
RÅDMANNENS INNLEDNING 

Økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapets målsetning 

Økonomiplanen (kommunelovens § 44) tar utgangspunkt i kommuneplanens langsiktige mål, 

strategier og utfordringer og angir hvordan Sørfold kommune skal anvende sine ressurser for 

å nå vedtatte politiske mål. Årsbudsjettet (§ 46) er som regel første året i økonomiplanen, og 

beskriver ressursfordelingen i detalj for det gjeldende året, mens årsregnskapet (§ 48) 

oppsummerer hvordan ressursbruken faktisk ble.  

Økonomiplanlegging er et verktøy for utforming av politiske prioriteringer og fordeling av 

økonomiske ressurser, innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. Økonomiplanen er et 

viktig strategi - og styringsdokument for Sørfold kommune.  

Gjennom økonomiplanleggingen skal kommunen sørge for at begrensede ressurser blir 

anvendt så effektivt som mulig. Økonomiplanen skal videre angi retningen for utvikling av 

kommunens tjenestetilbud.  

Skillet mellom drift og investeringer 

I økonomiplanen må det skilles mellom finansiering av den løpende driften og finansiering av 

investeringer. Kommunens løpende driftsutgifter (inklusive finansutgifter) skal finansieres av 

løpende driftsinntekter, mens kommunens investeringer kan finansieres med løpende 

inntekter, engangsinntekter (typisk salg av eiendom/ kapital eller tilskudd fra staten), 

oppsparte reserver eller låneopptak.  

Inntekter fra salg av eiendom/kapital og låneopptak skal føres i investeringsregnskapet, og 

ikke i kommunens driftsbudsjett. 

Realisme, faglig skjønn og estimater i budsjettplanleggingen 

Inntektsrammene som økonomiplanen bygger på, og utgiftsrammene for de ulike 

tjenesteområdene, føres opp i økonomiplanen ut fra hva kommunen realistisk kan forvente. 

Kommunen må anslå et beste estimat ut fra informasjon som er tilgjengelig og informasjon de 

kan frambringe. Anslagene for størrelsene i økonomiplanen må baseres på et godt faglig 

skjønn for det som kan forventes.  

Det faglige skjønnet må være aktsomt, slik at inntekter ikke overvurderes, eller utgifter 

undervurderes. Realistisk planlegging tar også høyde for usikkerhet gjennom forsiktig 

vurdering av inntekter og «motsatt» for vurdering av utgifter. 

Utviklingen i økonomiske størrelser og sammenhengen mellom planer, mål og resultater 

Økonomiplanen skal inneholde utviklingen i sentrale økonomiske størrelser, som for 

eksempel brutto driftsresultat, netto finansutgifter, netto driftsresultat og avsetninger til og 

bruk av fond, samt utvikling i kommunens gjeld.  

Det anbefales at økonomiplanen settes opp på samme måte som de obligatoriske kravene til 

årsbudsjettet og årsregnskapet. Dette styrker kommunens plan- og styringssystem, fremmer 

sammenhengen mellom økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet, og gir en god 

oversikt over forholdet mellom planer, mål og oppnådde resultater. 

 



Delegert myndighet 

Kommunestyret delegerer myndighet både til politiske utvalg og rådmannen. I en del tilfeller 

gir lover og forskrifter direkte fullmakter utenom dette.  

Kommuneloven §24 gir rådmannen blant annet ansvar for iverksetting av politiske vedtak og 

at virksomheten foregår i tråd med lover og regler. For å ivareta dette ansvaret delegerer 

rådmannen fullmakter internt i administrasjonen gjennom Sørfold kommunes 

organisasjonsstruktur. 

Ryddighet mellom politisk nivå og administrasjonen står sentralt i en kommunes virksomhet. 

Gråsoner og noen ganger utfordrende balanseganger finnes naturligvis, men sammen vil vi 

bestrebe oss på å respektere hverandres ansvars - og beslutningsområder, likeså rolleutøvelse. 

Dette stiller imidlertid krav til alle parter, politikere som administrativt ansatte, om at vi er 

vårt ansvar bevisst.  

Lokale forhold og Sørfold kommune mer spesielt 

Endring i inntektsgrunnlaget for 2018 vil manifestere seg i redusert eiendomsskatt på verker 

og bruk og lavere befolkningsvekst. Dette medfører reduserte inntekter og overføringer fra 

staten. Samtidig gjør endringer i krav fra omgivelsene at presset på tjenester som det forventes 

at kommunen yter, øker. Dette stiller krav til tydelig prioritering av hva vi bruker ressursene 

på, likeså hvordan vi bruker dem.  

Å ivareta innbyggernes behov med den eksisterende infrastrukturen kommunen besitter, 

klarer vi i dag. Vi må likevel fremover tenke konstruktivt rundt løsninger på en lang rekke felt 

for å få kapasiteten i tjenestene til å møte forandringer i behov og krav. 

På helsesiden gjør samhandlingsreformen at kommunen overtar mer og mer av oppgavene 

som spesialisthelsetjenesten (sykehusene) tidligere gjorde. Selv om vi har dyktige 

medarbeidere med høy kompetanse og solid erfaring, stiller reformen krav til ny og mer 

spesialisert formal - og realkompetanse lokalt.  

Å gi våre medarbeidere denne økte kunnskapen er ikke gjort over natten, det er 

kostnadskrevende og utfordrer kapasiteten da tid må settes av til dette. Endringer i 

sykdomsbildet skjer også fort. Økende antall eldre med multidiagnoser (flere sykdommer 

samtidig) øker sterkt, og sykdommer som demens har kommet brått på den siste tiden. 

Kommunen har ny helsesøster på plass, to helsesøstre totalt, likeså er to av tre legestillinger 

besatt. Det er rådmannen glad for. 

På oppvekstsiden øker antall barn med spesielle behov, også knyttet til atferd. Dette stiller 

krav til spesialkompetanse hos våre dyktige lærere og samtidig særskilt tilrettelegging og 

oppfølging.  

Her må vi tenke løsningsorientert, da vi er i en sitasjon hvor det økonomiske rammenivået 

samtidig skal justeres ned. Pluss for Sørfold er imidlertid at i forhold til måltall i KOSTRA 

(sammenlignet med resten av landet) har oppvekstsektoren i Sørfold god bemanning. Det gir 

handlingsrom.  

 



På teknisk side vil Sørfold kommune ha utfordringer med å opprettholde nivået på 

egenproduksjon. Et privat vannverk mer er ønsket overtatt av kommunen, dette har vi ikke 

bemanning til.  

Positivt besitter teknisk sektor stor faglig kunnskap og motivasjonen hos medarbeiderne er 

høy. Likeså er utstyrsparken meget god. Dette gir handlingsrom. 

Sykefraværet i Sørfold kommune var på 6,5 % ved siste rapportering. 

Rådmannens perspektiver fremover - styring og ledelse 

Lederrollene i organisasjonen står sentralt og er avgjørende for at organisasjonen evner å 

drifte godt. God ledelse skal ikke kun dreie seg om faglig dyktighet, ansvarlighet, lojalitet, 

måloppnåelse, kommunikasjon internt og eksternt, men også at lederne overholder de 

økonomiske rammer de er tildelt.  

Endret møtestruktur på administrativ side er innført, dette for å kvalitetssikre at 

kommunikasjonsflyten følger en rød tråd horisontalt og vertikalt i organisasjonen, samt 

oppfylle forventninger om informasjon i samtid.  

Ansettelsesmyndigheten er inntil videre lagt på strategisk nivå, (strategisk ledelse består av 

rådmann og begge kommunalsjefer, red. anm.) da rådmannen gitt den økonomiske 

situasjonen har behov for å se vurdering av årsverk på tvers av organisatoriske enheter, 

overordnet blikk på mulighet for omfordeling av organisatoriske oppgaver, samt sikre 

ivaretakelse av overtallighet.  

Delegasjonsreglementet må revideres, dette arbeidet starter fortløpende.  

Et overordnet Årshjul for Sørfold kommune og arbeidet med dette vil starte i januar 2019. 

Dette verktøyet vil fasilitere planleggingen av kommunens aktiviteter, både på administrativ 

og politisk side. Årshjulet vil samtidig gi oss en større oversikt over hvilke aktiviteter som 

foregår til hvilken tid. Vi får mulighet til å være tidlig ute med hensyn til forberedelser, og 

administrasjonen får et større handlingsrom når aktiviteter utover året skal iverksettes. 

Planverket til Sørfold kommune vil gjennomgås i 2019. Målsetningen er å styrke den 

overordnet kommuneplanen inneholdende en samfunnsdel og arealdel, hvor handlingsdelen 

(økonomiplan og budsjett) inngår (Plan - og bygningslovens § 11 – 1). 

Overholdelse av tidsfrister med hensyn til saksbehandling og andre gjøremål vil ha større 

fokus fra rådmannens side og bidra til felles gevinst for hele organisasjonen.  

Digitalisering som vi kan anse som et delvis paradigmeskifte krever tilpasningsdyktighet og 

imøtegåelse. 

Ny kommunelov vil ivaretas på nyåret 2019. 

Økonomiske fremtidsutsikter 

Kommunen har de siste årene hatt ubalanse hensyntatt inntekter og utgifter. Det har derfor tatt 

lengre tid med forventet nedtrekk. Uro i organisasjonen siste år har medført liten tid til 

økonomisk planlegging på lengre sikt.  

 



Rådmannen vil nå kartlegge bruk av ressurser sett opp mot økonomisk ramme. Det er viktig at 

en får gode arbeidsprosesser på dette, likeså et avklart og godt samarbeid med politisk nivå.  

For 2019 er utfordringen i driftsbudsjettet 5,7 millioner. For å tilpasse dagens driftsnivå til 

økonomisk ramme i Sørfold kommune må en derfor starte nedbemanningsplan tilsvarende 10 

årsverk. Dette arbeidet begynner nå.  

 

Straumen, 09.11.2018 

 

 

Stig Arne Holtedahl 

Rådmann 

  

 

  


