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Siden det ikke forelå ny økonomiplan for perioden 2019 – 2022 ble budsjettet utarbeidet
med bakgrunn i budsjett 2018 og saldering av dette hvor spesielt virksomhet Oppvekst ble
tilført rundt 7 mill. kr pga ubalanse mellom budsjett og driftsnivå. I budsjettet for 2019 er
det tilstrebet å få balanse mellom driftsnivå og budsjett i alle virksomhetene.
Økonomiplan for perioden 2019 – 2022 er utarbeidet med basis i rådmannens forslag til
balansert budsjett for 2019. Økonomiplanen viser at kommunen kan drive aktiviteten i 2019
for hele perioden, men det er ikke innarbeidet større investeringsprosjekter som det må
søkes å finne inndekning for ved utarbeidelse av ny økonomiplan våren 2019.
Folketallet er lavere per 01.01.19 (3.794 innb) enn hva som er lagt til grunn i budsjettet
(3.838 innb.) og det medfører en reduksjon i rammetilskuddet med ca 1,4 mill. kr.
De generelle betalingssatsene er økt med 2,8% poeng som er det samme som deflatoren i
statsbudsjettet. På selvkostområdene er det større økninger/reduksjoner på bakgrunn av
selvkostregnskapet.
Investeringsbudsjettet har med utbyggingen av Vestgård skole samt utbygging av
serviceleilighetene på Sollia.
Eiendomsskatten er tilpasset nytt lovverk med overgangsregel for nedtrapping av
eiendomsskatt for verket og bruk. Det er iverksatt taksering av eksisterende verker og bruk
samt kraftlinjer i forbindelse med lovendringen.
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Planen i seg selv trenger en revidering da forutsetningene den er bygget på er vesentlig
endret selv om selve bosettingsarbeidet er likt.
Skiptvet kommune har ikke fått så mange flykninger som antatt da planen ble laget. Grunnet
at det ikke kom så mange som man trodde, og det har vært signaler fra 2017 om at det ikke
var gitt at små kommuner skulle ta imot flere mv.
En liten kommune som Skiptvet, og kanskje alle kommuner, kan ikke ha «stand by» løsninger for mulig bosetting.
Planen forholder seg til den anmodningen som kom fra Fylkesmannen i 2015, da den store
bølgen av flykninger kom. Planen er laget i forkant av ansettelse av flyktningkonsulent og det
arbeidet den har igangsatt.
I planen:
Integreringsteamet har ikke fungert så godt som ønsket. Dette har ulike årsaker, da det er
vanskelig å samle de personene som skal være med, at det ikke er en konkret
agenda/mandat for gruppen knyttet til beslutninger mv. Dette tas umiddelbart tak som en
del av en revisjon av planen samt effektivisering av arbeidet i kommunen og bedre
samarbeid på tvers.
Selve fasene som er beskrevet jobbes det svært tett opp imot og er gjenkjennbart for de som
har oppgavene. I en revidering vil det komme tydeligere fram hvem som har ansvaret.
Flyktningguide eller primærkontakt har vi ikke pr i dag og dette må utvikles i samarbeid med
frivillige om det er organiserte eller ikke. Med en god avtale i bunnen kan også
privatpersoner som ønsker kunne ha en slik funksjon. Det er også lenge siden det har vært
direkte kontakt med lag og foreninger om dette.
Planens boligdel er besvart av rådmannen som kjenner de forhold best



Målbildet (siste side) MÅ revideres. Her må målene gjennomgås og det må knyttes klare
delmål/tiltak til de ulike målsettingene. Hvis ikke har ikke planen noe verdi.

