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Rådmannens innstilling 

Årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune 2020 vedtas i samsvar med rådmannens 

arbeidsutkast av 26.11.19 og i samsvar med vedlagte skjema for økonomisk oversikter drift, 

herunder tilhørende mål og premisser for bevilgningene. 

 

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

skatteåret 2020: 

- 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 og med 2019. Det særskilte skattegrunnlaget 

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

særskilte skattegrunnlaget skal i 2020 være redusert med to syvendedeler (jf. 

Overgangsregel til §§3 og 4 første ledd, første pkt.) Skattesatsen på det særskilte 

skattegrunnlaget er 6 promille. 

 

Den generelle eiendomsskattesatsen settes til 6,0 promille. 

For bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 5 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 2019 har også fritak i 2020. 

 

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 2020, vedtas i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av 26.11.19 og 

i samsvar med vedlagte skjema for økonomisk oppstilling investeringer, herunder tilhørende mål 

og premisser for bevilgningen. 

 

 

 

 

 

Behandling i Flatanger Formannskap - 03.12.2019 

På vegne av H, FrP og SP fremmet ordfører følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 

 

Drift: 

• Helse og omsorg, fagansvar 37, oppjustering av varekjøp, mat, medisiner og 

forbruksvarer: Økes med kr. 100.000,-. Dekkes av ordinært disposisjonsfond. 

• Helse og omsorg, fagansvar 37, inventar og utstyr: Økes med kr. 100.000,-. Dekkes av 

disposisjonsfond, særlige formål (havbruksfond) 

• Oppvekst og kultur, fagansvar 22 og 24, inventar og utstyr: Økes samlet med kr. 

200.000,-. Dekkes av disposisjonsfond, særlige formål (havbruksfond) 

• Oppvekst og kultur, fagansvar 26, Dansetilbud i kulturskolen. Innvilges med inntil kr. 

100.000,-. Dekkes av disposisjonsfond, særlige formål (havbruksfond) 

• Sentraladministrasjonen, fagansvar 12, økt ressurs til prosjektrettet arbeid; Dette anses 

som en viktig satsning fremover og arbeidet med rekruttering/planlegging av ny stilling 

startes i 2020 og oppstart/ansettelse i 2021. 

 

Investering: 

• Prosjektnr. 0428, trafikksikkerhetstiltak reduseres fra kr. 450.000 inkl mva til kr. 

150.000,- inkl mva og omfatter vegmerking gangbane – Stranda opp til skolen. Øvrige 

tiltak fremmes med bakgrunn i vedtatt trafikksikkerhetsplan. 

• Egenandel til mobilutbygging tas inn som nytt tiltak med kr. 1 mill inkl mva. Dekkes av 

ubundet investeringsfond. 

• Reservevannløsning til Utvorda kan fremmes som egen sak i 2020 dersom planløsning 

muliggjør oppstart/gjennomføring allerede i 2020. 

 

På vegne av Flatanger Sv fremmet repr. Turid Kjendlie følgende tilleggsforslag til rådmannens 

innstilling: 

 

Drift: 

• Oppvekst og kultur, fagansvar 22: Reduksjon stillinger Lauvsnes skole endres fra kr. 

480.000,- til kr. 240.000,-. Dekkes av disposisjonsfond, særlige formål (havbruksfond) 



• Oppvekst og kultur, fagansvar 22: Ekstra ressurs leselærer Utvorda og Lauvsnes skoler. 

Kr. 136.000,-. Dekkes av disposisjonsfond, særlige formål (havbruksfond) 

• Oppvekst og kultur, fagansvar 26: Fast dansetilbud i kulturskolen. Kr. 100.000,-. Dekkes 

av disposisjonsfond, særlige formål (havbruksfond) 

• Oppvekst og kultur, fagansvar 27: Økt ressurs bibliotek. Kr. 136.000,-. Dekkes av 

disposisjonsfond, særlige formål (havbruksfond) 

• Helse og omsorg, fagansvar 34: Utvidelse av stillingsressurs helsesykepleier til 100%. 

Økning kr. 138.000,-. Dekkes av disposisjonsfond, særlige formål (havbruksfond) 

• Helse og omsorg, fagansvar 37: Varekjøp mat, medisin mm. Økes med kr. 100.000,-. 

Dekkes av ordinært disposisjonsfond. 

• NMT, fagansvar 41: Foreslått økt stilling fagleder NMT fjernes. Reduksjon kr. 105.000,-

. 

 

Investering: 

• Reservevannløsning Utvorda fremmes som egen sak i 2020. 

 

 

Ingen flere forslag ble fremmet. 

 

Først ble det gjennomført votering over rådmannens innstilling som grunnlag. 

Denne ble enstemmig vedtatt. 

 

Deretter ble det votert alternativt mellom tilleggsforslag fremmet av ordfører på vegne av H, FrP 

og Sp og tilleggsforslag fremmet av repr. Turid Kjendlie på vegne av Sv. 

 

En stemme fra SV’s representant ble avgitt for tilleggsforslaget fremmet av repr. Turid Kjendlie. 

Resterende 4 stemmer ble avgitt for tilleggsforslaget fremmet av ordfører, og ble dermed vedtatt 

som formannskapets innstilling til kommunestyret sammen rådmannens innstilling. 

 

 

 

 

Innstilling i Flatanger Formannskap - 03.12.2019 

Årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune 2020 vedtas i samsvar med rådmannens 

arbeidsutkast av 26.11.19 og i samsvar med vedlagte skjema for økonomisk oversikter drift, 

herunder tilhørende mål og premisser for bevilgningene med følgende endringer: 

• Helse og omsorg, fagansvar 37, oppjustering av varekjøp, mat, medisiner og 

forbruksvarer: Økes med kr. 100.000,-. Dekkes av ordinært disposisjonsfond. 

• Helse og omsorg, fagansvar 37, inventar og utstyr: Økes med kr. 100.000,-. Dekkes av 

disposisjonsfond, særlige formål (havbruksfond) 

• Oppvekst og kultur, fagansvar 22 og 24, inventar og utstyr: Økes samlet med kr. 

200.000,-. Dekkes av disposisjonsfond, særlige formål (havbruksfond) 

• Oppvekst og kultur, fagansvar 26, Dansetilbud i kulturskolen. Innvilges med inntil kr. 

100.000,-. Dekkes av disposisjonsfond, særlige formål (havbruksfond) 

• Sentraladministrasjonen, fagansvar 12, økt ressurs til prosjektrettet arbeid; Dette anses 

som en viktig satsning fremover og arbeidet med rekruttering/planlegging av ny stilling 

startes i 2020 og oppstart/ansettelse i 2021. 



 

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

skatteåret 2020: 

- 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 og med 2019. Det særskilte skattegrunnlaget 

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

særskilte skattegrunnlaget skal i 2020 være redusert med to syvendedeler (jf. 

Overgangsregel til §§3 og 4 første ledd, første pkt.) Skattesatsen på det særskilte 

skattegrunnlaget er 6 promille. 

 

Den generelle eiendomsskattesatsen settes til 6,0 promille. 

For bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 5 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 2019 har også fritak i 2020. 

 

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 2020, vedtas i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av 26.11.19 og 

i samsvar med vedlagte skjema for økonomisk oppstilling investeringer, herunder tilhørende mål 

og premisser for bevilgningen med følgende endringer: 

• Prosjektnr. 0428, trafikksikkerhetstiltak reduseres fra kr. 450.000 inkl mva til kr. 

150.000,-  inkl mva og omfatter vegmerking gangbane – Stranda opp til skolen. Øvrige 

tiltak fremmes med bakgrunn i vedtatt trafikksikkerhetsplan. 

• Egenandel til mobilutbygging tas inn som nytt tiltak med kr. 1 mill inkl mva. Dekkes av 

ubundet investeringsfond. 

• Reservevannløsning til Utvorda kan fremmes som egen sak i 2020 dersom planløsning 

muliggjør oppstart/gjennomføring allerede i 2020. 

 

 

 

 

 



Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 

I 05.08.2019 Kontingent til KS 2020 Postmottak Flatanger kommune 

I 22.08.2019 Vurdering inntreden i IKA Ika-Trondelag - Jens Rønning 

I 02.09.2019 Att.Økonomi - Premiesatser pensjon 

2020 KLP:00654012054 

Postmottak Flatanger kommune 

U 03.09.2019 Agenda Administrativt budsjettmøte 

11.september 2019 

Lovise Angen m.fl. 

U 06.09.2019 Budsjettrundskriv 1/2019 Ledergruppe 

U 06.09.2019 Budsjettrundskriv nr. 1 og mal for 

tiltakslister følger vedlagt 

Liv Ingeborg Brønstad m.fl. 

U 12.09.2019 Innkalling/invitasjon til møte ang. 

høstens budsjett- og 

økonomiplanprosess. Valg av 

representanter som involveres i 

budsjettprosessen. 

Tillitsvalgte 

U 12.09.2019 Budsjettrundskriv 2/2019 Ledergruppe 

U 12.09.2019 Budsjettrundskriv nr. 2 med 

framdriftsplan 

Liv Ingeborg Brønstad m.fl. 

I 16.09.2019 KU-sak 19/19 Budsjett 2020 - 

Kontrollarbeidet 

Konsek - Einar Sandlund 

I 17.09.2019 Boligtilskudd og BPA Postmottak Flatanger kommune 

U 24.09.2019 Tillitsvalgte som skal involveres i 

budsjett- og økonomiplanprosessen, 

høsten 2019 

Halvard Rørstad m.fl. 

I 25.09.2019 Budsjett 2020 for kirka Kirken Namdal - Magne 

Bergslid 

I 09.10.2019 Budsjett 2019 tiltak nav Nav - Viken, Marthe Mosand 

I 30.09.2019 Valg av leder til AMU HTV UDF, HTV 

Fagforbundet,Hovedverneombud 

I 17.10.2019 Budsjett for samarbeidsordninger 

med Namsos 2020 

Namsos Kommune - Erik 

Fossland Lænd 

X 18.10.2019 Arbeidsliste, oppgaver driftsbudsjett 

2020 

 

I 21.10.2019 Samarbeidsavtaler 2020 Namsos Kommune - Erik 

Fossland Lænd 

I 22.10.2019 Kommunenes bidrag til Visit 

Namdalen 

Namdalregionrad - Ragnar 

Prestvik 

I 30.10.2019 LiNa og legevakttelefon - Budsjett 

2020 

Midtre Namdal samkommune 

U 11.11.2019 Referat ledermøte 11.11.19. 

Budsjettoppgaver 

Halvard Rørstad m.fl. 

S 19.11.2019 Budsjett og årsplan 2020  

X 25.11.2019 Budsjett og årsplan 2020, 

rådmannens arbeidsutkast av 

26.22.19. 

 

U 02.12.2019 Kunngjøring Flatangernytt m.fl. 

X 03.12.2019 Økonomiske oversikter, budsjett 

2020 

 

 



 

Vedlegg: 

1 Budsjett 2020 - Kontrollarbeidet(49374)(1) 

2 Budsjett 2020 - MNKF - NK - 5 

3 Budsjett og årsplan 2020, rådmannens 

arbeidsutkast av 26.11.19. 

4 Økonomiske oversikter, budsjett 2020 

 

 

Saksopplysninger 

 

Det vises til rådmannens arbeidsutkast til budsjett og årsplan 2020 av 26.11.19. 

 

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, med unntak av 2018, har kommunen levert et regnskap med mindreforbruk i 

h.h.t. budsjett og gode positive marginer i netto driftsresultat. I 2018 ble regnskapet saldert 

med bruk av kr. 1.543.000 utbetalt havbruksfond, og dermed avlevert med et driftsresultat på 

kr. 0,-. 

 

I 2019 budsjetteres det imidlertid med bruk av betydelige fondsreserver, altså med et negativ 

netto driftsresultat. Vel kr. 2 mill av drift er knyttet til prosjektrettet og ekstraordinære tiltak 

som finansieres av tidligere avsatt disposisjonsfond til særlige formål som stammer fra deler 

av utbetalt havbruksfondsmidler. 

I tillegg finansieres ca 3 millioner med bruk av ordinært disposisjonsfond. Driftsnivået i 

2019 er m.a.o. ikke økonomisk bærekraftig over tid. 

Imidlertid faller privatskoletrekket på ca 2,5 mill bort f.o.m. 2020. I motsatt fall øker 

kommunens kostnader til interkommunale samarbeidsordninger med ca 1. mill., samt at 

innstramminger i eiendomskatteordningen (reduksjon på 30% av takstverdi på bolig/fritid) 

også fører til et inntektstap på ca kr.1 mill. 

 

Som følge av regjeringens statsbudsjettforslag ligger en forventet nominell vekst på 6,2% i 

Flatanger kommunens frie inntekter fra 2019 til 2020. 2,9% av denne veksten kan tilskrives 

bortfall av privatskoletrekket. Dette betyr en reell nominell vekst på 3,3% som også skal 

dekke de nye oppgavene som kommunen får ansvar for. Forventet deflator (lønns- og 

prisvekst) for kommunene fra 2019 til 2020 er på 3,1%. Dette betyr at sammenlignet med 

mange kommuner, kommer Flatanger godt ut m.h.t. vekst i frie kommuner – noe som kan 

tilskrives ulike kompensasjoner i utgiftsutjevningen som følge av endret 

befolkningssammensetning. 

 

På tross av et godt kommuneoppgjør for Flatanger kommune, er vi likevel helt avhengig av å 

fortsatt effektivisere, samt senke driftskostnadene. Dette med bakgrunn i overfornevnte 

begrunnelser, samt at kommunens finanskostnader har øket de siste år som følge av store 

investeringer. 

 

Vedlagte budsjett og handlingsplan beskriver ulike tiltak og områder der vi har redusert 

netto driftskostnader med ca kr.1 mill inkl innlemming av noen få nye tiltak med 

kostnadsøkning. 



 

I tillegg foreslår rådmannen at skattesats alle andre eiendommer enn bolig og fritid (dvs. 

næring) økes fra 5 til 6 promille. Dette gir en isolert inntektsøkning på ca. kr. 400.000, men 

må også ses på som en tilpasning til å kunne «høste» maksimalt av eiendomsskatteinntekter 

fra Sørmarkfjellet vindkraftverk. (Økonomiplanen tar utgangspunkt i eiendomskatteinntekt 

på kr. 6 mill pr år fom 2022 fra vindkraftverket + 2 kr. 2 mill i 2021.) 

 

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

innsparingstiltak / endringer i drift fra 2019 til 2020, 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. 

Dvs. at det legges opp til en større pengebruk i året, enn hva som kommer inn samme år. Dette 

skjer selv om det er arbeidet og lagt inn innsparingstiltak på vel kr. 1.mill i budsjettet. 

 

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 2020 med følgende begrunnelse: 

 

- F.o.m. 2021/2022 vil kommunen få økte inntekter med bakgrunn i 

eiendomsskatteinntekter fra Sørmarkfjellet vindkraftverk. Samtidig ser rådmannen det 

svært krevende med en ytterligere nedskalering av ressursbruk på våre lovpålagte 

tjenester uten at dette går ut over tjenestekvaliteten og arbeidsforholdene til kommunens 

ansatte. Med bakgrunn i noe lysere økonomiske utsikter, kan en for  høy pengebruk i en 

overgangsfase forsvares. 

- Kr. 2.347.000 av fondsbruken belastes avsatt disp.fond. fra havbruksfondet. Dette 

finansierer i hovedsak tiltak av ikke varig karakter. I økonomiplanen er det tatt høyde for 

at denne fondsbruk skal utfases f.o.m. 2021. 

- Kr. 950.000 av fondsbruken belastes avsatt disp.fond fra ubrukt statlig tilskudd til 

integrering. Dette finansierer i 2020 tiltak innenfor integreringstjenesten. Dette er en 

tjeneste som sannsynligvis vil bli faset ut over tid i og med at ikke Flatanger kommune er 

av de kommunene som av staten blir anmodet om ytterligere bosetting av flyktninger. 

- Kr. 493.000 av ordinær drift er planlagt finansiert med bruk av ordinært disposisjonsfond 

i 2020. I økonomiplanen er det tatt høyde for at denne fondsbruk skal være utfaset f.o.m. 

2022. 

 

Den økonomiske oversikten for budsjett 2020 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.  

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

utfordringer. Befolkningsutfordringer, demografiutvikling kan med stor sannsynlighet medføre 

en realnedgang i statens overføringer av frie inntekter til vår kommune kommende år. Selv om 

samfunnsutviklingen er svært positiv i kommunen, med stor vekst i næringslivet, viser statistikk 

og realiteter at det er krevende å følge landsgjennomsnittet i befolkningsvekst og 

befolkningssammensetning.  

 

 



 

 

 

Rune Strøm 

Rådmann 


