
  Utfordringer for å sikre en forsvarlig 

økonomisk drift 

  

- budsjett 2017 og økonomiplan 2017- 2020 - 
 

 



Prognose demografi 

Kommunens utfordringer ift å oppfylle de andre målene i reformen forventes å tilta frem mot 
2040. Selv prognosen med «høy vekst» viser en nedgang i folketallet fra dagen 1034 innbyggere 
til 955 i 2040. «Middels vekst» vil gi en nedgang til 837 innbyggere.  

Figur; De demografiske utfordringene som kommunen står ovenfor, gitt middels nasjonal vekst, de kommende 25 år prognostiseres 
som følger.  



Utfordring 

• Kommunens underdekning for første år av økonomiplanen er på 4,7 mill. Utover 
planperioden øker denne via 5,2 mill. og 6,3 mill til 7,9 millioner siste året i 
planperioden. Dette er mye i et totalbudsjett på rundt 130 millioner. 
Underdekningen må lukkes med realistiske tiltak som gir budsjettbalanse. 
Formannskapet har foreslått tiltak som gir balanse, men valgalternativene er få.  

• Alle vet at kommunen må tilpasse seg den driftsøkonomiske situasjonen, samtidig 
som kommunestyret har prioritert investeringer på et nivå som er sjelden for 
kommuner av vår størrelse.  

• Løsningsforslagene på de store driftsutfordringene også Beiarn kommune står 
ovenfor, er ikke ferdig utredet og planlagt, så mye og viktig arbeid gjenstår før vi 
kan si at vi har en litt annerledes kommune enn i dag.  

• Det er på områdene oppvekst-, kultur- og flyktningetjeneste, samt på området 
helse og omsorg de store endringene kommer.  



Budsjettrammer 2017 

Budsjett 2017 NOK 

Driftsinntekter Sentral ledelse 11 283 241 

Driftsinntekter Oppvekst 24 546 229 

Driftsinntekter Helse og omsorg 45 087 809 

Driftsinntekter Religiøse formål 1 483 000 

Driftsinntekter Land./kult./miljø 4 749 001 

Driftsinntekter Teknisk 7 001 830 

Driftsinntekter Næring -3 789 279 

SUM - til fordeling drift   88 132 319 
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Sentral ledelse Land./kult./miljø Teknisk Religiøse formål Oppvekst Helse og omsorg



Vurderinger 

• Kommunen har god og solid balanse, men en utfordrende økonomisk driftssituasjon. 

• På bakgrunn av nedgang i folketallet ventes statsinntektene å synke i planperioden. 

• Inntekter fra konsesjonskraft og eiendomsskatt fra kraftverk ventes å falle ytterligere de 
kommende årene.  

• Gebyrinntekter og brukerbetalinger utgjør pt ca 6,1 mill av ca 88,1 til drift, der 
eiendomsskatt på hytter og hus er ute (2,4 mill) 
 
Fra kommunestrukturarbeidet: 

• Kommunen må aktivt tilpasse egen drift.  

• Kommunen må i større grad ta seg betalt for tjenester det er naturlig å ta betalt for. 

• Kommunen må på en effektiv måte utnytter sitt øvrige inntektspotensial.  

 

«Årets budsjett og økonomiplan representerer en dristig balansert plan, basert på en 
offensiv investeringsplan som allerede er vedtatt. Vi skal investere for både å ta vare på det 
vi har og for å sikre langsiktighet og velferd for innbyggerne. Særlig nevnes planlagte 
investeringer innen helse, boliger, vann, kommunale veier og næringsbygg. « 



Finansene da? 

• Svært viktige! 

• Svært variable!  

• Reservene er små for dårlige år – som vil komme 

• Bra avkastning til nå – gjør det hyggelig å avslutte rsk.2016 

• STOR behov for å være langsiktige 

• Burde vært helt utenfor driftsbudsjettet – er inne på nivå 
ca 5,5 mill/år  

• Vårt viktigste aktivum i byggingen av fremtidskommunen 

 

 


