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Kommunestyret   
 
 

Budsjett 2019/Økonomiplan 2019 -2022 

 
Vedlegg 
1 Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 vedtas med følgende endringer: 

1. Netto driftsutgifter til hver enkelt enhet vedtas som rammebevilgning (fremlagt 
konsekvensjustert budsjett pluss aktivitetsendring/tiltak).  Enhetenes aktivitetsnivå må 
holdes innenfor gitte rammer. 

 
2. Ved beregning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2019 benyttes høyeste tillatte 

skattesats slik det er vedtatt av Stortinget. 
 

3. Kirkelig Fellesråds budsjett 2019 tas til etterretning.  Sørfold kommunes bevilgning 
settes til kr XXXXX. 

 
4. Investeringsplan for 2019-2022 vedtas. 

 
5. Opptak av nye lån i 2019 er kr 29.800.000. 
 
6. Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen i 

eiendomsskatteåret 2019, jf. eiendomsskatteloven § 2. For eiendomsskatteåret 2019 skal 
det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3 bokstav c, det vil si «berre på 
kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for 
petroleum».  



Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt på eksisterende verk og bruk 
etter overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 basert på et «særskilt fastsett 
grunnlag», som skal trappes ned over syv år fra og med 2019.  

 
Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt på bygg og tomt for verk og bruk 
i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd. 
Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 7 promille, jf. ekktl. § 11 første 
ledd. 
Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. ekstl. § 25 første ledd,  Første termin er forfall 
30.3.2018 og andre termin er 30.09.2018. 

 
 

 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.11.2018  
 
 
Behandling: 
Formannskapet fikk delt ut notat med elevtall nord i kommunen.  
Merknad fra formannskapet: 
Sørfold Høyre mente det var bedt om elevtall fra hele kommunen og ikke bare Nordsia. 
Administrasjonen beklager feilen, og vil komme med alle opplysninger til kommunestyrets 
behandling av saken. 
Merknad fra Sørfold formannskap: 

 Formannskapet ber kirkelig fellesråd spesifisere innholdet i tilskudd drift 2019, før 
bevilgning for 2019  gis i kommunestyret 18/12-18. 

Enstemmig vedtatt 
 Formannskapet ber om at innsparinger som ligger i stillingsbank 

/omstillingsprosjekt  konkretiseres i egen sak i formannskap og kommunestyret 1. 
kvartal 2019. 

-Nedbemanningsplan 10 stillinger 
-Reduksjon kjøpsposter 2 millioner kr.  
Enstemmig vedtatt. 
Endringsforslag fra Sørfold senterparti: 
Elvheim drives videre med heldøgnsbemanning som bokollektiv. Det skal være kun en aktiv 
nattevakt i kommunen, stasjonert på Straumen.  
Dette iverksettes innenfor rammen. 
Falt med 3 mot 2 stemmer 
Forslag Sørfold Høyre: 
Ber om at lønnsplassering 8 - års ansiennitet, evalueres i løpet av 1. kvartal 2019. 
Lønnsplassering på 8- års ansiennitet gjelder kun fast ansatte. Gjelder fra 1/1-19.  
Enstemmig vedtak 
  
 
Vedtak: 
Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 vedtas med følgende endringer: 
1.Netto driftsutgifter til hver enkelt enhet vedtas som rammebevilgning (fremlagt 
konsekvensjustert budsjett pluss aktivitetsendring/tiltak). Enhetenes aktivitetsnivå må holdes 
innenfor gitte rammer. 
  



2.Ved beregning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2019 benyttes høyeste tillatte 
skattesats slik det er vedtatt av Stortinget. 
  
3.Kirkelig Fellesråds budsjett 2019 tas til etterretning. Sørfold kommunes bevilgning settes til kr 
xxxxx. 
  
4.Investeringsplan for 2019-2022 vedtas. 
  
5.Opptak av nye lån i 2019 er kr 29.800.000. 
  
6.Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen i eiendomsskatteåret 
2019, jf. eiendomsskatteloven § 2. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut 
eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3 bokstav c, det vil si «berre på kraftverk, 
vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum».  
Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt på eksisterende verk og bruk etter 
overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 basert på et «særskilt fastsett grunnlag», 
som skal trappes ned over syv år fra og med 2019.  
Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt på bygg og tomt for verk og bruk i 
henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd. 
Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 7 promille, jf. ekktl. § 11 første 
ledd. 
Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. ekstl. § 25 første ledd, Første termin er forfall 
30.3.2018 og andre termin er 30.09.2018. 
  
Merknad fra Sørfold formannskap: 

 Formannskapet ber kirkelig fellesråd spesifisere innholdet i tilskudd drift 2019, før 
bevilgning for 2019  gis i kommunestyret 18/12-18. 

Enstemmig vedtatt 
 Formannskapet ber om at innsparinger som ligger i stillingsbank 

/omstillingsprosjekt  konkretiseres i egen sak i formannskap og kommunestyret 1. 
kvartal 2019. 

-Nedbemanningsplan 10 stillinger 
-Reduksjon kjøpsposter 2 millioner kr.  
Merknad fra Sørfold formannskap enstemmig vedtatt. 
Endringsforslag fra Sørfold senterparti: 
Elvheim drives videre med heldøgnsbemanning som bokollektiv. Det skal være kun en aktiv 
nattevakt i kommunen, stasjonert på Straumen.  
Dette iverksettes innenfor rammen. 
Endringsforslaget falt med 3 mot 2 stemmer 
Forslag Sørfold Høyre: 
Ber om at lønnsplassering 8 - års ansiennitet, evalueres i løpet av 1. kvartal 2019. 
Lønnsplassering på 8- års ansiennitet gjelder kun fast ansatte. Gjelder fra 1/1-19.  
Forslag til Sørfold Høyre enstemmig vedtak 
 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kommuneloven § 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en økonomiplan.  
Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste årene. 
 
Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over 
inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. 



 
Planen skal være oppsatt på en oversiktlig måte. 
 
I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter, anvises dekning for de 
utgifter og oppgaver som er satt opp. 
Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet, skal integreres i økonomi-
planleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 
 
Kommunestyret skal i henhold til kommunelovens § 45 innen årets utgang vedta budsjett for det 
kommende kalenderår.  Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringer til dette.  
Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling til formannskapet. 
 
Innstilling til årsbudsjett og økonomiplan utarbeides i samme dokument og ligger ute til 
offentlig ettersyn i minst 14 dager før behandling i kommunestyret. 
 
INNTEKTER. 
Sørfold kommunes driftsinntekter/frie inntekter til fordeling til virksomhetene består av 
følgende inntekter: skatt på inntekt og formue, naturressursskatt, rammetilskudd, eiendomsskatt, 
salg av konsesjonskraft og diverse kompensasjonstilskudd knyttet mot tidligere investeringer. 
 
Skatt- og rammeinntektene har en økning på 3 prosent fra 2018 til 2019. 
 
Inntektene fra salg av konsesjonskraft og eiendomsskatt har hatt store svigninger de siste årene.  
Fallende strømpris har vært hovedårsaken til dette. 
 
For 2019 er resultatet av salg av konsesjonskraft betydelig høyere enn foregående år, noe som 
har medført en lettere budsjettprosess. 
 
 
 
 
EIENDOMSSKATT. 
Fra 1.1.2019 inntrer det nye regler for eiendomsskattebeskatningen, den såkalte maskinskatten 
faller bort. Tomt og bygninger vil nå være utskrivingsgrunnlag.  Sørfold har startet opp arbeidet 
med nye takstgrunnlag og en regner med å ha grunnlagene ferdig i løpet av november måned. 
Kommunene er lovet «tilnærmet full kompensasjon» av skattetapet kommunene får som følge 
av lovendringene i eiendomsskatt på verk og bruk.  Sørfold kjenner det samlede tapet for alle 
kommunene, men undersøkelser som ble gjort i 2017 tyder på at det samlede tapet kan ligge 
nærmere 800 mill kr.  En begrensning av kompensasjonen til 71 mill kr for 2019, som tilsvarer 
1/7 av 500 mill kr, vil følgelig ikke være tilstrekkelig.  Det er heller ikke avklart hvordan 
kompensasjonsordningen skal fordeles.  En må basere sitt budskap på forsiktighets-prinsippet, 
og legger til grunn at kompensasjonen kun vil dekke noe over 60 prosent av tapet. 
På grunn av flere endringer og at eiendomsskattegrunnlaget for kraftanleggene er forsinket når 
rådmannen legger frem sitt forslag til budsjett, finner en det mest riktig å videreføre 2018-
grunnlaget. 
Til kommunestyrets møte 18.12 2018 vil det endelige tallet vært klart og vil bli presentert. 
 
Siste alminnelige taksering i kommunen var i år 2015. 
 
Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet, dette nøkkeltallet har hatt store 
svigninger de siste årene.  For 2019 er nøkkeltallet i null, statens føringer er at dette tallet bør 
være 1,75. 



 
ENHETENES DRIFTSBUDSJETT. 
Utgangspunkt for enhetenes budsjettarbeid for 2019 var videreføring av drift 2018/vedtatt 
budsjett, korrigert for endringer knyttet til politiske vedtak samt driftsmessige endringer som 
følge av endret brukerbehov. 
 
Pr 1.1.2019 er det meldt fra enhetene 231 årsverk – inntektene til kommunen er ikke 
tilstrekkelig høye for dette antall og det er lagt inn en reduksjon på 10 årsverk på ansvar 1300 
Stillingsbank.   
Dette arbeidet starter opp i januar i nært samarbeid med tillitsvalgtapparatet.  En vil så langt råd 
unngå oppsigelse og aktivt bruke vakanser, permisjoner og naturlig avgang for å oppnå antall 
årsverk. 
I tillegg skal det sees på kjøpsposter, struktur, tjenestenivå og digitalisering av tjenester. 
 
KIRKELIG FELLESRÅD. 
En har mottatt behov for økning av driftsmidler for 2019 fra kirkevergen, men det er knyttet en 
del usikkerhet omkring tallene og endelig beløp vil bli presentert til formannskapsmøte 
29.11.2018. 


