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Utfordringsbilde:

• Snillfjord kommune har gjennom flere år opplevd at kostnadene har økt raskere enn 
inntektene. Økningen i rammeinntektene har i snitt vært blant de laveste i landet og 
dette har medført tæring på fonds/egenkapital de siste årene. 

• Kommunereformen gjør at:
- tjenestestrukturen ligger fast
- begrenser inntektsmulighetene

• Inntekter fra havbruksfond og eiendomsskatt på vindmøller gir større økonomisk 
handlefrihet på kort sikt, men utfordringene tilknyttet god tjenestestruktur og 
rekruttering ligger fast.
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Driftstiltak 2019

• Fødselstallene de siste år har vært høye og innebærer behov for økte ressurser til 
barnehagene.

• Omsorgsdreining fra institusjon til hjemmebaserte tjenester, som ble gjennomført i 
2018, gir «pukkeleffekt» og økonomiske ringvirkninger også i 2019.

• Tre-deling av kommunen gir utfordringer i form av høy grad av involvering i tre 
retninger som utfordrer driften. I tillegg vil overføring av oppgaver til nye kommuner 
både gi oppfølgingsutfordringer og økte kostnader i startfasen.

• Tilpasninger til færre pasienter på Snillfjord Omsorgssenter starter i 2019 og 
tilpasninger til redusert elevtall starter i 2020.



Nøkkeltall budsjett 2019

Brutto driftsresultat - 6,2 mnok

Netto driftsresultat - 5,2 mnok

Fondsreserver
- disposisjonsfond 20,0 mnok
- bundne driftsfond 0,9 mnok

Brutto gjeld 99,0 mnok

Gjeldsgrad (alle lån i % av driftsinntekter) 92%
Gjeldsgrad (alle lån i % av anleggsmidler) 61%

Det er i budsjettet lagt inn å bruke opp bundne og ubundne investeringer 
som finansiering i 2019
Det er i budsjettforslaget forutsatt bruk av opplåning utover dette, ikke bruk 
av øvrige fondsmidler
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Investeringer

• I 2019 er det lagt inn investeringer for 37,31 mill kroner. Av dette 22,95 mill
relatert direkte til Orkland. Finansieres med låneopptak samt bruk av 
investeringsfonds.

• Rehabilitering / ombygging SOS er under utredning og er ikke inkludert i 
investeringskostnadene over.
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2019 2020 2021 2022

Sum investeringer i perioden 37 310 000 44 950 000 18 700 000 450 000

Herav knyttet til: Orkland 22 950 000 16 000 000 18 250 000 0
Heim/Hitra 11 900 000 28 200 000 200 000 200 000

Felles 2 460 000 250 000 250 000 250 000

Planlagte investeringer Orkland

Brannbil 2 000 000 0 0 0

Skole 6 250 000 750 000 0 0

Barnehage 1 500 000

Nærmiljøtiltak 600 000 0 0 0

Minnesmerke Martin Stokken 300 000 0 0 0

SOS 7 350 000 15 000 000 18 000 000 0

Vei 1 850 000 0 0 0

Sum driftsrelaterte investeringer 19 850 000 15 750 000 18 000 000 0

Selvkost vann/avløp 3 100 000 250 000 250 000 0
Sum alle investeringer 22 950 000 16 000 000 18 250 000 0
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Potensialer

• Snillfjord kommune har i dag om lag 0,9% av konsesjonene i havbruksnæringen og 
mottok i 2018 22,6 mill kroner i utbetaling. Vil trolig få inn midler også i 
kommende år, men ikke budsjettert med nye inntekter i økonomiplanperioden. 

• Vedtatt og igangsatt vindkraftutbygging i Snillfjord vil være ferdigstilt i 2020 med 
full avkastning av eiendomsskatt fra og med 2021. Forsiktig estimat for 
eiendomsskatt i 2021 tilsvarer 7,3 mill kroner som eventuelt også vil komme i 
årene fremover.
Ca 85% av vindparken vil komme i nye Orkland kommune.

• Sonderinger rundt utbygging av ytterligere vindkraft. Vil ved full utbygging kunne 
gi ytterligere eiendomsskatt på opp mot 20 mill kroner.


