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Rådmannens innstilling 
 
Budsjett 2019 og Økonomiplan 2020-2023 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 2020 benyttes høyeste tillatte 

skattesats slik det er vedtatt av Stortinget. 



 
3. Kirkelig Fellesråds budsjett 2020 tas til etterretning.  Sørfold kommunes bevilgning 

settes til kr 3.749.000. 
 

4. Investeringsplan for 2020-2023 vedtas. 
 

5. Opptak av nye lån i 2020 er kr 10.873.000. 
 
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 2020.  

 
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 2020 er 7 promille, jf. ekktl. § 11 første 
ledd. 
Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. ekstl. § 25 første ledd,  Første termin er forfall 
30.3.2020 og andre termin er 30.09.2020. 

 
 
 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 27.11.2019  
 
 
Behandling: 
Rådmannen informerte om fremtidig økonomisk handlingsrom for Sørfold. 
Økonomisjef Kjellaug Bendiksen gjennomgikk historisk tidslinje angående saken ny barnehage. 
Det ble i møtet oppdaget en feil i vedlegget som følger saken. Det gjelder blant annet tabellen 
side 28 i dokumentet. "Finansieringsbehov". Det er tabellen som ligger i saksfremlegget til 
investering som er riktig. Økonomisjef retter vedlegget til saken, slik at dokumentet som går 
videre til kommunestyrets møte i desember blir riktig. Økonomisjef lager et notat som viser 
hvilke endringer som er foretatt. Rettelser gjøres i ettermiddag, og nytt dokument sendes ut til 
medlemmene i morgen. 
Budsjett 2019 og Økonomiplan 2020-2023 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 2020 benyttes høyeste tillatte 
skattesats slik det er vedtatt av Stortinget. 
  
3.Kirkelig Fellesråds budsjett 2020 tas til etterretning. Sørfold kommunes bevilgning settes til kr 
3.749.000. 
  
4.Investeringsplan for 2020-2023 vedtas. 
  



5.Opptak av nye lån i 2020 er kr 10.873.000. 
  
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 2020.  
  
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 2020 er 7 promille, jf. ekktl. § 11 første 
ledd. 
Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. ekstl. § 25 første ledd, Første termin er forfall 
30.3.2020 og andre termin er 30.09.2020. 
 
  
 
Vedtak: 
Budsjett 2019 og Økonomiplan 2020-2023 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 2020 benyttes høyeste tillatte 
skattesats slik det er vedtatt av Stortinget. 
  
3.Kirkelig Fellesråds budsjett 2020 tas til etterretning. Sørfold kommunes bevilgning settes til kr 
3.749.000. 
  
4.Investeringsplan for 2020-2023 vedtas. 
  
5.Opptak av nye lån i 2020 er kr 10.873.000. 
  
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 2020.  
  
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 2020 er 7 promille, jf. ekktl. § 11 første 
ledd. 
Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. ekstl. § 25 første ledd, Første termin er forfall 
30.3.2020 og andre termin er 30.09.2020. 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
  
 



 

Saksprotokoll i Formannskap - 27.11.2019  
 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen endringsforslag. 
 
Vedtak: 
Budsjett 2019 og Økonomiplan 2020-2023 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 2020 benyttes høyeste tillatte 
skattesats slik det er vedtatt av Stortinget. 
  
3.Kirkelig Fellesråds budsjett 2020 tas til etterretning. Sørfold kommunes bevilgning settes til kr 
3.749.000. 
  
4.Investeringsplan for 2020-2023 vedtas. 
  
5.Opptak av nye lån i 2020 er kr 10.873.000. 
  
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 2020.  
  
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 2020 er 7 promille, jf. ekktl. § 11 første 
ledd. 
Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. ekstl. § 25 første ledd, Første termin er forfall 
30.3.2020 og andre termin er 30.09.2020. 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kommuneloven § 14-3 skal kommunestyret vedta økonomiplanen for de neste fire 
årene og årsbudsjettet for det kommende året før årsskiftet. 
 
Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal 
offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den. Dette gjelder 
ikke for innstillinger om endring i vedtatt økonomiplan eller årsbudsjett. 
 
 
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 1,6 prosent fra 2019 til 2020. 
 
Inntektene fra salg av konsesjonskraft og eiendomsskatt har hatt store svigninger de siste årene.  
Fallende strømpris har vært hovedårsaken til dette. 
 
For 2020 er resultatet av salg av konsesjonskraft lavere enn for 2019, men volumet har økt og 
nettoinntekten videreføres. 
 
 
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 innarbeid 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 holde stillingen i vakanse i hele 
2019. 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. 
 
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. 


