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Nr T Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

7 I 28.08.2017 Vestre Slidre kommune Budsejttframlegg IKS Valdres 
Brannvesen sus 

6 I 29.08.2017 Sør-Aurdal kommune Budsjettforslag innkjøp og FOKVA 
8 I 31.08.2017 Nord-Aurdal kommune Budsjett for interkommunale 

samarbeid fra NAK 
9 I 31.08.2017 Vang kommune VGIS Budsjettforslag 2018. 
4 I 24.10.2017 NAV Sak frå Nav - saksutgreiing låneopptak 

til vidare utlån 
10 I 14.11.2017 Fylkesmannen i Oppland 

Samordnings- og 
beredskapsstaben 

Innsending av Årsbudsjett for 2018 og 
Økonomiplan for 2018-2021 

11 X 21.11.2017  Budsjett 2018 - økonomiplan 2018 - 
2021 - Etnedal kyrkjelege fellesråd 

 
 
Saksopplysningar: 

Budsjettprosessen 2018 starta med at rådmannen ga frist for innspel til einingane. Alle 
innspela vart tekne med til dialogseminar i møterom ved Etnedalshallen 8. juni 2017.  
Administrasjonen jobba med signala frå dette møtet og eigne prioriteringar utover hausten, og 
etter administrativt budsjettseminar på Gjøvik 19. og 20. oktober var grunnlaget for eit 



budsjett i balanse til formannskapet lagt. Formannskapet hadde drøftingsmøte om budsjett den 
26. oktober 2017. 
 
Rådmannen legg fram budsjett for 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 der alle innspel i 
prosessen er vurderte. Prinsippet i budsjettet er vidareføring av noverande aktivitetsnivå.  
 
Tidlegare år har meirinntekter på flyktningar, dvs skilnaden mellom statstilskot flyktningar og 
utgifter på flyktningtenesten har vorte sett av til fond. Dette til tross for at flyktningane har 
representert meirutgifter både på lækjarteneste, helsestasjonen, barnehage osb. I budsjettet for 
2018 er dette prinsippet endra slik at meirinntekta no går inn i drifta av kommunen. 
 
Netto driftsresultat i rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2018 er minus 2,585 mill kr. For 
dei andre åra i økonomiplanen er beløpa minus 1,909 mill kr i 2019, minus 3,587 mill kr i 
2020 og minus 7,957 mill kr  i 2021. 
 
Rådmannen legg fram eit investeringsbudsjett med ei brutto investeringsramme på 43,0 mill 
kr i 2018. For dei neste åra i økonomiplanen er beløpa 37,8 mill kr i 2019, i 2020 17,9 mill kr 
og i 2021 14,0 mill kr. Av dette er investeringar knytt til vatn- og avløpsløysing på Lenningen 
til saman 61,7 mill kr i planperioden. 
 
Låneopptak i rådmannen sitt framlegg i 2018 er 24,4 mill kr. I tillegg blir det teke opp 1 mill 
kr i lån til vidare utlån. 
 
 
Vurdering: 

Det er eit stramt budsjett som no ligg føre. Men i høve til tidlegare år har no marginane snudd. 
Til tross for god økonomistyring i alle år viser tabellane at det no er naudsynt å spenne inn 
livreima.  
 
Økonomiplanen viser eit budsjettert meirforbruk i alle åra i økonomiplanen med noverande 
kostnads- og tenestenivå. Etnedal kommune har dei siste åra hatt gode økonomiske resultat, 
og har eit bra disposisjonsfond og god likviditetsreserve. Årsaka til resultata dei siste åra er 
nøktern og god drift, men også på grunn av betydelege inntekter knytt til flyktningar og 
integrering. Dette går fram av både rekneskap, årsmeldingar og budsjett for tidlegare år. Dei 
utfordringane me ser i økonomiplanen for 2018 – 2021 er difor ikkje ukjende. 
 
Rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett i planperioden viser at Etnedal kommune kan 
oppretthalde eit godt tenestetilbod i økonomiplanperioden. For 2018 gjer rådmannen 
unntaksvis framlegg om å bruke vel 2,7 mill kr av disposisjonsfondet til drift. Dette blir gjort 
med bakgrunn i tilrådinga om at Etnedal kommune startar ein driftstilpassingsprosess. Det er 
rådmannen si vurdering at det er naudsynt med ein driftstilpassingsprosess i 2018 og vidare 
for å møte framtidige økonomiske rammer. Prosessen vil måtte resultere i ein betydeleg 
reduksjon av framtidig kostnadsnivå og/eller auke av inntekter. Dette er avgjerande for at 
Etnedal kommune framleis skal kunne gje gode tenester i åra ut over planperioden. 
 
I rådmannen sitt framlegg til budsjett er desse postane innarbeidde: 



Nedbetaling lån forskot spelemidlar skytehall dekt av disp.fond -2 000 000

Ytterlegare bruk av disp. fond i påvente av driftstilpasning 2018 -705 146

Abb. og lisensar, ansvar 132, nedjusterte med sparefokus -50 000

Tiltaksbudsjett politiske arbeidsgrupper redusert til 150.000 -350 000

Etnedal Aktiv, auke eigenbetaling ansvar 315 -10 000

Reduksjon NAV-budsjett,grunngjeving effekt satsing integrering -293 000

Endring måltidstidspunkt på sjukeheimen 220 000  
 
 
Rådmannen har i budsjettet for 2018 ikkje funne rom for å ta inn desse postane: 

Bemanning nye omsorgsbustder frå 01.04.18 (år = 1.980.000) 1 485 000

Leigeinntekter nye omsorgsbustader (5.000 x 3 x 8 mnd) -120 000

Private vegar, reduksjon -50 000

Sommarvikarar ikkje lagt inn 0

Investeringar kyrkjeleg fellesråd er ikkje lagt inn i inv.bud/dr.bud. renter og avdrag 0  
 
Etter at økonomiplanen dei komande åra er salderte med bruk av disposisjonsfond, vil 
disposisjonsfondet etter utløpet av perioden (føresett ikkje brukt til andre føremål i same 
perioden) vera vel 16,5 mill kr.  
 
Det er innarbeidd føresetnader om utbygging av vatn og avløp på Lenningen i 
økonomiplanperioden. Desse representerer ei utfordring, men også inntekter. Det er 
marknaden og utbyggjarane som i hovudsak styrer utviklinga og framdrift i prosjektet, og 
også om dette er eit prosjekt som let seg realisere. Etnedal kommune har starte med revidering 
av arealdelen av kommuneplanen, og prosessen knytt til denne vil gje svar på ambisjonsnivået 
på utbygginga i området. Rådmannen vil presisere at både inntektspotensialet og tidspunktet 
for dette er svært usikkert ved utbygging av vatn og avløp på Lenningen.  
Framlegg til vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtek at utskriving av eigedomsskatt på verk og bruk etter 
eigedomsskattelova §12 e) i 2018 blir gjort med 7o/oo. 
Ved utskriving av eigedomsskatt på andre skatteobjekt blir det nytta ein sats på 4 o/oo. 
 

2. Kommunestyret vedtek framlegg til driftsbudsjett for 2018 med slike netto 
utgiftsrammer: 
 



BUDSJETT 2018 - NETTO UTGIFTSRAMME

Omr Namn Beløp

10 Politisk styring 1 573 564         

12 Administrativ leiing og fellesutgifter 21 370 992       

20 Skule 17 938 970       

21 Barnehage 7 599 795         

22 Kultur 2 678 112         

30 Familie og helse 21 088 733       

31 Omsorg og rehabilitering 28 319 283       

32 Nav 3 000 000         

40 Plan og næring 6 248 000         

42 Kommunale bygg - drift og vedlikehald 4 367 418         

43 Kommunale bygg - energi 1 986 000         

50 Kyrkjeleg fellesråd 2 100 000         

80 Finansiering (118 270 867)    
 

3. Kommunestyret vedtek framlegg til investeringsbudsjett for 2018 med eit låneopptak 
på kr 24.409.400 som samlefinansiering av investeringar. I tillegg blir det teke opp kr 
1.000.000 til vidare utlån. 

 
4. Kommunestyret fastset godtgjersla til ordføraren for 2018 til kr. 

 
5. Kommunestyret vedtek framlegg til økonomiplan drift og investering for 2018 – 2021 

som ho ligg føre. 
 
 
 
 
 
28.11.2017 Formannskapet 

 

Behandling: 

 
Marie Bjørnødegård stilte spørsmål ved sin habilitet i forhold til behandling av overføring til 
Kyrkjeleg Fellesråd, rammeområde 50 i driftsbudsjett for 2018, samt til behandling av 
bevilgninger til Kyrkjeleg Fellesråd i investeringsbudsjettet for 2018. 
 
Formannskapet viser til vurdering av tilsvarende forhold i sak 023/16, Budsjett 2017, 
økonomiplan 2017-2020. 
 
Formannskapet erklærte Marie Bjørnødegård inhabil 
ENSTEMMIG  
 
Ordfører deltok ikke ved fastsettelse av ordførerens godtgjørelse for 2018. 
Formannskapet viser til tilsvarende vurdering i sak 023/16, Budsjett 2017 - økonomiplan 
2017-2020. 
 
Rådmannen opplyste om følgende nye opplysninger etter at rådmannens forslag til budsjett 
2018 og økonomiplan 2018-2021 er sendt ut til formannskapet; 
 
 



1. Husbanken har gitt tilsagn om tilskudd til tilbygg Kirkevoll på kr. 5.058.000. I 
rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2018 er tilskudd lagt inn med kr. 
4.300.000. 
Rådmannen tilrår at formannskapet endrer tilskuddsbeløp i investeringsbudsjett 2018 
med kr.750.000 i samsvar med tilsagn fra Husbanken. Bruk av disposisjonsfond 
reduseres tilsvarende.  
 
Forslaget ble tatt til avstemming 
ENSTEMMIG VEDTATT 

 
2. I rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2018 er det lagt inn salgsinntekter 

knyttet til salg av brannstasjon til Valdres Brannvesen IKS med kr. 4.000.000 
Foreløpig takst viser at dette beløpet utgjør kr. 6.300.000 inkl. biler og utstyr. 
Rådmannen presiserer at det kan bli foretatt mindre justeringer i beløpet etter endelig 
gjennomgang. 
Rådmannen tilrår at formannskapet endrer salgsinntekter i investeringsbudsjett 2018 
med kr. 2.300.000 i samsvar med mottatt takst. Bruk av disposisjonsfond reduseres 
med kr. 180.000. Låneopptak reduseres med kr. 2.120.000.  

 
Forslaget ble tatt til avstemming 
ENSTEMMIG VEDTATT 

 
3. Rep. skapet i IKT Valdres IKS behandlet budsjett 2018 og økonomiplan i møte 

22.11.17. Representantskapets vedtak medfører en økning i kostnadene på kr. 125.000 
i forhold til beløp innarbeidet i rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2018 
Rådmannen tilrår at formannskapet øker rammeområde 12 Administrativ leiing og 
fellesutgifter med kr.125.000 i samsvar med dette. Bruk av disposisjonsfond økes 
tilsvarende.  

 
Forslaget ble tatt til avstemming 
ENSTEMMIG VEDTATT 

 
4. I rådmannens forslag til driftsbudsjett er det forutsatt låneopptak med 26.124.600 i 

2017. Etnedal kommune har ubrukte lånemidler på kr. 11.623.100. I samsvar med 
kommunerevisjonens anbefalinger tilrår rådmannen at låneopptak for 2017 blir foretatt 
med kr. 14.501.500. 
Avdrags- og renteutgifter i driftsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 reduseres 
som en konsekvens av dette med kr. 220.800. Bruk av disposisjonsfond reduseres 
tilsvarende. 

 
Forslaget ble tatt til avstemming 
ENSTEMMIG VEDTATT 

 
Ordfører orienterte om følgende nye opplysninger:  
 

5. På grunn av stort investeringsbehov i VOKKS drøftet styret utbyttepolitikken 
framover. Signaler tilsier at utbyttet kan bli redusert. I rådmannens forslag til 
driftsbudsjett for 2018 er utbytte fra VOKKS innarbeidet med samme beløp som for 
2016. 
.  
Ordfører tilrår at formannskapet ikke endrer budsjettert utbytte i driftsbudsjettet for 
2018, men at dette avventes til regnskapet for VOKKS for 2017 er godkjent. 



 
Forslaget ble tatt til avstemming 

 ENSTEMMIG VEDTATT 
 

Innspill i formannskapsmøtet 
 

6. Bemanning av omsorgsboliger 
Forslag fra ordfører:  
Bemanning av omsorgsboliger innarbeides i budsjettet fra 01.04.18 med kr.1.485.000, 
samt forventede leieinntekter. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond   
ENSTEMMIG VEDTATT 

 
7. Sommerjobb for ungdom 

Forslag fra SP:  
Det budsjetteres med kr. 100.000 til sommerjobber for ungdom i Etnedal. Tiltaket 
finansieres ved bruk av disposisjonsfond   
VEDTATT MOT 2 STEMMER 

 
8. Private veger 

Forslag fra SP:  
Tilskudd til private veger budsjetteres med kr. 50.000,- Tiltaket finansieres ved bruk 
av disposisjonsfond 
Forslaget FALT mot 2 stemmer 

 
9. Nytt punkt i vedtaket 

Kommunestyret ber om at administrasjonen på alle nivå i organisasjonen, fortsetter 
arbeidet med å tilpasse tjenestetilbud og driftsnivå til framtidige rammebetingelser. 
ENSTEMMIG VEDTATT 

 
10. Kyrkjeleg Fellesråd: 

Kr. 1.875.000 legges inn i investeringsbudsjettet for 2018 knyttet til ekstraordinært 
vedlikehold ved Nord-Etnedal kyrkje. Beløpet finansieres ved refusjon av 
merverdiavgift med kr. 375.000 og bruk av lån på kr. 1.500.000. 
ENSTEMMIG VEDTATT 

 
Marie Bjørnødegård deltok ikke i behandlingen av dette punktet. 
 

Avstemmingsprosedyre: 
 
Forslag 1-10 ovenfor ble tatt til avstemming enkeltvis 
 
Pkt 1. i rådmannens forslag til vedtak ble satt til avstemming 
ENSTEMMIG VEDTATT 
 

Pkt. 2 i rådmannens forslag til vedtak med endringer 1-10 ovenfor ble satt til avstemming 
samlet, bortsett fra rammeområde 50 Kyrkjeleg Fellesråd. 
ENSTEMMIG VEDTATT 
 
Rammeområde 50 Kyrkjeleg Fellesråd ble tatt til avstemming. 
ENSTEMMIG VEDTATT 
Marie Bjørnødegård deltok ikke under dette punktet. 
 



Pkt. 3 i rådmannens forslag til vedtak ble tatt til avstemming. 
ENSTEMMIG VEDTATT 
Marie Bjørnødegård deltok ikke under dette punktet. 
 
Fastsettelse av godtgjørelse til ordfører ble satt til avstemming 
ENSTEMMIG VEDTATT 
Ordføreren deltok ikke under dette punktet 
 
Pkt. 5 i rådmannens forslag til vedtak ble tatt til avstemming 
ENSTEMMIG 
Marie Bjørnødegård deltok ikke under dette punktet. 
 
 
FS-016/17 Vedtak: 

 
Vedtak i formannskapet: 

 

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte slik vedtak: 
 

1. Kommunestyret vedtar at utskriving av eiendomsskatt på verk og bruk etter 
eigedomsskattelova §12 e) i 2018 blir gjort med 7o/oo. 
Ved utskriving av eiendomsskatt på andre skatteobjekt blir det benyttet en sats på 4 
o/oo. 

 
2. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2018 framlagt av rådmannen med følgende 

endringer; 
 

a) Budsjettramme for rammeområde 12 Administrativ ledelse og fellesutgifter økes med 
kr.125.000 til IKT. Bruk av disposisjonsfond økes tilsvarende.  

 
b) Bemanning av omsorgsboliger innarbeides i budsjettet fra 01.04.18 med kr.1.485.000, 

Leieinntekter innarbeides i budsjettet med kr. 160.000. Kr. 1.485.000 budsjetteres på 
rammeområde 31. Leieinntekter kr. 160.000 budsjetteres på rammeområde 42. Netto 
budsjettøkning kr. 1.325.000 finansieres ved bruk av disposisjonsfond.  

 
c) Kr. 100.000 til legges inn i driftsbudsjettet til sommerjobber for ungdom i Etnedal. 

Tiltaket budsjetteres til rammeområde 12 og finansieres ved bruk av disposisjonsfond   
 

d) Avdrags- og renteutgifter i driftsbudsjett 2018 reduseres med kr. 228.500 som en 
konsekvens av lavere låneopptak i 2017. Endringen budsjetteres på rammeområde 80, 
og bruk av disposisjonsfond reduseres med tilsvarende beløp. 
 

e) Budsjettert utbytte fra VOKKS i driftsbudsjettet for 2018 opprettholdes inntil 
regnskapet for VOKKS for 2017 er godkjent og utbytte er fastsatt. 

 
Driftsbudsjett 2018 vedtas med slike netto utgiftsrammer: 
 



BUDSJETT 2018 - NETTO UTGIFTSRAMME

Omr Namn Beløp

10 Politisk styring 1 573 564         

12 Administrativ leiing og fellesutgifter 21 595 992       

20 Skule 17 938 970       

21 Barnehage 7 599 795         

22 Kultur 2 678 112         

30 Familie og helse 21 088 733       

31 Omsorg og rehabilitering 29 804 273       

32 Nav 3 000 000         

40 Plan og næring 6 348 000         

42 Kommunale bygg - drift og vedlikehald 4 107 418         

43 Kommunale bygg - energi 1 986 000         

50 Kyrkjeleg fellesråd 2 100 000         

80 Finansiering (119 820 857)    
 

 
3. Kommunestyret vedtar forslaget til investeringsbudsjett for 2018 fra rådmannen med 

følgende endringer: 
 

a) Tilskuddsbeløp i investeringsbudsjettet for 2018 økes med kr.750.000 i samsvar med 
tilsagn fra Husbanken knyttet til nybygg på Kirkevoll. Bruk av disposisjonsfond 
reduseres tilsvarende. 
 

b) Salgsinntekter i investeringsbudsjett 2018 økes med kr. 2.300.000 i samsvar med 
mottatt takst på eiendeler som skal overføres Valdres Brannvesen IKS. Bruk av 
disposisjonsfond reduseres med kr. 180.000. Låneopptak reduseres med kr. 2.120.000. 

 
c) Kr. 1.875.000 legges inn i investeringsbudsjettet for 2018 knyttet til ekstraordinært 

vedlikehold ved Nord-Etnedal kyrkje. Beløpet finansieres ved refusjon av 
merverdiavgift med kr. 375.000 og bruk av lån på kr. 1.500.000. 
 
Kommunestyret vedtar et låneopptak på kr 23.789.400 som samlefinansiering av 
investeringar. I tillegg blir det teke opp kr 1.000.000 til vidare utlån. 

 
4. Kommunestyret fastsetter godtgjørelsen til ordfører for 2018 til kr. 658.000 

 
5. Kommunestyret vedtar framlegg til økonomiplan drift og investering for resterende 

økonomiplanperiode slik denne framgår av budsjettdokumentet.   
 

6. Kommunestyret ber om at administrasjonen på alle nivå i organisasjonen fortsetter 
arbeidet med å tilpasse tjenestetilbud og driftsnivå til framtidige rammebetingelser.  

 
 
 
 


