
 

RÅDMANNENS INNLEDNING. 

Økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapets målsetning 

En økonomiplan skal ta utgangspunkt i kommuneplanens langsiktige mål, strategier og 

utfordringer. Årsbudsjettet er som regel første året i økonomiplanen, og beskriver 

ressursfordelingen i detalj for det gjeldende året, mens årsberetning og årsmelding 

oppsummerer hvordan ressursbruken faktisk  

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. 

 



Ny kommunelov 

Hoveddelen av ny kommunelov trådte i kraft i Sørfold 15. oktober 2019 da det nye 

kommunestyret ble konstituert, mens lovens økonomibestemmelser iverksettes 1. januar 2020. 

Lederen for administrasjonen betegnes i lovteksten som kommunedirektør, ikke rådmann eller 

administrasjonssjef som før. Dermed har man valgt en tittel som både er kjønnsnøytral og 

selvforklarende.  

 

Ny kommunelov har en klarere definisjon av kommunedirektørens ansvar og myndighet, 

herunder personalansvar.  Dette er formulert slik: 

 

Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, 

oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenestlige reaksjoner, hvis ikke annet er fastsatt i 

lov. 

 

Dette innebærer at myndighet som tidligere måtte delegeres, i noen tilfelle nå følger direkte av 

lov. 

 

Ny kommunelov har også et tydeligere skille mellom politikk og administrasjon, og er et 

nyttig verktøy for ryddighet, gjensidig respekt og godt samarbeid mellom administrasjon og 

politikere. 

Planstrategi, dialog og medvirkning 

I 2019 innførte rådmannen for første gang et overordnet årshjul for Sørfold kommune. Dette 

inneholder rutiner og aktiviteter gjennom året, og inngår også i vår informasjonsvirksomhet 

overfor innbyggerne siden det ligger åpent på kommunens hjemmeside.  

Årshjulet vil bli videreført i 2020. 

Arbeidet med planstrategi for 2020-2023 startet høsten 2019 og vil fortsette i 2020.  

Planstrategien er et hjelpemiddel for kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver 

kommunen skal prioritere i valgperioden. 

Her vil vi invitere grendelag og innbyggere til å komme med innspill om utfordringer og 

satsningsområder, og ta disse med oss i det videre arbeid. 

Rådmannens forslag til planstrategi vil legges til offentlig ettersyn før politisk behandling, 

med endelig vedtak i kommunestyret i juni 2020. 

Nytt delegeringsreglement skal være på plass innen utgangen av 2020. Dette vil være tilpasset 

ny kommunelov, og inneholde både administrativ og politisk delegering.  

Ferdig reglement i digital utgave vil være tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 

 

 



 

 

 

Nøkkelopplysninger Sørfold kommune 

Eiendomsskatt 

Grunnlaget for eiendomsskatt øker med 1,2 millioner i 2020. 

Befolkningsutvikling 

Befolkningstallet går videre ned. Antall eldre øker, antall yngre reduseres, reduksjon på 8 

innbyggere totalt i fremskrevet prognose for 2020.  

Nærvær 

Nærværstallene reduseres, dette utgjør en merkostnad for kommunen, både økonomisk og i 

form av økt press på de ansatte. Derfor har rådmannen i 2019 aktivt koplet inn IA kontakt fra 

NAV arbeidslivssenter Bodø som vil bistå kommunen i oppfølging og tiltaksarbeid på dette 

området.  

Helse og omsorg 

Kommunen sliter mer enn noen gang med å rekruttere sykepleiere. Rådmannen har i den 

forbindelse høsten 2019 foreslått en rekrutteringsordning knyttet til sykepleiestudenter, med 

fast helgestilling i kommunen, et engangsbeløp ved ferdigstillelse av utdanningen samt to års 

bindingstid.  

Antall eldre med multidiagnoser er kommet for å bli. Dette gjør at presset knyttet til 

kontinuerlig kompetanseheving hos fagfolkene våre vil vedvare.  

Kommunen har nå to og et halvt årsverk helsesøstre, alle tre legestillinger besatt, likeså en 

turnuskandidat.  

Oppvekst 

Utfordringer knyttet til antall barn med spesielle behov, både i barnehage og skole. 

Spesialkompetanse er derfor viktig hos de ansatte innenfor oppvekstområdet. Særskilt 

tilrettelegging og oppfølging av disse barna er påkrevet.  

Kommunen oppfyller bemanningsnorm og pedagognorm. 

Plan og ressurs 

Kommunen har utfordringer på vann og avløpssiden da rørnettet er gammelt. VA anlegg 

Røsvik sluttføres. Kommunen har fortsatt høy egenproduksjon innenfor teknisk område. 

Maskinparken er holder god standard. Kompetansen hos de ansatte er høy. 



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.  

Ansettelsesmyndigheten ligger fortsatt på strategisk nivå, 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.  

Økonomiske fremtidsutsikter 

Deflator øker med 3,1% i 2020, lønnsvekst med 1,6%. Det betyr at Regjeringen forventer en 

effektivisering av kommunens drift i 2020 med 2,5%. Regjeringens krav er at dette skal skje 

ved økt digitalisering av tjenestene, samt at en må finne tilnærminger som gjør at en løser 

dagens oppgaver med færre ressurser.  

Politiske vedtak knyttet til investeringer i Sørfold kommune er høyt. For høyt i forhold til ny 

kommunelov sine føringer knyttet til økonomisk bærekraft. Hvis alle investeringsvedtak 

effektueres i planperioden betyr dette blant annet 6 millioner mindre til årlig drift, gitt dagens 

rentenivå. Øker renten, øker også dette tallet.  

Straumen, 12.11.2019 

Stig Arne Holtedahl 

Rådmann 

 

 

 

 

  



ENHETENES DRIFTSBUDSJETT. 

Utgangspunkt for enhetenes budsjettarbeid for 2020 var videreføring av drift 2019/vedtatt budsjett, 

korrigert for endringer knyttet til politiske vedtak samt driftsmessige endringer som følge av endret 

brukerbehov. 

Som nevnt ovenfor er inntektsveksten svært lav.  Lønns- og prisstigning er beregnet fra staten til å bli 

3,1 %.  Balansering av budsjett 2020 har vært svært krevende og en ser at også 2021 vil bli 

utfordrende. 

Etter at en har hensyntatt inntekter og økte behov (utgifter) for budsjett 2020, står en etter harde 

prioriteringer, med en balanseringsutfordring stor kr 8 500 000.  

Rådmannen har derfor innarbeidet følgende tiltak i budsjett 2020: 

Personal og organisasjonsavdeling. 

Her tas en stilling ned fra 01.05.20 grunnet vakanse. Arbeidsoppgaver tilknyttet denne stilling 

ivaretas av økonomiavdelingen fra samme dato. Mest sannsynlig faller skatteoppkrever funksjonen 

bort slik at økonomiavdelingen får ledig kapasitet. Noen tilpasninger blir nødvendig, men denne 

tilnærmingen gjør økonomiavdelinga og personal og organisasjonsavdelingen sammen.   

Landbrukskonsulent vakant. 

Stillingen som landbrukskonsulent er vakant. En foreslår å legge ned denne stillingen. 

Arbeidsoppgaver fordeles mellom flere medarbeidere på området plan - og ressurs.  

Oppvekst felles. 

På grunn av redusert elevtall på Nordsia de siste årene, foreslår en at rektor blir tillagt 

arbeidsoppgavene som rådgiver oppvekst.  Dette utgjør ca 50%. 

VVA avdeling 

I tråd med tidligere praksis skal ansatte på avdeling VVA arbeider på investeringsbudsjettet, for 2020 

er dette beløpet beregnet å være om lag 1 mill kroner. 

Renhold 

Korrigeres i forhold til regnskapstall for 2019. 

Dette i tillegg til 70% stilling som er lagt ned og innarbeidet i budsjett 2020.   

 

Røsvik skole 

Reduserte budsjettmidler til ekstrahjelp lærere.  

Barn med spesielle behov.  

Reduserte budsjettmidler til vikar/ekstrahjelp.  



Sørfold sykehjem 

Det er innarbeid en reduksjon på 3 institusjonsplasser i sykehjemmet på somatisk avdeling, og en har 

beregnet det til å utgjøre om lag 1 mill kroner.  Dette som følge av at nye omsorgsboliger er på plass. 

Røsvik Oppvekstsenter. 

En legger til rette for Oppvekstsenter i  Røsvik som følge av lavt barnetall i barnehage og skole. 

Bemanning reduseres med 1 årsverk.  Dette krever avklaring rundt bygg og eventuelle ombygginger.  

KIRKELIG FELLESRÅD. 

En har mottatt behov for økning av driftsmidler for 2020 fra kirkevergen, kr 822.000 eller 23 %. 

Ettersom kommunen har en svært anstrengt økonomi anbefaler ikke rådmannen så stor 

økning.  En foreslår at bevilgningen holdes på samme nivå som i 2019, men at 

momskompensasjonen beholdes av Soknet.  For 2018 utgjorde dette kr 192.842. 

 

  



 


