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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 
Arkivsak 18/2146   
 
SS - BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019 - 2022 
 
Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 151  

 
Saksnr. Utvalg Møtedato 

  9/18 Eldrerådet  12.11.2018 
11/18 Rådet for funksjonshemmede  12.11.2018 
11/18 Ungdomsrådet  12.11.2018 
13/18 Ungdomsrådet  20.11.2018 
  9/18 Integreringsrådet  12.11.2018 
22/18 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget  13.11.2018 
21/18 Kultur- og oppvekstutvalget  13.11.2018 
16/18 Helse- og omsorgsutvalget  14.11.2018 
  8/18 Arbeidsmiljøutvalget  14.11.2018 
11/18 Administrasjonsutvalget  21.11.2018 
84/18 Formannskapet  21.11.2018 
/ Kommunestyret  06.12.2018 

 
 
Rådmannens forslag til vedtak 

 
1. Med hjemmel i kommunelovens §§ 44 og 45 vedtas Rakkestad 

kommunes budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 med netto 
driftsrammer fordelt på de enkelte rammeområdene, slik det 
fremkommer i budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 (Budsjettskjema 
1A) og (Budsjettskjema 1B). Økonomiplanen vedtas per rammeområde 
og totalt for perioden 2019-2022 – i henhold til budsjettskjema 1A og 1B. 

 
2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav C i rådmannens forslag til vedtak. 

 
3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger, avgifter og godtgjørelser 

fastsettes i samsvar med budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 
(Vedlegg 1: Priser for kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1A, 
1B og vedlegg 2). 

 
4. Det kommunale skattøre fastsettes til maksimalsatsen gitt av Stortinget. 

 
5. Investeringsbudsjettet for 2019 og 2019-2022 (inkl. finansiering), vedtas 

slik det fremgår av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022. 
(Investeringsbudsjettet – sammendrag), (Budsjettskjema 2A og 2B) – totalt 
kr 83 050 000 i 2019. 

 
6. Det godkjennes låneopptak på kr 55 000 000 til finansiering av 

investeringer og startlån i 2019. 

 
7. Punktene A – F nedenfor vedtas som beskrevet nedenfor. 
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A. RAMMEOMRÅDER 
Budsjettet for 2019 gis som netto rammebevilgning innenfor følgende 
rammeområder: 

 Rådmannen 

 Stabene 

 NAV Rakkestad 

 Skole 

 Barnehage 

 Kommunikasjon og kultur 

 Rakkestad familiesenter 

 Hjembaserte tjenester 

 Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter 

 Bo- og aktivitetstjenester 

 Teknikk, miljø og landbruk 

 Næring og sysselsetting 

 Rakkestad Kirkelige Fellesråd og Trossamfunn 

 Fellesområder (Fellesutgifter og inntekter) 
 

Rammeområdenes tallmessige budsjettforslag framkommer i budsjettskjemaene 
under obligatoriske oversikter. 

 
 
B. SKATTØRE 
Forskuddstrekk og forskuddsskatt samt formuesskatt for inntektsåret 2019 beregnes 
i henhold til høyeste skattøre som blir bestemt av Stortinget. 

 
 
C. FULLMAKTER 

 
1. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor 

hvert rammeområde. 

 
2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele pensjonskostnader mellom 

rammeområdene. 

 
3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettert lønnsoppgjørspott 

mellom rammeområdene. 
 

4. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettere og fordele avskrivninger 
mellom rammeområdene (nulleffekt for kommunen som helhet). 

 

 
D. TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIER 

 
a) Gruppestøtten fastsettes til kr 1.154,- (likt kronebeløp per 

kommunestyregruppe) 

b) Representantstøtten fastsettes til kr 2.453,- per kommunestyrerepresentant. 

c) Gruppestøtten og representantstøtten justeres hvert år i samsvar med 
deflator i statsbudsjettet. 

 
E. EIENDOMSSKATT 
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Rakkestad kommunestyre vedtar i medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 - 
bokstav a - å skrive ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen i 
2019. 

 
 

Rakkestad kommunestyre fastsetter skattesatsen for eiendomsskatt i 2019 til: 

 
4,75 promille for boliger og fritidseiendommer av gjeldende 
takstverdier. 4,75 promille for andre eiendommer av gjeldende 
takstverdier. 

 
 
F. LÅN 
Rakkestad kommune tar opp lån på kr 42 500 000,- til investeringer 
pluss kr 12.500.000,- til startlån i 2019. 

 
Rakkestad kommunes lån avdras iht. kommunelovens § 50.7 a; 

 
Kommunens samlede lånegjeld skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående 
løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide 
levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. 

 
Samlet lånegjeld beregnes i henhold til regnskapsstandard for minstefradrag. 

 
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne det enkelte låneopptak med lånevilkår 
innenfor de rammer som kommunestyret har fastsatt i budsjettet. 

 
 
 

Behandling i Eldrerådet den 12.11.2018 sak 9/18 
Eldrerådet har ingen spesielle kommentarer når det gjelder drift 2019. 
 
Eldrerådet er kjent med at det framover satses på at eldre skal bo lenger i eget hjem 
i stedet for plass i sykehjem. Det settes fokus på mer hjembaserte tjenester og 
hverdagsrehabilitering slik at flere i større grad skal greie seg selv i egen bolig. 
 
Sykdom, ensomhet, begrenset nettverk og behov for hjelp i hverdagen oppleves som 
en vanskelig situasjon for mange eldre. 
 
Når det gjelder planer om bygging av nytt sykehjem, eventuelt rehabilitering av 
eksisterende sykehjem, er Eldrerådet bekymret for at det ikke planlegges flere plasser 
enn hva sykehjemmet allerede har. Bekymringen bygger på fakta om at vi blir flere 
eldre, eldre lever lengre enn tidligere og det blir flere demente personer. Selv om 
kommunen satser på at flere skal bo hjemme i egen bolig lengre, vil behovet for 
sykehjemsplasser, slik Eldrerådet ser det, etter all sannsynlighet øke.  
 
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt. 
 
Eldrerådets uttalelse 
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt. 
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Behandling i Rådet for funksjonshemmede den 12.11.2018 sak 11/18 
Rådet for funksjonshemmede ber om å bli orientert om de interne drøftingene 
omkring «Flåteavtalen» mellom Rause og Rakkestad kommune før eventuelle 
endringer iverksettes.  
 
Rådet er fornøyd med at fysioterapi- og ergoterapiressurser styrkes.  
 
Rådet for funksjonshemmede støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. 
 
Rådet for funksjonshemmedes uttalelse 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Behandling i Ungdomsrådet den 12.11.2018 sak 11/18 
Saken utsettes en uke. 
 
Ungdomsrådets vedtak 
Saken utsettes en uke. 
 
 
Behandling i Ungdomsrådet den 20.11.2018 sak 13/18 
Ungdomsrådet mener at det er stort behov for gang-/sykkelvei fra Os skole til 
Ringsbyveien og fra Bodalsbrua til Åstorp. Ungdomsrådet ønsker at det jobbes videre 
med dette. 
 
Ungdomsrådet ønsker at det avsettes økonomiske midler til skoleturer for 
grunnskolen i Rakkestad.  
 
For øvrig ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets uttalelse 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i Integreringsrådet den 12.11.2018 sak 9/18 
Hvis IMDi henstiller kommunen om mottak av flyktninger også i 2019 - 2022 mener 
Integreringsrådet at bosetting av flyktninger bør finne sted. 
 
Integreringsrådet støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. 
 
Integreringsrådets uttalelse 
Hvis IMDi henstiller kommunen om mottak av flyktninger også i 2018 - 2022 mener 
Integreringsrådet at bosetting av flyktninger bør finne sted. 
 
Integreringsrådet støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Behandling i Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget den 13.11.2018 sak 
22/18 
Rådmann Alf Thode Skog orienterte om budsjettet. 
 
Teknikk- miljø- og landbruksutvalget støtter rådmannens forslag til vedtak.  
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Teknikk-, miljø- og landbruksutvalgets uttalelse 
Teknikk- miljø- og landbruksutvalget støtter rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Behandling i Kultur- og oppvekstutvalget den 13.11.2018 sak 21/18 
Rådmann Alf Thode Skog orienterte om budsjettet.  
 
Kultur- og oppvekstutvalget støtter rådmannens forslag til vedtak.  
 
Kultur- og oppvekstutvalgets uttalelse 
Kultur- og oppvekstutvalget støtter rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Behandling i Helse- og omsorgsutvalget den 14.11.2018 sak 16/18 
Representanten Villy Tjerbo (V) fremmet følgende tilleggsforslag til uttalelsen:  
 

Generelt 
 
Av rådmannens forslag til budsjett for Rakkestad kommune 2019 og økonomiplan 
2019 – 2022 går det klart fram at kommunen går inn i en vanskeligere økonomisk 
situasjon i budsjettåret 2019 og Økonomiplanen 2019 – 2022, enn den som har 
vært tilfellet for de to – tre siste årene. Dette er fremhevet på flere steder i det 
dokumentet som nå foreligger til politisk behandling, og det gjelder for flere 
tjenesteytende områder. 
 
Rakkestad Kommune har over flere tidligere år gjennomført større 
effektivitetsprogrammer og regulære nedskjæringer i størrelsesorden 22 – 25 
årsverk. Ytterligere nedskjæringer vil ikke kunne gjennomføres uten at det vil få 
innvirkning på tjenesteproduksjonen til innbyggerne i Rakkestad! 
 
For å styrke den økonomiske og finansielle basis bør Rakkestad kommune derfor i 
større grad realisere aktiva - og primært den del av aktiva som ikke refererer seg til 
kommunale kjerneområder.  
 
 
Ut fra ovenstående vil Rakkestad Venstre fremme følgende tilleggsforslag til 
vedtak: 
 
1. Rakkestad Kommunale Skoger er et slikt område, og Rakkestad kommune 

bør tilby staten å ta over ytterligere deler av Rakkestad Kommunale Skoger 

mot erstatning. Enten for fredning etter de ordninger som gjelder for det, eller 

for etablering av friområder av forskjellige slag. Stortinget vedtok i 2003 regler 

for frivillig skogvern (målsetting 10 % av skogsarealet), og interessen for 

frivillig skogvern er meget stor.  

 
Rådmannen utreder spørsmålet og legger fram oppfølgende sak for 
politisk nivå innen 1.7.2019.  
     

2. Den norske energibransjen har i flere år stått foran endringer, og det vil den 

helt sikkert fortsatt gjøre i årene som kommer. Rakkestad Energi AS har fulgt 
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med i denne utviklingen og er nå delt i to selskaper med hver sin ledelse, men 

med felles styre og samme eiere. Bedriften er kort sagt blitt et konsern. 

 

Rådmannen utreder spørsmålet om hele eller deler av Rakkestad Energi 

AS bør selges. Sak om dette legges fram til politisk behandling så snart 

rådmannen ser seg i stand til det. 

 

3. Rakkestad kommunes eiendom Frøne ligger nær kommunens eiendom 

Høitomt. Slik den økonomiske situasjonen fremstår for kommunen bør Frøne 

selges, ettersom det er eiendommen på Høitomt hvor man gjennomfører 

sosiale treffpunkt som «Slåtten på Høitomt» mv. Dette gjennomføres av 

«Høitomts venner». Noe tilsvarende er ikke tilfelle for Frøne, men det er viktig 

at et eventuelt salg ivaretar retten til bruk av turstien som går over 

eiendommen for adkomst til de sammenhengende turområdene med 

tilsvarende skogområder i Marker og Eidsberg.  

Rådmannen utreder spørsmålet og kommer med oppfølgende sak til 

politisk nivå innen 1.7.2019.  

4. Av blant annet side 57 i budsjettdokumentet fremgår at sykehjemmet – med 

unntak for kortidsenheten – har hatt vanskeligheter med å rekruttere spesielt 

sykepleiere til sin virksomhet. I en slik sammenheng synes det motstridende at 

det i 2019 skal utredes om ordningen med betalte spisepauser skal 

opprettholdes. Bruk av disposisjonsfondet for å opprettholde dette tilbudet 

syndes adekvat inntil endret økonomisk plattform/inntekter blir etablert. 

Rådmannen bes om å revurdere sitt forslag i forhold til dette punktet i 

budsjettforslaget (jfr. side 43). 

 

Ved votering over punkt 1 falt forslaget med 1 mot 5 stemmer 
Mindretallet besto av representanten Villy Tjerbo (V). 
 
Ved votering over punkt 2 falt forslaget med 1 mot 5 stemmer 
Mindretallet besto av representanten Villy Tjerbo (V). 
 
Ved votering over punkt 3 falt forslaget med 1 mot 5 stemmer 
Mindretallet besto av representanten Villy Tjerbo (V). 
 
Ved votering over punkt 4 falt forslaget med 1 mot 5 stemmer 
Mindretallet besto av representanten Villy Tjerbo (V). 
 
 
Helse- og omsorgsutvalgets uttalelse 
Helse- og omsorgsutvalget støtter rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
 
Behandling i Arbeidsmiljøutvalget den 14.11.2018 sak 8/18 
Representanten Peder Harlem (Sp) ble erklært inhabil jf fvl §6, 1. ledd bokstav a fordi 
han er part i sak om Harlemåsen Boligområde. 
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Fagforbundet ved hovedtillitsvalgt Marit Bratlie hadde følgende uttalelse 
 

Under tiltak i budsjett 2019 og økonomiplan 2019 -2022, avsnitt vedr betalte 
spisepauser i Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, vurderer rådmannen at 
det i 2019 bør utredes og tas konkret stilling til om det er økonomisk rom for å 
opprettholde ordningen. 
Fagforbundet foreslår at avsnittet vedr betalte spisepauser tas ut av budsjett for 
2019. 

 
 
Arbeidsmiljøutvalget støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. 
 
Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse 
Fagforbundet ved hovedtillitsvalgt Marit Bratlie hadde følgende uttalelse 
 

Under tiltak i budsjett 2019 og økonomiplan 2019 -2022, avsnitt vedr betalte 
spisepauser i Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, vurderer rådmannen at 
det i 2019 bør utredes og tas konkret stilling til om det er økonomisk rom for å 
opprettholde ordningen. 
 
Fagforbundet foreslår at avsnittet vedr betalte spisepauser tas ut av budsjett for 
2019. 

 
Arbeidsmiljøutvalget støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Behandling i Administrasjonsutvalget den 21.11.18, sak 11/18 
Fagforbundet ved hovedtillitsvalgt Marit Bratlie hadde følgende uttalelse. 
 

Under tiltak i budsjett 2019 og økonomiplan 2019 -2022, avsnitt vedr betalte 
spisepauser i Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, vurderer rådmannen at 
det i 2019 bør utredes og tas konkret stilling til om det er økonomisk rom for å 
opprettholde ordningen.  
 
Fagforbundet foreslår at tekstdelen i avsnittet vedr betalte spisepauser, tas ut av 
budsjett for 2019.  

 
Norsk sykepleieforbund og Utdanningsforbundet støtter Fagforbundet i denne 
uttalelsen. 
  
Administrasjonsutvalgets uttalelse 
Fagforbundet ved hovedtillitsvalgt Marit Bratlie hadde følgende uttalelse. 
 

Under tiltak i budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, avsnitt vedr betalte 
spisepauser i Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, vurderer rådmannen at 
det i 2019 bør utredes og tas konkret stilling til om det er økonomisk rom for å 
opprettholde ordningen.  
 
Fagforbundet foreslår at tekstdelen i avsnittet vedr betalte spisepauser, tas ut av 
budsjett for 2019.  

 



 

Side 8 av 11 

 

 
Norsk sykepleieforbund og Utdanningsforbundet støtter Fagforbundet i denne 
uttalelsen. 
 
 
Behandling i Formannskapet den 21.11.2018 sak 84/18 
Gruppelederne kommenterte rådmannens forslag. 
 
 
Representanten Knut-Magne Bjørnstad (Ap) fremmet følgende endrings- og 
tilleggsforslag: 
 

1. Side 45 i Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 

 
Rådmannen tenker å starte opp prosesser på de tiltak som nevnt senest 
1.1.2019 og rapporterer til, og involverer politisk nivå på status og utvikling i 
dem, kontinuerlig utover året og perioden. 
 

 
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
 

2. Samarbeids- og Tjenesteavtale mellom Rakkestad kommune og Rakkestad Sokn 

skal reforhandles i løpet av 1. halvår 2019. 

 
 
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
 

3. På side 43 i budsjettet omtales ordningen med betalte spisepauser på Skautun 

rehabiliterings- og omsorgssenter. Formannskapet vedtar at punktet som er 

gjengitt nedenfor, tas ut av Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022. 

 
I to faser har Rakkestad kommune – uten at det er krav om det i tariffavtaler 
eller lovgivning – etablert betalte spisepauser i Skautun rehabiliterings- og 
omsorgstjenester. Rådmannen vurderer at det i 2019 bør utredes og tas 
konkret stilling til om det er økonomisk rom for å opprettholde ordningen. 
Et tiltak kan medføre kostnadsreduksjoner på kr. 1 000 000 – kr. 1 200 000 p.a. 

 
 
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 

 
 
 
Representanten Tina Ødegård Holt (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 

1. For en bærekraftig helsetjeneste må det kartlegges utnyttingsgrad av 
kompetanse i seksjonene slik at man har en hensiktsmessig ansvars- og 
oppgavefordeling. 
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Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Varaordfører Lars-Kristian Holøs Pettersen (Krf) fremmet følgende endrings- og 
tilleggsforslag: 
 
 

1. Kommunestyret ber administrasjonen om en kartlegging i løpet av 1. kvartal 

2019 på hvilke områder Rakkestad, som kommune, i større grad kan utnytte 

seg av hva gjelder solceller eller annen fornybar energi; i både bygningsmasse 

og på øvrige felt.  

 
 
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
 

2. Rakkestad kommunestyre øker bevilgningen til selvkostområdet «Vann og 

avløp» på investeringsbudsjettet med 2 millioner kroner. Selvkostområdets økte 

bevilgning finansieres gjennom økt låneopptak. 

 

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
 

3. Rakkestad kommunestyre får forelagt en enkeltsak om eventuelt mottak av 

flyktninger ved en eventuell henvendelse fra IMDI. 

 
 
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Representanten Karoline Fjeldstad (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 

1. Rakkestad kommune utreder i løpet av 2019 behovet for eventuelle 

investeringsbehov innenfor seksjon barnehage, slik at dette kommer inn i 

økonomi- og handlingsplan for 2020-2023. 

 
 
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Representanten Hans Jørgen Fagereng (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
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1. Bruke 2019 for å utrede konsekvensene ved å innføre bunnfradrag.  

 

 
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
 

2. Ber administrasjon se på hvilke muligheter som finnes for gangvei fra 

jernbanen til Skriken, og legge disse frem for Teknikk-, miljø og 

landbruksutvalget.  

 
 
 
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
Til slutt ble rådmannens forslag med vedtatt tilleggs- og endringsforslag som helhet 
enstemmig vedtatt.  
 
 
Saken ble behandlet med 8 representanter.  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 
Rådmannens forslag til Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 vedtas med 
følgende tillegg og endringer: 
 
 
1. Side 45 i Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 

 
Rådmannen tenker å starte opp prosesser på de tiltak som nevnt senest 1.1.2019 
og rapporterer til, og involverer politisk nivå på status og utvikling i dem, 
kontinuerlig utover året og perioden. 
 

2. Samarbeids- og Tjenesteavtale mellom Rakkestad kommune og Rakkestad Sokn 

skal reforhandles i løpet av 1. halvår 2019. 

 
3. På side 43 i budsjettet omtales ordningen med betalte spisepauser på Skautun 

rehabiliterings- og omsorgssenter. Formannskapet vedtar at punktet som er 

gjengitt nedenfor, tas ut av Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022. 

 
I to faser har Rakkestad kommune – uten at det er krav om det i tariffavtaler 
eller lovgivning – etablert betalte spisepauser i Skautun rehabiliterings- og 
omsorgstjenester. Rådmannen vurderer at det i 2019 bør utredes og tas konkret 
stilling til om det er økonomisk rom for å opprettholde ordningen. 
Et tiltak kan medføre kostnadsreduksjoner på kr. 1 000 000 – kr. 1 200 000 p.a. 
 

4. For en bærekraftig helsetjeneste må det kartlegges utnyttingsgrad av 
kompetanse i seksjonene slik at man har en hensiktsmessig ansvars- og 
oppgavefordeling. 
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5. Kommunestyret ber administrasjonen om en kartlegging i løpet av 1. kvartal 

2019 på hvilke områder Rakkestad, som kommune, i større grad kan utnytte seg 

av hva gjelder solceller eller annen fornybar energi; i både bygningsmasse og på 

øvrige felt.  

 
6. Rakkestad kommunestyre øker bevilgningen til selvkostområdet «Vann og avløp» 

på investeringsbudsjettet med 2 millioner kroner. Selvkostområdets økte 

bevilgning finansieres gjennom økt låneopptak. 

 
7. Rakkestad kommunestyre får forelagt en enkeltsak om eventuelt mottak av 

flyktninger ved en eventuell henvendelse fra IMDI. 

 
8. Rakkestad kommune utreder i løpet av 2019 behovet for eventuelle 

investeringsbehov innenfor seksjon barnehage, slik at dette kommer inn i 

økonomi- og handlingsplan for 2020-2023. 

 
9. Bruke 2019 for å utrede konsekvensene ved å innføre bunnfradrag.  

 

10. Ber administrasjon se på hvilke muligheter som finnes for gangvei fra jernbanen 

til Skriken, og legge disse frem for Teknikk-, miljø og landbruksutvalget.  

 
 
 
Vedlegg 
Forslag til Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019 – 2022. 
 
 
Bakgrunn 
Behandlingsmåten for økonomiplan og årsbudsjett, går fram av kommunelovens 
kapittel 8, §§ 44, 45, 46 og 47. Kommunestyret skal en gang i året vedta en 
rullerende økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 
Planen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over 
sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. 
 
Kommunestyret vedtar selv økonomiplan og årsbudsjett og endringer i disse. 
Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. 
 
Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, 
legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager (jf. kommunelovens §§ 44 og 45) før 
den behandles i kommunestyret. 
 
Kultur- og oppvekstutvalget, Helse- og omsorgsutvalget, Teknikk-, miljø- og 
landbruksutvalget og bruker- og interesseutvalgene, samt Arbeidmiljøutvalget og 
Administrasjonsutvalget skal uttale seg til budsjett- og økonomiplanframlegget, før 
det blir vedtatt av kommunestyret. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Rådmannens vurderinger er redegjort for i dokumentet «Budsjett 2019 og 
økonomiplan 2019 – 2022, rådmannens forslag». 


