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Rådmannens innstilling 

Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2017 – 2020 vedtas. 

 

 

Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Overhalla formannskap - 05.12.2016 

Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 05.12.2016, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020. 

Saksopplysninger 

Rådmannen legger med dette frem forslag til revidert økonomiplan for perioden 2017 – 2020. 

Forslaget er en framskriving av årsbudsjett for 2017, hvor en har korrigert for endringer i 

planperioden. 

 

Innstillingen fra Formannskapet, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til 

alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i Kommunestyret. 

 

Vurdering 

En framskriving av budsjett 2017 med konsekvensjustering av tallene fram til 2020 viser at sum 

frie disponible inntekter vil som følge av omlegging av inntektssystemet fra 2017 bli redusert 

med kr 2,5 millioner i økonomiplanperioden. Det foreslås samlede investeringer på kr 210 



millioner hvorav kr 162 millioner finansieres med lån. Netto finansinntekter/ utgifter vil øke 

med kr 4,9 millioner. Totalt gir dette behov for å redusere avsettinger til fond og rammen til 

ordinær drift med kr 7,4 millioner.  

 

Avsetninger er i rådmannens forslag til økonomiplan foreslått redusert fra kr 8,3 til kr 2,8 

millioner (5,5 millioner) i løpet av planperioden. Til tross for dette vil en fortsatt ha mulighet til 

å styrke disposisjonsfondet. En forventer at det ved utgangen av 2020 vil være på kr 60 

millioner. Dette utgjør 19 % av driftsinntektene i 2020.  

 

Netto driftsresultat av sum driftsinntekter vil i 

planperioden reduseres fra 2,8 % til 1,1 %. Teknisk 

beregningsutvalg anbefaler at avsettingen bør være 

2 %. Avsetningen burde da ha vært kr 2,7 millioner 

større i 2020. I en kortere perioden kan en ha et 

lavere netto driftsresultat. På sikt må kostnaden 

tilpasses inntekten slik at avsettingen blir på 

anbefalt avsettingsnivå og fondsreservene kan 

dekke endringer i kommende års økonomi. Kapitalkostnadene framover vil øke som følge av 

kapasitetsøkende investeringer. Det er imidlertid ikke lagt inn mulige inntektsøkninger som vil 

kunne komme om befolkningsprognosene framover slår til med vekst i innbyggertallet.  

 

En har satt inn noen forutsetninger om 

endring innenfor enkelte av 

rammeområdene. Helårseffekten av 

reduserte personalressurser høst 2017 får en 

helårseffekt for grunnskole fra 2018 på kr 

509.000. Ekstratiltak innenfor helse antas å 

ikke vedvare og nye omsorgsboliger vil gi 

noe økte husleieinntekter. Nye 

førskolelokaler ved Skage barnehage forventes å gi reduserte driftskostnader. Omfattende 

kursing i forbindelse med mannskapsreformen innenfor brann- og redningstjenesten forventes å 

bli sluttført i løpet av perioden. Samlet er det forutsatt reduserte kostander med driften i 2020 på 

kr 2 millioner.  

 

Samlet sett legges det opp til stor aktivitet i kommuneorganisasjonen, med mange og til dels 

store utbyggings- og fornyingsprosjekter i tiden som kommer. Dette vil åpenbart sette vår 

kapasitet på prøve. Vi har dyktige og engasjerte medarbeidere som vil mye og som også har vist 

at vi kan få til mye. Med nøye vurderinger av prioriteringer og satsinger ser rådmannen at vi kan 

gå inn i en spennende periode hvor Overhalla-samfunnet på mange måter kan utvikles og 

omformes positivt. 

 

Det vises ellers til vedlagt forslag til revidert økonomiplan 2017-2020.  

Budsjettskjema 1B - drift Regnskap Budsjett

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Politiske styringsorganer 407                 2 084             328                 328                 328                 328                 

Stabs- og støttefunksjoner 15 324           13 398           14 951           14 951           14 951           14 951           

Fagområde oppvekst 74 581           80 187           83 422           83 422           83 422           83 422           

(helårseffekt redusert stilling (er) høst 17) -509               -509               -509               

Fagområde helse/sosial 68 821           72 658           75 664           75 664           75 664           75 664           

(Styrket bemanning avlastning sykeheimen) -600               -600               -600               

Fagområde kultur 8 616             13 799           18 182           18 182           18 182           18 182           

Fagområde teknisk 26 254           27 359           30 726           30 726           30 726           30 726           

(Brannberedsskapskurs) -100 -150

(Ny barnehage Skage innsparingsmål) -600 -600 -600

(Økt husleieinntekter - omsorgsboliger) -                 -50                 -100               

Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag -12 082         -12 070         -12 334         -12 334         -12 334         -12 334         

Midtre Namdal Samkommune 18 824           21 644           22 531           22 641           22 623           22 623           

Sum fordeling drift (til skjema 1A) 200 746         219 058         233 470         231 871         231 703         231 603         

Revidert økonomiplan 2017-2020


