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KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT FOR 2022 
OG ØKONOMIPLAN 2023-2025 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
Kommunestyret vedtar å: 
 

1. Kommunestyret vedtar netto driftsbudsjett for 2022 i henhold til 
bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriftens 5-4 første ledd 

 
2. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2022 henhold til 

bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-5 
 

3. Kommunestyret vedtar økonomiplanens netto driftsbudsjett for 2023-2025 i 
henhold til bevilgningsoversikten drift etter budsjett og regnskapsforskriftens § 
5-4 første ledd. 
 

4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2023-2025 i henhold til 
bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-5 
 

5. Kommuneskatten utlignes etter maksimale satser i henhold til stortingets 
vedtak. 
 

6. Eiendomsskatt 
a. I medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 a) skal eiendomsskatt 

skrives ut på alle faste eiendommer i hele kommunen. 
b. I medhold av overgangsregel til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 første 

ledd første pkt. skrives det ut eiendomsskatt på det særskilte 
skattegrunnlaget redusert med tre syvenedel i 2022. 

c. Eiendomsskattesatser for verk og bruk settes til 2 promille 
d. Kommunestyret viderefører tidligere vedtak om fritak fra eiendomsskatt 
e. Eiendomsskatten innbetales i to terminer 
f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen 

tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter 
g. Retaksering av eiendommer foretas i 2022 
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7. Endring av priser og gebyrer 
Kulturskolesatser per semester fra 1.1.2022 
- Individuell undervisning per semester økes med 50 kr til 1 250 kr.  
- Gruppeundervisning per semester økes med 50 kr til 950 kr. 
- Avgift per korpsmedlem per semester økes med 50 kr til 950 kr. 
- Rockeverkstedet per semester økes med 50 kr til 950 kr. 
 
Skolefritidsordning (SFO) satser per måned fra 1.1.2022 
- Hel plass inntil 19 timer per uke økes med 50 kr. Til 2 450 kr 
- Halv plass inntil 9 timer per uke økes med 50 kr til 1 450 kr 
- Timepris for ekstra oppholdstid økes med 25 kr til 250 kr 
 
Barnehagesatser per måned fra 1.1.2022 
- 45 timers uke (full plass) økes til makspris som følger av stortingets vedtak  
- 36 t (9 t x 4 dag)          økes med     150 kr til 2.285 kr  
- 30 t (6 t x 5 dag)          økes med     75 kr til 2.175 kr  
- 27 t (9 t x 3 dag)          økes med      45 kr til 1.950 kr  
- 24 t (6 t x 4 dag)          økes med      120 kr til 1.730 kr 
- 18 t (6 t x 3 dag)          økes med      0 kr til 1.460 kr  
-  
- Kost for barn i full plass økes med 25 kr. Til 375 kr. Fra 1.1.2022. 

Kostpenger for barn i redusert plass utregnes deretter. 
- Søskenmoderasjon 50 % 
- Kjør av enkelttimer økes med 25 kr til 200 kr per måned 

 
Tekniske tjenester og selvkostområdet fra 1.1.2022 
- Renovasjonsgebyret for husholdningsavfall og fritidsrenovasjon økes med 

5 % 
- Kloakkavgiften holdes uendret for 2022 
- Vannavgiften økes med 10 % 
- Feieavgiften holdes uendret 
- Slamavgiften økes med 3 % 
- Økning på 3 % for alle gebyrer som følger av gebyrregulativets kapitler 

 
Helse og omsorgstjenester fra 1.1.2022 
- Leieavgift for trygghetsalarmer økes med 2,5 % til kr. 419 per måned. 

Abonnementsavgift på kr. 50  
- Salg av middag 

o Halv porsjon øker med 2,5 % til 87 kr.  
o Hel porsjon øker med 2,5 % til 118 kr. 

- Hjemmehjelp/praktisk bistand 
o Inntekt under 2 G – timepris i henhold til forskrift 
o Inntekt 2-3 G – timeprisen økes med 2,5 % til 132 kr.  
o Inntekt 3-4 G – timeprisen økes med 2,5 % til 189 kr. 
o Inntekt 4-5 G – timeprisen økes med 2,5 % til 224 kr. 
o Over 5 G – timeprisen økes med 2,5 % til 247 kr. 

Bruker skal maksimalt betale for 10 timer hjemmehjelp per måned 
innenfor sin inntektsgrense. For brukere som har inntekt under 2 G, 
betales fast månedsbeløp i henhold til forskrift om egenandel for 
kommunale helse og omsorgstjenester. 
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- Dagaktivitetstilbud 
Egenandel settes til kr 154 per dag. Egenandelen dekker deler av utgiftene 
til drift, mat og transport. 

- Korttidsopphold sykehjem 
Egenandel settes til kr. 180 per døgn 
Dag eller nattopphold settes til kr. 100 per dag eller natt 
 

- Langtidsopphold i institusjon 
Fribeløp per år ved langtidsopphold i institusjon var kr. 9000 i 2021. 
Fribeløpet for 2022 fastsettes i «forskrift om egenandel for kommunale 
helse og omsorgstjenester» når denne foreligger. 
 
Beboer som uten å selv ønsker dette, legges i dobbeltrom, skal ved 
beregningen tilstås et fribeløp på kr. 42 900 i år 2021. Beløp for 2022 
fastsettes i «Forskrift om egenandel for kommunale helse og 
omsorgstjenester» når denne foreligger. 
 

- Bolig med heldøgns omsorg 
o Kostpakke med alle måltider økes med 2,5 % til kr. 5 433 per måned 
o Husholdningsartikler økes med 2,5 % til kr. 359 per måned 
o Leie av lintøy og vask av tøy økes med 2,5 % til kr. 410 per måned 
o TV/Nett/Strøm/renhold fellesareal økes med 2,5 % til kr. 2 563 per 

måned 
o Husleie små leiligheter økes med 2,5 % til kr. 4 106 per måned 
o Husleie store leiligheter økes med 2,5 % til kr. 4 986 per måned. 

 
 

8. Kommunestyret vedtar et årlig tilskudd på kr. 1 900 000 inkludert tjenesteyting 
til Ibestad kirkelige fellesråd 

 
9. Kommunestyret vedtar å oppta lån på inntil kr. 5 000 000 i 2022. Ubrukte 

lånemidler fra 2021 skal benyttes før nytt låneopptak gjennomføres. 
 

10. Kommunestyret vedtar vedlagte budsjett fra kontrollutvalget på kr. 594 000 
 

11. Ibestad kommunestyre vedtar at det ved alle enkeltsaker som vedtas i løpet av 
året skal vises til konkret og realistisk økonomisk inndekning i vedtaket 
 

12. Kommunedirektøren gis fullmakt til fordeling av avsatte midler til 
lønnsoppgjøret etter at forhandlingene er gjennomført, og endelig 
lønnsbudsjett for de ulike enheter er avklart 

 
Vedlegg:  

1. Kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025 
2. Budsjett for kontroll og tilsyn 2022 (kontrollutvalget innstilling) 
3. Vedtak i kontrollutvalgets sak 18/21 – budsjett for kontroll og tilsyn 2021 

Ibestad kommune 

 
Kort beskrivelse av saken 
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Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett for 2022 og økonomiplan for 2023-2025 
legges frem til behandling. Forslaget innehold økonomiske rammer for drift og 
investering for de kommende år, samt målsettinger for organisasjonen for øvrig som 
er i tråd med samfunnsplanen og øvrige premisser som er styrende for vår 
tjenesteproduksjon. 
 
Fakta i saken 
Kommunedirektøren legger frem sitt forslag til årsbudsjett for 2022 og økonomiplan 
for perioden 2023-2025. Budsjettforslaget bygger på statsbudsjettet, gjeldende 
budsjett og økonomiplan, tidligere vedtak samt andre forhold som påvirker 
økonomien. Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan  
 
Kommunedirektørens forslag baserer seg på Solberg-regjeringens forslag til 
statsbudsjett. Kommunedirektøren vil komme tilbake til eventuelle endringer i 
kommunens rammebetingelser, når forhandlingene om statsbudsjettet er ferdig. 
Dette vil skje i forbindelse med behandling av økonomimelding 1 i 2022. 
 
Videre bygger budsjett og økonomiplan på at Ibestad eiendom avvikles som eget AS 
og at driften av selskapet inntas i linjeorganisasjonen, herunder også at de ansatte 
virksomhets overdras fra 1.1.2022. 
 
Vurdering 
Ibestad kommune får stadig trangere økonomiske rammer å forholde seg til. I tillegg 
til nedgang i rammetilskuddet som følge av befolkningsnedgang, så er det andre 
interne forhold som påvirker oss. Kostnadene knyttet til renter og avdrag er økende, 
dersom vi kun forholder oss til minimumsavdrag er det fra 2021-2022 en økning på 
om lag 3 millioner. I tillegg kommer reduksjon i tilskudd til drift av bofellesskap og 
bortfall av øremerket tilskudd til stilling innenfor barnevern. Summen av dette utgjør 
vel 6 millioner. Dette fører til at de nedtrekkene som er gjort og som skal gjøres i 
henhold til årsbudsjettet for 2022 ikke gir utslag i redusert netto driftsutgift. Tvert om 
er det heller en økning.  
 
Ibestad kommune må i kommende økonomiplanperiode har fokus på å effektivisere 
driften ytterligere og da på en slik måte at den følger den demografiske utviklingen. 
Reduksjoner i årsverk vil bli tatt ut ved vakanser og fremtidige pensjonsavganger. Vi 
vil derfor være avhengige av å ha et robust disposisjonsfond de kommende år slik at 
vi kan gjennomføre omstillingene i en takt hvor vi kan unngå oppsigelser av ansatte. I 
tillegg vil andre tiltak som gjennomgang av arbeidsprosesser og utarbeidelse av 
tjenestebeskrivelser bli sentralt for å få kostnadseffektivisert driften ytterligere.  
 
Økonomiplanen har i seg en reduksjon i netto driftsutgifter på om lag 5,6 millioner. 
Dersom inntektene i økonomiplanperioden reduseres ytterligere, vil vi driftsutgiftene 
måtte tas ytterligere ned for å kompensere for dette. 
 
Ibestad kommune har også en høy netto lånegjeld. Dette gjør oss sårbare for 
renteøkninger samt at det fører til høye kostnader til avdrag. En prosent økning i 
renten vil medføre økte rentekostnader med om lag 2 millioner. Kommunedirektøren 
vil derfor fraråde på det sterkeste at det gjøres nye store låneopptak. Dersom vi skal 
få til en reell årlig nedbetaling, bør årlig låneopptak ikke overstige 5 millioner årlig. 
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Helse og miljø  
Budsjett og økonomiplanen har flere målsettinger knyttet til folkehelse, miljø og klima 
som det skal jobbes målrettet med de kommende år. 
 
Personell  
Netto reduksjon på 4,3 årsverk. Dette har ikke medført oppsigelser da det er vakante 
årsverk som er tatt ut. Det legges opp til årsverksreduksjon gjennom hele 
økonomiplanperioden. Det skal ved enhver ledighet i stilling vurderes hvorvidt 
stillingen skal videreføres. Mal og retningslinjer for stillingsanalyse og medvirkning fra 
hovedtillitsvalgte skal følges.  
 
Økonomi 
De økonomiske rammene kommer frem av årsbudsjett og økonomiplan. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 
Budsjett og økonomiplan bygger på de målsettinger som ligger inne i 
samfunnsplanen og har tiltak som skal fremme måloppnåelse i henhold til denne. 
Videre skal enhetene utarbeide driftsplaner som skal konkretisere dette nærmere. 
 
Kommunedirektørens konklusjon 
Kommunedirektøren tilrår å vedta innstillingen. 


