
250 dager igjen
orientering fellesnemda 25.april



Orientering

Orientering ved prosjektleder

- økonomisk hovedbilde
- økonomiske endringer i forhold til vedtatte budsjett i kommunene
- Videre arbeid fram mot økonomiplan og budsjett for 2020

Orientering ved kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester

- lokalisering av arbeidsplasser og kontorplasser i nye Ørland

Orientering vedr gradert Ros v/ Tore Sem



Hovedbildet

Nye Ørland vil ha en forventet differanse mellom inntekter og forbruk for 2020 på 
ca -43 millioner kr. 

Framkommer som følger

• Økning rente                                         8 mill kroner
• Økning avdrag                                    18,9 mill kroner
• Økning avsetning                                 9,6 mill kroner
• Redusert bruk av fond                        4,6 mill kroner
• Redusert inntektsføring flyktninger 2,3 mill kroner



Forutsetninger for anslag

Forutsetter at 2020 = 2019 der inntekstvekst settes lik lønns –og 
prisvekst

• Nye avdragsregler er lagt inn

• Lagt inn avsetning i tråd med anbefaling av teknisk beregningsutvalg 
på 1,75%  -> fases inn fra 2021?

• Lagt inn forventet rentebane (basert på Kommunalbankens 
budsjettrenter og inngåtte fastrenteavtaler)



Forutsetninger: 

• Havbruksfond tatt ut da vi vurderer det til å være en usikker inntektskilde.

• Eiendomsskatt som er lagt inn er energi på Bjugn + overgangsordning på 
gammelt verk og bruk.

Dersom Finansministerens uttalelse får virkning ligger vi for 
høyt på dette. LVK og KSE har jobber med denne saken.

• Kuttet inntektsføring på flyktningeansvaret

• Fortsatt mange ukjente størrelser/utfordringer som vi ikke vet hvordan vil slå 
ut på drift. Hva vil drift av ny skole koste oss egentlig?– hvilke inntekter vil vi 
Ørland sparebank arena kunne realisere? Hvordan blir sykefraværet i 
omstillingsfasen? etc



Forutsetninger for økonomiplanperioden

Fra notat fra september 2018;

1) Usikkerhet om størrelsen på distriktstilskuddet etter 2020

2) Gjeldsvekst og gjeldsnivå

3) Nye regler for minimumsavdrag som vil tre i kraft fra 2020

4) Prognoser om renteøkning i planperioden og økte finans-
kostnader som følge av økt gjeld

5) Noe av inndekkingen som er lagt inn i økonomiplanene er 
usikker



Inntekter

Skatteinngang - lite påvirkbar
Rammetilskudd – avhengig av demografi
Avgifter – kan maksimalt ta ut selvkost
Avkastning – avhengig av inntjening i kraftselskapene
Havbruksfond og produksjonsavgift – avhengig av utredning og politisk 
beslutning
Prosjektfinansiering – utfordrende å finansiere vanlig drift med dette
Eiendomsskatt - følgende muligheter:



Inntekter

Eiendomsskatt 86% av 
alle 
kommun
er



Valg av retning for nye Ørland

A) Øke inntektene eller B) redusere utgifter C) eventuelt en 
kombinasjon?

A) Økte inntekter gjennom 
• 1) innføre/øke eiendomsskatt
• 2) innføre/øke avgifter

B) Redusere utgifter
• 1) redusere driftskostnader gjennom

• Varige strukturelle endringer/tiltak 
• Redusere gjeld gjennom realisering av verdier
• Gjøre mindre/Redusere bemanning der vi er over lovens 

minimum eller yter mer enn laveste grense for faglig 
forsvarlighet

• Jobbe smartere



Valg av retning for nye Ørland i 2020

• Hovedbildet -> 43 mill i merforbruk

• Mindre ambisiøs mhp avsetning / fondsoppbygging nærmeste år?

• Være villig til å bruke av fondet i en overgangsfase?

• Evne å ta ut noen sammenslåingsgevinster allerede i 2020?

• Kan det generelle driftsnivået reduseres allerede i 2019?



En mulig vei mot 2020?

• Ingen avsetning i 2020

• Bruk av fond i 2020 – 10 mill kr

• Sammenslåingsgevinster – anslag / kvalifisert tipping 8 mill kr

• Resultat – mangler 15.0 mill kr for å gå i balanse i 2020

• I 2021 – ingen avsetning eller bruk av avsetning – mangler 28 mill kr 
for å gå i balanse

• Forutsetter avdrag = investering 

• Havbruksfond ?



Utgangspunkt

Budsjett Mulige Budsjett Økonomiplan

2020 endringer 2020 2021 2022 2023

Skatt på inntekt og formue 244 964 244 964 244 964 244 964 244 964

Rammetilskudd 352 436 352 436 352 436 352 436 352 436

Eiendomsskatt 6 200 6 200 6 200 10 200 10 200

Bru Storfosna/tilskudd fylkeskommunen 3 780 3 780 3 780 3 780 3 780

Andre generelle statstilskudd 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450

Sum frie disponible inntekter 609 830 0 609 830 609 830 613 830 613 830

Renteinntekter og utbytte 13 417 13 417 13 417 13 417 13 417

Renteutgifter 51 183 51 183 54 209 58 211 58 211

Avdrag på lån 60 935 60 935 61 000 61 000 61 000

Netto finansinntekter/-utgifter 98 702 0 98 702 101 792 105 794 105 794

Til dekning av akkumulert merforbruk 0 0

Til ubundne avsetninger 10 455 -10 455 0 4 000 8 000 

Til bundne avsetninger 0 0

Bruk av tidl. års mindreforbruk 0 0

Bruk av ubundne avsetninger 0 10 000 10 000

Bruk av bundne avsetninger 0 0

Netto avsetninger 10 455 -20 455 -10 000 0 4 000 8 000

Til fordeling drift 500 673 521 128 508 038 504 036 500 036

Fordelt til drift 544 464 536 464 536 464 536 464 536 464

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -43 791 0 -15 336 -28 426 -32 428 -36 428

20 årig avtale 
inngått juni 
2002



Utgangspunkt
Budsjett Mulige Budsjett Økonomiplan

2020 endringer 2020 2021 2022 2023
Politiske styringsorganer 9 011 9 011
Rådmannsfunksjon 7 144 7 144
Personal og organisasjonsavdeling 25 020 25 020
Sum helse, pleie og omsorg 192 481 192 481
Sum oppvekst 229 536 229 536
Kultur og næring 25 451 25 451
NAV 10 485 10 485
Arealbruk 4 070 4 070
Anlegg og drift 27 018 27 018
Sysselsetting/ krk/tilf kostn. 7 470 7 470
Økonomi/felleskostnader 8 578 8 578
Sum 546 264 -8 000 538 264 538 264 538 264 538 264

Motpost avskrivninger 0 0 0 0 0
Eiendomsskatt taksering mm 100 100 100 100 100
Premieavvik -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400
Havbruksfond 0 0 0 0 0
Tilleggsbevilgning 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
SUM -1 800 0 -1800 -1800 -1800 -1800

Sum kostnader 544 464 -8 000 536 464 536 464 536 464 536 464



Mulige løsninger

• Stordriftsfordeler
• Ikke uttatte sammenslåingsgevinster

• Ytterligere effektivisering

• Strukturendringer

• Eiendomsskatt (tidligst fra 2021)

• Salg av eiendeler for å nedbetale gjeld
• Tomteområder

• Aksjer

Kompliserende faktor:
- Ny struktur på KF



Oppstart 2019/forberedelse 2019 for 2020

Hva kan gjøres i kommunene i 2019 for å minske «sjokket» eller 
redusere amplituden:

- «Ansettelsesstopp» allerede i 2019?
- Skal omstillingsutvalget bestemme hvilke stillinger som skal utlyses?

- Kan bruk av fond reduseres?
- Ikke bruk fond på tiltak som går ut over ett år / 2019

- Kan investeringer / låneopptak reduseres?

- Øke avsetning pr 31/12 pr kommune fra 10 til 20 mill kroner

- Er det kostnadsdrivende vedtak/tiltak i dagens kommuner?

- Redusere (KOSTRA)-nivå ned til laveste kommune



Spørsmål fra leder fellesnemd til 
prosjektleder

• Vi bør som minimum få status på prosjekter i begge kommuner, herunder eventuelle 
endringer i prosjekt og/eller investeringsrammer foretatt etter siste behandling i 
Fellesnemda (PS 18/15)

• Jeg ber videre særskilt om en redegjørelse og vurdering fra prosjektleder i hvilken grad 
Fellesnemdas vedtak i sak PS 18/15 og PS 18/20 er fulgt opp i kommunene i tråd med 
intensjonen i vedtakene.

• Med utgangspunkt i en overkommelig saksliste mener jeg det kan være på sin plass å sette 
av 1 1/2 time til orientering (1 time) og spørsmål (1/2 timer) rundt disse og andre relaterte 
spørsmål Emil finner formålstjenlig i Fellesnemda.



Redegjørelse på spørsmål fra leder 
fellesnemd til prosjektleder

• Hvilke endringer er foretatt i opprinnelig budsjett for 2019 i Ørland 
og i Bjugn i løpet av 2019?

• Ørland
• Formannskap

• Spillemidler – kunstgressbane – ingen bevilgning

• Salg av tomt ved Ørland Rådhus – markedspris/budrunde/minimum 2,4 mill kr

• Salg av tomt – Grøntvedt Pelargic 0,2 mill kr 

• Kommunestyret
• Brannstasjon kostnadsramme kr 34.665.000 /økning kr 1.150.000/låneopptak

• Fergetilbud økt tilskudd kr 128.000

• Konservator kulturminner 0,2 mill /finansieres av bevilgning til ny daglig leder

• Spillemidler – kunstgressbane – ingen bevilgning

• Bedret mobildekning 0,2 mill kr/disposisjonsfond

• Kjøp av Garten fiskerihavn 0,8 mill kr/låneopptak

• Lufthavna kostnadsramme 6,5 mill kr/3,5 mill bevilget tidligere/3,0 mill dispfond



Redegjørelse på spørsmål fra leder 
fellesnemd til prosjektleder

• Hvilke endringer er foretatt i opprinnelig budsjett for 2019 i Ørland 
og i Bjugn i løpet av 2019

• Ørland  - fortsatt
• Kommunestyret – møte 25/4-2019
BANEBELYSNING ØRLAND STADION – FINANSIERING / Rådmannens innstilling

1. Det etableres banebelysning på Ørland Stadion i henhold til fremlagte forslag innenfor en kostnadsramme 
på kr 1.980.000.

2. Kommunens andel kr 1.480.000 finansieres ved omdisponering av allerede bevilgede midler til etablering 
av undervarme og kunstgress på Gryta / kunstgress Ørland Stadion.

FINANSIERING NYTT GJERDE GRYTA KUNSTGRESSBANE / Rådmannens innstilling

1. Det etableres nytt gjerde rundt deler av Gryta kunstgressanlegg innenfor enkostnadsramme på kr 750.000.

2. Tiltaket finansieres ved omdisponering av allerede bevilgede midler til etablering av undervarme og 
kunstgress på Gryta / kunstgress Ørland Stadion.



Redegjørelse på spørsmål fra leder 
fellesnemd til prosjektleder

• Hvilke endringer er foretatt i opprinnelig budsjett for 2019 i Ørland og i 
Bjugn i løpet av 2019

• Bjugn  
• Formannskap

• Revisjon anleggsplan idrett
• Definisjon av tidlig innsats (bevilgning på 1,0 mill kr i opprinnelig budsjettet)
• Omgjøring til sykehjemsplasser (bevilgning på 1,0 mill kr i opprinnelig budsjett) 
• Konservator kulturminner – 0,2 mill kr / tilleggsbevilgningspost

• Kommunestyret
• Tilbakeførte prosjekt i 2018 – rebudsjettert i 2019 – 40,3 mill kr
• Tilbygg Bjugnhallen – 2,7 mill kroner – lånefinansieres
• Tilleggsbevilgning BFV – 4,35 mill kroner - låneopptak
• Omdisponering kr 275.000 / brukerbase barn og unge
• Kontrakt bygging ungdomsskole
• Planlegging bygging ny brannstasjon
• Kunstgressbane – økning 3,5 mill kr / lånefinansieres



Redegjørelse på spørsmål fra leder 
fellesnemd til prosjektleder

• Hvilke endringer er foretatt i opprinnelig budsjett for 2019 i Ørland 
og i Bjugn i løpet av 2019?

• Bjugn  - mange prosjekter som kan gi mulig kostnadsøkning
• Rundkjøring Haugenkrysset

• Utfylling fjæra

• Brannstasjon

• Mebostad – klargjøring boligtomter ut over forutsatt antall

• Kai Valsneset

• Ørland –færre prosjekt med mulig kostnadsøkning



Redegjørelse på spørsmål fra leder 
fellesnemd til prosjektleder

• Fellesnemda har vedtatt barnehagevedtekter som påfører 
kommunen nye utgifter



Redegjørelse på spørsmål fra leder 
fellesnemd til prosjektleder

Jeg ber videre særskilt om en redegjørelse og vurdering fra prosjektleder i hvilken grad Fellesenemdas vedtak i sak PS 18/15 
og PS 18/20 er fulgt opp i kommunene i tråd med intensjonen i vedtakene.

Vedtak 15/18:

Arbeidsutvalget fikk i møte den 18.09.18 en muntlig orientering om økonomiplanene for

Ørland og Bjugn, og hvilke risikoer og utfordringer dette gir for Nye Ørland kommune fra

2020. På bakgrunn av orienteringen og diskusjonen i møtet vedtok arbeidsutvalget følgende

innstilling til fellesnemda.

1. Fellesnemda har satt seg inn i begge økonomiplanene og er gjort kjent med det

utfordringsbildet begge kommunene har i dag og Nye Ørland vil få.

2. Vi ser at den nye kommunen, som de fleste kommuner, vil ha utfordringer og

muligheter.

3. Fellesnemda ber om en grundig økonomisk analyse med beskrivelse av disse

utfordringene og de ulike løsninger en vil ha til rådighet når budsjett for 2020 skal

legges.

4. Økonomiplanene tas til orientering.

5. Fellesnemda ber begge kommuner om å se på muligheten for å redusere sine budsjett

og investeringsplaner for de neste tre årene.



Redegjørelse på spørsmål fra leder 
fellesnemd til prosjektleder

Jeg ber videre særskilt om en redegjørelse og vurdering fra prosjektleder i hvilken grad Fellesenemdas
vedtak i sak PS 18/15 og PS 18/20 er fulgt opp i kommunene i tråd med intensjonen i vedtakene.

Vedtak:

1. Budsjett for 2019 for Ørland og Bjugn kommuner viser at begge kommuner legger opp til realistiske 
budsjett.

2. Begge kommunene legger opp til å ha et disposisjonsfond på minst 10,0 mill kr. Iht sak 18/11 
Fellesnemndas uttalelse om økonomiplan 2019 - 2022 i Ørland og Bjugn kommuner.



Redegjørelse på spørsmål fra leder 
fellesnemd til prosjektleder

3. Fellesnemnda har merket seg følgende punkter som bør vurderes i

budsjettbehandlingen for 2019 for Ørland og Bjugn kommuner;

a. Investeringsnivået må vurderes ved kommunestyrets behandling og fortrinnsvis

reduseres.

b. Det bør oppmuntres til samarbeid på tvers av kommunegrensene for å oppnå

økonomiske og faglige gevinster.

c. Prosjektleder gis i oppdrag å snarest mulig å skissere hvilke

samordningsgevinster (tjenester, ansatte, struktur, økonomiske) som Nye Ørland

kommune sett i relasjon til dagens to kommuner potensielt vil kunne gi opphav

for. Hensikten er å synliggjøre det potensielle økonomiske handlingsrom Nye

Ørland kommune vil kunne få gjennom andre tiltak enn ulike varianter av

eiendomsskatt. Et stipulert anslag skal foreligge før økonomiplanprosessen for

Nye Ørland kommune påbegynnes primo 2019.

d. Prosjektleder gis i oppdrag å utarbeide nytt Finansreglement for nye Ørland

kommune. Nytt reglement skal være på plass før Fellesnemndas behandling av

budsjettet for 2020



Økonomiske analyser

• KOSTRA - gjennomgang Håvard Moe

• Økonomisaker 
• Fellesnemdas sak 18/11 – uttalelse om økonomiplan - behandling og forutsetninger 

• Saksframlegg 

• Fellesnemdas sak 18/15 – uttalelse om økonomiplan
• Saksframlegg

• Vedlegg – notat om økonomiplanene

• Fellesnemdas sak 18/20 – uttalelse om budsjett 2019

• Økonomiplaner og budsjett for begge kommuner

• Sak om arbeid med budsjett og økonomiplanprosess i nye Ørland

• Redegjørelser i budsjettkonferanser

• Økonomiplan for 2020-2023 og budsjett for 2020

• Nytt finansreglement  - forslag/utkast framlagt



Framdrift budsjett og økonomiplan

• Budsjettkonferanse 2 – 24. april

• Sammenslåingsgevinster
• Gjennomgang med kommunalsjefer

• Uke 18 og 19

• Sammenstilling – uke 20

• Budsjettkonferanse 3 – uke 21 /22?
• Kommuneproposisjon / innlegg fra Fylkesmannen

• Innspill

• Ferdigstillelse av økonomiplan uke 23/(24)
• Oppsett for å unngå ROBEK, men vise utfordringene



Framdrift 2

• Fra økonomiplan til budsjett
• Omgjøre vedtatte rammer til reelle driftsbudsjett

• Avklare konsekvenser

• Operasjonalisere kommunesammenslåingsgevinstene
• Lage budsjett for et kommunestyre/en ordfører/en rådmann osv

• Lage sammenslåtte budsjett pr ansvar
• Avsjekke at alle områder er med

• Lage investeringsbudsjett

• Vurdere behov for ekstern kompetanse/kapasitet ved nedtrekk

• Avstemme budsjettet opp mot måltall



Oppstart 2019/forberedelse 2019 for 2020

Hva kan gjøres i kommunene i 2019 for å minske «sjokket» eller 
redusere amplituden:

- «Ansettelsesstopp» allerede i 2019?
- Skal omstillingsutvalget bestemme hvilke stillinger som skal utlyses?

- Kan bruk av fond reduseres?
- Ikke bruk fond på tiltak som går ut over ett år / 2019

- Kan investeringer / låneopptak reduseres?

- Øke avsetning pr 31/12 2019 pr kommune fra 10 til 20 mill kroner

- Er det kostnadsdrivende vedtak/tiltak i dagens kommuner?

- Redusere (KOSTRA)-nivå ned til laveste kommune



Oppstart 2019/forberedelse 2019 for 2020

Hva kan gjøres i kommunene i 2019 for å minske «sjokket» eller 
redusere amplituden:

- Hvilke tiltak har kommunene i dag som vi kan leve uten?

- Redusere ikke-lovpålagte tjenester? - Er det tjenester vi har i dag som 
kan dimensjoneres ned?

- Redusere antall bygg?




