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Flatanger Kommunestyre   

 

Rådmannens innstilling 

Årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune 2019 vedtas i samsvar med rådmannens 

arbeidsutkast av 27.11.18 og i samsvar med vedlagte skjema 1A og 1B, herunder tilhørende mål 

og premisser for bevilgningene. 

 

I medhold av eiendomskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for 

skatteåret 2019: 

- Faste eiendommer i hele kommunen, jfr § 3 bokstav a. 

- Det skrives ut skatt på særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og – 

installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal 

takseres og regnes som næringseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er 

differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. 

Grunnlaget skal i 2019 være redusert med en syvendedel (jf. Overgangsregel til §§3 og 4 

første punktum.) Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille. 

 

Den generelle eiendomsskattesatsen settes til 5,0 promille. 

Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter av eiendommer som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet. 

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b, fritas bygning av historisk verdi for 

eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter 

eiendomsskattelovens § 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever 

fritaket. Andre eiendommer som hadde fritak fra 2012 til 2018 har også fritak i 2019. 

 

Evt. andre eiendommer vil bli vurdert for fritak av kommunestyret etter søknad. 

 

Eiendomsskatten skal betales i tre terminer slik rådmannen bestemmer. 

 

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte skattevedtekter. 



I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.6.75 med endringer, §19, kan 

skatteyteren klage på den utskrevne eiendomsskatt, så fremt det ikke er klaget på samme 

grunnlag før. 

 

Investeringsbudsjettet for 2019, vedtas i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av 27.11.18 og 

i samsvar med vedlagte skjema 2A og 2B, herunder tilhørende mål og premisser for 

bevilgningen. 

 

 

Behandling i Flatanger Formannskap - 04.12.2018 

På vegne av H, Ap og Sp fremmet Ordfører følgende endringsforslag i forhold til rådmannens 

innstilling: 

Årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune 2019 vedtas i samsvar med rådmannens 

arbeidsutkast av 27.11.18 og i samsvar med vedlagte skjema 1A og 1B, herunder tilhørende mål 

og premisser for bevilgningene med følgende endringer: 

En uke kortere sommerstengning på Solbakken barnehage videreføres ikke i 2019. 

Sommeråpen barnehage på Vangan videreføres i 2019. Kostnadsøkning, fagansvar 24, kr. 

80.000,-. 

Dette finansieres med følgende kostnadsreduksjoner: 

Solbakken barnehage, fagansvar 24, kr. 20.000,-. 

Oppvekst-/kulturkontor, fagansvar 21, kr. 20.000,-. 

Helse- og sosialadministrasjon, fagansvar 31, kr. 20.000,-. 

Administrasjon NMT, fagansvar 41, kr. 20.000,-. 

 

Rådmannen har fullmakt til å tilpasse dette innenfor fagansvarene. 

 

I medhold av eiendomskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for 

skatteåret 2019: 

- Faste eiendommer i hele kommunen, jfr § 3 bokstav a. 

- Det skrives ut skatt på særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og – 

installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal 

takseres og regnes som næringseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er 

differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. 

Grunnlaget skal i 2019 være redusert med en syvendedel (jf. Overgangsregel til §§3 og 4 

første punktum.) Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille. 

 

Den generelle eiendomsskattesatsen settes til 5,0 promille. 

Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter av eiendommer som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet. 

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b, fritas bygning av historisk verdi for 

eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter 

eiendomsskattelovens § 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever 

fritaket. Andre eiendommer som hadde fritak fra 2012 til 2018 har også fritak i 2019. 

 

Evt. andre eiendommer vil bli vurdert for fritak av kommunestyret etter søknad. 

 

Eiendomsskatten skal betales i tre terminer slik rådmannen bestemmer. 

 

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte skattevedtekter. 



I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.6.75 med endringer, §19, kan 

skatteyteren klage på den utskrevne eiendomsskatt, så fremt det ikke er klaget på samme 

grunnlag før. 

 

Investeringsbudsjettet for 2019, vedtas i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av 27.11.18 og 

i samsvar med vedlagte skjema 2A og 2B, herunder tilhørende mål og premisser for 

bevilgningen med følgende endring. 

Det settes av en ramme på kr. 1.mill inkl. mva til asfaltering av kommunale veier. Dette 

finansieres med tilsvarende mva-refusjon og låneopptak. 

 

I tillegg bes det om at det så snart som mulig, og i løpet av våren 2019, fremmes politiske saker 

på: 

- Opprusting av lokaler til ungdomsklubb 

- Drift og vedlikehold av kommunale havner. 

 

Ingen andre forslag ble fremmet. 

 

Det ble gjennomført alternativ votering mellom rådmannens innstilling og endringsforslag 

fremmet av ordfører. 

 

Ordfører’s endringsforslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Innstilling Vedtak i Flatanger Formannskap - 04.12.2018 

Årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune 2019 vedtas i samsvar med rådmannens 

arbeidsutkast av 27.11.18 og i samsvar med vedlagte skjema 1A og 1B, herunder tilhørende mål 

og premisser for bevilgningene med følgende endringer: 

En uke kortere sommerstengning på Solbakken barnehage videreføres ikke i 2019. 

Sommeråpen barnehage på Vangan videreføres i 2019. Kostnadsøkning, fagansvar 24, kr. 

80.000,-. 

Dette finansieres med følgende kostnadsreduksjoner: 

Solbakken barnehage, fagansvar 24, kr. 20.000,-. 

Oppvekst-/kulturkontor, fagansvar 21, kr. 20.000,-. 

Helse- og sosialadministrasjon, fagansvar 31, kr. 20.000,-. 

Administrasjon NMT, fagansvar 41, kr. 20.000,-. 

 

Rådmannen har fullmakt til å tilpasse dette innenfor fagansvarene. 

 

I medhold av eiendomskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for 

skatteåret 2019: 

- Faste eiendommer i hele kommunen, jfr § 3 bokstav a. 

- Det skrives ut skatt på særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og – 

installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal 

takseres og regnes som næringseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er 

differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. 

Grunnlaget skal i 2019 være redusert med en syvendedel (jf. Overgangsregel til §§3 og 4 

første punktum.) Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille. 

 

Den generelle eiendomsskattesatsen settes til 5,0 promille. 

Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter av eiendommer som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet. 



I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b, fritas bygning av historisk verdi for 

eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter 

eiendomsskattelovens § 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever 

fritaket. Andre eiendommer som hadde fritak fra 2012 til 2018 har også fritak i 2019. 

 

Evt. andre eiendommer vil bli vurdert for fritak av kommunestyret etter søknad. 

 

Eiendomsskatten skal betales i tre terminer slik rådmannen bestemmer. 

 

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte skattevedtekter. 

I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.6.75 med endringer, §19, kan 

skatteyteren klage på den utskrevne eiendomsskatt, så fremt det ikke er klaget på samme 

grunnlag før. 

 

Investeringsbudsjettet for 2019, vedtas i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av 27.11.18 og 

i samsvar med vedlagte skjema 2A og 2B, herunder tilhørende mål og premisser for 

bevilgningen med følgende endring. 

Det settes av en ramme på kr. 1.mill inkl. mva til asfaltering av kommunale veier. Dette 

finansieres med tilsvarende mva-refusjon og låneopptak. 

 

I tillegg bes det om at det så snart som mulig, og i løpet av våren 2019, fremmes politiske saker 

på: 

- Opprusting av lokaler til ungdomsklubb 

- Drift og vedlikehold av kommunale havner. 

 

Ingen andre forslag ble fremmet. 

 

Det ble gjennomført alternativ votering mellom rådmannens innstilling og endringsforslag 

fremmet av ordfører. 

 

Ordfører’s endringsforslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 

 

 

 



Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 

U 05.09.2018 Budsjettrundskriv 1/2018 Ledergruppe 

X 05.09.2018 Framdriftsplan, budsjett og 

økonomiplanarbeid høsten 2018 

 

X 05.09.2018 Mal Tiltakslister  

U 06.09.2018 Innkalling/invitasjon til møte ang. 

høstens budsjett- og 

økonomiplanprosess. Valg av 

representanter som involveres i 

budsjettprosessen. 

HTV/arbeidstakerorg. 

U 10.09.2018 Budsjettrundskriv 1-2018 med 

framdriftsplan. 

Birgit Sørum m.fl. 

I 17.09.2018 Ovs. av KU-sak 18/18 - Budsjett for 

kontroll og tilsyn 2019, for videre 

behandling 

Konsek - Einar Sandlund 

U 21.09.2018 Budsjettprosess, valgte tillitsvalgte Liv Ingeborg Brønstad m.fl. 

X 03.10.2018 Tiltaksliste NMT  

I 04.10.2018 Budsjettinnspill 2019 Kirken Namdal - Helge 

Lauvsnes 

I 12.10.2018 Antall årsverk ihht. budsjett 2019 Flatanger Kommune - Kari 

Imsgard 

S 16.10.2018 Budsjett 2019 - foreløpig orientering  

I 17.10.2018 Vedr. budsjettforslag Midtre Namdal 

Kirkelige Fellesråd 2019 

Namsos Kommune - Inge Ryan 

U 18.10.2018 Avlyst ledermøte mandag 

22.oktober samt 

Budsjettoppgaver/frister. 

Lovise Angen m.fl. 

X 23.10.2018 Revidert tiltaksliste NMT  

U 16.11.2018 Oppgaver Budsjett 2019 mm i uke 

47 

Hans Petter Haukø m.fl. 

S 22.11.2018 Budsjett og årsplan 2019  

X 23.11.2018 Budsjettskjema  

X 27.11.2018 Budsjett NMT  

X 27.11.2018 Budsjett og årsplan 2019, Flatanger 

kommune 

 

 

 

Vedlegg: 

1 Ovs. Flatanger KU-sak  18 18 - til videre behandling 

2 SKM_C454e18100411221 

3 Budsjettskjema 

4 Budsjett og årsplan 2019, Flatanger kommune 

 

 

Saksopplysninger 

Det vises til rådmannens arbeidsutkast til budsjett og årsplan 2019 av 27.11.2018. 

 



Flatanger kommune har på tross av flere år med realnedgang i frie inntekter klart å tilpasse 

drift i forhold til inntekter. Bakgrunnen for dette er at det gjennomføres et kontinuerlig 

arbeid, der alle ledd i kommunens tjenesteproduksjon gjennomgås med sikte på optimal 

ressursutnyttelse, samt at det i det store og hele utøves god budsjettdisiplin.  

 

I de siste år har kommunen levert et regnskap med mindreforbruk i h.h.t. budsjett og gode 

positive marginer i netto driftsresultat. 

Realnedgangen i frie inntekter fra 2018 til 2019 ser imidlertid ut til å bli liten (0,6%), og 

justeres dette opp mot hva vi faktisk har budsjettert for i 2018 ser det ut som om at vi får et 

nulloppgjør, dvs verken real-nedgang eller oppgang. Hovedårsaken til dette er at kommunen 

har i det siste hatt en positiv befolkningsutvikling, også hva gjelder alderssammensetning 

m.v. Vi ligger imidlertid fortsatt lavere enn snittvekst for landet som er en nominell vekst på 

3,1%. En skal også huske på at deler av den nominelle vekst også skal finansiere nye pålagte 

kommunale tjenester. 

 

I og med at kommunen har og vil gjennomføre store lånefinansierte investeringer, må vi 

fortsatt ha sterkt fokus på økonomisk omstilling, med tilhørende omstilling i 

tjenesteproduksjonen. Dette må gjennomføres samtidig med at en sikrer kvalitet i 

tjenesteproduksjonen i h.h.t. lovkrav. Vi ser at økningen i kommunens finanskostnader fra 

2018 til 2019 vil «spise opp» hele vår nominelle vekst i kommunens frie inntekter, jfr. 

foreliggende statsbudsjett. Dette skjer selv om at kr. 29 mill av havbruksfondet som ble 

utbetalt høsten 2018 er satt av til ubundet investeringsfond som skal benyttes til 

investeringer i 2019. 

 

En gjør oppmerksom på at selv om kommunens montessoriskole nå er nedlagt, og elevene er 

overført til kommunens grunnskole, ligger det for 2019 inn et «privatskoletrekk på kr. 2,39 

mill. Dette kan forklares med at det ble lagt inn tilsvarende forsinket trekk i kommunens 

rammeoverføring når privatskolen ble etablert. I 2020 vil dette trekket være borte. Dette kan 

være et argument for at kommunen i 2019 kan finansiere deler av sin drift med bruk av 

disposisjonsfond i og med at vi vil oppnå en «tilsvarende økning» i overføringene fra staten i 

2020. I budsjettprosessen har formannskapet signalisert at dette bør være en mulighet i 2019. 

 

Det henvises til vedlagte budsjett/årsplan-dokument for en beskrivelse av foreslåtte 

innsparingstiltak / endringer i drift fra 2018 til 2019, samt plan for investeringer. 

 

Vurdering 

 

Som i tidligere år, er det kjørt en budsjettprosess som bl.a har innbefattet kontaktmøter med 

tillitsvalgte og flere arbeidsmøter i formannskapet.  

 

Økonomisk oversikt viser at selv om det framlegges et budsjett med full inndekning, og som 

ender med et regnskapsresultat i balanse, budsjetteres det med et netto negativt driftsresultat på 

hele kr. 7.266.000. Netto negativt driftsresultat finansieres således opp med bruk av tidligere 

avsetninger/oppsparte midler (fonds). På sikt er dette selvfølgelig ikke bærekraftig. Rådmannen 

mener likevel at dette kan forsvares for 2019 med følgende begrunnelse: 

- Kr. 2.629.000 av fondsbruken belastes avsatt disp.fond fra havbruksfondet i 2018. Dette 

finansierer i 2019 tiltak av ikke varig karakter. (Prosjekter o.l. – se oversikt avgitt i kap. 5 

i budsjetteksten.) 

- Kr. 1.347.000 av fondsbruken belastes avsatt disp.fond fra ubrukt statlig tilskudd til 

integrering. Dette finansierer i 2019 tiltak innenfor integreringstjenesten. (Her er det lagt 

en økonomisk plan som tar høyde for avvikling av tjenesten innen utgangen av 2020) 



- Kr. 1.505.000 av fondsbruken belastes «ordinært» disposisjonsfond. I økonomiplanen er 

denne fondsbruk nullet ut i 2020 i og med at en da forventer en økning i kommunens 

rammetilskudd. Forventet økning skyldes at privatskoletrekket på kr. 2,39 millioner som 

ligger inne for 2019 da vil forsvinne. 

 

Den økonomiske oversikten for budsjett 2019 viser imidlertid uten tvil at budsjettet er stramt, og 

marginalt «økonomisk bærekraftig». Det er heller ikke lagt inn en økonomisk buffer som kan 

møte uventede hendelser. 2019 må anses som et unntaksår mht finansiering av drift med 

oppsparte midler. Likeledes er det ikke rom for ytterligere økning av driftsnivået i de kommende 

år i økonomiplanperioden, snarere tvert imot. I 2020 forutsetter framlagte økonomiplan at en ut 

fra innfasing av nye lovpålagte tiltak mm, må senke ressursbruken på enkelte andre tjenester.  

Skulle vi imidlertid oppleve en realnedgang i kommunens frie inntekter som skyldes at vi ikke 

klarer å følge landsgjennomsnittet i folketalls- og demografisk – utvikling, og/eller en merkbar 

økning i rentenivået, må det totale driftsnivå senkes ytterligere. 

 

Det er viktig nå og ikke falle for fristelsen og miste fokus på kommunens økonomiske 

utfordringer. Befolkningsutfordringer, demografiutvikling og bortfall av skjønnsmidler og 

sikringsbestemmelser knyttet til statens inntektssystem for kommunen vil sannsynlig medføre at 

kommunen i årene framover fortsatt vil ha en stram økonomi. I tillegg ser vi også at en rekke 

lovpålagte og selvvalgte tiltak vil medføre økte driftsmessige kostnader. I den sammenheng kan 

nevnes: 

- Framtidig omorganisering av brann- og redningstjeneste (behov for økt ressursbruk). 

- Betydelige framtidige investeringer; Po-tun/omsorg, brannstasjon, mobil, bredbånd. 

F.eks. vil en investering på kr. 10 mill som lånefinansieres, “presse” driftsbudsjettet med 

årlig ca kr. 650.000 med dagens rentenivå. 

- For tiden ekstremt lavt rentenivå. En renteøkning på 1 prosent, vil i dag medføre ca kr. 1 

mill i årlig økte renteutgifter. 

- Ser klare tegn på at enkelte sektorer i kommunen begynner å bli underbudsjetterte. Dvs. 

for stor oppgaveportefølje plassert på for få ansatte. Dette kan ramme framdrift og sette 

gjennomføring av vedtatte og lovpålagte tiltak i fare. 

- I foreliggende budsjett ligger også en usikkerhet mht om det er avsatt tilstrekkelige 

midler for å oppfylle bemanningsnorm i barnehage f.o.m. august 2019, samt om en 

innehar tilstrekkelig kapasitet og ressurser til å tilby alle som ønsker barnehageplass før 

nybygget er på plass. Dette må i såfall følges opp i en politisk sak våren 2019, evt. 

kombinert med en budsjettjustering som fortrinnsvis ikke svekker budsjettbalansen 

ytterligere. 

 

 

 

 

Rune Strøm 

Rådmann 


