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Formannskapets innstilling

Behandling i Flatanger Formannskap - 30.11.2010
Ordfører fremmet følgende forslag som formannskapets innstilling:

1. Flatanger kommune vedtar rådmannens arbeidsutkast av 30.11.10 som kommunens 
økonomiplan for 2011 – 2014.

2. Flatanger kommune ønsker å inngå en 4-årig omstillingsplan med Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag som gjensidig gir føringer for nødvendig tilpasninger i Flatanger kommunes 
økonomi, samt forpliktelser m.h.t. nivå på tildeling av statlige skjønnsmidler i samme 
periode. Som et utgangspunkt kan økonomiplan 2011 – 2014 legges til grunn i dette 
arbeidet.

Først tok ordføreren pkt 1 til votering. Dette ble enstemmig vedtatt.
Deretter tok ordføreren pkt 2 opp til votering, dett ble enstemmig vedtatt.

Innstilling i Flatanger Formannskap - 30.11.2010
1. Flatanger kommune vedtar rådmannens arbeidsutkast av 30.11.10 som kommunens 

økonomiplan for 2011 – 2014.

2. Flatanger kommune ønsker å inngå en 4-årig omstillingsplan med Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag som gjensidig gir føringer for nødvendig tilpasninger i Flatanger kommunes 
økonomi, samt forpliktelser m.h.t. nivå på tildeling av statlige skjønnsmidler i samme 



periode. Som et utgangspunkt kan økonomiplan 2011 – 2014 legges til grunn i dette 
arbeidet.

Behandling i Flatanger Arbeidsmiljøutvalg - 07.12.2010

Innstilling Vedtak i Flatanger Arbeidsmiljøutvalg - 07.12.2010



Dokumenter i saken
Type Dato Tittel Adressat
S 22.11.2010 Økonomiplan 2011 - 2014
X 22.11.2010 Økonomiplan, plandel

Vedlegg
1 Økonomiplan, plandel

Saksopplysninger
En henviser til vedlagte arbeidsutkast til økonomiplan for 2011 – 2014. Planen viser at 
kommunen innehar fortsatt betydelige økonomiske utfordringer. Parallelt med fortsatt 
synliggjorte innsparinger, legger planen opp til innførsel av eiendomsskatt for hele kommunen 
fra og med 2012. Dette er sak som bør underlegges kommunestyrets behandling i begynnelsen 
av 2011, i og med at vi trenger ca. 1 års tid for å kunne få gjennomført nødvendig 
takseringsarbeid/etablering av ordningen.

Videre legger planen opp til at ressursene skal styres mot der behovet er størst m.h.t. å kunne gi 
lovmessige gode tjenester på alle områder.

Vurdering
Planen viser at vi i årene framover vil ha en årlig underdekning på kr. 3 – 4 mill på driften i 
forhold til kommunens inntekter, hvis vi ikke gjennomfører tilsvarende kostnadsreduksjoner evt. 
øker kommunens inntektsgrunnlag gjennom å innføre eiendomsskatt for hele kommunen.

Parallelt med foreslåtte tiltak i planen forutsettes også at vi i en overgangsperiode får 
opprettholdt et relativt høyt nivå på statlige skjønnsmidler disponert av fylkesmannen. Dette 
betinger at vi inngår en forpliktende avtale med fylkesmannen gjennom å bli enige om en 4-årig 
omstillingsplan. Økonomiplanen bør kunne legges til grunn i dette arbeidet.

Ut fra dette anbefaler rådmannen at følgende tas inn i teksten i kommunestyrets økonomiplan-
vedtak:

Flatanger kommune ønsker å inngå en 4-årig omstillingsplan med Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag som gjensidig gir føringer for nødvendig tilpasninger i Flatanger kommunes 
økonomi, samt forpliktelser m.h.t. nivå på tildeling av statlige skjønnsmidler i samme periode. 
Som et utgangspunkt kan økonomiplan 2011 – 2014 legges til grunn i dette arbeidet.

Rune Strøm
Rådmann


