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Rådmannens innstilling 

Økonomiplan 2020 – 2023 for Flatanger kommune, i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av 

26.11.19, med tilhørende økonomiske oversikter, vedtas. 

 

 

 

 

Behandling i Flatanger Formannskap - 03.12.2019 

Ingen andre forslag ble fremmet. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 

 

Innstilling i Flatanger Formannskap - 03.12.2019 

Økonomiplan 2020 – 2023 for Flatanger kommune, i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av 

26.11.19, med tilhørende økonomiske oversikter, vedtas. 

 

 

 

 

 

 

 



Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 

S 24.11.2019 Økonomiplan 2020 - 2023.  

X 25.11.2019 Økonomiplan 2020-2023. 

Rådmannens arbeidsutkast av 

26.11.19. 

 

X 03.12.2019 Økonomiske oversikter, 

økonomiplan 2020-2023 

 

 

 

Vedlegg: 

1 Økonomiplan 2020-2023. Rådmannens arbeidsutkast av 26.11.19. 

2 Økonomiske oversikter, økonomiplan 2020-2023 

2.   Økonomiske oversikter (talldel) 

 

Saksopplysninger/vurdering 

 

Det vises til vedlagte arbeidsutkast til økonomiplan 2020 – 2023 fra rådmannen av 26.11.2019. 

 

Økonomiplanen bygger på en rekke forutsetninger, og det henvises til plandokumentet for 

detaljer. 

 

Av kritiske forutsetninger nevnes spesielt: 

- Vi får ikke en realnedgang i kommunens frie inntekter i planperioden. Dette forutsetter 

bl.a. at vi har en befolknings- og demografisk utvikling i tråd med landsgjennomsnittet. 

- Et rentenivå som ligger på dagens (lave) nivå. 

 

 

Økte inntekter til kommunen gjennom eiendomsskatteinntekter fra Sørmarkfjellet vindkraftverk 

f.o.m 2021/2022 vil muliggjøre at en kan sette av en mer «riktig» ressursbruk på en del tjenester 

som over år har vært underbudsjetterte og dels ikke justert for prisvekst. Likevel kan vi f.o.m. 

2022 budsjettere med et netto driftsresultat opp mot vedtatte målsetning, dvs. ca 2% av 

kommunens driftsinntekter.  

 

Planen legger opp til at vi f.o.m. 2021 senker investeringstakten i kommunen, slik at en unngår 

økning i lånegjelden. Det er funnet rom for å sette av midler til detaljplanlegging og 

prosjektering av vei Lauvsnes – Sitter, men ikke til utbygging. Rådmannen foreslår her at det 

nedsettes en styringsgruppe/komite som får i mandat å foreslå strategi og legge prosjektplan 

inkl. finansiering fram mot realisering av prosjektet. Veiutløsning mellom Sitter og Lauvsnes vil 

utvilsomt øke bo-lyst, samt bidra til at kommunen blir mer rasjonell å drive på sikt. Videre er det 

i 2022 avsatt midler til at kommunen kan gå inn som en medeier i et eiendomsselskap med 

formål utvikling av nye næringsarealer og eller boligutvikling. 

En økonomisk plan for de 4 neste driftsår bygger selvsagt på en del usikre forutsetninger, og 

foreslåtte tiltak på drift og investeringer for årene 2021 – 2023 må ikke ses på som en fasit. 

Kommende årsbudsjett vil helt sikkert måtte tilpasse seg nye realiteter, og således vil fravike fra 

de tiltak som er satt opp i denne plan. Økonomiplanen vil likevel gi en retning, og viser et 

handlingsrom for kommende år. 

 

 



 

Rune Strøm  

Rådmann 

 

 

 

 


