
Handlings- og 
økonomiplan 
med budsjett
2022 - 2025

Rådmannens forslag 27.10.21 



Datoer/frister
20.9. Ledersamling - tema økonomi
22.9. Oppsummeringsmøte etter ledersamlingen
13.10. Forslag til Statsbudsjett blir lagt fram
22.10. Ferdig skrevet endelig dokument til FSK
27.10. Formannskapet (utvidet) Legge fram rådmannens forslag
1.11. Komiteene Budsjett-bearbeiding
10.11. Formannskapet (utvidet) Budsjettforslag fra politikerne
15.11. Kommunestyret Budsjett-orientering
24.11. Formannskapet (utvidet) Sluttbehandle handlings- og økonomiplan med budsjett
30.11. Utsendelse til alminnelig ettersyn
6.12. Komiteene Budsjett-bearbeiding
13.12. Kommunestyret Sluttbehandle handlings- og økonomiplan med budsjett

Framdriftsplan



Utgangspunktet –
endringer i forutsetninger

• Godt grunnlag i økonomiplanen 2021 -2024

• Tilskudd til ressurskrevende tjenester 16,5 
millioner kroner lavere enn forutsatt

• Drift av Hovlitunet 10 millioner kroner 
dyrere enn forutsatt



Utgangspunktet –
behovet for langsiktighet

• Tiltak for 2022 – 2025 må:

o Ha varig effekt

o Bygge opp under ønsket retning for 
lokalsamfunnet

 Kommuneplanens samfunnsdel

 Søndre Land i møte med framtida

 Folkehelse Søndre Land 2025



Scenarier befolkningsutvikling
0 – 18 år



Scenarier befolkningsutvikling
18 – 67 år



Scenarier befolkningsutvikling
80 år og eldre





Dilemmaer når rammene blir mindre

• Hvordan klare å prioritere 
forebygging og tidlig innsats?

• Hvordan finne rom for 
tjenesteutvikling og 
samfunnsutvikling?

• Tør vi å utfordre det lovpålagte hvis vi 
ser at andre prioriteringer er bedre 
for dem vi er til for?

• Kan vi ta oss råd til å opprettholde 
dagens struktur - eksempelvis i 
skole?

• Hvordan unngå kamp mellom 
generasjonene om ressurser?

• Med svært lave frie inntekter, hvor 
lenge kan vi unngå på nytt å ta opp 
spørsmålet om eiendomsskatt?



Status per 2. tertial 2021



Mål for langsiktige økonomiske 
nøkkeltall

• Bufferfond tilsvarende stresstest ved årets slutt
o Forutsatt oppfylt per 31.12.22

• Avsetning til inflasjonsfond fra og med 2023 (7 mill. kroner 
årlig)

• Disposisjonsfond (ekskl. pensjonsfond, bufferfond og 
inflasjonsfond) på minimum 3 % av brutto driftsinntekter
o Forutsatt oppfylt innen utgangen av 2025

• Netto lånegjeld ikke overstige 120 % av brutto 
driftsinntekter neste 10 år
o Status 2022 – 2025: 134 %

o Reduksjon 2025 



Mål for langsiktige økonomiske 
nøkkeltall forts.

• Investeringer ikke overstige 5,5 % av brutto driftsutgifter
o Ligger over i perioden

• Brutto driftsutgifter ikke overstige 92,5 % av brutto drifts- og 
finansinntekter
o Forutsatt oppfylt gjennom perioden

• Netto driftsresultat minimum 2,4 % av brutto driftsinntekter
o Forutsatt oppfylt gjennom perioden

OPPSUMMERING:
• Solid økonomi
• Høyt investeringsnivå og høy netto lånegjeld
• Tilfredsstillende netto driftsresultat gitt at budsjettrammer 

overholdes



Skatt, rammetilskudd m.m.

Rammetilskudd økt med 4 millioner kroner sammenlignet med 
avgått regjerings forslag til statsbudsjett.



Øvrige inntekter

• Avkastning plasseringer: 13 mill. kr. i 2022
o Forutsatt avsatt 3,5 mill. kr. til bufferfond og 9,5 mill. kr. til bruk i drift

• Vann og avløp
o Uendrede abonnementsgebyr
o Volumavhengig vann + 12,4 %
o Volumavhengig avløp + 12,7 %
o Normalhusholdning:

 Økning vann 6,1 %
 Økning avløp 5,7 %

• Tilknytningsavgifter – deles i to satser
o Lav sats (områder med utbygd infrastruktur) – kr 25 000 per boenhet (uendret)
o Høy sats (områder uten utbygd infrastruktur – kr 50 000 per boenhet

• Slamtømming - uendret
• Feiing + 5,7 %
• Renovasjon + 5,0 %
• Byggesaksbehandling m.m. tilpasset nabokommuner



Fondsavsetninger



Budsjettoversikt drift



Ledelse og felles - drift



Stab og støtte drift



Utvikling drift

• Krevende med 
manglende 
midler til drift, 
bl.a. 
Bolystsatsingen



Rådmannsgruppe drift



Politisk ledelse drift



Barnehage drift

• Nedlegging av 
Vestsida 
barnehage fra 
01.08.22

• Usikkerhet om 
utgifter til 
barnevern og 
konsekvenser av 
barnevern-
reformen



Skole drift

• Usikkerhet 
om 
kommunen 
mottar 
antallet 
flyktninger 
det er gitt 
tilsagn om



Mestring og velferd drift

• Kompensert 10 
mill. kr. av 
redusert 16,5 
mill. kr. i tilskudd 
ressurskrevende 
tjenester

• Kompensert 4,5 
mill. kr. av 9 mill. 
kr. av merutgifter 
Hovlitunet

• Forutsatt 
oppstart av fase 
3 av 
«Bærekraftige 
tjenester i 
Søndre Land» 
november 2021



Lokalsamfunn drift

• Ikke 
kompensert 
1,5 mill. kr. 
for økte 
strømutgifter



Handlingsplan

Handlingsplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan med budsjett 2022 - 2025 .pdf


Investeringer

Investeringsoversikt
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