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BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2019 - 2022 
 
 
Saksbehandler:  Heidi Sund Aasen Arkiv: 150   
Arkivsaksnr.: 18/490   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
84/18 Formannskap 05.09.2018 
58/18 Kommunestyre 17.09.2018 
90/18 Formannskap 01.10.2018 
99/18 Formannskap 17.10.2018 
104/18 Formannskap 19.11.2018 
107/18 Formannskap 03.12.2018 
eldste først. 
 
 
Sakens dokumenter: 

1. Administrasjonssjefens budsjettdokument  
2. Investeringsplan  
3. Gebyrer og betalingssatser for 2019 

 
 
Sakens fakta: 
I sak 46/15 behandlet formannskapet innretning for den overordnede budsjettprosessen i 
Salangen kommune. Alternativ 3 ble valgt, dette innebærer at formannskapet eier 
budsjettprosessen fra en tidlig fase. Formannskapet salderer budsjett og økonomiplan mens 
administrasjonssjefen fremlegger et balansert budsjettforslag til formannskapet.  
 
 
Administrasjonssjefens  vurderinger: 
Kommunens aller største utfordring er å holde driften tilpasset de økonomiske rammer. 
Inneværende planperiode vil således fortsatt være preget av driftsmessige justeringer for å 
møte kommunens inntektsnivå. Det helt sentrale er å fortsatt nedbetale gjelden.  
 
Budsjettprosessen for 2019 har vært preget av at flere faktorer trekker i negativ retning, 
samtidig.  

• Statlige overføringer reduseres med 1,1 %. I 2018 var reduksjonen 1% mens det i 
2017 var redusert med 1,4%. Samlet reduksjon i statlige overføringer er 3,5 % de siste 
tre budsjett årene.  
 

• Redusert bosetting. Det ankommer betydelig færre EM til nasjonen. Dette medfører at 
det blir færre bosettingsklare EM til kommunene. Dersom utviklingen fortsetter vil 
bosetting av EM være avsluttet i 2020, dette fordi omfanget av virksomheten da er så 
lavt at det ikke er mulig å forsvare driften. Analyser viser at det må bosettes minimum 
9 EM årlig for å opprettholde dagens nivå. Administrasjonssjef vurderer det antallet 
som urealistisk gitt dagens ankomsttall inn til nasjonen.  
 

• Redusert volum på mottaksdrift område EM. UDI har ønsket en reforhanding av EM 
kontrakten. Dette er gjennomført og volumet på EM avdelingen er redusert fra 40 
plasser til 30. Den økonomiske konsekvensen er rundt 3.5 millioner kroner i reduksjon 
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for Salangen kommune.  
 

• Sterk kostnadsøkning innenfor ressurskrevende tjenester. Denne økningen har vedvart 
over år. Utvikling av «Nye Ryet» er det beste tiltaket for å sikre fortsatt forsvarlige 
tjenester samtidig som det gir rom for budsjettmessig reduksjon fra 2020 og ut 
økonomiplanen.  

 
Samlet økonomisk reduksjon for budsjettet 2019 er dermed i underkant av 15 millioner 
kroner.  
 
Administrasjonssjef vil samtidig peke på den demografiske utfordringen som kommer i 
perioden 2020 - 2025. Denne utfordringen er stor og planlegges møtt gjennom mindre 
utbedringer på SABE samt utvikling av boligmassen. Boligmassen vil utvikles med 
boligpolitisk handlingsplan som grunnlag.  
 
Administrasjonssjef vil løse utfordringene langs flere hovedlinjer:  

- Tiltak innen stillingsrammen 
- Tiltak innen de generelle rammene 
- Struktur tiltak 
- Samfunnsutviklings tiltak 
- Utvikling av tjenesteproduksjonen 

 
De forskjellige løsningene er utdypet og konkretisert i budsjettdokumentet.  
Administrasjonssjef legger med dette frem budsjettforslag 2019 samt økonomiplan 2019-2022 
i balanse.  
 
 
Administrasjonssjefens  innstilling: 
Administrasjonssjefen tilrår følgende vedtak som følger balansert budsjett: 
 

1) Skattøret for 2019 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak 
2) Budsjett for 2019 for kontroll og tilsynsvirksomheten i Salangen kommune settes til  

703 000,-. 
3) Ordførerens godtgjørelse for 2019 settes til 80% av godtgjørelse  til 

stortingsrepresentantene som for 2019 utgjør kr 765 170,-. Godtgjørelsen justeres når 
den justeres for stortingsrepresentantene. 

4) Varaordføreren og de to utvalgsledernes godtgjørelse settes til 3 % av ordførers 
godtgjørelse i år 2019. Øvrige godtgjøringer til politikere følger vedtatt 
godtgjørelsesreglement.  

5) Disposisjonspott for kommunestyret settes til kr. 0,- 
6) Disposisjonspott for formannskapet settes til kr. 0,- 
7) Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til betalingsregulativ for 2019. 
8) Maksimal kassakreditt settes til kr. 45 000 000,- for 2019 hos vår hovedbankforbindelse. 
9) Fremlagt forslag til økonomiplan 2019 – 2022 vedtas 
10) Driftsbudsjett for 2019 vedtas på kapittelnivå i henhold til vedlagte tallbudsjett. 

Følgende tiltak er innarbeidet for å oppnå budsjettmessig balanse: 
 

Tiltak 2019 2020 2021 2022 

    Bruk av fond til fremmedspråklig undervisnng -1 800 000 0 0 0 

    Omstillingstiltak nr 2. Ta i bruk velferds teknologi 1 200 000 1 200 000 0 0 
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    Omstillingstiltak nr 2. Ta i bruk velferds teknologi finansiering -1 200 000 -1 200 000 0 0 

    Omstillingstiltak nr. 3 næring 650 000 0 0 0 

    Omstillingstiltak nr. 3 næring finansiering -650 000 0 0 0 

    Omstillingtiltak nr. 1 innenfor flyktningearbeid 1 000 000 -400 000 -2 000 000 -2 000 000 

    Omstillingtiltak nr. 1 innenfor flyktningearbeid finansiering -1 000 000 0 0 0 

    Reguleringsplaner 300 000 300 000 0 0 

    Reguleringsplaner finansiering -300 000 -300 000 0 0 
 

11) Avsetting til fond settes til kr 0,-. 
12) I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes 

for skatteåret 2019:  
a) Eiendomsskatten utskrives for faste eiendommer i hele kommunen i 2019.  
b) For verker og bruk skriver kommunen ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget 

redusert med en syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første 
pkt). Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattelagte 
verker/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4) 

c) Eiendomsskattesatsen settes til 6 promille i 2019 
d) Det vedtas ikke bunnfradrag, jf. eiendomsskatteloven § 11 
e) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 

skattevedtekter 
f) Det vedtas 4. betalingsterminer for skatteåret 2019 
g) Kommunestyret i Salangen gir fritak for følgende eiendommer i skatteåret 2019: 

- I henhold til eiendomsskatteloven § 7a: 
• Eiendommer som eies av frivillige lag og foreninger (eks. idrettslag, bygdelag, 

grendelag, ungdomslag, helselag, velforeninger etc.) 
• Lokaler som eies av religiøse samfunn (statskirke, frikirke, pinsemenighet etc.) 
• Lokaler som eies av avholdsforeninger 
• Lokaler som disponeres til museumsformål – vil også gjelde andre enn 

“offisielle” museum eks. private bygdemuseum 
• Boliger tilhørende Salangen boligstiftelse 

- I henhold til eiendomsskattelovens § 7 b gis det fritak for fredede bygninger etter 
lov om kulturminner 

- Det gis fritak for nybygde boligeiendommer i 5 år jf. eiendomsskattelovens  
§ 7c 

- Det gis ikke fritak for bygning og grunn i deler av kommunen jf. § 7 d 
13) Fremlagt forslag til økonomiplan for investeringer 2019 – 2022 vedtas med 

investeringsramme på 20,1 mill. for år 2019 og deretter kr 6. mill. pr år. 
14) Investeringsbudsjettet for 2019 vedtas i henhold til vedlagte tallbudsjett  

a) Det tas opp lån på kr. 11,4 mill. til investeringer i tråd med vedlagte tallbudsjett i år 
2019.  

b) Det tas opp lån til videreformidling kr. 3. mill. Avdragstid settes til 30 år. 
c) Innarbeidet i investeringsbudsjettet for år 2019 ligger: 

- Finansiering av egenkapitalinnskudd i KLP med Kr 970.000,-. Finansiert med 
overføring fra driftsbudsjettet.  

- Utgifter og inntekter ifm videreformidlingslån.  
- Budsjettramme 14. mill. til nye Ryet 
- Budsjettramme 6,1 mill. til ulike prosjekter 



  Sak 107/18 
 

 Side 4 av 4   
 

15) Administrasjonen gis fullmakt til å jobbe med videreutvikling av interkommunalt 
samarbeid, både innenfor eksisterende samarbeid og med øvrige nabokommuner.  

16) Følgende nøkkeltall settes som mål for økonomiplanperioden 
a) Måltall for netto driftsresultat settes til 1,75%  
b) Måltall for avsetting til fond settes til 2,5 mill. 
c) Måltall for Likviditetsgrad 1 settes til 2 og Likviditetsgrad 2 settes til 1  
d) Sum lånegjeld skal reduseres  

17) Valgdager for kommune og fylkesting settes til 8. og 9. september 2019 
 
 
Frode Skuggedal     Heidi Aasen 
Administrasjonssjef     Økonomisjef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


