500 1500 Tilbud må gis gjennom 
ordinær undervisning. 

Innsparing gjelder i det 
vesentlige skyss-
kostnader. Kan for 
noen medføre saktere 
progresjon på 
norskopplæring.  

13 Leirskole   

 

  Opprettholdes som nå. 

Potensiale 0,45 mill. pr 
år. Usikkerhet rundt 
framtidige regler, jf. 
Jeløyaerklæringen.   

14 SFO 1230 2465 2465 2465 Dagens priser på 2.717 
pr måned er moderate, 
men økte priser kan 
redusere bruken av 
SFO. Ny foreslått pris 
vil være ca. 3.117.  

15 Kulturell skolesekk 80 80 80 80 Ordningen kan gjøres 
billigere i egen regi. 
Potensiale 0,08 mill. pr 
år.  

16 Assistenter - økt lærernorm 450 450 450 450 Reduksjon av en 

assistentstilling kan 
forsvares på grunn av 

økt lærertetthet.  Dette 
utgjør 1 av 47 årsverk.  

17 Frie midler  500 500 500 500 Mindre handlingsrom til 
nye utviklingstiltak. 

18 Læringsmiljøarbeider 1200 1200 1200 1200 Kapasiteten reduseres 

fra 3,6 årsverk til 1,6 
årsverk. Potensiale på 
ytterligere 1,2 mill. pr 
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år.   

19 Merkantile stillinger 500 500 500 500 Mer bruk av sentrale 

styringssystemer, 
redusert lokal ressurs 
på skolene. 

20 Skyss 500 500 500 500 Strengere praksis for 
skyss. 

       

 Familiens hus      

21 Helsesøstertjeneste 0-5 år     Opprettholdes som nå 
siden vi ligger lavt på 
kostra. Potensiale 0,7 

mill. pr år.  
Kan føre til at sykdom, 
skjevutvikling ikke blir 
oppdaget, kritiske 
punkter særlig i forhold 
til de nyfødte. 

22 Skolehelsetjeneste     Opprettholdes som nå 
siden vi ligger lavt på 
kostra. Potensiale 2,1 
mill. pr år. 
Konsekvensen vil være 
manglende ressurser til 

å følge opp elever med 
psykiske plager.   

23 Kursbudsjett 500 500 500 500 Unødvendig høyt 
budsjett. Reduksjon fra 
0,64 mill. til 0,14 mill.  

24 Foreldre/barn plasseringer 400 400 400 400 Totalt er det avsatt 0,8 
mill. til foreldre/barn 
plasseringer. Kan 
halveres med 0,4 mill. 
årlig på grunn av bedre 
og tettere oppfølging i 

kommunen, samt bruk 
av kun statlige 
kjøpsplasser. 

25 MST (multisystemisk terapi) 
som hjelpetiltak 
 

    Opprettholdes som nå. 
Potensiale 0,4 mill. 
årlig. Innsparing vil 

kreve styrking av 
kommunale tiltak med 
tilsvarende midler. 
Fylkesnemda kan 
pålegge kommunen å 
bruke MST for å hindre 

plassering i institusjon. 

26 Barnehage som 
kompenserende hjelpetiltak 

    Opprettholdes som nå. 
Potensiale 0,3 mill. 
årlig. Dette er tiltak 
som kan forbedre 

omsorgssituasjonen til 

barnet. Tiltaket kan 
pålegges kommunen av 
fylkesnemda. 

27 Besøkshjem som 
kompenserende hjelpetiltak 

    Opprettholdes som nå. 
Potensiale 0,5 mill. 

årlig. Forhindrer 
fosterhjemsplassering. 
Innsparing vil føre til 
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økt behov for 
plassering i fosterhjem. 

28 Rustesting     Opprettholdes som nå. 
Potensiale 0,05 mill. pr 

år.  

       

 Helse og bistand      

29 Fysio,- og ergoterapeut 
innsatsteam 

570 570 570 570 Overført ordinær 
tjeneste ved etablering 
av hverdags-
rehabilitering. 

30 Rusveileder     Kommunen ligger lavt 
på kostra. Området er 
sårbart og i tillegg vil 
kommunen tape 
statlige tilskuddsmidler 
ved avvikling. Mulig 
innsparing ved kutt vil 

være 0,15 
mill./0,27mill./0,45 
mill. og 0,6 mill. 

31 Frisklivsmedarbeider 650 650 650 650 Frisklivstilbudet 
avvikles, 
mestringstilbudet 

videreføres av 
fysioterapeuten i fysio, 
- og ergoterapi-
tjenesten. 

32 Nedforhandlet pris kjøp av 

bo- og omsorgsplasser 

700 700 700 700 Er gjennomført etter 

forhandling. 

33 Økt inntjening salg BOA 30 30 30 30 OK. 

34 Konsekvensjusterte 
brukerbetalinger 

160 160 160 160 OK. 

35 Brukerbetalinger friskliv og 

E-låser 

    Brukerbetalinger er 

innført, men med 
usikkert økonomisk 
potensiale. Beløpene 

beregnes nærmere og 
tas inn i 
konsekvensjustert 

budsjett.  

36 Økt fastlønnstilskudd 145 145 145 145 Økning som følge av 
økte statlige satser og 
flere fysioterapihjemler. 

       

 Hjemmebaserte tjenester      

37 
 

Innsatsteam  750 750 750 750 Innsatsteam nedlegges, 
og oppgavene og deler 
av ressursene overføres 
ordinær drift.   

38 Kreftkoordinator 350 350 350 350 Halvert ressurs. Kan 
kombineres med 
ordinær tjeneste. 

Redusert 
støtte/veiledning av 
brukere og ansatte 
knyttet til terminalfase. 

Potensiale 0,35 mill. pr 
år.  

39 Demenskoordinator     Potensiale er 0,8 mill. 
pr år. Redusert innsats 
kan føre til behov for 

alternative tjenester 
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som er dyrere.  

       

 Vilberg 
kompetansesenter for 
helse og omsorg 

     

40 Aktivitør / 
aktivitetskoordinator 

300 300 300 300 Nedgang fra 100 % til 
50 % stilling.  

Potensiale 0,3 mill. pr 
år i tillegg. Redusert 
omfang på 
aktiviserings- og 
trivselstilbud, 
alternativt må flere 
oppgaver ivaretas av 

frivillige. 

41 Reversere ny måltidsplan     Opprettholdes som nå. 
Potensiale 0,5 mill. pr 
år. Hvis gjennomføring: 
Dårligere spredning av 

måltidene og inn-
virkning på trivsel og 
ernæring 

42 Pasientvurdering  350 350 350 350 Reduksjon med 50 % 
stilling. Potensiale 0,35 
mill. pr år i tillegg. 

Redusert kapasitet og 
kvalitet i arbeidet med 
pasientflyten. 

43 Utredning velferdsteknologi   600 600 Potensiale 0,6 mill. i 
2019 og 2020. 

Effekt usikker før 
utredning. 

       

 NAV      

44 Avdelingsleder til stat fra 

kommune 

780 780 780 780 Ingen. 

45 Kutt økonomisk sosialhjelp 1000 1000 1000 1000 NAV har i løpet av 2017 
intensivert arbeidet 
med å følge opp 
brukere til arbeid eller 
arbeidsrelatert 

aktivitet. Brukere med 
redusert arbeidsevne 
eller manglende 
arbeidsevne gis 
veiledning knyttet til 
alternativer. Tettere 
oppfølging gir større 

grad av selvstendighet 
og mindre behov for 
sosialhjelp. 

46 Flyktningetjenesten to 
stillinger 

650 1300 1300 1300 Dersom Eidsvoll 
kommune ikke skal 

bosette flyktninger i 
2019, og det ikke er 
ønskelig at vi sier ja til 
sekundærbosettinger, 
så vil konsekvensen 
være at vi må redusere 
antall ansatte fra 2020. 
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 Kultur      

47 Tilskudd lag og foreninger 500 500 500 500 Konsekvenser avgjøres 

i hovedutvalget i 
forbindelse med sak om 

årlig fordeling av 
tilskudd. 

48 Tilskudd nabolagspott 400 400 400 400 Kuttet medfører ingen 

konsekvenser da 
ordningen ikke er 
iverksatt. 

49 Dyrevelferd 100 100 100 100 Tilskudd til dyrevelferd 
ble første gang utdelt i 
2018.  

50 Kulturelle spaserstokken     Opprettholdes som nå. 
Potensiale 0,1 mill. pr 
år. Helseinstitusjoner 
vil ikke få kulturtilbud 
gjennom 

spaserstokken. Tap av 
tilskuddsmidler.  

51 Vakthold idrettshaller     Opprettholdes som nå. 

Potensiale 0,21 mill. pr 
år. Kuttet medfører at 
idrettslagene selv må 

stå for vakthold uten 
betaling. 

52 Kino     Opprettholdes som nå. 
Potensiale 0,1 mill. pr 
år. Kuttet vil medføre 

avvikling av 
kinotilbudet. 

53 Bibliotekfilial     Opprettholdes som nå. 
Potensiale 0,08 mill. pr 
år. Kuttet vil medføre 
avvikling av Råholt 

filial. I tilknytning til 
riving og nybygg blir 
det en midlertidig 

stengning. 
Økonomieffekten 
kommer i 
konsekvensjustert 

budsjett.  

54 Eidsvoll museum     Opprettholdes som nå. 
Potensiale 0,4 mill. pr 
år. Kuttet medfører å 
trekke seg ut av 

Museene i Akershus 
men kan muliggjøre 
minimal museumsdrift 
med aktiviteter i regi 
av venneforeningene. 
Kan først gjennom-
føres i 2020 grunnet 

oppsigelsestid. 

       

 Eiendomsforvaltningen      

55 Lokalleie voksenaktiviteter 790 790 790 790 Gjelder øvelser/trening 
i idrettshaller, kultur-

bygg og skoler. Gjøres i 
mange kommuner.  
I dag har alle 
foreninger rabatterte 
priser på leie av kultur-
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bygg til 
arrangement/konserter. 

Anslaget er basert på 
dagens drift.  

56 Redusere drift Råholt Bad     Opprettholdes som nå. 
Potensiale 1 mill. pr år. 
Dersom dette tiltaket 

tas inn vil dette 
medfører at folkebadet 
legges ned og kun 
idrettsbasseng 
opprettholdes som 
skolebasseng. 

57 Legge ned Søndre Samfund 400    Potensial 0,4 mill. i 
2019 vil medføre 
nedleggelse av Søndre 
samfund ett år før det 
skal stenges for 
utvikling av 

eiendommen. 
Et kutt vil få 

konsekvenser for 
driften av 
ungdomscafetilbudet, 
bibliotekfilialen og 
utleie av lokalene.  

Innsparingen er 
allerede tatt inn i 
handlingsplanen for 
årene 2020 – 2021. 

58 Alarmavtaler brann /heis 300 300 300 300 Eidsvoll kommune 
knytter seg til Alarm 24 

i stedefor 110 
sentralen. 

59 Redusere vedlikehold 1000 1000 1000 1000 Vil medføre at man 
opparbeider noe mer 
vedlikeholdsetterslep 

enn tidligere. Dagens 
budsjett ligger på 17,3 

mill. inklusiv materiell 
på 2,4 mill.   

60   

 

 

 

   Opprettholdes som nå 
men potensiale på 0,2 

mill. pr år ved å ta 
høyere leie ved 
inntektsbringende 
aktiviteter.   

       

 Kommunal forvaltning      

61 Planstilling     Opprettholdes som nå. 
Potensiale 0,8 mill. pr 
år men all 
samfunnsplanlegging 
som ikke er lovpålagt 
vil opphøre.  

       

 Kommunalteknikk      

62 Løypekjøring     Opprettholdes som nå. 
Potensiale 0,8 mill. pr 
år. Kan gi redusert 

tilgjengelighet til marka 
vinterstid og dermed 
påvirke 

Betalt leie 
inntektsbringende 

aktiviteter 
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Finanskomiteen har ikke vurdert møtegodtgjørelser m.v. under politisk område. Kommunen 

har en egen komite for revisjon av godtgjørelser.  

 

Kommunestyret har bedt Finanskomiteen vurdere skolerådgiverstilling for 2021. Dette er ikke 

gjennomført av komiteen, men tiltaket kan vurderes fortløpende i forbindelse med ordinært 

budsjettarbeid.  

 

Rådmannen anbefaler ovennevnte kutt, ut fra den økonomiske situasjonen som følge av at 

Stortinget har redusert inntektspotensialet på eiendomsskatt. Enkelte av kuttforslagene kan ha 

negative økonomiske konsekvenser på lang sikt, i tillegg til at tjenestetilbudet svekkes. 

Dersom kommunen får økt økonomisk handlingsrom framover vil rådmannen anbefale å 

redusere enkelte kutt.  

  

  

folkehelsetilbudet. Vil 
bli laget egen sak om 

mulig gjennomføring 
kombinert med 

tilskuddsordning. 
 

63 Ta betalt for utførte 

tjenester 

    Opprettholdes som nå. 

Potensiale 0,1-0,2 mill. 
pr år. Påfører 
merkostnader til andre 
virksomheter og 
frivillige initiativ fra lag 
og organisasjoner.  

64 Eiendomsskatt 
fritidseiendommer 

 1500 2250 3750 Usikkerhet knyttet til 
anslaget. 

65 Eiendomsskatt næring     Vanskelig å anslå 
potensiale. Antas å 
være beskjedent, men 

kun en 
takstgjennomgang kan 
vise potensiale.  

 Sum  25 110 29 970 31 520 33 020  
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Dersom ovennevnte innsparingsforslag blir tatt inn vil hovedoversikt drift for perioden 2019-

2021 se slik ut: 

  

 

 

 

 
Etter at de foreslåtte innsparinger er tatt inn er behovet for bruk av disposisjonsfond 27,2 mill. 

for perioden 2019-2021. Den økonomiske ubalansen vil bli enda større ved rullering av 

handlingsplanen når man får med år 2022. Grunnen til dette er at kommunens finanskostnader 

knyttet til investeringer vil fortsette å stige i årene som kommer. Dersom kommunestyret 

ønsker å styrke budsjettbalansen utover rådmannens forslag til driftsbesparelser, er det en 

senere innfasing av investeringsprosjekter som vil gi størst økonomisk effekt. 

  

Tabellen nedenfor viser en sannsynlig handlingsplan de neste år med forbehold om de 

endringer som vil komme i statsbudsjettet og virksomhetenes arbeid med handlingsplanen 

gjennom konsekvensjustert budsjett, innsparingsforslag og forslag til nye tiltak.  

 

  

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT
Regnskap 

2016

Just budsjett 

2017 HP 2019 HP 2020 HP 2021

Sum driftsinntekter -1 575 481 -1 604 553 -1 679 076 -1 731 136 -1 776 318

Sum driftsutgifter 1 503 087 1 605 050 1 658 454 1 680 744 1 717 838

Brutto driftsresultat -72 395 497 -20 622 -50 392 -58 480

Sum eksterne finansinntekter -15 703 -17 100 -13 420 -14 020 -14 020

Sum eksterne finansutgifter 78 014 79 069 104 961 132 374 149 251

Resultat eksterne fin.trans 62 311 61 969 91 541 118 354 135 231

Motpost avskrivninger -63 109 -66 413 -66 413 -66 413 -66 413

Netto driftsresultat -73 194 -3 947 4 506 1 550 10 338

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk -64 451 -25 903

Bruk av disposisjonsfond -5 365 -8 353 -6 781 -5 809 -14 597

Bruk av bundne fond -10 940 -7 531 -2 426 -1 425 -1 425

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -80 756 -41 787 -9 208 -7 234 -16 022

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet 4 685 3 636 3 642 3 642 3 642

Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond 117 518 39 722

Avsatt til bundne fond 5 843 2 375 1 060 2 042 2 042

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 128 046 45 733 4 702 5 684 5 684

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -25 903
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Status i arbeid med handlingsplanen 2019 - 2022 

Administrasjonen har sett på alle investeringsprosjekter i handlingsplanen og foretatt 

justeringer mellom de ulike årene i planen. Disse endringene er innarbeidet i foreløpig utkast 

til handlingsplan for 2019-2022. 

 

 

 

 

 

 
 

 

For perioden 2019 – 2022 er bruken av disposisjonsfondet 69,6 mill. basert på rullering av 

gjeldende handlingsplan, utfasing av Langset barnehage og tidsforskyvning av Vilberg 

barneskole og rådmannens forslag til innsparingstiltak. De detaljerte innsparingstiltakene 

framgår av tabellen ovenfor.  

 

Grunnen til økning i finansutgiftene skyldes en gjennomgang av foreslåtte 

investeringsprosjekter i perioden og endringen i kommuneloven når det gjelder avdragsregler.  

 

 

3.  Alternativer 

Finanskomiteens flertall (…) anbefaler at tiltak nummer xxxx legges til grunn ved utarbeidelse 

av handlingsplanen. Kontrollutvalget bes forberede konkurranseutsetting av revisjonstjenester. 

I den grad tiltakene ikke gir en saldert handlingsplan, forutsettes bruk av disposisjonsfond. 

 

Finanskomiteens mindretall (…) anbefaler at tiltak nummer xxxx legges til grunn ved 

utarbeidelse av handlingsplanen. Kontrollutvalget bes forberede konkurranseutsetting av 

revisjonstjenester. I den grad tiltakene ikke gir en saldert handlingsplan, forutsettes bruk av 

disposisjonsfond. 

            

  

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT
Regnskap 

2016

Just budsjett 

2017 HP 2019 HP 2020 HP 2021 HP 2022

Sum driftsinntekter -1 575 481 -1 604 553 -1 679 076 -1 731 136 -1 776 318 -1 822 133

Sum driftsutgifter 1 503 087 1 605 050 1 658 454 1 680 744 1 717 838 1 747 878

Brutto driftsresultat -72 395 497 -20 622 -50 392 -58 480 -74 255

Sum eksterne finansinntekter -15 703 -17 100 -13 420 -14 020 -14 020 -14 020

Sum eksterne finansutgifter 78 014 79 069 105 820 136 142 161 477 176 039

Resultat eksterne fin.trans 62 311 61 969 92 400 122 122 147 457 162 019

Motpost avskrivninger -63 109 -66 413 -66 413 -66 413 -66 413 -66 413

Netto driftsresultat -73 194 -3 947 5 365 5 318 22 564 21 351

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk -64 451 -25 903

Bruk av disposisjonsfond -5 365 -8 353 -7 640 -9 577 -26 823 -25 610

Bruk av bundne fond -10 940 -7 531 -2 426 -1 425 -1 425 -1 425

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -80 756 -41 787 -10 067 -11 002 -28 248 -27 035

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet 4 685 3 636 3 642 3 642 3 642 3 642

Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond 117 518 39 722

Avsatt til bundne fond 5 843 2 375 1 060 2 042 2 042 2 042

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 128 046 45 733 4 702 5 684 5 684 5 684

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -25 903
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4.  Konklusjon 

Saken fremmes kommunestyret i henhold til flertallets anbefaling.  

 

 

 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen 

 

 

 

Utskrift av behandlet sak sendes til 

 


