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BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2019-2022  

 

Rådmannens innstilling: 

Det framlagte forslag til drifts – og investeringsbudsjett med økonomiplan 2019-2022 

foreslås å vedtas slik:  

1. Skattøret for inntekts- og formuesskatt fastsettes til høyeste lovlige sats iht 

budsjettvedtak i Stortinget.  

2. Den alminnelige eiendomsskatten skrives ut med 7 promille av takstverdi, mens 

skattesatsen for boliger og fritidseiendommer er 5 promille.  

Eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.04. og 20.10. 

3. Årsbudsjettet vedtas med nettorammer for hvert rammeområde.  

4. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger vedtas iht vedlagte 

gebyrregulativ. 

5. Representantskapene i de ulike IKS’ene utfordres til å avgrense budsjettøkningen 

fra 2018 til 2019 til den generelle lønns- og prisøkningen.  

6. Rådmannen har fullmakt til å fordele rammen til hver enhet innenfor 

rammeområdene, herunder å la ledige stillingshjemler stå tomme eller å begrense 

forbruket på de enkelte budsjettområder og mellom områdene.  

7. Investeringer med tilhørende finansieringer vedtas i henhold til budsjettskjema 

2A.  

8. Investeringer forutsettes igangsatt først når prosjektet er fullfinansiert og når 

gyldig godkjenning om låneopptak foreligger fra Fylkesmannen.  

 

Saksutredning: 

Ved inngangen til 2018 hadde kommunen et udekket merforbruk på kr 25,2 mill. kroner. I 

tillegg kommer underdekning på pensjoner på ca 41 mill. kroner.  

 

Resultatene de siste årene har vist en dramatisk forverring på driften. 2018 vil etter de 

foreliggende prognoser avlegges med et positiv resultat. Tidligere år har resultatene blitt 

justert for engangsposter og inntektsføringer av investeringsrelatert MVA. 2018 har også 

engangsinntekter som påvirkerresultatet i positiv retning.  

 

Årets budsjettarbeid har involvert alle administrative ledere. Hovedfokus har vært 

omstrukturering av ansvarsområder i økonomisystemet. Dette bidrar til bedre oversikter 

samt lette arbeidet med økonomioppfølgingen. Det har også for 2019 vært gjennomført et 

grundig arbeid med å skaffe oversikt over den totale driften. Det har vært stort fokus på 

merforbruket de siste årene. 

 



I årets budsjett har administrasjonen hatt særlig fokus på forutsigbarhet og gjenkjennelse 

av inntekts- og utgiftspostene.  

 

Budsjett for 2018 legges frem i balanse med en inndekking av tidligere års underskudd på     

kr 4.945.683,-. 

 

Hamarøy kommune har et betydelig akkumulerte merforbruk i driften, og kommunen er i 

registeret over kommuner som er i økonomisk ubalanse (ROBEK). Det betyr at kommunen 

må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved Fylkesmannen for 

å kunne gjøre gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler (leasing), samt at 

lovligheten av budsjettvedtaket skal kontrolleres, jfr kommunelovens § 60. 

 

I budsjett for 2019 -2022 inngår forpliktende plan som viser hvordan akkumulert 

underskudd skal dekkes inn. Det framlagte driftsbudsjettet legges fram på rammenivå, 

budsjettskjema 1 A samt investeringsbudsjettet på skjema 2 A. 

 

 

 

Inntektsområdet 

Inntekts- og formuesskatten er satt til maksimalsatsene som er framlagt i forslag til 

statsbudsjett for 2019. 

 

Etter lov om eigedomsskatt til kommunane (lov nr 29, 6. juni 1975; esktl) §2, bestemmer 

kommunestyret om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Satsene for 2018 er 

lagt inn uendret fra 2019. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2019 er 7 promille av 

takstverdi, mens skattesatsen for boliger og fritidseiendommer er 5 promille. Det er i 

budsjettet for 2019 tatt hensyn til endringer i eiendomsskatteloven. Dette gjelder andre 

verker og bruk og bortfall av skatt på maskiner. Verdien av maskiner nedtrappes med 6/7 

første år, med siste nedtrappingsår 2024. 

 

Gebyrregulativet er i eget vedlegg. Gebyrregulativet for teknisk enhet legges fram i egen 

sak. 

 

Barnehagesatsen settes til maks sats for 2019, kr 2.990,- for hel plass med endring fra 1. 

august 2019 til kr 3.040,-. Det gis 50 % søskenmoderasjon på heldagsplass på eldste barn 

på SFO. Det gis 25 % søskenmoderasjon på kortidsplass sett opp mot SFO. 

 

Selvkostområdet med feiing foreslås redusert neste år. Iht prognose forventes dette 

området å være i balanse ved utgangen av 2018. Selvkostområdet for vann er en 

forventet å balansere i 2019 med det foreslåtte gebyr for 2019. Dette avhenger dog av 

investeringsnivået i perioden samt hvilket driftsnivå en legger til grunn. 

 

 

 

Vurdering 

Arbeidet med budsjett og økonomiplanen for 2019-2022 har vært krevende. I tillegg til at 

en skal generere mindreforbruk fra den ordinære driften, skal også akkumulert 

merforbruk tas ned. For å oppnå det budsjetterte resultatet, krever det en fortløpende og 

tett oppfølging av budsjettet. Det må settes fokus på innkjøpsvurderinger og innhenting 

av de inntektene som kommunen er berettiget til.  



 

Vedlegg:  

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 

Budsjettskjema 1 A 

Budsjettskjema 2 A 

Budsjett Rammeområder 

Hovedoversikt drift 

Hovedoversikt investeringer 

Forslag til gebyrer og brukerbetalinger 

Tiltaksliste – drift 

Tiltaksliste - investeringer 

Forpliktende plan 

Utredning Skutvik barnehage 

Utredning tiltak nedleggelse av avd 4 sykehjemmet 

 

 

 

Eirik André Hopland 

rådmann 

 

 

 


