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 Kommunestyret  

 
 

Nord-Odal kommunes økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020 

 
Rådmannens innstilling: 
Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som er saldert budsjettgrunnlag for formannskapets 
arbeid med utarbeidelse av innstilling til kommunestyret. I henhold til ny kommunelov §14-2 legger 
ikke rådmannen fram innstilling i saken. 

Rådmannen foreslår følgende punkter: 

Driftsbudsjettet 2020: 
1. Kommunestyret vedtar et driftsbudsjett på 309,2 mill. kr i henhold til budsjettskjema 1A: 

 

2. Kommunestyret vedtar å fordele 309,2 mill.kr fra budsjettskjema 1B på følgende måte: 



 

3. Kommunestyret vedtar å bruke 6,2 mill kr av disposisjonsfondet til saldering i 2020. 

Investeringsbudsjettet 2020: 
4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2020 med totale investeringer i 

anleggsmidler på 88,5 mill. kr i henhold til budsjettskjema 2A: 

 

Investeringene fordeler seg på prosjekter ihht budsjettskjema 2B. 



 

 

5. Kommunestyret vedtar en utlånsramme på 25 mill.kr for startlån 2020 
6. Kommunestyret vedtar låneopptak på 8,5 mill. kr til investeringer i anleggsmidler og 25 

mill. kr til startlån. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak. 
7. Inntekter ved salg av eiendom inntil til sammen 76,2 mill. kr avsettes til ubundet 

investeringsfond. 

Økonomiplan: 
8. Kommunestyret vedtar økonomiplan 2020-2023. 

Skatt: 
9. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2020 etter de maksimale satser som Stortinget 

vedtar. 

Eiendomsskatt: 



10. I medhold av eiendomsskatteloven§§ 2 og 10 videreføres i 2020 utskriving av 
eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen, jfr §3 bokstav a. 

Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendeler i 2020 
(overgangsregel til esktl. §§3 og 4, første ledd, første pkt) 

11.  Generell skattesats settes til 6 promille (esktl §13). For bolig-, fritids- og 
landbrukseiendommer settes satsen til 5 promille. Skattesatsen på det særskilte 
skattegrunnlaget er 6 promille (overgangsregel til esktl.§§3 og 4, første ledd siste pkt) 

Bolig – og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr 0,- 
12. I medhold av eiendomsskatteloven §7 bokstav a og b fritas bygning som har historisk verdi 

og eiendommer eid av stiftelser eller organisasjoner med å sikte på å gagne kommune, 
fylke eller stat for eiendomsskatt. 

13. Eiendomsskatten skal betales i 4.terminer (ekstl §25). 

Delegering, utredning og organisering: 
14. Kommunestyret delegerer til formannskapet å foreta budsjettreguleringer i driftsbudsjettet 

mellom hvert rammeområde. 
15. Kommunestyret delegerer til rådmannen å foreta budsjettreguleringer i driftsbudsjettet 

innen hvert rammeområde. 
16. Kommunestyret delegerer til rådmannen å fordele avsatt lønnsavsetning ut på de enkelte 

ansvarene i budsjettet. 
17. Kommunestyret delegerer til rådmannen å fordele avsatt sykelønnsrefusjon ut på de 

enkelte ansvarene i budsjettet. 
18. Kommunestyret vedtar opptak av kassekreditt på inntil 30 mill. kr. 

Kontroll og revisjon: 
19. Kommunstyret vedtar følgende ramme for budsjett til kontroll- og tilsyn. 

 

 
26.11.2019 Administrasjonsutvalget 
 
Lise Selens fremmet følgende verbal forslag: 
 
312: Sykehjem, forslag om nedleggelse av 10 sykehjemsplasser: 
Omorganisering av eldreomsorg 

Formannskapet ber administrasjonen finne mulige måter å drifte de ti foreslått nedlagte 
sykehjemsplassene på. Er det mulig at fem av ti plasser leies ut til nabokommuner? På den måten vil 
vi opprettholde arbeidsplassene, samtidig som det vil være mulig å ruste opp hjemmetjenesten. Vi 
ser med bekymring på at det vil bli en stor økning i antall overliggerdøgn på sykehus, noe som vil 
gjøre innsparingen i dette tiltaket mindre. Vi vet at dette er usikkert, men vi mener en nedbygging av 
ansatte og kompetanse er risikabelt med tanke på den demografien vi har (antall eldre over 80 år). I 
tillegg vil det å «kjøpe» overliggerdøgn av oss selv være rimeligere enn å ha overliggerdøgn på 
sykehuset (1700 kroner rimeligere enn sykehus). Et annet perspektiv vi ber om en vurdering på, er 
om enkelte av rommene kan bli tatt i bruk som trygghetsboliger. Det er også viktig at vi ser denne 
omorganiseringen i sammenheng med oppbygging av velferdsteknologi. Formannskapet er 



fullstendig klar over at vi må redusere kostnadene tilsvarende det som ligger inne i forslaget.  

 

 
 
 
Lise Selnes fremmet følgende verbal forslag: 

062:Frivilligssentral: 

Formannskap ønsker å bevare frivilligsentralen, vil kunne føre til økte utgifter andre steder i 
kommunen. Vi ber om en oversikt over de oppgaver som frivilligentralen gjør i dag. Samtidig ønsker 
vi en utredning i samarbeid med stifterne av frivilligsentralen, Mo Sanitetsforening og Norsk 
Folkehjelp Odal, der vi ser på hvordan dette kan driftes i framtiden. Vil det være hensiktsmessig å 
finne rom for et tilskudd til Odal kompetansesenter, som kan drifte sentralen? Er det også mulig at  

 
 
Formannskapets forslag:  
Vedtatt mot 2 stemmer.  
 
AD-012/19 Vedtak: 
Formannskapet innstiller  følgende punkter: 

Driftsbudsjettet 2020: 
1. Kommunestyret vedtar et driftsbudsjett på 309,1 mill. kr i henhold til bevilgningsoversikt: 

 

 

2. Kommunestyret vedtar å fordele 309,1 mill.kr fra budsjettskjema 1B på følgende måte: 



 
 

3. Kommunestyret vedtar å bruke 6,074 mill kr av disposisjonsfondet til saldering i 2020. 

Investeringsbudsjettet 2020: 
4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2020 med totale investeringer i 

anleggsmidler på 86,1mill. kr i henhold til bevilgningsoversikt investeringsbudsjett: 

 
 
 
 

 
Investeringene fordeler seg på prosjekter ihht budsjettskjema 2B. 
 



 
 

5. Kommunestyret vedtar en utlånsramme på 25 mill.kr for startlån 2020 
6. Kommunestyret vedtar låneopptak på 7,34 mill. kr til investeringer i anleggsmidler og 25 

mill. kr til startlån. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak. 
7. Inntekter ved salg av eiendom inntil til sammen 76,2 mill. kr avsettes til ubundet 

investeringsfond. 

Økonomiplan: 
8. Kommunestyret vedtar økonomiplan 2020-2023. 



Skatt: 
9. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2020 etter de maksimale satser som Stortinget 

vedtar. 

Eiendomsskatt: 
10. I medhold av eiendomsskatteloven§§ 2 og 10 videreføres i 2020 utskriving av 

eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen, jfr §3 bokstav a. 

 
Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendeler i 2020 
(overgangsregel til esktl. §§3 og 4, første ledd, første pkt) 

11.  Generell skattesats settes til 6 promille (esktl §13). For bolig-, fritids- og 
landbrukseiendommer settes satsen til 5 promille. Skattesatsen på det særskilte 
skattegrunnlaget er 6 promille (overgangsregel til esktl.§§3 og 4, første ledd siste pkt) 

Bolig – og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr 0,- 
12. I medhold av eiendomsskatteloven §7 bokstav a og b fritas bygning som har historisk verdi 

og eiendommer eid av stiftelser eller organisasjoner med å sikte på å gagne kommune, 
fylke eller stat for eiendomsskatt. 

13. Eiendomsskatten skal betales i 4.terminer (ekstl §25). 

Delegering, utredning og organisering: 
14. Kommunestyret delegerer til formannskapet å foreta budsjettreguleringer i driftsbudsjettet 

mellom hvert rammeområde. 
15. Kommunestyret delegerer til rådmannen å foreta budsjettreguleringer i driftsbudsjettet 

innen hvert rammeområde. 
16. Kommunestyret delegerer til rådmannen å fordele avsatt lønnsavsetning ut på de enkelte 

ansvarene i budsjettet. 
17. Kommunestyret delegerer til rådmannen å fordele avsatt sykelønnsrefusjon ut på de 

enkelte ansvarene i budsjettet. 
18. Kommunestyret vedtar opptak av kassekreditt på inntil 30 mill. kr. 

Kontroll og revisjon: 
19. Kommunstyret vedtar følgende ramme for budsjett til kontroll- og tilsyn. 

 

 

 

20.  Sykehjem, forslag om nedleggelse av 10 sykehjemsplasser: 

Omorganisering av eldreomsorg 

Formannskapet ber administrasjonen finne mulige måter å drifte de ti foreslått nedlagte 
sykehjemsplassene på. Er det mulig at fem av ti plasser leies ut til nabokommuner? På den måten vil 
vi opprettholde arbeidsplassene, samtidig som det vil være mulig å ruste opp hjemmetjenesten. Vi 
ser med bekymring på at det vil bli en stor økning i antall overliggerdøgn på sykehus, noe som vil 
gjøre innsparingen i dette tiltaket mindre. Vi vet at dette er usikkert, men vi mener en nedbygging av 
ansatte og kompetanse er risikabelt med tanke på den demografien vi har (antall eldre over 80 år). I 



tillegg vil det å «kjøpe» overliggerdøgn av oss selv være rimeligere enn å ha overliggerdøgn på 
sykehuset (1700 kroner rimeligere enn sykehus). Et annet perspektiv vi ber om en vurdering på, er 
om enkelte av rommene kan bli tatt i bruk som trygghetsboliger. Det er også viktig at vi ser denne 
omorganiseringen i sammenheng med oppbygging av velferdsteknologi. Formannskapet er 
fullstendig klar over at vi må redusere kostnadene tilsvarende det som ligger inne i forslaget.  

 

21. Frivilligssentral: 

Formannskap ønsker å bevare frivilligsentralen, vil kunne føre til økte utgifter andre steder i 
kommunen. Vi ber om en oversikt over de oppgaver som frivilligentralen gjør i dag. Samtidig ønsker 
vi en utredning i samarbeid med stifterne av frivilligsentralen, Mo Sanitetsforening og Norsk 
Folkehjelp Odal, der vi ser på hvordan dette kan driftes i framtiden. Vil det være hensiktsmessig å 
finne rom for et tilskudd til Odal kompetansesenter, som kan drifte sentralen? Er det også mulig at 
frivilligsentralen kan være vertskap for en Bua-ordning?  

 
 
26.11.2019 Formannskapet 
 
Lise Selnes fremmet følgende forslag: 

312: Sykehjem, forslag om nedleggelse av 10 sykehjemsplasser: 

Omorganisering av eldreomsorg 

Formannskapet ber administrasjonen finne mulige måter å drifte de ti foreslått nedlagte 
sykehjemsplassene på. Er det mulig at fem av ti plasser leies ut til nabokommuner? På den måten vil 
vi opprettholde arbeidsplassene, samtidig som det vil være mulig å ruste opp hjemmetjenesten. Vi 
ser med bekymring på at det vil bli en stor økning i antall overliggerdøgn på sykehus, noe som vil 
gjøre innsparingen i dette tiltaket mindre. Vi vet at dette er usikkert, men vi mener en nedbygging av 
ansatte og kompetanse er risikabelt med tanke på den demografien vi har (antall eldre over 80 år). I 
tillegg vil det å «kjøpe» overliggerdøgn av oss selv være rimeligere enn å ha overliggerdøgn på 
sykehuset (1700 kroner rimeligere enn sykehus). Et annet perspektiv vi ber om en vurdering på, er 
om enkelte av rommene kan bli tatt i bruk som trygghetsboliger. Det er også viktig at vi ser denne 
omorganiseringen i sammenheng med oppbygging av velferdsteknologi. Formannskapet er 
fullstendig klar over at vi må redusere kostnadene tilsvarende det som ligger inne i forslaget.  

 

 
 
Lise Selnes fremmet følgende forslag: 

062:Frivilligssentral: 

Formannskap ønsker å bevare frivilligsentralen, vil kunne føre til økte utgifter andre steder i 
kommunen. Vi ber om en oversikt over de oppgaver som frivilligentralen gjør i dag. Samtidig ønsker 
vi en utredning i samarbeid med stifterne av frivilligsentralen, Mo Sanitetsforening og Norsk 
Folkehjelp Odal, der vi ser på hvordan dette kan driftes i framtiden. Vil det være hensiktsmessig å 
finne rom for et tilskudd til Odal kompetansesenter, som kan drifte sentralen? Er det også mulig at 
frivilligsentralen kan være vertskap for en Bua-ordning?  

 

 
 
Gunnar Nygård fremmet følgende forslag:  



Formannskapet ber administrasjonen utrede og synliggjøre konsekvensene av kutt i stilling 
kultursjef/rammekutt kultur og legge dette fram for utvalg for oppvekst og kultur innen første kvartal 
2020. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling med tilleggsforslag vedtatt mot 2 stemmer 
 
FS-091/19 Vedtak: 
Formannskapet innstiller  følgende punkter: 

Driftsbudsjettet 2020: 
1. Kommunestyret vedtar et driftsbudsjett på 309,1 mill. kr i henhold til bevilgningsoversikt: 

 
 

 

2. Kommunestyret vedtar å fordele 309,1 mill.kr fra budsjettskjema 1B på følgende måte: 

 
 

3. Kommunestyret vedtar å bruke 6,074 mill kr av disposisjonsfondet til saldering i 2020. 

Investeringsbudsjettet 2020: 
4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2020 med totale investeringer i 

anleggsmidler på 86,1mill. kr i henhold til bevilgningsoversikt investeringsbudsjett: 



 
 
 
 

 
Investeringene fordeler seg på prosjekter  
 



 
 

5. Kommunestyret vedtar en utlånsramme på 25 mill.kr for startlån 2020 
6. Kommunestyret vedtar låneopptak på 7,34 mill. kr til investeringer i anleggsmidler og 25 

mill. kr til startlån. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak. 
7. Inntekter ved salg av eiendom inntil til sammen 76,2 mill. kr avsettes til ubundet 

investeringsfond. 

Økonomiplan: 
8. Kommunestyret vedtar økonomiplan 2020-2023. 



Skatt: 
9. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2020 etter de maksimale satser som Stortinget 

vedtar. 

Eiendomsskatt: 
10. I medhold av eiendomsskatteloven§§ 2 og 10 videreføres i 2020 utskriving av 

eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen, jfr §3 bokstav a. 

Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendeler i 2020 
(overgangsregel til esktl. §§3 og 4, første ledd, første pkt) 

11.  Generell skattesats settes til 6 promille (esktl §13). For bolig-, fritids- og 
landbrukseiendommer settes satsen til 5 promille. Skattesatsen på det særskilte 
skattegrunnlaget er 6 promille (overgangsregel til esktl.§§3 og 4, første ledd siste pkt) 

Bolig – og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr 0,- 
12. I medhold av eiendomsskatteloven §7 bokstav a og b fritas bygning som har historisk verdi 

og eiendommer eid av stiftelser eller organisasjoner med å sikte på å gagne kommune, 
fylke eller stat for eiendomsskatt. 

13. Eiendomsskatten skal betales i 4.terminer (ekstl §25). 

Delegering, utredning og organisering: 
14. Kommunestyret delegerer til formannskapet å foreta budsjettreguleringer i driftsbudsjettet 

mellom hvert rammeområde. 
15. Kommunestyret delegerer til rådmannen å foreta budsjettreguleringer i driftsbudsjettet 

innen hvert rammeområde. 
16. Kommunestyret delegerer til rådmannen å fordele avsatt lønnsavsetning ut på de enkelte 

ansvarene i budsjettet. 
17. Kommunestyret delegerer til rådmannen å fordele avsatt sykelønnsrefusjon ut på de 

enkelte ansvarene i budsjettet. 
18. Kommunestyret vedtar opptak av kassekreditt på inntil 30 mill. kr. 

Kontroll og revisjon: 
19. Kommunstyret vedtar følgende ramme for budsjett til kontroll- og tilsyn. 

 

 

 

20.  Sykehjem, forslag om nedleggelse av 10 sykehjemsplasser: 

Omorganisering av eldreomsorg 

Formannskapet ber administrasjonen finne mulige måter å drifte de ti foreslått nedlagte 
sykehjemsplassene på. Er det mulig at fem av ti plasser leies ut til nabokommuner? På den måten vil 
vi opprettholde arbeidsplassene, samtidig som det vil være mulig å ruste opp hjemmetjenesten. Vi 
ser med bekymring på at det vil bli en stor økning i antall overliggerdøgn på sykehus, noe som vil 
gjøre innsparingen i dette tiltaket mindre. Vi vet at dette er usikkert, men vi mener en nedbygging av 
ansatte og kompetanse er risikabelt med tanke på den demografien vi har (antall eldre over 80 år). I 



tillegg vil det å «kjøpe» overliggerdøgn av oss selv være rimeligere enn å ha overliggerdøgn på 
sykehuset (1700 kroner rimeligere enn sykehus). Et annet perspektiv vi ber om en vurdering på, er 
om enkelte av rommene kan bli tatt i bruk som trygghetsboliger. Det er også viktig at vi ser denne 
omorganiseringen i sammenheng med oppbygging av velferdsteknologi. Formannskapet er 
fullstendig klar over at vi må redusere kostnadene tilsvarende det som ligger inne i forslaget.  

 

21. Frivilligssentral: 

Formannskap ønsker å bevare frivilligsentralen, vil kunne føre til økte utgifter andre steder i 
kommunen. Vi ber om en oversikt over de oppgaver som frivilligentralen gjør i dag. Samtidig ønsker 
vi en utredning i samarbeid med stifterne av frivilligsentralen, Mo Sanitetsforening og Norsk 
Folkehjelp Odal, der vi ser på hvordan dette kan driftes i framtiden. Vil det være hensiktsmessig å 
finne rom for et tilskudd til Odal kompetansesenter, som kan drifte sentralen? Er det også mulig at 
frivilligsentralen kan være vertskap for en Bua-ordning?  

 
22. Formannskapet ber administrasjonen utrede og synliggjøre konsekvensene av kutt i stilling 
kultursjef/rammekutt kultur og legge dette fram for utvalg for oppvekst og kultur innen første kvartal 
2020. 
 

 
 
Saksopplysninger: 
I følge kommuneloven skal kommunestyret hvert år før årsskifte vedta et årsbudsjett og en 
økonomiplan for de fire neste årene. De siste årene har Nord-Odal kommune hatt en mer aktiv 
satsning på samfunnsutvikling. Det er helt klart at hvis vi ikke klarer å snu den utviklingen vi har sett 
de siste årene vil vi aldri få hodet over vannet økonomisk og ressursmessig. Nedgangen i 
innbyggertall og endring i befolkningssammensetningen er vår største utfordring og det viktigste vi 
kan gjøre i årene fremover er å legge forholdene til rette for nye boliger og næringsarealer/lokaler, 
bistand til næringslivet, sentrumsnære leiligheter for eldre slik at de kan bo hjemme lengst mulig, 
kollektivtilbud m.m. 
 
Viktige forutsetninger for budsjettet: 
 
Fond: For å kunne si at kommuneøkonomien er sunn burde det kunne budsjetteres med et netto 
driftsresultat på 1,75% av brutto driftsinntekter. For Nord-Odal sin del betyr dette et netto 
driftsresultat på ca. 7,4 mill kroner pr. år. Istedenfor foreslås det å bruke 6,2 mill kr av 
disposisjonsfond i 2020 for å saldere budsjettet.  
 
Rammeoverføringer: Rammetilskuddet er i planperioden lagt inn med KS sin prognosemodell som 
utgangspunkt. Totalt for 2020 er det lagt inn 203,6 mill kr. 
 
Prisstigning: Det er ikke lagt inn noen generell prisstigning i økonomiplanperioden. 
 
Lønnsvekst: Det er lagt til grunn en årslønnsvekst på ca 3% i økonomiplanperioden. 
 
Befolkningsutvikling: Det er ikke lagt inn noen forutsetninger om generell befolkningsvekst i 
planperioden. 
 
Skatt: Regjeringens skatteanslag på 111 mill kr er lagt inn som en forutsetning i 2020. I tillegg er det 
lagt inn 3,5 mill kr i skatteinntekter utover dette basert på historiske tall. 
 



Eiendomsskatten i 2020-2023 foreslås med følgende promille: 
· Bolig, fritidsboliger og landbrukseiendommer 5 promille for 2020 og 4 promille fra 2021 
· Næringseiendommer og energianlegg 6 promille 
· Det innføres en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent i takstene for bolig-, fritids- og 

landbrukseiendommer. 

 
Skjønnsmidler: Det er budsjettert med 2 mill kr i skjønnsmidler for 2020, og 1 mill kr for hvert av de 
resterende årene i økonomiplanperioden. 
 
Rente: Nye låneopptak er budsjettert med en rente på 2,3% i hele planperioden. 
 
Rådmannens forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 kan vises på følgende måte for 
hvert av rammeområdene: 
 

 
 
Saksvurdering:  
 
Konklusjon: 
 
  
 
Saken er elektronisk godkjent av leder. 
 
Vedlegg:   
17.11.2019 Budsjettdokument 2020-2023 1444303 
17.11.2019 Budsjettdokument 2020-2023 1444303 
17.11.2019 Saksutskrift - Sak N-45-19 Budsjett for kontroll- og 

revisjonsarbeidet 2020_ 
1444304 

17.11.2019 Saksutskrift - Sak N-45-19 Budsjett for kontroll- og 
revisjonsarbeidet 2020_ 

1444304 

 
 
 
 
 
 
 


