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Revidert økonomiplan 2018-2021 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla formannskap 47/18 05.06.2018 
Overhalla kommunestyre 39/18 19.06.2018 

 

Rådmannens innstilling 
Rådmannens reviderte økonomiplan 2018-2021 vedtas innenfor følgende rammer.  
 
(Tall i kr 1000) Regnskap Budsjett
Regnskapsskjema 1A - drift 2 017 2 018 2019 2 020 2 021
Sum frie disponible inntekter 264 283 255 514 251 339 243 580 240 588
Netto finansinnt./utg. 19 222-         21 522-         25 561-         29 429-         31 468-         
Netto avsetninger 4 364-           3 219 10 087 14 586 15 587
Overført til investeringsregnskapet 1 061 951 - - -
Til fordeling drift 239 636 236 260 235 865 228 736 224 707
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 233 939 236 260 235 865 228 736 224 707
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 5 697 - 0 0 0-                   
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(Tall i kr 1000) Regnskap Budsjett
Regnskapsskjema 1B - drift 2 017 2 018 2019 2 020 2 021
Politiske styringsorganer 3 431-           728 728 728 728
Stabs- og støttefunksjoner 14 883 14 823 14 852 14 852 14 852
Fagområde oppvekst 85 934 89 593 89 523 87 823 87 323
Fagområde helse/sosial 74 031 76 633 76 633 76 133 76 133
Fagområde kultur 16 515 10 984 10 984 10 984 10 984
Fagområde teknisk 35 018 34 815 34 473 33 544 33 015
Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag 12 631-         16 170-         16 170-         16 170-         16 170-         
Kjøp av tjenester etter avvikling M-N samkom. - - - 24 841 24 841
Midtre Namdal Samkommune 23 620 24 853 24 841 - -
Innsparing integreringsordningen (samlet alle tjenester)- - - 4 000-           7 000-           
Sum 233 939 236 260 235 865 228 736 224 707
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Budsjettskjema 2A - investering Regnskap Budsjett
2017 2018 2019 2020 2021

Årets finansieringsbehov 76 065 72 488 169 018 107 243 11 895
Sum ekstern finansiering 72 294 71 537 168 067 106 292 10 944
Sum finansiering 76 065 72 488 169 018 107 243 11 895
Udekket/udisponert - - - - -

Økonomiplan

 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 

Behandling i Overhalla formannskap - 05.06.2018 
Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 05.06.2018, enst.: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
 
 
 
 
 
 



Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
S 23.05.2018 Revidert økonomiplan 2018-2021  
 

Saksopplysninger 
Rådmannen legger med dette fram revidert økonomiplan for 2018-2021. Økonomiplanen er 
revidert ut fra kjente endringer og regjeringens nylig fremlagte kommuneproposisjon. 
Økonomiplan for 2019-2022 vil bli fremmet før jul.  

Vurdering 
Revidert økonomiplan 2018-2021 viser at driftsutgiftene i perioden ser ut til å bli høyere enn 
inntektene, om ikke netto kostnadsnivå framover reduseres. En vil da være avhengig av å bruk 
av fondsbeholdningen for å kunne balansere budsjettet. Totalt behov for fondsbruk er foreløpig 
vurdert 43 mill. kr, hvorav 18 mill. kr kyttes til integreringsordning og prosjekter/tiltak med 
begrenset varighet.  
 

 
 
Reduksjonen i frie inntekter på 15 mill. kr gjelder i hovedsak statlige overføringer. 
Rammetilskuddet påvirkes av inntektsgarantiordningen (INGAR) som reduseres med over 3 
mill. kr. I tillegg vil en bli trukket i rammetilskuddet for elever i privat grunnskole. Ca 4,5 mill. 
kr. Reduksjon i bosetting av flyktninger reduserer integreringstilskuddet med ca 9 mill. kr. fram 
til 2021. Det er vider forutsatt en økning på 1 mill. kr. i eiendomsskatt.  
 
Driftsutgiftene/overføring investering reduseres med 12 mill. kr og er med noe lavere enn 
reduksjonen i frie inntekter. Ca 1 mill. kr gjelder redusert overføring til investeringsregnskapet. 
7 mill. kr integreringsordningen. I tillegg blir en del tiltak/ prosjekter med kortere varighet 
avsluttes i perioden med 2 mill. kr. Som en del av planlagte investeringer er det forutsatt 
innsparing innenfor helse/omsorg og oppvekst på ca 2,5 mill. kr.  
 
Med en samlet investeringsramme på 339 mill. 
kr. som finansieres med 239 mill. kr i bruk av lån 
forventes finansutgiften å øke fra 22 mill. kr til 
31. mill. kr. (9 mill. kr). Andelen av 



driftsinntektene til finansutgifter øker fra 6% i 2017 til 10% i slutten av planperioden.  
 
Den langsiktige gjelden øker fra 387 mill. kr i 2017 til 560 mill. kr i 2021. Den langsiktige 
gjelden er med det 84 % poeng høyere enn driftsinntektene. For Overhalla har ca 70 % av 
gjelden blitt dekket av «kommunekassen», resterende av rentekompensasjon, selvkost og 
Startlån.  
 

 
 

Netto gir endringen i inntekt og utgift en ubalanse på 11 mill. kr siste året i planen.   
 
Netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter viser også en negativ utvikling.  
Fra en avsetting på 7,2 % i 2016 forventes den 
å bli negativ 4,9 % i 2021. I en kortere 
periode, med et tilstrekke disposisjonsfond vil 
kommunens økonomi kunne «tåle» et slikt 
underskudd. Men over tid vil dette ikke være 
bærekraftig. Det vil derfor være viktig at en 
skaffer seg et handlingsrom som gir 
muligheter for utvikling.  
 
I tillegg til innsparingsmålet på 11 mill. kr som vil kunne gi balanse i planen bør en på sikt sikte 
mot et netto driftsresultat på 1,78 % av driftsinntektene. Dette utgjør ca 5 mill. kr.  
 
Overhalla har over flere år hatt en bevisst holdning til styrking av fondsbeholdningen, spesielt 
med tanke på utfordringen en i kommende år står ovenfor. Etter disponering av overskuddet i 
2017 er fondet på 62 mill. kr.  
 
Med et salderingsbehov og finansiering av tiltak/prosjekt av kortere varighet vil 
disposisjonsfondets saldo ved utgangen av 2021 være på 19 mill. kr.  



  
Det anbefales at disposisjonsfondet bør være mellom 5 og 10 % av brutto driftsinntekter. 
Utviklingen viser at selv om en bruker 43 mill. kr i perioden vil en fortsatt ha et fond som er på 
6 %. En klar målsetting må likevel være å gjennomføre omstillingstiltak som reduserer og snur 
den kommende ubalansen i økonomien i perioden. 
 
Rådmannen har i sin innstilling til revidert økonomiplan (2. gangs behandling) forutsatt en 
balansering av planen med bruk av disposisjonsfond. Kommunen har fortsatt en grei økonomi, 
men økonomien bør balanseres og stabiliseres før perioden er omme.  
 
Kommunestyret har vedtatt oppstart av en omstillingsprosess som tar sikte på å bedre 
kommunens økonomi. Både administrasjon og politisk nivå vil bli involvert. Blant annet med 
opprettelse av politisk økonomiutvalg.  
 
For mer detaljerte opplysninger om planen vises det til revidert økonomiplan 2018-2021.  
 
 
 
 
 


