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Det er påbegynt forslag til harmonisering av avgifter,
gebyrer og brukerbetaling.
DP 8.4 skal se på budsjettet for Senja kommune, må
se på den totale inntektssiden
Prosjektleder Hogne Eidissen ønsker at det allerede til
høsten/mot jul kan legge frem forslag til fellesnemnda
på første driftsår 2020 slik at politikerne kan få et
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bilde på hva som møter dem.
Harmonisering av eiendsomsskatt skal skje i 2022. Må
ikke dra med seg ulikheter i den nye kommunen.
Retakseringen må påbegynnes 1.1.2019 – verker og
bruk. Må være likt for alle bedriftene i hele
kommunen. Det er ikke mange firmaer som takserer,
viktig å være ute i god tid. Tranøy har allerede laget
sak til kommunestyret den 24.april 2018.
Det må settes noen bestillinger nå som skal være
utredet til neste møte. Harmonisering av avgifter må
gjøres sett opp mot 9.6
Det er begynt et arbeid i faggruppen som hadde møte
før påske.
Kan man bruke noen år på å harmonisere og omstille
istedenfor at man skal være harmonisert fra dag 1? På
enkelte områder kan man harmonisre raskere, eks
byggesak, egenbetaling helse/omsorg. De største
forskjellene er særlig innenfor barnehagene. Viktig å
være tidlig ute med informasjon til innbyggerne
Budsjett for 2020 – skal det ta utgangspunkt i dagens
satser?
Det lages sak til fellesnemda før jul – her er oversikten
slik det er i dag, utgifter og inntekter. Her er
harmoniseringen i stort. Se på hva som er utslagene,
hvilket bilde ser man fremover i den nye kommunen
Sammenstille regnskapene for fjoråret og
økonomiplanen for 2019, hva det er budsjettert på.
Økonomisk oversikt drift.
Skyggebudsjett for 2019 vil danne et bilde om vi er
innenforrammene – vil kunne påvirke forslag til
handlingsregler og harmonisering
Når budsjett blir lagt frem ta opp milepæl for å å se
hva vi gjør videre.
Mange hesyn som skal tas. Pass på å ikke lage for
mange ordninger/diffrensiere for mye.
3

Budsjett Senja kommune
Hogne Eidissen gikk gjennom presentasjon fra
erfaringsseminar på Gardemoen. Se vedlegg til
referat
Erfaringer fra økonomiplan arbeidet i nye Alver

kommune. Bør gjøres seg tanker om hvilket rentenivå
man skal sette seg på. I nye Alver gjør man
harmoniseringen allerede i økonomiplanene fra 2018.
Telemarksforskning har levert de første tallene, gitt alt
annet likt så ligger det ann til at det blir 4.5 millioner i
merinntekter per år for den nye kommunen
Basistilskudd frosset på 2016 nivå, samme
problemstilling tidligere på regionssenter tilskudd.
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Finansreglement
Geir Henning Iversen orienterte omkring nylig vedtatt
finansreglement for Lenvik som er oversendt
delprosjektgruppen
Må se på hva er politikk og hva er administrasjon
Hovedbankavtale, skal interkommunale selskap ha
mulighet til å knytte seg på avtalen? Foreksempel
kirka? Har i dag knyttet seg på hovedbankavtalen til
Lenvik.
Politisk påvirkning i finansreglementet; fordeling av
fastrente, delegasjon og fullmakter til rådmann
Må få vedtatt finansreglementet og rutinene og få det
likelydende i de fire kommunene. Tas utgangspunkt i
nylig vedtatt finansreglement fra Lenvik og gjøres
tilpasninger.
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Handlingsregler – videre fremdrift
Egne retningslinjer for næringsfond, grønne
konsesjoner, havbruksfond med mer.
Bør innarbeide en buffer på 1.75 mill som man setter
av på fond
Viktig at delprosjektet skisserer/formidler at det må
være handlingsregler
Komme med et grovt utkast/handlingsregler i stort
Garantitak?
Må tas opp og diskuteres på møte til DP 8.4 i juni.
Områder som kommunen kan hente inntekter på? Bør
drøftes i gruppa etter hvert.
Inntekstsiden blir viktig, potensialet ligger der, ofte
blir fokuset kun på kostnadssiden
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Neste møte i DP
Neste møte er satt opp til 6. juni, men da er det
ledersamlinger. Foreslås flyttet til 14. juni fra kl 1215.00 på Rådhuset Finnsnes.

