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Saksbehandler Hildegunn Thode Dalsnes 

 
Saksgang Møtedato 

Formannskap 24.11.2022 
Kommunestyret      8.12.2022 
 
 

   
 
 

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT FOR 2023 
OG ØKONOMIPLAN 2024-2026 

 

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

1. Kommunestyret vedtar netto driftsbudsjett for 2023 i henhold til 
bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriftens 5-4 første ledd 

 
2. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2023 henhold til 

bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-5 
 

3. Kommunestyret vedtar økonomiplanens netto driftsbudsjett for 2024-2026 i 
henhold til bevilgningsoversikten drift etter budsjett og regnskapsforskriftens § 
5-4 første ledd. 
 

4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2024-2026 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 3 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. Kontorjustering av takstene av eiendommer foretas i 2023 
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7. Endring av priser og gebyrer 

Kulturskolesatser per semester fra 1.1.2023 
- 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 1.1.2023 
- 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 1.1.2023  
- 45 timers uke (full plass) økes til makspris som følger av stortingets vedtak  
- 36 t (9 t x 4 dag)          reduseres med 5 kr til   2.400 kr  
- 30 t (6 t x 5 dag)          reduseres med 200 kr til  2.010 kr  
- 27 t (9 t x 3 dag)          reduseres med 205 kr til  2.005 kr  
- 24 t (6 t x 4 dag)          reduseres med       105 kr til  1.590 kr 
- 18 t (6 t x 3 dag)          reduseres med 340 kr til  1.200 kr  

 
- Kost for barn i full plass økes med 25 kr. Til 400 kr. Fra 1.1.2023. 

Kostpenger for barn i redusert plass utregnes deretter. 
- Søskenmoderasjon 50 % 
- Kjør av enkelttimer økes med 25 kr til 200 kr per måned 
- Tilflyttere med barn i barnehagealder tilbys gratis barnehageplass i ett år. 

 
Tekniske tjenester og selvkostområdet fra 1.1.2023 
- Renovasjonsgebyret for husholdningsavfall og fritidsrenovasjon økes med 

3 % 
- Kloakkavgiften holdes uendret for 2023 
- Vannavgiften økes med 5 % 
- Feieavgiften økes med 3 % 
- Slamavgiften økes med 7 % 
- Økning på 3 % for alle gebyrer som følger av gebyrregulativets kapitler 
- Gebyr for behandling av tiltak på eller i grunn, vassdrag-sjøområder; 

oppdrettsanlegg i sjø og anlegg på land økes gebyret med 100 % til kr. 
9 106,- for 2023. 

 
Helse og omsorgstjenester fra 1.1.2023 
- Leieavgift for trygghetsalarmer økes med 1,43 % til kr. 425 per måned. 

Abonnementsavgift på kr. 50  
- Salg av middag 

o Halv porsjon øker med 3,5 % til 90 kr.  
o Hel porsjon øker med 3,5 % til 122 kr. 

- Hjemmehjelp/praktisk bistand 
o Inntekt under 2 G – timepris i henhold til forskrift 
o Inntekt 2-3 G – timeprisen økes med 3,5 % til 137 kr.  
o Inntekt 3-4 G – timeprisen økes med 3,5 % til 196 kr. 
o Inntekt 4-5 G – timeprisen økes med 3,5 % til 232 kr. 
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o Over 5 G – timeprisen økes med 3,5 % til 256 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. 

- Dagaktivitetstilbud 
Egenandel per dag økes med 3,5 til kr 160. Egenandelen vil dekke deler 
av utgiftene til drift og annen bevertning som inngår i tilbudet. For de som 
har dagaktivitetstilbud med middag, vil det bli fakturert i tillegg til de 160 kr 
for selve tilbudet. 

- Korttidsopphold sykehjem 
Korttidsopphold fastsettes i Forskrift om egenandel for kommunale helse 
og omsorgstjenester. 
Dag eller nattopphold fastsettes i Forskrift om egenandel for kommunale 
helse og omsorgstjenester. 
 

- Langtidsopphold i institusjon 
Fribeløp per år ved langtidsopphold i institusjon var kr. 9100 i 2022. 
Fribeløpet for 2023 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. 44 100 i 2022. Beløp for 2023 
fastsettes i Forskrift om egenandel for kommunale helse og 
omsorgstjenester når denne foreligger. 
 

- Bolig med heldøgns omsorg 
o Kostpakke med alle måltider økes med 3,5 % til kr. 5 700 per måned 
o Husholdningsartikler økes med 3,5 % til kr. 380 per måned 
o Leie av lintøy og vask av tøy økes med 3,5 % til kr. 425 per måned 
o TV/Nett/Strøm/renhold fellesareal økes med 3,5 % til kr. 2 650 per 

måned 
o Husleie små leiligheter økes med 6,3 % til kr. 4 300 per måned 
o Husleie store leiligheter økes med 6,3 % til kr. 5 300 per måned. 

I henhold til husleieloven må leieforholdet ha vart i minimum 1 år, og 
økningen må varsles med en måneds frist. 

 
- Kommunale utleieenheter 

Husleien økes med 4 % fra 1.1.2023 
I henhold til husleieloven må leieforholdet ha vart i minimum 1 år, og 
økningen må varsles med en måneds frist. 
 
For utleieenhetene i Kleiva 20,22 og 26 endres husleien til gjengs leie. 
Denne endringen må varsles med 6.måneders frist. 
 

8. Kommunestyret vedtar et årlig tilskudd på kr. 1 700 000 eksl. tjenesteyting til 
Ibestad kirkelige fellesråd 

 
9. Kommunestyret vedtar å oppta lån på inntil kr. 17 215 000 i 2023. Dette 

inkluderer lån til videre utlån som opptas hos Husbanken. Ytterligere 
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låneopptak i forbindelse med forskutteringen av Engenes fiskerihavn vil bli 
fremmet som egen sak når behovet oppstår.  

 
10. Kommunestyret vedtar vedlagte budsjett fra kontrollutvalget på kr. 622 000 

 
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:  
Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2023 og økonomiplan for 2024-2026 
Budsjettramme for kontroll og tilsyn 2023 
Kontrollutvalgets vedtak i sak 20/2022- budsjettramme 2023 for kontroll og tilsyn 
 
 
Kort beskrivelse av saken 
Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett for 2023 og økonomiplan for 2024-2026 
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 2023 og økonomiplan 
for perioden 2024-2026. Budsjettforslaget bygger på statsbudsjettet, tidligere vedtak 
samt andre forhold som påvirker økonomien.  
 
 
Vurdering 
Arbeidet med budsjett og økonomiplan har denne høsten vært særdeles krevende. 
Kommuneøkonomien rammes nå av flere uheldige faktorer samtidig: 

- Økt rentenivå gjør at renteutgiftene øker fra 6 til 11 millioner 
- Realnedgang i frie inntekter på vel 1 million 
- Reduserte inntekter fra havbruksfondet 
- I tillegg har vi de senere år saldert med fond for å balansere budsjettet. 

 
Utgangspunktet for årets arbeid med budsjett og økonomiplan var en ubalanse på 
om lag 18 millioner. Av denne ubalansen er det lagt inn tiltak som gir en effekt på 
over 9 millioner. Budsjettet for 2023 har et negativt netto driftsresultat på vel 9,2 
millioner som dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. Denne salderingen fører til at 
beholdningen på disposisjonsfondet svekkes betydelig. 
 
For å klare å skape en bærekraft i kommuneøkonomien, har det vært nødvendig å 
legge som forutsetning et betydelig nedtrekk i stillinger. Nedtrekkene i årsverk 
baserer seg delvis på pensjonsavganger, opphør i midlertidige tilsettinger og 
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omplasseringer. Videre er nedtrekkene tatt innenfor områder som i liten grad vil 
ramme den direkte tjenesteproduksjonen og innenfor områder hvor 
oppgavemengden er nedadgående. 
 
Videre foreslås det at vi skal samle våre to barnehager i en felles barnehage. 
Kommunen får sin inntekt primært fra rammetilskudd fra staten + skatteinntekter. 
Staten gir kommunen rammetilskudd ut fra et såkalt objektivt beregnet utgiftsbehov. 
Dette utgiftsbehovet beregnes ut fra antallet innbyggere og hvilken alder innbyggerne 
har. Staten forventer videre at kommunen selv, med bakgrunn i den demografiske 
utviklingen gjør de nødvendige omprioriteringer mellom tjenesteområdene slik at 
summen av inntekter strekker til. 
 
Behovet innenfor helse og omsorgstjenester er økende med at antallet eldre øker, 
samtidig får vi færre barn, både i barnehagealder og i grunnskolealder. Det er i 
budsjett og økonomiplan lagt opp til nedtrekk innenfor oppvekstenhetene parallelt 
med at det blir færre barn. Disse nedtrekkene skal søkes løst ved pensjonsavganger.  
I forhold til forslaget om å samle våre to barnehager i en felles barnehage, legges 
dette også frem som en egen sak til politisk behandling. 
 
Økonomiplanen har i seg en reduksjon i netto driftsutgifter på nesten 8,6 millioner. 
Denne reduksjonen er basert på de forutsetninger som er nevnt ovenfor. Dette vil i 
sum føre til at vi i 2026 har et driftsnivå som er tilnærmet «fondsuavhengig».  
Forutsetningen for at dette lykkes, er at vi er nøkterne på investeringssiden slik at vi 
ikke pådrar oss ytterligere økt risiko i forhold til rente- og avdragsutgifter.  
 
Oppsummert er budsjett og økonomiplanen lagt opp slik at vi i 2026, med unntak av 
høy lånegjeld, skal være på god vei i forhold til å ha gjenopprettet en bærekraftig 
kommuneøkonomi. 
 
Avslutningsvis vil kommunedirektøren gjøre oppmerksom på kommunelovens 
økonomibestemmelser om et budsjett i balanse og krav til forsvarlighet i forvaltningen 
av kommuneøkonomien. Dette forutsetter at eventuelle politiske endringer må 
inneholde nødvendig realistisk finansiering. 
 
 
Helse og miljø 
Verbaldelen av budsjett og økonomiplanen har flere målsettinger knyttet til miljø og 
forebyggende arbeid. 
 
 
Personell  
Netto reduksjon på vel 6 årsverk i 2023. I økonomiplanperioden er det lagt opp til 
ytterligere stillingsreduksjon. Reduksjonene tas ut ved planlagte pensjonsavganger, 
opphør i midlertidige tilsettinger og omplasseringer i henhold til gjeldende reglement 
for Ibestad kommune som baserer seg på lov og avtaleverk. Ved enhver ledighet i 
stilling skal det foretas en stillingsanalyse for å vurdere hvorvidt det er behov for å 
rekruttere og eventuelt hvilken kompetanse som skal etterspørres. Mal og 
retningslinjer for stillingsanalyse og medvirkning fra tillitsvalgte skal følges. 
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Økonomi 
De økonomiske rammene og forutsetningene for disse kommer frem av 
budsjettdokumentet. 
 
Samfunnsplanen 
Målsettingene i verbaldelen av budsjett og økonomiplandokumentet er tuftet på de 
satsingsområder og mål som ligger i samfunnsplanen.  
 
Kommunedirektørens konklusjon 
Kommunedirektøren tilrår å vedta innstillingen. 


