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Arkivsak-dok. 21/00379-10 
Saksbehandler Marianne Olsson 
 

 

 
 
 

   
 
 

Budsjett og økonomiplan 2021-2024, justering investeringsplan med 
driftskonsekvenser 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar følgende endringer i budsjett og økonomiplan for 2021-2024: 

 
Investering: 

 
 
Drift: 

 
 

2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2021: 
 

2021 2022 2023 2024

Investering i egne anleggsmidler - Prosjekt 

690 Helse- og omsorgssenter Sagatangen 232 000 000-    135 000 000-  16 212 000- 

Tilskudd reduseres 124 405 499    72 391 131    8 693 370    

Momskompensasjon reduseres 46 400 000      27 000 000    3 242 400    

Salgsinntekter - reduksjon 25 000 000    

Endret låneopptak 61 194 501      35 608 869    4 276 230    25 000 000-    

2021 2022 2023 2024

Utgift

 1.1 Endring energiutgifter -750                       -750                     

4.0

Reduserte driftsutgifter bygg i helse 

og omsorg -580                       -580                     

4.0 Ikke få etablert legekontor -900                       -900                     

5.0

Reduserte driftsutgifter bygg 

Eiendom -7 570                    -7 570                 

Inntekt

4.0

Ikke redusert egenbetaling 

langtidsplass -3 780                    -3 780                 

5.0

Ikke økte driftsinntekter 

omsorgsboliger 5 534                     5 534                   

8.3 Reduserte renter 602-                       1 533-                    1 872-                    1 603-                  

8.3 Reduserte avdrag 1 019-                    2 634-                    3 298-                    2 953-                  

8.3 Økt avsetning til disposisjonsfond 1 621                    4 167                    13 216                   12 602                 

Saksgang Møtedato 
Formannskapet            
Kommunestyret            
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3.  Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide endringene i budsjett og økonomiplan 2021-2024. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Bevilgningsoversikt drift oppdatert med vedtak i 2021, samt forslag til endring i 
denne sak som er innarbeidet. 

Ja 

Investeringsplan for 2021-2032 justert for vedtak i Ksak 111/20 – Helse og 
omsorgssenter Sagatangen - utførelsesfasen 

Ja 

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret vedtok i Ksak 111/20 ikke å iverksette utførelsesfasen av Helse og omsorgssenter 
på Sagatangen som forutsatt i saken.  Kommunestyret gjorde verbalvedtak med nye føringer for 
utbygging fram i tid. Kommunestyret satte ingen økonomiske rammer for utbyggingen. 
Rådmannen legger fram sak om justering av budsjett og økonomiplan 2021 – 2024 da dette er 
vesentlige endringer ut fra hva som er vedtatt i Ksak 116/20 Budsjett og økonomiplan 2021-2024.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret vedtok i Ksak 111/20 ikke å iverksette utførelsesfasen av Helse og omsorgssenter på 
Sagatangen som forutsatt i saken.  Kommunestyret gjorde verbalvedtak med nye føringer for 
utbygging fram i tid. Nye prosjektforutsetninger om samtidig utbygging av lokalmedisinsk senter i 
samarbeid med sykehus innlandet og omgjøring av omsorgsboliger til sykehjemsplasser ligger i det 
nye vedtaket. Vedtaket inneholder ingen angivelse av økonomisk ramme. 
Rådmannen har plikt til å legge fram justering av budsjett og økonomiplan når det er vesentlige 
endringer. På den bakgrunn legges det fram sak om justering av budsjett- og økonomiplan for 2021-
2024, både drift og investering. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven, budsjett og regnskapsforskrift. 
 
Eksisterende planer 
Budsjett og økonomiplan for 2021-2024. 
 
Gjeldende vedtak 
Budsjett og økonomiplan for 2021-2024. Kommunestyrets vedtak i Ksak 111/20. 

Investering i egne anleggsmidler:

Videre arbeid/prosjektering av utbygging nytt 

helse og omsorgssenter jfr vedtak i Ksak 

111/20

9 300 000

Finansiering:

Momskompensasjon 1 860 000         

Ubrukte lånemidler fra 2020 7 440 000         
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Økonomi 
Det nye verbalvedtaket med nye forutsetninger gir ingen angivelse av budsjettramme, hverken for 
prosjektering eller framtidig byggeprosjekt. 
Rådmannen vurderer om justeringen av prosjektøkonomien bare skal redusere rammene i budsjett 
for 2021 og at økonomiplanen for 2022-2024 blir liggende med «gamle Sagatangen» rammer i 
perioden 2022-2024.  
Alternativt justeres både årets budsjett og økonomiplan 2021-2024 nå. 
Sett i fra et økonomisk ståsted og en streng fortolkning av kommuneloven, skal rådmannen legge 
fram en justert økonomiplan for hele perioden når vesentlige forutsetninger har endret seg, i tillegg 
skal budsjett og økonomiplan være realistisk. 
 
Endringene i investeringsbudsjettet vil bety lavere låneopptak, lavere momskompensasjon og lavere 
tilskuddsbeløp i tillegg til redusert investeringsbeløp både i årsbudsjettet for 2021 og i 
økonomiplanperioden. 
 
Endringer i driftsbudsjettet berører flere budsjettområder, og betyr først og fremst endring i renter 
og avdrag for årets budsjett. For økonomiplanperioden blir det i tillegg endringer i husleier, utgifter 
til bygningsdrift og bemanning/lønnsbudsjett. 
 
Bemanning 
Ingen konsekvenser for 2021 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Andre råd eller utvalg  
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Ut fra vedtaket i Ksak 111/20 – Helse og omsorgssenter Sagatangen – utførelsesfasen, skal prosjekt 
690 ikke gjennomføres som forutsatt i saksframlegget. I vedtaket er det beskrevet hvordan 
utbyggingen av sykehjemsplasser skal realiseres med samtidig utbygging av lokalmedisinsk senter. I 
tillegg er det beskrevet hvordan frigjort handlingsrom skal benyttes. Det er ikke satt økonomiske 
rammer for videre arbeid og utbygging i vedtaket. 
 
I gjeldende budsjett og økonomiplan vedtatt i Ksak 116/20 er det innarbeidet oppstart av 
utbyggingen i prosjekt 690 Helse og omsorgssenter Sagatangen i 2021 med sluttføring i 2023. I tillegg 
er renter og avdrag, samt konsekvenser av driften av bygget og tjenestemessige endringer 
innarbeidet. 
   
Rådmannen ser at det skal bygges nytt helse og omsorgssenter, men at utbyggingen ikke er tidfestet 
og innenfor hvilke økonomiske ramme. Med dette som bakgrunn anbefaler rådmannen at budsjett 
og økonomiplan for 2021-2024 justeres slik at prosjekt 690 Helse og omsorgssenter Sagatangen tas 
ut fra investeringsplanen, og driftsbudsjettet justeres for driftskonsekvensene. Dette for at budsjett 
og økonomiplanen skal være i tråd med vedtaket i Ksak 111/20 og være realistisk i forhold til 
kommunestyrets vedtak om videre utbygging pr nå. 
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Følgende endringer gjøres i investeringsbudsjettet: 

 
 
Endringene i investeringsbudsjettet får konsekvenser for driftsbudsjettet slik: 
 

 
 
 
 
 
 

2021 2022 2023 2024

Investering før endring 339 814 000       266 270 000       118 107 000       46 000 000       

Helse- og omsorgssenter Sagatangen 232 000 000-       135 000 000-       16 212 000-          

Investeringer etter endring 107 814 000       131 270 000       101 895 000       46 000 000       

FINANSIERING 2021 2022 2023 2024

Tilskudd før endring 124 405 499       90 673 631          14 655 870          6 160 000          

Helse- og omsorgssenter Sagatangen 124 405 499-       72 391 131-          8 693 370-            -                      

Tilskudd etter endring 0                            18 282 500          5 962 500            6 160 000          

Momskompensasjon før endring 50 777 600          37 044 000          9 221 400            5 100 000          

Helse- og omsorgssenter Sagatangen 46 400 000-          27 000 000-          3 242 400-            

Momskompensasjon etter endring 4 377 600            10 044 000          5 979 000            5 100 000          

Salgsinntekter før endring 20 000                  -                        2 700 000            25 400 000       

Salg av Skjervum -                        -                        -                        25 000 000-       

Salgsinntekter etter endring 20 000                  -                        2 700 000            400 000             

Anleggsbidrag - ingen endring 388 000               

Lån før endring 164 610 901       138 164 369       91 529 730          9 340 000          

Helse- og omsorgssenter Sagatangen 

og salg Skjervum 61 194 501-          35 608 869-          4 276 230-            25 000 000       

Lån etter endring 103 416 400       102 555 500       87 253 500          34 340 000       

Sum finansiering 107 814 000 131 270 000 101 895 000 46 000 000

2021 2022 2023 2024

Utgift

 1.1 Endring energiutgifter -750                       -750                     

4.0

Reduserte driftsutgifter bygg i helse 

og omsorg -580                       -580                     

4.0 Ikke få etablert legekontor -900                       -900                     

5.0

Reduserte driftsutgifter bygg 

Eiendom -7 570                    -7 570                 

Inntekt

4.0

Ikke redusert egenbetaling 

langtidsplass -3 780                    -3 780                 

5.0

Ikke økte driftsinntekter 

omsorgsboliger 5 534                     5 534                   

8.3 Reduserte renter 602-                       1 533-                    1 872-                    1 603-                  

8.3 Reduserte avdrag 1 019-                    2 634-                    3 298-                    2 953-                  

Frigjorte midler 1 621                    4 167                    13 216                   12 602                 
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Oppsummert endrer bevilgningsoversikt drift seg slik: 

 
 
Frigjorte driftsmidler vises på nederste linje i tabellen. Rådmannen anbefaler at de frigjorte midlene 
avsettes til disposisjonsfond da midlene ikke bør benyttes til å øke driftsnivået. Det er nødvendig å 
tilpasse driftsnivået i 2021 og framover til framtidig utbygginger er realisert. 
 
Alternativt kan Kommunestyret vedta å justere budsjettet for 2021 for å redusere 
investeringsutgiftene og tilhørende låneopptak i tråd med vedtaket.  Da opprettholdes det et nivå på 
investeringsutgiftene med driftskonsekvenser utover i perioden for å synliggjøre mulige 
konsekvenser av en utbygging. Det er mange forutsetninger som ligger til grunn som ikke vil 
samsvare, men inntil nye rammer for utbygging er klar for å innarbeides i budsjett og økonomiplan, 
kan dette være en løsning. Rådmannen anbefaler ikke denne løsningen da den ikke oppfattes å være 
i tråd med ny kommunelov. 
 
Rådmannen ser at det er behov for å ha investeringsmidler til videre arbeid/prosjektering for å 
oppfylle kommunestyrets vedtak. Prosjekt 690 har 9,3 mill kr i restmidler fra 2020. På den bakgrunn 
foreslår rådmannen at det opprettes et nytt prosjekt for arbeidet i 2021 som tilføres 
investeringsmidlene fra 2020 med tilhørende ubrukte lånemidlene. Denne overføringen medfører 
ingen endring i renter og avdrag da lånemidlene ble tatt opp i 2020, renter og avdrag av disse er 
innarbeidet i budsjett og økonomiplan. Investeringsmidlene med finansiering må budsjettjusteres i 
2021. 
 
Rådmannen anbefaler å justere hele økonomiplanen, men advarer samtidig mot å øke driftsutgiftene 
i perioden. Det er viktig å videreutvikle det økonomiske handlingsrommet fram til realisering av ett 
nytt helse og omsorgssenter. Rådmannen mener også det vil være enklere å synliggjøre/forklare 
framtidige budsjetter, kun med nye forutsetninger, og ikke forklare differanser mellom gammelt og 
nytt prosjekt i tillegg til at andre forutsetninger også endrer seg. 
 
 
 
 
 

 (tall i hele tusen kr.) Budsjett

2021 2022 2023 2024

Sum bevilgning drift, netto 
(budsjettområdene) -                          -                          -8 046                    -8 046                  

Avskrivninger -                          -                          -                          -                       

Sum netto driftsutgifter -                          -                          -8 046                    -8 046                 

Brutto driftsresultat -                          -                          -8 046                    -8 046                 

Renteutg -602                        -1 533                      -1 872                      -1 603                   

Avdrag på lån -1 019                      -2 634                     -3 298                     -2 953                   

Netto finansutgifter -1 621                      -4 167                     -5 170                     -4 556                 

Netto driftsresultat -1 621                      -4 167                     -13 216                    -12 602                 

Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat:
Netto avsetning til eller bruk av 
disposisjonsfond -                          -                          -                          -                       

Netto avsetninger -                          -                          -                          -                       

Sum disponering eller dekning av 
netto driftsresultat -1 621                      -4 167                     -13 216                    -12 602                 

Økonomiplan
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen 
 

 
Dato: 26. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


