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BUDSJETT 2019 - HANDLINGSPLAN 2019-22 

 

Innstilling: 
Rådmannens forslag til budsjett 2019/handlingsplan 2019-2022 skjema 1A, 1B, 2A og 2B 
vedtas lagt ut til offentlig ettersyn sammen framlagt forslag til Betalingsregulativ 2019. 
 

Vedlegg:  
Budsjett/handlingsplan 2019-2022 – talldelen med  

 Detaljert budsjett  

 Budsjettskjema 1A - Rådmannens forslag  

 Budsjettskjema 1B - Rådmannens forslag  

 Budsjettskjema 2A (ettersendes)  

 Budsjettskjema 2B (ettersendes)  

 Økonomisk hovedoversikt, drift - Rådmannens forslag  

 Betalingsregulativ 2019 
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Saksframstilling: 
Rådmannen legger her fram talldelen av budsjett 2019/handlingsplan 2019-22. Deler av 

materialet ettersendes.  

Det budsjettet Formannskapet vedtar, er formannskapets innstilling til kommunestyret. 

Innstillingen skal legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager før utsendelse til kommunestyret 

for behandling i møtet den 13.12.2019. 

Tekstdelen av budsjett/handlingsplan vil være ferdig til formannskapets møte den 27.11.2018. 

Budsjettet har vært bearbeidet i en prosess der alle deler av organisasjonen har vært involvert i 

ulike sammenhenger – ledergruppe, utvidet ledergruppe med organisasjonen og 

økonomiutvalg/formannskap. I siste møte i økonomiutvalget den 06.11.2018 fattet 

økonomiutvalget/formannskapet følgende vedtak: 

 

Budsjett 2019 skal utarbeides innenfor følgende rammer: 

Visjon, verdigrunnlag og øvrige føringer i Kommuneplanens Samfunnsdel 2017-2029 

skal være førende for kommunenes drift i perioden 2019-2022. 

Økonomiske rammebetingelse: 

Drift: 

 Minimum 3% netto resultat. 

 Aksjeutbytte (HLK) og andre fondsutbetalinger, eks Havbrusfondet, o.l. avsettes tik 

disposisjonsfond. 

 Lønns- og prisvekst (årlig deflator) 

 0,5% renteøkning. 

 Ikke eiendomsskatt (privat) 

 Eiendomsskatt verker og bruk 

Gjeld: 

 Maximal total lånegjeld: 100% av brutto inntekt 

 Avdragsnivå lån: 2018 nivå. 

 

 

Vurdering: 
Det er lagt fram et svært stramt budsjett basert på driften i 2018. Det er ingen nye driftstiltak i 

budsjettet og det er uten marginer. Budsjettet vil kreve økt fokus på økonomistyring. 

Brutto driftsinntekter går ned med kr 2,7 mill. i forhold til opprinnelig budsjett 2018. 

Det er lagt inn lønnsvekst på 1,8 % mens øvrige utgifter er redusert noe på alle virksomheter. 

I forslaget er det tatt høyde for at aktiviteten ved Gratangen bofellesskap vil trappes noe ned 

som følge av at brukernes behov endrer seg. 

Gratangsheimen foreslås drevet i 2019 innenfor tilsvarende ramme som regnskap 2018.  

I forhold til økonomiutvalgets/formannskapets vedtak har rådmannen følgende vurdering 

 Minimum 3% netto resultat innebærer at netto resultatet burde ligget på omlag kr 4,2 mill. 

Rådmannen har ikke maktet å skape rom for en slik margin uten at det ville ha gått utover 

viktige driftsformål. 

 Rådmannen har måttet ta inn aksjeutbytte på inntektssiden for å komme i balanse. Vi er 

ikke kjent med ekstraordinære inntektsmuligheter i 2019. 
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 Vi har ikke kompensert fullt ut for antatt lønnsvekst på 2,8 % i 2019. Vi har basert oss på 

en reell nedgang i øvrige driftsutgifter med unntak av utgifter knyttet til avtaler der det er 

forutsatt prisvekst. 

 En rentemargin på 0,5% utgjør kr 560 000. Vi har ikke lagt inn denne marginen nå, men 

tilrår å ta stilling til dette dersom det oppstår en situasjon. 

 Rådmannen vurderer ikke eiendomsskatt nå. 

 Eiendomsskatt på verker og bruk kjøres som i 2018. 

 Lånegjelden er på kr 112 mill. pr dato og antas med planlagt finansiering av foreslåtte 

investeringer i 2019 å bli liggende innenfor 100% av brutto inntekt kr 140,5 mill. 

 Avdragsnivået følger långivers nedbetalingsplaner også i 2019. 

Rådmannen vil i 2019 legge opp til en tidligere start på budsjettprosessen med fokus på 

handlingsplanen. Dette vil gi bedre tid til å jobbe med tyngre omlegginger i driften. 

 

Konklusjon: 
Rådmannen understreker at budsjettet er stramt og uten marginer, men anbefaler likevel at det 

legges til grunn for driften i 2019. 

 

 


