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Tilbakemelding på budsjett- og økonomiplan 2022-2025 - Balsfjord
kommune
Vi viser til vedtatt budsjett- og økonomiplan for Balsfjord kommune for perioden 2022-2025 mottatt
3. januar 2022.
Statsforvalteren skal undersøke om det er grunnlag for å melde kommuner inn i ROBEK på
bakgrunn av vedtatte årsbudsjett/økonomiplan. Kommuneloven § 28-1 lister opp kriterier for å
melde en kommune inn i ROBEK og bokstavene a, b, c og e gjelder budsjett og økonomiplan:
«a.
b.
c.

e.

Driftsbudsjettet er vedtatt med et merforbruk.
Driftsdelen i økonomiplanen er vedtatt med et merforbruk.
Driftsdelen i økonomiplanen, driftsbudsjettet eller driftsregnskapet til kommunekassen eller
fylkeskommunekassen viser at et merforbruk skal dekkes inn over flere enn to år etter at det
oppsto.
Økonomiplanen eller årsbudsjettet er ikke vedtatt innen de fristene som er fastsatt i lov eller
forskrift, eller innen en frist som departementet har fastsatt etter at økonomiplanen eller
årsbudsjettet har blitt opphevet etter lovlighetskontroll.»

Vi har gjort en enkel kontroll av budsjett- og økonomiplan og funnet følgende: Bunnlinjekontroll av
bevilgningsoversikt drift, samt økonomisk oversikt drift viser at budsjett- og økonomiplan 2022-2025
har null på bunnlinjen hvert år og er i balanse. Kommunen har ikke akkumulert merforbruk som må
dekkes inn. Budsjett/økonomiplan er vedtatt før årsskiftet som kommuneloven krever.

Statsforvalterens gjennomgang av budsjett- og økonomiplan 2022-2025 med hensyn på
kommuneloven § 28-1 viser at det ikke er grunnlag for å melde Balsfjord kommune inn i
ROBEK.
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Øvrig tilbakemelding/veiledning på budsjett
Statsforvalteren har også et veiledningsansvar når det gjelder kommunal økonomi og vil ved behov
gi kommuner individuell tilbakemelding på vedtatt årsbudsjett/økonomiplan. Vi kommenterer i
hovedsak på områder der kommunen har et forbedringspotensial.
Generelt
Kommunen har i budsjettdokumentet gjort godt rede for rammer og forutsetninger for budsjettet.
Kommunen har vedtatt følgende økonomiske handlingsregler:




Netto driftsresultat skal gradvis trappes opp til 1,75 %
Gjeld: Investeringer som innebærer låneopptak skal vedtas i den ordinære budsjettprosessen

Kommunen har gjort gode betraktninger rundt utviklingen av handlingsreglene sett i forhold til
handlingsreglene. Det planlegges med et negativt netto driftsresultat alle årene, og kommunen vil
ikke nå sin egen målsetting i denne perioden. I det oversendte dokumentet er det ikke planlagt med
nye låneopptak i årene 2023-2025, men kommunen skriver i budsjettdokumentet at lånegjelden skal
øke i perioden. Bakgrunnen for dette er tidligere vedtatte låneopptak som er forskjøvet på grunn av
forsinket fremdrift.
Kommunens planlagte omstillingsarbeid ble satt på vent på grunn av koronapandemien, og det er
positivt at dette arbeidet nå blir tatt opp igjen.
Økonomiplanlegging vs samfunnsplanlegging
Både kommuneloven og plan- og bygningsloven legger opp til at økonomiplanlegging og
samfunnsplanlegging skal ses i sammenheng. Paragraf 14-4 i kommuneloven sier bl.a.:

og

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og
regionale planer skal følges opp
Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og
bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.

Kommunen skriver i budsjettdokumentet at økonomiplanen utgjør handlingsdelen til
kommuneplanens samfunnsdel, men ut fra oversendte dokument er det vanskelig å se en tydelig
kobling mellom disse to dokumentene.
Det er ingen fasit for hvordan man best kan koble økonomiplan og samfunnsplan, og kommunene
står fritt til å finne hvilket oppsett som passer best i egen organisasjon. Kobling mellom økonomiplan
og samfunnsplan er nytt for mange og det kan ta noen år før dette er godt innarbeidet. Det vises for
øvrig til Statsforvalterens veiledningsnotat om kobling av samfunnsplanlegging og
økonomiplanlegging som finnes på vår hjemmeside: https://www.statsforvalteren.no/tromsfinnmark/kommunal-styring/veiledningsnotat/
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