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1 Kommunestyrets vedtak i sak xx/19, møte 19.12.2019 følger som 

vedlegg 20 bakerst i heftet.   

2 Sammendrag av budsjett og økonomiplan 

2.1 Innledning 

Betydelige endringer i inntektsforutsetningene gjør at vi går inn i en periode som på mange måter må 

karakteriseres som spesielt økonomisk utfordrende driftsmessig. Det ble tidlig i 2018 startet et 

omstillingsprosjekt der politikerne var sterkt med og definerte hvilke områder og forhold som skulle 

utredes. Enkelte av disse tiltakene er lagt inn i budsjettene, mens andre er foreslått lagt inn nå i 

kommende økonomiplanperiode. Jobben med omstilling for å oppnå balanse i budsjettene uten bruk av 

frie fond, må fortsette utover i denne økonomiplanperioden også. Det bør arbeides med å fremskynde 

omstillingstiltakene, slik at fondsbruken i perioden kan reduseres. Denne prosessen kan samordnes 

med utarbeidelse av ny samfunnsdel til kommuneplanen.  

 

Nye investeringstiltak i økonomiplanperioden.  

Brutto tall ligger inne nedenfor. 
 Investering år / 1000 kr: 

Prosjekt navn 2020 2021 2022 2023 

Velferdsteknologi – delt på to år 2019/2020 2 000 000    

Nytt tilbygg Ekker Barnehage – delt på to år 2019/2020 5 000 000    

Stiprosjekt Namsen 437 500    

Gjerde GBU 280 000    

Kjøleaggregat GHO Ventilasjon A og D fløy 500 000    

Renovering basseng 15 000 000 13 000 000   

Kapasitetsøkning Formofoss vannverk - Bjørgan 5 000 000 4 500 000   

Ny avløpspumpestasjon Sundspetten 800 000    

Gang og sykkelvei fram til Grong dyreklinikk 225 000    

Ny asfalt Sagveien 400 000    

Grong næringspark infrastruktur 13 623 000    

Flytting av A Urstads båtbyggerverksted 1 066 000    

Renovering Brannstasjon  5 000 000 5 000 000  

Stedsutvikling Grong Sentrum  6 000 000   

Helsefløy   16 000 000   

Asfaltering Folkehøgskolebakken  500 000   

Skifte kunstgress  4 500 000   

Rehabilitering adm. fløy kommunehuset  350 000   

Bytte varmepumpe Åveien   300 000  

Gymbygg Harran   750 000  

Brannverntiltak GHO    9 000 000 

SUM 44 331 500 49 850 000 6 050 000 9 000 000 

 

Det vises til eget vedlegg med oversikt over hvert enkelt investeringstiltak inkl. finansiering og 

driftskostnader.  

2.2 Driftstiltak. 

Nye tiltak: 2020 

 

2021 2022 2023 

D- 4403 Oppgradering fontene i miljøgata 37 500    

D- 1101 Acos, innbyggerinnsyn   130 000   

D- 1101 Kommuneplan -prosessledelse 100 000    

D- 2211 Leasing IT utstyr skole 100 000 100 000 100 000 100 000 

D- 1101 Nærværsjobbing 100 000    

D- 3000 Helseplattformen  150 000   
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D- 4131 Kjøkken D-Fløy 70 000    

D- 4150 Kjøp av piano – kultur og 

musikkskolen 

50 000    

SUM 457 500 380 000 100 000 100 000 

Nærmere beskrivelse av enkelt prosjekt under pkt. 15.2. 

2.3 Generelle kommentarer til budsjett og økonomiplan. 

Visjon og overordna strategier. 

Budsjett og økonomiplan bygger på kommunens nye visjon og vedtatte politikkområder.  

 

Visjon for Grong Kommune:  
Grong - et aktivt og robust regionsenter med livskvalitet og mangfold. 

 

Vedtatte politikkområder: 

 Næring 

 Kultur 

 Helse  

 Oppvekst 

 Regionsenter 

 

Felles utviklingstiltak for hele organisasjonen for økonomiplan- perioden. 

 Opplæring folkevalgte 

 Fokus på intern organisering og drift. 

Det er stor vilje til å utvikle kommunen som en god og attraktiv arbeidsplass.  I den sammenheng 

er det mange gode interne tiltak som kan bidra til en positiv utvikling av hele organisasjonen. 

Tiltakene som er opplistet er krevende ressursmessig å gjennomføre. Det kan derfor være mulig at 

det vil vise seg at noen av tiltakene må forskyves til 2021. 

Tiltak: 

 Gjennomføring av folkevalgtopplæring basert på egen plan med oppsatte tema og 

framdriftsplan.  

 Utarbeidelse ny samfunnsdel av kommuneplanen. 

 Utarbeidelse av planstrategi for 2020 - 2023 

 Utarbeidelse av helhetlig ungdomsplan. 

 Nærværsarbeid, jfr. beskrivelse av driftstiltaket.  Arbeide helhetlig for å øke nærværet. Mer 

fokus på holdningsskapende arbeid og det fraværet som er relatert til private forhold utenom. 

Det legges opp til innleie av ekstern ressurs og kompetanse.  

 Analyse av kommunebarometeret for Grong kommune og fremleggelse av en samlet rapport, 

med tiltaksplan for kommunestyret..  

 Fokus på informasjon på avdelingsnivå, bl.a. med informasjons- og drøftingsmøter samt 

medarbeidersamtaler. 

 Lederopplæring innenfor ulike arbeidsmiljørelaterte temaer, blant annet gjennomføring av 

medarbeidersamtaler og andre arbeidsgiverrelaterte temaer. Opplæringen kan med fordel 

arrangeres sammen med tillitsvalgte og verneombud 

 Fullføre arbeidet med revidering av lønnspolitisk handlingsplan 

 Gjennomgang og eventuell revidering eller utarbeiding av Grong kommunes 

Arbeidsgiverstrategi 

 Oppstart arbeidet med kompetanseplan for Grong kommune 

 Videreføre deltakelse i Kompetanseløft Trøndelag – digital transformasjon 

 Ny arkivplan med mål om godkjenning i løpet av 2020. Om dette er mulig, vil være avhengig 

av om arbeidskapasiteten på servicekontoret gjør det mulig å prioritere arbeid med 

arkivplanen.   

 Oppstart våren 2020 med satsning på Klart Språk (videreutvikle et klart og tydelig språk både 

på digitale plattformer og skriftlig kommunikasjon)  

 Innføring av Min Capitech for alle ansatte 

 Etablering av system for forebygging av vold og trusler - 3 avdelinger prioriteres.  Der 

systemet er innført, gjennomføres trening og håndtering av avvik. 
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 Veteran plan for Grong kommune.  

 

I tillegg er det lagt inn flere utviklingstiltak innenfor de ulike sektorer.  
 

Lønnsbudsjettering. 

Forventet lønnsøkning for 2020 er på 3,5%. Dette utgjør kr 4,3 millioner for rammeområdene 1 – 6 og 

er ikke lagt inn i kommende budsjett. Dette tilsier at beløpet må hentes inn som innsparinger i 2020.   

 

Pensjon og premieavvik. 

Forsikringspremien vil øke noe fom. 2020 som følge av endringene i regelverket for medlemmer født 

1963 og senere. Kostnadsreduksjon i KLP gir noe redusert premie. Pensjonskostnadene forventes noe 

redusert. Dette gjøre av avviket(premieavviket) mellom pensjonspremie og pensjonskostnad kan 

forventes å bli noe større fremover. Det er for 2020 budsjettert med et premieavvik, inntektsføring, på 

9,3 millioner i 2020. Dette gir igjen en høyere utgiftsføring fremover i tid i og med at inntektsført 

premieavvik 2020 skal utgiftsføres med like store beløp de kommende 7 årene. 

Når det gjelder prognosen for 2020 så bygger denne på at KLP kun oppnår minimumsavkastning på 

sin kapitalforvaltning. De siste årene har gått langt bedre enn dette slik at kommunen har mottatt større 

summer i premiefond enn i opprinnelig prognose,  noe som igjen gir mindre premieinnbetaling og 

mindre premieavvik.  Dette vil nok mest sannsynlig skje også i 2020. 

 

Høyere premieavvik gir forverring i likviditeten.   

 

Skatt og rammetilskudd. 
Kommunens frie inntekter i form av skatt og rammetilskudd er i utgangspunktet lagt inn med samme 

kronebeløp pr. år. Driftsbudsjettet videreføres i faste priser i økonomiplanperioden. Beløpet som er 

lagt inn i for 2020 harmonere med de beløp som ligger inne i forslag til statsbudsjettet for 2020.  

 

Renter og avdrag 

Kommunen har inngått nye fastrenteavtaler med effektiv rente på 2,18% i 4 år fom 2020 for totalt kr 

328,2 millioner. Vi har også et fastrentelån i Klp på 26 millioner til en rentesats på 2,07% ut 2021. 

Øvrig gjeld ca 31 millioner ligger til flytende rente i Kommunalbanken. Dette slik at vi har mulighet 

til å betale inn ekstraordinære avdrag osv. Flytende rente er pr. i dag på omkring 2,4%.  

Fastrenteavtalene gjøre at renteutgiftene er forutsigbare i kommende økonomiplanperiode. 

Rentereguleringsfondet er pr. i dag på 2,6 millioner. En renteøkning på 1% på dagens gjeld utgjør til 

sammenligning ca 3,8 millioner. 

 

I økonomiplanperioden er det lagt inn en del investeringer i kommende periode. Dette påvirker 

lånegjelda da vi ser at den øker fra 2019 med en topp i 2021 før den så er på tur nedover igjen. 

Det som er svært viktig å merke seg, er at renter og avdrag til låneopptak utviklingsprosjektene 

basseng(22,4 mill.), stedsutvikling sentrum(2,78’), helsefløy(12,8) og infrastruktur Grong 

næringspark(8,9’) forutsettes finansiert ved bruk av lånemidler, men der tilføring av fond fra NTE-

utbytte tilføres tilsvarende rente- og avdragsbelastningen.  Ved en slik forutsetning påvirker ikke 

utgiftene til renter og avdrag drifta. Dette fremgår av skjemaene for det enkelte investeringstiltaket.  

MERK også at en slik forutsetning binder opp en god del av bruken av NTE midlene i lang tid 

fremover. Avdragstiden på Helsefløya er satt til 50 år. Det er mye som kan skje på den tiden, sett i 

sammenheng med tilføring av utbytte fra NTE. Da er det viktig å være klar over at alternativet er at 

renter og avdrag for de aktuelle prosjektene  må finansieres av ordinær drift.   

 

 

 

Flyktninger 

Det er i budsjett og økonomiplanperioden lagt opp til følgende bosetting av flyktninger, selv om 

antallet er høyst usikkert slik situasjonene er i dag.  

 

2020  12 ordinære flyktninger. 

2021  10 ordinære flyktninger. 

2022  10 ordinære flyktninger. 

2019  10 ordinære flyktninger. 
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Totalt er det budsjettert med vertskommune-, integrerings- og tilskudd enslige mindreårige  

som følger; 
 Oppr. 2017 Oppr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vertskommunetilskudd 2 058 000 0 0 0 0 0 0 

Integreringstilskudd 14 211 000 13 062 000 12 000 000 9 499 000 9 128 000 8 219 000 7 644 000 

Ekstra tilskudd EM 500 000 0      

Ekstra tilskudd bosetting utover 
anmodning 

50 000 0      

Ekstra tilskudd flyktninger nedsatt 

funksjonsevne og/eller 

atferdsvansker 

2 760 000 2 760 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 

SUM Integreringstilskudd 19 579 000 15 822 000 13 000 000 10 499 000 10 128 000 8 219 000 7 644 000 

Tilskudd enslige mindreårige;        

Antall em reduseres fortløpende iom 

at det ikke bosettes nye.  

16 531 000 13 500 000 11 470 000 8 450 000 6 950 000 4 950 000 4 950 000 

SUM tilskudd enslige mindreårige 16 531 000 14 250 000 11 470 000 8 450 000 6 950 000 4 950 000 4 950 000 

        

SUM TILSKUDD 36 110 000 30 072 000 24 470 000 18 949 000 17 078 000 13 169 000  12 594 000 

 

Ut fra oversikten ovenfor så ser en at dette er en relativt stor inntektspost i Grong kommunens 

budsjett. Selvfølgelig knytter det seg store utgiftsposter også til dette området. Området er svært 

usikkert, da det er umulig å se for seg hvordan bosettingen vil bli fremover. Vi er for 2020 anmodet 

om å ta imot 12 personer, hvorvidt disse kommer eller ikke vil ikke bli klart før utgangen av 2020. Når 

det gjelder enslige mindreårige så har vi ikke budsjettert med bosetting i forhold til dette fremover. 

Dvs. at enheten fases ut etter hvert som dagens bosatte flytter ut av ordningen.  

 

Et tenkt senario med 12 ordinære flyktninger i 2020 og ingen ny bosetting etter den tid vil gi følgende 

reduksjon i integreringstilskuddet sett i forhold til dagens økonomiplan  

 

 

Totalt tilskudd 2021 2022 2023 

Redusert tilskudd Integreringstilskudd 1 905 000 4 325 000 6 045 000 

 

Utgiftene som relaterer seg til flyktninger ligger spredd i hele budsjettet slik at det er vanskelig/umulig 

å beregne utviklingen av disse dersom en velger et av scenariene ovenfor. Det er viktig å merke seg at 

dette kapitlet 8.7 kun omhandler inntektssiden vedr. flykninger. 
 

Eiendomsskatt 

Fra og med 2010 har kommunestyret vedtatt at det skal innkreves eiendomsskatt av alle eiendommer i 

hele kommunen, såkalt generell eiendomsskatt. Benyttet promillesats har ligget stabil på 7 promille for 

verker og bruk og næring. Satsen for boliger og hytter var også på 7 promille i 2019. 

 

For år 2020 fastsettes eiendomsskattegrunnlaget fra siste skatteligningen for kraftverkene det vil si for 

2018. For Grongs vedkommende gjelder det de fire kraftverkene i Namsen;  Åsmulfoss, Aunfoss, 

Øvre Fiskumfoss og Nedre Fiskumfoss, samt det private kraftverket Knutfoss Kraft AS. Beskatningen 

av kraftverkene er en omfattende og komplisert prosedyre og er nå lagt til sentralskattekontoret for 

storbedrifter i Moss.   

Det har vært en kraftig reduksjon i eiendomsskattegrunnlaget de siste årene. Vi har i løpet av årene 

2015 -2018 fått skatten redusert med  totalt 5,6 millioner kroner. For 2018 og 2019 har det vært en 

liten økning på totalt 607.000,-.  

 

Grong kommune er nå i gang med å ny alminnelig taksering av kommunens eiendommer da det har 

gått 10 år siden forrige taksering. Dette vil trolig medfører et høyere takstgrunnlag. Videre så er det i 

statsbudsjettet vedtatt at fastsatt eiendomsskattegrunnlag skal reduseres med 30%. Selve skattesatsen 

er også redusert til max 5 promille for 2020. Næring vil forbli som nå på 7 promille. 

 

Eiendomsskatt er derfor et område det er stor usikkerhet omkring på nåværende tidspunkt. Vi har 

pr. i dag ikke oversikt over hvordan de nye takstene vil slå ut rente økonomisk for kommunen. Vi 

har derfor valgt å la eiendomsskatteinntektene for 2020 ligge på samme nivå som i 2019. Vi har for 
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øvrig lagt inn en forventet økning på 1 million i 2023, jfr. en storstilt utbygging av kommunens 

kraftverk.   
 

Avgiftsendringer 

Vedr endringer i de kommunale avgifter og betalingssatser vises til vedlegg i budsjettheftet. 

I all hovedsak er det foreslått maks økninger i tråd med prisstigningen. 

 

Bruk av fond 

Dersom budsjettet 2019 holder stikk vil vi opparbeide oss et «fritt» disposisjonsfond på 21,4 mill. ved 

årets slutt 2019.  

 

Avsetning og bruk fremgår av tabellen nedenfor.  

 Saldo IB 2019 2020 2021 2022 2023 Saldo 

UB 

«Fritt» 

disposisjonsfond 

15 945’ 4 815’ -6 101’ -761’ -6 555’ -3 968’ 3 375’ 

Rentefond 2 565’      2 565’ 

Premieavviksfond 16 494’      

 

16 494’ 

Fond flyktninger 5 594’  -1 500 -3 000 -1 094  0’ 

Gusli skog fond 690’ -90’ -410’ -90’ -90’ -10’ 0’ 

 

Slik budsjett og økonomiplan ligger pr. i dag vil en ved utgangen av 2023 har stående igjen ca 3,4 

millioner på «fritt disposisjonsfond», kr 2,6 mill. på rentereguleringsfondet, 16,5’mill på 

pensjonsfondet, 0 på flyktningefondet og 0 på Gusli skog fondet. Det er viktig å merke seg disse 

tallene.  
 

Investeringsfond 

Ved utgangen av 2018 har vi et ubundet investeringsfond på kr 671.000,-, av dette er det budsjettert 

brukt kr 631’ i 2019. Det er videre budsjettert med salg av boliger med til sammen 3,3’ i 2020 og 

ytterligere kr 5,7’ i 2021. Salgsinntektene forutsettes benyttet til finansering av investeringene, slik at 

investeringsfondet er tilnærmet null ved avslutning av økonomiplanperioden.    

 

NTE-fondet. 

Kommunen mottok i 2019 utbytte på kr 4,2 millioner fra NTE. 20% av kommunens andel skal 

overføres til et felles utviklingsfond for Namdalen. Resterende del kan brukes fortløpende til 

utviklingstiltak i kommunen. Vi har i økonomiplanperioden lagt inn en forventning om kr 4 mill i 

utbytte pr. år, kr 800’ av dette videreformidles hvert år til et felles utviklingsfond for Namdalen. 

 

Det skal utarbeides egne vedtekter for fondet, disse forventes vedtatt i samme møte som budsjett og 

økonomiplan. Vedtektene skal si noe om hva midlene kan benyttes til samt legge en strategi for 

oppbygging av et slags «risikoandel».  

 

Vi har i årets økonomiplan lagt inn bruk av NTE-fondet tilsvarende renter og avdrag på lån til 

utviklingstiltakene Basseng, Helsefløy, Stedsutvikling sentrum og infrastruktur Grong næringspark. I 

tillegg er det budsjettert bruk av dette fondet til å finansiere kommunens andel av utgiftene til 

bredbåndsprosjekter i Harran. Hvordan renta utvikler seg, hva vil vi motta i utbytte fremover er 

forhold som er vanskelig å forutsi. Det er derfor viktig å bygge opp en «risikoandel» av en slik 

størrelse at det er mulig å benytte av dette til konkrete utviklingsprosjekter dersom renta øker, eller 

utbytte fra NTE reduseres. Dersom det i fremtiden skulle bli aktuelt å utvide aksjekapitalen i NTE kan 

det også være mulig å benytte «risikofondet» til dette.  

 

NTE fondet utvikler seg slik i perioden jfr budsjettforslaget: 

   2020 2021 2022 2023 

Inngående beholdning  3 378 000 5 388 000 6 823 042 7 901 734 

Budsjettert avsetning pr. år.  3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000 

Egenandel bredbåndutbygging Harran  -1 190 000 -786 000   
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Stedsutvikling  Grong sentrum 
 

  -130 278 -128 749 

Infrastruktur Grong næringspark 
 

 -416 608 -411 718 -406 829 

Basseng 
 

 -562 350 -1 043 120 -1 030 800 

Helsefløy 
 

  -536 192 -530 560 

UB  5 388 000 6 823 042 7 901 734 9 004 796 

Fondet vil ved utgangen av perioden være på anslagsvis 9 millioner. 

 

2.4 Finansielle måltall 

Ny kommunelov inneholder en ny generalbestemmelse som slår fast at kommunene skal forvalte 

sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Det nevnes nøye 

prioriteringer, jevnlig oppfølging av budsjett, egenfinansiering av investeringer, planmessig 

vedlikehold av eiendom og håndtering av risiko som noen stikkord for god langsiktig 

økonomiforvaltning.  

Den nye kommuneloven inneholder nå en lovfestet plikt til å benytte finansielle måltall som 

verktøy for langsiktig styring av kommunens økonomi. 

 
Kommunestyret vedtok i september i k-sak 35/19 at følgende finansielle måltall skal innarbeides i 

budsjett og økonomiplan for Grong kommune; 

De konkrete måltallene gjelder i et tidsperspektiv innenfor økonomiplanperioden dvs. 4 år.  

- Netto driftsresultat, minimum 1,75% av driftsinntektene.  

- Netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene, bør ikke overstige 120%.  

- Disposisjonsfond, minimum 7,5% av driftsinntektene.  

- Arbeidskapitalen bør utgjøre minst 15% 

Nærmere beskrivelse av de ulike tallene finnes under pkt 11.1 

2.5 Omstillingsbehov fremover. 

Det er lagt inn følgene forventninger om innsparinger på de ulike rammeområdene i 

økonomiplanperioden. Denne oversikten gjelder tiltak som ikke er spesifisert ned på det enkelte 

ansvarsområdet, slik at disse kommer i tillegg til øvrige tiltak beskrevet .   

 

Tabellen forestås slik;  

Innsparingen på ramme 2 i 2020 er totalt kr 1.700.000,-. Dette er så videreført utover i perioden. I 

tillegg kommer det inn ytterligere 1.025.000,- i innsparing f.o.m 2021 og videre utover i perioden, 

samt et nytt beløp på 1.500.000,- i 2023. Altså totalt omstillingsbeløp for 2023 sett i forhold til dagens 

situasjon for ramme 2 er på 4.225.000,-.  

 

 2020 2021 2022 2023 

Ramme 1 Adm. og fellesutgifter     

Forventet lønnsøkning 2020 må tas 

innenfor eget område.  

190 000    

     

Finansielle måltall 
Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Netto driftsresultat i prosent 

av driftsinntektene 3,5 2,41 1,91 -1,6 -1,88 -0,77 -2,08 -0,89 

Netto lånegjeld i prosent av 

driftsinntektene  123,1 112,3 118,8 122 129 135 134 131 

Prosent disposisjonsfond av 

driftsinntektene  11,56 14,16 15,82 13,72 11,64 10,63 8,53 7,31 

Arbeidskapital (minus 

premieavviket) i prosent av 

driftsinntektene 23,1 13,7 18,1           
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Ramme 2 Oppvekst og familie     

Forventet lønnsøkning 2020 må tas 

innenfor eget område.  
1 700 000    

Forventet innsparing jfr. vedtak i 

omstillingsprosess; spisepause evt. annet 

 1 025 000   

Ytterligere omstilling for å oppnå balanse 

fremover – totalen fordelt mellom 

rammeområdene 

   1 500 000 

     

Ramme 3 Helse og omsorg     

Forventet lønnsøkning 2020 må tas 

innenfor eget område.  

1 900 000    

Forventet innsparing helseområdet 261 000 186 000   

Forventet innsparing jfr. vedtak i 

omstillingsprosess; spisepause evt. annet  

 1 025 000   

Velferdsteknologi, kan bli noe lavere alt etter 

hvor mye tilskudd det er mulig å hente ut 
 263 000   

Ytterligere omstilling for å oppnå balanse 

fremover – totalen fordelt mellom 

rammeområdene 

   1 500 000 

     
Ramme 4 Næring, miljø, kultur, teknisk, 

brann 

   

 

 

Forventet lønnsøkning 2020 må tas 

innenfor eget område.  
520 000    

Forventet innsparing jfr. vedtak i 

omstillingsprosess; spisepause evt. annet 

 460 000   

Ytterligere omstilling for å oppnå balanse 

fremover – totalen fordelt mellom 

rammeområdene 

   300 000 

     
Ramme 6 Politisk styring mm     
Forventet lønnsøkning 2020 må tas 

innenfor eget område.  
30 000    

 

Sum innsparing/omstilling ramme 1 - 6     

Totalt beløp pr. år.  4 601 000 2 959 000 0 3 300 000 

 

 

Totalt omstillingsbehov som ligger inne i økonomiplanperioden fordelt på det enkelte år er som følger. 

Altså innsparing på kr 4,6 mill. i 2020, og ytterligere kr 3 mill. i 2021 og nye 3,3 millioner i 2023. 

Vi ser ovenfor at det foreligger store utfordringer i årene som kommer. Omstillingsbehovene er fordelt 

på de ulike rammeområdene. Det er viktig å merke seg at dette kun er anslag og at fordelingen mellom 

rammeområdene kan måtte endres underveis i omstillingsprosessen.  

 

 

Anslag omstilling/effektiviseringsbehov 2020 2021 2022 2023 

     

Ramme 1 Adm. og fellesutgifter 190 000    

Ramme 2 Oppvekst og familie  1 700 000 1 025 000  1 500 000 

Ramme 3 Helse og omsorg 2 161 000 1 474 000  1 500 000 

Ramme 4 Teknisk, kultur, næring, jord/skog 

mm 

520 000 460 000  300 000 

Ramme 6 Politisk styring mm 30 000    

Bruk av disposisjonsfond 6 101 000  761 000 6 555 000 3 968 000 

Bruk av flyktningefond 1 500 000 3 000 000 1 094 000  
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SUM 12 202 000 6 720 000 7 649 000 7 268 000 

 

Omstillingsbehovet i 2020 kan deles inn som følger; 

- Forventet lønnsøkning – ikke lagt inn midler til dette i budsjettet, beløp må finansieres 

innen egen ramme. Totalt 4,3 millioner.  

- Forventet reduksjon 80% stilling fom.1/6- på ramme 3. kr 261’. 

- Dersom null bruk av disposisjonsfond måtte utgiftene tas ned ytterligere 7,6 millioner. 
 

Det synes fornuftig å la nytt kommunestyre få noe tid på seg før de må gå i gang med store 

omlegginger/innsparinger, slik at en fondsbruk på 7,6 millioner for 2020 kan være fornuftig. 

 

For 2021 bør en derimot forsøke å unngå fondsbruk. Dette kan gjøres ved å hente inn de 3,7 

millionene som er tenkt brukt av fond, ved reduserte utgifter/økte inntekter isteden. Dette kommer da i 

tillegg til forventet innsparing med de tiltak som er lagt  inn som f.eks ubetalt matpause osv.  

 

Henter vi inn kr 3,7 mill. mer i 2021 enn det som nå ligger inne i forslaget, og dette er innsparinger 

som kan videreføres i 2022, så vil fondsbruken for 2022 automatisk bli redusert fra 7,6 til 3,9 mill.  

 

Dette gjør videre at 2023 er tilnærmet i balanse uten bruk av fond, med de omstillingstiltak som 

allerede er lagt inn. 

2.6 Positive og negative elementer i forslaget til budsjett: 

Positivt 

 Ekstra midler for økt fokus og satsning på nærværsutfordringer oppfølging av sykemeldte – kr 

100.000,-. 

 For gjennomføring av kommuneplanprosess våre 2020 er det satt av kr 100.000,- for kjøp av 

ekstern bistand. 

 Tidligere år har det vært lagt inn omstillingskrav på de ulike rammeområdene.  Det er positivt at 

det kun er et element (lønnsøkning 2020) som er lagt inn for 2020. 

 Dagens tjenestetilbud opprettholdes. 

 Det er fortsatt lagt inn midler til kompetanseheving, som muliggjør at ansatte kan ta 

videreutdanning innenfor prioriterte områder. 

 Det er satt av midler til fornyelse av IKT-utstyr i skolene. 

 Det er satt av midler til fortsatt deltakelse i felles barnevernvaktordning. 

 PPT viderefører avtale om logoped. 

 Det er lagt inn ekstra ressurser til læremidler i skole i forbindelse med innføring av fagfornyelsen. 

 Mål om å få på plass vertskommuneløsning på kommunale tjenester på NAV, der Grong 

kommune skal være vertskommune. 

 Flyttingen av voksenopplæringen til Kuben gir samdriftsfordeler med GBU samt resulterer i 

driftsøkonomiske besparelser. 

 Nytt Gjerde på GBU monteres i 2020. 

 Bygging av svømmebasseng kan oppstartes i 2020. 

 Bygningsmessig utvidelse av Ekker barnehage 

 Velferdsteknologi vil bli innført i pleie og omsorgstjenesten. 

 Det er avsatt midler til kjøling på ventilasjonsanlegg på 500 000,- med mål om kjøling på A og D 

– fløy ved helse og omsorgstunet. 

 Avdelingskjøkkenet på skjermet avdeling skal byttes innenfor en kostnadsramme på 70 000,- 

 Familiebasen har ett år igjen med tilskuddsmidler rus og psykiatriområdet. 

 Nytt svømmebasseng med tilhørende fasiliteter er positivt for folkehelsa og alle de revmatikerne 

vi ha i kommunen.  

 Bredbåndsutbyggingen vil muliggjøre å ta i bruk velferdsteknologi i forhold til hjemmebasert 

omsorg. 

 Deler av budsjettet som omfatter tilskuddsforvaltning er videreført fra 2019.  

 Positivt at det fortsatt er avsatt midler tilskudd til sang/musikk/teater/konserter, barne- og 

ungdomsarbeid og kulturmidler til klubber og lag. 

 Tilskudd til brøyting av parkeringsplass på Heia Gjestegård og tilskudd til oppkjøring av 

Kvernsjøløypa og andre skiløyper er opprettholdt i 2020. 
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 Fortsatt aktiv satsing på vann og avløpssida innenfor kommunalteknikk (vannutbygging Bjørgan 

og ny avløpspumpestasjon Sundspeten).  
 Asfaltering av Sagvegen   
 Stiprosjekt Grong sentrum  
 Utvidelse av museet – flytting båtbyggeri og etablering av parkeringsplass 
 Nytt fortau Bergsmo  
 Det videreføres en god og aktiv drift av kulturhuset Kuben med den samme kommunale 

ressursbruken og stor grad av frivillige ressurser. 
 Interkommunalt samarbeid innenfor teknisk sektor og Namdal brann- og redningsvesen  

videreføres på samme nivå som i 2019.  

 Det er lagt inn kr 200. 000 til kjøp av ressurs /kompetanse innen landbruksområdet.  

 Aktiv videre satsing på fiberutbygging med kr 1.000.000 i 2020 til utbyggingen av Harran I.  

 

Negativt 

 Eventuell økt lønn i 2020 er ikke lagt inn i budsjettet – tilsvarer ca 4,3 mill. inkl. sosiale utgifter.  

Dette gjelder alle rammeområder og kommenteres derfor samlet og ikke under hvert område.  

 Et stramt budsjett for ramme 1 som gir store utfordringer for å ta lønnsøkningen i 2020 og 

eventuelle uforutsette utgifter.   

 Driftsposter er ikke justert i forhold til lønns- og prisstigning 

 Effektivisering av ulike systemer medfører kostnadsreduksjoner på Økonomi.  I 2020 blir det full 

effekt av reduksjonen med 1 årsverk.  Videre foretas ytterligere reduksjon med 0,13 årsverk i 

2020.  Fra og med 01.01.2020 vil IN Lønn overta oppfølging av sykepengerefusjoner.  Dette 

innebærer en merkostnad til IN Lønn tilsvarende 20 % stilling og tilsvarende reduksjon foretas på 

Økonomi fra og med 01.03.2020. 

 Generelle innsparingstiltak for rammeområde 2, vil gi utfordringer for flere avdelinger  

 Fylkeskommunen har sagt opp PPT-avtale fra 01.07.20. 

 Uforutsigbart når det gjelder tilskudd til bl.a. voksenopplæringen 

 Usikkerhet mht til bosetting av flykninger skaper usikkerhet for flyktningetjenesten og andre 

avdelinger. 

 Utfordringer å holde budsjettrammen for økonomisk sosialhjelp må sees i sammenheng med 

tettere oppfølging av brukere ifht bl.a., boveiledning og generell veiledning for å bli selvforsørget 

 På grunn av nedgang i antall enslige mindreårige flyktninger, vil inntektene framover bli kraftig 

redusert. Dette medfører stadig strammere budsjett, nedbemanning og oppsigelser. 

 Ytterligere forventning om stillingsreduksjoner på Helsetjenesten.  

 En prosess vedrørende nye avtale med Namsos kommune og ny LINA- avtale i forbindelse med 

legevaktsamarbeidet i Namdal region innebærer en forventning om økte utgifter.  

 Det ligger inne et reduksjonsmål på kr.130 000 som forutsetter privatisering av ca. 8 km 

kommunale veger fra 01.06.2020.  

 

2.7 Reduksjoner i stillinger  

 

Administrasjon og fellesutgifter 

 Økonomi - 0,33 årsverk i fra 01.03.2020. (0,2 årsverk konverteres til kjøp av tjenester IN 

Lønn)   

Oppvekst og familie  

 Reduksjon av 150% stilling ved voksenopplæringen, utgjør om lag kr 900.000,- 

Helse og omsorg 

 Reduksjon med 40 % pleiestilling sykeheimen. Dette utgjør ca. kr. 200.000,- 
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 Omgjøring av sykeheimsrom til omsorgsboliger vil mest sannsynlig medføre overføring av en 

stilling fra institusjonsbasert omsorg til hjemmebasert omsorg. 

 Reduksjon med 100 % stilling avdeling BEEM. Dette utgjør ca. kr. 450 000,- 

 Helsetjenesten: 80% stilling (årseffekt) reduksjon på Helsetjenesten, sett i sammenheng med 

effektivisering med nye programmer/ funksjoner, og endring på eksterne avtaler. Dette utgjør 

ca kr. 500 000,- 

Netto reduserte stillinger i 2020 blir på 4,03%. I dette tallet ligger ikke evt. stillingsreduksjoner som 

følge av nødvendig inndekning av lønnsøkning 2020.  

 

 

2.8 Sluttkommentar 

 
På bakgrunn av betydelig svikt i inntektsgrunnlaget relatert til flykninger og kraftinntekter samt  

utgiftsøkninger knyttet til brukere med ekstra behov for bistand, har kommunen store økonomiske 

utfordringer.  Sammenlignet med  regnskap 2017 blir driftsinntektene redusert med hele 33.000.000,- 

fram til 2023. Vi har for hele økonomiplanperioden måtte bruke av frie fond for å oppnå 

budsjettbalanse.  

 

Det ble tidlig i 2018 startet et omstillingsprosjekt der politikerne var sterkt med og definerte hvilke 

mål som skulle fastsettes samt områder og forhold som skulle utredes.  Selv om flere tiltak ble 

gjennomført er de hovedmål som ble satt for prosessen ikke nådd.  

 

Det arbeid som er startet er bare begynnelsen på en omfattende prosess, og dette arbeidet må 

intensiveres videre.  Kapittel 17 i heftet dokumenterer godt det omstillingsbehov som foreligger. 

Tallene er bygd på de forutsetninger som er lagt inn i budsjett – og økonomiplanforslag. Her er det i 

likhet med foregående år mange usikkerhetsmomenter. Det er viktig at kommunestyret også setter seg 

inn i de forutsetninger som ligger til grunn for forslaget, og stiller spørsmål om disse bør endres.  

 

Da det er lite å hente på inntektssiden, er det driftsutgiftene som må reduseres, noe som igjen medfører 

reduksjon i bemanningen fremover. Størstedelen av stillingsreduksjonen i 2020  på litt over årsverk 

har sammenheng med reduksjon i bosetting av flyktninger. 

 

Driftssituasjonen fremover viser at det må til upopulære beslutninger for å få balanse i økonomien 

uten løpende tilføring av fritt disposisjonsfond. Dette forutsetter ytterligere innstramming fra 2021. 

Det er viktig at kommunestyret har et langsiktig perspektiv ved behandlingen av årsbudsjettet.  

Jeg mener økonomiplanen synliggjør godt den langsiktige økonomiske utfordring som foreligger  Fra 

2020 er det ved siden av stillingsreduksjoner foreslått å flytte voksenopplæringen til Kuben samt 

nedklassifisere noen av de kommunale vegene til private.  Kommunestyret bør vurdere iverksettelse av 

ytterligere tiltak for å redusere netto driftsutgifter.  

 

Økningen  i kommunale avgifter og betalingsordninger er hovedsakelig ihht prisstigningen. 

Eiendomsskatten for boliger og fritidshus er redusert  til 5 promille, men ut fra ny verdivurdering  

regnes det med at eiendomsskatten så noenlunde vil ligge på samme nivå i 2020 som i 2019. Noen 

variasjonen må dog påregnes.    

 

Fra rådmannens side er det fremlagt et forslag til budsjett og økonomiplan som gjør at kommunestyret 

gis noe tid til å sette seg inn i utfordringsbildet,  før det tas beslutninger om flere  tiltak for å nå de 

økonomiske mål som er satt.  

 

Det vil også være en utfordring fremover  å skape forståelse hos innbyggerne for at 

rammeforutsetningene er endret, og at det vil være nødvendig å gjøre beslutninger som er av negativ 

karakter. God informasjon og måten prosessene gjennomføres på vil være viktig i det kommende 

arbeidet. 

 

Rådmannen vil fremheve følgende viktige kriterier for en god kommuneøkonomi: 

 Oppnå positive driftsmarginer 
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 Ha en tilstrekkelig likviditet og dermed unngå kassakreditt. Det er herunder viktig å ha et 

tilstrekkelig likviditetsfond  i forhold til pensjonsutfordringene. 

 Ha kontroll i forhold til gjeldssituasjon  (størrelsen og sammensetningen av lånemassen, 

avsetninger på fond i gode tider og fastrentebindinger er viktige elementer her) 

 Ha løpende god økonomistyring, slik at regnskapsunderskudd unngås. 

 

Tilføringen av fritt disposisjonsfond i 2020 kan forsvares ut fra den totale fondsbeholdning, budsjettert 

forbruk av fond i 2020 på 4 mill. kr jfr forrige økonomiplan, samt forventninger om avsetning til 

fondet på 2 millioner i slutten av 2019. Men, det kan ikke poengteres nok at det fremover må arbeides 

mål- og handlingsrettet for å iverksette tiltak slik at det unngås å bruke  disposisjonsfondet for å få 

balansert driftsbudsjettet.  

 

Ut fra kommunens gjeldssituasjon med høye kapitalutgifter, er det viktig å ha fokus på nivået på nye 

låneopptak. Da særlig de låneopptak som netto medfører økte budsjettbelastninger. Vedr. utvikling av 

lånegjelda og den del av låneopptakene som gir netto ny budsjettbelastning vises til oversikten i heftet. 

Med de forutsetninger som er lagt til grunn blir utviklingen positiv.    

 

Det er stor offensivitet i forslaget til investeringstiltak i perioden. Som det fremgår er de tiltak som er 

lagt inn, tiltak som har vært på behovslista lenge.  Dette er tiltak som har stor virkning for 

lokalsamfunnet å få gjennomført. At kommunen er blitt medeier i NTE, og dermed får og forventer å 

få årlig utbytte fra selskapet,  gjør at det åpner seg nye muligheter for gjennomføring av noen av disse 

utviklingsprosjektene. Utbyttemidlene vil gå inn på et bundet fond som kan nyttes til utviklingstiltak. I 

forslaget til budsjett og økonomiplan er følgende utviklingsprosjekter lagt inn og da relatert opp mot 

utbyttemidlene: 

 Bredbåndsutbygging i Harran 

 Svømmebasseng 

 Klargjøring av næringsområder – Grong Næringspark 

 Stedsutviklingstiltak Grong sentrum 

 Helsefløy – Grong helse- og omsorgstun  

 

I tillegg til disse prosjektene er også flere andre investeringstiltak lagt inn i 4- årsperioden som f.eks 

utbygging av vannanlegget på Bjørgan, utbygging av brannstasjon, nytt  kunstgress, utvikling av 

museet  og restaurering av gym-bygg Harran.. 

Tiltakene er fordelt i perioden slik at kommunestyret ikke binder seg opp i 2020. Løpende kan det 

gjøres endringer. Dette har vært en viktig forutsetning i arbeidet med forslaget.   

Slik bruken av utbyttefondet fra NTE er lagt opp, er det viktig å være klar over risikobildet  og 

konsekvensene. Det vil i forslaget til vedtekter for fondet bli foreslått en handlingsregel for å ivareta 

dette forholdet. Forslaget medfører å holde av en andel til risikokapital.  

 

I likhet med investeringsbudsjettet er også handlingsplanen meget offensiv. Forslaget til handlingsplan 

for 2020 inneholder en rekke utviklingstiltak og vil bli krevende å gjennomføre i en periode med nytt 

kommunestyre og ny kommunedirektør (rådmann).  

 

Det har vært lagt ned mye arbeid i dette budsjettet og økonomiplanen for å finne balansen i forhold til;  

 de løpende driftsutgifter 

 bruken av fondsmidler 

 nivået på investeringer og fordelingen av disse i perioden 

 nivået på nye låneopptak og rente – og avdragsbelastningen av disse  

 hvilke utviklingstiltak som skal foreslås i handlingsplanen for 2020 

 

Gjennomføring av de tiltak som ligger inne i budsjett og økonomiplan vil medføre stor aktivitet i 

kommunen de neste 4 år. Når det i tillegg medtas de store utbygginger som skjer i Harran med 

byggingen av kraftverk i Fiskumfoss og Fjerdingelva, vil dette kunne bli en helt spesiell periode 

utbyggingsmessig sett. Det er ikke tvil om at alle disse prosjekter vil ha betydning og ringvirkninger i 

kommunen og området rundt. Dette både i utbyggingsperioden , men også når prosjektene er ferdig. 

Det gjelder dog å ta de muligheter som vil komme. Dette gjelder ikke minst for kommunens 

næringsliv. Utnyttingen av steinmassene fra Fiskumfoss-utbyggingen er bare ett eksempel i denne 

sammenheng.  



 

 

13 

 

Selv om det vil være store utfordringer i kommende periode for å bringe den løpende drift i balanse 

uten å nytte fritt disposisjonsfond, vil den store aktiviteten være med å gi framtidsoptimisme.  Det 

gjelder her som nevnt å ta mulighetene og utnytte potensialet som foreligger. I denne sammenheng  vil 

jeg spesielt nevne Bjørgan – Heia området. Med en samling av alle aktørene og en god helhetlig 

handlingsplan i bunnen, mener jeg det vil være mulig å videreutvikle  det området i stor grad. Mye er 

på gang, men her må det inn bedre struktur, organisering og gjennomføringskraft. I dette arbeidet må 

også kommunen bidra, og forutsetningene for dette er nok bedre enn de har vært de senere år.  

 

Dette er mitt  31. og  siste forslag til budsjett og økonomiplan fram for politisk behandling. Takker alle 

de ansatte som har bidratt  i arbeidet, som har vært både  utfordrende og omfattende. Jeg mener 

forslaget er godt gjennomarbeidet ut fra de forutsetninger som foreligger. Men, det er et forslag som er 

krevende å gjennomføre. Dersom det gode samspillet og den rolleforståelse som har vært mellom 

politisk ledelse og administrativ ledelse videreføres, er utgangspunktet godt for å  lykkes.     

 

Grong, 12. november 2019 

 

 

Svein Helland 

rådmann 

 
 


