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MIDLER TIL UTLÅN OG TILSKUDD TIL ENKELTPROSJEKTER - HUSBANKEN  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 16/537 /U71/ 

 

Sektor: NAV        

 

Saksbehandler: LBP 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

43/16 Formannskapet 01.12.2016 

/ Kommunestyret  

 

Rådmannens innstilling: 

1. Det søkes om opptak av to millioner kroner fra Husbanken som skal brukes til 

videreutlånsmidler til startlån for enkelt personer. 

2. Det søkes om fire hundre tusen kroner fra Husbanken, som skal brukes til tilskudd til 

etablering og tilskudd til tilpassing av bolig for enkelt personer.   

 

 

 

Vedlegg: 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

Aremark kommune ble i 2015 innvilget to millioner kroner til videreutlån (startlån), og to 

hundre tusen kroner til tilskudd (tilskudd til etablering og tilskudd til tilpassing av bolig). Det 

er ca. 1.109.414,- igjen av midler til startlån og ca. 61.402,- igjen til tilskudd i 2016. 

 

Som et ledd i Aremark kommunes utbygging og utvikling av VA området erfarer vi en økning 

av henvendelser til NAV-kommunal, fra økonomisk vanskeligstilte familier. Disse familiene 

har ingen egne midler til å dekke denne utgiften, og enkelte er i en situasjon som gjør det 

vanskelig for dem å låne penger i andre finans institusjoner. Det er forventet flere 

henvendelser angående dette i tiden fremover 2016/2017. 

Formålet til husbanken er at startlån og tilskudd skal bidra til gode løsninger for varig 

vanskeligstilte på boligmarkedet slik at de kan få et trygt og godt boforhold. For å unngå at 

enkelte havner i en ytterligere økonomisk problematisk situasjon, vurderer NAV-kommunal at 

det er nødvendig å søke husbanken om ytterligere midler. På denne måten sikrer man at 

kommunen kan bistå enkelte til å overvinne en vanskelig økonomisk situasjon. 

 

1. I henhold til forskrift om startlån fra Husbanken, skal startlån tildeles husstander med 

langvarige problemer med å finansiere bolig etter en behovsprøving. I vurderingen skal 

kommunen legge vekt på om søkeren forventes å ha langvarige problemer med å 

finansiere eid bolig. Det skal legges vekt på om søkeren har benyttet muligheten til 

sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige 

utgifter til livsopphold gir.  

2. Tilskudd til etablering skal bidra til at vanskeligstilte skal kunne etablere seg i 

boligmarkedet. Tildelingen skal gjøres etter en økonomisk behovsprøving. 
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3. Tilskudd til tilpassing av bolig kan brukes til enkelte tiltak og større ombygginger/ 

tilrettelegginger av nye og eksisterende boliger. Tilskuddet skal også gjøre det mulig 

for at enkeltpersoner med nedsatt funksjonsevne og eldre fortsatt kan bli boende 

hjemme ved fremtidig nedsatt funksjonsevne. Ordningen er økonomisk behovsprøvd 

utfra en helhetsvurdering av søkers økonomiske situasjon nå og på sikt.  

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler opptak av midler til videreutlån og tilskudd. Lånebeløpet bør være på to 

millioner kroner og tilskuddet bør være på fire hundre tusen kroner. Dette for at kommunen 

skal ha mulighet til å tilby innbyggerne startlån og tilskudd. 
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ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.10.2016  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 16/532 212// 

 

Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN     

   

 

Saksbehandler: MGU 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

44/16 Formannskapet 01.12.2016 

 

Rådmannens innstilling: 

Økonomisk rapport pr. 31.10.16 tas til orientering 

 

 

Vedlegg: 

 Prognoseoversikt alle virksomheter 

 

Saksopplysninger: 

Saken legges frem i tråd med formannskapets vedtak 27.03.14, sak 05/14. 

 

Vurdering: 

Prognosen som er utarbeidet ut ifra regnskapstall pr. 31.10.2016, viser et merforbruk på kr 

641 000, som i hovedsak skyldes Pleie og Omsorg, forsinkede tilknytninger på VA og 

reduksjon av integreringstilskudd flyktninger.  

Det påpekes samtidig at det finnes usikkerhetsmomenter som kan ha stor påvirkning på 

prognosen, blant annet skatt/inntektsutjevning og VA. 

 

Skatteinntekter forventes å være kr 2 600 000 over budsjett og inntektsutjevningen forventes 

kr 1 750 000 lavere enn budsjett. Netto skatt og inntektsutjevning vil da vise en merinntekt på  

kr 850 000 ved utgangen av 2016.  

Avdrag forventes å være i balanse ved årsslutt, mens prognosen for renteutgifter viser et 

merforbruk på kr 74 000. 

 

Virksomhetene må opprettholde den meget stramme budsjettdisiplinen for å ikke forverre 

prognosen mot slutten av 2016. 

 

 

Viser for øvrig til følgende kommentarer til prognosetallene på rammeområdene: 

 

11 Politisk styring og sentraladministrasjon  

 Merforbruk lærlinger, mindreforbruk integreringstilskudd. 

 

22 Aremark barnehage  

 Mindreforbruk fastlønn, grunnet overføring av barnehagepersonell til skole. 
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23 Aremark skole  

 Merforbruk fastlønn, grunnet overføring av barnehagepersonell til skole. 
 

24 Næring, informasjon, kultur og Frivilligsentral  

 Merinntekt refusjoner og mindreforbruk andre utgifter. 

 

31 Barnevern og helse  

 Mindreforbruk kjøp av statlige tjenester. 

 

32 NAV  

 Merforbruk konsulenttjenester og tilskudd. 

 

33 Pleie og omsorg  

 Merforbruk skyldes redusert refusjon for ressurskrevende brukere for 2015, lavere 

brukerbetalinger, helligdagstillegg, høyt sykefravær og nytt personell med høyere 

ansiennitet. 

 

41 Landbruk, plan, byggesak, oppmåling, miljø og viltforvaltning 

 Det lille merforbruket skyldes noe lavere gebyrinntekter. 

 

43 Teknisk 

 Merforbruk skyldes vikarlønn/annen variabel lønn og flere større vannskader.  

 

44 VAR-området 

 Merforbruk skyldes forsinkelse av flere tilknytninger på vann/avløp. Forventes derfor 

heller ingen avsetning til fond på VAR-området. Forsinkelsene har også gitt lavere 

inntekter på vann/kloakk, enn budsjettert. 

 

45 Brann og feiing 

 Merforbruk skyldes opplæring av nye brannkonstabler og mange utrykninger. 
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BUDSJETTJUSTERINGER INVESTERINGSBUDSJETTET 2016  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 16/533 153// 

 

Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN     

   

 

Saksbehandler: MIE 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

45/16 Formannskapet 01.12.2016 

/ Kommunestyret 15.12.2016 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Budsjettposten for prosjektet «Kommunale boliger – nybygg til utleie» fjernes.  

kr 12 000 000, konto 02306.4320.265, med tilhørende finansiering kr 7 200 000 konto 

09100.4320.226 og kr 4 800 000 konto 08100.4320.265.  

 

2. Budsjettposten for prosjektet «Kommunale boliger – rehabilitering ungdomsboliger» 

reduseres kr 400 000, konto 02307.4320.265, med tilhørende finansiering konto 

06700.4320.265. 

 

3. Budsjettposten for prosjektet « Myrland – aktivitetshus» reduseres med kr 1 250 000, 

konto 02306.4337.231/04290.4337.231 med tilhørende finansiering konto 

09100.4337.231/07290.4337.231. 

 

4. Budsjettposten for prosjektet « Kommunale bygg – nytt energistyringssystem» 

reduseres med kr 625 000, konto 02308.4331.222/04290.4331.222 med tilhørende 

finansiering konto 09100.4337.231/07290.4337.231. 

 

5. Budsjettposten for prosjektet ”Kommunale veger – Skiltprosjekt» reduseres med  

kr 1 000 000, konto 02306.4370.332/04290.4370.332 med tilhørende finansiering 

konto 09100.4370.332/07290.4370.332. 

 

 

 

Vedlegg: 

Ingen. 

 

Saksopplysninger: 

Kommunestyrets vedtatte årsbudsjett er bindende, og eventuelle endringer i årsbudsjettet skal 

gjøres av kommunestyret selv, jf. kommuneloven § 47 nr 1.  

 

Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan får betydning for de inntekter og utgifter 

som årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i budsjettet, jf 

kommuneloven §§47 nr 3 og 47 nr 2. 
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Kravet til budsjettreguleringer må ses i sammenheng med de alminnelige kravene til 

årsbudsjett (budsjettbalanse, realisme og hjemmel for å disponere midler), og at disse kravene 

gjelder gjennom budsjettåret.  

Dette innebærer at forsinkelser eller forseringer av investeringsprosjekter som påvirker 

kommunestyrets bevilgninger, må innarbeides i et revidert budsjett når avvikene tilsier det.  

 

Tilsvarende gjelder for forventninger om økninger/reduksjoner i utgifter eller inntekter. 

Budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår, skal tas 

med i årsbudsjettet for påfølgende år, enten i det ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse 

med budsjettregulering.  

 

Prosjekter som er vedtatt i budsjettet for 2016, men som ikke er påbegynt er rehabilitering 

ungdomsboliger, nytt energistyringssystem og skiltprosjektet. Når det gjelder prosjektet på 

Myrland så er den gamle låven fjernet, og arbeidet med ny låve er under prosjektering. 

Investeringene innen vann og avløp er godt i gang og fortsetter planmessig videre i 2017. Kjøp 

av nybygg til utleieboliger fjernes i sin helhet.  

 

 

Vurdering: 

På grunn av endrede forutsetninger og at prosjektene ikke er fullt ut iverksatt, foreslår 

rådmannen at prosjektene budsjettjusteres ned. Alle prosjektene, med unntak av nye 

kommunale boliger, er videreført i rådmannens budsjettforslag for 2017.  
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BUDSJETTJUSTERING DRIFTSBUDSJETTET 2016  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 16/534 153// 

 

Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN     

   

 

Saksbehandler: MIE 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

46/16 Formannskapet 01.12.2016 

/ Kommunestyret  

 

Rådmannens innstilling: 

 

Følgende inntektspost i driftsbudsjettet for 2016 reduseres:  

Kto 18107.8000.800 kr 4 666 600,- 

 

Med tilhørende utgiftsposter: 

Kto 12709.1129.180  kr  1 767 600,- 

Kto 12709.2210.201  kr  400 000,- 

Kto 12709.2420.234 kr 45 000,- 

Kto 12709.3111.242 kr 75 000,- 

Kto 12709.3112.241 kr 75 000,- 

Kto 12709.3115.242 kr 75 000,- 

Kto 12709.3130.244 kr 75 000,- 

Kto 14703.3221.281 kr 200 000,- 

Kto 10890.3222.275 kr  1 954 000,- 

 

 

 

Vedlegg: 

Ingen. 

 

Saksopplysninger: 

I budsjettet for 2016 ble det vedtatt å bosette 24 flyktninger. Dette tallet bygde på IMDIs 

forespørsel på 9 flyktninger fra ekstra-anmodningen i 2015 og anmodet tall på 15 for 2016. 

 

Aremark kommunestyre vedtok 22.09.16 i sak 45/16 Økonomiplan 2017-2020. I denne 

behandlingen ble det vedtatt at Aremark ikke skal ta imot flere flyktninger i 

økonomiplanperioden. Den økonomiske effekten av flere flyktninger tas ut av planen. Dette 

vedtaket får også økonomiske konsekvenser for budsjettet 2016. 

 

Vurdering: 

På grunn av endrede forutsetninger for å ta imot flyktninger, foreslår rådmannen at de 

tilhørende postene i driftsregnskapet budsjettjusteres ned. 
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ÅRSBUDSJETT 2017  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 16/363 151// 

 

Sektor: RÅDMANN        

 

Saksbehandler: JFO 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

47/16 Formannskapet 01.12.2016 

/ Kommunestyret  

 

Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til budsjett 2017 for Aremark 

kommune. Netto driftsbudsjett kr. 94.045.705,- for 2017  pr rammeområde i henhold 

til budsjettskjema 1B og investeringsbudsjett for 2017 i henhold til skjema 2A og 2B 

med investeringer på totalt kr 25.237.500,-. 

2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett 2017 for skatter, rammetilskudd, renter, 

avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv. i henhold til budsjettskjema 1A. 

3. Skatt på inntekt og formue fastsettes iht. det høyeste skatteøret som Stortinget vedtar. 

4. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, utskrives eiendomsskatt i 2017 på 

faste eiendommer i hele kommunen. 

5. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 13 fastsettes skattesatsen for 2017 til 4 

promille. 

6. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet gjelder med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 11 2.ledd et 

bunnfradrag på kroner 10.000,- av takstverdi.  

7. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer.  

8. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunens tidligere vedtatte 

retningslinjer og takstnivå. 

9. Rådmannen får fullmakt til å fordele reservert bevilgning lønn på de enkelte 

ansvarsområder i driftsbudsjettet. 

10. Kommunestyret godkjenner endringer i egenbetalinger og kommunale gebyrer mv. slik 

det fremgår av kapitelet ”Gebyrer, avgifter, leiepriser fra 01.01.2017”.  

 

 

 

Vedlegg: 

Budsjett 2017 – Rådmannens forslag  

 

 

Saksopplysninger: 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skulle behandle rådmannens forslag til budsjett 

2017 i sitt møte 17.11.2016. Kun leder av utvalget møtte og rådet var ikke beslutningsdyktig. 

Det foreligger derfor ingen uttalelse fra rådet. 
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Eldrerådet behandlet rådmannens forslag til budsjett 2017 i sitt møte 17.11.2016 og har avgitt 

følgende uttalelse: 

Rådmannens budsjettforslag tas til orientering. 

 

Arbeidsmiljøutvalget behandlet rådmannens forslag til budsjett 2017 i sitt møte 17.11.2016, 

og sluttet seg til følgende forslag til uttalelse fra Utdanningsforbundet, Delta, 

Sykepleieforbundet og Fagforbundet: 

 

Kommentarer til nedbemanningsprosessen 

Vi forutsetter at kriterier skal utarbeides før arbeidet med nedbemanning starter. Se 

etter andre muligheter før oppsigelse, f.eks naturlig avgang, omplassering og 

omorganisering. 

Tillitsvalgte skal være med i prosessen så tidlig som mulig og vi skal være likeverdige 

parter. Det vil si at vi skal ha lik informasjon til samme tid. 

Viser ellers til Hovedavtalens formål. 

 

Forslag til tiltak 

Seniortiltak 

 Ledere tar en prat med de som har mulighet til å gå av med pensjon neste år eller noen 

som ønsker å redusere stillingsprosenten sin. 

Viktig at ingen føler seg presset til å gå av. 

 

Permisjon 

 Åpne for at ansatte skal få permisjon for å prøve jobb i andre kommuner. 

 

Viktig å vurdere konsekvensen av nedbemanning på den enkelte arbeidsplass 

 

 

Vurdering: 

Viser til fremlagte budsjett 2017. 

 

 

 


