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Budsjettregulering 1/2016

Rådmannens forslag til vedtak:
Ansvarsområde
Ha 9 Kommunal finansiering
Ha 7 Økonomikontor
Ha 8 Finansielle transaksjoner
Sum

Økt utgift
565 000
635 000
265 000
300 000
1 765 000

Forklaring økt utgift
Disponeres
Avsettes disp. fond
Skatteinnkrever
Innbyggertilskudd

Økt inntekt
1 200 000
265 000
300 000
1 765 000

Bakgrunn for saken:

I 2015 ble det budsjettert med en reduksjon i eiendomsskatt på næring med 4,1 mnok som
følge av ending i likningsverdien til et kraftselskap. I løpet av 2015 fattet
Sentralskattekontoret for storbedrifter endringsvedtak i denne konkrete sak som betyr at
kommune kan forvente å inntektsføre eiendomsskatt fra den aktuelle skatteyter. Da
Rådmannen fremmet Rådmannens forslag til budsjett 2016 i kst sak 82/15 visste vi ikke
nøyaktig hvilken likningsverdi Sentralskattekontoret ville sette, slik at vi estimerte en inntekt
på 2/3 av tidligere års reduserte grunnlag. I budsjettet for 2016 utgjorde det en
eiendomsskatteinntekt på kr 2,7 mnok.

I ettertid har kommune mottatt likningsverdi fra Sentralskattekontoret. Ny likningsverdi
utgjør en eiendomsskatteintekt på kr 3,9 mnok, noe som medfører 1,2 mnok utover allerede
budsjettert inntekt.

Vurdering:
Som Rådmannen tidligere har varslet bør kommunen bygge opp en buffer for å stå sterkere
mot svingninger i markedet. Rådmannen vil derfor i utgangspunktet anbefale at alle ekstra
inntekter settes av på disposisjonsfond. Men, det har også skjedd endringer på utgiftssiden
som Rådmannen må ta stilling til:
Økonomikontor – skatteinnkreving:
I kst-sak 63/14 ble det vedtatt at skatteinnkreverfunksjonen skulle settes til Bodø
kemnerkontor i første omgang med ett års virkning. Bakgrunnen for dette var at ansatt
skatteinnkrever i 60 % stilling som skatteinnkrever og 40 % stilling om økonomirådgiver
skulle slutte. På det tidspunktet var det også usikkert om skatteinnkrevingen skulle bli statlig.
Nå vet vi at skatteinnkrevingen forblir kommunal. Økonomikontoret ansatte i oktober 2015
en ny ansatt i 100 % stilling. Utgangspunktet var at denne personen skulle overta
arbeidsoppgavene til økonomikonsulent i 80 % stilling som går av med pensjon i februar
2016. Skatteinnkrevingen ville også falt på denne personen. I tillegg har økonomikontoret
fått nye arbeidsoppgaver som tilfeldig fakturering, fakturering av barnehage, SFO og husleie,
samt barnehagerapportering til NAV. Dette er arbeidsoppgaver som tidligere ble gjort av
servicekontoret, men som i forbindelse med Fortettet omsorg og service ble delegert til
økonomikontoret som ett ledd i en effektiviseringsprosess.
Sett under ett har økonomikontoret fått ytterligere oppgaver og samtidig mindre ressurser.
Ansettelse av ny økonomirådgiver ble ikke prioritert i budsjettet for 2016, noe som medfører
stort arbeidspress på de som er igjen.
For å gjøre situasjonen overkommelig har Rådmannen henvendt seg til Bodø kemnerkontor
for å undersøke om de kan fortsette skatteinnkrevingen for Gildeskål i 2016, men også på
fast basis. Kemneren i Bodø er villig til å gjøre jobben for Gildeskål kommune for kr 265 000 i
2016. Prisen vil reguleres hvert år i henhold til SSB prisindeks for bedriftsrådgivning.
Skatteinnkrevingen og skatteregnskapet for Gildeskål vil dermed bli utført av et større
fagmiljø. Man vil sikre kontinuitet i arbeidet med innkreving og dermed redusere risikoen for
at skatterestansene øker. En langvarig avtale med Kemneren i Bodø vil også bidra til å skape
stabilitet for økonomikontoret, som det siste året (og i året som kommer) har vært utsatt for
store endringer i bemanning og oppgaver.
Innbyggertilskudd

I kst-sak 57/15 Bosettingsstimulering i Gildeskål kommune ble det vedtatt at
administrasjonen skulle søke å innarbeide tiltaket i budsjett 2016. Tiltaket ble ikke prioritert i
Rådmannens forslag for 2016, men det ble innarbeidet i 2017. Tiltaket ble heller ikke valgt
inn etter politisk behandling.
Med nye inntekter kan Gildeskål kommune prioritere tilskudd for nye tilflyttere til kommunen.
Rådmannen anbefaler at kriteriene som er utformet i sak 57/15 tas til følge og at Gildeskål
kommune bevilger kr 300 000 til tiltaket.

Konklusjon:
Ny likningsverdi fra Sentralskattekontoret på kraftanlegg gjør at Gildeskål kommune kan
inntektsføre 1,2 mnok i eiendomsskatt utover allerede budsjettert inntekt.
Rådmannen anbefaler at Kemneren i Bodø utfører skatteinnkrevingen for Gildeskål for kr
265 000 i 2016, og i årene som kommer.
Rådmannen anbefaler at Gildeskål kommune bevilger kr 300 000 til innbyggertilskudd.
Rådmannen anbefaler at resterende inntekter på kr 635 000 settes av på disposisjonsfond.

