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DEL 1 RAMMEBETINGELSER

1.1 Innledning 

Administrasjonens grunnlag til budsjett for 2014 samt økonomiplan 2014-2017 legges med 
dette fram til politisk behandling.

Når administrasjonen utarbeider budsjett og økonomiplan legges styringssignalene i 
kommuneøkonomiproposisjonen og statsbudsjettet til grunn.      

Vi ser på befolkningsutvikling  og alderssammensetting som grunnlag for fremtidige 
etterspørsel etter kommunale tjenester og inntektsgrunnlag.

Administrasjonen bygger ellers på styringsdokumenter som Kommuneplan 2006-2016, 
Økonomiplan 2013-2016, Årsmelding 2012 samt diverse vedtak og sektorplaner og politiske 
styringssignaler og vedtak for øvrig.

Den økonomiske handlefriheten avhenger generelt av to forhold; utgiftsbinding og 
ressurstilgang. For Alstahaug kommune som for de fleste andre kommuner er 
utgiftsbindingen fra tidligere år svært stor.  

Fra årsmelding 2012: 

”Alstahaug kommunes driftsresultat ser i 2011 ut å bli oppgjort med et netto driftsresultat på
ca 16.9 millioner kroner. Regnskapsmessig mindreforbruk er på kr ca 8,2 millioner kroner.
Dette er etter min mening et godt resultat,  men det endrer ikke ved Alstahaug kommunes
fundamentale  behov  for  å  redusere  driftsnivået.  Her  vil  jeg  også  understreke  at  årets
premieavvik har betydelig innvirkning på resultatet.”

Alstahaug kommune har over tid bygd opp tjenester til innbyggerne som er gode. På mange 
områder viser KOSTRA-data at kommunen har behovsdekning og tjenestetilbud som ligger 
over gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner. Imidlertid er det ikke på alle områder 
produktiviteten er tilfredstillende, noe som har sammenheng med en lite hensiktsmessig 
struktur på tjenestene.  

Kommunens finansielle stilling har bedret seg de seneste år, men lånegjelden er svært høy og 
vil øke betydelig framover.  Spesielt vil den ikke-selvfinansierende lånegjelda øke mye. 
Videre er disposisjonsfondene som er bygget opp de seneste år, planlagt benyttet for å saldere 
økonomiplanen.  
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Kommunen har i 2011 og 2012 forbedret sitt netto driftsresultat betydelig.
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Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat beregnes
ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat eksterne 
finansieringstransaksjoner, dvs. netto renter, netto avdrag samt kommunale utlån, utbytter og 
eieruttak, og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gis resultateffekt. 

Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere 
bruk. Netto driftsresultat må ligge på 1 til 3 prosent for at kommunen ikke skal tære på 
formuen. Det er en omforent holdning mellom KS og staten at netto driftsresultat bør ligge på 
minimum 3 % av inntektene.

Det har vært bred politisk enighet om å få økonomien i balanse. Det har så langt vært politisk 
flertall for bevaring av eksisterende struktur på tjenestetilbudet. Det er også politisk flertall for
utbygging av nye tjenestetilbud og infrastruktur som medfører betydelige økte utgifter.   Det 
ligger en betydelig utfordring i greie å nå disse målsettingene. 
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Et budsjett-/ økonomiplanopplegg må nødvendigvis bli et kompromiss der økonomiske, 
faglige, politiske og praktiske hensyn søkes ivaretatt på best mulig måte.  

Det påpekes at det fremlagte budsjettgrunnlag er meget stramt. Det må derfor vises evne og 
vilje til omprioriteringer i tilfelle forutsetninger i opplegget skulle svikte.

1.2 Budsjettprosess 

Alstahaug kommunestyre vedtok  følgende tids- og aktivitetsplan for budsjettprosessen i møte
den 26.06.13.

Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist
1 Fastsetting av framdriftsplan for 

prosessen
Kommunestyret 26.06.13

2 Utarbeidelse av konsekvensjustert 
årsbudsjett + økonomiplan 2014 - 2017

Fagsjefer/sektorledere 13.september 2013

3 Ferdigstillelse av konsekvensjustert 
årsbudsjett + økonomiplan 2014 - 2017

Adm. sjef September-oktober

4 Budsjettkonferanse 
- gjennomgang av konsekvensjustert 
budsjett.      
-  politiske signal til utredningsbehov.   
-  budsjettsimulering for 
kommunestyre, adm. sjef og fagsjefer

Kommunestyret 23.oktober 2013

5 Presentasjon/framlegg av tiltak for 
formannskapet

Formannskap November 2013

6 Gjennomgang av utvalgte tiltak for 
formannskapet

Formannskap November 2013

7. Prioriteringsdugnad Formannskapet November 2013
8 Utarbeidelse av grovutkast til 

årsbudsjett og økonomiplan 
Formannskap November 2013

9 Endelig forslag til årsbudsjett for 2014 
og økonomiplan for perioden 2014 - 
2017

Formannskap 04.12. 2013

10. Utlegging til alminnelig gjennomsyn  2 
uker

Formannskapet Desember 2013

13 Vedtak  årsbudsjett for 2014 og 
økonomiplan for perioden 2014 - 2017

Kommunestyret 18.12.2013
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1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Kommuneplan for Alstahaug, langsiktig strategidel 2006 – 2016, ble behandlet av 
kommunestyret i møte den 27.11.06, sak 52/ 06. Følgende  innsatsområder ble vedtatt:

Innsatsområde 1: Oppvekst og miljø
Definisjon og avgrensing
 Utdanning –Kulturskole
 HMS-arbeid i kommunen. -Barn og unge først
 Avhjelpningstiltak
 Oppvekstmiljø  
 Fritidstilbud
 Ungdomsarbeidsplasser

Mål for innsatsområdet
 Barn og ungdom skal ha positive og gode opplevelser
 Barn og unge skal følges opp på alle nivåer
 Skolen skal gi et godt grunnlag for videre læring, og målstyring skal gjennomføres både i 

skole og barnehage.
 Det skal være forutsigbarhet i kommunens tilbud i skolen, barnehage, tjenestetilbud
 Kommunen skal være aktiv i arbeidet med å tilrettelegge for  lærlingeplasser i offentlig og

privat sektor

Prioriterte tiltak

 Det skal jobbes for at  kravene til et ”trygt lokalsamfunn”  oppfylles.
 Det skal gies et allsidig fritidstilbud til alle barn og unge i kommunen
 Det skal gies tilpasset opplæring i skolen
 Det skal jobbes aktivt med forebyggende tiltak, herunder sikre koordinering av innsatsen

Innsatsområde 2:  Regionsenter – videreutvikling av regionsenter
Definisjon og avgrensing

 Tjenesteyting og service
 Kultur - og opplevelsestilbud
 Miljø/trivsel, estetikk
 Gode og effektive kommunikasjoner
 Samspill med brukerne

Mål for innsatsområdet 
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 Regionsenteret skal være det stedet der det er mest naturlig og praktisk for kommunens og
regionens innbyggere å søke service og tilbud som finnes her og som de ikke har tilgang 
til i eget miljø (mål fra gjeldende plan)

  Regionsenteret skal være en motor for videre utvikling
 Man skal får en positiv følelse etter å ha oppholdt seg i sentrum
 Reisende skal oppleve reise til/fra/gjennom Sandnessjøen på en positiv måte
 Kommunen skal delta i regional samarbeid, fremme samhold og felles opptreden utad 

mellom kommunene i regionen.

Prioriterte tiltak 

 Svømmetilbud
 Trafikkterminal
 Kulturhus
 Videreutvikling av bymiljøet
 Årlige møter mellom kommunen og viktige samfunnsaktører som sykehuset og 

videregående skole
 Aktiviteter/arrangementer

Innsatsområde 3:  Kommunikasjon og infrastruktur
Definisjon  og avgrensing
 Dersom 
 regionen skal kunne  fungere som en BAS-region, er man avhengige av hyppige ferge 

– og hurtigbåtavganger med lave (gratis) priser ut og inn av regionsenteret.  Toven-
tunnellen og flyplass har også stor betydning  her.

 Utbedring av gang – og sykkelvegnettet

 Kapasitet på busser 

Mål for innsatsområdet

 Det skal være et 
 godt og billig kommunikasjonstilbud internt i regionen, både prismessig  og tilstrekkelig 

kapasitet  (spesielt sjøveien)
 Det skal være et godt og billig kommunikasjonstilbud ut av regionen - både prismessig og 

tilstrekkelig kapasitet - Toventunnellen må realiseres
 Horvnes industriområde skal videreutvikles
 Sykehuset skal sikres gjennom  infrastruktur
 Flyplassen skal videreutvikles slik at den til enhver tid tilfredstiller kravene til en moderne

flyplass.
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Prioriterte tiltak 

 Kommunen skal være pådriver for utbygging av flyplassen 
 Kommunen skal være pådriver for å opprette konkrete prøveprosjekter der det er billigst 

mulig kommunikasjon

Innsatsområde 4: Økt fokus på næringsarbeid
Definisjon og avgrensing

 Samarbeid mellom kommune og næringslivet
 Nyskapningsaktivitet
 Tilrettelegging av arealer
 Gründerhjelp

Mål for innsatsområdet

 Det skal 
 etableres et framtidig godt næringsapparat 

o –For å ta vare på eksisterende næringsliv   
o –For å skape nye arbeidsplasser

 Ha etableringsklare næringsarealer på land og sjø
 Trekke offentlige/private institusjoner til kommunen

Prioriterte tiltak 
 Få drøftet og etablert et næringsapparat før HALD-perioden går ut
 Utarbeide og oppdatere arealplaner rettet mot næringsetablering
 Holde kontakten med unge under utdanning og by fram kommunen 
 Gi gunstige rammevilkår for etablering av næring
 Kommunen skal markedsføres som etableringssted
 Kommunen skal være pådriver når det gjelder å skape arbeidsplasser basert på foredling 

av lokale råstoffer som olje, gass, fisk og reiselivsmål.

Innsatsområde 5: Kultur
Definisjon  og avgrensing

Med kultur menes:

Å legge til rette for aktiviteter som gir identitet, trivsel, samhold og mangfold for 
innbyggerne.
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Kjerneområder:

 Kulturhus – kino, bibliotek, svømmehall, scene
 Barne – og ungdomsarbeid – Frivillige lag og foreningsaktivitet- Ungdomshus –

Utekontakt –Fritidsaktiviteter for psykisk utviklingshemmede – Ungdomsarbeid innenfor 
kirken – Flerkulturelt arbeid

 Næringsrettet kulturaktiviteter
 Kulturlandskap
 Kulturminner

Mål for innsatsområdet
 Svømmetilbud skal realiseres  i løpet av valgperioden 2007-2012. Det skal være et       

offentlig anlegg med kommunale midler
 Kulturhus skal realiseres i samarbeid med næringslivet og frivillige organisasjoner i   

løpet av  valgperioden 2007-2012.
 Biblioteket skal styrkes.  Kommunen skal bidra aktivt  for å få  etablert  studiesenter.
 Det skal skapes allsidige barne – og ungdomsaktiviteter
 Viktige kulturminner/kulturmiljøer skal kartlegges /synliggjøres  lokalt 
 Trivsel skal ivaretaes bl.a. gjennom  grøntarealer i sentrum

Prioriterte tiltak

 Det skal fattes vedtak om lokalisering og prioritering av svømmtilbudprosjekt.
  Det skal søkes å  inngå forpliktende samarbeid mellom kommunene/ næringslivet samt 

frivillige organisasjoner for å realisere kulturhus.
 Bibliotek: Kommunen skal være pådriver, og ta initiativ til å kontakte samarbeidspartnere.

Innsatsområde 6: Helse –sosial , eldre
Definisjon og avgrensing

 Eldreomsorg
 Psykiatri
 Rusomsorg og sosiale tjenester
 Trygt lokalsamfunn
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Mål for innsatsområdet

 Befolkningen skal føle trygghet for å få omsorgstjenester når behovet melder seg
 Seniorsenter skal realiseres.
 Det skal bygges ut flere sykehjemsplasser etter behov.
 Psykiatritilbudet skal videreutvikles, slik at det blir i tråd med nasjonale retningslinjer.
 Kommunen skal jobbe for å oppfylle kravene for å bli godkjent som ”trygt lokalsamfunn”

Prioriterte tiltak
 Gjennom budsjettprioriteringer skal det sørges for nok ressurser til å møte behovet for 

tjenester
 Tjenesteytingen skal organiseres slik at en, på en effektiv måte, kan yte gode tjenester
 Det skal snarest starte opp arbeidet med finansiering og lokalisering av seniorsenter.
 Ved behov skal det snarest mulig startes opp arbeidet med å planlegge og finansiere 

utbygging av sykehjemsplasser.
 Kommunen skal bidra til å videreutvikle  interkommunale tiltak.

1.4 Befolkningsutvikling

Med befolkningsutvikling mener en endringer i befolkningsmengde og sammensetting 
p.g.a.
fødselsrate, levealder og flytting. En gunstig be folkningsutvikling kjennetegnes ved balanse 
mellom kjønn, aldersgrupper og mellom overføringer og tjenestebehov.

Utviklingen i folketall og aldersfordeling er viktige planstørrelser som sier noe om hva som 
kan forventes i inntektsutvikling og utgiftsbehov framover. 

Tabellen  under viser utviklingen i folketallet de siste 10 årene i Alstahaug kommune.

Folketall pr. 1. januar.

Folkemengde fordelt på alder. 2003-2013. Alstahaug.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  2004-2013

0-5    556    531   484    463    462    449 445 451    469    479    -15,1%

6-15  1108  1092 1077  1028  1023  1002 957 976    942    926    -16,4%
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16-19    417    451   463    455    462    441 447 445    455    438       5,0%

20-39  1860  1785 1731  1700  1651  1633 1616 1617  1651  1634    -12,2% 

40-66  2597 2678 2687  2694  2703  2755 2780 2818  2829  2823       8,7%

67-79   612   616   619    645    665    667 702 733    768    786     28,4%

80-89   196   210   215    215    211    227 220 226    224    239     21,9%

90 -     32     35     30      25      30     34 29 30        34      36    12,5 %

Sum 7378 7398 7306  7225  7207 7208  7196  7296  7372  7361

Tendensen er at befolkningen blir eldre. Spesielt har gruppene mellom 0-15 år og 20-39 år 
hatt en kraftig tilbakegang i perioden.  De senere par årene har det vært en noe mer gunstig 
utvikling i de yngre aldersgrupper.

Det siste året har utviklingen vært positiv, med vekst i folketallet. 

  I gjeldende kommuneplan for Alstahaug fra 2006 er følgende lagt til grunn:

”Befolkningsgrunnlaget for prognosen er nasjonalt knyttet til faktisk folketall per 1.1.06 mens
middelalternativet i SSB-prognose (basert på befolkningsdata 1.1.05) er grunnlag for 
fremskrivningene fra og med 2007. Befolkningsprognosen preges av en forventet negativ 
utvikling hvor folketallet reduseres med 150 frem mot 2010 og ytterligere 200 i perspektiv år 
2015.  ”

1.5 Organisasjon 

Organisering. 
Strategisk ledergruppe består av administrasjonssjef, ass. administrasjonssjef, økonomisjef og 
næringssjef. 
Administrasjonssjefen har, med støtte fra assisterende administrasjonssjef, det overordnede ansvar
for hele kommunens drift og utvikling, herunder utredning og oppfølging av politiske saker. 
Personalsjefansvaret er lagt på assisterende administrasjonssjef. 

Arbeidsgiverpolitikk. 
Den overordnede arbeidsgiverpolitikken er nedfelt i sentralt avtaleverk. 
Alstahaug Kommunes arbeidsgiverpolitikk skal legge rette til for samspillet mellom 
medarbeidere, innbyggere, brukere og andre samarbeidspartnere som skal gjøre oss i bedre i 
stand til å vareta våre oppgaver som samfunnsutvikler.
Arbeidsgiverpolitikken skal medvirke til:

 Å øke samspillet mellom ulike aktører for å utvikle nye løsninger og bedre utnytting 
av ressursene

 Rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere
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 Utvikle arbeidsglede og stolthet over eget og andres arbeid i kommunen som 
arbeidsplass

 Å styrke fellesskapsfølelse, identitet og omdømme

Lønnspolitikk. 
De overordna føringer for lønnspolitikken er nedfelt i sentrale avtaler og i lovverket. 
Kommunen har utarbeidet en lønnspolitisk plan og personalpolitiske retningslinjer. Planene er et 
arbeidsverktøy for arbeidsgiver til å skaffe den arbeidskraft (på alle nivå) som kommunen trenger.

Opplæringsplanlegging. 
Opplæringsplan. For å kunne skape en strategisk opplæringsplan, er hver sektor/enhet pålagt å 
utarbeide bemanningsplaner for å avdekke manglende kompetanse / mobilisere ny kompetanse og
vedlikeholde eksiterende kunnskaper. Dette arbeidet er i startgropen. Alstahaug Kommune har 
utarbeidet opplæringsplan med prioriterte mål, men denne må revideres. I samarbeid med KS har 
Alstahaug kommune startet et grunnkurs i kommunal forvaltning for nytilsatte ledere og 
saksbehandlere. Dette kurset skal gjennomføres årlig. 

HMS – arbeid. 
Kommunen har utarbeidet et internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet. Prioriterte mål for
2012/13 er medarbeidersamtaler og vernerunder for alle enhetene. Enhetsleder skal ved årets slutt 
avgi rapport om arbeidet til adm. sjef og AMU. 
Medarbeiderundersøkelse.
Det ble i år gjennomført en medarbeiderundersøkelse hvor alle ansatte ble invitert til å delta i. 
Målet med undersøkelsen var å kartlegge medarbeidertilfredshet på følgende områder:
• Organisering av arbeidet
• Innhold i jobben
• Fysiske arbeidsforhold
• Samarbeid og trivsel med kolleger
• Mobbing, diskriminering og varsling
• Nærmeste leder
• Medarbeidersamtale

• Overordnet ledelse
• Faglig og personlig utvikling
• Systemer for lønn- og arbeidstidsordninger
• Stolthet over egen arbeidsplass
Svarresponsen var på 80 %. Resultatet av undersøkelsen vil bli forelagt formannskapet rett over 
nyttår.

Sykefravær 
Reduksjon av sykefravær er et prioritert arbeid. Fra 2011 ble det innført at hver sektor skal 
rapportere tertialvis om sykefraværet. Samlet rapport vedr sykefravær legges fram i AMU og 
kommune
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1.6 Økonomiske nøkkeltall

Fra 2001 ble samtlige kommuner i Norge pålagt å innrapportere regnskaps- og tjenestedata til 
SSB. Disse KOSTRA-tallene kan gi indikasjoner på hvordan kommunens prioriteringer og 
status er sammenlignet med andre kommuner. Det er verdt å merke seg at disse dataene ikke 
gir absolutte svar, men grunnlag for drøftinger basert på sammenligninger med andre 
kommuner.   Flere data/ sammenligninger kan en finne på SSB.no.

Finansielle nøkkeltall.

Alstahaug 
2012

Kommunegr
uppen 2012

Nordland 2012 Landet utenom

Oslo 2012

Brutto driftses. i prosent

av driftsinntektene

      3,9       2,1     1,9        2,1

Netto driftsres. i  prosent

Av driftsinntektene

       3,2       2,0     1,4        2,6

Langsiktig gjeld i prosent
av brutto driftsutgifter

    233,2    205,8  211,5    195,2

Arbeidskapital i prosent 
av brto. dr.innt.

      17,9      18,5    21,8      21,3

Frie inntekter i kroner pr. 
innbygger

  46  646  47 878  49 702   45 685

Netto lånegjeld i kroner 
pr. innbygger

   60 947  50 008  49 805   44 301

Prioritering.

Alstahaug 
2012

Kommunegruppen
2012

Nordland 
2011

Landet utenom

Oslo 2012

Netto dr.utg. pr. innb.

1-5 år kr. barnehager

115  384  111 967  113 941   114  925

Netto dr.utg. pr.innb. 106  079  102 937  107 957      96 202
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6-15 år grunnskole

Netto dr.utg. pr. innb.

Kommunehelsetjenest
en

    2  723      2 287      2 690        2 089

Netto driftsutgifter pr. 
innb. Pleie-og omsorg

10 650     17 572    18 242      15 295

Netto dr.utg. til 
sosialtjenesten pr. 
innbygger 20-66 år.

   4 742       2 715    3 269        2 715

Netto driftsutg. pr. pr.

innb. barnevernstj. 

13 127        6 746    7 921        6 858

Netto driftsutg. pr. 
innb.

Adm.styring og 
fellesutg.

  5 056         4 209    5 284         3 955

Dekningsgrad.

Alstahaug 
2012

Kommunegruppen
2012

Nordland 
2012

Landet utenom

Oslo 2012

Andel barn med 
barnehageplass 1-5 år

     98,2      90,6     91,6       90,8

Andel elever i gr.skolen 
med spes.und.

     12,7      10,0     10,8         8,6

Andel innbyggere 80 + 
som er beboere på inst. 

    11,7      10,7      12,0       10,0

Andel barn med 
barnevernstiltak i forhold
til innbyggere 0-17 år

      7,8                    4,8

Sykkel-/gangveier/turstie
r m.v.’m komm. 
dr.ansvar pr. 1000 
innbyggere 

     62       101       73          103
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1.7 Stats- og nasjonalbudsjettet 2014

Generelt

Regjeringen fører en politikk som bygger på rettferdighet og felleskap. Med utgangspunkt i 
den norske samfunnsmodellen vil Regjeringen bidra til en mer rettferdig fordeling og til et 
arbeidsliv  der alle kan delta. Regjeringen vil legge til rette for økt verdiskaping og utvikling i 
hele landet, innenfor rammer som sikrer kommende generasjoners muligheter til å dekke sine 
behov. En slik utvikling krever en ansvarlig politikk med vekt på natur- og miljøhensyn, en 
langsiktig forvaltning av nasjonalformuen, et opprettholdbart pensjonssystem, et 
velfungerende næringsliv og en sterk offentlig sektor. Grunnlaget for velferden er 
befolkningens arbeid, og det må derfor legges til rette for høy yrkesdeltaking. Veksten i 
fastlandsøkonomien betyr mest for velferdsutviklingen i Norge. 

Petroleumsinntektene setter Norge i en gunstigere situasjon enn mange andre land, men kan 
kun gi et begrenset bidrag til vår samlede velferd. I den økonomiske politikken er det derfor 
avgjørende å fremme verdiskaping og produktivitet i fastlandsøkonomien, både i offentlig og 
privat sektor. Regjeringen vil bygge videre på den norske samfunnsmodellen, med godt 
utbygde og universelle velferdsordninger, nært samarbeid med partene i arbeidslivet og en 
velfungerende privat sektor.

Den økonomiske politikken skal legge til rette for en stabil økonomisk utvikling både på kort 
og lang sikt. Regjeringen følger handlingsregelen for en gradvis innfasing av 
petroleumsinntektene i norsk økonomi. Slik sørger vi for at petroleumsformuen kan bli til 
glede for både nåværende og framtidige generasjoner. Retningslinjene for pengepolitikken 
innebærer at Norges Banks rentesetting skal rettes inn mot lav og stabil inflasjon. På kort og 
mellomlang sikt skal hensynet til lav og stabil inflasjon veies opp mot hensynet til stabilitet i 
produksjon og sysselsetting. Budsjett- og pengepolitikken må virke sammen for å bidra til en 
stabil utvikling i norsk økonomi.

1.8 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Kommunenes inntekter i 2013
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I revidert nasjonalbudsjett for 2013 ble realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 
2013 anslått til 4,9 mrd. kroner, hvorav 2,4 mrd. kroner var frie inntekter. Veksten ble regnet i
forhold til regnskapstall for 2012.

Ny informasjon om skatteinngangen trekker i retning av at kommunesektorens skatteinntekter
i 2013 kan bli 1,8 mrd. kroner høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett for 2013.

Fra 2014 foreslås det at kompensasjonsgraden i toppfinansieringsordningen for 
ressurskrevende helse- og sosialtjenester reduseres fra 80 til 77,5 pst. Utgifter til 
ressurskrevende tjenester på om lag 214 mill. kroner som staten tidligere har dekket, vil bli 
belastet kommunene fra 2013.

Kommunesektorens merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen anslås å bli 0,6 mrd. 
kroner lavere enn lagt til grunn i forbindelse med statsbudsjettet for 2013, jf. beregninger 
foretatt av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi. 

Kommunenes inntekter i 2014

I kommuneproposisjonen for 2014 la regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens 
samlede inntekter på mellom 6 og 6½ mrd. kroner i 2014. Det ble varslet at mellom 5 og 5½ 
mrd. kroner av veksten ville være frie inntekter.

Regjeringen legger nå opp til en reell vekst 1 i kommunesektorens samlede inntekter i 2014 
på 7,7 mrd. kroner, tilsvarende 2,0 pst. Veksten er 1,2 mrd. kroner høyere enn øvre grense i 
det varslede vekstintervallet i kommuneproposisjonen. Av veksten er 5,2 mrd. kroner frie 
inntekter. Det tilsvarer en realvekst i frie inntekter på 1,7 pst. Veksten er regnet fra anslått 
inntektsnivå i 2013 i revidert nasjonalbudsjett for 2013.

Veksten i frie inntekter foreslås fordelt med 4,3 mrd. kroner til kommunene og 0,9 mrd. 
kroner til fylkeskommunene. Av veksten i frie inntekter til kommunene er 180 mill. kroner 
begrunnet i behovet for en særskilt styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Videre 
er 27 mill. kroner av veksten knyttet til utdanning av deltidsbrannpersonell.

Særskilte forhold

Pensjonspremier og pensjonskostnader

Premiene som kommuner og fylkeskommuner betaler inn til pensjonsordningene har de siste 
årene vært høyere enn de regnskapsmessige pensjonskostnadene. Utviklingen i 
pensjonspremiene, med kraftig vekst og til dels store svingninger, har synliggjort fordelen 
med regnskapsreglene som fordeler effekten av premieøkningen i enkeltår over flere 
regnskapsår. Dette har bidratt til større budsjettmessig stabilitet og forutsigbarhet for 
kommunesektoren når det gjelder pensjonskostnadene.
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Det er flere faktorer som har trukket premienivået opp de siste årene. Hovedårsaken er sterk 
lønnsvekst og lav rente. Det lave rentenivået var grunnlaget for Finanstilsynets reduksjon i 
den garanterte avkastningen i 2012. Dette økte sparekravet og dermed premienivået med om 
lag 12 pst. I tillegg har Finanstilsynet stilt krav om at pensjonsordningene må ta høyde for økt 
levealder. Innføring av økt levealder i beregningsforutsetningene vil øke nivået på løpende 
premier fra 2014. I tillegg stiller Finanstilsynet krav om at pensjonsavsetningene må 
oppkapitaliseres, for å sikre at allerede opptjente rettigheter har forsikringsmessig dekning for
økt levealder. Så lenge oppreserveringen pågår, vil premieinnbetalingene ligge noe høyere 
enn i en normalsituasjon. Denne pukkeleffekten er ventet å vare i de neste tre til fem årene.

Veksten i pensjonskostnadene har de siste årene vært jevn, men likevel noe svakere enn 
veksten i premiene. Veksten har sammenheng med at Kommunal- og regionaldepartementet 
siden 2008 årlig har strammet inn på forutsetningene for beregning av pensjonskostnadene. 
Fra 2011 reduserte departementet amortiseringstiden for premieavvik fra 15 til 10 år. Dette 
har bidratt til å dempe veksten i premieavviket de siste årene.

Utviklingen i premiene og kostnadene har medført en oppbygging av et akkumulert 
premieavvik i regnskapene i perioden 2002–2012. Det akkumulerte premieavviket er en 
regnskapsmessig forpliktelse som medfører amortiseringskostnader, som vil bli belastet 
driftsregnskapene i årene framover. Dette regnskapsmessige etterslepet tas inn automatisk 
etter gjeldende regler, og innebærer ingen ubetalte forpliktelser overfor pensjonsordningene. 
Ved utgangen av 2012 var akkumulert premieavvik på om lag 28,6 mrd. kroner. Det 
akkumulerte premieavviket ved utgangen av 2012 gir i årene framover ingen vekst i 
amortiseringskostnadene, utover nivået på amortiseringen i 2013.

I 2011 flatet nivået på det akkumulerte premieavviket ut. Dette kan ses i sammenheng med at 
departementets gradvise innstramminger i beregningsforutsetningene over tid har gitt effekt, 
og hevet nivået på kostnadene nærmere premienivået. Det akkumulerte premieavviket ved 
utgangen av 2013 anslås å ligge på om lag samme nivå som i 2012.

Situasjonen må ses i lys av Finanstilsynets krav om å ta høyde for økt levealder. Det høye 
premienivået som følge av oppkapitaliseringen, vil trolig bidra til at premien vil ligge på et 
høyere nivå enn pensjonskostnadene i 2014. Det vil kunne medføre en ytterligere vekst i det 
akkumulerte premieavviket i 2014. Over tid vil en stadig vekst i det akkumulerte 
premieavviket være lite bærekraftig. Departementets vurdering er at nivået på det 
akkumulerte premieavviket må stabiliseres, og etter hvert også reduseres.

På denne bakgrunn har departementet med hjemmel i regnskapsforskriften for kommuner og 
fylkeskommuner fastsatt at de økonomiske forutsetningene for beregning av den 
regnskapsmessige pensjonskostnaden for 2014 skal strammes ytterligere til. Innstrammingene
i disse beregningsforutsetningene innebærer isolert sett en økning i nivået på den beregnede 
pensjonskostnaden for 2014 sammenliknet med nivået i 2013. I tillegg kommer veksten i 
amortiseringskostnadene i 2014 som følge av premieavviket i 2013.
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Departementet har gjort et grovt anslag som viser at veksten i de regnskapsmessige 
pensjonskostnadene (inklusive amortisering) for kommunesektoren i 2014 vil være i 
størrelsesorden 1¾ mrd. kroner utover det som dekkes av den kommunale deflatoren. Det 
understrekes at dette anslaget er beheftet med betydelig usikkerhet.

Med tanke på målsettingen om å stabilisere utviklingen i det akkumulerte premieavviket, har 
departementet høsten 2013 sendt på høring et forslag om å redusere amortiseringstiden for 
premieavvik oppstått i 2014 og senere. Forslaget vil ha regnskapsmessig virkning fra 2015. 
Dette vil bidra til raskere amortisering av premieavvik enn det som følger av gjeldende regler.

Lavt rentenivå har over tid medvirket til det opparbeidede premieavviket. Kommunesektoren 
har samtidig betydelig gjeld, og har dermed også fordeler av det lave rentenivået. 
Departementet vil understreke at kommuner og fylkeskommuner har et selvstendig ansvar 
både for pensjon, som er en del av lønns- og avtalevilkårene i kommunesektoren, og for sine 
låneopptak.

Helse- og omsorgstjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Som varslet i kommuneproposisjonen for 2014 er 180 mill. kroner av veksten i 
kommunesektorens frie inntekter begrunnet med behovet for styrking av helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten. Midlene inngår i rammetilskuddet til kommunene, men fordeles særskilt 
basert på antall innbyggere i alderen 0–19 år. Det foreslås også at det settes et minstenivå på 
100 000 kroner per kommune, slik at mindre kommuner, som ved fordeling basert på 
innbyggertall ville fått mindre enn dette, er sikret minimum 100 000 kroner av midlene. 

Investeringstilskudd til etablering av heldøgns omsorgsplasser

Regjeringen vil gi tilsagn om investeringstilskudd til bygging og fornying av 12 000 heldøgns
omsorgsplasser innen utgangen av 2015, og vil utvide rammene ytterligere dersom 
søknadsinngangen fra kommunene tilsier det. For å legge til rette for fortsatt sterk kommunal 
satsing foreslås det en tilsagnsramme på 2 020 mill. kroner til om lag 2 000 heldøgns plasser i
2014. 

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Regjeringen tar sikte på at kommunene fra 2016 får en lovpålagt plikt til å tilby øyeblikkelig 
hjelp døgnopphold. Det er lagt til grunn at det kommunale tilbudet bygges opp over en 
fireårsperiode fram til plikten trer i kraft. Kommunene kan søke om tilskudd fra 
Helsedirektoratet det året tilbudet starter opp. Tilskuddet dekker halvparten av de totale 
utgiftene til etablering og drift av tilbudet. Den andre halvparten tilføres kommunene direkte 
fra de regionale helseforetakene. Det er avsatt rammer for hver region. Om lag halvparten av 
landets kommuner har fått tilskudd i 2012 og 2013. 
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Det foreslås å øke kap. 762, post 62 Øyeblikkelig hjelp med 140 mill. kroner i 2014. I tillegg 
tilføres kommunene 140 mill. kroner fra de regionale helseforetakene knyttet til de konkrete 
samarbeidsprosjektene i 2014. 

I takt med oppbyggingen av døgntilbud for øyeblikkelig hjelp avlastes kommunenes utgifter 
til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. For 2014 anslås kommunenes utgiftsreduksjon 
til 86 mill. kroner. Rammetilskuddet foreslås redusert tilsvarende.

Skole

Valgfag i ungdomsskolen

I Meld. St. 22 (2010–2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter ble det varslet at regjeringen 
ville innføre valgfag på ungdomstrinnet. Dette ble fulgt opp med å innføre valgfag for 8. trinn 
fra høsten 2012 og valgfag for 9. trinn fra høsten 2013. Fra høsten 2014 foreslår regjeringen å 
innføre valgfag for 10. trinn. Valgfag utgjør 1½ time på hvert trinn, hvorav ½ time er ny tid 
og 1 time er en omfordeling av eksisterende timetall. Kommunenes merutgifter i 2014 som 
følge av valgfag for 10. trinn, er beregnet til om lag 68 mill. kroner. Kommunene foreslås 
kompensert med en tilsvarende økning i rammetilskuddet

Rett til påbygging etter oppnådd fagbrev

I Meld. St. 20 (2012–2013) På rett vei – Kvalitet og mangfold i fellesskolen ble det varslet at 
regjeringen tar sikte på å gi elever med fullført og bestått fag- og yrkesopplæring rett til 
påbygging til generell studiekompetanse. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2014 å 
innføre en slik rett. Fylkeskommunene foreslås kompensert gjennom en økning i 
rammetilskuddet på 98 mill. kroner for høsteffekten i 2014. Helårsvirkningen av forslaget for 
fylkeskommunene er anslått til 235 mill. kroner. 

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg

I statsbudsjettet for 2009 ble ordningen med rentekompensasjon for rehabilitering av og 
investering i skole- og svømmeanlegg utvidet med sikte på å innfase en investeringsramme på
15 mrd. kroner over en åtteårsperiode. Fra 2009 til 2013 er til sammen 10 mrd. kroner faset 
inn i budsjettet. For 2014 foreslår regjeringen en investeringsramme på 1 mrd. kroner med en 
budsjetteffekt på 20 mill. kroner. Ordningen forvaltes av Husbanken. 

Barn og unge

Maksimal foreldrebetaling i barnehage

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2014 å fastsette maksimalprisen for en heltids 
barnehageplass til 2 360 kroner per måned. Dette gir en reell reduksjon i maksimalprisen på 
45 kroner per måned. Kommunene foreslås kompensert for merutgiftene ved en økning i 
rammetilskuddet på 163 mill. kroner. 
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Opptrapping mot to barnehageopptak i året

Regjeringen vil innføre to barnehageopptak i året gjennom en gradvis opptrapping, jf. Meld. 
St. 24 (2012–2013) Framtidens barnehage. Det foreslås å øke rammetilskuddet til 
kommunene med 241 mill. kroner i 2014, noe som gir rom for å etablere 2 900 nye 
barnehageplasser. Dette utgjør anslagsvis en tredjedel av plassene som kreves for å innføre to 
opptak. Kunnskapsdepartementet vil i forbindelse med at statsbudsjettet for 2014 blir lagt 
fram, sende på høring et forslag om endringer i barnehageloven. Forslaget innebærer en 
utvidelse av den lovfestede retten til barnehageplass, slik at barn som fyller ett år i september 
eller oktober neste år, blir sikret barnehageplass 

Kommunalt barnevern

Regjeringen foreslår å styrke det kommunale barnevernet med ytterligere 85 mill. kroner i 
2014, med en helårsvirkning på 100 mill. kroner. Kommunene skal kunne søke om midler til 
150 nye stillinger og til kompetanse- og samhandlingstiltak.

Regjeringen foreslår også å øke rammetilskuddet til kommunene med 15 mill. kroner i 2014 
som kompensasjon for en endring i barnevernloven. Endringen innebærer at dagens ordning 
for tilsyn med barn i fosterhjem erstattes med et mer profesjonalisert og tydeligere kommunalt
forankret tilsyn, jf. Prop. 106 L (2012–2013) Endringer i barnevernloven. Lovendringen trer i
kraft 15. juli 2014 for å gi kommunene tilstrekkelig tid til å forberede seg til den nye 
tilsynsplikten. Helårseffekten av lovendringen anslås til 32 mill. kroner i 2015.

Kommunale egenandeler for institusjonsplasser i barnevernet

Regjeringen foreslår at den kommunale egenandelen ved institusjonsplassering økes med en 
tredjedel fra 1. januar 2014, til om lag 50 000 kroner per måned per barn. Det legges opp til at
satsen vil bli ytterligere økt i 2015 og 2016. Kommunesektoren foreslås kompensert i 2014 
ved en økning i rammetilskuddet på om lag 160 mill. kroner. 

Refusjonsordningen for barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere

Regjeringen foreslår å innføre en kommunal medfinansiering på 10 pst. av utgiftene over 
innslagspunktet for statlig refusjon av utgifter til barneverntiltak for enslige mindreårige 
asylsøkere. Det anslås at dette vil kunne innebære en reduksjon i refusjonsutbetalingene på 
120 mill. kroner. 

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Regjeringen foreslår å opprette en nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom som har som
mål å gi flere fattige barn og unge muligheter til å delta i ferie- og fritidsaktiviteter. 
Ordningen rettes mot alle landets kommuner og vil bli regulert i et eget rundskriv. Det 
foreslås en bevilgning på 96 mill. kroner i 2014. 

Utdanning av deltidsbrannpersonell

For å legge til rette for å øke utdanningen av deltidsbrannpersonell, foreslår regjeringen at 36 
mill. kroner fordeles særskilt innenfor rammetilskuddet til kommuner med utgangspunkt i 
antall deltidsbrannpersonell i hver kommune. Der det er vertskommunesamarbeid om 
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brannvesen, fordeles midlene til vertskommunen. Regjeringen legger til grunn at 
vertskommunene sørger for at midlene kommer alle kommunene i samarbeidet til gode. 

Midlene kan brukes til å dekke kommunenes egne utgifter forbundet med utdanningen og en 
kursavgift som fastsettes av Norges brannskole.

Rentekompensasjonsordningen for kirkebygg

Regjeringen foreslår en utvidelse av rentekompensasjonsordningen for kirkebygg, slik at det i 
2014 kan gis tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 500 mill. 
kroner. Dette har en budsjetteffekt på 0,3 mill. kroner i 2014. Ved utgangen av første halvår 
2013 var det gitt tilsagn for i alt 2,9 mrd. kroner innenfor ordningen. Ordningen forvaltes av 
Husbanken. Se også omtale under kap. 582, post 61.

DEL 2   DRIFTSBUDSJETT 2014

2.1  Inntektsforutsetninger
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Inntektssystemet

Frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter. I 2013 blir 
kommunesektorens frie

inntekter anslått til om lag 320 mrd. kroner. Frie inntekter består av 
rammetilskott (47 %) og skatteinntekter (53%), og utgjør sammen med 
momskompensasjon ca. 80 % av de samlede inntektene til kommunesektoren. 
Det er inntekter som kommunene og fylkeskommunene kan rå fritt over, uten 
andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. I 2014 blir det lagt 
opp til en reell vekst i frie inntekter på 1,7 pst. Beregnet fra anslag på regnskap 
for 2013, er den reelle veksten frie inntekter i 2013 beregnet til 1,1 %. 
Prisstigningen er beregnet til 3,0 %.

Nivået på de frie inntektene blir bestemt ut ifrå pris- og lønnsvekst, vekst i frie 
inntekter,
innlemming av øremerkede tilskudd, satsinger over rammetilskuddet og 
korreksjon av
rammetilskuddet for oppgaveendringer. Når nivået på samla frie inntekter for 
2014 er fastsatt, kommer
en fram til størrelsen på samla rammetilskudd ved å trekke anslaget for 
skatteinntekter fra
nivået på samla frie inntekter.

Det overordna formålet med inntektssystemet er å u kommunene og
fylkeskommunene sine forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til 
innbyggerene sine.
Ved fordelinga av rammetilskuddet tar en hensyn til strukturelle forskjeller i 
kommuners og
Fylkeskommunenes kostnader (utgiftsutjamning) og forskjeller i skatteinntektene
(skatteutjamning). Omfordelinga som følge av utgifts- og skatteutjamning blir 
utført i
innbyggertilskuddet .  Utgiftsutjamninga er grunngitt med at demografske, 
geografske
og sosiale tilhøve gir strukturelle kostnadsskilnader som kommunene og 
fylkeskommunene i
liten grad kan påverke. For at kommunesektoren skal kunne gi eit likeverdig 
tjenestetilbud til
innbyggerne sine, må en ta hensyn til slike strukturelle kostnadsforskjeller når de
økonomiske rammene for den enkelte kommune og fylkeskommune blir fastsett. 
Eksempel på
slike kostnadsskilnader er ulik aldersfordeling eller reiseavstand innenfor 
kommunen. For å
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oppnå ei rimelig utjamning av de økonomiske forutsetningene blir òg inntektene 
utjamna.

Skatteutjamninga omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteytere 
og naturressursskatt fra kraftforetak.

Inntektssystemet inneholder også tilskudd som utelukkede er grunngitt ut frå 
regionalpolitiske

målsettinger.  Regionalpolitiske tilskudd til kommunene er Nord-Norge- og 
Namdalstilskudd, 

småkommunetilskudd  distriktstilskudd Sør-Norge   og storbytilskudd.  Kommuner
med særlig høg befolkningsvekst får et eget veksttilskudd. I tillegg blir det gitt 
skjønnstilskudd for å kompensere kommuner og fylkeskommuner for spesielle, 
lokale forholdsom ikke blir fanget opp i den faste delen av inntektssystemet.

  Rammetilskuddet

Beregning av rammetilskuddet er gjort med basis i Grønt heft – Beregningsteknisk 
dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2013-2014).  

Nord-Norge- og Namdalstilskudd

 Nord-Norge- og Namdalstilskuddet er et særskilt regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet 
skal bidra til å gi kommuner i Nord-Norge og Namdalen muligheter til å gi et bedre 
tjenestetilbud enn kommuner ellers i landet. Tilskuddet skal også bidra til å muliggjøre en høy
kommunal sysselsetting i områder med et konjunkturutsatt næringsliv. 

Tilskuddet gis med en sats per innbygger, som differensieres mellom ulike områder. 

Satsene for 2013 er:

Kommuner i: Kroner per innbygger

Nordland og Namdalen 1 597

Troms utenfor tiltakssonen 3062

Tiltakssonen i Troms 3 608

Finnmark 7 477

Alstahaug kommune får 11 756 000 kroner i Nord-Norge- og Namdalstilskudd.
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Innbyggertilskudd før omfordeling

Innbyggertilskudd blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er 20 887 
kroner i 2014. 

For Alstahaug kommune utgjør dette: 22 816 kroner * 7 409 innbyggere = 169 044 000 
kroner.

 Utgiftsutjevning 

Innbyggerne i landets kommuner etterspør kommunale tjenester i ulik grad. I tillegg er det 
relativt store forskjeller mellom kommunene i hvor mye det koster å produsere og tilby de 
samme kommunale tjenestene. Målet med utgiftsutjevningen er å fange opp og korrigere for 
slike variasjoner. Det foretas en omfordeling i innbyggertilskuddet fra de kommunene som er 
billigere å drive enn landsgjennomsnittet, til de kommunene som er dyrere å drive enn 
landsgjennomsnittet.

Under ser du en tabell som viser hvordan utgiftsutjevningen blir beregnet. Kostnadsnøkler 
bestående av objektive kriterier og vekter fanger opp variasjoner i utgiftsbehov mellom 
kommuner.

Kriteriene beskriver trekk ved kommunene og befolkningen i kommunene, som i statistiske 
analyser har en effekt på kommunenes utgifter. Vektene viser hvor stor betydning det enkelte 
kriterium har i å forklare kommunenes samlede utgifter. Kommunens kriterieverdier 
multipliseres med kriteriets vekt, og summen av alle kriteriene utgjør en indeks for beregnet 
utgiftsbehov som i neste trinn i beregningen brukes til å beregne kommunens trekk eller 
tillegg i innbyggertilskuddet.

Landsgjennomsnittet = 1,0000.

  Kriterium Vekt Indekskriterium %-utslag +/- kr. pr.innb. +/- utg. beh. 
1000 kr.

1 Innbyggere 0-1 år 0,0054 * 0,9651 -0,02 % -      9 -     65

2 Innbyggere 2-5 år 0,1261 * 0,8343 -2,09% -  974 -7 217

3 Innbyggere 6-15 år 0,2834 * 1,0126   0,36%     167  1 236

4 Innbyggere 16-22 år 0,0205 * 1,0946   0,19%       90     669

5 Innbyggere 23-66 år 0,0921 * 0,9779 -0,20%     -95    -702

6 Innbyggere 0-17 år 0,0021 * 0,9764   0,0%       -2     -  17

7 Innbyggere 18-49 år 0,0055 * 0,9274  -0,4%      -19     -144
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8 Innbyggere 50-66 år 0,0068 * 1,1314  0,09%       42      309

9 Innbyggere 67-79 år 0,0494 * 1,1729  0,85%     398   2 950

10 Innbyggere 80-89 år 0,0702 * 0,9775 -0,16%    - 74 -   546

11 Innbyggere  90 og over 0,0451 * 0,5889 -1,85%    -864 - 6 402

12 Indeks landbrukskriterium 0,0029 * 1,2600   0,08%       34     252

13 Indeks reiseavstand 0,0128 * 1,4990   0,64%      290  2 138

14 Indeks reiseavstand nabokrets 0,0128 * 1,0285   0,04%        17     122

15 Indeks basisbehov 0,0223 * 1,6012 1,34%      625  4 630

16 Innvandrere 6-15 år 0,0082 * 1,3474 0,28%      133     984

17 Norskfødte m/ 
innvandrerbakgrunn 6-15 år

0,0009 * 0,1254 -0,08%      - 37   - 272

18 Dødelighetskriterium 0,0436 * 1,1032  0,45%      210 1 554

19 Barn 0-15  m enslig forsørger 0,0112 * 1,2018  0,23%     105     781

20 Lavinntektskriteriet 0,0060 * 0,7948 -0,12%     - 57   - 425

21 Uføre 18-49 år 0,0044 * 1,3471  0,15%       71      527

22 Flyktninger uten 
integreringstilskudd

0,0045 * 0,4712 -0,25%     -111     -822

23 Opphopingsindeks 0,0134 * 0,6894 -0,42%    -194  -1 437

24 Urbanitetskriteriumet 0,0171 * 0,6914 -0,53%    -246  -1 822

25 Pu- 16 år og over 0,0437 * 1,5220   2,28%   1 063   7 877

26 Ikke gifte 67 år og over 0,0414 * 1,0627   0,26      121      897

27 Barn 1 år uten kontanstøtte 0,0295 * 1,2613   0,77      359   2 662

28 Innbyggere med høyere utd. 0,0187 * 0,8326  -0,31    -146 -1 081
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Sum 1,000 1,92    894  6 622

Alstahaug kommune får kr. 6 622 000 i utgiftsutjevning for 2014.

Inntektsgarantiordningen (INGAR)

Endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet kan for 
enkeltkommuner føre til brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. 
Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme kommunene mot slike endringer.

Ordningen er utformet slik at ingen kommune skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år til 
det neste som er lavere enn 300 kroner under veksten på landsbasis, målt i kroner per 
innbygger.

Ordningen finansieres ved et likt trekk per innbygger i alle landets kommuner.

Endringer som omfattes av inntektsgarantiordningen er strukturelle endringer i 
inntektssystemet, innlemming av øremerkede tilskudd, endringer i befolkningstall og 
kriteriedata, og endringer i regionalpolitiske tilskudd.

Endringer i skjønnstilskuddet, veksttilskuddet og i skatteinntektene eller skatteutjevningen 
inngår ikke i beregningsgrunnlaget for inntektsgarantiordningen.

Veksten i rammetilskuddet fra 2013 til 2014 er på landsbasis 1 135 kroner per innbygger. 
Dette innebærer at kommuner som har en vekst i rammetilskuddet som er lavere enn 
835kroner per innbygger, vil bli kompensert opp til denne vekstgrensen.

Alstahaug kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2013 til 2014 er 1 637 kroner per 
innbygger, og kommunen får derfor 0 kroner per innbygger gjennom 
inntektsgarantiordningen.

Alle kommuner er med på å finansiere inntektsgarantiordningen og blir trukket med et likt 
beløp per innbygger i innbyggertilskuddet. For 2014 er trekket på -61 kroner per innbygger. 

Inntektsgarantitilskudd til Alstahaug kommune

Inntektsgarantitilskudd per innbygger 0 kr

Finansiering per innbygger -61 kr

Inntektsgarantitilskudd, inkl. finansiering per 
innbygger

179 kr

Inntektsgarantitilskudd, inkl. finansiering totalt -61kr * 7 409 innbyggere
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= - 455 000 kr

Tilskudd med særskilt fordeling 

Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en særskilt 
fordeling. For mer informasjon om hver enkelt sak, se tabell C-k i Grønt hefte.

Saker med særskilt fordeling for Alstahaug kommune: 

Enkeltsaker
Fordeling 
beløp

Kompensasjon samhandlingsreformen  833  000 kr

Helsestasjon/ skolehelsetjeneste 253 000 kr

Utdanning deltidspersonell 145 0 000

Sum tilskudd med særskilt fordeling Alstahaug 
kommune

1 231 000 kr

Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler

Enkelte kommuner har elever i statlige og private grunnskoler. Disse elevene har ikke 
kommunene utgifter for. Trekkordningen for statlige og private skoler medfører at kommuner 
med elever i statlige og private skoler trekkes et gitt beløp per elev for de elevene kommunene
ikke yter grunnskoletjenester til. Summen av trekk fra kommuner med elever i statlige og 
private skoler fordeles ut igjen til alle landets kommuner etter kommunenes andel av beregnet
utgiftsbehov (kostnadsnøkkelen). Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler 
omfordeler midler fra kommuner med mange elever i statlige og private skoler til kommuner 
med få eller ingen elever i statlige og private skoler.

Det er gitt trekksatser for ulike skolekategorier, og trekket for hver kommune blir beregnet 
slik: 

Skolekategori Sats
Antall elever i 
Alstahaug

Sum
trekk
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Vanlig 
undervisning

78 700 0 = 0 kr

Spesialskoler 260 100 kr 0 = 0 kr

Skoler med opphold 274 800 kr 0 = 0 kr

Totalt trekk for Alstahaug = 0 kr

Alstahaug kommune blir trukket med 0 kroner. 

Summen av beløpene som er trukket inn på landsbasis fordeles ut igjen til alle kommuner på 
følgende måte:

Landssum
*

Kommunens andel av 
utgiftsbehovet

=
Tilbakeført 
beløp

1 309 248 240 
kr

* 0,00149 = 1 948 000 kr

Dette gir for Alstahaug kommune:

Trekk for elever i statlige og private 
skoler

0 kr

+Landssum fordelt etter kostnadsnøkkelen 1 948 000 kr

=Omfordeling statlige og private skoler 1 948 000 kr

Skjønnstilskudd 

Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke 
fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. 

Det samlede skjønnstilskuddet for kommunene er satt til 2 948 000  kroner i 2014. Dette 
kommer utelukkende av høyere sosialhjelpsutgifter enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen.

Kommunal- og regionaldepartementet fastsetter de fylkesvise rammene, mens fylkesmannen 
foretar fordelingen til den enkelte kommune. I tillegg til fordelingen som vises under, er det 
satt av fylkesvise rammer for skjønnstilskudd til fordeling gjennom året.
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Skjønnstilskudd til Alstahaug kommune = 2 948 000 kroner 

Totalt rammetilskudd ekskl. inntektsutjevninung,

Nord-Norge tilskudd                                                                     11 756 000

Innbyggertilskudd                                                                       169 044 000

Utgiftsutjevning                                                                               6 622 000

INGAR                                                                                           -    455 000 

Tilskudd med særlig fordeling                                                          1 231 000

Statlige og frittstående skoler                                                            1 947 000   

Skjønnstilskuddet                                                                              2 948  000

Totalt rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning                              193 093 000

                                             

Skatt og inntektsutjevning

Skatt

Forslag til kommunale og fylkeskommunale skattører er fremmet i St.prp. nr. 1 (2013-2014) 
Skatte-, avgifts- og tollvedtak.  

Skatt for Alstahaug er for 2014  beregnet til kr. 156 263 000.

Inntektsutjevning

Skatteutjevningen jevner delvis ut forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene.

Skatteutjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige 
skatteytere og naturressursskatt fra kraftforetak.

Kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet blir kompenserte for
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60 pst. av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med

skatteinngang over landsgjennomsnittet blir trukket for 60 pst. av differansen

mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet.

Kommuner med skatteinntekter under 90 pst. av landsgjennomsnittet blir i tillegg 

kompensert for 35 pst. av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 pst. av 
landsgjennomsnittet. Finansieringen  av tilleggskompensasjonen skjer ved at hver kommune 
blir trukket med et likt beløp pr.  innbygger.

Skatteutjevningen  for hver kommune blir beregnet fortløpende ti ganger i året, etter hvert

som skatteinngangen foreligger og trukket eller tillegg i skatteutjamninga blir avregnet mot 
kommunens utbetaling av rammetilskudd. Endelig fordeling av rammetilskuddet  til 
kommunene vil ikke være klar før i februar 2014, når endelige skattetall for 2013 foreligger. 

Netto inntektsutjevning er for Alstahaug kommune i 2013 beregnet til  24 239 000  kroner 
med skatteinngang stor kr. 156 263 000.

OPPSUMMERING  SKATT OG RAMMETILSKUDD (avrundet)

Rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning    193 093 000
Skatt på inntekt og formue                          156 263 000 

Netto inntektsutjevning                                            24 239 000 
Sum    (avrundet)                                        373 600 000

2.2 Utgiftsforutsetninger

Lønnsvekst.

I statsbudsjettet er det beregnet en årslønnsvekst på 3,5 % som det er tatt utgangspunkt i her.
Lønnveksten er budsjetter på de enkelte lønnsarter.
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Prisvekst 

I Statsbudsjettet antar at prisene (konsumprisindeksen) vil øke med 2,0 prosent i 2014.

Pensjonsutgifter

Prosentsatsen er regulert i tråd med oppgaver fra Kommunal Landspensjonskasse og Statens 
Pensjonskasse om forventede pensjonskostnader i 2013. Anslagene er noe usikre og er basert 
på forventninger om rente, avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Det er verdt å merke seg 
at kommunens utgifter til pensjon i 2014 er langt høyere enn det som kostnadsføres i 
regnskapet, jfr. gjeldende regelverk rundt amortisering og premieavvik. Anslaget for 2014 er 
ca 5,0 mill. kr. høyere enn anslaget for 2012. Kommunens pensjonskostnader er stigende.

2.3 Oversikt over fnansomrrdet

-

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013

-

-

 Finansieringstransaksjoner 

-

Sum utgifter 64 021 525 44 063 986 39 280 000

-

Sum inntekter -379 594 733 -390 923 000 -408 025 181

-

Netto utgift -315 573 208 -346 859 014 -368 745 181

Frie inntekter

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er budsjettert med kr. 373 600 000 i henhold til 
spesifikasjon under avsnitt 2.1. 

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er budsjettert med ca. kr. 23,3 millioner. Det er her forutsatt økning fra 5,9 til 
7 promille for næring og fra 3,9 til 4,5 promille for private. Videre er det foreslått at 
fritaksperioden reduseres fra 5 til 1 år.
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Avskrivinger

For å gi et bilde av de utgifter som er relatert til selvfinansierende investeringer er disse 
utgiftsført på de enkelte ansvarsteder og inntektsført på ansvarsted 8099.  Føringene er 
tekniske og gir derfor ingen resultateffekt.  For 2013 er det budsjettert med kr. 21 800 000.

Renter

Det er budsjettert med kr. 18 894 000 i renteutgifter for 2014. Det er her lagt til grunn 3,7 % 
rente på 1/3 av låneporteføljen (fast rente) og 2,7 %  på 2/3 av låneporteføljen. Fordelingen er 
innenfor rammene av vedtatt Finansreglement.

Det er videre budsjettert med kr. 250 000 i fakturagebyr og kr. 2 100 000 i renteinntekter 
basert på erfaringstall.

Utbytte

Ordinært utbytte fra Helgelandskraft A/S er budsjettert med kr. 5 500 000. Dette etter 
opplysninger fra selskapet som tilsier en dobling av utbytte fra 2013. Helgelandskraft A/S 
betaler også rente og avdrag på et ansvarlig lån stort 400 mill. kr. f.o.m. 2007.  Alstahaug 
kommunes andel er for 2014 på ca. 3,2  mil. kr.  Disse inntektene er i sin helhet lagt inn i 
investeringsbudsjettet, jfr. gjeldende økonomiregler. 

Avdrag på lån

Avdrag er budsjettert med kr. 22 736 000, noe som er tilnærmet likt sist vedtatte 
økonomiplan.

Bru av disposisjonfond

Budsjettet er saldert med bruk av disposisjonsfond på kr. 2 182 794 i 2014. Det er meget 
uheldig at en må benytte disposisjonsfond for å saldere budsjettet, jfr. spesielt forholdet 
knyttet til pensjon. Situasjonen er nå den at kommunen har et økende negativt premieavvik i 
balansen.Dette får likviditetsmessige konsekvenser. Videre er amortiseringstiden for 
premieavvik redusert fra 15 til 10 år. Kommunen vil derfor få økte pensjonskostnader i årene  
framover, noe en bør tilstrebe å bygge opp fond for å dekke. 
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2.4  Utfordringer  og  en  del  sentrale  forhold  knyttet  til
budsjettopplegget for 2014

Tre sentrale utfordringer er viktige i forhold til administrasjonssjefens budsjettforslag:

Balanse i økonomien.

Kommunen har høyt driftsnivå, få frie fond og høy lånegjeld. Sårbarheten i de årlige 
budsjettoppleggene er dermed stor. Budsjett- og økonomiplanopplegget innebærer at alle frie 
fond blir benyttet til å saldere driften i perioden. Dette betyr at det ikke er samsvar mellom 
inntekter og utgifter sett i forhold til de ambisjoner kommunestyret har.

 

Demografiske endringer.

Økning i de eldre aldersgrupper samt reduksjon i de yngre aldersgrupper. Dette betinger 
vridning av ressurser fra undervisningsområdet til pleie- og omsorgsområdet.

Implementering av utviklingsprosjekter. 

Det er gjort politiske vedtak om å realisere flere store utviklingsprosjekter: 

- Kultur – bygging av kulturhus og badeanlegg som skal realiseres innen 2015.
- Eldreomsorg – det er gjort vedtak om realisering av første byggetrinn på nytt sykehjem. 

Andre forutsetninger.

Strukturendringer er påkrevd. Det er ikke mulig å oppnå nødvendige innsparinger uten å 
foreta strukturelle endringer og endringer i tjenestetilbud. Det største potensialet ligger 
innenfor skolestruktur.

Det er ikke mulig å gjennomføre nødvendig omstilling i 2013, prosessen må starte 
umiddelbart for å oppnå  nødvendig effekt i perspektiv 2014-2016.

Det har vært mer fokus på økonomiplanarbeidet i den administrative prosessen enn tidligere. 
Kommunen har store utfordringer knyttet til samhandlingsreformen. I 2012 ble pleie og 
omsorg og rehabilitering styrket med 6 stillinger. 2 av disse er fjernet fra og med budsjettåret 
2013.
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2.5 Hovedoversikt drift

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

-

 Alstahaug 

Brukerbetalinger -15 077 043 -14 959 000 -15 999 739

Andre salgs- og leieinntekter -52 790 303 -51 887 956 -55 166 956

Overføringer med krav til motytelse -71 831 613 -56 568 245 -63 425 640

Rammetilskudd -198 144 650 -203 958 000 -217 332 000

Andre statlige overføringer -33 723 856 -28 334 000 -34 476 220

Andre overføringer -2 664 488 -2 535 000 -3 605 000

Skatt på inntekt og formue -145 221 891 -148 131 000 -156 263 000

Eiendomsskatt -14 851 343 -17 967 436 -23 299 000

Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -534 305 187 -524 340 637 -569 567 555

Lønnsutgifter 280 263 581 298 454 059 310 869 112

Sosiale utgifter 45 155 464 51 407 971 57 023 489

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 74 129 914 73 425 029 78 051 433

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 67 351 297 38 368 784 52 660 358

Overføringer 42 628 513 58 861 926 58 988 112

Avskrivninger 19 712 742 21 175 000 21 319 000

Fordelte utgifter -15 365 591 -16 309 867 -16 328 113

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 513 875 920 525 382 902 562 583 391
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Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) -20 429 267 1 042 265 -6 984 164

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -12 636 603 -6 487 000 -9 200 000

Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån -759 901 -1 525 000 -1 525 000

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -13 396 504 -8 012 000 -10 725 000

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 16 070 060 17 216 000 18 865 000

Tap på finansielle instrumenter 0 0 0

Avdrag på lån 20 082 685 21 080 000 22 736 000

Utlån 497 581 1 020 000 1 020 000

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 36 650 326 39 316 000 42 621 000

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 23 253 822 31 304 000 31 896 000

Motpost avskrivninger -19 712 742 -21 175 000 -21 819 000

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -16 888 187 11 171 265 3 092 836

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk -13 642 174 0 0

Bruk av disposisjonsfond -439 685 -10 259 745 -2 993 794

Bruk av bundne fond -2 602 436 -1 420 000 -755 000

Bruk av likviditesreserve 0 0 0

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -16 684 295 -11 679 745 -3 748 794

Overført til investeringsregnskapet 3 338 841 0 0

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0

Avsetninger til disposisjonsfond 16 680 737 198 480 198 480

Avsetninger til bundne fond 5 337 651 310 000 457 478
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Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Avsetninger til likviditetsreserven 0 0 0

SUM AVSETNINGER (K) 25 357 229 508 480 655 958

REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K) -8 215 253 0 0

2.6 Budsjettskjema 1A

-

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

-

-

 Alstahaug 

-

Skatt på inntekt og formue -145 221 891 -148 131 000 -156 263 000

-

Ordinært rammetilskudd -198 144 650 -203 958 000 -217 332 000

-

Skatt på eiendom -14 851 343 -17 967 436 -23 299 000

-

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0

-

Andre generelle statstilskudd -33 723 856 -28 334 000 -34 476 220

-

Sum frie disponible inntekter -391 941 740 -398 390 436 -431 370 220

-

Renteinntekter og utbytte -12 636 603 -6 487 000 -9 200 000

-

Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 0

-

Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 16 070 060 17 216 000 18 865 000

-

Tap på finansielle instrumenter 0 0 0

-

Avdrag på lån 20 082 685 21 080 000 22 736 000

-

Netto finansinntekter/-utgifter 23 516 142 31 809 000 32 401 000
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-

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

-

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 0 0 0

-

Til bundne avsetninger 5 337 651 310 000 457 478

-

Til ubundne avsetninger 16 680 737 198 480 198 480

-

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -13 642 174 0 0

-

Bruk av ubundne avsetninger -439 685 -10 259 745 -2 993 794

-

Bruk av bundne avsetninger -2 602 436 -1 420 000 -755 000

-

Netto avsetninger 5 334 093 -11 171 265 -3 092 836

-

Overført til investeringsbudsjettet 3 338 841 0 0

-

Til fordeling drift -359 752 664 -377 752 701 -402 062 056

-

Sum fordelt til drift fra skjema 1B 351 537 411 377 752 701 402 062 056

-

Merforbruk/mindreforbruk -8 215 253 0 0

2.7 Budsjettskjema 1B Fordelt til drift

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

 Sekretariat info arkiv 

Sum utgifter 7 305 417 7 692 148 6 986 222

Sum inntekter -736 955 -386 500 -356 000
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Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Netto utgift 6 568 462 7 305 648 6 630 222

 Rådmannen 

Sum utgifter 17 624 058 18 581 536 21 881 894

Sum inntekter -13 344 028 -16 455 245 -19 509 310

Netto utgift 4 280 030 2 126 291 2 372 584

 IKT 

Sum utgifter 8 572 677 7 081 959 7 790 607

Sum inntekter -4 881 303 -2 468 535 -2 968 535

Netto utgift 3 691 374 4 613 424 4 822 072

 Personalkontoret 

Sum utgifter 2 749 074 3 348 757 4 824 322

Sum inntekter -819 761 -756 600 -743 600

Netto utgift 1 929 313 2 592 157 4 080 722

 Økonomiavdelingen 

Sum utgifter 7 394 134 9 495 703 8 924 730

Sum inntekter -1 895 122 -3 807 000 -4 819 000

Netto utgift 5 499 012 5 688 703 4 105 730

 Kultur 

Sum utgifter 8 524 455 8 246 401 11 016 384

Sum inntekter -3 553 073 -2 611 000 -2 817 000

Netto utgift 4 971 382 5 635 401 8 199 384

 Adm.undervisning og barnehage 
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Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Sum utgifter 2 578 519 3 162 002 3 536 078

Sum inntekter -69 463 -40 000 -325 000

Netto utgift 2 509 056 3 122 002 3 211 078

 Sandnes barnehage 

Sum utgifter 5 975 531 6 110 097 6 245 962

Sum inntekter -1 544 166 -1 389 000 -1 339 000

Netto utgift 4 431 365 4 721 097 4 906 962

 Stamnes barnehage 

Sum utgifter 3 476 380 3 747 767 3 842 071

Sum inntekter -873 080 -793 000 -793 000

Netto utgift 2 603 300 2 954 767 3 049 071

 Ura barnehage 

Sum utgifter 6 408 161 6 767 261 6 844 901

Sum inntekter -1 636 239 -1 555 000 -1 595 000

Netto utgift 4 771 922 5 212 261 5 249 901

-

 Barnehager generelt 

Sum utgifter 5 052 512 4 888 391 4 445 059

Sum inntekter -1 532 379 -210 000 -210 000

Netto utgift 3 520 133 4 678 391 4 235 059

 Ikke kommunale barnehager 

Sum utgifter 22 618 778 22 450 000 22 450 000
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Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Sum inntekter 0 0 0

Netto utgift 22 618 778 22 450 000 22 450 000

 Skoler generelt 

Sum utgifter 3 693 628 3 453 316 3 794 389

Sum inntekter -3 750 427 -3 248 000 -3 578 000

Netto utgift -56 799 205 316 216 389

 Austø skole 

Sum utgifter 3 421 770 3 424 255 3 479 052

Sum inntekter -219 817 -22 000 -22 000

Netto utgift 3 201 953 3 402 255 3 457 052

 Bjarnetjønna skole 

Sum utgifter 23 740 922 23 474 301 24 064 856

Sum inntekter -4 008 616 -2 224 000 -2 836 193

Netto utgift 19 732 306 21 250 301 21 228 663

-

 Mindland barnehage 

Sum utgifter 158 836 178 048 247 401

Sum inntekter -7 347 -31 000 -31 000

Netto utgift 151 489 147 048 216 401

 Sandnes barneskole 

Sum utgifter 16 640 905 16 499 562 16 472 331
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Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Sum inntekter -2 218 122 -1 667 000 -1 810 056

Netto utgift 14 422 783 14 832 562 14 662 275

 Sandnessjøen ungdomsskole 

Sum utgifter 23 961 063 23 534 964 25 766 357

Sum inntekter -2 204 718 -721 000 -721 000

Netto utgift 21 756 345 22 813 964 25 045 357

 Søvik oppvekstsenter 

Sum utgifter 11 820 723 11 119 719 13 346 121

Sum inntekter -1 756 915 -1 062 000 -1 552 180

Netto utgift 10 063 808 10 057 719 11 793 941

 Tjøtta oppvekstsenter 

Sum utgifter 7 201 323 7 197 684 8 063 268

Sum inntekter -965 293 -418 000 -399 090

Netto utgift 6 236 030 6 779 684 7 664 178

-

 Ura skole 

Sum utgifter 17 041 526 15 587 797 15 277 513

Sum inntekter -2 980 916 -1 545 000 -1 393 720

Netto utgift 14 060 610 14 042 797 13 883 793

 Voksenopplæring 

Sum utgifter 12 483 951 11 827 718 13 450 258
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Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Sum inntekter -8 658 285 -8 555 000 -9 840 000

Netto utgift 3 825 666 3 272 718 3 610 258

 Kulturskolen 

Sum utgifter 5 169 057 5 160 112 5 298 327

Sum inntekter -2 849 785 -2 450 000 -2 557 000

Netto utgift 2 319 272 2 710 112 2 741 327

 PP-tjenesten 

Sum utgifter 0 4 586 000 7 896 245

Sum inntekter 0 -4 586 000 -5 016 000

Netto utgift 0 0 2 880 245

 Helse 

Sum utgifter 38 553 703 39 230 642 41 902 322

Sum inntekter -11 540 067 -11 678 700 -10 979 700

Netto utgift 27 013 636 27 551 942 30 922 622

-

 Nav Alstahaug 

Sum utgifter 29 457 817 27 967 341 31 039 359

Sum inntekter -23 175 668 -19 905 000 -22 905 000

Netto utgift 6 282 149 8 062 341 8 134 359

 Barne- og ungdomsvern 

Sum utgifter 17 616 306 16 511 276 16 798 442

Sum inntekter 0 0 0
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Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Netto utgift 17 616 306 16 511 276 16 798 442

 Pleie og omsorg 

Sum utgifter 76 894 368 81 228 766 86 756 440

Sum inntekter -18 187 202 -14 804 665 -15 514 665

Netto utgift 58 707 166 66 424 101 71 241 775

 Tjeneste for funksjonshemmede 

Sum utgifter 31 942 376 34 326 492 40 425 701

Sum inntekter -7 850 082 -7 472 000 -10 781 000

Netto utgift 24 092 294 26 854 492 29 644 701

 Bygg og eiendom 

Sum utgifter 37 441 205 39 648 677 39 725 179

Sum inntekter -12 478 681 -11 837 000 -12 097 000

Netto utgift 24 962 524 27 811 677 27 628 179

-

 Brann og beredskap 

Sum utgifter 8 505 758 8 495 906 9 954 929

Sum inntekter -2 928 602 -2 156 956 -3 200 986

Netto utgift 5 577 156 6 338 950 6 753 943

 Kommunalteknisk avdeling 

Sum utgifter 51 632 507 49 041 670 51 191 930

Sum inntekter -45 383 055 -43 117 867 -44 992 113

Netto utgift 6 249 452 5 923 803 6 199 817
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Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

 Plansektor 

Sum utgifter 7 844 197 7 482 860 7 425 613

Sum inntekter -5 975 036 -5 165 000 -4 833 000

Netto utgift 1 869 161 2 317 860 2 592 613

 Landbruk og miljø 

Sum utgifter 2 909 856 2 846 108 2 935 152

Sum inntekter -1 057 754 -882 000 -900 520

Netto utgift 1 852 102 1 964 108 2 034 632

 Tilskudd interkommunale selskap 

Sum utgifter 12 829 169 12 488 013 10 150 047

Sum inntekter -215 910 -215 000 -215 000

Netto utgift 12 613 259 12 273 013 9 935 047

2.8 Stab, støttefunksjoner, politiske utvalg, kultur m.v. 

Gruppeansvar 100 Sekretariat, info arkiv
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Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

 Sekretariat info arkiv 

Sum utgifter 7 305 417 7 692 148 6 986 222

Sum inntekter -736 955 -386 500 -356 000

Netto utgift 6 568 462 7 305 648 6 630 222

Ressursinnsats

Sekretariat/info/arkiv dekker flg. arbeidsområder:

 Skranketjeneste/informasjonstjeneste
 Sentralbordtjeneste
 Post/arkivtjeneste
 Kopitjeneste
 Kassafunksjon
 Sekretærtjeneste for div. politiske utvalg, bl.a.: kommunestyre, formannskap, 

valgstyre, planutvalg, klagenemnd, naturressursutvalg, eldreråd, råd for  
likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 Sikkerhetsansvarlig ( dokumentbehandling)

     Personellinnsats

   

     Sekretariat/info/arkiv har 6. 5 stillinger.

      Mål for avdelingen: 

 Tilrettelegge og yte  best mulig service som sekretariat for administrasjonssjef,
ordfører, styrer,  nemnder og råd.

 Yte best mulig service overfor eksterne brukere av våre tjenester, via 
sentralbord og informasjonstjeneste

 Yte best mulig service internt overfor alle kommunens enheter.

    Politisk sekretariat.

    Ingen vesentlige endringer i politisk organisering forventes i 2014.
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1110 – Sekretariat/info/arkiv

Da vi flyttet til nye kontorer i år 2000 gjorde vi oss nytte av gamle og delvis utrangerte 
kontormøbler. Det er nå på tide å vurdere utskifting av skrivebord og stoler.

Ansvarssted 1980 - Overformynderiet 

Ansvar og arbeid med overformynderiene ble overført FM pr. 1. juli 2013. 

Ansvarsstedet settes i 0.

Budsjett for ansvarsstedene: 1000, 1001, 1020, 1110, 1981, 1983, 1984 er for øvrig lagt i 
henhold til regnskap 2012 og tendenser i forbruk pr. 1.8.2014.

Gruppeansvar 110 Rådmannen

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Rådmannen 

Sum utgifter 17 624 058 18 581 536 21 881 894

Sum inntekter -13 344 028 -16 455 245 -19 509 310

Netto utgift 4 280 030 2 126 291 2 372 584

Ansvarssted 1100 består av:

Administrasjonssjef og ass. adm. sjef.

Administrasjonssjefen har, med støtte fra assisterende administrasjonssjef, det overordnede 
ansvar for hele kommunens drift og utvikling, herunder utredning og oppfølging av politiske 
saker.

Fra 2011 ble personalsjefansvaret lagt til assisterende administrasjonssjef.
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Driftsbudsjett 2014:

Det er ikke foretatt endringer.

Ansvarssted 1105, Næringsarbeid.

Næringssjefen har i perioden jobbet med utvikling av oljerelaterte næringene, 
bedriftsetableringer, forlengelse av flyplass og vært pådriver i ulike kommunale og 
interkommunale prosjekter. Aktivitetsnivået har vært svært høyt gjennom hele perioden.

Avtalen med Sentrum Næringshage går ut i 2013, og som en følge av dette er budsjettet 
redusert med 336 000 kr.

Ansvarssted 1150, Bosetting mindreårige flyktninger.

Pr dato er det ansatt 16 medarbeidere inkl leder. Det er to døgnbemannede boliger, en 
forsterket hybel, en privat institusjon og tre fosterhjem med 15 barn i alderen 10 til 17 år. 
Planlagt økt bemanning med fire stillinger i løpet av 2013/ 2014. 

Endringer i konsekvensjustert budsjett:

10400 overtid: Budsjettert med 79 000 for lite. Refunderes fra staten og er ført inn i 17009.

11900 husleie: Økning i leie av boliger/ hybler på 200 000. Refunderes fra staten og ført inn i 
17009.

13704 kjøp av tjenester private: Fra januar 2013 fikk vi godkjent bosetting i privat institusjon.
Kostnad på 2 200 000 – refunderes fra staten og ført inn i 17009.

17009 annen ref staten: Tilsvarende økning i refusjon som utgift.

I tillegg øker den kommunale egenandelen (grunnet flere bosettinger) som er lagt til fratrekk 
her. Kommunal egenandel for 2014 er 2 794 320 kr.

18101 Integreringstilskudd: 510 000 mindre inn enn i 2013 

Gruppeansvar 112 IKT
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Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

IKT 

Sum utgifter 8 572 677 7 081 959 7 790 607

Sum inntekter -4 881 303 -2 468 535 -2 968 535

Netto utgift 3 691 374 4 613 424 4 822 072

Sektoren drifter alle HALD-kommunene og til det har vi 4,5 årsverk. I tillegg har vi 
skoleavtalen (IT-Partner utfører support for elever og lærere i HALD) som tilsvarer ca. 1 
årsverk i innleid kapasitet.
 

 Ferdigstille konsolideringen av domenestrukturen i HALD. 
 Ressurser nok til å sikre stabil drift av datasystemene.
 Integrasjoner mellom data systemene.
 Implementere løsning for å ivareta sikkerhet og drift av nettbrett og smarttelefoner
 Utrede ny telefoniløsning i HALD

Gruppensvar 120 Lønn-personal-kantine

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Personalkontoret 

Sum utgifter 2 749 074 3 348 757 4 824 322

Sum inntekter -819 761 -756 600 -743 600

Netto utgift 1 929 313 2 592 157 4 080 722

1. Ressursinnsats
I 2013 hadde personal følgende personalressurs;

 Kantina: 1 ansatt i 0.8 årsverk – ansvar 1202
 Frikjøp tillitsvalgte: 1,2 årsverk ansvar 1200
 Hovedverneombud: 1 ansatt i 0.2 årsverk – ansvar 1210
 Personal: 1 ansatt, konsulent. 
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 I forbindelse med kommunestyrets budsjettvedtak for 2011 ble personal redusert med 
en stilling, slik at det fra 2011 er 1 personalressurs. I tillegg har ass. adm. sjef 
personalsjefansvaret

2. Framtidige utfordringer
Det er i dag for lite personalressurser for å få gjort alle arbeidsoppgavene som normalt 
tilligger en personalavdeling, og være sikker på at en utfører tjenester av forsvarlig og 
god kvalitet. Det blir lite tid til oppdatering og ajourhold av nye kunnskaper innen 
fagfeltet.

Alstahaug kommune er en stor bedrift med ca. 600 fast ansatte med totalt ca. 850 
lønnsutbetalinger pr. måned. Lønnsbudsjett utgjør ca. 2/3 av budsjettet.

Dette bør innebære at god forvaltning innen personal er viktig. En vil anbefale at det 
satses på følgende i 2014:

 Kjente målsettinger og strategier, slik at organisasjonen kan samarbeide om felles 
gode resultater.

 Opplæring av ledere og ansatte – ved intern/ekstern kursing.
 Fokus på sykefravær/nærvær – herunder gode arbeidsmiljø – med resultat av fornøyde

ansatte og forbedring av økonomi.
 Revisjon av reglement og retningslinjer
 Videre arbeid med verneområder.
 Oppfølging av og å effektivisere HMS-arbeidet 

Følgende endringer er gjort i forbindelse med konsekvensjustert budsjett 2014.

Ansvar 1200: Personal

Det er flyttet 2 100 % stillingshjemler fra ansvar 1300 økonomi/regnskap til ansvar 1200.

Det er lagt inn en økning på frikjøp tillitsvalgt Delta på 20 %. Frikjøp er hjemlet i 
hovedavtalen, men uti fra medlemsmassen har ikke Delta rett til et så stort frikjøp. 
Sykepleierforbundet som har færre medlemmer enn Delta, er innvilget 20 % frikjøp av Pleie- 
og omsorg, og en bør ikke gjøre forskjell her.

Alstahaug kommune har gått til innkjøp av elektronisk avvikssystem. Årlig 
vedlikeholdskostnad er kr 45 000,-, og er lagt inn i konsekvensjustert budsjett.

Ansvar 1202: Kantine.
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Innkjøp matvarer er økt med kr 100 000,-. Budsjettet er ikke justert på flere år, og regnskap 
viser at det er nødvendig med en økning.

Ansvar 1210: BEDRIFTSHELSETJENESTE

Lagt inn en prisøkning på 4,5 %. 

Gruppeansvar 130 Økonomi

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Økonomiavdelingen 

Sum utgifter 7 394 134 9 495 703 8 924 730

Sum inntekter -1 895 122 -3 807 000 -4 819 000

Netto utgift 5 499 012 5 688 703 4 105 730

Kommunens utgifter til regnskap, budsjett- og økonomiplanarbeid, økonomioppfølging, 
intern og ekstern rapportering, fakturering, overordnet innkjøps- og forsikringsarbeid, 
skatteinnkreving, m.v.  Lønn er fra 010114 foreslått overført personalkontoret. Budsjettet er 
behandlet av rådmennene i HALD og ny fordeling av inntekter mellom kommunene er 
innarbeidet i budsjettet, jfr. vedtak i kommunestyret i november.

Gruppeansvar 170 Kultursektoren

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Kultur 

Sum utgifter 8 524 455 8 246 401 11 016 384

Sum inntekter -3 553 073 -2 611 000 -2 817 000

Netto utgift 4 971 382 5 635 401 8 199 384
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Budsjettet for 2014 bygger på det driftsvolum som ligger til grunn for 2013 med de 
forutseninger som er gitt i budsjettrundskriv og økonomiplan.

Kulturadministrasjonen.

På dette ansvarssted er kostnaden med innfasing av ”Kulturbadet” budsjettert. Kostnaden er i 
samsvarer med gjeldende økonomiplan. Kroneverdi pr. 2012.

Bibliotek.

En bibliotekarstilling ved hovedbiblioteket står fremdeles i vakanse. Dette medfører 
begrensede åpningstider og redusert virksomhet knyttet til grunnskole og barnehager i deres 
målrettede arbeid med språk og leseopplæring. I tillegg har biblioteket ingen ressurs knyttet til
styrking av skolebibliotekene.

Midler til boksamling og andre medier er lavere enn sammenlignbare kommuner. 
Tilsetting av bibliotekar er fremmet som nye tiltak.

Museer.
Driftstilskuddet til Helgeland Museum for drift av Petter Dass-museet er justert i henhold til 
inngått avtale.

Kino.

Billettinntektene ble budsjettert for optimistisk etter digitaliseringen av kinoen. Ut fra 
erfaringstall i 2013 er billettinntektene redusert med 125.000. Samtidig er art 11205 -  
Filmleie, redusert med 26.000 kroner.

Stamneshallen/Helgelandshallen.

Driftsutgiftene av hallene føres for det meste på enhet for Bygg- og eiendom mens inntektene 
føres på kultur. Driftsbudsjettet for kultur viser dermed et urealistisk kostnadsbilde for disse 
ansvarssteder. 

Barne- og ungdomsarbeid.
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Deler av stillingen som fritidsleder ble satt i vakanse ved budsjettbehandlingen i 2010. Dette 
har ført til at løsning av oppgaver innenfor området fritid og idrett har vært sterkt redusert. 
Spesielt kommer dette til syne ved lavt aktivitetstilbud i forhold til intensjonene i 
kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse.

 Kostnader til manglende del av fritidslederstillingen er fremmet som nytt tiltak. 

I årets budsjett er det budsjettert med lærlinglønn for lærling i ungdomsklubben. Kostnaden 
dekkes ved bruk av fond fra overskudd Asylmottak.

Annen kultur.

Art 14700 -Tilskudd foreninger (Kulturmidler) er styrket med 150.000 kroner som dekkes ved
bruk av fond fra overskudd Asylmottak.

Petter Dass-dagene.

Petter Dass-dagene avvikles annet hvert år. Det arrangeres Petter Dass-dager i 2014 og 
tilskudd til arrangementet er budsjettert med 150.000 kroner iht. inngått avtale.

2.9 Interkommunale selskaper – tilskudd/ kontigenter-
gruppeansvar 499

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Tilskudd interkommunale selskap 

Sum utgifter 12 829 169 12 488 013 10 150 047

Sum inntekter -215 910 -215 000 -215 000

Netto utgift 12 613 259 12 273 013 9 935 047

Art 10904 – Kommunal egenandel AFP
Kommunens utgifter for avgåtte AFP’ere mellom 62 og 65 år. Kommunen betaler 50 % 
pensjonen til den avgåtte AFPer, i praksis vil dette si ca. 33 % av den lønn vedkommende 
hadde ved sluttdato. Budsjettert med kr. 312 000,- i 2014
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Art 11208 - Kommunikasjonskostnader 
Utgifter for stasjonære IT-stasjoner for revisjon, RKK, PPT og Asylmottaket. Inntektsføres på
IT-sektorens budsjett og gir ingen resultateffekt. Budsjettert med kr. 174 000,- i 2014

Art 11850 – Forsikring av personell
Lovpålagt yrkesskadeforsikring av personell. Dette er ikke oppgavepliktig for den enkelte 
ansatte og skal dermed ikke utgiftsbelastes sosiale utgifter. Budsjettert med kr. 488 000,- i 
2014. 

Art 11853 - Servicepensjon
Pensjon til tidligere ansatte som ikke var innmeldt i pensjonsordningen, eller avgåtte med 
egen avtale med kommunen, hvor inndekkingen må skje av kommunen. Budsjettert med kr. 
100 000,- i 2014.

Art 11859 – Andre forsikringer
Her er kommunens forsikring for underslag (inkl. overformynderiet), rettslig erstatning 
(byggherreansvar) og melgerprovisjon forsikring. Tidligere inngikk meglerprovisjon i den 
totale summen for forsikring, nå er provisjonen trukket ut av selve forsikringen og vi betaler  
meglerprovisjon direkte til megler. Budsjettert med kr. 463 500,- i 2014.

Art 11952 – Kontingenter
Her budsjetteres kommunens utgifter til KS. Kontingenten til KS har et grunnbeløp samt et 
beløp pr. innbygger. Budsjettert med kr. 354 000,- i 2014.

Art 11959 – Andre avgifter, gebyrer
Utgifter til kommunens andel av OU-midler. OU-midlene benyttes til opplæringstiltak med en
fordeling på 70 % til tillitsvalgtopplæring og 30 % til arbeidsgiveropplæring. Finansieringen 
er 0,24 % av lønnsmassen i KS’tariffområde med 2/3 på arbeidsgiversiden og 1/3 av 
arbeidsgiversiden pr. ansatt pr. år. Budsjettert med kr. 450 000,- i 2014.

Art 13500 - Tilskudd til revisjon
Tilskuddet er budsjettert i forhold til styrets budsjettvedtak. Budsjettert tilskudd i 2014 kr. 
1 257 324,-

Art 13501 Tilskudd kontrollutvalget 
Budsjettert tilskudd i 2014 er kr. 275 000,- 

Art 13503 Tilskudd Helgeland Regionråd 
Tilskuddet er budsjettert i forhold til styrets budsjettvedtak. Budsjettert tilskudd i 2014 er kr. 
348 040,-.

Art 13708 – Overføring RKK
Overføringen er budsjettert i forhold til styrets budsjettvedtak.
Budsjettert overføring i 2014 kr 618 919,-.
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Art 14707 og 14709 – Kirkelig Fellesråd
Kommunens tilskudd til Kirkelig Fellesråd og Tjenesteytingsavtalen kommunen har med 
Kirkelig Fellesråd. Tjenesteytingsavtalen innebærer et tilskudd til Kirkelig Fellesråd i form av
regnskap, lønn, brøyting og IKT.  Tilskuddet er budsjettert med kr. 4 898 531,- og 
tjenesteytingsavtale med kr. 350 400,-

Art 14753 – Overføring Petter Dass Eiendom KF
Budsjettert i forhold styrevedtak. Gjelder i hovedsak administrasjonskostnader og renter. 
Budsjettert overføring i 2014 kr. 50 000,-

2.10 Oppvekst og undervisning

Omfatter gruppeansvar:
20: Administrasjon
24: Barnehage
26 Grunnskole
27:   Spesialundervisning 
28: Voksenopplæring
29: Kulturskole

Tjenesteomfang:
 373 barn har barnehagetilbud i Alstahaug kommune. 165 av barna er i 

kommunale barnehager. 
 Grunnskolen har 903 elever, fordelt på 7 skoler. 
 208 barn har plass på skolefritidsordninger. 
 Totalt er det 198 elever i voksenopplæringa
 256 barn og unge får undervisning i kulturskole, i tillegg organiserer 

kulturskolen dirigent for korps og kor. 

De store trekkene ved budsjett for undervisning og barnehage:

Ansvarsområdet 2; undervisning og barnehage, er i økonomisystemet organisert med 41 ulike 
ansvarsområder, fordelt på 18 sektorer, samt kommunenivået som eget myndighetsområde. I 
budsjettkommentaren her er de ulike tjenesteområdene (felles, barnehage, grunnskole, sfo, 
kulturskole og voksenopplæring) oppsummert og kommentert på tvers av enhetene. Enhetene 
er noe ulikt organisert i forhold til tjenesteproduksjon. Søvik oppvekstsenter har f.eks både 
barnehage, barneskole, ungdomsskole og sfo, mens Sandnes skole har barneskole og sfo.

Utgiften innen hele ansvarsområde 2 fordeler seg slik:
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-

Beskrivelse Regnskap

2012

Budsjett 2013 Budsjett 2014

-

-

 Undervisning og barnehage 

-

Gruppeart 10 Lønn 129 458 135 871 143 391

-

Gruppeart 11 Driftsutg 9 458 11 273 12 100

-

Gruppeart 12 Inventar mv 3 172 2 028 2 045

-

Gruppeart 13 Kjøp av tj 25 643 2 269 2 500

-

Gruppeart  14 Overføringer 2 273 21 530 24 236

-

Gruppeart 15 Finansutg 1 440 198 248

-

Gruppeart 16 Salgsinnt -8 720 -9 185 -10 201

-

Gruppeart 17 Refusjoner -25 941 -21 111 -23 598

-

Gruppeart 18 Overføringer -470 -220 -220

-

Gruppeart 19 Finansinntekter -145 0 0

-

Sum gruppeart Netto utgift 136 168 142 653 150 502

Totalt har undervisning og barnehage en økning på 7,8 mill fra budsjett 2013 til 2014. PPT 
utgjør 2,88 mill av dette. PPT er en utøkning av avdelingens ramme, men flyttet fra ansvar 
7900 og påvirker ikke kommunens ramme.

Ordinær lønnsjustering på 3 % utgjør ca 4 mill kroner for hele området. Reduksjon i drift for 
øvrig /økning i inntekt utgjør en netto reduksjon på 2,2 mill.

Barnehage er det området som har prosentvis størst økning utover ordinær lønnsjustering. 
Økning i antall barnehageplasser og ivaretakelse av pedagogtetthet i tråd med forskriften 
utgjør 1,7mill. 

Differansen mellom 2013 og 2014 på tjenesteområde er skjematisk satt opp under.
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Kommuneadministrasjonen innen undervisning og barnehage

Kommunenivåets fagavdeling innen undervisning og barnehage, representerer kommunen 
som skoleeier, samt skole- og barnehagefaglig myndighet. 

Undervisningsadministrasjonen dekker foruten lønn til administrasjonen og rene 
kontorutgifter, en del utgifter for ledelse av skoler og barnehage; bla ledernettverk, 
kompetansehevingstiltak for ledere og utgifter vedrørende utviklingsprosjekter. Noen av disse
tiltakene dekkes også av ansvarsområdene 2400 (Barnehager generelt), 2550 (Ikke 
kommunale barnehager) og 2600 (Grunnskole generelt) Ansvarsområdene må derfor delvis 
vurderes samlet. Alle de nevnte ansvarsområdene ligger knyttet til 
undervisningsadministrasjonen, til fagsjefens myndighetsområde. I tillegg sorterer 
støtteteamet for førskolebarn også under undervisningsadministrasjonen. All lærlingelønn er 
samlet felles under ansvar 2400 og/eller 2600.

-

Beskrivelse Regnskap

2012

Budsjett 2013 Budsjett 2014

-

-

 Adm.undervisning og barnehage 
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-

Beskrivelse Regnskap

2012

Budsjett 2013 Budsjett 2014

-

Sum utgifter 2 578 519 3 162 002 3 536 078

-

Sum inntekter -69 463 -40 000 -325 000

-

Netto utgift 2 509 056 3 122 002 3 211 078

Endringer i budsjett 2014

 Administrasjonen har en netto økt utgift på kr 90 000.  
 Ordinær lønnsjustering på 3 % utgjør ca 80 000.
 Administrasjonen er redusert med 50 % kontorstilling, tilsvarer reduksjon på kr 

225 000.
 Underbudsjettering i 2013 i forhold til faktiske stillingshjemler gir en tilsynelatende 

utøkning i lønnsutgifter som ”spiser” inntjeningen i reduksjon av stilling for 2014.
 Alstahaug kommune drifter felles brukertjeneste for skolene i HALD vedrørende 

administrativt skoleprogram og FEIDE. Dette gir en utøkning på lønn som gjenspeiles 
i tilsvarende økt inntekt.

Innsatsområdene for administrasjonen er;

Administrasjonen for undervisning og barnehage ivaretar i hovedsak de lovbestemte oppgaver
for kommunen som skoleeier, barnehageeier, skole- og barnehagefagligmyndighet. Den 
viktigste aktiviteten er:

o Saksbehandling innen barnehageloven og opplæringsloven, herunder enkeltvedtak om 
spesialundervisning for førskole, grunnskole og voksne, og saksbehandling av alle 
typer klagesaker i forhold til nevnte lovverk

o Tilrettelegging for ivaretakelse av lovbestemt rett til barnehageplass. Herunder også 
beregning av finansiering av ikke-kommunale barnehager

o Oppfølging, veiledning og tilsyn av kommunale og ikke-kommunale barnehager 
o Budsjett- og regnskapsarbeid, herunder oppfølging av økonomi, utarbeide søknader 

for refusjoner og mulige eksterne midler.
o Oppfølging og tilsyn skole, herunder registrering og oppfølging av avvik
o Pedagogisk utviklingsarbeid innen skole og barnehage, herunder utarbeidelse av 

kommunale planer og oppfølging av kompetanseutvikling
o Tverrfaglig arbeid i system og i enkeltsaker.
o Rapportering og registreringer innen skole, vo, barnehage, kontantstøtte og annet der 

kommunen har plikt til dette.
o Oppfølging og ledelse av Kulturskolen for Alstahaug og Leirfjord kommune
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o Oppfølging og ledelse av PPT for Ytre Helgeland
o Oppfølging av regionalt samarbeid for interkommunale tjenester innen undervisning 

og barnehage, herunder Karrieresentret og RKK .
o Utredninger for politisk behandling. 
o Organisering og oppfølging av lærlinger
o Organisering i samarbeid med HiNe om praksisplasser for studenter
 

Utfordringer fremover:

o Utvikling av barnehageplasser og fortsatt kvalitet i til tilbudet.
o Administrasjonen for undervisning og barnehage ivaretar, blant annet, de krav som 

loven setter til pedagogisk ledelse fra skoleeier og barnehageeier/ barnehagefaglig 
myndighet. Dette innebærer betydelig oppfølging på kvalitet og kompetanseutvikling 
for skoler og barnhager, inkludert de ikke-kommunale barnehagene. Eksempel på 
dette er arbeid med styrket språkopplæring i barnehage, styrket leseopplæring, 
redusert antall enkeltvedtak og økt tilpasset opplæring, styrket hjelpetjeneste og 
praktisk håndtering av lovbestemmelser.
Alstahaug kommune har innført systemer for kvalitetsoppfølging fra kommunenivået, 
som er i tråd med lovens bestemmelse. Det er fortsatt en viktig utfordring fremover å 
få disse systemene godt innarbeidet og videreutviklet. Det er i denne sammenheng 
spesielt behov for å videreutvikle oppfølgingsdialogen med den enkelte enhet. (Etter 
Bergens-modellen ?) 

o Tilgjengelighet og service på nett er viktig for hele kommunen fremover. Det er også 
en målsetting av flere tjenester skal bli webbaserte innen skole og barnehage.  

Barnehage.
Alstahaug kommune ivaretar sin plikt til å tilby barnehageplasser ved å ha både kommunale 
og ikke kommunale barnehager. Det er et faglig og administrativt samarbeid for å gi et godt 
barnehagetilbud i kommunen.

De fleste kommunale barnehagene er organisert i enheter kombinert med skole og eller SFO. 
Alstahaug kommune har pr i dag 3 barnehager som er selvstendige enheter og 2 barnehager i 
oppvekstsenter.

Spesialpedagogisk hjelp er organisert i gjennom støtteteamet og budsjettert her. Kostnadene 
er inkluderte i samlet ugift for barnehage under.
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-

Beskrivelse Regnskap

2012

Budsjett 2013 Budsjett 2014

-

-

 Undervisning og barnehage 

-

Sum utgifter 48 314 49 125 51 157

-

Sum inntekter -6 809 -4 860 -4 900

-

Netto utgift 41 505 44 265 46 257

Utgiftene innen barnehageområdet fordeler seg mellom kommunale og ikke-kommunale 
barnehager, spesialpedagogisk hjelp og støtte og fellesutgifter. Fordelingen er satt opp i 
følgende tabell:

Endringer i budsjett 2014

o Kommunale barnehager har et økt budsjett med 2,4 mill. Søvik barnehage har 
økt med en avdeling i 2013 for å ivareta kommunens plikt til å gi 
barnehageplass. Dette utgjør ca 1,3 mill.

o  Tjøtta og Mindland barnehage har økt med ca 0,5 mill. Dette er kostnader 
knyttet til pedagognorm. 

o Mindland bar4enahge legges under Tjøtta oppvekstsenter.
o Mindland barnehage ligger inne med full drift.

Innsatsområder

o Rett til barnehageplass er lovbestemt. Fra 1.januar 2009 hadde barn mellom 1-
5 år rett til barnehageplass. Alstahaug kommune ivaretok alle med rett 
tilbarnehageplass etter hovedopptak i 2013 etter å ha utvidet kapasiteten ved 
enkelt barnehager.
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o Foreldrebetalingen har fortsatt makspris på 2330 pr mnd. 
o Fra 2011 er det endrede føringer for antall førskolelærer i barnehagene. Dette 

har påvirket kostnadsnivået i barnehagene.
o Det er nasjonalt nå et fokus for å styrke kvaliteten i barnehagetilbudet. Det er 

ønskelig at barnehagene i Alstahaug kommune også skal være med i en slik 
satsing.

Offentlig finansiering av ikke-kommunale barnehager.

For 2014 er det budsjettert ca 22,5mill til finansiering av ikke-kommunale barnehager. I 
statlige føringer for tilskudd er det100 % økonomisk likeverdig behandling en målsetting for 
2014. Det innebærer at ikke-kommunale barnehager skal tildeles like mye offentlig støtte pr 
barn pr time som kommunen koster pr barn pr time i kommunale barnehager.

Varslet endring i barnehageloven og dens forskrift om endrede regler for beregning samt to 
hovedopptak pr år vil påvirke kostnadene.

Budsjettert beløp er derfor noe usikkert i forhold til hva som vil bli reell kostnad.

Sammenligning av kostnadsnivå mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Vedrørende lønnsomhet i barnehagedrift for kommunen er det også her prinsippet om stordrift
som er den avgjørende faktor. Kommunal eller ikke-kommunal er av mindre betydning for 
kostnadseffektiv barnehagedrift. 

I en eventuell vurdering for eventuell overføring av kommunale barnehager til ikke-
kommunale aktører, må det tas med i vurderingen at små kostnadskrevende barnehager er 
mindre attraktiv for aktører utenfor kommunen.

Utfordringer fremover:

 Personal:
o Kompetansebygging i tråd med rammeplanens krav.

 Pedagogiske: 
o Styrke kvaliteten i innholdet i barnehagen.
o Utviklingsarbeid innen språkutvikling: styrket kompetanse hos alle ansatte. 

Tverretatlig systemarbeid.
o Tidlig innsats som forebyggende arbeid og avhjelpende tiltak raskt der behov 

registreres.  I forhold til førskole kan dette være tiltak som utjevner forskjeller i
erfaring i barnegruppa.

o Ivaretakelse av minoritetsspråklige barn; organisering for et godt pedagogisk 
tilbud og finansiering av dette.
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 Fysiske rammer: 
o Økonomi, kapasitet og kompetanse til utvikling og vedlikehold av 

leke/uteområdene i barnehagene. Utfordringene øker når vedlikehold og 
nødvendig fornyelser av utstyr og inventar ikke blir ivaretatt fortløpende.

 Tilbud:
o Ha tilstrekkelige plasser, samt fleksibilitet, praktisk og økonomisk, til å kunne  

ivareta retten til barnehageplass
 Økonomi:

o  Individuell rett til barnehageplass er iverksatt fra 2009. Barnehagene kan etter 
dette ikke drives etter samme kostnadseffektive prinsipp som tidligere. 
Enhetskostnadene for kommunen kan i større grad bli variabel fra år til år.

o Lovforslag om to hovedopptak forutsetter overkapasitet i barnehagene i deler 
av året.

o Utvikle bedre rutiner for håndtering av manglende foreldrebetaling og hjelp 
ved betalingsvansker jf barnehageloven.

Grunnskole

-

Beskrivelse Regnskap

2012

Budsjett 2013 Budsjett 2014

-

-

 Undervisning og barnehage 

-

Sum utgifter 95 079 92 332 96 140

-

Sum inntekter -12 973 -6 664 -7 754

-

Netto utgift 82 106 85 668 88 386

Endringer i budsjett 2014

 Grunnskole har en økning på 2,2 mill fra budsjett 2013.  
 Ordinær lønnsjusteringen på 3 % utgjør vel 2,2 mill. 
 Sandnessjøen ungdomsskole har en utøkning på 1 lærerstilling knyttet til 

spes.pedagogiske behov.
 Økning i antall flerspråklige elever, fordelt på 4 skoler, gir økte lønnsutgifter til 

grunnleggende norsk og morsmål. Til sammen ca 2 stillinger, 1 mill.
 Reduksjon i generell styrkingsressurs, fra 17 % til 12 %, utgjør reduksjon på 4 

stillinger fra høsten 14. Dette får ikke effekt før nytt skoleår og gir en helårseffekt på 
1,7 mill fra 2015. 

Økonomiplan 2014-2017  |  Alstahaug kommune

62 av 153



 Fleksible skolekretser. Antall klasser styres gjennom oppfylling av kun en parallell pr 
barneskole. Dette er beregnet å kan gi innsparing på en lærerstilling på årsbasis.

 Grunnskole har en dramatisk reduksjon av elever fra skoleåret 12/13 til 13/14, med en 
reduksjon på 46 elever. Dette gjenspeiles ikke i reduksjon i antall klasser. 

 Grunnskole har økte utgifter i drift av IT. Utgiften har gradvis vært flyttet fra 
prosjektmidler og inn i drift. Kostnaden ligger både på drift av utstyr og program for 
pedagogisk bruk og for administrative verktøy. Innføringen av FEIDE har en kostnad 
på vel 200 000 i drift.

 Ny Giv, tiltak for elever i 10.trinn, tas ut. Dette gir en reduksjon på kr 150 000.

Konsekvenser av tiltakene

95 % av netto budsjett for skole er lønnskostnader. Redusert budsjett handler derfor om 
redusert bemanning. Det er under dette tre varianter: 

 Redusert antall klasser ut fra reduksjon i elevtall.
 Reduksjon i antall klasser ut fra strukturendring
 Reduksjon i lærertetthet/styrking/spesialundervisning

Reduksjon i generell styrkingsressurs, fra 17 % til 12 %, utgjør ca 4 stillinger. Dette er et 
relativt dramatisk tiltak. For Bjarnetjønna skole alene utgjør dette 1 stilling. 
”Styrkingsressurs” er skolens fleksible ramme til å ivareta tilpasset opplæring i tråd med 
opplæringslovens § 1-3. Loven presiserer et særlig krav til økt lærertetthet på 1.-4. trinn, uten 
at dette er tallfestet. Videre skal skolens styrkingsressurs ivareta elever med behov for ekstra 
støtte i enkelte perioder, i enkelte situasjoner, og annet behov som ikke krever enkeltvedtak 
om spesialundervisning. Ressursen er på denne måten både forebyggende og avhjelpende.

Fleksibel skolekrets innebærer at elevene i større grad styres til den skolen med ledig 
kapasitet, slik at klassene fylles opp så langt mulig. Tiltaket er mulig, men kan være krevende 
i praksis.  

Innsparingstiltak i fra 2015

o Endre skolestruktur. Tiltak er ikke avklart. Beregnet innsparing 3,7 mill fra 
2015.

Kostnadsnivå for skoleverket i Alstahaug kommune.

Alstahaug kommune har, til tross for nedgang i elevtallet, fortsatt en noe større andel 
befolkning i grunnskolealder enn snittet i landet..

I 2012 har enhetskostnadene for grunnskolen totalt sett gått ned, i motsetning til landet for 
øvrig. 
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Kostnadseffektivitet

Forklaring:
Søyle 1: Brønnøy kommune
Søyle 2: Alstahaug kommune
Søyle 3: KOSTRAgr 11
Søyle 4: Nordland
Søyle 5: Landet u/Oslo

Antall klasser er den viktigste kostnadsdriveren for skole. Mange små skoler med lavt elevtall
pr klasse er derfor kostnadskrevende. Sentrumsskolene har etter hvert fått mange små klasser. 
Det er nå små fødselskull som er på vei inn i skolen.

Innsatsområder for grunnskolen

 Vedlikehold og drift av skolebygg. Dette området budsjetteres og driftes fra egen 
avdeling, men er et område som har krevd betydelig fokus for ledere i skoler og 
barnehager. Forslag til ny intern avtale om vaktmestertjenester og renhold krever 
budsjetterte midler på alle skoler og barnehager

 Personal:
o Rekruttering og kompetansebygging i forhold til nye kompetansekrav i 

skoleverket.
o Systemer for god personaloppfølging for å sikre kvalitet i det pedagogiske 

arbeidet.
o Samarbeid med teknisk avdeling om prioritering av oppgaver og oppfølging av

arbeidet som skal ivaretas; – vaktmester/ renholdstjeneste.
 Pedagogiske: 

o statlige føringer om å tilrettelegge for 
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 utvikle valgfag for ungdomstrinnet

 større fleksibilitet i organisering av fag for ungdomsskoletrinnet

 satsing på kompetanseheving av lærere i ungdomstrinnet

 utvikle Ny Giv som fast organisering.

o Arbeid med utviklingsarbeid: skolebaserte tiltak – kommunebaserte tiltak
o Styrke opplæringen kvalitativt i de grunnleggende ferdigheter. 
o Opprusting av skolebibliotek i tråd med lov og forskrift, samt kommunal 

strategisk plan. Skolebibliotektilbudet i kommunen er for majoriteten av 
elevene kritisk. 

o Mottaksskole – fortsatt utfordrende å organisere et kvalitativt tilbud og 
samtidig ivareta føringer for organisering. Det er behov for styrket opplæring i 
norsk. 

o IKT – hensiktsmessig tilrettelegging og oppfølging av utstyret. Kompetanse 
innen bruk av digitale hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker.

 Fysiske rammer: 
o En vaktmestertjeneste som kan ivareta løpende vedlikehold og fornyelse av 

skolens bygg, inventar og anlegg. Det trengs bistand fra teknisk personale til 
utvikling og vedlikehold av uteområdet. Utfordringene øker fordi skolen ikke 
kontrollerer bruk og slitasje av et nærmiljøanlegg. Det er herunder en 
nødvendighet med driftsmidler for uteområdene.

o Digitale verktøy i skolen gir mange utfordringer i drift, i forhold til praktisk 
vedlikehold, serving og økonomi.

SFO

-

Beskrivelse Regnskap

2012

Budsjett 2013 Budsjett 2014

-

-

 Undervisning og barnehage 

-

Sum utgifter 7 807 6 976 7 043

-

Sum inntekter -3 850 -3 361 -3 627

-

Netto utgift 3 957 3 615 3 416
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Endringer i budsjett 2014

 SFO har en reduksjon på ca 200 000 i forhold til budsjett 2013.
 6 % økning i foreldrebetaling gir en økning i inntekt på 191 000. Dette betyr en 

økning på kr 120 pr mnd for full plass, fra dagens kr 1965, til kr 2085. 

Voksenopplæring

-

Beskrivelse Regnskap

2012

Budsjett 2013 Budsjett 2014

-

-

 Voksenopplæring 

-

Sum utgifter 12 484 11 828 13 450

-

Sum inntekter -8 658 -8 555 -9 840

-

Netto utgift 3 826 3 273 3 610

Endringer i budsjett 2014

Voksenopplæringa har en netto økning på kr 337 000. 

o Det er en lønnsvekst (utover lønnsjustering) på 0,7 mill. Økt antall stillinger 
henger sammen med økt salg av tjenester og påfølgende inntekt. Økt inntekt 
utgjør 1,3 mill.

o Det som i hovedsak bidrar til netto økning er økte utgifter knyttet til 
refusjonskrav fra andre kommuner. Dette er krav som kommer når elever 
knyttet til introduksjonsprogrammet flytter i løpet av tilskuddperioden. For 
2012 utgjorde denne utgiften 0,5 mill. 

o Det er behov for å gjøre strakstiltak når det gjelder nye lokaler for AVO. Dette 
begrunnes i følgende:
-Dagens lokaler er ikke godkjente for undervisning, og for det antallet elever 
som lokalene huser i dag.

- Arbeidsmiljø: Både i medarbeiderundersøkelsen våren 2013 og gjennom funn i 
Stamina Hots risiko-og sårbarhetsanalyse ser man at det fysiske arbeidsmiljøet 
er til belastning for de ansatte. 

- Behovet for å drive mer kostnadseffektivt. Pr. i dag gjør lokalenes størrelse at vi 
begrenses i muligheter for både utvidelse av det allerede eksisterende tilbudet i
tillegg til at lokalene umuliggjør initiativ til nye inntektsgivende aktiviteter.
- Dagens lokaliteter gjør at vi må opprettholde klasser på ned i 8-9 elever fordi 
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rommene er så små. Større klasserom vil gi økt størrelse på klassene og 
dermed en mer økonomisk drift på tross av en eventuell økning i husleie

Aktivitet

Alstahaug voksenopplæring har siste år hatt opp mellom 160 -170 deltakere fordelt på ca 28 
nasjonaliteter. Antallet varierer noe gjennom året. Pga av klasseromsstørrelse har vi ca 25 
deltakere på venteliste.

Alstahaug voksenopplæring organiserer opplæringen i følgende fire avdelinger: 

 Avdeling for norskopplæring av asylsøkere

Pr i dag har vi ca 80 asylsøkere vi gir et norskopplæringstilbud til. Timetallet for de fleste er 9
timer i uka.  

Avdeling for spesialpedagogiske tiltak

Uketimetallet for spes.ped. tiltak ligger på ca. 35 timer i uka., ca 15 deltakere. Vi har inngått 
en avtale med HIAS Sandnessjøen om kjøp av tjenester og leie av lokaler. Dette har fungert 
godt og er også kostnadseffektivt. 

Avdeling for grunnskoleopplæring 

Avdelingen har ansvaret for eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne og for 
minoritetsspråklige 16 - 20 åringer. I dette skoleåret har vi 15 deltakere som går første året, 10
deltakere som går andre året og 17 deltakere som skal avlegge eksamen til våren, totalt 37 
Leirfjord kommune kjøper 6 av disse plassene hos oss dette skoleåret.. 

Avdelingen har også oppdrag inn mot norskopplæring i bedrifter. For tiden kjøper 
Helgelandssykehuset Sandnessjøen norskopplæring for 2 av sine ansatte. 

Avdeling for norskopplæring

AVO har ca 50 deltakere som er inne i Introduksjonsprogrammet. Leirfjord kommune 12 
plasser av disse i Introprogrammet. I tillegg mottar ca.80 deltagere et tilbud om 
norskopplæring.

Ansatte

Til Alstahaug voksenopplæring er det knyttet 11 årsverk, undervisningsstillinger til 
norskavdelingen og Grunnskoleavdelingen. Den spesialpedagogiske avdelingen utgjør 1,16 
stilling, samt en miljøarbeiderstilling på 38,6 %, fordelt på 3 personer.  I administrasjonen er 
rektor i 100 % og ass. rektor i 60 %.  I tillegg merkantil i 100 %.  I tillegg er det ansatt 
assistent i 80 % stilling. Til sammen utgjør dette 19 personer.
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Utfordringer fremover:

o Alstahaug voksenopplæring leier lokaler hos Sandnessjøen havnevesen og i 
Klubbhuset til SIL. Ingen av lokalene tilfredsstiller krav til godkjent 
undervisningslokaler. Undervisningsrommene er for små og for få. Det betyr at 
Voksenopplæringa ikke kan ha optimale gruppestørrelser, noe som er lite 
kostnadseffektivt. Dette innebærer at det er et akutt behov for nye lokaler.
Skolens elevgrunnlag er pr.dags dato ca 200 deltagere, men klasserommenes størrelse 
tilsier at disse ikke får et tilbud på dagtid.

o Mange flyktninger flytter til andre kommuner, som gir krav om deling av tilskudd. 

o Manglende digitale verktøy for å gjennomføring av grunnskoleopplæring for voksne 
og en mer effektiv voksenopplæring generelt.

o Nye næringer i lokalsamfunnet gir også nytt market for voksenopplæring. Det er i 
dette muligheter for å utvikle Voksenopplæringa for flere arbeidsplasser gjennom salg 
(eksterne midler).

o Mange ansatt med høy kompetanse har også høy alder. Det kreves derfor aktive tiltak 
for å fortsatt sikre høy og relevant kompetanse i organisasjonen. Dette er 
grunnleggende for en fortsatt sterk og salgbar 

o Voksenopplæring. 6 av de ansatte lærere er over 62 år, noe som medfører rett til 
nedsatt undervisningstid. Dette utgjør ca 75% stilling. 

o Spørsmål om potensialet i voksneopplæringas  kompetanseressurs skal utnyttes til 
større grad av salg av opplæring til bedrifter/private

Kulturskolen 

-

Beskrivelse Regnskap

2012

Budsjett 2013 Budsjett 2014

-

-

 Undervisning og barnehage 

-

Sum utgifter 5 169 5 160 5 298
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-

Beskrivelse Regnskap

2012

Budsjett 2013 Budsjett 2014

-

Sum inntekter -2 850 -2 450 -2 557

-

Netto utgift 2 319 2 710 2 741

Fordelingsmodell

Kulturskolen drives av Alstahaug kommune som vertskommune i samarbeid med Leirfjord 
kommune. Samarbeidsavtalen er organisert etter Kommuneloven § 28, slik at kulturskolens 
drift er en enhet under avdeling for opplæring og barnehage i Alstahaug kommune, på linje 
med øvrige skoler. 

De to samarbeidende kommunene har en felles nemd, bestående av politikere og 
administrasjon, som vedtar prinsipielle føringer for samarbeidet.

Fordeling av kostnadene til kulturskolen beregnes av en nøkkel der kommunens innbyggertall
telles 50% og elevtallet teller 50%. 

Kommentarer til endringer i budsjett 2014 

 Totalt en netto utgift ligger på samme nivå som 2013. 
 Lønnsøkning på 3 % utgjør 135 000. En reduksjon i øvrig budsjett gir en netto økning 

for kulturskolen på 31 000.
 Kulturskoletimen for 1-4 trinn ligger inne i Kulturskolen.
 200 000 er flyttet fra Kjøp av tjeneste til Lønn. 

Aktivitet

Ressursene er benyttet til undervisning i musikk, teater, ballett og billedkunst for 268 elever i 
Alstahaug og Leirfjord kommune. Aktivitetene i kulturskolen strekker seg fra Ulvangen til 
Tjøtta.

Kulturskolen har til sammen 8 årsverk. Av disse inkluderer salg av tjenester til korps, kor, 
orkester og andre kommuner på 1,5 årsverk. Engasjementet på instruktører til Fyret fortsettes 
i 2014, som en del av avtalen om kjøp av plasser av kulturskolen.

 Alstahaug Leirfjord Totalt

Instrument/band/sang: 124 34 158

Dans: 22 6 28

Barnekor 5 7 12
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Fyret 67 3 70

Malekurs

Totalt: 218 50 268

Lærerbandet som ble til Ensemble Helgeland har vært en merkevare for kulturskolen gjennom
flere prosjekter som Vreesvijk, Nära Havet vill jag bo, Tanta til Beate, Så langt og litt til og 
flere temakonsert som Halloween og barnehagekonserter. Prosjektene har vært suksessfulle 
med fullsatte hus og stor etterspørsel. Ensemble Helgeland fikk fra høsten 2013 redusert antall
faste stillinger fra 4 stillinger i 20 %  til 3 stillinger i 20 %. Ensemblet finansieres av 
Kulturskolens budsjett og inntekt ved konserter. Det er av stor betydning at slike stillinger 
tildeles lærerne, da lærerne i stor grad også er utøvere, som igjen hjelper på rekruttering og 
stabilitet i lærerstaben.

Høsten 13 ble det innført kulturskoletime for 1-4 trinn. Alle skolene har valgt å bake dette inn 
i skoletiden. Austbø skole er den eneste skolen som ikke er kommet i gang med 
kulturskoletimen i lag med Kulturskolen, men det arbeides med dette. Skoleåret 13/14 er 
første år.

Høsten -12 startet barnekor fra 1.-4.trinn, ett i Leirfjord og ett i Sandnessjøen, knyttet til SFO-
tiden. 

Utfordringer fremover  :  

o Utfordringene er å styrke og fremme en faglig utvikling, gi flere elever tilbud samtidig
som de får et bedre tilbud.

o Trygge de ansattes arbeidsforhold. I dag har vi knyttet til oss nærmere 20 
lærere/instruktører, mange i små stillinger. Det er vanskelig å holde på kompetanse når
skolen i stor grad bare kan tilby deltidsstillinger, og vanskelig å samle troppen når 
mange jobber kombinert med andre jobber. 

o Det er fremdeles en stor utfordring å bygge et team av lærere som jobber veldig spredt
og til ulik tid. Vi har lærerstillinger i ansettelsesstørrelse fra 8,5% til 100%.

o Det er fortsatt utfordringer i forhold til rom- og instrument/utstyrssida. 
o Stor utfordring i korps; medlemsfrafall spesielt i ungdomsskolen, og mangel på 

dirigenter.
o Strategisk plan 2012-2014 skisserer utviklingsmuligheter, utfordringer og 

investeringsbehov.

Investeringsbehov:

Kulturskolen har fått oppjustert instrument- og utstyrsiden godt på noen områder. Fortsatt 
ekspansjon og utvidelse gjør at det fortsatt er et stort behov for investeringer.
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Investeringer i lys og lyd vil kunne gjøre kulturskolen mer selvhjulpen for konserter og 
forestillinger. En slik investering vil kunne være selvfinansierende langt på vei.

Kulturskolen ville kunne tilby andre kulturaktører, tilreisende artister, grunnskolene og 
andre utlån av utstyr til deres forestillinger. Kulturskolen har kompetanse til å ta vare på 
utstyret og kan også leie ut en person med slik kompetanse.  Kulturskolen er i gang med 
dette, men har behov for oppgraderinger og mer utstyr.

Investeringsbehov innen skole og barnehage

Skole/barnehage nærmiljøanlegg.

Tiltaket fremmes også gjennom kommunal plan for fysisk aktivitet. Barnehagene og skolenes 
utemiljø er en viktig del av det totale læringsmiljøet.

Utearealet ved skoler og barnehager er nok de mest brukte av de kommunale lekeplassene av 
både barn og voksne også på fritid. Fasiliteter som ballbinger og fotballbaner/-løkker blir også
brukt av organisert idrett. Dette fører til stor slitasje og mer ressurskrevende vedlikehold for 
ivaretakelse av pålagt sikkerhet.

Opparbeidelse og vedlikehold av uteareal ved skoler og barnehager krever store investeringer.
Vi har pr i dag konkrete problemstillinger på flere anlegg, der lekeapparat ikke holder 
standard for sikkerhet eller andre forhold ved utearealet ikke er tilstrekkelig sikret. 

Skolenes og barnehagenes driftsbudsjett har ikke rom for denne typen større investeringer. 

Samtidig mangler kommunen driftsbudsjett til denne delen av kommunens drift. 

Det er ønskelig å plassere ansvar for opprusting og vedlikehold, og derav også budsjettansvar,
til park og idrett ved kommunal teknisk avdeling. 

Plan for utvikling og vedlikehold av skole og barnehagers utearealer/nærmiljøanlegg legges 
frem for politisk behandling i løpet av 2012.  Gjennomføring fra 2013.

Digitale verktøy, grunnskole

Videreføres. Krav og forutsetninger for digitale verktøy i grunnskolen er redegjort for i egen 
plan. 

I 2006 startet vi en investering som har gitt oss felles elev og lærernettverk i kommunen. 
Investeringskostnadene var fordelt over 3 år. Det har underveis vist seg at kostnadene for 
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infrastruktur har vært undervurdert i en organisasjon med stor geografisk bredde, en stor 
maskinpark og svært mange brukere (ca 1200). 

Videre kostnader vedrørende utskifting av maskiner (700 stk) og oppgradering av 
infrastruktur (9 enheter) er lagt på 0,3mill pr år.

Læremidler i Kulturskolen

Kulturskolen har nå over 300 elever og har en utfordring i å ivareta alle elevene med 
tilstrekkelig læremidler. En stor elevmasse gir også stor slitasje på utstyr. Det er også ønskelig
å investere i en del utstyr som i dag må leies. Som eier kan Kulturskolen snu på flisa og leie ut
i stedet for å betale for leie.

Kostra nøkkeltall
Situasjonsbeskrivelse gjennom KOSTRA-tall for 2011 og 2012.

Barnehage Prioritering
Netto driftsutgifter til
barnehage pr 
innbygger

Netto driftsutgifter til 
barnehagesektoren i % 

av netto samlede 
driftutgifter 

Netto driftsutgifter 
til barnehage, per 
innbygger 1-5 år

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Alstahaug 5 957 5 981 11,9  % 13,2  % 115 384 112 485

Brønnøy 7 519 - 13,6 % - 119 374 -

Gruppe 11 6 413 5 871 12,5  % 12,1  % 112 183 103 261

Nordland 6 423 6 037 12,2  % 11,8  % 114 003 108 541

Landet u Oslo 7 080 6 620 14,7  % 14,5  % 114 983 107 042

Dekningsgrad
Andel barn 1-5 
år med 
barnehageplass

Andel barn 3-5 
år med 
barnehageplass

Andel barn som 
får ekstra 
ressurser, i 

Andel barn med 
oppholdstid 33 
timer eller mer pr 
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% % forhold til alle 
barn i 
kommunale 
barnehager (alle 
b.hager)

uke i alle 
barnehager.

%

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Alstahaug 98,2 93,9 103,1 101,2 19 13 (19) 92,9 91,4

Brønnøy 90,7 - 94,9 15 - 98,1

Gruppe 11 90,6 90,8 97,4 97,8 13,4 - 89,1 86,7

Nordland 91,5 92,5 97,2 97,6 13,6 - 93,2 93,3

Landet u 
Oslo

90,8 90,4 97,1 97 15,4 - 93,2 92,4

Produktivitet/enhetskostnader
Korrigerte brutto
driftsutgifter pr 
barn i 
kommunale 
barnehager

Antall barn 
korrigert for alder
per årsverk til 
basisvirksomhet i
komm.barnehager

Andel ansatte 
med 
førskolelærerutd

%

Andel assistenter 
med 
førskolelærerutda
, fagutd, eller 
annen pedagogisk
utd.

2012 2010 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Alstahaug 15273
2

15190
9

5,7 5,6 36,1 34,9 63 58,5

Brønnøysund 14671
6

13103
3

6,2 33,1 38,7

Gruppe 11 14917
8

13801
1

6,3 33,3 33,1 33,4

Nordland 15706
2

14179
8

5,8 31,9 33 31,1

Landet u 
Oslo

15735
5

14031
2

6,2 33,7 32,9 28,5
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Kommentar til KOSTRA-tallene for barnehage.

KOSTRA-tallene beskriver barnehagesektoren i Alstahaug kommune som veldrevet, i den 
forstand at det er stort omfang i tjenestetilbudet og med høye kvalitetsindikatorer.

Alstahaug har god barnehagedekning, med høy andel av kommunens førskolebarn i 
barnehage i stor andel av fulltidsplasser. Voksentettheten er høyere enn for 
sammenligningsgruppene. De ansatte har også i stor grad pedagogisk utdanning. 63 % av 
assistentene i barnehagene i Alstahaug har relevant utdanning (fagbrev eller 
høyskoleutdanning) i 2012, mot bare 28,5 % i snitt i landet.

Alstahaug kommune bruker prosentvis mindre på lokaler og skyss enn alle 
sammenligningsgruppene.

Grunnskole

Prioritering
Netto driftsutgifter til 
grunnskoleundervisnin
g pr innbygger

Netto driftsutgifter til 
grunnskolesektor i % 

av netto samlede 
driftutgifter 

Netto driftsutgifter 
til grunnskoleundv.,
per innbygger 6-15 
år

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Alstahaug 11 035 10 544 26,8 % 28,5 % 87 716 82 514

Brønnøy 10 970  - 24,3 % - 84 358 -

Gruppe 11  10 494 10 146 25,2 % 26,1 % 83 151 79 065

Nordland 10 609 10 205 25,2 % 25,1 % 87 548 82 067

Landet  u Oslo  9 685   9 335 25  % 25,5 % 77 132 73 312

Dekningsgrad
Andel elever i 
grunnskolen

I prosent

Elever pr 
kommunal 
skole

Gjennomsnittlig

gruppestørrelse

1-10.trinn 

2012 2011 2012 2011 2012 2011
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Alstahaug 102,9 103,1 135 137 11,2 11,9

Brønnøy 98,1 - 248 - 12,6 -

Gruppe 11 98,3 98,6 153 152 12,2 12,1

Nordland 100,1 100,3 140 142 11,3 11,3

Landet u Oslo 97,3 97,5 206 203 13,5 13,4

Andel elever i 
grunnskolen 
som får 
særskilt 
norskopplærin
g

Andel elever 

med 

spesial

undervisning

%

Timer 
spes.underv. 
% av totalt 
timetall

2012 2011 201
2

2011 201
2

201
1

Alstahaug 7 % 6,8 % 12,7 10,4 - 21,2

Brønnøy 4,6 % - 12,5 - - -

Gruppe 11 3,9 % 3,9 % 10,0 10,0 - 19,4

Nordland 4 % 3,7 % 10,8 11,1 - 20,7

Landet uOslo 5,5 % 5,5 %   8,6   8,6 - 18,3

Kulturskole

Prioritering
Netto driftsutgifter til
kommunale 
kultur/musikkskole 
pr innbygger

Netto driftsutgifter til 
kommunale 
kultur/musikkskoler i % 

av samlede netto 
driftutgifter 

Andel elever i 
grunnskolealder i 
kommunens musikk 
og kulturskole, av 
antall barn i alderen 6-
15
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Alstahaug 328 3,2 14,2

Brønnøysund 426 2,9 10,7

Gruppe 11 340 3,3 20

Nordland 332 3,6 16,8

Landet 272 3,8 15,6

Nasjonalt mål for andel barn i alderen 6-15 år i kommunens kulturskole er 30 %. I Alstahaug 
kommune står 15 % av barn i alderen 6-15 år på venteliste for plass i kulturskolen.

Voksenopplæring
Alstahaug voksenopplæring har en netto utgift pr bruker som er ca 1/3 av brutto utgift. Til 
sammenligning har Brønnøy kommune en netto utgift som er over 50 % av brutto utgift.
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2.11 Helse og velferd
Helse og velferd omfatter følgende ansvarsområder
Helsesektor
NAV-Alstahaug 
Barnevernstjenesten
Pleie og omsorg

Følgende lover og forskrifter er sentrale innenfor området Helse og velferd:

- Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen
- Folkehelseloven
- Spesialisthelsetjenesteloven
- Pasientrettighetsloven
- Helsepersonelloven
- Lov om barnevernstjenester
- Lov om psykisk helsevern 
- Lov om helsemessig og sosial beredskap
- Smittevernloven

Forskrifter:

- Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus
- Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten
- Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram
- Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon
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- Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
- Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)
- Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i sykehjem 

og boform for heldøgns omsorg og pleie
- Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal 

betaling for utskrivningsklare pasienter
- Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
- Forskrift om fastlegeordning i kommunene
- Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
- Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter 

helsehjelp
- Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
- Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
- Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten
- Forskrift om tekniske funksjonskrav til kommunikasjonsteknisk utstyr som inngår i 

helse- og omsorgstjenestens kommunikasjonsberedskap
- Forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med 

reise for å foreta undersøkelse eller behandling
- Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.
- mm

NAV Alstahaug

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Nav Alstahaug 

Sum utgifter 29 457 817 27 967 341 31 039 359

Sum inntekter -23 175 668 -19 905 000 -22 905 000

Netto utgift 6 282 149 8 062 341 8 134 359

NAV Alstahaug har ansvaret for Arbeids- og velferdsetatens tjenester i Alstahaug
kommune.

Dette omfatter følgende tjenester:
- Lov om folketrygd
- Lov om arbeidsmarkedstjenester 
- Lov om barn og foreldre
- Lov om barnetrygd
- AFP - ordningen
- Lov om kontantstøtte
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Utover kommunens ansvar for økonomisk stønad etter helse- og omsorgstjenesteloven, råd og
veiledning samt arbeidet med individuelle planer, skal kontoret dekke følgende tjenester
som i dag ligger til sosialtjenesten i Alstahaug kommune:

 Lov om sosiale tjenester kapittel 4.1. og 5 og 5A.
Videre:

 Tjenester etter lov om introduksjonsstønad
 Husbank- og bostøtteordninger
  Bosetting av flyktninger, jfr. Politisk vedtak i Alstahaug kommunestyre 

Barne- og ungdomsvern

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Barne- og ungdomsvern 

Sum utgifter 17 616 306 16 511 276 16 798 442

Sum inntekter 0 0 0

Netto utgift 17 616 306 16 511 276 16 798 442

Budsjettert i henhold til forslag fra Leirfjord kommune som vertskommune for barnevernet.

Barnevernstjenesten for Ytre Helgeland består av 5 kommuner; Alstahaug, Leirfjord, Herøy, 
Dønna og Træna. Samarbeidet startet opp 01.01.2010. Fra 01.06.2011 startet Træna opp som 
en ”samarbeidende kommune”. Det er Leirfjord kommune som er vertskommune for 
tjenesten. 

Målsettingen med sammenslåing av barnevernstjenesten var:

o Stabile tjenester
o Bedre fagmiljø
o En mer robust tjeneste.
Det er en utfordring at Barnevernstjenesten strekker seg over flere kommuner. Tjenesten er 
oppdelt i flere grupper, noe som innebærer at det for den enkelte bruker kan oppleves som lite
brukervennlig å måtte forholde seg til flere personer. Det er også en utfordring i forhold til 
tilgjengelighet at hovedkontoret ligger i Leirfjord.
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Helse

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Helse 

Sum utgifter 38 553 703 39 230 642 41 902 322

Sum inntekter -11 540 067 -11 678 700 -10 979 700

Netto utgift 27 013 636 27 551 942 30 922 622

Pleie og omsorg

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Pleie og omsorg 

Sum utgifter 76 894 368 81 228 766 86 756 440

Sum inntekter -18 187 202 -14 804 665 -15 514 665

Netto utgift 58 707 166 66 424 101 71 241 775

Tjenesten for funksjonshemmede

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Tjeneste for funksjonshemmede 

Sum utgifter 31 942 376 34 326 492 40 425 701

Sum inntekter -7 850 082 -7 472 000 -10 781 000

Netto utgift 24 092 294 26 854 492 29 644 701

Alstahaug kommune har delt helse- og omsorgstjenestene inn i tre ulike sektorer: Helse, pleie-
og omsorg og tjenesten for funksjonshemmede. Sektorene har til sammen ca 290 ansatte, eller
tilnærmet 30 % av den samlede arbeidsstyrken i kommunen. Sektorene forvalter det samme 
lovverket, og arbeider stort sett med de samme brukerne. Det er derfor hensiktsmessig å se 
disse tre sektorene under ett med tanke på drift, investering og ressursforvaltning. 
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Tjenesten for funksjonshemmede yter tjenester til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.
Eksempelvis gjelder dette praktisk bistand og opplæring, omsorg til de som ikke kan ivareta 
seg selv, avlastning i kommunal avlastningsbolig, privatavlastning og Brukerstyrt personlig 
assistent ordninger. 

Per 1.1.13 var det 40 voksne og 11 barn registrert i kommunen med diagnoser innenfor 
spekteret psykisk utviklingshemming. Det ytes også tjenester til personer med ulike andre 
funksjonsnedsettelser. Tildeling av tjenester skjer ved enkeltvedtak og er behovsprøvd, ikke 
diagnosespesifikt. Kommunen mottar et rammetilskudd for personer over 16 år med 
registrerte diagnoser i spekteret psykisk utviklingshemming med tjenester tildelt etter helse og
omsorgsloven.  I 2013 er tilskuddet på 555 160 pr utviklingshemmet over 16 år. 

Den største samlede utfordringen innen de tradisjonelle helse- og omsorgssektorene er den 
manglende kapasiteten på dagens sykehjem. Mange oppgaver kunne vært løst på en smidigere
måte dersom denne tjenesten hadde vært dimensjonert mer i tråd med behovet i befolkningen.

Det ses også behov for mer samordning og koordinering av de tre sektorene i forhold til:

 Tildeling
 Saksbehandling og kvalitetssikring
 Rapportering
 Ledelse
 Resursutnyttelse og rekruttering

Helse- og omsorgssektoren står overfor store utfordringer i tiden framover. 
Samhandlingsreformen som ble innført i 2012, er en retningsreform, som vil drive mer 
pasientbehandling fra spesialisthelsetjenesten over på kommunehelsetjenesten. Det stilles krav
til kompetanse i behandlingen, samt at kommunen har et system for å planlegge, iverksette, 
evaluere og korrigere iverksatte ulike tiltak og tjenester. Innen 2016 må kommunen ha 
etablert et tilbud om øyeblikkelig-hjelpsenger i kommunal institusjon. Dette blir en helt ny 
lovpålagt kommunal oppgave som fortsatt må utredes og arbeides med framover. 

Mange nye oppgaver krever interkommunalt samarbeid. Dette samarbeidet er 
arbeidskrevende og krever koordinering. Per i dag er det flere interkommunale prosjekter som
er etablert, eksempelvis felleskreftsykepleier i HALD kommunene, felles prosjektleder for 
elektronisk melingsutveksling for HALD-kommunene, Frisklivssentral for AlLe, 
legevaktsamarbeid mv. Alstahaug er svært ofte vertskommune for denne typen samarbeid, 
noe som er krevende for organisasjonen.

Samhandlingsreformen krever også at kommunene på Helgeland samarbeider på tvers av 
regionene på en helt annen måte enn tidligere. Dette gjøres med et felles forhandlingsutvalg 
på Helgeland, som tar opp felles utfordringer med Helgelandssykehuset. Dette er en ny 
arbeidsoppgave som er tilført kommunen ved samhandlingsreformen, som krever kompetanse
og deltakelse på ulike nivåer og samhandlingsfora.
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Tjenestetilbudet innen flere fagfelt har per 2013 kapasitetsproblemer. Dette gjelder som kjent 
institusjonsplassene, men også rehabiliteringstjenesten, skolehelsetjenesten, 
psykiatritjenesten, hjemmetjenesten og tjenesten for funksjonshemmede er pressede tjenester i
den kommunale helsetjenesten. Ideelt sett burde det tilføres ytterligere ressurser for å 
imøtekomme behovet for kapasitetsøkning i disse tjenestene. Imidlertid er driften stort sett 
videreført fra 2013-nivå i konsekvensjustert budsjett for 2014. Ytterligere reduksjon i 
driftsbudsjettet anses ikke mulig uten at dette får store konsekvenser for helse- og 
omsorgstilbudet i kommunen.

2.12 Plan og utvikling

 

Bygg- og eiendom 

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Bygg og eiendom 

Sum utgifter 37 441 205 39 648 677 39 725 179

Sum inntekter -12 478 681 -11 837 000 -12 097 000

Netto utgift 24 962 524 27 811 677 27 628 179

Bygg og eiendom har stor aktivitet både innenfor drift og prosjekt. Innenfor drift har større 
vedlikeholdsoppgaver knyttet til både rådhuset, en del boliger og skoleplasser stått i fokus.

Det er foretatt opprusting av utearealene ved ungdomsskolen og Bjarnetjønna.

Videre er taket på rådhuset endelig tett.

Første byggeår på kultur og badehuset går mot slutten. Her var det en del uforutsette 
utfordringer knyttet til grunnarbeidene som skapte en del forsinkelse og økte kostnader i 
starten.  Så langt er merkostnadene beregnet til ca 12.000.000. Endelig ansvarsfordeling 
knyttet til merkostnadene er ikke avklart.   Etter ferdigstillelse av grunnarbeidene har 
framdrift og kostnader hatt et planlagt forløp.

Økonomiplan 2014-2017  |  Alstahaug kommune

82 av 153



Avlastningsbolig /Omsorgsboliger på Haugerud er ferdig prosjekter og godkjent av 
husbanken. Infrastruktur med framføring av vei er planlagt igangsatt i inneværende år. Selve 
byggingen vil da kunne starte først på 2014. Bygget skal være ferdigstillet i 2014.

Det er videre gjort forprosjektering på tidligere Tjøtta eldresenter slik at bygget kan omformes
til leiligheter. Her har også samarbeidet med husbanken gitt godt resultat og kommunen har 
fått tilsagn om investeringsstøtte. Arbeidene vil starte i løpet av vinteren 2014.

I Fogd Falks vei er det gjennomført grunnundersøkelser med sikte på å foreta en endret 
arondering av arealene som vil gi mulighet for en transformering av et større areal til moderne
boområde med varierte boligtilbud. Framdrift her er plan om endelig avklaring på 
grunnforhold, regulering og forprosjekt i 2014.

Planlegging av Nytt sykehjem er også kommet i gang. Her er det gjennomført 
grunnundersøkelse, forminneundersøkelser og igangsatt regulering for nytt framtidig område 
for lokalisering. Det er også gjennomført en rom og funksjonsanalyse hvor det er sett på 
muligheten for samlokalisering av flere funksjoner.  Prosjektet vil videreutvikles i 2014.

 Alstahaug kommune gjennom bygg og eiendom deltar sammen med 6 andre kommuner i 
Nordland i samarbeidsprosjekt med husbanken. Prosjektet har som målsetting å utarbeide 
gode boligpolitiske planer samt utrede hvordan man best etablerer og drifter et boligkontor. 
Arbeidet er planlagt sluttført i 2014 med implementering av permanente løsninger.    

En person som hovedsakelig har jobbet prosjektrettet har sluttet ved kontoret i 2013, videre 
har driftsleder hatt pappaperm, noe som har gjort at flere driftsoppgaver og prosjekt ikke har 
latt seg gjennomføre.  Spesielt har dette gått utover innføring av nye systemer for byggdrift og
system for gjennomføring av tilstandsanalyser av eksisterende bygg.  Det er særlig to 
prosjekter: innføring og idriftssetting av IK bygg og Fasility som ikke er kommet i gang. 
Dette vil være prioritert i 2014.

Brann og beredskapssektor

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Brann og beredskap 

Sum utgifter 8 505 758 8 495 906 9 954 929

Sum inntekter -2 928 602 -2 156 956 -3 200 986

Netto utgift 5 577 156 6 338 950 6 753 943
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Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Ansvarssted 6100  Brann- og beredskapssektor

Ansvarsstedet har to fulltidsstillinger, Brannsjef og varabrannsjef. 

Brannvernsammarbeid med Leirfjord kommune utgjør 52%  stilling. Dette er lagt inn på 
lønnsarket som vakant stilling 50 %.

Ansvarssted 6117 Brannstasjon/servicebygg

HMS hensyn tvinger fram ombygging av brannstasjonen med skitten og ren sone, samt 
garderobe for begge kjønn. I tillegg må det investeres i vaskemaskin for brannbekledning.

Tiltaket beskrives av Bygg- og eiendomsavdelingen.

Ansvarssted 6150 Brannvern

Brannvesenet i Alstahaug har ved hovedstasjonen i Sandnessjøen16 brannmannskaper fordelt 
på 4 vaktlag i dreiende vakt, dette er deltidsstillinger 1,93 %. I tillegg 4 reserver under 
opplæring til enhver tid. 

Bistasjon på Tjøtta teller 10 deltidstillinger 0,55 % uten vaktordning.

På Mindland og Austbø er det brannverndepoter med utstyr til å begrense en brann inntil 
bistand kommer.

Ansvarssted 6151 Feiervesen

Feiervesenet i Alstahaug har to feiere i 100 % stilling. Feiervesenet i Alstahaug utfører feiing 
og boligtilsyn etter kontrakt med Leirfjord kommune, inntektene fra dette forutsettes inntil 
videre inntektsført og satt på fond.

Ansvarssted 6152 Midt-Helgeland oljevern

Alstahaug sin andel til drift av HIUA vil i 2014 beløpe seg til kr. 60.000,-

Kommunalteknisk sektor
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Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Kommunalteknisk avdeling 

Sum utgifter 51 632 507 49 041 670 51 191 930

Sum inntekter -45 383 055 -43 117 867 -44 992 113

Netto utgift 6 249 452 5 923 803 6 199 817

6200 Kommunalteknisk kontor

Kontorets ansvarsområde er drift/vedlikehold av vei, gatelys, Vannverket, Avløpsnettet og  
Renovasjon. Kommunalteknisk prosjektering og prosjektledelse av nyanlegg og 
rehabiliteringsprosjekter.

Det er budsjettert med 4,5 faste stillinger.

For året 2014 er det beregnet en intern timepris på kr. 352.- på drift og kr.443.- på anlegg.

6213 Felles maskinpark.

Kommunen ”rendyrker” alle sine maskinkostnader innenfor 6213, driftstimer belastes etter 
faktisk bruk, enten interne timer eller eksterne oppdrag.

Det er ved fordeling av utgifter budsjettert med følgende maskinpark og følgende timesatser:

Beskrivelse Kostpris

Veghøvel kr 597,-

Lastebil kr 288,-

Lastebil m/utstyr kr 397,-

Volvo kranbil kr 205,-

JCB-Fastrack kr 288,-

Valtra traktor kr 270,-

Varebil kr   56,-

Ansvarsområde 6213 skal gå i balanse. 
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6216 Serviceavdelingen

Avdelingen er budsjettert med 12 stillinger + oppsynsmann.

Kostnader til fordeling er basert på følgende forutsetninger for 2014:        
Serviceavdelingen (6216) skal være selvfinansierende. 

Timelister fra avdelingen faktureres etter utførte oppdrag og belastes Vann, Avløp, 
Renovasjon og Vei. Det er tilrettelagt med seniortiltak for seks ansatte i 2014.

Driftsutgiftene for servicebygget i Nesset er samlet på eget ansvarssted 6117
Serviceavdelingen dekker  45 % 

For året 2014 er det beregnet en timepris kr. 372.- på drift og kr.426.- på anlegg som dermed 
får ansvar 6216 til å  balansere.

6240 Park- og idrett

Avdelingen er budsjettert med 1 stilling + sesongarbeidere i perioden medio juni – medio 
august. Det har vært en markant utøkning av mengden grøntanlegg i sentrumsområdet av 
Sandnessjøen samt i tilstøtende boområder og langs vei. Dette merkes på avdelingens 
kapasitet. Et særlig problem er at sesongarbeidere kun er tilgjengelig i ”skoleferien”. Behovet 
for økt kapasitet i perioden april- medio juni og medio august - september er absolutt og 
vurderes som bestemmende for resultatet av sommersesongen.   

6320 Vannverket

Det er budsjettert med drift av driftskontrollutstyr og pålagt prøvetakingsprogram.
Årsgebyret er delt i en fast del, kr 1.898,- som skal dekke kapitalkostnadene og
en variabel del, kr 6,89/m3 etter forbruk ( målt eller stipulert ) som skal dekke driftsutgiftene.
I de nye forskriftene er begrepet boenheter innført og dette medfører at det blir flere å dele 
vannverkets utgifter på. En stigende del av forbruket går over vannmålere.
Vannverkets fond er på 0,4 mill kr, budsjettet for 2014 baserer seg på å tilføre 
knappe kr 65.000,- fra fondet. Dette ut fra ett regelverk om at fondsmidler skal brukes 
innen 4 år.

Gebyrsatsene for vann i 2014:
Årsgebyret justeres i tråd med rentefot fastsatt ved beregning av årlig kapitalkostnad.
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Rentefot i 2014 er beregnet til 2,46% (3 års statsobligasjon + 1%).
Økningen gir en finansiell dekningsgrad på ca 97,2% 
Den variable delen økes tilsvarende prisstigningen som er satt til 2,5%.

Ansvarsområde 6320 skal gå i balanse.

6330 Avløp

Det er budsjettert med drift av driftskontrollutstyr og pålagt prøvetakingsprogram.

Økonomien for avløp er som for Vannverket. Årsgebyret er fastsatt til kr 2.300,- og den 
variable delen er fastsatt til kr 7,69 /m3 

Pålagte rensekrav vil øke både kapital og driftsutgiftene kommende år.

Avløpsfondet er på 0,4 mill kr, budsjettet for 2014 baserer seg på å tilføre knappe kr.60.000,- 
fra fondet. Dette ut fra ett regelverk om at fondsmidler skal brukes innen 4år.

Gebyrsatsene for avløp i 2014:

Årsgebyret justeres i tråd med rentefot fastsatt ved beregning av årlig kapitalkostnad.

Rentefot i 2014 er beregnet til 2,46% (3 års statsobligasjon + 1%).

Økningen gir en finansiell dekningsgrad på ca 103,5% 

Den variable delen økes tilsvarende prisstigningen som er satt til 2,5%.

Ansvarsområde 6330 skal gå i balanse.

6340 Renovasjon

SHMIL overtok renovasjonsordningen fra 01.09.97.

Årsavgiften skal dekke : Årsavgiften til SHMIL, kommunale administrative utgifter, 
kapitalutgifter og driftsutgifter  til  tømmeplass Nyjord m/pumpeanlegg.

Kapitalkostnad vedrørende avslutning Nyjord utgjør ca. 60% av kommunes andel.        

Det kommunale tillegget videreføres med kr 300,- pr. boenhet i 2014.

Ansvarsområde 6340 skal gå i balanse.
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6350 Kommunal renovasjon 
Ansvarsområdet dekker renovasjonsutgiftene vedrørende 

Miljøpatruljen, tømming bobil/busstoalett, rydding offentlige områder. Offentlige toaletter i 
Botn (Osen) og Storøya og drift Friluftsbadet Botn.      

6400 Veier

Dagens veibudsjettet gjør oss ikke i stand til å opprettholde et forsvarlig veivedlikehold.

Flere års etterslep på vedlikeholdssiden må justeres inn.

Forbruket på veisektoren har siden 1994 ligget på 3,1 til 3,6 mill kr. Det er i perioden ikke 
kompensert for prisstigning. En rekke veianlegg er kommet til som følge av nye boligfelt, nye
gang og sykkelveier. Videre er eks. Horvnesveien, Botnveien og Novikveien fra 
ungdomsskolen til ferjeleiet omklassifisert fra fylkesvei til kommunale veier.

Kostnadene til innleie av eksterne maskinentreprenører (brøyting) øker utover ordinær 
prisstigning. Satser benyttet av Statens vegvesen er vesentlig høyere en hva kommunen har 
vært villig til å tilby, dette forårsaker prispress ovenfor kommunen ved tegning av nye avtaler.

Avtaler med eksterne brøyteentreprenører er justert iht. NTNU’s indeks for anleggsmaskiner. 

6455

Flytebrygger og Kaier

Gjelder kai/brygge i områdene  Tro, Mindland, Tjøtta, Skålvær.

Posten skal dekke årlig tilsyn av anleggene med tilhørende oppfølging/ utbedring.

6468 Veilys 

Det er totalt 2100 lyspunkter i kommunen, derav ca 1600 i Sandnessjøen.                        
Styring av anleggene med tidsur og fotoceller, (max nedstilt) gir en bedre styring av 
anleggene, slik at strømforbruket  kan minsket.

Budsjettet er basert på følgende:

1. Tidsurene avstenger gatelysene  kl 24.00 til kl 06.00 hele året i distriktet og kl 01.00 til
kl 06.00 i boligfeltene i Sandnessjøen, men i sentrum av Sandnessjøen skal de være på 
hele natten. 

2. Alle gatelysene avstenges helt fra ca 1/4 til 1/09, med unntak av sentrum.                      
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Kommunen har fom. 2012 startet arbeidet med innføring av LED teknologi. Denne 
teknologien benyttes på alle nyanlegg som gjennomføres i kommunen. 

6500 Parkering

Det er forutsatt en opptrapping av parkeringsavgiften i perioden 2013 – 2015 jfr. 
Kommunestyrets budsjettvedtak av 19.12.2012 i sak. 94/12

Budsjettet for Parkering for 2014 gir ett overskudd på ca 0,8 mill kr.

I antall har vi følgende sentrumsnære avgiftsfrie parkeringsplasser: 

Beliggenhet: Antall 
plasser

P-plass v/”Bjøruparken” 40

Sør for Bakkegården 10

Torolvs gate – strekning fra Alsten 
Møbelsenter til Toftetomten. 

12

Mikal Jakobsens gate 3

Sidegate v/Skohjørnet 8

Mellom Mathisen Drift og 
Nothuset

2

Sidegata v/Torolvs gt. 60-62 3

Kantsteinsparkering v/Shell 4

Turistparkering 14

Totalt avgiftsfrie p.plasser: 103

Totalt har vi 319 avgiftsbelagte parkeringsplasser i sentrum. Dette betyr at 25 % av de 
kommunale parkeringsplassene i sentrum allerede er avgiftsfrie. 
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Plansektor

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Plansektor 

Sum utgifter 7 844 197 7 482 860 7 425 613

Sum inntekter -5 975 036 -5 165 000 -4 833 000

Netto utgift 1 869 161 2 317 860 2 592 613

Sektorens ansvarsområde omfatter i hovedsak utarbeidelse av arealplaner, behandling av plan-
og byggesaker samt kart- og oppmålingsarbeid. Sekretærfunksjon for sakkyndig nemnd (tidl. 
taksutvalg) er også tillagt sektoren. Det er budsjettert med 7,5 faste stillinger. Det er også tatt 
høyde for prosjektlederstilling kommunal planstrategi fram til 01.07.14 (forlenges med 3 
mnd). Den ene arealplanleggerstillingen er forutsatt finansiert over kapitalbudsjettet (fordelte 
kostnader). Også 20 % av den ene av stillingene innenfor byggesaksbehandling forutsettes 
finansiert ved internsalg (eiendomstakst). Videre er 50 % av den ene stillingen på oppmåling 
forutsatt finansiert ved internsalg (tjenester til kommunalteknisk sektor). Det er tatt høyde for 
taksering av tilvekst på eiendomssiden. I tillegg er det tatt høyde for medlemskap i KS-
eiendomsskatteforum. 

Sektoren har i 2013 hatt vakanse i 100 % av 1 arealplanleggerstilling fram til 01.10.13 (ny 
stilling som arealplanlegger). Det har i tillegg vært mindre vakanse i stilling på byggesak.       
Dette har bl.a. ført til at tidligere prioriterte kommunale planprosjekt er blitt noe nedprioritert. 
Saksbehandlingstid innen byggesak prioriteres, men har i perioder økt bl.a. pga. spesielt fokus
på baseetablering på Horvnes og økt byggeaktivitet. Sektoren har ikke greid å nå målet om 
tilsyn i 10 % av byggesakene. Nå forutsettes det også utført lovpålagt tilsyn i utslippssaker. 

6601 HALD-samarbeid
Et samarbeid innen HALD-området er allerede etablert innen sektorens ansvarsområde. 
Reelle kostnader fordeles på kommunene og ansvarsstedet går derfor i null. Det kjøres også et
prosjekt på kommunal planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel med Alstahaug som 
vertskommune. Her er også Rødøy med. Dersom utvidet samarbeid blir en realitet vil dette 
påvirke bemanningsbehovet også for plansektor. Det vises i den forbindelse til prosjekt vedr. 
mer omfattende samarbeid innen kart- og oppmåling, byggesak og arealplanlegging. 
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Vertskommune er også her valgt som samarbeidsmodell. Prosjektet er imidlertid ikke 
fremmet til politisk behandling.

6901 Fordelte kostnader plan og utvikling

Dette ansvarsområdet brukes til felles kostnader for plan- og utvikling og nulles ut i form av 
fordeling ved årets slutt. Det er de senere år ikke laget budsjett for ansvarsområdet.

Landbruks- og miljøsektor

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

Landbruk og miljø 

Sum utgifter 2 909 856 2 846 108 2 935 152

Sum inntekter -1 057 754 -882 000 -900 520

Netto utgift 1 852 102 1 964 108 2 034 632

Ansvarssted 7050-101000 Lønn i faste stillinger er lønn for sektorens faste ansatte.  Dvs. 3,0 
faste stillinger (landbruks- og miljøvernsjef, skogbrukssjef og konsulent landbruk).  Kontoret 
har stillingshjemler for 3,5 stillinger.  50 % stilling som jordbrukssjef har stått vakants siden 
01.02.2010.  Ny  Landbruksplan for Alstahaug  2012-2020,  ble vedtatt av et enstemmig 
kommunestyre 27.06.2012, med en ambisiøs  målsetting om at matproduksjonen i Alstahaug 
skal økes med 30 % innen 2030.

Følgende driftsposter økes med 2,5 % på grunn av forventet prisstigning: 

-7050.11000.329 Kontorutgifter

-7050.11203.329 Hotell/oppholdsutgifter

-7050.11208.329 Driftstjenester

-7050.13704.329 Kjøp av tjenester fra private

-7050.16209.329 Andre gebyrer,  er økt med kr 15 000 på grunn av Statens 
Landbruksforvaltning fastsatte ny gebyrforskrift for konsesjons- og delingssaker med 
virkningstidspunkt fra 01.01.2012.  Endringen har ført til økte gebyrinntekter for enheten.
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-7050.16200.329 Salg av varer og tjenester,  er redusert med kr 20 000 på grunn av kontorets

  bemanning er redusert de senere år.   

-7052.13707.325 Økning med 3 % på grunnlag av erfaringer med siste års forhandlinger 
mellom Kommunenes Sentralforbund og Den Norsk Veterinærforening.

-7052.18100.325 Økning med 3 % på grunnlag av erfaringer med siste års forhandlinger 
mellom Kommunenes Sentralforbund og Den Norsk Veterinærforening.

FORSLAG NYE DRIFTSTILTAK

Landbruks- og miljøvernenhet.  50 % stilling Jordbrukssjef.

Kontoret har stillingshjemler for 3,5 stillinger.  50 % stilling som jordbrukssjef har stått 
vakants siden 01.02.2010.  Etter landbruks- og miljøvernsjefs vurdering haster det med å få 
ansatt 50 % stilling som jordbrukssjef, hvis sektoren skal fungere tilfredsstillende både innen 
forvaltnings- og tiltaksarbeide.  Spesielt med henblikk på den ambisiøse hovedmålsettingen i 
kommunens nye landbruksplan med å øke matproduksjon lokalt med 30 %.

50 % stilling jordbrukssjef er lagt inn som foreslått tiltak og ikke i konsekvensjustert budsjett.

Netto utgift kroner 299 539.

Landbruks- og miljøvernenhet.  Fjerning av Sitka på Skålvær.

Skålvær er ei øy og et gammelt handelssted som i dag har status som statlig sikret 
friluftsområde.  Alstahaug kommune eier betydelige deler av Skålvær.

På grunnlag av botaniske registreringer og kulturhistoriske verdier er Skålvær en del av et 
Utvalgt kulturlandskap i jordbruket. I Norge er totalt 22 slike områder utnevnt av Landbruks- 
og Matdepartementet og Miljøverndepartementet. 

Både i Skjøtselsplanen for Skålvær (2009) og forvaltningsplanen for Skålvær (2012) er  hogst 
av sitkagran et foreslått tiltak, for å ta vare på botaniske verdier. På Skålvær er ca. 20 dekar 
tilplantet med sitkagran på 1970 -tallet. Det anslås å være ca.  300 m3 med ungskog på arealet
i dag. 
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Kommunen har tilbudt de med fritidseiendom på Skålvær å hugge skogen til eget bruk (for 
ved eller materialer), men dette har ikke gitt noen positiv respons.  

Drift på Skålvære vil være en kostnadskrevende tømmerdrift da maskinelt utstyr må fraktes ut
til Skålvær og tømmer må fraktes derfra. Med merkostnaden dette vil medføre, er det søkt om 
midler fra Nordland Fylkeskommune (Nfk) og det er innvilget kroner  87 500  for 2013. 

Videre er det innhentet tilbud fra Allskog for tømmerdrifta.  Tilbudet er totalt på kroner 
265 000 eks. merverdiavgift og eks. utskiping av tømmeret.  Iflg. kommunens 
regnskapsavdeling vil trolig ikke kommunen være fradragsberettiget merverdiavgift.  Det vil 
si totalt kostnad blir 365 250 minus driftstilskudd fra Nfk (87 500), netto kostnad 277 750.

Tømmeret har i følge Allskog en markedsverdi på kroner 220 per kubikkmeter.  Beregnet 
mengde 300 kubikkmeter gir da en verdi på 66 000.  Denne anslås tilsvarende kostnad med 
utskiping av tømmervirket.

Netto utgift kroner 277 750 er lagt inn som forslått tiltak i 2014.

Landbruks- og miljøvernenhet.  Igangsetting planarbeid Åsen.

Kommunens Planutvalg vedtok 19.09.13 (saksnummer 13/1823) prosessplan for arbeidet med
forvaltningsplan for Åsen.  Åsen i Sandnessjøen er et grøntområde og sentralt friluftsområde 
som er mye brukt i dag. Området kan imidlertid tilrettelegges bedre. I forslag til 
planprosess/prosjektplan som fulgte saken i Planutvalget, er det forutsatt personalkostander 
fra kommunen med 10 ukesverk som er beregnet til kroner 150 000. Vedtaket er 
avslutningsvis formulert med at: -Finansiering av egenandel vil bli innarbeidet i de ulike 
enheters budsjettforslag.  I samråd med Plansektor beregnes en andel på Landbruks- og 
miljøvernenhet med kroner 50 000.

Landbruks- og miljøvernenhet.  Søknad om økonomisk støtte 4H Nordland 

Nordland 4 H søker om økonomisk støtte med kr 37 200 for 2014.

4 H arbeidet gir barn og unge gode opplevelser, kunnskap og holdninger, omsorg og 
rehabilitering.  Likeså bidrar arbeidet til å utvikle aktivitet og trivelige lokalmiljø.  4 H er en 
god rekrutteringsarena for landbruket.  

Alstahaug er den største 4 H kommunen i Nordland. I Alstahaug har vi to godkjente 4 H 
gårder (Solvoll 4 H gård og Hestesenter rett utenfor Sandnessjøen og Ervika Besøksgård på 
Mindland).  For øvrig er det fire 4 H klubber (Grytfoten, Gå På, Syv Søstre og Tjøtta) med i 
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alt 85 medlemmer.  Søknadssummen til den enkelte kommune tar i år, som tidligere, 
utgangspunkt i kroner 2.000 per klubb og gård og kroner 300 per 4H medlem i kommunen.

Fullstendig søknad fra Nordland 4 H har saksnummer 13/1725 i kommunens postarkivsystem.

Landbruks- og miljøvernenhet.  Søknad om driftsstøtte fra Norsk Landbruksrådgiving 
Helgeland.

Norsk Landbruksrådgivning Helgeland (NLH) søker om kommunal driftsstøtte for 2014 med 
kroner 112 400. 

NLH har som formål, innen Helgelandskommunene,

 Å utvikle kunnskap innen økologisk og konvensjonelt landbruk og tilgrensende
områder.

 Og stille kunnskap til rådighet for medlemmene etter medlemmenes behov.
 Samt å skape gode landbruksmiljø og bidra til å fremme det faglige miljøet i
      distriktet. 

Finansiering

NLH finansieres hovedsakelig av medlemskontingent og annen medlemsbetaling,

rammetilskudd over jordbruksavtalen, kommunale tilskudd og prosjekttilskudd. De siste 10

årene har det vært en utvikling der rammetilskuddet har gått relativt kraftig ned, mens

medlemskontingent/medlemsbetaling og prosjektfinansiering har økt. De kommunale

tilskuddene utgjør ca. 20 % av inntektene.

Fullstendig søknad fra NLH har saksnummer 13/1985 i kommunens postarkivsystem.

Landbruks- og miljøvernenhet.  Tjøtta-Alstahaug Landskapspark.

Formålet for Tjøtta-Alstahaug landskapspark er å skape sterkere stedsidentitet, øke områdets

attraktivitet som bosted og reisemål og få til vekst og verdiskaping i det lokale næringslivet 
gjennom å skjøtte og videreutvikle særegne kultur- og naturressurser.
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Den planlagte landskapsparken ligger i området fra Tjøtta til Alstahaug med tilliggende øyer 
sør i Alstahaug kommune. Det definerte landskapsområdet er rikt på kulturhistorie og 
naturverdier, bl.a. er området kjent for sin vikinghistorie, krigshistorie, Petter Dass museet, et 
nydelig og veldrevet kulturlandskap, samt en flott skjærgård og sagnomsuste fjell med 
turmuligheter, både på land og hav. Men området har mer å by på som kan bidra til 
verdiskaping basert på de lokale ressursene, da spesielt mht. reiseliv og økt bolyst. Det finnes 
mange muligheter, men også en del utfordringer for å lykkes med steds- og næringsutvikling i
denne delen av kommunen. Et fellestrekk i det definerte landskapsområdet er at potensialet 
som ligger der i form av historie, kultur og natur ikke på langt nær er utnyttet. Per i dag er det 
lite tilrettelagt for turister både når det gjelder basisbehov og tilrettelegging av opplevelser. 

Parkkonseptet er en form å organisere seg på for å dra i samme retning, skaffe langsiktighet 
og for å få til verdiskaping i alle ledd.

Det er gjennomført et forprosjekt ledet at Bioforsk Tjøtta.  Forprosjektet ble støttet med 
kroner 37 500 av Alstahaug kommune.  Det er søkt om midler til et to årig hovedprosjekt med
Alstahaug kommune som prosjekteier og Bioforsk Nord Tjøtta v/ Fou-leder Inger Hansen 
som prosjektleder.   Et interimstyre ble opprettet i forprosjektperioden hvor ordfører Bård 
Anders Langø har deltatt.  I kostnadsplan for hovedprosjekt er totale kostnader for 2014 
kroner 730 000 og for 2015 kroner 910 000.  Alstahaug kommunes andel er satt opp med 
kroner 40 000 for 2014 og kroner 60 000 for 2015.
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DEL 3 INVESTERINGSBUDSJETTET 2014

Ikke selvfnansierende investeringer.

Tabell 1.
Prio Prosj.nr. Prosjektnavn Tot.kost. Lån 

2014
Tilskudd MVA EK *

     

Løpetid 

lån  

14900 Egenkapitaltilskudd KLP      1 000     1 000

14801 Underskudd fjernvarme      1 000    1 000

14530 Bad - kultur  120 500 41 000    53 400 26 100 40

14232 Nærmiljøanlegg skoler,

barnehager 

        800      800  20

14453 Planlegging teknisk- div 
reguleringsplaner

     1 057      672         385     20

14224 Læremidler kulturskolen         150      150            20

14118 Div IKT      1 617      473      821      323   5

14241 Digitale verktøy, grunnskole          300      300 20

14509 Utvidelse Sandnes kirkegård      4 700   4 700 40

14510 Drenering Sandnessjøen 
kirkegård

        312      312 20

14608 Div.prosjekt bygg      2 000      600        1 400 40

14708 Veier infrastruktur      2 000   1 600      400 20

14734 Miljøtiltak i sentrum      5 500      500      1 700      800   2 500 20

14652 Planlegging ny struktur 
eldreomsorg

     1 000   1 000 40

 SUM 141  963 52 107    56 306 27 623   5 900
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*EK= Egenkapital 

Sum 5900  =3400  Renter/ avdrag lån Helgelandskraft  og 2500 bruk av ubundne 
investeringsfond

*Bruk av ubrukte lånemidler

Prosjekt 14900 Egenkapitaltilskudd KLP

Forutsatt lagt på samme nivå som 2013 i perioden.

Prosjekt 14801 Underskudd fjernvarme

Forutsatt dekning av underskudd i økonomiplanperioden i henhold til sist vedtatte ØP.

14530 Bad, kulturhus – nye beregninger

Henviser til egen sak. låneopptak økt med 8,8 mill. kr. i 2013 og 10 mill. kr. i 2014. I gang, 
må etterfinansieres. Overskridelse grunnet uforutsett

Anslått pr. dato 10 mill. k

Prosjekt 14232 Skole/barnehage nærmiljøanlegg i.h.t ØP

Tiltaket fremmes også gjennom kommunal plan for fysisk aktivitet.

Barnehagene og skolenes utemiljø er en viktig del av det totale læringsmiljøet.

Utearealet ved skoler og barnehager er nok de mest brukte av de kommunale lekeplassene av 
både barn og voksne også på fritid. Fasiliteter som ballbinger og fotballbaner/-løkker blir også
brukt av organisert idrett. Dette fører til stor slitasje og mer ressurskrevende vedlikehold for 
ivaretakelse av pålagt sikkerhet.

Opparbeidelse og vedlikehold av uteareal ved skoler og barnehager krever store investeringer.
Vi har pr i dag konkrete problemstillinger på flere anlegg, der lekeapparat ikke holder 
standard for sikkerhet eller andre forhold ved utearealet ikke er tilstrekkelig sikret. 

Skolenes og barnehagenes driftsbudsjett har ikke rom for denne typen større investeringer. 

Samtidig mangler kommunen driftsbudsjett til denne delen av kommunens drift. 

Det er ønskelig å plassere ansvar for opprusting og vedlikehold, og derav også budsjettansvar,
til park og idrett ved kommunal teknisk avdeling. 

Plan for utvikling og vedlikehold av skole og barnehagers utearealer/nærmiljøanlegg legges 
frem for politisk behandling i løpet av 2012.  Gjennomføring fra 2013.
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Prosjekt 14453 Planlegging teknisk

I henhold til oppsett i tekstdel.

Prosjekt 14224 Læremidler i kulturskolen

Kulturskolen har nå over 300 elever og har en utfordring i å ivareta alle elevene med 
tilstrekkelig læremidler En såpass stor elevmasse gir også stor slitasje på utstyr. Det er også 
ønskelig å investere i en del utstyr som i dag må leies. Som eier kan Kulturskolen snu på flisa 
og leie ut i stedet for å betale for leie.

Kulturskolen har en politisk vedtatt investeringsplan i en større strategiplan. Denne er nå klar 
for revidering og må på ny politisk behandles rundt årsskiftet.

Investering totalt 0.560mill fordelt på 3 år. Investeringskostnadene fordeles mellom 
kommunene etter samme nøkkel som driftskostnadene Alstahaugs andel 0.450mill fordelt 
over 3 år.

Prosjekt 14118 Diverse IKT

Nytt EPJ system (WinMed3) for leger og Helsestasjon

Journalsystem Nytt EPJ for pasienter.

Oppgradering til Visma Enterprise 2014.

CAL lisenser for brukere i sikkersone (Pleie og Omsorg/Barnevern/Helsestasjon/Lege)

Alle brukere i sikkersone får nå tilgang til epost, intranett, fellesområder osv.

Nytt lagringssystem (SAN)

Det gamle systemet har så høye vedlikeholdskostnader at det lønner seg å kjøpe nytt. Risikoen for feil 

er også større nå som systemet begynner å bli over 6 år.

Backup

Nytt backupsystem for å ivareta større datamengder.

Prosjekt 14241 Digitale verktøy grunnskole

Videreføres. Krav og forutsetninger for digitale verktøy i grunnskolen er redegjort for i egen 
plan. 
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I 2006 startet vi en investering som har gitt oss felles elev og lærernettverk i kommunen. 
Investeringskostnadene var fordelt over 3 år. Det har underveis vist seg at kostnadene for 
infrastruktur har vært undervurdert i en organisasjon med stor geografisk bredde, en stor 
maskinpark og svært mange brukere (ca 1200). 

Videre kostnader vedrørende utskifting av maskiner (700 stk) og oppgradering av  
infrastruktur (9 enheter) er lagt på 0,3mill pr år.

Prosjekt 14509 Utvidelse Sandnes kirkegård

Utvidelse av Sandnes kirkegård, Totalprosjektet (prosjektering og gjennomføring) for 
utvidelse av ny gravplass, oppgradering av eksisterende gravplass og ny parkeringsplass har 
pr. 19.09.13 en kostnadsramme på kr 11.700.000 netto.

I prosjektet lå det delvis oppgradering av eksisterende kirkegård som gjelder: Vei, belysning, 
søppelhåndtering, beplantning, samt tillegg av flere gravplasser der det er mulig.  Det er 
underveis tatt ut av prosjektet beplantning, samt forslag som gjelder søppelhåndtering, og 
redusert på utgifter på de øvrige tiltakene. Dette ligger nå innenfor ovennevnte ramme.

Det har underveis i prosjektet kommet endringsmeldinger fra både prosjektplanlegger og 
entreprenør som innebærer både sparte utgifter på noen poster, og økte kostnader på andre 
poster. 

Ut i fra allerede vedtatte bevilgninger fra kommunen for 2012 og 2013, samt innestående 
midler på fond fra tidligere bevilgninger, mangler fellesrådet fortsatt kr 4.700.000 for 
ferdigstillelse av prosjektet i 2014. Forutsatt at totalrammen ikke øker utover sum pr. 19.09 på
kr 11.700.000. Det er da tatt med ferdigstillelse av parkeringsplassen i nord-øst, herunder 
asfaltering av parkeringsplassen og hovedvei internt på eksisterende og ny del av gravplass.

Prosjekt 14510 Drenering Sandnessjøen kirkegård 

Grunnvannstanden har over tid vært for høy på gravplassen. Det er tatt målinger som viser en 
vannstand på1,20-1,30.

Jfr. Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd § 8 skal høyeste grunnvannstand i 
gravfelt ligge 0,3 meter under kiste elle urne.

I samsvar med forskriften, samt etiske og arbeidsmiljømessige hensyn, har fellesrådet funnet 
det nødvendig å stenge gravplassen for kistegravlegging inntil tilfredsstillende drenering er 
gjennomført.
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Prosjekt 14608 Div.prosjekt bygg 

Kr. 2 000 000,- legges inn til diverse bygg fra år 2014 og ut økonomiplanperioden 2017

Prosjekt 14708 Veier infrastruktur

Fortau fra Strandgata  Kirkeveien - Klokkervikgate

Ny busslomme ved Helsesenteret

Rehabilitering i Tyrihansveien - breddeutvidelse 

Prosjekt 14734 Miljøtiltak i sentrum

Parsell: Kulturkvartalet Rica Hotel Syv Søstre, Kulturhuset/ badeland. 

Tilskuddsbasert prosjekt som gjennom investering i fysisk infrastruktur viderefører 
kommunen sin vedtatte strategi/satsing på miljøvennlig og funksjonelt sentrum. Tiltakets 
tilrettelegging vil bidra til hevning av miljøkvalitetene samt bedre fremkommeligheten for 
bilister og myke trafikanter. Det forutsettes et utstrakt økonomisk samarbeid mellom 
kommunen gårdeiere/byggherre og Nordland Fylkeskommune

Prosjekt 14652 Planlegging ny struktur eldreomsorg

Foreslår 1 mill. kr. i planlegging i 2014 og 2015.

Selvfnansierende investeringer

Prosjekt 14529 Andvågen, tilrettelagt omsorgsbolig

Tekst/År 2014

Andvågen  9 000 

Andvågen,Tilrettelagt omsorgsbolig bolig for beboere med lavt hjelpebehov.
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Kostnadsramme 9.000.000. Selvfinansierende gjennom husleie.

Tabell 2. Vannverksutbygging.

Den totale investering innen vann- og avløp følger hhv. Hovedplan vann og Hovedplan avløp.

For budsjettåret 2014 er den totale rammen for VA-lån forutsatt med kr 12.mill. 

Selvfinansierende investeringer

Ans
v

Prosj.

nr.

Prosjektnavn Total

Kostnad

Andel

MVA

Lån Til-

Skud
d

Egen

kapit
al

Avsk
r.

Tid i 
år

Årlig

kapital

kostna
d

Årlig nto.

Reduksjo
n

driftskost

6320 Rehab Vann 2014 3000 500 250
0

40

6320

6320 Rehab Peer Gynts 
gt. del 1

3000 750 225
0

40

6320 Rehab Torolvsgate 1500 250 125
0

40

Sum 7500 1500 600
0

Prosjekt 14711 Rehab vann

Tiltak gjennomføres iht. handlingsprogrammet for Hovedplan Vann.

Prosjekt 14778 Vann- og avløp Peer Gynts gate del 1

Vann- og avløpsledninger i området Peer Gynts gate skal oppgraderes til tidsmessig standard.

Tiltakene omfatter grave, sprengningsarbeider, lednings- og kumarbeider for følgende 
parseller:
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Nytt kabelanlegg og utskifting VA fra krysset ved Strandgata – Kirkeveien – Ibsens gate.

Arbeidene søkes løst i samarbeid med øvrige kabeletater.

Prosjekt 14721

Rehab Torolvs gate

Vann- og avløpsledningen i ”Torolvs gate” (Torolvs gate – Narvesen på kaia) skal 
oppgraderes til tidsmessig standard.

Tiltakene omfatter grave, sprengningsarbeider, lednings- og kumarbeider for VA.ledninger og

kabelanlegg langs hele gata.

Arbeidene søkes løst i samarbeid med øvrige kabeletater og Sandnessjøen Fjernvarme. 

Tabell 3. Avløpsutbygging.

Den totale investering innen vann- og avløp følger hhv. Hovedplan vann og Hovedplan avløp.

For budsjettåret 2014 er den totale bruttorammen for VA-lån forutsatt med kr 15.mill. 

Selvfinansierende investeringer

Ansv Prosj
.

nr.

Prosjektnavn Total

Kostnad

Andel

MVA

Lån Til-

Skud
d

Egen

kapit
al

Avskr.

Tid i år

Årlig

kapital

kostnad

Årlig nto.

Reduksjon

driftskost

6330 Rehab Avløp 2014 3000 500 2500 40

6330 Rehab Peer Gynts gt. del 
1

3000 750 2250 40
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6330 Rehab Torolvsgt. del 2 1500 250 1250 40

Sum 7500 1500 6000

Prosjekt 14711 Rehab avløp

Tiltak gjennomføres iht. handlingsprogrammet for Hovedplan Avløp

Prosjekt 14778 Vann- og avløp Peer Gynts gate del 1

Vann- og avløpsledninger i området Peer Gynts gate skal oppgraderes til tidsmessig standard.

Tiltakene omfatter grave, sprengningsarbeider, lednings- og kumarbeider for følgende parseller:

Nytt kabelanlegg og utskifting VA fra krysset ved Strandgata – Kirkeveien – Ibsens gate.

Arbeidene søkes løst i samarbeid med øvrige kabeletater.

Prosjekt 14721 Rehab Torolvs gate del 2

Vann- og avløpsledningen i ”Torolvs gate” (Torolvs gate – Narvesen på kaia) skal oppgraderes til 
tidsmessig standard.

Tiltakene omfatter grave, sprengningsarbeider, lednings- og kumarbeider for VA.ledninger og 

kabelanlegg langs hele gata.

Arbeidene søkes løst i samarbeid med øvrige kabeletater og Sandnessjøen Fjernvarme. 

-

Budsjettskjema 2A

Regnskap

2012

Budsjett 2013 Budsjett 2014

-

-

 Alstahaug 

-

Investeringer i anleggsmidler 61 904 905 169 733 464 165 936 000

-

Utlån og forskutteringer 11 381 115 0 0
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-

Budsjettskjema 2A

Regnskap

2012

Budsjett 2013 Budsjett 2014

-

Avdrag på lån 4 303 024 0 0

-

Avsetninger 1 001 870 3 400 000 0

-

Årets finansieringsbehov 78 590 913 173 133 464 165 936 000

-

Bruk av lånemidler -51 503 849 -123 018 250 -73 107 000

-

Inntekter fra salg av anleggsmidler         -4 082 150 0 0

-

Tilskudd til investeringer -2 580 718 -19 920 214 -59 706 000

-

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -14 409 371       -30 195 000 - 30 623 000

-

Andre inntekter -852 357 0 0

-

Overført fra driftsregnskapet -3 338 840 0 0

-

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0

-

Bruk av avsetninger         -1 823 628 0 -2 500 000

-

Sum finansiering -78 590 913 -173 133 464 -135 313 000

-

Udekket/udisponert 0 0 0

Hovedoversikt investeringer Regnskap

2012

Budsjett 2013 Budsjett 2014

-

 Alstahaug 

Salg av driftsmidler og fast eiendom -4 082 150 0 0
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Hovedoversikt investeringer Regnskap

2012

Budsjett 2013 Budsjett 2014

Andre salgsinntekter 0 0 0

Overføringer med krav til motytelse -8 539 439 -26 795 000 -30 623 000

Statlige overføringer 0 -1 920 214 0

Andre overføringer -2 580 718     -18 000 000  -59 706 000

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -852 357 0

SUM INNTEKTER (L) -16 054 664 - 46 715 214 -90 329 000

Lønnsutgifter 2 481 279 0 0

Sosiale utgifter 35 591 0 0

Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. 50 376 091 137 894 464 132 913 000

Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod 113 900 0 0

Overføringer 7 299 560 26 839 000 31 023 000

Renteutg, provisjoner og andre finansutg 1 598 484 5 000 000 2 000 000

Fordelte utgifter 0 0 0

SUM UTGIFTER (M) 61 904 905 169 733 464 165 936 000

Avdragsutgifter 4 303 024 0 0

Utlån 10 334 558 0 0

Kjøp av aksjer og andeler 1 046 557 0 0

Dekning tidligere års udekket 0 0 0

Avsetning til ubundne investeringsfond 0 3 400 000 0

Avsetninger til bundne fond 1 001 870 0 0

Avsetninger til likviditetsreserve 0 0 0

SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) 0 0 0
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Hovedoversikt investeringer Regnskap

2012

Budsjett 2013 Budsjett 2014

FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L) 62 536 250 126 418 250 75 607 000

Bruk av lån -51 503 849 -123 018 250 -73 107 000

Mottatte avdrag på utlån -5 869 932 -3 400 000 0

Salg av aksjer og andeler 0 0 0

Bruk av tidligere års overskudd 0 0 0

Overføringer fra driftsregnskapet -3 338 841 0 0

Bruk av disposisjonsfond -110 000 0 0

Bruk av ubundne investeringsfond -1 142 516 0 -2 500 000

Bruk av bundne fond -571 112,14 0 0

Bruk av likviditetsreserve 0 0 0

SUM FINANSIERING (R) -62 536 249,92 - 126 418 250 -75 607 000

DEL 4 ØKONOMIPLAN 2014 - 2017
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4.1 Driftsdel

Skatt- rammetilskudd.
Prognosen tilsier vekst i frie inntekter i økonomiplanperioden på  ca. 7,0 millioner kroner i 
perspektiv 2016. Veksten skyldes endring i demografiske forhold, dvs. flere innbyggere i 
aldersgruppene over 67 år. Av den grunn er det foreslått at denne økningen i de frie inntektene
uavkortet tilføres pleie- og omsorgssektoren.       

TABELL 1 BEFOLKNINGSFRAMSKRIVNINGER ALSTAHAUG KOMMUNE 2013-16.  KILDE: SSB.

 2012 2013 2014 2015 2016

0-5 år 469 479 492 505 519

6-15 år 942 946 944 935 917

16-66 år 4 935 4 968 4 961 4 956 4 954

67-79 år 768 775 814 867 922

80-89 år 224 237 264 271 274

90 år og 

eldre
34 39 39 42 47

Sum 7 372 7 444 7 514 7 576 7 633

Eiendomsskatt.

Det foreslås en økning av eiendomsskatten for private fra 3,9 promille til 4,5 promille fra 
2014. Fra 2017 foreslås en økning til 5 promille. For verker og bruk foreslås en økning fra 5,9
promille til 7 promille fra 2014, jfr. sist vedtatte økonomiplan.

Andre statlige tilskudd.
Omfatter mva. komp investering og kompensasjonsordningen for skolebygg og sykehjem. 

Renteinntekter/ utbytte.

Ordinært utbytte Helgeland Kraftlag A/S er i økonomiplanperioden budsjettert med 5,5 
millioner kroner i 2014 og 4,5 millioner kroner i resten av økonomiplanperioden. 

Renteutgifter.
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Renteutgifter lån opptatt før 2012 er basert på 2/3  av lånene er forutsatt 3,9 % rente i 
økonomiplanperioden  (noe som baserer på 10-årsrente i Kommunalbanken). 1/3 av lånene er 
basert på fast rente på 3,7 % . Dette i henhold til vedtatt finansreglement.

Beregning av rente på nye lån er forutsatt 10-års rente i Kommunalbanken med 3,7 %.

Det forutsettes her at kommunen får samme andel av rentekompensasjonsordningen skoler og 
svømmeanlegg (25 mill. kr.) som i tilsvarende tidligere ordning og at denne benyttes i sin 
helhet til svømmeanlegg. Kapitalkostnader for selvfinansierende investeringer er ikke tatt med
fra 2013, da det forutsettes at økte kapitalutgifter dekkes av økte inntekter (gebyrer, husleie 
m.v.).   

Avdrag.
I perioden forutsettes denne økt, jfr. økte investeringer. 

Bruk av disposisjonsfond.

Opplegget innebærer avbalansering mot bruk av disposisjonsfond i Øp-perioden med ca. 22,7 
millioner kroner.

Etter 2017 vil kommunen ikke lenger ha disposisjonsfond. 

Det er svært lite ønskelig at en benytter oppsparte midler for å saldere økonomiplanen. 

Dette medfører svekket likviditet. Videre er amortiseringstiden for premieavvik redusert fra 
15 til 10 år. Kommunen vil derfor få økte pensjonskostnader i årene  framover som en bør 
tilstrebe å bygge opp fond for å dekke. I økonomiplanopplegget er det forutsatt en økning på 
kr. 2 millioner pr. år i pensjonskostnader.

Tabell 1. Økonomiplan drift 

Følgende driftstiltak er lagt inn i administrasjonssjefens forslag.

Kapittel : Rådmannen

Tiltak 18: Bosetting av enslige mindreårige.

Beskrivelse Bosetting av flere enslige mindreårige i økonomiplanperioden for å opprettholde 

balanse på 2014 nivå.

Målet er å opprettholde antallet med 15 enslige mindreårige i perioden.

Mottak av 3 i 2014, 2 i 2015, 6 i 2016 og 4 i 2017.

-
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- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Bosetting av mindreårige flyktninger (1150)

    1.1150.17009.242.0

        ANNEN REF. FRA STATEN

558 864 0 0 0 558 864

    1.1150.18101.242.0

        INTEGRERINGSTILSKUDD

-887 700 -548 060 -1 055 772 -1 321 120 -3 812 652

Sum utgifter 0 0 0 0 0

Sum inntekter -328 836 -548 060 -1 055 772 -1 321 120 -3 253 788

Sum netto -328 836 -548 060 -1 055 772 -1 321 120 -3 253 788

SUM NETTO TILTAK -328 836 -548 060 -1 055 772 -1 321 120 -3 253 788

-

-

Kapittel : Økonomiavdelingen

Tiltak 111: Reduksjon økonomi.

Beskrivelse Tar sikte på å redusere bemanningen med 1 stilling  etter hvert som vi får bygd opp 

kompetanse i organisasjonen og tatt i bruk nye verktøy. Gir bare halv effekt i og med 

at Hald-samarbeidet gjør at halvparten av kostnadene dekkes av nabokommunene.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Økonomi-regnskap (1300)

    1.1300.10100.120.0

        LØNN I FASTE STILLINGER

0 0 0 -500 000 -500 000

    1.1300.17509.120.0 0 0 0 250 000 250 000
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        ANDRE OVERFØRINGER 

FRA KOMMUNER

Sum utgifter 0 0 0 -500 000 -500 000

Sum inntekter 0 0 0 250 000 250 000

Sum netto 0 0 0 -250 000 -250 000

SUM NETTO TILTAK 0 0 0 -250 000 -250 000

-

-

Kapittel : Kultur

Tiltak 91: Kultur. Avvikling kommunal drift ungdomsklubb.

Beskrivelse Ungdomsklubben er ikke en lovpålagt kommunal oppgave. Det foregår mye parallelt 

arbeid med utekontakt og andre.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Barne-og ungdomsarbeid (1760)

    1.1760.10100.231.0

        LØNN I FASTE STILLINGER

-456 000 -913 000 -913 000 -913 000 -3 195 000

Sum utgifter -456 000 -913 000 -913 000 -913 000 -3 195 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -456 000 -913 000 -913 000 -913 000 -3 195 000

SUM NETTO TILTAK -456 000 -913 000 -913 000 -913 000 -3 195 000

-

-

Tiltak 108: Kultur. Fjerne lønnsmidler vakant stilling.
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Beskrivelse
-

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Barne-og ungdomsarbeid (1760)

    1.1760.10100.231.0

        LØNN I FASTE STILLINGER

-315 000 -315 000 -315 000 -315 000 -1 260 000

Sum utgifter -315 000 -315 000 -315 000 -315 000 -1 260 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -315 000 -315 000 -315 000 -315 000 -1 260 000

SUM NETTO TILTAK -315 000 -315 000 -315 000 -315 000 -1 260 000

-

-

Kapittel : Adm.undervisning og barnehage

Tiltak 109: Skolekontor. 1/2 merkantil  stilling holdes vakant.

Beskrivelse
-

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Undervisningsadministrasjon (2002)

    1.2002.10100.120.0

        LØNN I FASTE STILLINGER

-225 000 -225 000 -225 000 -225 000 -900 000

Sum utgifter -225 000 -225 000 -225 000 -225 000 -900 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -225 000 -225 000 -225 000 -225 000 -900 000
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SUM NETTO TILTAK -225 000 -225 000 -225 000 -225 000 -900 000

-

-

Kapittel : Skoler generelt

Tiltak 78: Fleksible skolekretser i sentrum

Beskrivelse Med fleksible skolekretser kan antall klasser styres gjennom oppfylling av kun en 

parallell pr barneskole. 

kan bli i konflikt med lovens bestemmelse.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Skoler generelt (2600)

    1.2600.10103.120.0

        LØNN LÆRERE

-230 000 -500 000 -500 000 -500 000 -1 730 000

Sum utgifter -230 000 -500 000 -500 000 -500 000 -1 730 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -230 000 -500 000 -500 000 -500 000 -1 730 000

SUM NETTO TILTAK -230 000 -500 000 -500 000 -500 000 -1 730 000

-

-

Tiltak 100: Redusere styrking og spesialundervisning 2014.

Beskrivelse Redusere styrking og spesialundervisning med 3,8 stilling.Dette er en reduksjons i 

tilbudet, og ikke ut fra en kjent reduskjon i behov. Reduserer skolenes fleksibilitet i 

forhold til tilpasset opplæring.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt
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Sted Ansvar: Skoler generelt (2600)

    1.2600.17509.202.0

        ANDRE OVERFØRINGER 

FRA KOMMUNER

-330 000 -1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 -5 430 000

Sum utgifter 0 0 0 0 0

Sum inntekter -330 000 -1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 -5 430 000

Sum netto -330 000 -1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 -5 430 000

SUM NETTO TILTAK -330 000 -1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 -5 430 000

-

-

Tiltak 48: Tiltak 50 endres til fremtidig organisering skolesektor. 2013

Beskrivelse Jfr. formannskapets vedtak 04.12.12.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Skoler generelt (2600)

    1.2600.10103.120.0

        LØNN LÆRERE

0 -1 700 000 -3 700 000 -3 700 000 -9 100 000

Sum utgifter 0 -1 700 000 -3 700 000 -3 700 000 -9 100 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 0 -1 700 000 -3 700 000 -3 700 000 -9 100 000

SUM NETTO TILTAK 0 -1 700 000 -3 700 000 -3 700 000 -9 100 000

-

Kapittel : Bjarnetjønna skole
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Tiltak 101: SFO-  Prisstigning 3%

Beskrivelse Prisstigning 3% - oppholdsbetaling SFO - Bjarnetjønna, Sandnes, Ura , Søvik og 

Tjøtta

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Bjarnetjønna SFO (2625)

    1.2625.16002.215.0

        OPPHOLDSBETALING SFO

-40 943 -40 943 -40 943 -40 943 -163 772

Sum utgifter 0 0 0 0 0

Sum inntekter -40 943 -40 943 -40 943 -40 943 -163 772

Sum netto -40 943 -40 943 -40 943 -40 943 -163 772

Sted Ansvar: Sandnes SFO (2655)

    1.2655.16002.215.0

        OPPHOLDSBETALING SFO

-21 846 -21 846 -21 846 -21 846 -87 384

Sum utgifter 0 0 0 0 0

Sum inntekter -21 846 -21 846 -21 846 -21 846 -87 384

Sum netto -21 846 -21 846 -21 846 -21 846 -87 384

Sted Ansvar: Søvik SFO (2445)

    1.2445.16002.215.0

        OPPHOLDSBETALING SFO

-6 180 -6 180 -6 180 -6 180 -24 720

Sum utgifter 0 0 0 0 0

Sum inntekter -6 180 -6 180 -6 180 -6 180 -24 720

Sum netto -6 180 -6 180 -6 180 -6 180 -24 720

Sted Ansvar: Tjøtta SFO (2465)
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    1.2465.16002.215.0

        OPPHOLDSBETALING SFO

-3 090 -3 090 -3 090 -3 090 -12 360

Sum utgifter 0 0 0 0 0

Sum inntekter -3 090 -3 090 -3 090 -3 090 -12 360

Sum netto -3 090 -3 090 -3 090 -3 090 -12 360

Sted Ansvar: Ura SFO (2695)

    1.2695.16002.215.0

        OPPHOLDSBETALING SFO

-24 720 -24 720 -24 720 -24 720 -98 880

Sum utgifter 0 0 0 0 0

Sum inntekter -24 720 -24 720 -24 720 -24 720 -98 880

Sum netto -24 720 -24 720 -24 720 -24 720 -98 880

SUM NETTO TILTAK -96 779 -96 779 -96 779 -96 779 -387 116

-

-

Kapittel : Sandnessjøen ungdomsskole

Tiltak 98: Ny Giv 2014

Beskrivelse Nasjonalt pålagt tiltak for å fremme gjennomføring av videregående skole for 

skolefaglig svake elever. Prosjektperioden over og det er en ikke lovpålagt oppgave.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Sandnessjøen ungdomsskole (2660)

    1.2660.10103.202.0

        LØNN LÆRERE

-100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000

    1.2660.11705.223.0 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -80 000
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        SKOLESKYSS

    1.2660.11900.222.0

        HUSLEIE

-30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -120 000

Sum utgifter -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -600 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -600 000

SUM NETTO TILTAK -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -600 000

-

-

Kapittel : Voksenopplæring

Tiltak 47: Nye lokaler

Beskrivelse Det er behov for å gjøre strakstiltak når det gjelder nye lokaler for AVO. Dette 

begrunnes i følgende:

- Arbeidsmiljø: Både i medarbeiderundersøkelsen våren 2013 og gjennom funn i 

Stamina Hots risiko-og sårbarhetsanalyse ser man at det fysiske arbeidsmiljøet er til 

belastning for de ansatte og kan medføre lengre sykefravær.

- Behovet for å drive mer kostnadseffektivt. Pr. i dag gjør lokalenes størrelse at vi 

begrenses i muligheter for både utvidelse av det allerede eksisterende tilbudet i tillegg 

til at lokalene umuliggjør initiativ til nye inntektsgivende aktiviteter.

- Dagens lokaliteter gjør at vi må opprettholde klaaser på ned i 8-9 elever fordi 

rommene er så små. Større klasserom vil gi økt størrelse på klassene og dermed en 

mer økonomisk drift på tross av en eventuell økning i husleie

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Voksne fremmedspråk (2701)

    1.2701.10103.213.0

        LØNN LÆRERE

-250 000 -550 000 -550 000 -550 000 -1 900 000
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    1.2701.11900.213.0

        HUSLEIE

200 000 400 000 400 000 400 000 1 400 000

    1.2701.16200.213.0

        SALG AV 

VARER/TJENESTER

-50 000 -100 000 -100 000 -100 000 -350 000

Sum utgifter -50 000 -150 000 -150 000 -150 000 -500 000

Sum inntekter -50 000 -100 000 -100 000 -100 000 -350 000

Sum netto -100 000 -250 000 -250 000 -250 000 -850 000

SUM NETTO TILTAK -100 000 -250 000 -250 000 -250 000 -850 000

-

-

Kapittel : Helse

Tiltak 90: Helse / kultur : Avvikling av arbeid sammenslåing av  frivilligsentral /termik

Beskrivelse Det er igangsatt arbeid med sammenslåing av termik og frivilligsentral for bedre 

utnyttelse av resurser og realisering av frivilligsentral,  etter sak i formannskapet på 

initiativ fra styret i Termik. Hverken termik eller frivilligsentral er en lovpålagt oppgave, 

og dette arbeidet kan derfor avvikles og driften fases ut. den opprinnelige 

samarbeidsavtalen mellom Alstahaug kommune og Termik er utgått, og det er derfor 

formelt mulig å avvikle kommunal daglig leder.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Frivillighetssentral (1785)

    1.1785.10100.285.0

        LØNN I FASTE STILLINGER

-225 739 -225 739 -225 739 -225 739 -902 956

    1.1785.10900.120.0

        ARBEIDSGIVERS ANDEL 

943 943 943 943 3 772
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KLP

    1.1785.10900.285.0

        ARBEIDSGIVERS ANDEL 

KLP

-34 319 -34 319 -34 319 -34 319 -137 276

    1.1785.10990.285.0

        ARBEIDSGIVERAVGIFT

-13 263 -13 263 -13 263 -13 263 -53 052

Sum utgifter -272 378 -272 378 -272 378 -272 378 -1 089 512

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -272 378 -272 378 -272 378 -272 378 -1 089 512

Sted Ansvar: Samfunnsmedisinsk avdeling og folkehelse (3041)

    1.3041.12000.233.0

        INVENTAR OG UTSTYR

-1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -4 000

Sum utgifter -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -4 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -4 000

SUM NETTO TILTAK -273 378 -273 378 -273 378 -273 378 -1 093 512

-

-

Tiltak 85: Helse: avvikle drift utekontakt

Beskrivelse Utekontakt er ikke et lovpålagt kommunalt tilbud. Utekontakten i Alstahaug arbeider 

mot ungdomsgruppen, og arbeider forebyggende, hovedsaklig med tur som metode. 

mye av arbeidet er i samarbeid med, eller parallellt med, tilbudet i ungdomsklubben i 

tillegg arbeider utekontakten med oppsøkende ungdomsarbeid.Ved avvikling av 

tilbudet kan mange av oppgavene ivaretas av andre, eksempelvis ungdomsklubb eller 

helsesøstertjeneste.

-
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- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Utekontakt (3155)

    1.3155.10100.243.0

        LØNN I FASTE STILLINGER

-300 000 -606 652 -606 652 -606 652 -2 119 956

    1.3155.10107.231.0

        KVELDS- OG NATTILLEGG

9 9 9 9 36

    1.3155.10107.243.0

        KVELDS- OG NATTILLEGG

-40 000 -83 608 -83 608 -83 608 -290 824

    1.3155.10108.243.0

        LØR-SØN, 

HELL.DAGSTILLEGG

-2 000 -4 198 -4 198 -4 198 -14 594

    1.3155.10900.243.0

        ARBEIDSGIVERS ANDEL 

KLP

-50 000 -105 653 -105 653 -105 653 -366 959

    1.3155.10902.243.0

        KOLLEKTIV ULYKKE- OG 

GRUPPELIV

-100 -220 -220 -220 -760

    1.3155.10990.243.0

        ARBEIDSGIVERAVGIFT

-20 000 -40 807 -40 807 -40 807 -142 421

    1.3155.11000.231.0

        KONTORUTGIFTER

-20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -80 000

    1.3155.11300.231.0

        TELEFON, TELEFAX

-1 000 -2 000 -2 000 -2 000 -7 000

    1.3155.11500.231.0

        KURS KOMMUNALE 

ANSATTE

-7 000 -15 000 -15 000 -15 000 -52 000
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    1.3155.11601.231.0

        OPPGAVEPL. 

SKYSS/KOSTGODTGJ.

-2 000 -5 000 -5 000 -5 000 -17 000

    1.3155.11602.231.0

        OPPGAVEPL. 

KILOMETERGODTGJØRELSE

-7 000 -15 000 -15 000 -15 000 -52 000

    1.3155.11709.231.0

        ANDRE UTGIFTER VEDR. 

TRANSPORT

-15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -60 000

    1.3155.12000.231.0

        INVENTAR OG UTSTYR

-20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -80 000

    1.3155.14290.231.0

        MVA UTENFOR MVA-LOVEN

-20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -80 000

    1.3155.14710.231.0

        FOREBYGGENDE TILTAK

-35 000 -70 000 -70 000 -70 000 -245 000

    1.3155.17290.231.0

        KOMP MOMS PÅLØPT I 

DRIFTSREGNSKAPET

-10 000 -20 000 -20 000 -20 000 -70 000

Sum utgifter -539 091 -1 023 129 -1 023 129 -1 023 129 -3 608 478

Sum inntekter -10 000 -20 000 -20 000 -20 000 -70 000

Sum netto -549 091 -1 043 129 -1 043 129 -1 043 129 -3 678 478

SUM NETTO TILTAK -549 091 -1 043 129 -1 043 129 -1 043 129 -3 678 478

-

-

Kapittel : Tjeneste for funksjonshemmede

Tiltak 104: TFUH- mindre bruk av ferievikar
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Beskrivelse Enhetsleder tar ned 100.000,- ved bruk mindre ferievikar. Dette gjøres ved stenging av

avlastningsbolig 3 uker sommer 2014. Konsekvenser er at kommunen her yter mindre 

avlastning i ferieperioden enn tidligere år.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Avlastningsbolih (3481)

    1.3481.10201.253.0

        FERIEVIKAR

-100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000

Sum utgifter -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000

SUM NETTO TILTAK -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000

-

-

Tiltak 107: TFUH- redusere inntak av ekstrahjelp og overtid

Beskrivelse Enhetsleder tar ned 100000,- på bruk av ekstrahjelp og bruk av overtid. Konsekvenser

kan være lite bemanning for enkelte gjøremål. Hendelser og drift må derfor tilpasses 

den tid det er tilgjenglig personell for å utføre oppgaver.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Sentrum distrikt - utviklingshemmede (3482)

    1.3482.10300.254.0

        EKSTRAHJELP

-50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000

    1.3482.10400.254.0 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000
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        OVERTID

Sum utgifter -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000

SUM NETTO TILTAK -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000

-

-

Tiltak 106: TFUH-redusere bruk av ekstrahjep i avlasningsbolig

Beskrivelse Enhetsleder tar ned 100000,- i bruk av ekstrahjelp i avlastningsboligen. 

Konsekvensene er å måtte gjøre mindre innleie og drifte på en mere kostnadsmessig 

måte. Et altenativ kan være å trekke andre ansatte fra TFUH inn for å avhjlpe ved 

spesielle behov.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Avlastningsbolih (3481)

    1.3481.10300.253.0

        EKSTRAHJELP

-100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000

Sum utgifter -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000

SUM NETTO TILTAK -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000

-

-

Tiltak 103: Tfuh- reduksjon avlastning privat.

Beskrivelse Enhetsleder tar ned budsjettposten 200.000,-. Dette vil kunne få konsekvenser av at 
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det ytes mindre privat avlastning i 2013. dvs mindre tjenesteyting enn først tiltenkt.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Adm. Utviklingshemmede (3480)

    1.3480.10100.254.0

        LØNN I FASTE STILLINGER

-100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000

    1.3480.10509.254.0

        ANNEN LØNN OG 

TREKKPLIKTIGE 

GODTGJØRELSE

-100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000

Sum utgifter -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -800 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -800 000

SUM NETTO TILTAK -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -800 000

-

-

Kapittel : Bygg og eiendom

Tiltak 110: Bygg og eiendom. 1/2 merkantil  stilling holdes vakant.

Beskrivelse Sees i sammenheng med Komtek og NAV.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Bygge- og eiendomskontoret (6000)

    1.6000.10100.202.0

        LØNN I FASTE STILLINGER

-225 000 -225 000 -225 000 -225 000 -900 000
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Sum utgifter -225 000 -225 000 -225 000 -225 000 -900 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -225 000 -225 000 -225 000 -225 000 -900 000

SUM NETTO TILTAK -225 000 -225 000 -225 000 -225 000 -900 000

-

-

Kapittel : Tilskudd interkommunale selskap

Tiltak 52: Kirken - TIltak nr. 3.  Ny teletiner + teleteppe, Felles gravplassene

Beskrivelse GRAVTINER (FELLES): Dersom det ikke blir plass for innkjøp i 2013 må det 

prioriteres inn i 2014.  Vi har bare 1 stk. gravtiner som kan brukes på samtlige 

kirkegårder, med unntak av egen for Tjøtta ny kirkegård som har 400V strøm, mens 

den andre kan kun brukes på 230 V strøm.

Dette medføer at dersom det blir flere enn 1 begravelse i uken (Sandnes, 

Sandnessjøen, Alstahaug og Tjøtta nye kirkegård) så vil vi få problem med å tine opp 

mer enn en grav.

Teletiner 40cm i døgnet og inntil 4 m nedover.

Pris: 10.800 

Det er også ønskelig med Tineteppe: tiner 30cm nedover.

Pris kr: 5.550

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Tilskudd/kontingenter (7900)

    1.7900.14707.100.0 21 000 0 0 0 21 000
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        TILSKUDD KIRKELIG 

FELLESRÅD

Sum utgifter 21 000 0 0 0 21 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 21 000 0 0 0 21 000

SUM NETTO TILTAK 21 000 0 0 0 21 000

-

-

Kapittel : Finansieringstransaksjoner

Tiltak 79: Eiendommskatt endring fra 5 til 1 års fritak.

Beskrivelse Fritaksperioden reduseres fra 5 til 1 år.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Eiendomsskatt (8010)

    1.8010.18750.800.0

        EIENDOMSSKATT ANNEN 

FAST EIENDOM

-950 000 -950 000 -950 000 -950 000 -3 800 000

Sum utgifter 0 0 0 0 0

Sum inntekter -950 000 -950 000 -950 000 -950 000 -3 800 000

Sum netto -950 000 -950 000 -950 000 -950 000 -3 800 000

SUM NETTO TILTAK -950 000 -950 000 -950 000 -950 000 -3 800 000

-

-

Tiltak 93: Endring av skattesats privat - Tiltak a) 4,5 %
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Beskrivelse konsekvenser ved endring av skattesats privat - Tiltak a) 4,5%

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Eiendomsskatt (8010)

    1.8010.18750.800.0

        EIENDOMSSKATT ANNEN 

FAST EIENDOM

-1 953 000 -2 076 000 -2 153 000 -2 230 000 -8 412 000

Sum utgifter 0 0 0 0 0

Sum inntekter -1 953 000 -2 076 000 -2 153 000 -2 230 000 -8 412 000

Sum netto -1 953 000 -2 076 000 -2 153 000 -2 230 000 -8 412 000

SUM NETTO TILTAK -1 953 000 -2 076 000 -2 153 000 -2 230 000 -8 412 000

-

-

Tiltak 102: Provisjon låneansvar.

Beskrivelse Alstahaug Havnevesen KF (AH) hadde ved årskiftet ca NOK 180.000.000,- i gjeld. 

Denne låneforpliktelsen er Alstahaug kommune ansvarlig for. Dette innebærer at 

kommunen må gjøre opp forpliktelsen hvis ikke AH er i stand til det.

I store organisasjoner/konsern er det gjerne slik at det er morselskapet som finansierer

virksomheten til underliggende enheter/foretak. I den sammenheng gjør de gjerne et 

påslag på lånebetingelsene, dvs lånerenta. Dette påslaget er en slags premie  som 

dekker ulike elementer; adm

Risiko

Det vil ofte også være slik at hovedenheten (morselskapet/kommunen) vil oppnå 

bedre betingelser enn øvrige .

Prisen vil da f.eks være;

Innkjøpskostnad: 3 mnd Nibor +  x  % poeng
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Adm.tillegg;0,10 % poeng

Risikopremie; 0,40 % poeng

SUM PRIS; xxxxxxxxxxx

Jeg mener at dette er et prinsipp som bør vurderes også for Alstahaug kommunes 

låneopptak .

Relatert til ansvar ift AH sin låneportefølge på ca NOK 180.000.000,-  vil dette 

innebære en 

premie på;

Adm.tillegg NOK 180.000,-.

Risikopremie NOK 720.000,-.

SUMNOK 900.000,-.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Årets regnskapsmessige resultat (8999)

    1.8999.18800.880.0

        OVERFØ FRA EGNE 

SÆRBEDRIFTER

-900 000 -900 000 -900 000 -900 000 -3 600 000

Sum utgifter 0 0 0 0 0

Sum inntekter -900 000 -900 000 -900 000 -900 000 -3 600 000

Sum netto -900 000 -900 000 -900 000 -900 000 -3 600 000

SUM NETTO TILTAK -900 000 -900 000 -900 000 -900 000 -3 600 000

-
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-

Tiltak 105: Utbytte Asylmottaket.

Beskrivelse Utbyttekrav settes til kr. 400.000.  Kommunestyrevedtak om 

utbyttefordeling fra 2009 oppheves.

(60 % av utbytte fordeles på følgende måte: 

10 % til utekontakten, 10% til ungdomsklubben, 10 % overføres til ungdomsrådet, 30 

% overføres kulturmidler.)

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Aksjer/utbytte (8901)

    1.8901.18800.880.0

        OVERFØ FRA EGNE 

SÆRBEDRIFTER

-400 000 -400 000 -400 000 -400 000 -1 600 000

Sum utgifter 0 0 0 0 0

Sum inntekter -400 000 -400 000 -400 000 -400 000 -1 600 000

Sum netto -400 000 -400 000 -400 000 -400 000 -1 600 000

SUM NETTO TILTAK -400 000 -400 000 -400 000 -400 000 -1 600 000

-

-

Tiltak 114: Økning eiendomsskatt 2017

Beskrivelse Øker promillesats i 2017, 5 promille.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Eiendomsskatt (8010)
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    1.8010.18750.800.0

        EIENDOMSSKATT ANNEN 

FAST EIENDOM

0 0 0 -1 859 000 -1 859 000

Sum utgifter 0 0 0 0 0

Sum inntekter 0 0 0 -1 859 000 -1 859 000

Sum netto 0 0 0 -1 859 000 -1 859 000

SUM NETTO TILTAK 0 0 0 -1 859 000 -1 859 000

-

-

Tabell 2. Budsjettskjema 1A Økonomiplan. 

-

Beskrivelse Regnskap

2012

Budsjett

2013

Budsjett

2014

Budsjett 2015 Budsjett

2016

Budsjett

2017

-

-

 Alstahaug 

-

Skatt på inntekt og formue -145 221 891 -148 131 000 -156 263 000 -156 263 000 -156 263 000 -156 263 000

-

Ordinært rammetilskudd -198 144 650 -203 958 000 -217 332 000 -219 732 000 -222 032 000 -224 332 000

-

Skatt på eiendom -14 851 343 -17 967 436 -23 299 000 -25 622 000 -27 835 000 -31 907 000

-

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 0 0

-

Andre generelle statstilskudd -33 723 856 -28 334 000 -34 476 220 -33 908 580 -32 591 292 -31 821 640

-

Sum frie disponible inntekter -391 941 740 -398 390 436 -431 370 220 -435 525 580 -438 721 292 -444 323 640

-

Renteinntekter og utbytte -12 636 603 -6 487 000 -9 200 000 -9 125 000 -9 075 000 -9 570 644

-

Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0

-

Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 16 070 060 17 216 000 18 865 000 21 679 142 22 830 834 28 888 481

-

Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
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-

Beskrivelse Regnskap

2012

Budsjett

2013

Budsjett

2014

Budsjett 2015 Budsjett

2016

Budsjett

2017

-

Avdrag på lån 20 082 685 21 080 000 22 736 000 24 229 800 24 543 400 28 397 000

-

Netto finansinntekter/-utgifter 23 516 142 31 809 000 32 401 000 36 783 942 38 299 234 47 714 837

-

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 0 0 0 0 0 0

-

Til bundne avsetninger 5 337 651 310 000 457 478 457 478 457 478 457 478

-

Til ubundne avsetninger 16 680 737 198 480 198 480 198 480 198 480 198 480

-

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -13 642 174 0 0 0 0 0

-

Bruk av ubundne avsetninger -439 685 -10 259 745 -2 993 794 -5 236 458 -4 433 842 -11 687 097

-

Bruk av bundne avsetninger -2 602 436 -1 420 000 -755 000 -685 000 -685 000 -685 000

-

Netto avsetninger 5 334 093 -11 171 265 -3 092 836 -5 265 500 -4 462 884 -11 716 139

-

Overført til investeringsbudsjettet 3 338 841 0 0 0 0 0

-

Til fordeling drift -359 752 664 -377 752 701 -402 062 056 -404 007 138 -404 884 942 -408 324 942

-

Sum fordelt til drift fra skjema 1B 351 537 411 377 752 701 402 062 056 404 007 138 404 884 942 408 324 942

-

Merforbruk/mindreforbruk -8 215 253 0 0 0 0 0

Tabell 3. Budsjettskjema 1 B Økonomiplan 

Beskrivelse Regnskap

2012

Budsjett

2013

Budsjett

2014

Budsjett

2015

Budsjett

2016

Budsjett 2017

-

 Sekretariat info arkiv 

Sum utgifter 7 305 417 7 692 148 6 986 222 7 261 222 6 986 222 7 261 222

Sum inntekter -736 955 -386 500 -356 000 -356 000 -356 000 -356 000

Netto utgift 6 568 462 7 305 648 6 630 222 6 905 222 6 630 222 6 905 222
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Beskrivelse Regnskap

2012

Budsjett

2013

Budsjett

2014

Budsjett

2015

Budsjett

2016

Budsjett 2017

-

 Rådmannen 

Sum utgifter 17 624 058 18 581 536 21 881 894 21 881 894 21 881 894 21 881 894

Sum inntekter -13 344 028 -16 455 245 -19 509 310 -19 500 534 -19 301

246

-19 276 594

Netto utgift 4 280 030 2 126 291 2 372 584 2 381 360 2 580 648 2 605 300

-

 IKT 

Sum utgifter 8 572 677 7 081 959 7 790 607 7 790 607 7 790 607 7 790 607

Sum inntekter -4 881 303 -2 468 535 -2 968 535 -2 968 535 -2 968 535 -2 968 535

Netto utgift 3 691 374 4 613 424 4 822 072 4 822 072 4 822 072 4 822 072

-

 Personalkontoret 

Sum utgifter 2 749 074 3 348 757 4 824 322 4 824 322 4 824 322 4 824 322

Sum inntekter -819 761 -756 600 -743 600 -743 600 -743 600 -743 600

Netto utgift 1 929 313 2 592 157 4 080 722 4 080 722 4 080 722 4 080 722

-

 Økonomiavdelingen 

Sum utgifter 7 394 134 9 495 703 8 924 730 8 924 730 8 924 730 8 424 730

Sum inntekter -1 895 122 -3 807 000 -4 819 000 -4 819 000 -4 819 000 -4 569 000

Netto utgift 5 499 012 5 688 703 4 105 730 4 105 730 4 105 730 3 855 730

-
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Beskrivelse Regnskap

2012

Budsjett

2013

Budsjett

2014

Budsjett

2015

Budsjett

2016

Budsjett 2017

 Kultur 

Sum utgifter 8 524 455 8 246 401 11 016 384 13 034 384 13 023 832 12 873 832

Sum inntekter -3 553 073 -2 611 000 -2 817 000 -2 817 000 -2 656 000 -2 656 000

Netto utgift 4 971 382 5 635 401 8 199 384 10 217 384 10 367 832 10 217 832

-

 Adm.undervisning og barnehage 

Sum utgifter 2 578 519 3 162 002 3 536 078 3 536 078 3 536 078 3 536 078

Sum inntekter -69 463 -40 000 -325 000 -325 000 -325 000 -325 000

Netto utgift 2 509 056 3 122 002 3 211 078 3 211 078 3 211 078 3 211 078

-

 Sandnes barnehage 

Sum utgifter 5 975 531 6 110 097 6 245 962 6 245 962 6 245 962 6 245 962

Sum inntekter -1 544 166 -1 389 000 -1 339 000 -1 339 000 -1 339 000 -1 339 000

Netto utgift 4 431 365 4 721 097 4 906 962 4 906 962 4 906 962 4 906 962

-

 Stamnes barnehage 

Sum utgifter 3 476 380 3 747 767 3 842 071 3 842 071 3 842 071 3 842 071

Sum inntekter -873 080 -793 000 -793 000 -793 000 -793 000 -793 000

Netto utgift 2 603 300 2 954 767 3 049 071 3 049 071 3 049 071 3 049 071

-

 Ura barnehage 

Sum utgifter 6 408 161 6 767 261 6 844 901 6 844 901 6 844 901 6 844 901
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Beskrivelse Regnskap

2012

Budsjett

2013

Budsjett

2014

Budsjett

2015

Budsjett

2016

Budsjett 2017

Sum inntekter -1 636 239 -1 555 000 -1 595 000 -1 595 000 -1 595 000 -1 595 000

Netto utgift 4 771 922 5 212 261 5 249 901 5 249 901 5 249 901 5 249 901

-

 Barnehager generelt 

Sum utgifter 5 052 512 4 888 391 4 445 059 4 445 059 4 445 059 4 445 059

Sum inntekter -1 532 379 -210 000 -210 000 -210 000 -210 000 -210 000

Netto utgift 3 520 133 4 678 391 4 235 059 4 235 059 4 235 059 4 235 059

-

 Ikke kommunale barnehager 

Sum utgifter 22 618 778 22 450 000 22 450 000 22 450 000 22 450 000 22 450 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0 0

Netto utgift 22 618 778 22 450 000 22 450 000 22 450 000 22 450 000 22 450 000

-

 Skoler generelt 

Sum utgifter 3 693 628 3 453 316 3 794 389 1 824 389 -175 611 -175 611

Sum inntekter -3 750 427 -3 248 000 -3 578 000 -4 948 000 -4 948 000 -4 948 000

Netto utgift -56 799 205 316 216 389 -3 123 611 -5 123 611 -5 123 611

-

 Austø skole 

Sum utgifter 3 421 770 3 424 255 3 479 052 3 479 052 3 479 052 3 479 052

Sum inntekter -219 817 -22 000 -22 000 -22 000 -22 000 -22 000

Netto utgift 3 201 953 3 402 255 3 457 052 3 457 052 3 457 052 3 457 052

Økonomiplan 2014-2017  |  Alstahaug kommune

133 av 153



Beskrivelse Regnskap

2012

Budsjett

2013

Budsjett

2014

Budsjett

2015

Budsjett

2016

Budsjett 2017

-

 Bjarnetjønna skole 

Sum utgifter 23 740 922 23 474 301 24 064 856 24 064 856 24 064 856 24 064 856

Sum inntekter -4 008 616 -2 224 000 -2 836 193 -2 836 193 -2 836 193 -2 836 193

Netto utgift 19 732 306 21 250 301 21 228 663 21 228 663 21 228 663 21 228 663

-

 Mindland barnehage 

Sum utgifter 158 836 178 048 247 401 247 401 247 401 247 401

Sum inntekter -7 347 -31 000 -31 000 -31 000 -31 000 -31 000

Netto utgift 151 489 147 048 216 401 216 401 216 401 216 401

-

 Sandnes barneskole 

Sum utgifter 16 640 905 16 499 562 16 472 331 16 472 331 16 472 331 16 472 331

Sum inntekter -2 218 122 -1 667 000 -1 810 056 -1 810 056 -1 810 056 -1 810 056

Netto utgift 14 422 783 14 832 562 14 662 275 14 662 275 14 662 275 14 662 275

-

 Sandnessjøen ungdomsskole 

Sum utgifter 23 961 063 23 534 964 25 766 357 25 766 357 25 766 357 25 766 357

Sum inntekter -2 204 718 -721 000 -721 000 -721 000 -721 000 -721 000

Netto utgift 21 756 345 22 813 964 25 045 357 25 045 357 25 045 357 25 045 357

-

 Søvik oppvekstsenter 
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Beskrivelse Regnskap

2012

Budsjett

2013

Budsjett

2014

Budsjett

2015

Budsjett

2016

Budsjett 2017

Sum utgifter 11 820 723 11 119 719 13 346 121 13 346 121 13 346 121 13 346 121

Sum inntekter -1 756 915 -1 062 000 -1 552 180 -1 552 180 -1 552 180 -1 552 180

Netto utgift 10 063 808 10 057 719 11 793 941 11 793 941 11 793 941 11 793 941

-

 Tjøtta oppvekstsenter 

Sum utgifter 7 201 323 7 197 684 8 063 268 8 063 268 8 063 268 8 063 268

Sum inntekter -965 293 -418 000 -399 090 -399 090 -399 090 -399 090

Netto utgift 6 236 030 6 779 684 7 664 178 7 664 178 7 664 178 7 664 178

-

 Ura skole 

Sum utgifter 17 041 526 15 587 797 15 277 513 15 277 513 15 277 513 15 277 513

Sum inntekter -2 980 916 -1 545 000 -1 393 720 -1 393 720 -1 393 720 -1 393 720

Netto utgift 14 060 610 14 042 797 13 883 793 13 883 793 13 883 793 13 883 793

-

 Voksenopplæring 

Sum utgifter 12 483 951 11 827 718 13 450 258 13 350 258 13 350 258 13 350 258

Sum inntekter -8 658 285 -8 555 000 -9 840 000 -9 890 000 -9 890 000 -9 890 000

Netto utgift 3 825 666 3 272 718 3 610 258 3 460 258 3 460 258 3 460 258

-

 Kulturskolen 

Sum utgifter 5 169 057 5 160 112 5 298 327 5 298 327 5 298 327 5 298 327

Sum inntekter -2 849 785 -2 450 000 -2 557 000 -2 557 000 -2 557 000 -2 557 000
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Beskrivelse Regnskap

2012

Budsjett

2013

Budsjett

2014

Budsjett

2015

Budsjett

2016

Budsjett 2017

Netto utgift 2 319 272 2 710 112 2 741 327 2 741 327 2 741 327 2 741 327

-

 PP-tjenesten 

Sum utgifter 0 4 586 000 7 896 245 7 896 245 7 896 245 7 896 245

Sum inntekter 0 -4 586 000 -5 016 000 -5 016 000 -5 016 000 -5 016 000

Netto utgift 0 0 2 880 245 2 880 245 2 880 245 2 880 245

-

 Helse 

Sum utgifter 38 553 703 39 230 642 41 902 322 41 418 284 41 418 284 41 418 284

Sum inntekter -11 540 067 -11 678 700 -10 979 700 -10 989 700 -10 989

700

-10 989 700

Netto utgift 27 013 636 27 551 942 30 922 622 30 428 584 30 428 584 30 428 584

-

 Nav Alstahaug 

Sum utgifter 29 457 817 27 967 341 31 039 359 31 039 359 31 039 359 31 039 359

Sum inntekter -23 175 668 -19 905 000 -22 905 000 -22 905 000 -22 905

000

-22 905 000

Netto utgift 6 282 149 8 062 341 8 134 359 8 134 359 8 134 359 8 134 359

-

 Barne- og ungdomsvern 

Sum utgifter 17 616 306 16 511 276 16 798 442 16 798 442 16 798 442 16 798 442

Sum inntekter 0 0 0 0 0 0

Netto utgift 17 616 306 16 511 276 16 798 442 16 798 442 16 798 442 16 798 442
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Beskrivelse Regnskap

2012

Budsjett

2013

Budsjett

2014

Budsjett

2015

Budsjett

2016

Budsjett 2017

-

 Pleie og omsorg 

Sum utgifter 76 894 368 81 228 766 86 756 440 89 156 440 91 456 440 93 756 440

Sum inntekter -18 187 202 -14 804 665 -15 514 665 -15 514 665 -15 514

665

-15 514 665

Netto utgift 58 707 166 66 424 101 71 241 775 73 641 775 75 941 775 78 241 775

-

 Tjeneste for funksjonshemmede 

Sum utgifter 31 942 376 34 326 492 40 425 701 40 425 701 40 425 701 40 425 701

Sum inntekter -7 850 082 -7 472 000 -10 781 000 -10 781 000 -10 781

000

-10 781 000

Netto utgift 24 092 294 26 854 492 29 644 701 29 644 701 29 644 701 29 644 701

-

 Bygg og eiendom 

Sum utgifter 37 441 205 39 648 677 39 725 179 39 725 179 39 725 179 39 725 179

Sum inntekter -12 478 681 -11 837 000 -12 097 000 -12 097 000 -12 097

000

-12 097 000

Netto utgift 24 962 524 27 811 677 27 628 179 27 628 179 27 628 179 27 628 179

-

 Brann og beredskap 

Sum utgifter 8 505 758 8 495 906 9 954 929 9 834 929 9 834 929 9 834 929

Sum inntekter -2 928 602 -2 156 956 -3 200 986 -3 080 986 -2 930 986 -2 930 986
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Beskrivelse Regnskap

2012

Budsjett

2013

Budsjett

2014

Budsjett

2015

Budsjett

2016

Budsjett 2017

Netto utgift 5 577 156 6 338 950 6 753 943 6 753 943 6 903 943 6 903 943

-

 Kommunalteknisk avdeling 

Sum utgifter 51 632 507 49 041 670 51 191 930 51 191 930 51 191 930 51 191 930

Sum inntekter -45 383 055 -43 117 867 -44 992 113 -44 992 113 -44 992

113

-44 992 113

Netto utgift 6 249 452 5 923 803 6 199 817 6 199 817 6 199 817 6 199 817

-

 Plansektor 

Sum utgifter 7 844 197 7 482 860 7 425 613 7 351 597 7 322 953 7 322 953

Sum inntekter -5 975 036 -5 165 000 -4 833 000 -4 533 000 -4 533 000 -4 533 000

Netto utgift 1 869 161 2 317 860 2 592 613 2 818 597 2 789 953 2 789 953

-

 Landbruk og miljø 

Sum utgifter 2 909 856 2 846 108 2 935 152 2 935 152 2 935 152 2 935 152

Sum inntekter -1 057 754 -882 000 -900 520 -900 520 -900 520 -900 520

Netto utgift 1 852 102 1 964 108 2 034 632 2 034 632 2 034 632 2 034 632

-

 Tilskudd interkommunale selskap 

Sum utgifter 12 829 169 12 488 013 10 150 047 12 129 047 14 129 047 16 129 047

Sum inntekter -215 910 -215 000 -215 000 -215 000 -215 000 -215 000

Netto utgift 12 613 259 12 273 013 9 935 047 11 914 047 13 914 047 15 914 047
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Tabell 4. Hovedoversikt Økonomiplan. 

-

Beskrivelse Regnskap

2012

Budsjett

2013

Budsjett

2014

Budsjett

2015

Budsjett

2016

Budsjett

2017

-

-

 Alstahaug 

-

Brukerbetalinger -15 077 043 -14 959 000 -15 999 739 -15 989

739

-15 979 739 -15 969 739

-

Andre salgs- og leieinntekter -52 790 303 -51 887 956 -55 166 956 -55 216

956

-55 216 956 -55 216 956

-

Overføringer med krav til motytelse -71 831 613 -56 568 245 -63 425 640 -65 364

504

-66 482 504 -66 977 504

-

Rammetilskudd -198 144 650 -203 958 000 -217 332 000 -219 732

000

-222 032 000 -224 332 000

-

Andre statlige overføringer -33 723 856 -28 334 000 -34 476 220 -33 908

580

-32 591 292 -31 821 640

-

Andre overføringer -2 664 488 -2 535 000 -3 605 000 -3 605 000 -3 605 000 -3 605 000

-

Skatt på inntekt og formue -145 221 891 -148 131 000 -156 263 000 -156 263

000

-156 263 000 -156 263 000

-

Eiendomsskatt -14 851 343 -17 967 436 -23 299 000 -25 622

000

-27 835 000 -31 907 000

-

Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 0

-

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -534 305 187 -524 340 637 -569 567 555 -575 701

779

-580 005 491 -586 092 839

-

Lønnsutgifter 280 263 581 298 454 059 310 869 112 310 453

654

310 318 102 312 393 102

-

Sosiale utgifter 45 155 464 51 407 971 57 023 489 58 946 909 60 946 909 62 946 909
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-

Beskrivelse Regnskap

2012

Budsjett

2013

Budsjett

2014

Budsjett

2015

Budsjett

2016

Budsjett

2017

-

Kjøp av varer og tjenester som inngår i 

komm tjenesteprod 

74 129 914 73 425 029 78 051 433 78 048 417 78 019 773 78 019 773

-

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 

komm tjprod 

67 351 297 38 368 784 52 660 358 55 135 358 55 285 358 55 135 358

-

Overføringer 42 628 513 58 861 926 58 988 112 58 932 112 58 932 112 58 932 112

-

Avskrivninger 19 712 742 21 175 000 21 319 000 21 319 000 21 319 000 21 319 000

-

Fordelte utgifter -15 365 591 -16 309 867 -16 328 113 -16 328

113

-16 328 113 -16 328 113

-

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 513 875 920 525 382 902 562 583 391 566 507

337

568 493 141 572 418 141

-

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) -20 429 267 1 042 265 -6 984 164 -9 194 442 -11 512 350 -13 674 698

-

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -12 636 603 -6 487 000 -9 200 000 -9 125 000 -9 075 000 -9 570 644

-

Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0

-

Mottatte avdrag på utlån -759 901 -1 525 000 -1 525 000 -1 525 000 -1 525 000 -1 525 000

-

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -13 396 504 -8 012 000 -10 725 000 -10 650

000

-10 600 000 -11 095 644

-

Renteutgifter, provisjoner og andre 

finansutgifter 

16 070 060 17 216 000 18 865 000 21 679 142 22 830 834 28 888 481

-

Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0

-

Avdrag på lån 20 082 685 21 080 000 22 736 000 24 229 800 24 543 400 28 397 000

-

Utlån 497 581 1 020 000 1 020 000 1 020 000 1 020 000 1 020 000

-

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 36 650 326 39 316 000 42 621 000 46 928 942 48 394 234 58 305 481

-

RESULTAT EKSTERNE 

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 

23 253 822 31 304 000 31 896 000 36 278 942 37 794 234 47 209 837

-

Motpost avskrivninger -19 712 742 -21 175 000 -21 819 000 -21 819 -21 819 000 -21 819 000
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-

Beskrivelse Regnskap

2012

Budsjett

2013

Budsjett

2014

Budsjett

2015

Budsjett

2016

Budsjett

2017

000

-

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -16 888 187 11 171 265 3 092 836 5 265 500 4 462 884 11 716 139

-

Bruk av tidligere års regnskapsmessig 

mindreforbruk 

-13 642 174 0 0 0 0 0

-

Bruk av disposisjonsfond -439 685 -10 259 745 -2 993 794 -5 236 458 -4 433 842 -11 687 097

-

Bruk av bundne fond -2 602 436 -1 420 000 -755 000 -685 000 -685 000 -685 000

-

Bruk av likviditesreserve 0 0 0 0 0 0

-

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -16 684 295 -11 679 745 -3 748 794 -5 921 458 -5 118 842 -12 372 097

-

Overført til investeringsregnskapet 3 338 841 0 0 0 0 0

-

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0

-

Avsetninger til disposisjonsfond 16 680 737 198 480 198 480 198 480 198 480 198 480

-

Avsetninger til bundne fond 5 337 651 310 000 457 478 457 478 457 478 457 478

-

Avsetninger til likviditetsreserven 0 0 0 0 0 0

-

SUM AVSETNINGER (K) 25 357 229 508 480 655 958 655 958 655 958 655 958

-

REGNSKAPSMESSIG MER- 

MINDREFORBRUK (L = I+J-K) 

-8 215 253 0 0 0 0 0

4.2 Investeringsdel

Tabell 2. Ikke selvfinansierende investeringer.

Prio Prosj.nr. Prosjektnavn    2014     2015    2016 2017
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14900 Egenkapitaltilskudd KLP     1 000     1 000    1 000  1 000 

14801 Underskudd fjernvarme     1 000        500  

14530 Bad - kultur 120 500     

14232 Skole/barnehage 
nærmiljøanlegg i h.t.ØP 

       800        800       800     800

14453 Planlegging teknisk      1057        672       672     672

14224 Læremidler i kulturskolen        150       

14118 Div IKT      1617        500       500     500

14241 Digitale verktøy, grunnskole          300        300    

14509 Utvidelse Sandnes kirkegård      4 700

14510 Drenering Sandnessjøen 
kirkegård

        312

14608 Div prosjekt bygg      2 000      2 000      2 000   2 000

14708 Veier infrastruktur      2 000      2 000      2 000   2 000

14734 Miljøtiltak i sentrum      5 500

14652 Planlegging ny struktur 
eldreomsorg

     1 000      1 000    

14526 Trafikkløsning+ 
tomtekostn.nytt sykehjem-
legesenter

   20 000

14527 Legesenter og helsestasjon    40 300

14528 Nytt sykehjem 72+10 plasser  285 000

14125 Bygging av ny 6 
avdelingsbarnehage

   30 000

 SUM 141 936     8 772  382 272   6 972

Egenfinansiering   62 206     2 700  162 840    1800

Mva   27 623        400    71 860      400

Bruk av ubrukte lånemidler   
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Lånebehov   52 107      5 672   147 572    4 772

Prosjekt 14900 Egenkapitaltilskudd KLP

Forutsatt lagt på samme nivå som 2013 i perioden.

Prosjekt 14801 Underskudd fjernvarme

Forutsatt dekning av underskudd i økonomiplanperioden i henhold til sist vedtatte ØP.

14530 Bad, kulturhus – nye beregninger

Henviser til egen sak. låneopptak økt med 8,8 mill. kr. i 2013 og 10 mill. kr. i 2014. I gang, 
må etterfinansieres. Overskridelse grunnet uforutsett

Anslått pr. dato 10 mill. kr.

Prosjekt 14232 Skole/barnehage nærmiljøanlegg i.h.t ØP

Tiltaket fremmes også gjennom kommunal plan for fysisk aktivitet.

Barnehagene og skolenes utemiljø er en viktig del av det totale læringsmiljøet.

Utearealet ved skoler og barnehager er nok de mest brukte av de kommunale lekeplassene av 
både barn og voksne også på fritid. Fasiliteter som ballbinger og fotballbaner/-løkker blir også
brukt av organisert idrett. Dette fører til stor slitasje og mer ressurskrevende vedlikehold for 
ivaretakelse av pålagt sikkerhet.

Opparbeidelse og vedlikehold av uteareal ved skoler og barnehager krever store investeringer.
Vi har pr i dag konkrete problemstillinger på flere anlegg, der lekeapparat ikke holder 
standard for sikkerhet eller andre forhold ved utearealet ikke er tilstrekkelig sikret. 

Skolenes og barnehagenes driftsbudsjett har ikke rom for denne typen større investeringer. 

Samtidig mangler kommunen driftsbudsjett til denne delen av kommunens drift. 

Det er ønskelig å plassere ansvar for opprusting og vedlikehold, og derav også budsjettansvar,
til park og idrett ved kommunal teknisk avdeling. 
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Plan for utvikling og vedlikehold av skole og barnehagers utearealer/nærmiljøanlegg legges 
frem for politisk behandling i løpet av 2012.  Gjennomføring fra 2013.

Prosjekt 14453 Planlegging teknisk

I henhold til oppsett i tekstdel.

Prosjekt 14224 Læremidler i kulturskolen

Kulturskolen har nå over 300 elever og har en utfordring i å ivareta alle elevene med 
tilstrekkelig læremidler En såpass stor elevmasse gir også stor slitasje på utstyr. Det er også 
ønskelig å investere i en del utstyr som i dag må leies. Som eier kan Kulturskolen snu på flisa 
og leie ut i stedet for å betale for leie.

Kulturskolen har en politisk vedtatt investeringsplan i en større strategiplan. Denne er nå klar 
for revidering og må på ny politisk behandles rundt årsskiftet.

Investering totalt 0.560mill fordelt på 3 år. Investeringskostnadene fordeles mellom 
kommunene etter samme nøkkel som driftskostnadene Alstahaugs andel 0.450mill fordelt 
over 3 år.

Prosjekt 14118 Diverse IKT

Kr. 1 617 000 i år 2014 og kr. 500 000 fra år 2015 og ut økonomiplanperioden 2017

Nytt EPJ system (WinMed3) for leger og Helsestasjon

Journalsystem Nytt EPJ for pasienter.

Oppgradering til Visma Enterprise 2014.

CAL lisenser for brukere i sikkersone (Pleie og Omsorg/Barnevern/Helsestasjon/Lege)

Alle brukere i sikkersone får nå tilgang til epost, intranett, fellesområder osv.

Nytt lagringssystem (SAN)

Det gamle systemet har så høye vedlikeholdskostnader at det lønner seg å kjøpe nytt. Risikoen for feil 

er også større nå som systemet begynner å bli over 6 år.

Backup

Nytt backupsystem for å ivareta større datamengder.
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Prosjekt 14241 Digitale verktøy grunnskole

Videreføres. Krav og forutsetninger for digitale verktøy i grunnskolen er redegjort for i egen 
plan. I 2006 startet vi en investering som har gitt oss felles elev og lærernettverk i kommunen.
Investeringskostnadene var fordelt over 3 år. Det har underveis vist seg at kostnadene for 
infrastruktur har vært undervurdert i en organisasjon med stor geografisk bredde, en stor 
maskinpark og svært mange brukere (ca 1200). 

Videre kostnader vedrørende utskifting av maskiner (700 stk) og oppgradering av  
infrastruktur (9 enheter) er lagt på 0,3mill pr år.

Prosjekt 14509 Utvidelse Sandnes kirkegård

Utvidelse av Sandnes kirkegård, Totalprosjektet (prosjektering og gjennomføring) for 
utvidelse av ny gravplass, oppgradering av eksisterende gravplass og ny parkeringsplass har 
pr. 19.09.13 en kostnadsramme på kr 11.700.000 netto.

I prosjektet lå det delvis oppgradering av eksisterende kirkegård som gjelder: Vei, belysning, 
søppelhåndtering, beplantning, samt tillegg av flere gravplasser der det er mulig.  Det er 
underveis tatt ut av prosjektet beplantning, samt forslag som gjelder søppelhåndtering, og 
redusert på utgifter på de øvrige tiltakene. 

Dette ligger nå innenfor ovennevnte ramme.

Det har underveis i prosjektet kommet endringsmeldinger fra både prosjektplanlegger og 
entreprenør som innebærer både sparte utgifter på noen poster, og økte kostnader på andre 
poster. 

Ut i fra allerede vedtatte bevilgninger fra kommunen for 2012 og 2013, samt innestående 
midler på fond fra tidligere bevilgninger, mangler fellesrådet fortsatt kr 4.700.000 for 
ferdigstillelse av prosjektet i 2014. Forutsatt at totalrammen ikke øker utover sum pr. 19.09 på
kr 11.700.000.

Det er da tatt med ferdigstillelse av parkeringsplassen i nord-øst, herunder asfaltering av 
parkeringsplassen og hovedvei internt på eksisterende og ny del av gravplass.

Prosjekt 14510 Drenering Sandnessjøen kirkegård 

Grunnvannstanden har over tid vært for høy på gravplassen. Det er tatt målinger som viser en 
vannstand på1,20-1,30.
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Jfr. Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd § 8 skal høyeste grunnvannstand i 
gravfelt ligge 0,3 meter under kiste elle urne.

I samsvar med forskriften, samt etiske og arbeidsmiljømessige hensyn, har fellesrådet funnet 
det nødvendig å stenge gravplassen for kistegravlegging inntil tilfredsstillende drenering er 
gjennomført.

Prosjekt 14608 Div.prosjekt bygg 

Kr. 2 000 000,- legges inn til diverse bygg fra år 2014 og ut økonomiplanperioden 201

Prosjekt 14708 Veier infrastruktur

Kr. 2 000 000,- legges inn til veier infrastruktur fra år 2014 og ut økonomiplanperioden 2017

Prosjekt 14734 Miljøtiltak i sentrum

Parsell: Kulturkvartalet Rica Hotel Syv Søstre, Kulturhuset/ badeland. 

Tilskuddsbasert prosjekt som gjennom investering i fysisk infrastruktur viderefører 
kommunen sin vedtatte strategi/satsing på miljøvennlig og funksjonelt sentrum. Tiltakets 
tilrettelegging vil bidra til hevning av miljøkvalitetene samt bedre fremkommeligheten for 
bilister og myke trafikanter. Det forutsettes et utstrakt økonomisk samarbeid mellom 
kommunen gårdeiere/byggherre og Nordland Fylkeskommune

Prosjekt 14652 Planlegging ny struktur eldreomsorg

Foreslår 1 mill. kr. i planlegging i 2014 og 2015.

Prosjekt 14526 Trafikkløsning+ tomtekostnader nytt sykehjem –legesenter (2016)

Trafikkløsninger + tomtekostnader og utenomhus 

Prosjekt 14527 Legesenter og helsestasjon (2016)

kostnader for samlokalisering av helsesenteret er bygd på utredning fra Rambøl når det 
gjelder areal, og videre priser pr m2 hentet fra Norsk Prisbok 2013.
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Salg av eksisterende helsesenter er anslått til kr. 19.000.000

Prosjekt 14528 Nytt sykehjem 72+ 10 plasser (2016)

Notatet er utarbeidet med utgangspunkt i areal og funksjonsprogram som er utarbeidet av 
Rambøl Norge AS i samarbeid med en kommunal prosjektgruppe.

Kostnadene (erfaringstall fra tilsvarende bygg) når det gjelder sykehjem, som benyttes i 
oppsettet er justert for prisvekst på byggeri fra 2012 til 2013 da denne har en utvikling som er 
betydelig høyere enn KPI. (3,25 *1.07)  

Benyttet pris i oppsettet sykehjemsplasser.  3,5 millioner pr. plass.

I adm møte på HIAS 15.10 .13 ble det besluttet å legge til grunn 72+10 plasser = 82 plasser

Grunnlaget for dette finnes i argumentasjon fra fagenheten.

Byggekost Kostnader  nytt sykehjem

Salg av frigjort e bygninger(sykehjem + Zahlgården)  :Verdsatt etter taksert 
markedsverdi(7.600.000+43.000.000)  kr 50.600.000 Benytter 50.000.000 

Kostnader  sykehjem  82* 3.500.000)

Prosjekt 14125 bygging av ny 6 avdelingsbarnehage (2016)

Ut fra ssb sine fremskrevne prognoser ved middels vekst vil Alstahaug kommune ha behov 
for 60 flere barnehageplasser innen 2017. Hvis lovforslag om to årlige hovedopptak blir 
vedtatt, vil det bli behov for ytterlige plasser. 

Sandnessjøen barnehage har pr i dag 9 midlertidig plasser. Forutsatt nødvendig tilrettelegging 
knyttet til vei/parkering/tilkomst kan disse gjøres varig, samt fylle avdelingen. = 12 plasser.

Kommunen står nå i en situasjon der det kan velges å gå over til større kostnadseffektive 
barnehager i sentrum, og avskaffe kostnadskrevende bygg.

Ved kommunal utbygging for øvrig behov forutsettes det at ny barnehage skal ta erstatte en 
eksisterende mindre kostnadseffektiv kommunal barnehage, samt øke kapasiteten med 50-60 
plasser. Utbyggingsbehov: ca 800 m2, 6-8 avdelinger Nybygg = ca 30 mill (m2*28 000*1,4).
Kostnader knyttet til tomt er ikke iberegnet. 

Salg av eksisterende barnehage/tomt er ikke tatt inn i tallene, men vil være en del av 
finansieringen. 
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Fremskrevne prognoser viser videre jevnt økt behov for barnehageplasser frem til 2023. Hvis 
veksten blir som vurdert her vil det være nødvendig å vurdere videre utbygging i neste 
økonomiplan periode. I en plan for videre utbygging av barnehageplasser er utbygging av 
private aktører også en mulig løsning. 

Selvfinansierende prosjekt

Prosjekt 14529 Andvågen, tilrettelagt omsorgsbolig

Tekst/År 2014 2015 2016 2017

Andvågen  9 000 

Andvågen,Tilrettelagt omsorgsbolig bolig for beboere med lavt hjelpebehov.

Kostnadsramme 9.000.000. Selvfinansierende gjennom husleie.

 

Tabell 2. Vannverksutbygging.

Den totale investering innen vann- og avløp følger hhv. Hovedplan vann og Hovedplan avløp.

For budsjettåret 2014 er den totale rammen for VA-lån forutsatt med kr 12.mill. 

Selvfinansierende investeringer

Ans
v

Prosj.

nr.

Prosjektnavn Total

Kostnad

Andel

MVA

Lån Til-

Skud
d

Egen

kapit
al

Avsk
r.

Tid i 
år

Årlig

kapital

kostna
d

Årlig nto.

Reduksjo
n

driftskost

6320 Rehab Vann 2014 3000 500 250
0

40

6320

6320 Rehab Peer Gynts 
gt. del 1

3000 750 225
0

40

6320 Rehab Torolvsgate 1500 250 125
0

40

Sum 7500 1500 600
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0

Prosjekt 14711 Rehab vann

Tiltak gjennomføres iht. handlingsprogrammet for Hovedplan Vann.

Prosjekt 14778 Vann- og avløp Peer Gynts gate del 1

Vann- og avløpsledninger i området Peer Gynts gate skal oppgraderes til tidsmessig standard.

Tiltakene omfatter grave, sprengningsarbeider, lednings- og kumarbeider for følgende 
parseller:

Nytt kabelanlegg og utskifting VA fra krysset ved Strandgata – Kirkeveien – Ibsens gate.

Arbeidene søkes løst i samarbeid med øvrige kabeletater.

Prosjekt 14721 Rehab Torolvs gate

Vann- og avløpsledningen i ”Torolvs gate” (Torolvs gate – Narvesen på kaia) skal 
oppgraderes til tidsmessig standard.

Tiltakene omfatter grave, sprengningsarbeider, lednings- og kumarbeider for VA.ledninger og

kabelanlegg langs hele gata.

Arbeidene søkes løst i samarbeid med øvrige kabeletater og Sandnessjøen Fjernvarme. 

Tabell 3. Avløpsutbygging.

Den totale investering innen vann- og avløp følger hhv. Hovedplan vann og Hovedplan avløp.

For budsjettåret 2014 er den totale bruttorammen for VA-lån forutsatt med kr 15.mill. 

Selvfinansierende investeringer

Ans
v

Prosj. Prosjektnavn Total Ande
l

Lån Til- Egen Avsk
r.

Årlig Årlig nto.

Reduksjo
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nr. Kostn
ad

MV
A

Skud
d

kapit
al

Tid i 
år

kapital

kostna
d

n

driftskost

6330 Rehab Avløp 2014 3000 500 2500 40

6330 Rehab Peer Gynts gt. 
del 1

3000 750 2250 40

6330 Rehab Torolvsgt. del 2 1500 250 1250 40

Sum 7500 1500 6000

Prosjekt 14711 Rehab avløp

Tiltak gjennomføres iht. handlingsprogrammet for Hovedplan Avløp

Prosjekt 14778 Vann- og avløp Peer Gynts gate del 1

Vann- og avløpsledninger i området Peer Gynts gate skal oppgraderes til tidsmessig standard.

Tiltakene omfatter grave, sprengningsarbeider, lednings- og kumarbeider for følgende parseller:

Nytt kabelanlegg og utskifting VA fra krysset ved Strandgata – Kirkeveien – Ibsens gate.

Arbeidene søkes løst i samarbeid med øvrige kabeletater.

Prosjekt 14721 Rehab Torolvs gate del 2

Vann- og avløpsledningen i ”Torolvs gate” (Torolvs gate – Narvesen på kaia) skal oppgraderes til 
tidsmessig standard.

Tiltakene omfatter grave, sprengningsarbeider, lednings- og kumarbeider for VA.ledninger og 

kabelanlegg langs hele gata.

Arbeidene søkes løst i samarbeid med øvrige kabeletater og Sandnessjøen Fjernvarme. 

INVESTERINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN.

Selvfinansierende invisteringer
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Tekst/År 2014 2015 2016| 2017

VA-prosjekter 15.000 15.000 15.000 15.000

Det henvises til vann- og avløpsplan når det gjelder disse investeringene.  

 

-Hovedoversikt investeringer økonomiplanperioden Regnskap

2012

Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

-

- Alstahaug 

-Salg av driftsmidler og fast eiendom -4 082 150 0 0 0 -69 000 000 0

-Andre salgsinntekter 0 0 0 0 0 0

-Overføringer med krav til motytelse -8 539 439 -26 795 000 -30 623 000 -3 400 000 -74 860 000 -3 400 000

-Statlige overføringer 0 -1 920 214 0 0 0 0

-Andre overføringer -2 580 718 - 18 000 000 -59 706 000 -2 700 000 -93 840 000 -1 800 000

-Renteinntekter, utbytte og eieruttak -852 357 0 0 0 0 0

-SUM INNTEKTER (L) -16 054 664 -46 715 214 -90 329 000 -6 100 000 -237 700 000 -5 200 000

-Lønnsutgifter 2 481 279 0 0 0 0 0

-Sosiale utgifter 35 591 0 0 0 0 0

-Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. 50 376 091 137 132 913 000 18 472 000 321 012 000 17 172 000

-Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod 113 900 0 0 0 0 0

-Overføringer 7 299 560 26 839 31 023 000 3 800 000 75 260 000 3 800 000

-Renteutg, provisjoner og andre finansutg 1 598 484 5 000 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000

-Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0

-SUM UTGIFTER (M) 61 904 905 169 733 464 165 936 000 23 772 000 397 272 000 21 972 000
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-Hovedoversikt investeringer økonomiplanperioden Regnskap

2012

Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

-Avdragsutgifter 4 303 024 0 0 0 0 0

-Utlån 10 334 558 0 0 0 0 0

-Kjøp av aksjer og andeler 1 046 557 0 0 0 0 0

-Dekning tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0

-Avsetning til ubundne investeringsfond 0 3 400 000 0 0 0 0

-Avsetninger til bundne fond 1 001 870 0 0 0 0 0

-Avsetninger til likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0

-SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) 0 0 0 0 0 0

-FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L) 62 536 250 126 418 250 75 607 000 17 672 000 159 572 000 16 772 000

-Bruk av lån -51 503 849 -123 018 250 -73 107 000 -17 672 000 -159 572 000 -16 772 000

-Mottatte avdrag på utlån -5 869 932 3 400 000 0 0 0 0

-Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0

-Bruk av tidligere års overskudd 0 0 0 0 0 0

-Overføringer fra driftsregnskapet -3 338 841 0 0 0 0 0

-Bruk av disposisjonsfond -110 000 0 0 0 0 0

-Bruk av ubundne investeringsfond -1 142 516 0 -2 500 000 0 0 0

-Bruk av bundne fond -571 112 0 0 0 0 0

-Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0

-SUM FINANSIERING (R) -62 536 250 -126 418 250 -75 607 000 -17 672 000 -159 572 000 -16 772 000

-UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R) 0 0 0 0 0 0
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