
 

 
Nytt tiltak bes lagt inn i Arena vedrørende nytt Omsorgssenter : 
  
Det foreliggende forslag til nytt Omsorgssenter med to forskjellige driftsenheter blir avviklet og 
erstattes med følgende : 
  
Det planlegges nytt Omsorgssenter på Karlsenmarka som skal inneholde sykehjemsplasser og nytt 
sentralkjøkken . Sykehjemmet på Åsen omarbeides og blir omsorgsboliger. 
Total investeringsramme skal være kr. 170 millioner . Sett i lys av kommunens økonomi må andre 
funksjoner som var planlagt inn i prosjektet utsettes og innarbeides på et senere tidspunkt . 
Videre må det tenkes enkle og gode løsninger i prosjektet hvor det anbefales å ta kontakt med 
Trondheim kommune og andre som har brukt Malthus AS som leverandør.  
  
Vennligst 
  
Knut Nilsen - Uavhengig 
908 77531 
 
Orientering Bygg og eiendom 
 
 
 
Knut Nilsen 
 
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i møte 11.10 2017 fremlegges følgende som tiltak i Arena : 
1.Nytt bygg i tilknytning til ungdomsskolen som har som formål å plassere klasse 
5 – 7 trinn bes det om å kontakte leverandører for leie av modulbygg for en tidsperiode på 6 – 8 år. 
Her kan nevnes leverandører som Malthus og Expandia som leverer førsteklasses bygg til flere 
kommuner i Norge .  
2. Det legges til rette for å gjennomføre det samme tiltaket når det gjelder utvidelse av 1- 4 skole og 
SFO ved Bjarnetjønna Skole . 
3.Det gjennomføres riving av  bygget som i dag inneholder gymsal – kjemi – fysikk samt mat og helse.   
Ny gymsal beregnes kostnadsinvestert gjennom ordinært tiltak . 
 
Ønsker at tiltakene legges inn i arena som tre tiltak. Ønsker også at administrasjonen tar kontakt med 
kommuner som har slike bygg i bruk for referanser og erfaringer. 
 
Begrunnelse : 
På grunn av kommunens dårlige økonomi og satsing innen eldreomsorg er det ikke forsvarlig å 
gjennomføre investering på nye skolebygg på nåværende tidspunkt .  
Det er også nødvendig å gjennomføre  dette  nå for å få samlet skoleklasser og  redusere drift av 
antall skolebygg ,samt å harmonisere kommunens drift  .Det planlegges å få bygget en ny  skole når 
vår økonomi er bedret. 
 
Pkt 10, 11, 12, 13 i notat fra Connie. 
 
Arbeidsmøte budsjett 2018 
Representantene fikk anledning å stil le spørsmål i forbindelse med ad m .sjefens forslag , s amt tiltak 
ene i Arena . 
 



I møtet ble flg tiltak bedt lag t inn i Arena : 
Fra Høyre v/Stig Tore Skogsholm: 
1. Nedleggelse av ungdomstrinn Søvik: Ungdomsskoleelever fra Austbø sendes til Herøy. 
Øvrige sendes til Stamnes (eller Tjøtta). Ønsker ber e g ne t innspar ing ved begge alt. 
(elever til S tamnes eller T jøtta). 
 
2. Nedleggelse av ungdomstrinn på Tjøtta: Ungdomsskoleelever fra Mindland og Tro sendes til Forvik. 
Båtrute må da koordineres. Øvrige sendes til Stamnes (eller Søvik - eller Forvik?). Ønsker bere gnet 
innsparing ved begge alt. F orvik ikke nødv. 
 
3. Nedlegge lse av barnehage Tjøtta / overføring til privat/fam.barnehage om mulig. 
(er dette mulig å gjennomføre?) 
 
4. Nedleggelse av Sandnes skole : Elever overføres til Bjarnetjønna. "Skolegrense" mot Ura flyttes 
nordover slik at også Ura skole fylles opp. Nye klasse rom bygges evt i Ura og som modulbygg. 
Beregning ved kun dette tiltak i sentrum. 
Dersom to tiltak sammen har en annen innsparing enn de vil ha "sa mmen hver for seg" 
må dette regnes inn som et isolert tiltak. altså hvis tiltak 1 + tiltak 2 blir mer enn sum men av dem 
hver for seg må dette synliggjøres. 
 
Pkt 1, 2, 3 og 4 i notat fra Connie. 
 
Fra Senterpartiet v/Peter Talseth : 
Utrede kostnad for Alst aha ug kommune ved opprettelse av privat skole: 
a) Tjøtta 
b) Søvik 
 
Pkt. 5 i notat fra Connie 
 
Fra Senterpartiet v/Trond Dimmeldal: 
Ura skole , ved gjennomføring av vedtak av alt . B skoledri ft, brukes som ny ba r neh a ge enten alene 
e ller i sambruk med Sandnes barne hage. 
 
Pkt. 7 i notat fra Connie 
 
Fra Sosialistisk Venstreparti v/Eirik Fiksdal Berglund : 
Gjenopprette Au stbø oppvekstsenter.                                I  Arena 
Flytte mellomtrinn Søvik til byen/Tjøtta.                              I Arena  
 
Repr. Peter T a lseth, Sp la fram flg. forslag: 
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak 11/10.17 som omhandler fremtidig retning p å skolestruktur 
og eldreomsorg, skal høyres forsla g framsatt i formannskapet 15.11.17 vedr. skolestruktur, ikke 
utredes i Arena. 
Ordfører avviste votering over forslaget, og viste t il at dette var et arbeidsmøte. 
Fr ist for innlevering av skriftlige tiltak som ønskes lag t i nn i Arena er mandag 20.11.17 kl 12.00. 
 
 
Hei!  
Jeg har prøvd meg litt i Arena, men er usikker på om jeg har gjort det rett. For å være på den sikre 
siden, ber jeg om å få lagt inn følgende endring i investeringsbudsjettet, med utgangspunkt i 
administrasjonens forslag: 
 



Låneopptak sykehjem.          2018            2019               2020                  2021 
                                             Kr 31,2 mill    Kr 174,8 mill       -                          -           Tiltaket ligger i Arena 
 
I driftsbudsjettet foreslås følgende endring: 
 
Utsatt tilbakebetaling lån: 
                                                  2018               2019              2020                2021 
                                               kr 1,8 mill.        kr1,8 mill.          -                       5,2 mill.  Tiltaket er lagt i Arena      
Bruk av havbruksfond:             -                     -                    6,7 mill.               1,39 mill.  
                           
( det ligger her en forutsetning om et mindre påfyll av fondsmidler, - ca kr 0,4 mill - fram mot 2021) 
                                                                                                                 Ikke lagt inn – vurdert for usikkert 
 
Mvh 
 
Håkon Sund 
Rødt 
 
 
 
Hei 
 
Nye tiltak : 
 
SFO har en åpningstid mellom 0645 og 1615. Primært innenfor dagens budsjettrammer. 
Øke foreldrebet.               Lagt inn i Arena 
 
 
Generelt nedtrekk med 1%   Lagt inn  Arena 
 
Generelt nedtrekk med 2%  Lagt inn i Arena. Felles med Venstre 
 
Fra veileder om økonomiplanlegging fra Komm.dep:  
 
«Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og 
prioriterte oppgaver i hele økonomiplanperioden på fire år. Realisme i økonomiplanen reduserer risiko 
og bygger opp under balanse mellom tilgang på, og bruk av midler. 
 
Inntektsrammene som økonomiplanen bygger på, og utgiftsrammene  for de ulike tjenesteområdene, 
føres opp i økonomiplanen ut fra kommunen realistisk kan forvente. Kommunen må anslå et beste 
estimat ut fra informasjon som er tilgjengelig og informasjon de kan frambringe. Anslagene for 
størrelsene i økonomiplanen må baseres på et godt faglig skjønn for det som kan forventes. Det 
faglige skjønnet må være aktsomt, slik at inntekter ikke overvurderes, eller utgifter ikke 
undervurderes. Realistisk planlegging tar også høyde for usikkerhet gjennom forsiktig vurdering av 
inntekter og «motsatt» for vurdering av utgifter. «  
 
 
 
Øke egenbetaling frisklivssentral til selvkost. 
 
SP: Økt egenbetaling frisklivssentral til selvkost. 



Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Målgruppen er 
de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og 
mestre helseutfordringer. Frisklivssentralen skal gi kunnskapsbasert hjelp til fysisk aktivitet, kosthold, 
snus- og røykeslutt gjennom et strukturert oppfølgingstilbud. Frisklivssentralene kan i tillegg tilby 
kurs i mestring av depresjon (KiD). Alstahaug kommune er en av 10 utviklingssentraler for 
Frisklivssentraler i Norge, som arbeider tett med Helsedirektoratet. Totalt finnes det i underkant av 
300 frisklivssentraler i Norge.  Nasjonalt satses det på å få Frisklivssentraler som en del av det 
lovpålagte kommunale helsetilbudet.  
 

I Alstahaug er Frisklivsresepten det grunnleggende tilbudet i Frisklivssentralen.  Dette er 6 uker med 

tett oppfølging etter en oppstart med helsesamtale, som avsluttes med en avsluttende samtale og 

test. Følgende tabell viser utviklingen i henvisning til Frisklivssentralen siden 2006: 

År: Henviste Møtt til HS1 Fullført 

2006 54 47 51 % (24) 

2007 75 75 46 % (35) 

2008 154 134 47 % (63) 

2009 129 128 60 % (77) 

2010 134 118 57 % (67) 

2011 175 152 61 % (107) 

2012 231 206 66 % (136) 

2013 271 248 66 % (163) 

2014 287 274 64 % (174) 

2015 311 271 69 % (188) 

2016 185 160 76 % (122) 

2017 233   

 

I tillegg selger man «årskort» (43 personer) og «halvårskort» (24 personer) til tidligere 

Reseptdeltakere som trenger videre oppfølging. Dette er et supplement til ordinær drift og tas derfor 

ikke med i den videre beregningen. 

En reseptperiode i dag koster 450 kr, som var en økning  med 12% fra 2016 til 2017. Prisen reguleres i 

gebyrregulativet. For 230 deltakere er inntekten i dag i overkant av 100 000.  

Forventet innsparing ved nedleggelse av sentralen er på 1 million kroner. Her er tap av inntekt 

iberegnet. Skal Frisklivssentralen drives til selvkost, må dette regnes med. Det blir da en kostnad på 

1 100 000 kr som skal selvfinansieres.  Dersom prisen øker er det grunn til å anta at etterspørselen 

etter tilbudet går ned. Med ulik antall deltakere blir prisen for 6 ukers Frisklivsresept derfor følgende: 

Antall Pris 6 uker frisklivsresept 

230 4 780 

200 5 500 

150 7 300 

100 11 000 

 



Det er vanskelig å forestille seg at et stort antall innbygger vil bruke fra 5-11 tusen kroner for 6 ukers 

oppfølging ved Frisklivssentralen. Det at dette har vært et lavterskeltilbud, har gjort at man i høy grad 

har truffet en målgruppe som ellers i liten grad benytter seg av andre treningstilbud. Etter 

administrasjonens vurdering må man velge om man skal fortsette med et Frisklivstilbud eller ikke. Å 

drifte dette tilbudet til selvkost er ikke mulig.  

 
 
Peter 
SP 
 
 
 
 
Hei 
 
Tiltak Ap ønsker inn i ARENA 
Nå tar jeg med alle forslag, har ikke helt oversikt over hva andre partier har foreslått! 
  
Skolestruktur Alternativ D i sentrum med virkning fra høsten 2019, med minimale investeringer 50 
mill ala Ap’s forslag i k.styret 11.oktober. 
 
  Pkt. 17 i notat fra Connie 
 
Voksenopplæringen inn i kommunalt bygg, spare leiekostnaden: 2 mill / år (fra 2020?) 
 
Pkt. 18 i notat fra Connie.  
 
Søvik skole som 1 – 7, dvs flytte 8-10 til ungdomsskolen i S.sjøen (2,2 mill/ år, fra høst 2019) Søvik 
skole som 1 – 4, dvs flytte 5-10 til skolene i Sandnessjøen (4 mill/år, fra høst 2019) 
  
Lagt i Arena 
 
Legge ned Frivillighetssentralen fra 2019. (besparelse kr 500’ /år ?) Ønsker en diskusjon om kost 
/nytte av frivillighetssentralen. Hva får kommunen igjen av tjenester fra sentralen? Hva ønsker / 
trenger kommunen å få ut av denne sentralen? Evnt omorganisere oppgaver som k. ønsker løst 
innenfor rammen vi får tilskudd for. 
 
Frivilligsentralene er lokale møteplasser som knytter enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å 

skape et godt frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og et godt samarbeid med lokal offentlighet. 

Nasjonalt har dette vært et satsningsområde over tid. Alstahaug kommune har fått til en velfungerende 

Frivilligsentral i samdrift med Kulturbadet.  Frivilligsentralen skal være et koordinerende bindeledd 

mellom frivillig innsats og det offentlige.  

Eksempler på aktivitet igangsatt av Frivilligsentralen: 

 Aktivitetsvenn for demente. 

 Vertskap på språkkafé. 

 Små oppdrag i hjemmet (praktiske oppgaver som; Snømåking, hagestell, handling eller 
lignende). 

 Tilrettelegging for barselgrupper 



 Flerkulturelle aktiviteter 

 Holde kurs, starte en selvhjelpsgruppe eller drive en rådgivningstjeneste.  

 Aktivitetskvelder og barvogn på sykehjemmet 

 Følgetjeneste i forbindelse med helsehjelp 

 Leksehjelp. 

 Reservebesteforeldre/barnevakt /pårørendestøtte 
  

Fra 1. januar 2017 er ansvaret for tildeling av midler til frivilligsentralene overført fra stat til 

kommune. Midlene er lagt inn i den enkelte kommunes særskilt tildelte rammetilskuddsmidler. For 

Alstahaug kommune utgjør dette særskilte tilskuddet 392 000 kr. Dette tilskuddet faller bort ved 

nedleggelse av sentralen. Kostnaden for drift av sentralen er på 675 000 kr. Netto innsparing ved å 

legge ned sentralen er på 280 000 kr.  Det vil ikke være mulig å overføre Frivilligsentralens 

oppgaveportefølje til alternative enheter i kommunen uten tilførsel av resurser.  

Innsparing 280 000 kr 

Tiltak lagt i Arena 

 
 
  
Prosjekt felles ledelse av Barnehager og skoler. Kjøre et prosjekt / prosess der ledelse er i fokus. Mål: 
felles rektor for barneskolene i byen, felles rektor for Tjøtta og Søvik skole, felles ledelse av 
barnehagene i byen før den nye barnehagen er ferdig. Andre kommuner har felles rektor for flere 
enheter, det bør vi også søke å få til. Anslått innsparing til 2019: kr 0,5 mill, 2020; 1 mill og 2021 1,5 
mill. 
  
Prosjekt Tjøtta Barnehage. MÅL; få ned kostnaden på enheten. Antatt potensiale; 2018; 200 000, 
2019; 300 000, 2020 300 000 og 2021 400 000 Mulige tiltak: 
• felles styrer m Søvik b.h à Tjøtta b.h blir en avdeling under Søvik 
• redusert plasser i b.h: tilpasset kravet til antall pedagoger, max 14 barn over 3 år 
• foreldre som jobber i sørdelen av kommunen prioriteres til Tjøtta bh, (foreldre som jobber i 
byen kan ta m barna til Søvik/s.sjøen hvis Tjøtta blir full). Denne prioriteringen må inn i vedtektene 
for barnehage! 
• kjernetid, redusere fleksibiliteten, korter åpningstid 
• drifte sammen m sfo på Tjøtta 
• samlokalisere med skolen, og avhende bygget b.h er i i dag. 
• innsparing i kommunen gir på sikt mindre i overføringer til private b.h 
  
Pkt. 17 i notat fra Connie 
 
VA          Halvere investeringen, fra 15 mill til 7,5 mill pr år i hele øk.plan perioden 
 
En reduksjon i den totale lånerammen for VA-lån er avvik mht. vedtatt hovedplan, i tillegg vil 

manglende gjennomføring av prioriterte tiltak medføre konsekvens: 

 

- Innfrir ikke krav til 24 timers sikkerhetsvolum (høydebasseng). 
- Må videreføre forsyningskapasiteten (dagtid) til Horvnes med 50% av kapasitet. 



- Innføre begrensninger med vannforbruket i tørrværsperioder. 
- Ledningsfornyelsen økes fra 117 år (0,85%) til anslagsvis 200 år (0,5%) den nasjonal 

målsetning er 50 år (2,0%). 
- Oppnår ikke reduksjon av lekkasjevolumet med 50%.  
- Vedtatte utslippskrav for avløpsvann til sjø vil ikke kunne innfris til fastsatt tid. 
- Vil ikke kunne gjennomføre rehabiliteringsprosjekt i bygater innenfor rimelig tid. 
- Redusert mulighet til å møte et varmere klima.             

 
  
Kommunalteknisk kontor: Avslutte vikariat som prosjektleder/byggeleder (mai 2018), beskrevet på 
s.99 i øk.plan. Må ses i sammenheng med redusert aktivitet på VA området. 

 

 Avslutte vikariat som prosjektleder/byggeleder 

Prosjektleder er ansatt for å: 
- Skape en smidig overgang i et generasjonsskifte ( to ansatte fyller 64 år i 2018) mht. 

kompetanseoverføring 
- Sikre at kommunen har bestillerkompetanse mht. anbudsutforming, kontrakt og 

byggeledelse innen fagområdet 
- Sikre at kommunen har kapasitet til å faktisk gjennomføre investeringer innen 

fagområdet 
- Redusere kommunens behov for innleie av ekstern konsulentbistand 

 
Prosjektleder fører sine timer mot investeringsprosjekt og er 100% finansiert gjennom disse 
tiltak. 

 
Tiltak 3,3 i omstillingsprosjekt: omklassifisere kommunale veier til private: kr 100 000 pr år i øk.plan 
perioden 

Tiltak 3.3 Omklassifisering kommunale veier til private 

Fremmet som forslag ved behandling av kommuneplanens arealdel høsten 2016 
(Trafikkmønsterplan), ikke vedtatt. 
Økonomisk konsekvens fremmet i budsjettforslag for B2017, men ble ikke valgt av 
kommunestyret. 

 

 
  
Tiltak 2C5 eller 2C7 i omstillingsprosjektet (adm foreslo 2c7 i sitt framlegg i nov 2016, det er ikke med 
i tiltaksoversikten vi fikk i nov 2017!! er det 2c5?): Økt bosetting i eksisterende tjeneste. Ønsker 
prosjektet inn med halv virkning: 300 ‘ kr /år hvert år i øk.plan perioden. 
  
Nye forutsetninger gjør at dette ikke lenger er relevant. 
 
 
 
 
Hei 
 
Her en liste over tiltak Venstre ønsker inn i Arena 
 



Oppsigelse av felles onnkjøpsordning        - ikke Arena – skal evalueres etter 2 år. 
 
Fjerning av reguleringsplanen Stamnesmarka øvre -ikke Arena ingen økonomisk effekt 
 
Sammenslåing av tjeneste for funksjonshemmede og pleie og omsorg - ikke i Arena, ingen økonomisk 
effekt – er svart på. 
 
Revisjon: tiltak i tråd med styret i revisjonen sine anmodninger  -  i tråd med  revisjonen i 2018 
reduksjon fra 2019 , la være å krysse i Arena 
 
Kontrollutvalg: tiltak i tråd med kontrollutvalgets anbefalinger - er  i tråd med kontrollutvalgets 
forslag 
 
Samferdsel: kostnad for opprettholde skysstilbudet for innbyggerne på Bærøya i tråd med omforent 
forslag fra ordførerne i Alstahaug, Vefsn og Vevelstad ? 
 
IT: innkjøp av automatisk system for innsyn i dokumenter ?  Er i prosess 
 
Flytte PPt  inn i skolene (si opp leieavtale i dagens bygg og fordele de ansatte på skolene ut fra trinnet 
de arbeider på). Pkt. 14 i notatet fra Connie 
 
Utleie av ledig lokale i kulturbadet (private aktører på det åpne markedet. Ikke i Arena 
 
Oppsøkende virksomhet PLO: Regelmessig hjemmebesøk til alle over 80 år med det for øye å 
kartlegge enkle tilretteleggingstiltak som gjør hverdagen lettere for beboer   
 
Venstre: Oppsøkende virksomhet PLO:  
Regelmessig hjemmebesøk til alle over 80 år med det for øye å kartlegge enkle tilretteleggingstiltak 
som gjør hverdagen lettere for beboer Her er det ikke mulig å pålegge noen regelmessige besøk. 
Dette kan eventuelt være et frivillig tilbud. Antall eldre over 80 år forventes å være ca 330 i 2018, 380 
i 2021 og 605 i 2030. Om dette skal bygges opp som et tilbud må man ta inn overs seg at det blir en 
kraftig økning i etterspørselen av tjenesten over tid.  Dersom det skal gjennomføres ett 
hjemmebesøk til alle hvert år, blir det ca 7 hjemmebesøk i uka hver uke, ved antall eldre som i 2018. 
Hjemmebesøkene vil kreve forberedelse og ulik tid i reise. Etter hjemmebesøk skal besøket 
dokumenteres, og oppfølging og tiltak settes i verk som følge av eventuelle funn. Eventuelle 
hjelpemidler må bestilles og monteres. Tjeneten vil ha behov for transport i form av leasingbil. 
Estimert behov for stillinger: 2. Ett personell med helseutdanning, og en hjelpemiddelteknikker. 
 
Estimert økonomibehov: 1 200 000 
 
Vaktmestertjeneste for eldre  
Venstre: Vaktmestertjeneste for eldre, hjemmeboende Hvordan dette skal organiseres er vanskelig å 
si, men avhengig av kapasiteten man ønsker å ha i tjenesten må den bemannes opp med årsverk. 
Skal tjenesten være mandag-fredag 0800-1600, er det kanskje nok med 1. årsverk. Skal dette være en 
tjeneste med turnusarbeid på ettermiddag og helg, må det tas høyde for 3 stillinger.  
 
Estimert økonomibehov ett årsverk: 700 000 Estimert økonomibehov 3 stillinger i turnus: 2 100 000 
 
 
Generell reduksjon av sykehjemsprosjektet på henholdsvis 50 og 100 mill    Jfr. tidligere orientering 
 
Mobbeombud, interkommunal ordning ? Lagt inn i Arena 



 
Interkommunalt Næringssamarbeid i Hald-kommunene i stedet for at hver kommune har eget 
næringssamarbeid ? Krever prosess, ikke lagt inn 
 
Oppsigelse av medlemsskap i Midt Skandia ? 
 
Avslutte Regina-prosjektet ? Ferdig, ikke økonomisk effekt  
 
Avvikle ordning med prosjektansatt Sykehusprosjektet 
 
Interkommunal samarbeid vedr Kommunedelplan for idrett og friluftsliv ? Igang 
 
Innføre ubetalte matpauser for alle ansatte på rådhuset Ingen innsparing, ikke lagt inn. 
 
Økning av parkeringsavgiften for månedskort på 300kr  Er lagt i Arena 
 
Voksenopplæringen inn i Sandnes skole når leieavtale er utgått, ligger i alt B 
 
Sette ned gjennomsnittsrenten for lån med 0,5% i de økonomiske beregningene. Ikke mulig – 
kommer i konflikt med fastrentelånsprofilen. 
 
Generelt kutt i kommunens drift på 2% Tilsvarende fra SP.  Lagt inn som tiltak fra SP/ Venstre. 
 
Strukturendring i ledelse - rammetiltak- - 3 mill – ikke i Arena 
 
Strukturendring i ledelse - rammetiltak- - 5 mill – ikke i  Arena 
 
Strukturendring i ledelse - rammetiltak- - 7 mill - ikke  i Arena 
 
- gradvis reduksjon av 20 stillingshjemler i Alstahaug kommune (naturlig avgang osv) – ikke lagt inn i  
Arena 
 
Tiltakene er veldig like i form av et uspesifisert nedtrekk på drift. Vi kan vanskelig se for oss at både 
svært spesifike tiltak  i forhold til nedtrekk, i tillegg til generelle. Økonomiplanen vil da framstå som 
lite realistisk, jfr. det som tidligere er blitt bedrevet. 
 
Utdrag fra Kommunaldepartementets veileder i økonomiplanlegging: 
 
«Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og 
prioriterte oppgaver i hele økonomiplanperioden på fire år. Realisme i økonomiplanen reduserer risiko 
og bygger opp under balanse mellom tilgang på, og bruk av midler.   
 
Inntektsrammene som økonomiplanen bygger på, og utgiftsrammene  for de ulike tjenesteområdene, 
føres opp i økonomiplanen ut fra kommunen realistisk kan forvente. Kommunen må anslå et beste 
estimat ut fra informasjon som er tilgjengelig og informasjon de kan frambringe. Anslagene for 
størrelsene i økonomiplanen må baseres på et godt faglig skjønn for det som kan forventes. Det 
faglige skjønnet må være aktsomt, slik at inntekter ikke overvurderes, eller utgifter ikke 
undervurderes. Realistisk planlegging tar også høyde for usikkerhet gjennom forsiktig vurdering av 
inntekter og «motsatt» for vurdering av utgifter. «  
 
 Lagt inn i tillegg: 
 



095. Prosjekt sammenslåing av Alstahaug og Leirfjord kirkelige fellesråd. 
089. Økt festeavgift Grønnbygget og Helsesenteret. 
090. Oppretting av feil. Bruk av fond skal ikke videreføres. 
 
 


