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DEL 1 RAMMEBETINGELSER 
 

1.1 Innledning  
 

Administrasjonens grunnlag til budsjett for 2016 samt økonomiplan 2016-2019 legges med 

dette fram til politisk behandling. 

 

Når administrasjonen utarbeider budsjett og økonomiplan legges styringssignalene i 

kommuneøkonomiproposisjonen og statsbudsjettet til grunn.       

Befolkningsutvikling  og alderssammensetting er grunnlaget for beregningene av fremtidig 

etterspørsel etter ulike kommunale tjenester og inntektsgrunnlag. 

 

Administrasjonen bygger ellers budsjettforslaget på styringsdokumenter som Kommuneplan 

2006-2016, Økonomiplan 2015-2018, Årsmelding 2014, diverse vedtak og sektorplaner samt 

politiske styringssignaler. 

 

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 2014:  

 

« Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) stort      

kr. 5 803 616,05 mot kr. 11 609 011,60 i 2013.   

Kommunen har inntektsført disposisjonsfond på kr. 7 450 263  i 2014 samt inntektsført netto 

premieavvik fra SPK og KLP på i alt kr. 8 602 111 i 2014. Ved utgangen av 2014 utgjør 

amortisert (ikke utgiftsført) premieavvik kr. 44 434 000. 

Ved utgangen av 2014 er størrelsen på kommunens disposisjonsfond kr. 33 806 289. 

Langsiktig gjeld økte fra kr. 671 528 151 ved utgangen av 2013 til kr. 717 889 303 ved 

utgangen av 2014. 

Resultatet for 2014 er etter min mening å anse som svakt. Når man analyserer tallene vil man 

se at Alstahaug kommunens behov for omstilling er prekær.» 

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 tilfredsstillende, noe som har sammenheng med en lite hensiktsmessig 

struktur på tjenestene.   
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Kommunens økonomiske situasjon er forverret de siste årene, lånegjelden er svært høy, 

negativt netto driftsresultat i ØP-perioden, videre er disposisjonsfondene som er bygget opp 

de seneste år, planlagt benyttet for å saldere økonomiplanen.   

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.  

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 18.06.15: 

Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 

1 Fastsetting av framdriftsplan for 

prosessen 

Kommunestyret 18. juni 2015 

2 Utarbeidelse av konsekvensjustert 

årsbudsjett + økonomiplan   

Enhetsledere 18.september2015 

3 Ferdigstillelse av konsekvensjustert 

årsbudsjett + økonomiplan   

Adm. sjef September-

oktober 

4 Budsjettkonferanse  

- gjennomgang av konsekvensjustert 

budsjett.       

-  politiske signal til utredningsbehov.                           

-  budsjettsimulering for 

kommunestyret, adm. sjef og 

kommunalsjefer 

Kommunestyret 28. oktober 2015 

5 Presentasjon/framlegg av 

administrasjonssjefens forslag for 

formannskapet 

Formannskap 18. november 

2015 

6 Formannskapets arbeidsmøter Formannskap November 2015 

7 Endelig forslag til årsbudsjett  og 

økonomiplan  

Formannskap 2. desember 2015 

10. Utlegging til alminnelig gjennomsyn  2 

uker 

Formannskapet Desember 2015 

13 Vedtatt  årsbudsjett og økonomiplan  Kommunestyret 16. desember 

2015 
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1.3 Utfordringer og en del sentrale forhold knyttet til budsjett- og 
økonomiplanopplegget for perioden 2016-2019 
 

Administrasjonssjefen har over flere år påpekt kommunens behov for omstilling og endringer 

i driften. Dette har primært vært basert på den divergens det er mellom kommunens inntekter 

og utgifter, ikke minst som en følge av en betydelig utøkning av lånegjelda de senere år. 

I det budsjettopplegget som nå legges frem vil det derfor være noen hovedelementer som er 

lagt til grunn i det arbeidet som administrasjonen har gjort. 

Det bærende element i arbeidet har vært at det først må skapes balanse i driften, altså mellom 

utgifter og inntekter, deretter kan man skaffe seg handlingsrom til å initiere nye prosjekter. 

Viktige momenter har vært: 

Balanse i driften 

Budsjettopplegget for 2015 er avbalansert med bruk av disposisjonsfond på  ca. 19 millioner 

kroner. Med andre ord bruker kommunen 19 millioner mer enn vi har i inntekter. Dette er 

ikke bærekraftig. 

 

Etter 2015 er det 19 millioner igjen på disposisjonsfond.  Det er derfor tvingende nødvendig 

at kommunen foretar nødvendige tilpasninger for å få driftsnivået ned. 

Oppbyggingen av disposisjonsfond de siste 5 år er hovedsakelig kommet som følge av betalte, 

ikke utgiftsførte pensjonsutgifter (premieavvik).  Når kommunen ikke makter å avsette til 

disposisjonsfond på samme nivå som premieavviket øker, men reduserer fondet ved å 

inntektsføre dette i drift, vil dette medføre en kraftig svekkelse av likviditeten. 

Anbefalt nivå på netto driftsresultat er 1,75 %, noe som for Alstahaug skulle tilsi ca. 10 

millioner kroner.  

Helse- og omsorg 

Kommunens behov for å gjøre investeringer innen helse- og omsorgsområdet er nå i ferd med 

å bli prekær. Flere tjenester innen sektoren har allerede kapasitetsutfordringer blant annet som 

følge av den demografiske utviklingen, og dette vil etter all sannsynlighet forsterke seg i 

økonomiplanperioden. Nye lovkrav og rettighetsfesting av tjenester gjør at det kommunale 

handlingsrommet i sektoren blir mindre, samtidig som kompetanse- og 

rekrutteringsutfordringene øker.  

 

Et nytt helse- og omsorgssenter er helt nødvendig, og kommune må prioritere dette arbeidet. 

Når dette allikevel ikke ligger inne i denne økonomiplanen er det fordi kommunen bør bruke 

de første årene til å skape balanse i økonomien, og så deretter ta fatt på de nye utfordringene 

som er åpenbare.  

Kostnadskalkylen for et fullverdig utbygd pleie- og omsorgssenter er som følger: 
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Brutto investeringskostnader inkl. infrastruktur                                    445,0   mill. kr. 

Finansiering: 

Mva komp                                                                                                      89,0    mill. kr. 

Tilskudd                                                                                                         98,4    mill. kr. 

Salg av helsesenter, sykehjem, Zahl-gården                                              40,0    mill. kr. 

Låneopptak                                                                                                 217,6    mill.kr  

   

Nye årlige finanskostnader vil da utgjøre mellom 10 og 11 millioner kroner årlig.  

I tillegg kommer økte driftskostnader på minimum10 millioner kroner årlig.     

 

For å kunne skape det nødvendig handlingsrom til å realisere framtidige nødvendige 

prosjekter, vil det blant annet være nødvendig å vri ressursbruken fra oppvekstområdet til 

helse og omsorg, som er de to store områdene i kommunebudsjettet. I årets forslag til 

økonomiplan forelegges kommunestyret en konkret skisse som kan bidra betydelig til den 

nødvendige ressursvridningen. 

 

Etter administrasjonssjefens mening er kommunestyret nå nødt til å gjøre en påkrevd 

omstilling innen oppvekstområdet. Hvis dette ikke gjøres, vil det sannsynligvis ikke være 

mulig å gjøre tilpasninger i den øvrige driften som både skaper økonomisk balanse, samt gir 

handlingsrom for nye prosjekter. Til det er for mye av vår driftsmasse bundet opp i de to store 

områdene helse og oppvekst. 

 

Skole- og barnehage 

Som man kan lese ut av forslaget til økonomiplan legges det opp til en prosess der 

kommunestyret allerede nå fatter vedtak om helt nødvendige omstillinger på skole- og 

barnehageområdet. 

Konkret innebærer dette at vi får 1-4 skoler på Sandnes, Ura og Tjøtta, det blir 1-7 skole på 

Søvik og vi får en 5-10 skole på Bjarnetjønna. Dagens ungdomsskole foreslås brukt til 

voksenopplæring og andre kommunale/interkommunale tjenester som i dag har utfordringer i 

forhold til lokaliteter. (se s 71-73) 

 

Det legges også opp til å omstille kommunes barnehagedrift ved å samlokalisere flere 

kommunale barnehager. Dette gjøres ved å redusere fra fem til to barnehager. Med dagens 

beregningsmodeller for tilskudd til private barnehager er det helt avgjørende for kommunen å 

få ned sine enhetskostnader, som igjen danner grunnlaget for overføringen til de private 

barnehagene. 

 

Administrasjonssjefen anslår den årlige brutto besparelsen til omtrent 25 millioner kroner, og 

etter nødvendige investeringer vil netto besparelse være ca. 20 millioner kroner. 
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Basert på tidligere politiske signaler har administrasjonen forsøkt å jobbe frem en løsning der 

skolestrukturen stort sett videreføres, men med et noe annet innhold. Administrasjonssjefen er 

også helt klar på at det er tilnærmet umulig å vri ressursbruken innen skole- og 

barnehageområdet i tilstrekkelig grad uten at både by- og distriktsområdene blir berørt. 

Omstilling som beskrevet vil også langt på vei løse kommunens utfordringer innen 

kompetansekrav, opplæring for minoritetsspråklige og effektiv spesialundervisning. 

 

Omstillingsprosjekt 

Kommunestyret har initiert et omstillingsprosjekt med oppstart i januar 2016. I dette 

prosjektet vil man gjennomgå, vurdere og analysere kommunens tjenestetilbud innen de fleste 

områder. Dette er krevende og nødvendig jobb som har som mål å tilpasse driften, samt 

definere nivået på kommunens tjenester. 

Det er videre viktig å ta inn over seg at omstilling er et kontinuerlig arbeid, og at årets forslag 

til budsjett- og økonomiplan i aller høyeste grad er omstilling.  

De tiltakene som ligger inne i administrasjonssjefens forslag er krevende, og vil belaste store 

deler av organisasjonen. Kommunestyret må derfor vurdere nøye hvilke andre 

omstillingsprosjekter som initieres samtidig, da den totale belastningen på organisasjonen fort 

kan bli for høy. 

Skulle kommunestyret velge å ikke starte det store og konkrete omstillingsarbeidet som er 

foreslått i administrasjonssjefens opplegg for økonomiplanperioden, anses det som lite 

realistisk at kommunen kan bringes i økonomisk balanse, samtidig som man skal skape rom 

for nye påkrevde investeringer. 

 

Investering, avgiftsnivå og eiendomsskatt 

Kommunen har etter hvert opparbeidet en formidabel lånegjeld, pr. utgangen av 2015 ca 750 

millioner kroner.  

 

 «Gjeldsgraden er helt i norgestoppen, knapt noen kommuner i Norge har økt gjelda så mye 

som Alstahaug de siste fire årene»     (Kommunebarometret for 2015) 

 

Kommunen må være mye mer restriktiv til nye låneopptak enn hva om har vært tilfelle de 

siste årene, og bør prioritere låneopptak som kan medføre reduksjoner i driftsnivået.  

Dagens lave rentenivå gjør situasjonen håndterbar, men det må tas høyde for at rentenivået 

kan endre seg over tid. 

 

Etter administrasjonssjefens vurdering vil det bli vanskelig og komme i balanse hvis en ikke 

foretar økning i eiendomsskatten.  Det ligger i administrasjonssjefens forslag både en 

forutsetning om fjerning av bunnfradraget og økning av promilesatsen for private fra 3,9 til 

4,5 promille. Dette innebærer altså en økning på 0.6 promille. 
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Hovedplan vann ble vedtatt av kommunestyret i februar 2014. Det er her lagt til grunn 

samlede investeringer i planperioden 2014-2023 på 128 millioner kroner. 

Hovedplan avløp skal revideres i 2017. 

For kommunens innbyggere vil det være det det samlede kommunale avgiftsnivået inkludert 

eiendomsskatt som er vesentlig.  Etter administrasjonssjefens vurdering bør ambisjonsnivået 

innenfor de selvfinansierende investeringer reduseres noe, for å redusere økningen i de 

kommunale avgifter.  Dette vil selvfølgelig kunne få konsekvenser i forhold til de 

forventninger blant annet privat næringsliv har til kommunen, men administrasjonssjefen 

mener dette kan forsvares, all den tid kommunen over år har vært en foregangskommune på 

VA området. 

 

Det er i dette ØP-opplegget lagt til grunn en årlig investering innen VA-området på 15 

millioner kroner årlig. 

 

 

Avslutningsvis 

Det har i de senere år blitt etablert en praksis, der mangel på konkretisering av 

driftsreduksjoner har gitt seg utslag av uspesifiserte nedtrekk i budsjett- og økonomiplanene. 

Administrasjonssjefen vil advare mot en videreføring av denne uheldige praksisen, og 

henviser til kommunelovens bestemmelser om at årsbudsjettet og økonomiplanen «skal være 

realistiske.» 

 

 

 

1.4 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 
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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 gis et allsidig fritidstilbud til alle barn og unge i kommunen 

 Det skal gis 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  

 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 
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 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. Toventunnellen og flyplass har også stor betydning  her. 

 Utbedring av gang- og sykkelveinett 

 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. 

 

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 
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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. 

 

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. 
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 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 svømmetilbudsprosjekt. 

 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 

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. 
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1.5 Befolkningsutvikling 

Med befolkningsutvikling mener en endringer i befolkningsmengde og sammensetting på 

grunn av fødselsrate, levealder og flytting. En gunstig befolkningsutvikling 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.  

 

Utviklingen i folketallet 2006-2015. Alstahaug per 1. januar 2015. 

 2006  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Befolkning 1.1 7306 7225 7207 7208 7196 7296  7372 7361 7394 7454  

Fødte  74 67 64 69  74 74  93         77   81     

Døde 73 61 52 66  54 65  65       63   74     

Fødselsoverskudd 1 6 8 3  20 9  28  14  7     

Innflytting 303 339 357 329  405 403  371  441  431     

Utflytting 389 368 362 347  328  337  410  421  380     

Netto innflytting -86 -29 -5 -18  77 66  -39  20  51     

Folketilvekst -85 -18 1 -12  100 76  -11  34  60     

 

Folketallet er i perioden økt med 148 personer. Siste år økte folketallet med 60 personer 

eller 0,8 %.   

 

Folkemengde fordelt på alder. 2006-2015. Alstahaug. 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % endring 

2006-2015 

0-5 484 463 462 449 445 451 469 479 492 481 -0.6 

6-15 1077 1028 1023 1002 957 976 942 926 899 894 -17 

16-19 463 455 462 441 447 445 455 429 401 412 -11 

20-39 1731 1700 1651 1633 1616 1617 1651 1648 1712 1759 1.6 

40-66 2687 2694 2703 2755 2780 2818 2829 2818 2783 2762 2.8 

67-79 619 645 665 667 702 733 768 786 813 850 37.3 

80-89 215 215 211 227 220 226 224 239 261 256 19,0 

90 - 30 25 30 34 29 30 34 36 33 40 33,3 

Sum 7306  7225  7207  7208  7196  7296  7372  7361 7394 7454   
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Tendensen er at befolkningen blir eldre.  Spesielt har gruppen 6-15 gått tilbake, mens 

det er en kraftig vekst i gruppene over 67 år.  De senere år har imidlertid gruppen 20-39 

år gått noe fram. 

        

1.6 Organisasjon  
 

Organisasjonskart  
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Organisering 

Strategisk ledergruppe består av administrasjonssjef, ass. administrasjonssjef, økonomisjef, 

kommunalsjef oppvekst og kultur, kommunalsjef helse- og velferd og kommunalsjef 

samfunnsutvikling.  

Administrasjonssjefen har, med støtte i strategisk ledergruppe, det overordnede ansvar for hele 

kommunens drift og utvikling, herunder utredning og oppfølging av politiske saker.  

Personalsjefansvaret er tillagt 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 fremme mangfold og inkludering 

 Vilje og kraft til å gjennomføre endringer 

 Samsvar mellom kompetanse, myndighet og ansvar 

 Rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere  

 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. Lønnspolitisk 

plan ble revidert i 2015. 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 enhet/enhet pålagt å 

utarbeide bemanningsplaner for å avdekke manglende kompetanse / mobilisere ny kompetanse og 

vedlikeholde eksiterende kunnskaper. Alstahaug Kommune har utarbeidet opplæringsplan med 

prioriterte mål, men denne må revideres.  

 

HMS – arbeid.  

Kommunen har utarbeidet et internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet. Prioriterte mål er 

medarbeidersamtaler og vernerunder for alle enhetene. Enhetsleder skal ved årets slutt avgi 

rapport om arbeidet til adm. sjef og AMU.  

Avvik 

Som ledd i vårt HMS-arbeid har vi i løpet av 2015 tatt i bruk et digitalt system for registrering og 

behandling av avviksmeldinger i hele organisasjonen. Avviksmeldinger kan knyttes til prosedyren 

det meldes avvik i forhold til, og avviket går direkte til leder for behandling.  
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Beredskap 

I 2015 er det blitt utarbeidet helhetlig ROS-analyse og oppfølgingsplan for Alstahaug kommune. 

ROS-analysen følger metodikken som er beskrevet i veileder fra DSB som kom i september 2014. 

På bakgrunn av ROS-analysen skal det gjennomføres en beredskapsanalyse med henblikk på å 

utforme beredskapsplan. I løpet av 2016 vil oppbyggingen av organisasjonen, og implementering 

av beredskapsplanen, i CIM være et prioritert område. Det tas sikte på å gjennomføre en øvelse 

som involverer kriseledelsen i løpet av 2016. 

 

 

Sykefravær 

Reduksjon av sykefravær er et prioritert arbeid. Fra 2011 ble det innført at hver enhet skal 

rapportere tertialvis om sykefraværet. Samlet rapport vedr sykefravær legges fram i AMU og 

kommunestyret tertialvis.  
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1.7 Finansielle 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. 

 

Netto driftsresultat i % av brutto driftsutgifter 

 

Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til eksterne 

finanstransaksjoner, dvs. renter og avdrag, utbytte og eieruttak, korrigert for avskrivinger slik 

at disse ikke gir resultateffekt. 

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal økonomi betrakter netto driftsresultat som 

hovedindikator for økonomisk balanse i kommunesektoren. Utvalget mener kommunene bør 

ha et positivt netto driftsresultat på 1.75 % av totale driftsinntekter. Et negativt netto 

driftsresultat medfører at kommunen tærer på kapital for å dekke driftsutgiftene. Alstahaug 

kommune svekket sitt netto driftsresultat kraftig fra 2013 til 2014, og det var i 2014 negativt 

og svakere enn sammenligningsgruppene. 
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Arbeidskapital ex premeiavvik i % av brutto driftsinntekter 

 

Arbeidskapital defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld korrigert 

for premieavvik, og er et uttrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evnen til å 

betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Fra å ligge på nivå med 

kommunegruppen og landet i 2013, ble arbeidskapitalen betydelig redusert i 2014. 

Langsiktig gjeld i % av driftsinntektene 

Lånedekningsgraden viser langsiktig gjeld i prosent av driftsinntekter og angir hvilken 

belastning den langsiktige gjeldsforpliktelsen er for kommunen. 

Figuren viser at Alstahaug kommune har en kraftig økning i netto lånegjeld og ligger i 2014 

på ca. 100 % av brutto driftsinntekter, mens kommunegruppen ligger på ca. 80 % og 

landsgjennomsnittet er på 69 %. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Alstahaug Komm.gr. Landet

2013

2014

0

20

40

60

80

100

120

 Alstahaug Komm.gr. Landet

2013

2014



 

Økonomiplan 2016-2019  |  Alstahaug kommune 

20 av 162 

1.8 Stats- og nasjonalbudsjettet 2016 
 

Statlige satsinger: 

Opptrappingsplan for rusfeltet  

Regjeringen vil styrke innsatsen på rusfeltet gjennom en ny opptrappingsplan som skal bidra 

til kapasitet og kvalitet i tilbudet til personer med rusproblemer. Som en del av satsingen på 

rusfeltet er 400 mill. kroner av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnet med en 

økt satsing på rusfeltet. Midlene blir fordelt til kommunene etter sosialhjelpsnøkkelen i 

inntektssystemet. Regjeringen vil gjennom etablerte rapporteringsordninger følge med på 

utviklingen i sektoren. Se også omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for Helse- og 

omsorgsdepartementet.  

Helsestasjoner og skolehelsetjeneste  

Som varslet i Kommuneproposisjonen 2015 vil Regjeringen ytterligere styrke helsestasjons- 

og skolehelsetjenesten, herunder jordmortjenesten. 200 mill. kroner av veksten i 

kommunesektorens frie inntekter i 2016 er begrunnet med en styrking av disse tjenestene. I 

statsbudsjettet for 2014 ble det bevilget 180 mill. kroner innenfor veksten i de frie inntektene, 

og beløpet ble økt til 455 mill. kroner i 2015. For 2016 utgjør satsingen på denne tjenesten til 

sammen 667,7 mill. kroner. Midlene foreslås fordelt til kommunene basert på antall 

innbyggere i alderen 0–19 år, med et minstenivå på 100 000 kroner per kommune. Se også 

omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for Helse- og omsorgsdepartementet.  

Innlemming av øremerkede midler til øyeblikkelig hjelp døgnopphold  

Kommunene vil fra 1. januar 2016 få en plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold 

for pasienter med somatiske sykdommer. Som følge av dette foreslås det at til sammen 1 

206,6 mill. kroner overføres fra Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til 

rammetilskuddet til kommunene. Midlene fordeles etter pleie- og omsorgsnøkkelen. Se også 

omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for Helse- og omsorgsdepartementet.  

Investeringstilskudd til etablering av heldøgns omsorgsplasser  

Regjeringen har økt den statlige andelen knyttet til fornying og bygging av heldøgns 

omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger. Dette har gitt kommunene bedre muligheter til 

å heve kvaliteten og øke kapasiteten av heldøgns omsorgsplasser. Bevilgningsforslaget for 

2016 over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett innebærer en tilsagnsramme på 4 100 

mill. kroner. Rammen gir rom for tilskudd til om lag 2 500 heldøgns omsorgsplasser. Se også 

omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for Helse- og omsorgsdepartementet.  

Dagaktivitetstilbud til personer med demens  

Regjeringen vil fremme forslag til endring av helse- og omsorgstjenesteloven slik at 

kommunene fra 1. januar 2020 får plikt til tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer 

med demens, jf. Dok 8:53 og Innst. 221 S (2014–2015). Det legges opp til en utbygging av 
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tilbudet fram mot 2020. Det foreslås å legge til rette for 1 200 nye plasser i 2016, med en 

bevilgning på 71,3 mill. kroner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Alle 

kommuner kan søke om tilskudd. Tilskuddet utgjør om lag 30 pst. av kostnadene for 

etablering og drift av en dagaktivitetsplass. Se også omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for Helse- 

og omsorgsdepartementet.   

Flere psykologer i kommunene  

Regjeringen varslet i Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og 

helhet innføring av lovkrav om psykologkompetanse i norske kommuner fra 2020. For å bidra 

til forsterket rekruttering fram til psykologkompetansekravet trer i kraft, foreslås det å legge 

om det eksisterende rekrutteringstilskuddet til et flatt årlig tilskudd på 300 000 kroner per 

psykologårsverk som rekrutteres fra 2016. Kommuner som allerede mottar tilskudd tas inn i 

den nye ordningen. Det foreslås 145 mill. kroner over Helse- og omsorgsdepartementets 

budsjett i 2016. Dette gir rom for inntil 150 nye psykologårsverk. Se også omtale i Prop. 1 S 

(2015–2016) for Helse- og omsorgsdepartementet.  

Økt pensjon til gifte og samboende pensjonister  

Regjeringen foreslår å øke grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister fra 85 til 90 

pst. av grunnbeløpet med virkning fra 1. september 2016. Mottakere av offentlig 

tjenestepensjon får en tilsvarende økning av pensjonen. Rammetilskuddet foreslås økt 

tilsvarende anslaget på merutgifter for kommunesektoren i 2016 på 15 mill. kroner.  

 

Likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager  

Regjeringen foreslår å bevilge 180 mill. kroner over rammetilskuddet til kommunene for å gi 

likeverdige rammevilkår for kommunale og ikke-kommunale barnehager. Med denne 

økningen er en milepæl nådd, og ikke-kommunale barnehager får fra 2016 samme 

finansiering som kommunale barnehager. Økningen legger blant annet til rette for en styrket 

bemanning i de ikke-kommunale barnehagene. Forslaget må ses i sammenheng med 

endringene i finansieringsordningen for ikke-kommunale barnehager som reduserer 

kommunenes utgifter. Se også omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for Kunnskapsdepartementet.  

Barnehage – foreldrebetaling 

Regjeringen foreslår å bevilge 160 millioner kroner for å dekke helårsvirkningen av 

ordningen med rimeligere barnehageplass for familier med lav inntekt. Denne ordningen ble 

innført 1. mai 2015, og innebærer at ingen familier betaler mer enn 6 prosent av samlet 

inntekt for en barnehageplass. I 2016 vil husholdninger med inntekt under 486 750 kroner ha 

rett til redusert foreldrebetaling. 

Regjeringen foreslår å videreføre maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage på samme 

reelle nivå som i 2015. Maksimalprisen for en heltidsplass blir da 2 655 kroner per måned og 

29 205 kroner per år. Dette gjelder fra januar 2016. 
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Ordningen med gratis kjernetid i barnehage for alle 4- og 5-åringer fra familier med lav 

inntekt vil også bli videreført. Fra 1. august 2016 er inntektsgrensen foreslått satt til 417 000 

kroner. 

Barnehage – informasjonsarbeid 

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til kommunalt informasjons- og 

rekrutteringsarbeid på barnehagefeltet. Målet er å få flere barn fra familier med lav inntekt og 

med minoritetsspråklig bakgrunn til å gå i barnehagen. 

Økt kompetanse og kvalitet i barnehagene  

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til kvalitets- og kompetansetiltak i 

barnehagesektoren med om lag 160 mill. kroner. Samlet foreslås det 440 mill. kroner til tiltak 

for økt kvalitet i barnehagene. Se også omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for 

Kunnskapsdepartementet.  

Informasjons- og rekrutteringsarbeid på barnehagefeltet  

Rammetilskuddet til kommunene foreslås økt med 10 mill. kroner begrunnet med 

informasjons- og rekrutteringsarbeid på barnehageområdet. Midlene legger til rette for at 

kommunene kan styrke sitt arbeid med å informere foreldre om innholdet i barnehagetilbudet 

og de ulike ordningene for redusert pris og gratis kjernetid. Satsingen legger også til rette for 

at kommunene kan drive oppsøkende virksomhet for å øke rekrutteringen til barnehage. Se 

også omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for Kunnskapsdepartementet.  

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg  

I statsbudsjettet for 2009 ble det innført en åtteårig ordning med rentekompensasjon til 

investering og rehabilitering av skole- og svømmeanlegg. Regjeringen foreslår en 

investeringsramme på 1,5 mrd. kroner i 2016. Med dette forslaget er hele investeringsrammen 

på 15 mrd. kroner faset inn i budsjettet. Se også omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for 

Kunnskapsdepartementet.  

Ny naturfagstime  

Regjeringen foreslår å øke timetallet i naturfag med én uketime fra høsten 2016 på 5.-7. trinn. 

Forslaget er en del av Regjeringens realfagsstrategi og skal gi bedre tid til variert opplæring. 

Kommunene kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 77,6 mill. kroner. Se 

også omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for Kunnskapsdepartementet.  

Integrering  

På integreringsområdet foreslår Regjeringen å styrke de økonomiske virkemidlene for å øke 

bosettingen av flyktninger i kommunene ved et ekstratilskudd på 50 mill. kroner til 

kommuner ved bosetting av flyktninger. Det foreslås videre å styrke det særskilte tilskuddet 

for bosetting av enslige, mindreårige flyktninger med 25 mill. kroner. Se også omtale i Prop. 

1 S (2015–2016) for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
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DEL 2   DRIFTSBUDSJETT 2016 
 

2.1  Inntektsforutsetninger 
 

Inntektssystemet 

Frie inntekter består av 46 % rammetilskudd og 54 % skatteinntekter. I 2016 blir 

kommunesektorens frie inntekter anslått til om lag 342,6 mrd. kroner. Frie inntekter utgjør 

sammen med momskompensasjon ca. 80 % av de samlede inntektene til kommunesektoren. 

Dette er inntekter som kommunene fritt kan råde over, uten andre føringer fra staten enn 

gjeldende lover og regelverk.  

I 2016 blir det lagt opp til en reell vekst i frie inntekter på 1,4 %, som er beregnet ut fra 

regnskapet for 2015.  Prisstigningen er beregnet til 2,7 % i 2016. 

Nivået på de frie inntektene blir bestemt på grunnlag av pris- og lønnsvekst, vekst i frie 

inntekter, innlemming av øremerkede tilskudd, satsinger over rammetilskuddet og korreksjon 

av rammetilskuddet for oppgaveendringer. Når nivået på de samlede frie inntekter for 2016 er 

fastsatt, beregnes størrelsen på det samlede rammetilskuddet ved å trekke anslaget for 

skatteinntekter fra nivået på de samlede frie inntekter. 

 

Det overordna formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetninger for å gi 

et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere 

Ved fordeling av rammetilskudd tas det hensyn til strukturelle forskjeller i kommunenes  

kostnader (utgiftsutjevning) og forskjeller i skatteinntektene (skatteutjevning). Omfordelingen 

som følger av utgifts- og skatteutjevningen blir utført i innbyggertilskuddet. 

Utgiftsutjevningen er begrunnet med at demografiske, geografiske og sosiale forhold gir 

strukturelle kostnadsforskjeller som kommunene i liten grad kan påvirke. For at kommunene 

skal ha mulighet til å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere, må en ta hensyn til 

slike strukturelle kostnadsforskjeller når de økonomiske rammene for den enkelte kommune 

blir fastsatt. Eksempler på denne typen kostnadsforskjeller er ulik aldersfordeling eller 

reiseavstand innenfor kommunen. For å oppnå en rimelig utjevning av de økonomiske 

forutsetningene utjevnes også inntektene. 

Skatteutjevningen omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteytere samt 

naturressursskatt fra kraftforetak. 

 

Inntektssystemet inneholder også tilskudd som utelukkede er grunngitt ut fra 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 forhold som ikke blir fanget 

opp i den faste delen av inntektssystemet. 
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Rammetilskuddet 

Beregning av rammetilskuddet er gjort med basis i Grønt heft – Beregningsteknisk 

dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2015-2016).   

 

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 2016 er (innbyggertall pr.  01.01.15): 

Kommuner i: Kroner per innbygger 

Nordland og Namdalen 1 689 

Troms utenfor tiltakssonen 3 239 

Tiltakssonen i Troms 3 816 

Finnmark 7 909 

 

Alstahaug kommune får  1689 x 7454  = 12 589 806 kroner i Nord-Norge- og 

Namdalstilskudd. 

 

Innbyggertilskudd før omfordeling 

Innbyggertilskudd blir først fordelt med et likt beløp per innbygger pr. 1. juli 2015 . Dette 

beløpet er 22 668 kroner i 2015.  

For Alstahaug kommune utgjør dette:  

22 415 kroner * 7 454 innbyggere = 168 967 272 kroner. 

 

 



 

Økonomiplan 2016-2019  |  Alstahaug kommune 

25 av 162 

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 er 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. 

Tabell for beregnet utgiftsutjevning 

  Kriterium Vekt  Indekskri

terium 

 Pst.utslag Kr. pr. 

innb.  

1000 

kr. 

1 Innbyggere 0-1 år 0,0055 * 0,95016 =  -0,03%   -13     -98 

2 Innbyggere 2-5 år 0,1268 * 0,86727 =  -1,68% -809 -6034 

3 Innbyggere 6-15 år 0,2880 * 0,97221 =  -0,80% -385 -2869 

4 Innbyggere 16-22 år 0,0210 * 1,09787 =   0,21%    99    737 

5 Innbyggere 23-66 år 0,0938 * 0,97654 =  -0,22%  -106   -789 

6 Innbyggere 67-79 år 0,0453 * 1,17651 =   0,80%   385  2867 

7 Innbyggere 80-89 år 0,0693 * 1,02596 =   0,20%    99    734 

8 Innbyggere 90 år og over 0,0464 * 0,67090 =  -1,53% -734 -5474 

9 Indeks landbrukskriterium 0,0029 * 1,24941 =   0,07%    35    259 

10 Indeks reiseavstand 0,0132 * 1,46054 =   0,61%  292  2179 
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11 Indeks reiseavstand 

nabokrets 

0,0132 * 1,00416  =   0,01%     3      20 

12 Indeks basisbehov 0,0226 * 1,62665 =   1,42%   681 5077 

13 Innvandrere 6-15 år 0,0083 * 1,44039 =   0,37%   176 1310 

14 Norskfødte m/ 

innvandrerbakgrunn 6-15 år 

0,0009 * 0,12912 =  -0,08%   -38  -281 

15 Dødelighetskriterium 0,0460 * 1,15564 =    0,72%  344 2567 

16 Barn 0-15  m enslig 

forsørger 

0,0115 * 1,15909 =    0,18%    88  656 

17 Lavinntektskriteriet 0,0062 * 0,82667 =    -0,11%   -52 -385 

18 Uføre 18-49 år 0,0046 * 1,36622 =     0,17%    81   604 

20 Flyktninger uten 

integreringstilskudd 

0,0047 * 0,50109 =    -0,08%  -38 - 281 

21 Opphopingsindeks 0,0139 * 0,68176 =    -0,44% -213 -1586 

22 Urbanitetskriteriumet 0,0177 * 0,69178 =    -0,55% -262 -1956 

23 Pu- 16 år og over 0,0461 * 1,50012 =     2,31% 1109  8266 

24 Ikke gifte 67 år og over 0,0437 * 1,09812 =    0,43%   206  1537 

25 Barn 1 år uten kontanstøtte 0,0296 * 1,02347 =    0,07%     33    249 

26 Innbyggere med høyere utd. 0,0188 * 0,84033 =  -  0,30%   -144 -1076 

 Sum 1,000  1,01582      1,58%   761 5673 

Landsgjennomsnittet = 1,0000. 

Alstahaug kommune får  5 673 000 kroner i utgiftsutjevning for 2016. 
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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 2015 til 2016  er på landsbasis 202 kroner per innbygger. Dette 

innebærer at kommuner som har en vekst i rammetilskuddet som er lavere enn -98 kroner per 

innbygger, vil bli kompensert opp til denne vekstgrensen. 

Alstahaug kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2015 til 2016 er 216  kroner per innbygger, 

og kommunen får derfor kompensert kr. 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 2016 er trekket på -57  kroner per innbygger.  

Inntektsgarantitilskudd til Alstahaug kommune 

Inntektsgarantitilskudd per innbygger 0 kr 

Finansiering per innbygger -57 kr 

Inntektsgarantitilskudd, inkl. finansiering per innbygger -57 kr 

Inntektsgarantitilskudd, inkl. finansiering totalt 494* 7 454 innbyggere 

= -427 000 kr 

 

Tilskudd med særskilt fordeling  

Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en særskilt 

fordeling.  

 

 



 

Økonomiplan 2016-2019  |  Alstahaug kommune 

28 av 162 

Saker med særskilt fordeling for Alstahaug kommune:  

Enkeltsaker Fordeling beløp 

Helsestasjon/ skolehelsetjeneste 947 000 kr 

Utdanning deltidspersonell 128000 kr  

Sum tilskudd med særskilt fordeling Alstahaug kommune 1 075 000 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 

Vanlig undervisning -84 500  0 = 0 kr 

Spesialskoler -276 200  0 = 0 kr 

Skoler med opphold -291 800 0 = 0 kr 

Totalt trekk for Alstahaug = 0 kr 

 

Alstahaug kommune blir trukket med 82 000 kroner.  
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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 

1 581 826 180 * 0,00146 = 2 308 000 kr 

Dette gir for Alstahaug kommune: 

 Trekk for elever i statlige og private skoler 0 kr 

+ Landssum fordelt etter kostnadsnøkkelen 2 308 000 kr 

= Omfordeling statlige og private skoler 2 308 000 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 kroner 1 547 000  i 2016. 

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. 

Skjønnstilskudd til Alstahaug kommune = 1 547 000 kroner  

Totalt rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning 

Nord-Norge tilskudd                                                                        12 589 806 

Innbyggertilskudd                                                                         168 967 272 

Utgiftsutjevning                                                                                 5 673 000 

INGAR                                                                                                -427 000  

Tilskudd med særlig fordeling                                                           1 075 000 

Statlige og frittstående skoler                                                             2 308 000    

Skjønnstilskuddet                                                                               1 548 000 

Totalt rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning                              191 734 078 
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Skatt og inntektsutjevning 
 

Skatt 

Forslag til kommunale og fylkeskommunale skattører er fremmet i St.prp. nr. 1 (2015-2016) 

Skatte-, avgifts- og tollvedtak.   

 

Skatt for Alstahaug er for 2016 beregnet til   169 584 000 kroner.  

 

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 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 2016, når endelige skattetall for 2015  foreligger.  

Netto inntektsutjevning er for Alstahaug kommune i 2016 beregnet til  27 284 000  kroner 

med skatteinngang stor kr. 169 584 000. 

 

OPPSUMMERING  SKATT OG RAMMETILSKUDD (avrundet) 

Rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning    191 734 000 

Skatt på inntekt og formue                          169 584 000  

Netto inntektsutjevning                                        27 284 000  

Sum    (avrundet)                                       388 602 000 
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2.2 Utgiftsforutsetninger 

 

Lønnsvekst. 

I statsbudsjettet er det beregnet en årslønnsvekst på 2,7  % som det er tatt utgangspunkt i her. 

Lønnveksten er budsjetter på de enkelte lønnsarter. 

  

Prisvekst  

I Statsbudsjettet antar at prisene (konsumprisindeksen) vil øke med 2,7 prosent i 2016. 

Pensjonsutgifter 

Prosentsatsen er regulert i tråd med oppgaver fra Kommunal Landspensjonskasse og Statens 

Pensjonskasse om forventede pensjonskostnader i 2016. Anslagene er noe usikre og er basert 

på forventninger om rente, avkastning, lønnsvekst og G-regulering  

 

 
 

2.3 Oversikt over finansområdet 
 

Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

 Finansieringstransaksjoner  

Sum utgifter  59 136 109 44 564 000 44 384 000 

Sum inntekter  -445 934 140 -448 925 062 -462 745 778 

Netto utgift  -386 798 031 -404 361 062 -418 361 778 

 

 

Frie inntekter 

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er budsjettert med kr. 388 602  000 000 i henhold til 

spesifikasjon under avsnitt 2.1.  

Eiendomsskatt 

Eiendomsskatt er budsjettert med ca. kr. 28,2 millioner. Det er her forutsatt 7 promille for 

næring og økning fra  3,9 promille  til 4,5  promille for private.  
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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 ansvarssteder og inntektsført på ansvarssted 8099.  Føringene er 

tekniske og gir derfor ingen resultateffekt.  For 2016 er det budsjettert med kr. 24 634 000. 

 

Renter 

Det er budsjettert med ca.  kr. 17,4 mill. kr i .renteutgifter for 2016. Det er her lagt til grunn 

en gjennomsnittlig rente på 2,25 %. Kommunen har pr. utgangen av 2015 i overkant av 752 

millioner kroner i lånegjeld ekskl. etableringslån. Det er rentebinding på ca. 40 % 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. 4 000 000. Dette etter 

opplysninger fra selskapet som tilsier et lavere utbytte enn i år. Helgelandskraft A/S  betaler 

også rente og avdrag på et ansvarlig lån stort 400 mill. kr. f.o.m. 2007.  Alstahaug  

kommunes andel (10,1 %) er for 2016 er på ca. 3,0  mil. kr.  Disse inntektene er skal etter 

gjeldende regelverk benyttes i investeringsbudsjettet. For 2016 er disse midlene foreslått 

benyttet til underskudd  fjernvarme og egenkapitaltilskudd KLP, tiltak som kommunen ikke 

har anledning til lånefinansiere men som skal føres i investeringsregnskapet. Det resterende er 

forutsatt avsatt på ubundet investeringsfond. 

 

Avdrag på lån 

Avdrag er budsjettert med kr. 26 964 000 i 2016.   

  

Bruk av disposisjonsfond 
Budsjettet er saldert med bruk av disposisjonsfond på kr 10 029 778 i 2016. Situasjonen er nå 

den at kommunen har et økende   premieavvik i balansen .Dette får likviditetsmessige 

konsekvenser. Videre er amortiseringstiden for nye premieavvik redusert til 7 år. Kommunen 

vil derfor få økte pensjonskostnader i årene  framover, noe en bør tilstrebe å bygge opp fond 

for å dekke. Amortisert premieavvik utgjorde pr. utgangen av 2015 ca. 45 millioner kroner. 
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2.5 Hovedoversikt drift 
 

Beskrivelse Regnskap 

2014 

Budsjett  

2015 

Budsjett  

2016 

 Alstahaug  

Brukerbetalinger  -16 743 254 -17 727 439 -17 273 739 

Andre salgs- og leieinntekter  -56 576 016 -59 911 766 -65 495 374 

Overføringer med krav til motytelse  -84 785 773 -66 140 771 -66 828 123 

Rammetilskudd  -216 862 848 -210 211 000 -219 018 000 

Andre statlige overføringer  -52 086 188 -38 965 220 -55 755 420 

Andre overføringer  -5 768 634 -2 749 000 -3 366 310 

Skatt på inntekt og formue  -151 379 834 -163 376 000 -169 584 000 

Eiendomsskatt  -21 825 345 -22 596 000 -28 250 000 

Andre direkte og indirekte skatter  0 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -606 027 892 -581 677 196 -625 570 966 

Lønnsutgifter  323 127 115 330 239 108 348 303 439 

Sosiale utgifter  56 521 263 61 477 001 60 317 841 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod  85 979 308 88 273 616 97 295 753 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod  88 819 762 79 417 653 92 794 583 

Overføringer  41 303 908 22 958 512 25 748 360 

Avskrivninger  22 561 305 25 235 728 24 634 000 

Fordelte utgifter  -16 153 097 -17 612 792 -25 590 046 

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  602 159 564 589 988 826 623 503 930 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  -3 868 328 8 311 630 -2 067 036 
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Beskrivelse Regnskap 

2014 

Budsjett  

2015 

Budsjett  

2016 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -12 112 644 -8 200 000 -8 240 000 

Gevinst på finansielle instrumenter  0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån  -54 969 -800 000 -200 000 

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)  -12 167 613 -9 000 000 -8 440 000 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  17 065 471 20 016 000 17 436 000 

Tap på finansielle instrumenter  0 0 0 

Avdrag på lån  22 412 101 24 564 000 26 964 000 

Utlån  -11 133 320 000 220 000 

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  39 466 439 44 900 000 44 620 000 

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  27 298 826 35 900 000 36 180 000 

Motpost avskrivninger  -22 561 304 -25 235 728 -24 634 000 

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  869 194 18 975 902 9 478 964 

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk  -11 609 012 0 0 

Bruk av disposisjonsfond  -7 450 263 -17 128 334 -10 029 778 

Bruk av bundne fond  -3 980 100 -2 305 046 -1 160 450 

Bruk av likviditesreserve  0 0 0 

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  -23 039 375 -19 433 380 -11 190 228 

Overført til investeringsregnskapet  0 0 0 

Dekning av tidligere års merforbruk  0 0 0 

Avsetninger til disposisjonsfond  11 609 012 0 0 

Avsetninger til bundne fond  4 757 585 457 478 1 711 264 
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Beskrivelse Regnskap 

2014 

Budsjett  

2015 

Budsjett  

2016 

Avsetninger til likviditetsreserven  0 0 0 

SUM AVSETNINGER (K)  16 366 597 457 478 1 711 264 

REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  -5 803 584 0 0 

 

 

 

 

 

2.6 Budsjettskjema 1A 
 

Beskrivelse Regnskap 

2014 

Budsjett  

2015 

Budsjett  

2016 

 Alstahaug  

Skatt på inntekt og formue  -151 379 834 -163 376 000 -169 584 000 

Ordinært rammetilskudd  -216 862 848 -210 211 000 -219 018 000 

Skatt på eiendom  -21 825 345 -22 596 000 -28 250 000 

Andre direkte eller indirekte skatter  0 0 0 

Andre generelle statstilskudd  -52 086 188 -38 965 220 -55 755 420 

Sum frie disponible inntekter  -442 154 215 -435 148 220 -472 607 420 

Renteinntekter og utbytte  -12 112 644 -8 200 000 -8 240 000 

Gevinst på finansielle instrumenter  0 0 0 

Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter  17 065 471 20 016 000 17 436 000 

Tap på finansielle instrumenter  0 0 0 
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Beskrivelse Regnskap 

2014 

Budsjett  

2015 

Budsjett  

2016 

Avdrag på lån  22 412 101 24 564 000 26 964 000 

Netto finansinntekter/-utgifter  27 364 928 36 380 000 36 160 000 

Dekning av tidl års regnskm merforbruk  0 0 0 

Til bundne avsetninger  4 757 585 457 478 1 711 264 

Til ubundne avsetninger  11 609 012 0 0 

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk  -11 609 012 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger  -7 450 263 -17 128 334 -10 029 778 

Bruk av bundne avsetninger  -3 980 100 -2 305 046 -1 160 450 

Netto avsetninger  -6 672 778 -18 975 902 -9 478 964 

Overført til investeringsbudsjettet  0 0 0 

Til fordeling drift  -421 462 065 -417 744 122 -445 926 384 

Sum fordelt til drift fra skjema 1B  415 658 481 417 744 122 445 926 384 

Merforbruk/mindreforbruk  -5 803 584 0 0 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Økonomiplan 2016-2019  |  Alstahaug kommune 

37 av 162 

2.7 Budsjettskjema 1B Fordelt til drift 
 

Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

 Sekretariat info arkiv  

Sum utgifter  6 709 698 7 668 245 7 279 003 

Sum inntekter  -463 964 -747 610 -761 648 

Netto utgift  6 245 734 6 920 635 6 517 355 

 Rådmannen  

Sum utgifter  3 454 331 2 484 139 2 609 250 

Sum inntekter  -1 080 555 -975 000 -975 000 

Netto utgift  2 373 776 1 509 139 1 634 250 

 IKT  

Sum utgifter  9 875 515 9 138 919 9 288 939 

Sum inntekter  -5 425 275 -3 913 682 -4 152 429 

Netto utgift  4 450 240 5 225 237 5 136 510 

 Personalkontoret  

Sum utgifter  5 066 985 5 007 570 5 277 780 

Sum inntekter  -1 248 445 -969 762 -1 461 385 

Netto utgift  3 818 540 4 037 808 3 816 395 

 Økonomiavdelingen  

Sum utgifter  8 126 578 9 074 666 8 907 233 

Sum inntekter  -5 396 883 -5 086 615 -4 955 626 

Netto utgift  2 729 695 3 988 051 3 951 607 
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Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

 Bygg og eiendom  

Sum utgifter  41 122 991 45 988 126 50 178 660 

Sum inntekter  -14 662 277 -13 480 089 -16 304 129 

Netto utgift  26 460 714 32 508 037 33 874 531 

 Kultur  

Sum utgifter  9 222 759 0 0 

Sum inntekter  -2 863 480 0 0 

Netto utgift  6 359 279 0 0 

 Adm.undervisning og barnehage  

Sum utgifter  3 598 882 4 059 278 3 834 801 

Sum inntekter  -320 854 -400 000 -400 000 

Netto utgift  3 278 028 3 659 278 3 434 801 

 Sandnes barnehage  

Sum utgifter  6 603 498 6 607 093 6 862 181 

Sum inntekter  -1 953 094 -1 339 000 -1 339 000 

Netto utgift  4 650 404 5 268 093 5 523 181 

 Stamnes barnehage  

Sum utgifter  4 106 180 4 277 591 4 107 901 

Sum inntekter  -1 012 282 -726 000 -880 000 

Netto utgift  3 093 898 3 551 591 3 227 901 
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Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

 Ura barnehage  

Sum utgifter  7 938 594 8 037 987 8 182 432 

Sum inntekter  -1 846 167 -1 615 000 -1 775 000 

Netto utgift  6 092 427 6 422 987 6 407 432 

 Barnehager generelt  

Sum utgifter  5 096 104 5 518 483 5 242 130 

Sum inntekter  -821 292 -1 100 000 -700 000 

Netto utgift  4 274 812 4 418 483 4 542 130 

 Ikke kommunale barnehager  

Sum utgifter  32 430 624 28 910 000 36 510 000 

Sum inntekter  -170 282 150 000 150 000 

Netto utgift  32 260 342 29 060 000 36 660 000 

 Skoler generelt  

Sum utgifter  5 642 987 3 766 131 5 998 413 

Sum inntekter  -3 421 090 -3 785 200 -3 690 000 

Netto utgift  2 221 897 -19 069 2 308 413 

 Austø skole  

Sum utgifter  3 256 054 3 786 459 2 573 743 

Sum inntekter  -70 650 -22 000 -22 000 

Netto utgift  3 185 404 3 764 459 2 551 743 
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Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

 Bjarnetjønna skole  

Sum utgifter  25 707 808 26 106 005 24 277 677 

Sum inntekter  -3 895 681 -2 591 193 -2 599 193 

Netto utgift  21 812 127 23 514 812 21 678 484 

 Mindland barnehage  

Sum utgifter  634 528 659 719 0 

Sum inntekter  -122 034 -31 000 0 

Netto utgift  512 494 628 719 0 

 Sandnes barneskole  

Sum utgifter  16 162 620 16 970 145 16 173 317 

Sum inntekter  -2 611 836 -1 821 556 -1 821 556 

Netto utgift  13 550 784 15 148 589 14 351 761 

 Sandnessjøen ungdomsskole  

Sum utgifter  26 147 056 26 015 127 23 726 842 

Sum inntekter  -2 541 945 -1 171 000 -1 342 000 

Netto utgift  23 605 111 24 844 127 22 384 842 

 Søvik oppvekstsenter  

Sum utgifter  13 380 442 13 059 109 13 922 909 

Sum inntekter  -2 874 760 -1 402 180 -1 522 180 

Netto utgift  10 505 682 11 656 929 12 400 729 

 

 



 

Økonomiplan 2016-2019  |  Alstahaug kommune 

41 av 162 

Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

 Tjøtta oppvekstsenter  

Sum utgifter  7 991 134 8 488 259 7 969 099 

Sum inntekter  -539 253 -387 090 -353 090 

Netto utgift  7 451 881 8 101 169 7 616 009 

 Ura skole  

Sum utgifter  15 937 843 15 896 077 15 951 443 

Sum inntekter  -2 779 024 -1 343 720 -1 168 720 

Netto utgift  13 158 819 14 552 357 14 782 723 

 Voksenopplæring  

Sum utgifter  12 465 448 13 533 566 12 942 648 

Sum inntekter  -9 444 312 -9 840 000 -10 290 000 

Netto utgift  3 021 136 3 693 566 2 652 648 

    

 Kulturskolen  

Sum utgifter  5 554 394 4 830 827 4 847 208 

Sum inntekter  -2 259 679 -2 343 000 -2 343 000 

Netto utgift  3 294 715 2 487 827 2 504 208 

 PP-tjenesten  

Sum utgifter  8 273 920 8 144 389 6 941 965 

Sum inntekter  -5 073 874 -5 116 000 -3 716 000 

Netto utgift  3 200 046 3 028 389 3 225 965 
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Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

 Kultur  

Sum utgifter  1 252 319 16 174 036 19 839 166 

Sum inntekter  -211 564 -8 057 500 -11 413 463 

Netto utgift  1 040 755 8 116 536 8 425 703 

 Bosetting av mindreårige flyktninger  

Sum utgifter  18 060 950 17 682 821 20 172 977 

Sum inntekter  -19 111 083 -17 721 559 -20 593 370 

Netto utgift  -1 050 133 -38 738 -420 393 

 Helse  

Sum utgifter  46 473 191 42 930 360 47 712 877 

Sum inntekter  -15 570 304 -12 109 700 -13 353 700 

Netto utgift  30 902 887 30 820 660 34 359 177 

 Nav Alstahaug  

Sum utgifter  32 682 898 28 618 862 38 541 858 

Sum inntekter  -34 052 445 -22 980 000 -33 000 000 

Netto utgift  -1 369 547 5 638 862 5 541 858 

 Barne- og ungdomsvern  

Sum utgifter  15 749 194 15 400 000 16 400 000 

Sum inntekter  0 0 0 

Netto utgift  15 749 194 15 400 000 16 400 000 
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Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

 Pleie og omsorg  

Sum utgifter  92 986 303 79 128 146 82 951 677 

Sum inntekter  -20 788 493 -16 854 665 -16 929 975 

Netto utgift  72 197 810 62 273 481 66 021 702 

 Tjeneste for funksjonshemmede  

Sum utgifter  42 136 509 47 561 798 49 703 265 

Sum inntekter  -14 519 513 -13 290 000 -14 240 000 

Netto utgift  27 616 996 34 271 798 35 463 265 

 Brann og beredskap  

Sum utgifter  9 779 540 9 531 635 10 149 874 

Sum inntekter  -2 975 282 -2 984 532 -2 549 679 

Netto utgift  6 804 258 6 547 103 7 600 195 

 Kommunalteknisk avdeling  

Sum utgifter  55 594 826 53 272 916 54 488 188 

Sum inntekter  -48 582 973 -47 195 195 -48 222 863 

Netto utgift  7 011 853 6 077 721 6 265 325 

 Plansektor  

Sum utgifter  8 701 251 7 363 194 10 844 280 

Sum inntekter  -6 767 680 -4 710 500 -8 150 907 

Netto utgift  1 933 571 2 652 694 2 693 373 
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Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

 Landbruk og miljø  

Sum utgifter  2 944 531 2 934 348 3 046 114 

Sum inntekter  -1 024 679 -900 520 -900 520 

Netto utgift  1 919 852 2 033 828 2 145 594 

 Næringsarbeid  

Sum utgifter  2 637 784 3 074 208 3 052 923 

Sum inntekter  -886 633 -803 000 -803 000 

Netto utgift  1 751 151 2 271 208 2 249 923 

 Tilskudd interkommunale selskap  

Sum utgifter  10 951 944 10 385 612 10 532 467 

Sum inntekter  -271 490 -60 916 -100 029 

Netto utgift  10 680 454 10 324 696 10 432 438 
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2.8 Stab, støttefunksjoner, politiske utvalg, mv.  
 

Sekretariat/Info/Arkiv 
 

Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

 Sekretariat info arkiv  

Sum utgifter  6 709 698 7 668 245 7 279 003 

Sum inntekter  -463 964 -747 610 -761 648 

Netto utgift  6 245 734 6 920 635 6 517 355 

 

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 5.5 stillinger. Det ble redusert med 0,5 % stilling i forbindelse med 

vedtak ØP 2015-2018. 

 

Driftsbudsjett 2016:  

Det er lagt inn en reduksjon på tjenesten infotorget tilsvarende 50 % stilling, med virkning fra 

1.07.16. Dette vil bety bl.a. redusert åpningstid på henvendelser rådhuset og at henvendelser vil i 

større grad enn tidligere gå direkte til saksbehandler.  

Planen var at en i 2015 at arkivet skulle bli fullelektronisk for å få en bedre ressursutnytting. Dette 

har tatt lengre tid enn planlagt. Prosjektet er igangsatt sammen med de andre kommunene i 

HALD, og målet er at fullelektronisk arkiv skal være implementert sommer 2016. 

Ansvarssted 1020 Politiske utvalg er for perioden redusert på kr 200 000, med bakgrunn i 

regnskap for 2014 og 2015 pr 1.10. 
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Rådmannens kontor  

 

Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

 Rådmannen  

Sum utgifter  3 454 331 2 484 139 2 609 250 

Sum inntekter  -1 080 555 -975 000 -975 000 

Netto utgift  2 373 776 1 509 139 1 634 250 

 
Ansvarssted 1100 består av:  

 

Administrasjonssjef og ass. adm. sjef. 

  

 

Driftsbudsjett 2016:  

 

Det er ikke foretatt endringer. 

 

 

 

Personal/lønn/kantine/AMU 
 

Budsjett/regnskap 

Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

 Personalkontoret  

Sum utgifter  5 066 985 5 007 570 5 277 780 

Sum inntekter  -1 248 445 -969 762 -1 461 385 

Netto utgift  3 818 540 4 037 808 3 816 395 

 

 

Ressursinnsats  

I 2015 hadde personal følgende personalressurs;  

 Personal/lønn: 2 årsverk på lønn, og 1 årsverk på personal.  

 Frikjøp tillitsvalgte: 1,2 årsverk ansvar 1200  
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 Ass. adm. sjef har personalsjefansvaret  

 

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. Lønns- og 

personalavdelingen leverer tjenester innen følgende hovedområder: 

 Lønn 

 Overordna HMS 

 Pensjon 

 Forhandlinger 

 Rekruttering/ansettelser 

 Kompetanseutvikling 

 Overordna sykefraværsoppfølging/nærværsarbeid 

 Personalsaker 

 

Alstahaug kommune er en stor bedrift med ca. 600 fast ansatte med totalt ca. 950 

lønnsutbetalinger pr. måned. Lønnsbudsjett utgjør ca. 2/3 av budsjettet.  

Dette bør innebære at god forvaltning innen personal og lønn er viktig.  

En vil anbefale at det satses på følgende i 2016:  

 Implementering av ny og revidert beredskapsplan.  

 Revidering av etiske retningslinjer 

 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  

 Oppfølging av og å effektivisere HMS-arbeidet  

 

Driftsbudsjett 2016:  

Det er lagt inn kr 100 000,- for leasingavtaler i forbindelse med innkjøp av dataverktøy.  

 

Kantine 
 

Driftsbudsjett 2016:  

I forbindelse med arbeidet med integreringsplanen i kommunen, er det opprettet flere språk- og 

arbeidspraksisplasser i kommunen. Rådhuskantinen er en arena som fungerer godt til dette 

formålet. Driften av kantina finansieres derfor gjennom overføring av introduksjonstilskudd, og 

kantinedriften belaster dermed ikke det ordinære driftsbudsjettet i kommunen. 

 

Tiltak 2016:  
Utgift Bedriftshelsetjeneste er redusert med kr 75 000,-. 
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IKT 
 

Budsjett/regnskap Beskrivelse Regnskap2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

 IKT  

Sum utgifter  9 875 515 9 138 919 9 288 939 

Sum inntekter  -5 425 275 -3 913 682 -4 152 429 

Netto utgift  4 450 240 5 225 237 5 136 510 

 

Personalinnsats 

Enheten drifter alle HALD-kommunene og til det har vi 4,5 årsverk + to lærlinger. I tillegg 

har vi satt ut datadrift av skolene som tilsvarer ca. 1 årsverk i innleid kapasitet.  

 

Framtidige utfordringer 

 Ferdigstille sak/arkiv prosjekt (fulldigital kommune)  

 Vedlikeholde og sikre stabil drift av datasystemene 

 Møte det stadig økende lagringsbehovet og backup  

 Sikre stabilt trådløs og kablet infrastruktur 

 Oppgraderinger av kjernesystem for brukertilgang 

 Prosjektere et kostnadseffektivt og brukervennlig telefoni system for HALD-

kommunene 

 

IKT investeringer i HALD      

Bytte av brannmurer 215 000 43 000 86 000 43 000 43 000 

Diverse oppgraderinger 250 000 50 000 100 000 50 000 50 000 

Hjemmeside 180 000 45 000 45 000 45 000 45 000 

Forprosjekt ny 

telefoniløsning 

120 000 24 000 48 000 24 000 24 000 

ESA integrasjon 105 000 21 000 42 000 21 000 21 000 

Kommune TV 375 000 125 000  125 000 125 000 

Totalt 1 245 000 308 000 321 000 308 000 308 000 
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Bygg- og eiendom 
 

Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

 Bygg og eiendom  

Sum utgifter  41 122 991 45 988 126 50 178 660 

Sum inntekter  -14 662 277 -13 480 089 -16 304 129 

Netto utgift  26 460 714 32 508 037 33 874 531 

 

Oppgaver 
Bygg og eiendom har ca. 80 000m2 bygningsmasse å drifte. I tillegg er enheten ansvarlig for 

gjennomføring av byggeprosjekter, administrering av startlån, bostøtte og innleie /utleie av lokaler for 

driftsenhetene samt salg av kommunale bygg. Til oppgavene disponerer enheten 28 årsverk. 

 

Regnskap 
Innenfor drift viser regnskapet balanse. 

 

Oppgaver i år 

 Gjennomføring av kulturbadet 

 Gjennomføring av avlastningsbolig Haugerud 

 Oppstart boligkontor 

 Oppstart ombygging Ungdomsskolen 

 Oppstart IK Bygg, Internkontrollsystem 

 Innføring av Facilit, bygg forvaltningssystem 

 Oppstart utredning diverse prosjekt 

 

 

 

 

 

 

 



 

Økonomiplan 2016-2019  |  Alstahaug kommune 

50 av 162 

Framtidige utfordringer 

 Ferdigstille pågående renovering ved ungdomsskolen 

 Gjennomføre nybygging i Fogd Falks gt. 

 Ombygging Tjøtta eldresenter til selvstendige boenheter 

 Videre å utvikle avlastningsenheter på Haugerud 

 Omsorgsbolig til erstatning for Andvågen 

 Avhende ubenyttet og ukurante bygg. 

 Gjennomføre videre idriftsetting av IK Bygg 

 Gi bedre service i forbindelse med helgeaktiviteter knyttet til bruk av kommunale bygg 

 Øke innsatsen på forebyggende vedlikehold ved ekstrabevilgning fra staten 

 Framskaffe permanente lokaler for voksenopplæringen 

 

 

Generelt  
Det er innført driftsavtaler med brukerne av skolene, noe som ønskes gjennomført også for 

kommunens øvrige formålsbygg. Dette er en utfordrende prosess hvor brukerne må ta større ansvar for 

driftsoppgaver som tidligere har vært utført av bygg og eiendom, men som nå overføres til bruker.  

I forhold til volum reduserte enheten bemanningen både innenfor renhold og drift i 2015. Enheten må 

fortsette med opplæring og kompetansebygging både innenfor byggherrefunksjon og FDV(forvaltning 

drift og vedlikehold) 
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Økonomi 
 

Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

 Økonomiavdelingen  

Sum utgifter  8 126 578 9 074 666 8 907 233 

Sum inntekter  -5 396 883 -5 086 615 -4 955 626 

Netto utgift  2 729 695 3 988 051 3 951 607 

 

 

Budsjettet for den felles økonomienheten i HALD. Kommunens utgifter til regnskap, 

budsjett- og økonomiplanarbeid, økonomioppfølging, intern og ekstern rapportering, 

fakturering, overordnet innkjøps- og forsikringsarbeid, skatteinnkreving, m.v.  Budsjettet er 

behandlet av rådmennene i HALD.  En ½ stilling er redusert fra 2015 til 2016. 

 

Nordland Fylkeskommune har sagt opp den felles samarbeidsavtalen om innkjøp med 

kommunene i Nordland. Dette stiller kommunene overfor betydelige utfordringer. 

Rådmennene i HALD ønsker derfor at en evt. ytterligere frigjøring av ressurser skal benyttes 

til styrking av innkjøpsfunksjonen. 

 

 

2.9 Interkommunale selskaper – tilskudd/ kontigenter-
gruppeansvar 499 

 

Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

 Tilskudd interkommunale selskap  

Sum utgifter  10 951 944 10 385 612 10 532 467 

Sum inntekter  -271 490 -60 916 -100 029 

Netto utgift  10 680 454 10 324 696 10 432 438 
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Art 10904 – Kommunal egenandel AFP 

Kommunens utgifter for avgåtte AFPere 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.. Budsjetteres med kr. 417 175,- i  2016 

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 2016 

Art 11850 – Forsikring av personell 

Lovpålagt yrkesskadeforsikring av personell. Dette er ikke oppgavepliktig for den enkelte 

ansatte og skal dermed ikke utgiftsbelastes sosiale utgifter.  

Videreføres med samme tall i 2016 som 2015 kr. 580 000,- Regnskap 2015 viser 511 000,- 

Ny forsikringsavtale forhandles fram i 2015 og vi kan regne med noe prisstigning i den 

forbindelse. 

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.  

Justert ned fra kr. 100 000,- til kr. 60 000, etter regnskapstall for 2015 

Art 11859 – Andre forsikringer 

Her er kommunens forsikring for underslag rettslig erstatning (byggherreansvar) og 

meglerprovisjon 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.  

Ny forsikringsavtale forhandles fram i 2015 og vi kan regne med noe prisstigning i den 

forbindelse. Lagt på 2,5 % prisvekst 

Budsjettert med kr. 475 087,- i 2016 

 

Art 11952 – Kontingenter 

Her budsjetteres kommunens utgifter til KS. Kontingenten til KS har et grunnbeløp samt et 

beløp pr. innbygger.. 

Videre budsjetteres utgifter til kommunens andel av OU-midler. OU-midlene benyttes til 

opplæringstiltak med en fordeling på 70 % til tillitsvalgtopplæring og 30 % til 

arbeidsgiveropplæring. Finansieringen  
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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. 804 000,- i 2016 

Art 13500 - Tilskudd til revisjon 

Budsjettet med kr. 1 566 630,- i 2016 – anslag vekst på 3 % fra 2015 til 2016. 

 

Art 13501 Tilskudd kontrollutvalget  

Budsjettert med kr.  Kr. 312 000,- i 2016. 

Art 13503 Tilskudd Helgeland Regionråd  

Tilskuddet er budsjettert i henhold til styrets budsjettvedtak. Budsjettert tilskudd i 2016 er kr. 

349 215,- 

Art 13708 – Overføring RKK 

Overføringen er budsjettert i forhold til styrets budsjettvedtak. 

Driftstilskudd kr. 663 012 - momskompensasjon kr. 194 000,- som trekkes fra driftstilskudd. 

Budsjettert beløp i 2016 kr. 469 012,- 

 

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. 4 924 948,- 

Tjenesteytingsavtalen er budsjettert med kr. 350 400,- 

Art 14753 – Overføring Petter Dass Eiendom KF  

Videreføres med samme beløp som 2015 kr. 50 000,- 

Art 16902 – Fordelte kostnader 

Fordeling selvkost – Budsjetteres med kr. 100 029,- 
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2.10 Oppvekst og kultur 
 

Omfatter gruppeansvar: 

20: Administrasjon 

21:         Kultur 

22.  Bofellesskapet for enslige mindreårige flyktninger 

23:         Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) 

      24:  Barnehage 

      26:  Grunnskole 

27:    Spesialundervisning  

28:  Voksenopplæring 

29:  Kulturskole 

     

   

 

Tjenesteomfang: 

 367 barn har barnehagetilbud i Alstahaug kommune. 152 av barna er i kommunale 

barnehager.  

 Grunnskolen har 875 elever, fordelt på 7 skoler.  

 178 barn har plass på skolefritidsordninger.  

 Totalt er det 170 elever i voksenopplæringa 

 248 (193 fra Alstahaug) barn og unge får undervisning i kulturskole, i tillegg 

organiserer kulturskolen dirigent for korps og kor.  

 

De store trekkene ved budsjett for oppvekst og kultur. 

Ansvarsområdet 2; oppvekst og kultur, er i økonomisystemet organisert med 56 ulike 

ansvarsområder, fordelt på 18 enheter, samt kommunenivået som eget myndighetsområde.  

 

I budsjettkommentaren her er de ulike tjenesteområdene oppsummert og kommentert på tvers 

av enhetene.  

 

Enhetene er noe ulikt organisert i forhold til tjenesteproduksjon.  

 

Kultur er en enhet som inkluderer både Kulturbadet og øvrig kultur. Kulturskolen er beholdt 

som egen enhet på grunn av at denne driftes i samarbeid med Leirfjord kommune. 
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Utgiften innen hele ansvarsområde 2 fordeler seg slik: 

 
 

 

Oppvekst og kultur har et budsjett totalt på 174,3 mill. Økningen fra 2015 er på 2,4 mill. 

Dette utgjør 1,4 %. Økningen fra budsjett 2015 er på 1,1 % når en tar høyde for at 

Utekontakten er kommet inn fra 2016 med 0,5 mill.  

 

 

Endring i netto kostnad. 

Barnehage er det området som har størst økning innen Oppvekst og kultur. Tilskudd til ikke-

kommunale barnehager er det enkeltområdet med størst økning. 

 

Utekontakten lå ikke under Kultur i budsjett 2015 i Arena. Dette skaper et brudd i 

sammenligning mellom årene.  

 

Økningen på Kultur som vist i tabellen under er mindre enn utgiften utekontakten 

representerer. Sagt på en annen måte så har Kultur i 2016 et netto lavere budsjett enn i 2015. 

Dette kommenteres nærmere under Kultur.    

 

 

OPPVEKST OG KULTUR Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Gruppeart 10 Lønn 158 157 169 936 166 402

Gruppeart 11 Driftsutg 13 679 18 149 19 101

Gruppeart 12 Inventar mv 3 714 4 926 5 271

Gruppeart 13 Kjøp av tj 40 928 35 042 44 815

Gruppeart  14 Overføringer 3 531 4 420 4 438

Gruppeart 15 Finansutg 233 50 50

220 242 232 523 240 077

Gruppeart 16 Salgsinnt -10 676 -17 488 -20 492

Gruppeart 17 Refusjoner -43 000 -35 326 -36 405

Gruppeart 18 Overføringer -6 492 -6 382 -8 846

Gruppeart 19 Finansinntekter -913 -1 468 -75

-61 081 -60 664 -65 818

Sum gruppeart Netto utgift 159 161 171 860 174 258
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Lønn. 

95 % av netto budsjett for Oppvekst og kultur er lønnskostnader. Lønnskostnadene utgjør 70 

% av brutto budsjett. 

 

Skole, barnehage og PPT har til sammen en reduksjon på 7,5 mill på lønn.  

 

Bosetting og kultur har økte lønnskostnader knyttet til økt aktivitet og økt inntekt. Netto 

reduksjon er på ca 3,6 mill. Dette er helårsvirkning av vedtatte tiltak i 2015 og 5 mnd virkning 

av stenging av Austbø skole. Det er i tillegg lagt inn et nytt tiltak for reduksjon på barnehage i 

2016. 

 

Lønnsøkning i 2015 var på 2,7 % og  skulle gitt en økning i budsjett 2016 på 4,6 mill kroner. 

Ut fra nevnte tiltak er det derimot en reduksjon på på 3,6 mill på lønn i forhold til 2015 

Reduksjon /økning innen de ulike tjenesteområder
Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Diff budsjett

Adm 3278 3659 3435 -224

Skole 86099 91541 88384 -3157

SFO 4096 4370 4512 142

Barnehage 56182 55002 61539 6537

PPT 3200 3028 3226 198

Kulturskole 3295 2488 2504 16

VO 3021 3694 2653 -1041

Bosetting -1050 -39 -420 -381

Kultur 7069 8117 8426 309

SUM 165190 171860 174259 2399
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Kommuneadministrasjonen innen oppvekst og kultur 
   

Kommunenivåets fagavdeling innen skole 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 fellesutgifter vedrørende utviklingsprosjekter. Noen av 

disse tiltakene dekkes også av ansvarsområdene 2400 (Barnehager generelt), og 2600 

(Grunnskole generelt). Ansvarsområdene må derfor delvis vurderes samlet. De nevnte 

ansvarsområdene ligger knyttet til undervisningsadministrasjonen. I tillegg sorterer 

støtteteamet for førskolebarn også under undervisningsadministrasjonen. All lærlingelønn 

knyttet til skole og barnehage er samlet felles under ansvar 2400 og/eller 2600. 

 

Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

 Undervisningsadministrasjon  

Sum utgifter  3 599 4 059 3 835 

Sum inntekter  -321 -400 -400 

Netto utgift  3 278 3 659 3 435 

 

 

 

Adm -225

Barnehage -918

Skole -3 750

Voksenopplæring -1 441

Kulturskolen 16

PPT -1 185

Redusert lønnsbudsjett -7 503

Bosetting 1 967

Kultur 1 967

Økt lønnsbudsjett 3 934

NETTO REDUKSJON -3 569
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Endringer i budsjett 2016 

Administrasjonen har en netto reduksjon på kr 225 000. Reduksjonen er knyttet til lønn.  

40 % fagstilling er endret til saksbehandler. Oppgaver knyttet til felles brukertjeneste for 

skolene i HALD vedrørende administrativt skoleprogram og FEIDE ivaretas av 

basisbemanningen på kontoret. 

 

 

Innsatsområdene for administrasjonen er; 

Administrasjonen ivaretar i hovedsak de lovbestemte oppgaver for kommunen som skoleeier, 

barnehageeier, skole- og barnehagefagligmyndighet.  

Den viktigste aktiviteten er: 

 Ledelse og personalarbeid knyttet til 18 enheter 

 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 

 Tilrettelegging for ivaretakelse av lovbestemt rett til barnehageplass. Herunder 

også beregning av finansiering av ikke-kommunale barnehager 

 Oppfølging, veiledning og tilsyn av kommunale og ikke-kommunale barnehager  

 Budsjett- og regnskapsarbeid, herunder oppfølging av økonomi, utarbeide 

søknader for refusjoner og mulige eksterne midler. 

 Fakturering og tildeling av plasser 

 Oppfølging og tilsyn skole, herunder registrering og oppfølging av avvik 

 Pedagogisk utviklingsarbeid innen skole og barnehage, herunder utarbeidelse av 

kommunale planer og oppfølging av kompetanseutvikling, og gjennomføring av 

statlige satsinger. 

 Tverrfaglig arbeid i system og i enkeltsaker. 

 Rapportering og registreringer innen skole, vo, barnehage, kontantstøtte og annet 

der kommunen har plikt til dette. 

 Oppfølging og ledelse av Kulturskolen for Alstahaug og Leirfjord kommune 

 Oppfølging og ledelse av PPT for Ytre Helgeland 

 Oppfølging av regionalt samarbeid for interkommunale tjenester innen 

undervisning og barnehage, herunder Karrieresentret og RKK . 

 Utredninger for politisk behandling.  

 Organisering og oppfølging av lærlinger 

 Organisering i samarbeid med HiNe om praksisplasser for studenter 

  

Utfordringer fremover: 

 Arbeide for kostnadseffektiv drift innen alle tjenesteområder. 

 Utvikle bedre kommunikasjon rundt Tilstandsrapporten for politisk behandling.  

 Administrasjonen ivaretar 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 barnehager, inkludert 

de ikke-kommunale barnehagene. Eksempel på dette er arbeid med styrket 

språkopplæring i barnehage, styrket leseopplæring, redusert antall enkeltvedtak og 
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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.  

 Tilgjengelighet og service på nett er viktig for hele kommunen fremover. Det er 

også en målsetting av flere tjenester skal bli web-baserte innen skole og 

barnehage.   

 

 

PPT 
 

Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

 2900 PP-tjenesten  

Sum utgifter  8 274 8 144 6 942 

Sum inntekter  -5 074 -5 116 -3 716 

Netto utgift  3 200 3 028 3 226 

 

Pedagogisk.-psykologisk tjeneste er en lovpålagt tjeneste hjemlet i opplæringslovens § 5-6. 

Tjenesten skal hjelpe skole og barnehage med tilrettelegging for barn, unge og voksne med 

særlige behov. Videre har PPT en lovpålagt funksjon som sakkyndig før enkeltvedtak om 

spesialundervisning. 

Alstahaug kommune er fra 01.01.13 vertskommune for Ytre-Helgeland PPT. Fordeling av 

driftsutgiftene er fastlagt i politisk vedtatt samarbeidsavtale mellom samarbeidskommunene 

på ytre Helgeland. Netto utgift i tabell under viser Alstahaug kommunes andel av 

driftskostnadene.  

 

Endringer i budsjett 2016 

I 2016 er utgiftsnivået redusert med 1,2 mill gjennom reduserte stillinger. 

 

I 2014 gikk Fylkeskommunen ut av samarbeidet med felles PPT. Dette medfører redusert 

inntekt på ca 1,2 mill. 2015 ble brukt for å omstille drift av tjenesten.  

 

I overgangsfasen ble det budsjettert med fondsmidler. Denne «inntekten» er tatt ut i 2016, slik 

at netto utgift ligger på samme nivå som 2015.  

 

Alstahaug kommune må betale en noe større andel av felles driftskostnad enn i 2015, pga økt 

andel spesialundervisning. 
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Tiltak i økonomiplanperioden 

Det er lagt inn en innsparing i PPT på en 100 % stilling fra 2018. Innsparingen utgjør 700 000 

i lønnskostnad. Etter fordeling med samarbeidskommunene vil netto innsparing for Alstahaug 

kommune være ca 350 000. Tjenesten vil gå ned fra 8 til 7 årsverk 

Tiltaket er begrunnet i forventet redusert barnetall/elevtall i regionen.   

 

 

Barnehage 
 

Rett til barnehageplass er lovbestemt. Fra 1.januar 2009 hadde barn mellom 1-5 år rett til 

barnehageplass. Retten gjelder kun ved søknad til hovedopptak. Alstahaug kommune ivaretar 

sin plikt til å tilby barnehageplasser ved å ha både kommunale og ikke kommunale 

barnehager. 93,5 % av barn med rett til barnehageplass i Alstahaug kommune benyttet seg av 

dette i 2014.  

 

Beskrivelse Regnskap 

2014 

Budsjett 2015 Budsjett 

2016 

 BARNEHAGE 

Sum utgifter  63 445 60 449 66 989 

Sum inntekter  -7 264 -5 447 -5 450 

Netto utgift  56 182 55 002 61 539 

 

 

Alstahaug kommune har pr i dag 3 barnehager som er selvstendige enheter og 2 barnehager i 

oppvekstsenter. Kommunen har i tillegg 5 ikke-kommunale barnehager.  

 

Ca 40 % av alle barn i med barnehageplass er i kommunale barnehager.  

 

Barn over og under 3 år vektes ulikt. I antall plasser er alle barn gjort om til barn over 3 år.  

 

 
 

 

Utgiftene innen barnehageområdet fordeler seg mellom kommunale og ikke-kommunale 

barnehager og spesialpedagogisk hjelp. Spesialpedagogisk hjelp er organisert i gjennom 

støtteteamet og budsjettert her. Herunder ligger også tilskudd til spes.ped.hjelp i ikke-

kommunale barnehager.  

 

 

 

Høst 2015 Antall barn Under 3 år Over 3 år Antall plasser

Kommunale 152 93 59 226,4

Private 215 124 91 314,2

Totalt 367 217 150 540,6
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Fordelingen er satt opp i følgende tabell: 

 

 
 

 

Endringer i budsjett 2016 

Barnehage har økt budsjettet med 6,5 mill. Økning i tilskudd til ikke kommunale barnehager 

utgjør 7,6 mill.  

 

Den reelle økning i tilskudd for ikke kommunale barnehager er på ca 3 mill. De siste 

budsjettreguleringer i 2015 er ikke tatt med i arena, og viser derfor ikke riktig budsjettall for 

2015. Ca 4 mill av de 7,6 er reelt en økning i budsjett 2015. 

 

Kommunale barnehager har redusert budsjett med 0,8 mill. Dette er i hovedsak reduserte 

lønnskostnader ved stenging av Mindland barnehage, samt tiltak Tjøtta barnehage. 

 

Tjøtta barnehage samordnes med Søvik barnehage fra høst 2016. 5 mnd virkning gir en 

reduksjon på 420 000. Tiltaket er en del av tiltaket «Stor omstilling». 

 

Ny makspris på foreldrebetaling er kr 2 655 pr mnd og 29 205 kroner per år. Dette gir noe økt 

salgsinntekter. 

 

Tilskuddet til ikke-kommunale barnehager økes fra 98 til 100 prosent av det de kommunale 

får i 2016. Med adm påslag får ikke-kommunale barnehager 104,2 prosent av regnskapsført 

kostnad for barn i kommunale barnehager. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager er 

beregnet ut fra regnskap 2014 og med høstens antall barn.  

 

 

Tiltak i økonomiplanperioden 

For å redusere kostnadene innen barnehage er lagt inn endring av barnehage driften i 

økonomiplanperioden. Drift av 5 barnehager endres til 2 større barnehager. En i sentrum med 

215 plasser og en på Søvik med 45 plasser. Dette reduseres driftsbudsjettet med 6-7 mill før 

investering. Tjøtta- Søvik er lagt inn i budsjett allerede fra høsten 2016. Endret drift i sentrum 

er lagt inn fra høsten 2018, ut fra beregnet tid for nødvendig tilrettelegging. 

 

Midler for kompetanseutvikling i barnehage på kr 90 000, er lagt inn som årlig satsing fra 

2018. 

 

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Diff. budsjett

Kommunale barnehager 19 106 21 170 20 383 -787

Ikke-kommunale barnehager 32 260 29 060 36 660 7 600

Støtteteamet 4 814 4 772 4 496 -276

Sum 56 180 55 002 61 539 6 537
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Enhetskostnader for barnehage 

 
 

Alstahaug kommune hadde i 2014 en høyere enhetskostnad enn alle sammenligningsgruppene 

i KOSTRA. I 2013 hadde Alstahaug kommune en lavere enhetskostnad enn 

sammenligningsgruppene.  

 

Den kraftige økningen fra 2013 til 2014 er et resultat av et noe større fødselskull i 2012, som 

krevde økning i antall barnehageplasser i 2013. Den fulle kostnadseffekten av dette kom først 

i 2014 ved beregning av tilskudd etter regnskap 2013, samt nytt tilskudd i 2014. 
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Små økninger i kostnaden til de kommunale barnehagene får større økonomiske konsekvenser 

når dette ganges opp i tilskuddet til ikke-kommunale barnehager. Kostnaden i en kommunal 

barnehage kan på denne måten påvirke kostnaden til 2/3 del av barnehageplassene. 

 

 
 

 

 

 
 

Pr i dag er over 60 % av alle barn i barnehage i Alstahaug kommune under 3 år. Dette har stor 

betydning for enhetskostnaden. Et barn under 3 år koster 1,8 mer enn et barn over 3 år. Ved å 

telle plasser og ikke barn, blir enhetskostnaden sammenlignbar. 

 

Enhetskostnaden pr plass i kommunale barnehager varierer fra kr 88 600 til kr 169 600.  

 

Tabellen over viser enhetskostnad for kommunen i de ulike barnehager, beregnet ut fra antall 

plasser, ikke antall barn.  

 

Enhetskostnad pr plass Antallplasser Antall barn Kostnad totalt

2421 SANDNES BARNEHAGE 94900 60 40 5694000

2430 STAMNES BARNEHAGE 96600 39 27 3767400

2440 SØVIK BARNEHAGE 116600 36 24 4197600

2460 TJØTTA BARNEHAGE 169600 11 7 1865600

2480 URA BARNEHAGE 88600 80 54 7088000

2550 IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER105000 314 215 32970000

Budsjett 2015 55582600
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Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager. 

Driftstilskuddet beregnes ut fra regnskapsår 2 år før.  

 

 
 

Beregnet tilskudd for 2016, forutsatt samme antall barn i de ikke-kommunale barnehagene. 

Tilskuddet til ikke-kommunale barnehager økes fra 98 til 100 prosent av det de kommunale 

får i 2016. Med administrativt påslag får ikke-kommunale barnehager 104,2 prosent av 

regnskapsført kostnad for barn i kommunale barnehager. Kapitalkostnad kommer i tillegg og 

beregnes ut fra nasjonal sats. Regelverket for beregning av tilskuddet er igjen endret, slik at 

det er noe usikkerhet til beregnet kostnad. 

 

 
 

Innsatsområder for barnehageområdet 

Det er nasjonalt og kommunalt et fokus på å styrke kvaliteten i barnehagetilbudet. De 

kommunale barnehagene og de fleste ikke-kommunale barnehagene har arbeidet med 

relasjonskompetanse, som regnes som den viktigste faktoren for kvalitet i barnehage.  

 

Utfordringer fremover: 

 Pedagogiske:  

o Styrke kvaliteten i barnehagen gjennom kompetanseheving. Spesielle 

områder her er relasjonskompetanse og språkstimulering 

o Ivaretakelse av minoritetsspråklige barn; organisering for et godt 

pedagogisk tilbud og finansiering av dette. 

 Fysiske rammer:  

 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. 

 Økonomi: 

o Ivaretakelse av retten til barnehageplass på en både faglig og 

kostnadseffektiv måte. Større fleksibilitet gjennom større enheter kan 

demme opp for store variasjoner i enhetskostnad fra år til år. 

o Videreføre vedtak om et årlig hovedopptak. Alternativet er å drifte med 

overkapasitet. 

Driftstilskudd i 2015 Sats Antall Sum

Driftstilskudd små barn 191 457      124 23 740 668         

Driftstilskudd store barn 93 030        91 8 465 730           

+ Kapitaltilskudd per barn 9 500         215 2 042 500           

Pr barn i snitt 159 297       Total kostnad 34 248 898         

Driftstilskudd i 2016 Sats Sats Antall Sum

Driftstilskudd små barn 208 108 124 25 805 392

Driftstilskudd store barn 102 281 91 9 307 571

Kapitaltilskudd per barn 14 100 8 800 215 1 395 900

Pr barn i snitt 169 809 Total kostnad 36 508 863
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Grunnskole 
 

Det er 875 elever i grunnskolen i Alstahaug kommune pr 1.oktober 2015. Dette er 22 elever 

færre enn ved samme tid i 2014. 

2015 var det første året med lavere andel innbyggere i skolealder, enn snittet for landet.   

 

Beskrivelse Regnskap 

2014 

Budsjett 2015 Budsjett 2016 

GRUNNSKOLE, ansvar 26 og 27  

Sum utgifter  99 686 99 867 96 605 

Sum inntekter  -13 588 -8 326 -8 221 

Netto utgift  86 099 91 541 88 384 

 

 

Endringer i budsjett 2016 

Grunnskole har en reduksjon på ca 3,16 mill fra budsjett 2015.   

 

Grunnskole har en netto reduksjon på lønn på 2 mill. Ordinær lønnsvekst på 2,7 % i 2015 

utgjør 1,6 mill. Reduksjon på lønn fra -15 til 16 er derfor reelt på 3,6 mill.  

 

Redusert lønnsutgifter er  

 Helårsvirkning av redusert spesialundervisning fra høsten 2015 

 Stenging av Austbø skole høsten 2016 

 

Sosiale kostnader knyttet til Statens pensjonskasse er redusert med vel 2,5 mill.  

 

Økning av antall timer på mellomtrinnet med 1 realfagstime utgjør 66 000 i 2016, 5 mnd 

virkning. Helårsvirkningen er kr 160 000. 

 

Kostnaden til skole for fosterhjemplasserte elever i andre kommuner er økt med 1,3 mill. Den 

økte utgiften er i hovedsak knyttet til bosetting av enslige mindreårige flyktninger. 

 

Tiltak i økonomiplanperioden 

Omstilling av grunnskole for mer kostnadseffektiv drift, reduserte driftskostnader før 

investering er 16,5 mill; 

 Felles ungdomsskole for alle elever i kommunen 

 1-4 skole ved Tjøtta, Ura og Sandnes 

 1-7 skole ved Søvik 

 5-10 skole ved Bjarnetjønna,  

Med felles ungdomsskole kan kommunen ivareta ny bestemmelse om kompetanse for alle 

ungdomsskoleelever. I tiltaket ligger også samorganisering av opplæring for 
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minoritetsspråklige elever 5-10, som i dag er kostnads- og ressurskrevende å drifte fordelt på 

5 skoler.  

 

Tiltaket ligger under tiltak «Stor omstilling» , og er lagt inn fra høsten 18, full års virkning fra 

2019. 

 Midler for kompetanseutvikling i skole på kr 175 000, er lagt inn som årlig satsing 

fra 2018. 

 Bemannet skolebibliotek er lagt inn fra 2018 med 324 000. 

 

 

Kostnadsnivå for skoleverket i Alstahaug kommune. 

 

Over 93,5 % av netto budsjett for skole er lønnskostnader. Reduksjon av betydning må derfor 

i hovedsak løses gjennom redusert bemanning. Det er under dette tre varianter:  

 Redusert antall klasser ut fra reduksjon i elevtall. 

 Reduksjon i antall klasser ut fra omorganisering/strukturendring 

 Reduksjon i lærertetthet/styrking/spesialundervisning 

 

Fra og med 2015 er andelen innbyggere 6-15 år i Alstahaug kommune lavere enn snittet for 

landet. Dette har betydning for kommunens inntekt i rammeoverføringen.  

 

Fra 2003 til 2015 er elevtallet i grunnskolen blitt redusert med 270 elever. Dette tilsvarer 

Bjarnetjønna skole.   

 

Økningen i enhetskostnad er på tross av reduksjon av lærertimer/lærerstillinger i samme 

periode.  
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Enhetskostnaden øker når elevtallet går ned og antall klasser er stabilt.  

Større enheter gir større muligheter for å fylle opp klassene, slik at antall klasser blir færre.  

 

 

 
 

 

Elevtallsutvikling 

 

Skoleår 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 

Antall 

elever 
1024 1007 990 982 957 948 903 897 875 

Antall 

skoler 

9 8 8 8 7 7 7 7 7 

 

 

Innsatsområder for grunnskolen 

 

Vedlikehold og drift av skolebygg. Ingen skoler er pr i dag godkjente pga av mangler i bygg. 

Bygg budsjetteres og driftes fra Bygg og eiendom, men er et område som har krevd betydelig 

fokus for ledere i skoler og barnehager.  

 

Personal: 

 Rekruttering og kompetansebygging i forhold til nye kompetansekrav i 

skoleverket. 

 Systemer for god personaloppfølging for å sikre kvalitet i det pedagogiske 

arbeidet. 

Alstahaug Kostragr 12 Nordland
Landet U

Oslo
Landet Brønnøy

2013 113534 116399 111259 98932 100483 108019

2014 117521 119673 113302 101210 103045 112756
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 Samarbeid med teknisk avdeling om prioritering av oppgaver og 

oppfølging av arbeidet som skal ivaretas; – vaktmester/ renholdstjeneste. 

Pedagogiske:  

 statlige føringer om å tilrettelegge for  

o utvikle lærernes kompetanse og forståelse for  vurdering for læring 

o satsing på kompetanseheving av lærere i ungdomstrinnet knyttet til 

nasjonale innsatsområder 

o ivareta og videreutvikle lærernes kompetanse innen leseopplæring 

o ivareta og videreutvikle kvalitet i samarbeidet skole-hjem 

 Opprusting av skolebibliotek i tråd med lov og forskrift, samt kommunal 

strategisk plan. Skolebibliotektilbudet i kommunen er for over halvparten av 

elevene kritisk.  

 Mottaksskole – fortsatt utfordrende å organisere et kvalitativt tilbud og 

samtidig ivareta føringer for organisering. Det er behov for styrket opplæring i 

norsk.  

 IKT – hensiktsmessig tilrettelegging og oppfølging av utstyret. Kompetanse 

innen bruk av digitale hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker. 

Fysiske rammer:  

 Utvikling og vedlikehold av uteområdet. Plan for dette er under 

utarbeidelse. 

 Digitale verktøy i skolen gir mange utfordringer i drift, i forhold til 

praktisk vedlikehold, support og ajourføring.  

 

 

SFO 
Skolefritidsordning er et lovpålagt tilbud. Skolefritidsordningen i Alstahaug har vært relativt 

kostbar i forhold til snitt for landet. Som for skole generelt er det fordyrende med mange 

enheter.  

 

Beskrivelse Regnskap 

2014 

Budsjett 2015 Budsjett 2016 

 OPPVEKST OG KULTUR  

Sum utgifter  7 904 7 782 7 904 

Sum inntekter  -3 808 -3 412 -3 392 

Netto utgift  4 096 4 370 4 512 

 

 

Endringer i budsjett 2016 

 

Økning på 142 000 er innen for ordinær lønnsvekst på området.  

 

Struktur på foreldrebetaling er endret. Satsen har vært effektuert fra nytt skoleår i 2015.  

Sats pr mnd for full plass er 2208 kr. 22 080 for 1 skoleår.  
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Skolefridager er tatt ut av basistilbudet.  

 

Fulldagstilbud på skolefridager gir ut fra et tillegg på kr 750 pr mnd i 10 mnd.  

 

Forventet effekt av tiltaket er netto kr 800 000 i helårseffekt.  

 

Tiltak i økonomiplanperioden 

Det reduseres fra 3 til 2 SFO i sentrum fra høsten 2018. 

 

 

 
 

 

 

Voksenopplæring 
 

Beskrivelse Regnskap 

2014 

Budsjett 2015 Budsjett 2016 

 OPPVEKST OG KULTUR  

Sum utgifter  12 465 13 534 12 943 

Sum inntekter  -9 444 -9 840 -10 290 

Netto utgift  3 021 3 694 2 653 
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Endringer i budsjett 2016 

Voksenopplæringa er budsjettert med forventet økt aktivitet. Totalt er det budsjettert med 

«overskudd» i forhold til 2015 med ca 1 mill. Det er vanskelig å beregne utgift og inntekt før 

det er klart hvordan opplæringen skal organiseres/løses videre. Begrenset kapasitet i lokaler 

gjør at det pr i dag er 90 stk med rett til opplæring på venteliste. 

 

Det er et kritisk behov for nye lokaler for voksenopplæringa. Kortsiktige tiltak må iverksettes 

i løpet av våren 2016. 

 

Tiltak i økonomiplanperioden 

Dagens ungdomsskolelokaler benyttes til Voksenopplæring fra høsten 2018. Innsparing 

tilsvarer dagens budsjetterte husleie på 1,5 mill.  

 

Behovet for nye lokaler begrunnes i følgende: 

  

Dagens lokaler er ikke godkjente for undervisning, og for det antallet elever som 

lokalene huser i dag. 

 

 

Aktivitet 

Alstahaug voksenopplæring har siste år hatt opp mellom 160 -170 deltakere fordelt på ca 28 

nasjonaliteter. Alstahaug voksenopplæring organiserer opplæringen i følgende fire avdelinger:  

 

1. Avdeling for norskopplæring av asylsøkere. Timetallet for de fleste er 9 timer i uka.  

  

2. Avdeling for spesialpedagogiske tiltak 

Uketimetallet for spes.ped. tiltak ligger på ca. 35 timer i uka. AVO har avtale med 

HIAS Sandnessjøen om kjøp av tjenester og leie av lokaler. Dette har fungert godt og 

er også kostnadseffektivt.  

 

3. Avdeling for grunnskoleopplæring. Avdelingen har ansvaret for eksamensrettet 

grunnskoleopplæring for voksne og for minoritetsspråklige 16 - 20 åringer. 

Avdelingen har også oppdrag inn mot norskopplæring i bedrifter. Salg av tjeneste til 

Leirfjord kommune opphørte fra høsten 2015. 

 

4. Avdeling for norskopplæring, ivaretakelse av introduksjonsprogrammet.  

 

 

Utfordringer fremover: 

Lokaler:  

 Voksenopplæringa har ikke godkjente lokaler for opplæring for majoriteten av elevene 

pr i dag.  
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 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 å ivareta voksne med rett til opplæring, i tillegg til at 

lokalene umuliggjør initiativ til nye inntektsgivende aktiviteter. 

Dagens lokaliteter gjør at skolen må opprettholde klasser 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. 

 

 

 Manglende digitale verktøy for å gjennomføring av grunnskoleopplæring for voksne 

og en mer effektiv voksenopplæring generelt. 

 Mange ansatt med høy kompetanse har også høy alder. Det kreves derfor aktive tiltak 

for å fortsatt sikre høy og relevant kompetanse i organisasjonen.  

 

Omstilling oppvekst 

Stor omstilling 

(Kort versjon) 

I forslag til omstilling er følgende forhold vurderte; 

 Områder med høy enhetskostnad 

 Organisatoriske muligheter for kostnadseffektivitet 

 Utnyttelse av kommunens bygningsmasse 

 Behov utover det kommunens bygningsmasse kan tilby 

 Faglige utfordringer 

 Fremtid i en ny organisering av kommunens tjenester 

A. Tiltak 

Ungdomsskoletilbudet i kommunen samordnes på en skole.  

Begrunnelse:  

 Ungdomsskoletrinn er en kostbar del av grunnskole å drifte. 1 klasse i 

ungdomsskolen koster mer enn en klasse i barneskolen pga elevenes høyere andel 

timer, og lærernes færre andel timer pr stilling. 

 Kompetansekravene vanskeliggjør drift av små ungdomsskoler. Tilgang på lærere 

med tilstrekkelig kompetanse er så krevende at også en stor ungdomsskole i 

Alstahaug kommune tjener på at dette tilbudet samlokaliseres. 

 

B. Tiltak 

Tjøtta skole organiseres som 1-4 skole.  
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Begrunnelse: 

 Samordne størst mulig del av skoledriften i større enheter. Pga reisetiden for elever 

på Tro og Mindland, er det hensiktsmessig å beholde et tilbud for de yngste eleven 

sør i kommunen.  

 Ved å flytte 5.-7. til Søvik skole utnyttes kapasiteten i klassene her maksimalt. 

 

C. Tiltak 

Sandnes barneskole og Ura skole organiseres som 1-4 skoler. 

Begrunnelse: 

 Samordne størst mulig del av skoledriften i større enheter. For å utnytte kommunal 

bygningsmasse i stedet for store nyinvesteringer, beholdes Sandnes og Ura som 1-

4 skoler.  

 Skolene kan brukes som de er. Det er tilstrekkelig klasserom for 2 paralleller på 

Sandnes og 1 parallell på Ura. Skolen trenger ingen spesialrom foruten tilpasset 

skolebibliotek og gymsal. 

 Organisering av tilbudet til flerspråklige elever vil i større grad kunne tilrettelegges 

til 1 skole med 1.-4 trinn, - mot 2 skoler i dag. 

 Organiseringen gir rom for eventuell vekst i barnetall fremover. 

 

D. Tiltak 

5-10 skole ved Bjarnetjønna skole. 

Begrunnelse: 

 Samordne størst mulig del av skoledriften i større enheter. Utnytte kommunal 

bygningsmasse. Tiltaket er det nærmeste alternativet til en stor felles skole for alle 

elever i sentrum.  

 Mange stordriftsfordeler. 

 Større muligheter for å ivareta kompetansekravet for alle elever 5.-7. i tillegg til 

ungdomstrinnet. 

 Gode rammer med spesialrom for mellom- og ungdomstrinn.  

 Økonomisk rom for å bygge (delvis) bemannet skolebibliotek for skoletrinn5.-7. 

 Organisering av tilbudet til flerspråklige elever vil tilrettelegges til 1 skole mot 4-6 

skoler for samme elevgrupper i dag.  

 Bjarnetjønna ligger sentralt for alle elever i sentrum. Skoleskyss vil ikke være 

aktuelt for flere elever enn i dag. 

 Organiseringen gir rom for eventuell vekst i barnetall fremover. 

 

E. Tiltak 

Reduksjon av en SFO i sentrum 

Begrunnelse: 
 Samordne størst mulig del av driften i større enheter. 

 Naturlig konsekvens av organiseringen med 2 1-4 skoler.  

 

F. Tiltak 

En stor barnehage i sentrum. 
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Begrunnelse: 

 Samordne størst mulig del av driften i større enheter. 

 Gir flere stordriftsfordeler, selv om gjennomsnittlig bemanning blir den samme. 

Innsparing på lønn vil først og fremst være på ledelse og vikarbruk. 

 Større fleksibilitet i forhold til vikarbruk 

 Sterkere fagmiljø. Barnehage er en virksomhet der det er store forskjeller i formell 

kompetanse mellom de ansatte. Dette er en problemstilling i dagens fokus på 

kvalitet i barnehagetilbudet. En større enhet er en styrke i denne sammenheng. 

 En mer kostnadseffektiv drift av kommunale barnehager påvirker i stor grad 

kostnaden på tilskudd til ikke-kommunale barnehager. 

 

G. Tiltak 

Felles barnehage for Søvik og Tjøtta. 

Begrunnelse: 

 Samordne størst mulig del av driften i større enheter. 

 Effektiviserer driften i forhold til dagens drift, der vi er dimensjonert for flere 

plasser enn vi klarer å utnytte. Dette gir høye enhetskostnader. 

 Større fleksibilitet i forhold til vikarbruk 

 Sterkere fagmiljø. En mer kostnadseffektiv drift av kommunale barnehager 

påvirker i stor grad kostnaden på tilskudd til ikke-kommunale barnehager. 

H. Tiltak 

Voksenopplæring på i dagens ungdomsskolebygg + evt andre aktuelle leietaker 

Begrunnelse: 

 Utnytte kommunal bygningsmasse 

 Voksenopplæringen har behov for egnede lokaler med plass til opptil 250 elever 

(dagens behov) 

 Ingen større tilpasningsbehov i bygget 

 Nærhet til videregående skole som er en viktig samarbeidspartner 

 Tilrettelegging for andre tjenester i samme hus kan vurderes 

 

 

Kulturskolen  
 
  

Beskrivelse Regnskap 

2014 

Budsjett 2015 Budsjett 2016 

 OPPVEKST OG KULTUR  

Sum utgifter  5 554 4 831 4 847 

Sum inntekter  -2 260 -2 343 -2 343 

Netto utgift  3 295 2 488 2 504 
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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%.  

 

Budsjett 2016 

Budsjett for Kulturskolen er på samme kronenivå som budsjett 2015. Normal lønnsvekst på 

117 000 balanserer mot innsparingseffekt fra tiltak vedtatt i 2015.  

 

Full års virkning av reduksjon av støtte til korps og orkester ved salg av tjenester. 

 

Full års virkning av reduksjon av elevplasser 

 

Full års virkning av avvikling av Ensemble Helgeland. 

  

 

Aktivitet 

Ressursene er benyttet til undervisning i musikk, teater, ballett og billedkunst for 248 elever. 

193 elever fra Alstahaug.  

 

Aktivitetene i kulturskolen strekker seg fra Ulvangen til Tjøtta. Kulturskolen har til sammen 8 

årsverk. Dette inkluderer salg av tjenester til korps, kor, orkester og andre kommuner på 1,5 

årsverk.  

 

Kulturskolen kjøper elevplasser i Fyret. 
 

Ensemble Helgeland fikk fra høsten 2013 redusert antall faste stillinger fra 4 stillinger i 20 %  

til 3 stillinger i 20 %.  Ensemblet avvikles fra 2016. Avviklingen kan få betydning for 

kompetanse og stabilitet i lærerstaben. Ensemblet gir mulighet til utøvelse og 

kompetanseutvikling for lærere. Samtidig fremmer dette motivasjon og status hos elevene i 

Kulturskolen. 

 

Utfordringer fremover: 
 Utfordringene er å styrke og fremme en faglig utvikling, gi flere elever tilbud samtidig 

som de får et bedre tilbud. 

 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 
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skolen i stor grad bare kan tilby deltidsstillinger, og vanskelig å samle troppen når 

mange jobber kombinert med andre jobber.  

 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%. 

 Stor utfordring i korps; medlemsfrafall spesielt i ungdomsskolen, og mangel på 

dirigenter. 
 

Kultur 
 

Beskrivelse Regnskap 

2014 

Budsjett 2015 Budsjett 2016 

 Kultur  

Sum utgifter  0 16 174 19 839 

Sum inntekter  0 -8 058 -11 413 

Netto utgift  0 8 117 8 426 

 

Kultur innbefatter generell drift av kultur og drift av Kulturbadet.  

Selv om Kultur har driftet noen måneder i 2015, er dette tall som er vanskelig å bruke som 

utgangspunkt for videre budsjettering. Budsjettering av organisasjonen Kulturbadet er derfor 

fortsatt basert på erfaringer fra- og organisering av tilsvarende kulturhus og badeanlegg i 

Norge. Inntekter er på samme måte basert på tidligere utarbeidet romprogram, med 

utgangspunkt i erfaringer fra tilsvarende bygg.  

 

Endringer i budsjett 2016 

Kultur har ingen økning i budsjett fra 2015 til 2016, bortsett fra at Utekontaktens budsjett er 

tilført. Økt budsjettert inntekt holder netto utgift på nivå under budsjett 2015. 

Utekontakt og fritidsklubb er samlet under ansvar 2140. Ungdomstjenesten arbeider med å 

lage et 3års prosjekt for utvikling av tjenesten, under prosjektet «Vårres unga- Vårres 

framtid» hos Fylkesmannen. 

Inntekt er budsjettert noe høyere på bad enn det som tidligere var stipulert for 

økonomiplanperioden.  

2150 Allmenn kultur, art 14700 -Tilskudd foreninger (Kulturmidler) er styrket med 150.000 

kroner som dekkes ved bruk av fond fra overskudd Asylmottak. 

Petter Dass- dagene arrangeres i 2016. Her er budsjettert med kr. 150 000.- i støtte. 
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Utekontakten lå ikke under Kultur i budsjett 2015 i Arena. Dette skaper et brudd i 

sammenligning mellom årene. Økningen på Kultur som vist i tabellen over er mindre enn 

utgiften Utekontakten representerer. Sagt på en annen måte så har Kultur i 2016 et netto 

lavere budsjett enn i 2015. Ansvar 2100-2107, Kulturbadet, har nedgang i budsjett tilsvarende 

ca. kr. 400 000.- fra 2015 til 2016. 

 

Kulturbadet 

Ut fra estimerte tall for drift av Kulturbadet, etter vedtak i sak 08/973 i kommunestyret, var 

det beregnet driftskostnader på 21,5 mill og inntekt på 11,6 mill. Dette var beregnet drift før 

uten kapitalkostnadene. 

Faktiske tall for 2016 viser 15,1 mill i utgift og 9,4 mill i inntekt. Dette gir en lavere netto 

kostnad enn beregnet i sak 8/973, på 4,2 mill. 

KULTUR Budsjett 2015 Budsjett 2016 Differanse

Administrasjon 3342 2744 -598

Bibliotek 1632 1686 54

Kino -240 -406 -166

Storsal 401 1303 902

Kiosk Billettering Info -619 -156 463

Bad 434 315 -119

Byggdrift 0 -758 -758

Kulturbase 0 125 125

Kulturvern Museer 849 870 21

Helgelandshallen -348 -348 0

Almenn kultur 1021 1031 10

Petter Dass-dagene 0 150 150

Frivillighetssentralen 281 280 -1

Ungdomstjenesten i Alstahaug 1458 1576 118

Stamneshallen -93 13 106

Totalt 8118 8425 307
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Aktivitet 

 

2101 Bibliotek.  

En bibliotekarstilling ved hovedbiblioteket står fremdeles i vakanse. Med nytt bibliotek, 

forventet flere besøkende (opp mot dobling fra grønnbygget), og lengre åpningstider vil det 

være stort behov for økt bemanning. Det er ikke økt bemanning i budsjett 2016.  

2102 Kino.  

Det budsjetteres 150% stilling til drift av kino. Ressursen må ses i sammenheng med 

ansvarsområde 2104 Storsal. Billettinntekter er positivt budsjettert basert på økt besøk til en 

ny og moderne kino. Ansvarsområdet kino er budsjettert med overskudd.  

2103 Storsal.  

I ansvarsområdet er budsjettert med 2 teknikere til lys og lyd. Her er 0,95 % av ressursen 

budsjettert, men ikke tilsatt. Dette grunnet at driften er delvis basert på innkjøp av tekniker til 

lyd og lys til mange produksjoner. Stillingene ses i sammenheng med kino, hvor samlet 350 

% stilling skal drifte byggets kultursaler. Inntekter fra utleie av saler og rom er overført til 

ansvar 2107, Byggdrift.  

 
 

Tall fra vedtak 2009, Tall fra konsekvensjustert buds.

Utgift Inntekt Utgift 2016 Inntekt 2016
Felles /salg/markedsføring 3370 -580 2 743 -718

Kafè/info/billsalg 4260 -3563 1 844 -2 000

Bill.salg bad -4500 -3 033

Drift personalet bad 4000 3 348

Energibruk bad (vann) 1945 500

Forsikringer +;  bad 445 400

Bibliotek 1580 -62 1 686 -62

Kino 1325 -830 1110 -2 550

Storsal/utleie 1285 -2136 2 303 -1 000

Drift bygg vedlikehold 3375 1 145

Sum 21585 -11671 15 079 -9363

Netto 9914 5 716
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2105 Kiosk billettering info 

Innen ansvarsområdet er det budsjettert for 155 % stilling. Kiosk skal primært bemannes av 

badeverter, men i perioder med aktiviteter i bad, kino og scene må det budsjetteres med flere 

ansatte. Kiosk administreres av 30 % stilling som kombineres med konsulentstilling i 

administrasjon 70%. 
 

2106 Bad 

I badet er budsjettert med 560% stilling som badeverter. Badet skal da kunne holde åpent 

inntil 40 timer pr uke. Badeverter har ansvar for bad (Vakthold, skolesvømming, alt renhold i 

badet) og bemanning av kiosk. Kulturbadets ansatte utfører skolesvømming, inkludert i denne 

ressursen.  

 

2107 Byggdrift 

 25% driftstekniker lagt til området. Ressurs overføres i sin helhet fra Bygg og eiendom. 

Under byggdrift budsjetteres utleie av rom og arealer, samt inntekter iht. Samarbeidsavtale 

med Scandic Syv søstre. 

 

 

 

Bofellesskapet for enslige mindreårige flyktninger 
 
 

Beskrivelse Regnskap 

2014 

Budsjett 2015 Budsjett 2016 

 Bosetting av mindreårige flyktninger  

Sum utgifter  18 061 17 683 20 173 

Sum inntekter  -19 111 -17 722 -20 593 

Netto utgift  -1 050 -39 -420 

 

Tjenesten består i dag av tre avdelinger, Sorenskrivergården bofellesskap, Tjøtta bofellesskap 

og miljøtjenesten. 17 årsverk fordelt på 18 ansatte inklusiv kjøp av tjenester fra 

barneverntjenesten. I tillegg kjøpes det tjenester fra privat institusjon og fra private 

fosterfamilier.  

 

Tiltak i budsjett 2016 

Økt aktivitet gir 2 mill i økt tilskudd. Totalt et tilskudd på 20,5 mill 

Økte lønnsutgifter knyttet til økt aktivitet er ca 350 000 
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Resterende økning på lønn på 1,6 mill er justering av feilbudsjettering fra tidligere år. Tillegg 

for kveld/natt og helg er tidligere ikke budsjettert. Regnskap viser imidlertid utgift som 

budsjettert. 

 

 Aktivitet 

Tjenesten har bosatt 27 barn siden oppstart. 3 av barna har avsluttet alle tiltak fra tjenesten. 

Type bosetting: 

Bofellesskapene er beregnet for bosetting av barn mellom 14 og 17 år, men på grunn av 

vansker med å rekruttere fosterhjem blir flere yngre enn dette bosatt der. Bofellesskap kan 

kategoriseres som små, mellomstore og store. Vi har mellomstore bofellesskap som rommer 

inntil 5 og 6 barn.  

Tallene kommer an på tilgang til fosterhjem og alderssammensetning av barna, tilgang på 

hybler og fortløpende vurdering av bosetting av den eldste gruppen EM, som er mellom 16 og 

18 år (per dags dato har vi bare bosatt gruppen under 15 år). Kostnader for skoletilbud 

budsjetteres under skole. 
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2.11 Helse og velferd 
 

Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

 HELSE OG VELFERD 

Sum utgifter  230 028 213 639 235 310 

Sum inntekter  -84 931 -65 234 -77 524 

Netto utgift  145 097 148 405 157 786 

 

Området består av følgende enheter: 

 Helse 

 NAV 

 Barne- og ungdomsvern 

 Pleie og omsorg (PLO) 

 Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) 

 

Budsjettrammen for helse og velferd har økt med 9.4 millioner fra 2015 til 2016. Av denne 

økningen kan 4 millioner tilskrives lønns- og prisvekst. Den reelle økningen på området er på 

5.4 millioner. 

Økningen er fordelt med 3.5 millioner økning på helseområdet, 1 million på barnevernet, 3.7 

millioner på pleie- og omsorgstjenesten og 1 million på tjenesten for funksjonshemmede. 

Ytterligere kommentarer kommer under hver enhet. 

 

Helse og velferd er den største sektoren i kommunen med ca 350 ansatte. Den 

interkommunale barnevernstjenesten følges opp fra denne sektoren.  

 

Sektoren tilbyr tjenester til innbyggerne i alle aldre og i alle livsfaser. Det er 4 enhetsledere i 

tjenesten som samlet leder 28 avdelinger, noe som gir en svært lav ledertetthet. Pleie og 

omsorg er den største enheten med ca 200 ansatte. 
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Kommunalsjef 

PLO 

Institusjon 

Hjemmetjenesten 

NAV 

Flyktningtjenesten 

Sosialtjenesten 

TFF 

tjenester i 
institusjon 

Tjenester i hjem 

Helse 

Helsestasjon 

Legesenter 

Fysio/friskliv 

Samfunnsmedisin 

Ergoterapi 

Psykisk helse og 
rus 

støttekontakter 

fellestjenster:  

Tildelingskontor, koordinerende enhet, 
cosdocansvarlig mv 

Skjematisk organisering av tjenestene: 
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Økonomiplan 2016-2019  |  Alstahaug kommune 

82 av 162 

Helse  
21 % 

Nav Alstahaug  
4 % 

Barne- og 
ungdomsvern  

10 % 

Pleie og omsorg  
43 % 

Tjeneste for 
funksjonshemmede  

22 % 

Budsjettfordeling helse og omsorg 

 

Budsjettfordelingen innen sektoren er fordelt på følgende måte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helse, omsorg og velferd reguleres av flere lover og forskrifter. Nesten alle tjenester som 

produseres er lovregulert i en eller annen form.  Lovverket endres jevnlig, og er utformet slik 

at nivået på tjenesten hele tiden er en skjønnsvurdering. Lovens krav er forsvarlige tjenester, 

som i juridisk forstand er en minstestandard, altså hvor «dårlige» kan tjenestene være før de er 

uforsvarlige og dermed bryter lovkravet. Flinke fagfolk har en stort faglig integritet, og 

arbeider ofte mot en såkalt «gullstandard», altså den beste tenkelige behandlingen eller 

tjenesten som er kjent.  

Det er ofte en stor diskrepans mellom faglig forsvarlige tjenester og ønsket gullstandard.  I 

denne diskrepansen ligger det politiske mulighetsrommet der bevilgning av resurser gir 

rammen for hvilket nivå av tjenester som er «godt nok». Det forelagte budsjettet har 

innsparingstiltak som på enkelte områder vil gi dårligere tjenester, og noen tilbud vil også 

falle helt bort. Imidlertid er det vurdert at nivået generelt fremdeles ligger innenfor 

forsvarlighetsnormen. Denne vridningen mot lavere nivå på enkelte tjenester er ikke faglig 

ønskelig, men anses nødvendig i den økonomiske situasjonen kommunen er i. Forslagene til 

tiltak er derfor i all hovedsak økonomisk betinget. 
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Følgende tabell gir oversikt over tiltak som er lagt inn i administrasjonssjefens 

budsjettversjon: 

Kapittel : Helse 

Tiltak 38: Helse: frisklivssentral, innsparinger 

Beskrivelse Frisklivssentralen er en av 5 Utviklingssentraler i Norge. Dvs vi har 

inngått direkte samarbeid med Helsedirektoratet for å videreutvikle 

frisklivssentralkonseptet i Norge. Dette utløser et statlig tilskudd i 

størrelsesorden ca 100 000. Frisklivssentralen drives billig, og 

fysioterapeutene som jobber der har statlig lønnstilskudd svarende til ca 

50 % av stillingen sin. Dette tiltaket gjelder en generell innsparing på 

frisklivssentralen, der penger til utstyr mv reduseres i 2016. Dette vil gi 

dårligere kvalitet på tjenestene, ved at utstyr som er slitt og ødelagt ikke 

kan repareres innenfor rammene. 

- 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK -110 000 0 0 0 -110 000 

 

Tiltak 28: Helse: fysioterapi: avvikle tilbud om psykomotorisk fysioterapi 

Beskrivelse Psykomotorisk fysioterapi er en ikke-lovpålagt oppgave som  Alstahaug 

kommune som en av få kommuner kan tilby. Tjenesten drives av privat 

fysioterapeut med driftsavtale med kommunen. Tjenesten er av høy faglig 

kvalitet. Tjenesten kan avvikles uten at dagens lovkrav brytes, men 

medfører da at Alstahaug kommune må si opp driftstilskuddet som 

disponeres til formålet. Konsekvensen av tiltaket er at tilbudet om 

psykomotorisk fysioterapi i Alstahaug kommune opphører. 

- 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK -100 000 -200 000 -200 000 -200 000 -700 000 
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Tiltak 1: PLO + Helse Hverdagsrehabilitering 

Beskrivelse Hverdagsrehabilitering har vært kjørt som et prosjekt de siste 3 årene. 

Hverdagsrehabilitering har som filosofi at den enkelte skal hjelpes til å 

mestre eget liv med intensiv opptrening i en kortere periode, slik at man 

blir mer selvhjulpen og uavhengig av passiviserende hjelpetiltak fra pleie- 

og omsorgssektoren. Prosjektet har vist at det er et stort potensiale i 

dette arbeidet, og man har beregnet at minst 8 sykehjemsinnleggelser 

har vært spart/utsatt i perioden. Dette er viktig med tanke på 

kapasitetsutfordringen kommunen har på dette området. 

Hverdagsrehabilitering er et satsningsområde nasjonalt, og det anbefales 

sterkt at dette implementeres i den daglige driften i Alstahaug kommune. 

Man antar at implementering av denne tjenesten kan spare kostnader 

ved kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner, og tiltaket finansieres 

med midler budsjettert til dette. 

- 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK -400 000 -400 000 -400 000 -400 000 -1 600 000 

 

Kapittel : Pleie og omsorg 

Tiltak 39: PLO: hjemmesykepleie: avvikle fagleder Åsheim terrasse 

Beskrivelse Pga stadig sykere beboere på Åsheim terrasse så man i 2014 behov for å 

tilføre driften ved avdelingen sykepleierfaglig kompetanse i form av en 

fagleder i 60 % stilling. Denne har som ansvarsområde å utarbeide 

prosedyrer og retningslinjer og se til at faglig forsvarlig drift opprettholdes. 

Denne funksjonen kan avvikles som følge av den økonomiske 

situasjonen, men det vil sannsynligvis gå ut over kvalitetsarbeidet i 

avdelingen. Åsheim terrasse vil da være en avdeling med 46 beboere 

med ulike behov med tilhørende pleiepersonell, som vil stå uten en 

direkte faglig ledelse. Ledelse av Åsheim vil da ligge til den generelle 

ledelsen av hjemmesykepleien. 

- 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

Sum netto -350 000 -350 000 -350 000 -350 000 -1 400 000 

SUM NETTO TILTAK -350 000 -350 000 -350 000 -350 000 -1 400 000 
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KAD: Ny lovpålagt tjeneste fra 2016 

Nye lovkrav fra 2016 er innføringen av kommunale akutte døgnplasser, som er senger 

øremerket til øyeblikkelig-hjelp pasienter i kommunen. Lovteksten er formulert som følger: 

Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter 

og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere 

som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til
1
  

KAD er et tilbud for pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie, 

og som kan behandles av allmennleger og sykepleiere i primærhelsetjenesten.  Tilbudet 

erstatter sykehusinnleggelse for pasienter som kan få et like godt tilbud på KAD som på 

sykehusene. KAD tilbudet i Alstahaug må nødvendigvis lokaliseres til dagens sykehjem. 

Dette er ikke ideelt, men inntil det foreligger andre alternativer er denne plasseringen eneste 

mulighet. Pasientene i KAD-senger vil være en annen kategori pasienter enn den tradisjonelle 

sykehjemspasienten. Tilbudet skal være for alle aldersgrupper, og i prinsippet for alle 

diagnosegrupper. Det er utgitt en egen veileder fra myndighetene som beskriver innholdet i 

KAD.  

KAD tilbudet slik det er beskrevet i veilederen vil være krevende å betjene, og det vil være 

nødvendig med et omfattende tverrsektorielt arbeid rundt pasientene for å få til et forsvarlig 

tilbud. For å tilby en faglig forsvarlig KAD-plass, er det nødvendig med både sykepleierfaglig 

kompetanse og tilgang på allmennlegetjenester. I tillegg vil det være behov for tjenester innen 

flere fagområder, eksempelvis fysio- og ergoterapi området. Det er ikke mulig å få et slikt 

nytt tilbud opp og gå fra januar uten å legge inn en bemanningsøkning på sykehjemmet. 

KAD-sengen må ha sykepleierfaglig dekning 24/7, og denne utøkingen er lagt inn i 

konsekvensjustert budsjett. Før innleggelse skal pasienten være tilsett av lege. Pasienten må 

også følges opp av lege under innleggelsen i KAD. Det er derfor knyttet en 30 % 

legehjemmel til den nye lovpålagte tjenesten. Fra 2017 er det varslet at det er lovpålagt med 

KAD-senger også til pasientgrupper innenfor områdene psykiatri og rus. Dette er ikke 

hensyntatt i dette budsjettforslaget.  

Framtidige utfordringer 

Helse- og omsorgssektoren står overfor store utfordringer i tiden framover. Mer 

pasientbehandling overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten, uten at 

finansiering følger med. Det stilles krav til kompetanse i all behandling, og rekrutering er en 

utfordring i hele sektoren. 

Tjenestetilbudet innen flere fagfelt har på grunn av den demografiske utviklingen og 

oppgaveglidningen fra spesialisthelsetjenesten generelt kapasitetsproblemer. Dette gjelder 

som kjent institusjonsplassene, men også legetjenesten, rehabiliteringstjenesten, rustjenesten, 

skolehelsetjenesten, hjemmetjenesten og tjenesten for funksjonshemmede er pressede 

tjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Ideelt sett burde hele området tilføres 

økte ressurser for å imøtekomme behovet for kapasitetsøkning i disse tjenestene, noe som 

ikke er mulig innenfor de økonomiske rammene i kommunen. Dette vil gå på bekostning av 

tjenestetilbudet i årene framover. Når flere pasienter har behov for tjenester, men kapasiteten 

opprettholdes på samme nivå, reduseres i prinsippet tilbudet til befolkningen. 

                                                 
1
 Helse og omsorgstjenesteloven §3.5, tredje ledd 
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Mange av tjenestene inne helse- og velferd er i tillegg til å være lovpålagt også en del av 

avtaler og partnerskap, enten med andre kommuner, fylkeskommunen eller staten. Dette gjør 

ofte at vi som kommune har ansvar og forpliktelser som strekker seg ut over den enkelte 

tjeneste.  

For å vise kompleksiteten i dette, er hoveddelen av samarbeidsarenaene forsøkt sammenfattet 

i følgende tabell 

avtalebaserte 
samarbeid 

samarbeidspartnere samarbeidsform økonomi 

legevaktsamarbeid Leirfjord vertskommunemodell fordeling 60/40 reelle 
utgifter 

legevaktsformidling 12 kommuner og 
Helgelandssykehuset 

kjøp av tjenste fordeling etter 
folketall 

E-meldinger & 
fagprogram 

HALD vertskommunemodell 40-20-20-20 refusjon 

SLT-koordinator KRÅD lønnstilskudd ca 100 000 på 50 % 
stilling 

Folkehelsekoordinator Nordland 
fylkeskommune 

lønnstilskudd 150 000 på 50  stilling 

Turnusleger staten lønnstilskudd 245 000 årlig 

Frisklivssentralen Helsedirektoratet tilskudd 50 000 + reise og 
oppholdsutgifter 

kommunale 
fysioterapeuter 

staten lønnstilskudd 190 000 per 100 % 
stilling 

kreftkoordinator HALD og 
kreftforeningen 

lønnstilskudd 60 % tilskudd, 
prosentvis fordeling 
resten 

Undervisningssykehjem HALD og staten vertskommunemodell 100 % tilskuddsbasert 

Sykehjemsplass Dønna Dønna kommune kjøp av tjeneste en fast plass + en 
variabel 

Barnevernstjenesten HALD + Træna vertskommunemodell  

krisesenter HALD, Vefsn, Grane, 
Hattfjelldal og Hemnes 

vertskommunemodell refusjon etter utgifter 
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Mer om enhetene: 

Helse: 
 

Helse  Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Sum utgifter  46 473 42 930 47 713 

Sum inntekter  -15 570 -12 110 -13 354 

Netto utgift  30 903 30 821 34 359 

 

Enheten helse består av 11 ansvarsområder som server svært forskjellige deler av den 

kommunale helsetjenesten. Det er derfor vanskelig å se på denne tjenesten som en «enhet», 

man opererer med flere autonome avdelinger med ulik oppgaveportefølje.  

Ansvarsområdene er: 

Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

 3001 Helsestasjon  

Sum utgifter  4 744 4 344 4 901 

Sum inntekter  -1 378 -943 -973 

Netto utgift  3 366 3 401 3 928 

 3020 Legekontor  

Sum utgifter  14 904 14 091 15 227 

Sum inntekter  -6 490 -5 520 -6 320 

Netto utgift  8 414 8 571 8 907 

3021 Fellesutgifter helsesektor  

Sum utgifter  2 507 2 395 2 143 

Sum inntekter  -400 -195 -200 

Netto utgift  2 108 2 200 1 943 
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Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

 3040 Interkommunalt samarbeid  

Sum utgifter  605 630 637 

Sum inntekter  -253 -325 -350 

Netto utgift  352 305 287 

 3041 Samfunnsmedisinsk avdeling og folkehelse  

Sum utgifter  1 757 1 109 1 623 

Sum inntekter  -473 -150 -350 

Netto utgift  1 284 959 1 273 

 3075 Frisklivssentral  

Sum utgifter  2 195 1 503 1 455 

Sum inntekter  -892 -740 -550 

Netto utgift  1 303 763 905 

 3076 Fysioterapi  

Sum utgifter  4 878 4 903 5 076 

Sum inntekter  -2 089 -2 134 -1 334 

Netto utgift  2 788 2 769 3 742 

3077 Ergoterapi  

Sum utgifter  2 198 1 761 1 989 

Sum inntekter  -400 0 0 

Netto utgift  1 797 1 761 1 989 
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Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

3080 Støttekontakt  

Sum utgifter  3 549 3 150 4 234 

Sum inntekter  -12 -4 -4 

Netto utgift  3 537 3 146 4 230 

3445 Psykisk helse og rus  

Sum utgifter  3 608 3 831 5 080 

Sum inntekter  -112 -46 -1 246 

Netto utgift  3 496 3 785 3 834 

3446 Sigurd Hersesgate bofellesskap  

Sum utgifter  5 528 5 214 5 347 

Sum inntekter  -3 070 -2 053 -2 027 

Netto utgift  2 458 3 161 3 320 

 

Helse har økt kostnadsrammen med 3.5 millioner kroner fra 2015 til 2016. Av utøkningen 

utgjør lønns- og prisvekst ca 1million kroner, 1 million er knyttet opp mot implementering av 

hverdagsrehabilitering, 1 million er utøkning i rammen til støttekontakttjenesten og 500 000 

er økningen på helsestasjonen, der det er lagt lønnsmidler på en vakant jordmorressurs.  

Ser man på KOSTRA-tall knyttet til kommunehelsetjenesten, får man inntrykk av at 

Alstahaug kommune har en kostbar tjeneste.  
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Sammenliknet med kommunegruppe 12, Norland og landet ser tallene slik ut: 

 

Slik dette ser ut bruker Alstahaug 250 kr mer per innbygger enn de øvrige kommunene i 

kommunegruppe 12 i 2014. Dette indikerer at Alstahaug bruker 1.8 millioner mer på 

kommunehelsetjenesten enn tilsvarende kommuner i kommunegruppa. 

KOSTRA bygger statistikken ut fra funksjon i kontostrengen knyttet til utgifter og inntekter 

inne området. For kommunehelse er det funksjonene 232,233 og 241 som inngår i grunnlaget. 

KOSTRA har en egen veileder som gir innholdet til disse funksjonene, altså hvilke utgifter 

som skal gå inn i statistikken for å få sammenliknbare tall kommunene imellom.  

I Alstahaug har man tradisjonelt ikke vært så påpasselig med at funksjon samsvarer med 

veilederen, og dette kan gi en del feilkilder når man bruker statistikken. I 

kommunehelsetjenesten er dette tilfellet.  

Da man tok ut en funksjonsrapport på tjenesteområdet, var det flere utgiftsposter i 2014 som i 

følge veilederen ikke skal føres på kommunehelsetjenestefunksjonen.  
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Områdene som har gitt grunnlag for KOSTRA-tallene 2014 er følgende: 

kostnad Kr i 100 000 kommentar 

Utviklingssenter 

sykehjem 

239 feilføring 

tilfeldige utgifter 300 feilføring 

Helsestasjon 3567  

Legekontor 8834  

Fellesutgifter helse 2283  

Interkommunalt 

samarbeid 

376  

Samfunnsmedisinsk avd. 1337  

Frisklivsentral 1209  

Fysioterapi 2876  

Ergoterapi 1873  

Krisesenter 983 feilføring 

Bygg-eiendom 510 (usikkert) 

Renhold 788 (usikkert) 

totalt 25175  

 

 

Fjerner man de åpenbare feilføringene vil utgiftene til kommunehelse reduseres med over 1.5 

millioner kroner. Dette gir en tilnærmet gjennomsnittskostnad for kommunehelsetjenesten i 

Alstahaug målt mot kommunegruppen. 
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Korrigerer man kun for de åpenbare feilene får man følgende fordeling: 

 

 

Alstahaug ligger fremdeles litt over snittet ved denne beregningen. Dette er ikke unaturlig, da 

det bevisst har vært satset på å rekruttere og beholde nøkkelpersonell som eksempelvis 

fastlegekorpset i kommunen. Legekontoret er kommunalt drevet, med kommunalt ansatt 

støttepersonell og gode individuelle avtaler. Dette medfører at kommunen har en noe dyrere 

driftsform av legekontoret enn det er som er vanlig i mer sentrale strøk, der fastlegekontorene 

drives som rene private bedrifter. Resultatet har vært en stabil legetjeneste over tid. Det er 

også relativt enkelt å rekruttere nye leger til senteret med de vilkårene som foreligger.  

Det har også påløpt flere nye kostnadsposter til legetjenesten de siste årene, eksempelvis 

samarbeid med helseforetaket om ambulansebåter som er svært spesiell for denne delen av 

landet, og drift av ny legevaktsformidling. Når legesenteret er den klart største utgiftsposten 

under kapittelet «kommunehelsetjeneste» vil kostnadene til drift her påvirke helheten i 

forhold til totalkostnader. 
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Figuren under viser intern fordeling av kostnader i det KOSTRA definerer som 

«kommunehelsetjeneste» i 2014: 

 

 

 

 

Utfordringsbildet i enheten helse: 

 

3001 Helsestasjon og skolehelsetjenesten: 

Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten er nasjonalt en del av satsningen på det 

forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge, og en del av det overordnede 

folkehelsearbeidet. Styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten er i tråd med statlige 

politiske føringer for 2016, og videreføres i statlige overføringer hvert år fra 2013. I 

kommentardelen til statsbudsjettet 2016 (grønt hefte) står det om dette område følgende: 
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Som varsla i kommuneproposisjonen for 2016 vil Regjeringa ytterlegare styrkje helsestasjons- 

og skulehelsetenesta, inkludert jordmortenesta. 200 mill. kroner av veksten i 

kommunesektorens frie inntekter er grunngjeve med ei styrking av desse tenestene. I 

statsbudsjettet for 2014 blei det løyvd 180 mill. kroner innanfor veksten i dei frie inntektene, 

og beløpet blei auka til 455 mill. kroner i 2015. For 2016 utgjer satsinga på denne tenesta til 

saman 667,7 mill. kroner. Midlane er føreslått fordelt til kommunane basert på talet på 

innbyggjarar i alderen 0–19 år, med eit minstenivå på 100 000 kroner per kommune.  

Alstahaug kommune får 947 000 i rammetilskudd til styrking av helsestasjon og 

skolehelsetjeneste for året 2016. Administrasjonssjefens budsjettforslag har ikke lagt opp til 

en slik styrking, bortsett fra en 30 % jordmordhjemmel som budsjetteres med lønnsmidler for 

2016. 

Bemanningen av helsesøstre ved helsestasjonen har vært uendret i mange år. 

For å imøtekomme den statlige anbefalingen til skolehelsetjenesten er det behov for å øke 

antall timer skolehelsetjeneste ved den enkelte skole. Anbefalingene sier at det bør være 13 % 

skolehelsetjeneste på skoler med 100 elever. Slik Alstahaug kommune har organisert denne 

tjenesten, tilsvarer «skolehelsetjeneste» for alle praktiske forhold stilling til helsesøster på 

skolene. 

For Alstahaug fordeler det seg slik utfra dagens elevgrunnlag: 

skole Helsesøster tilbud i 

2015 

Statlige anbefalinger i 2016 

Ura 2,5 t/uke 6 t/uke 

Bjarnetjønna 3 t/uke 11t/uke 

Sandnes 2,5 t/uke 7 t/uke 

Søvik 5 t/mnd. 4 t/uke 

Tjøtta 2,5 t/mnd 2,5 t/uke 

Austbø 2,5 t/mnd 4 t/mnd 

Sandnessjøen ungdomsskole 10 t/uke 14 t/uke 

Sandnessjøen videregående skole 10 t/uke 14 t/uke 

Tilsvarer stilling i skolen 1,2 stilling 2 hele stillinger 
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Oversikten viser en underdekning i sag forhold til statlige anbefalinger tilsvarende 80 % 

stilling.  

Tjenesten selv rapporterer at det er krevende å delta i tilstrekkelig grad i saker som går over 

tid og trenger langvarig oppfølging. Alstahaug kommune ligger høyt på statistikk når det 

gjelder mobbing og skolefravær. Skolehelsesøster vil ofte være innfallsporten for barn og 

unge for å fortelle om vanskelige situasjoner eller ting som plager dem. For å få dette til er det 

en forutsetning at skolehelsesøster er fast til stede i skolen. 

Tilbud til gravide 

Alstahaug helsestasjon har hjemmel på 30 % jordmor som har vært holdt vakant av 

økonomiske årsaker de siste årene. Dette på tross av at det er en underdekning på 

jordmortjenesten i kommunen i forhold til de nasjonale anbefalingene.  Anbefalinger i 

retningslinjer for svangerskap- og barsel omsorgen (IS-1339) gir kommunen ansvar for et 

utvidet tilbud til familiene.  Det er krav om flere hjemmebesøk til alle nybakte mødre fra 

jordmor. Jordmor er ønskelig deltaker i Foreldreforberedende kurs som helsestasjonen har 

som ambisjon skal være et permanent tilbud til familiene.  

Å holde eksisterende 30 % hjemmel vakant også i 2016 vil gå ut over kvaliteten på tilbudet 

som gis den enkelte gravide. 

Tilbud til asylanter og flyktninger 

I forbindelse med mottak av asylanter er første helsesamtale og smittevernoppfølging lagt til 

helsestasjonen.  Dette arbeidet er krevende, da det er nødvendig med tolk, samt at ulik 

bakgrunn og kulturforståelse kan utgjøre en uklar forventning fra brukeren ovenfor hva 

tilbudet innebærer. Med den økte mottakssituasjonen og bosettingen vi ser i kommunen per i 

dag, strekker ikke kapasiteten til på dette feltet.  Det vil være behov for en økning av 

personellressurs dersom helsestasjonen skal fortsette å utføre denne tjenesten på lik linje som 

tidligere, uten å måtte kutte ned i det øvrige tilbudet. Tjenesten krever kvalifisert personell og 

rett kompetanse.  

I budsjettforslaget er det utarbeidet et tiltak som foreslår økning av ett årsverk ved Alstahaug 

helsestasjon, men tiltaket er ikke valgt i administrasjonssjefens budsjettforslag. Det er godt 

dokumentert at dette er et nødvendig tiltak for å oppfylle de krav og forventninger som ligger 

til tjenestene per i dag. Fra helseadministrasjonens side er styrking av helsestasjonstjenesten, 

herunder skolehelsetjenesten, et prioritert område.  

3020 Legesenteret 

Per i dag er det en underdekning på fastlegetjenester i kommunen. Fastlegene har tilnærmet 

ingen ledige plasser på sine fastlegelister, noe som gjør at kommunen bryter 

fastlegeforskriften jevnlig. For befolkningen betyr dette at nytilflyttere har vanskelig med å få 

seg fastlege i kommunen, og de som allerede har fastlege sliter med å bytte fastlege dersom 

dette av en eller annen grunn skulle være hensiktsmessig. 
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 Legesenteret rommer all allmennlegetjeneste i kommunen, og huser 8 fastleger, 1 turnuslege 

og medisinstudenter i perioder. I tillegg jobber det 7 helsesekretærer ved senteret. Dette er et 

stort legesenter også i nasjonal målestokk, da det vanlige er små legesentre spredt på ulike 

steder i kommunen. Det er svært mange fordeler med å ha allmennlegetjenesten samlet under 

samme tak, både faglig og administrativt. Det er et uttalt ønske både fra legene, 

administrasjonen og fra tjenesteapparatet for øvrig at også framtidig legetjeneste utøves fra ett 

senter i kommunen. Dette er også i tråd med de nasjonale anbefalingene, der det stimuleres til 

samlokalisering av fastleger og øvrige kommunale tjenester.  

Imidlertid ble selve senteret bygget på 80-tallet, og kommunehelsetjenesten har vært i en 

rivende utvikling siden bygget stod ferdig. Bygget fremstår i dag som umoderne, trangt og 

tungdrevet. Det er for få kontorer og rom i forhold til behov. Laboratoriefunksjonen er 

uhensiktsmessig og det mangler adskilte rom til spesialundersøkelser som eksempelvis EKG. 

Bygget tilfredsstiller ikke brannforskriften, og er ikke godkjent for dagens bruk.   

Legesenteret er modent for oppgradering og modernisering, samt tilpasning for å gjøre bygget 

godkjent i forhold til brannforskriften.  Det er behov for mer kontorkapasitet for leger, da man 

ser at en utøking i listekapasiteten i kommunen er nødvendig. I tillegg vil en KAD-seng 

medføre økt behov for legetjeneste, som også vil trenge et kontor. Det er lagt inn behov for 

ombygging av senteret i investeringsbudsjettet, samt utøkning i lønns og driftsbudsjett for å 

ivareta disse behovene.  

Det er kommet ny akuttforskrift som gir kommunen mange nye utfordringer i forhold til 

kompetansekrav og legevaktsarbeid. Alstahaug kommune har per tiden tre leger som av ulike 

årsaker er helt eller delvis ute av vaktarbeid. Dette medfører høyere slitasje på det resterende 

fastlegekorpset, samt mindre å gå på i forhold til gjensidig inndekning ved fravær mv. At 

fastlegeordningen fungerer godt er grunnlaget for en godt fungerende kommunehelsetjeneste 

generelt i kommunen. Det er derfor viktig at tiltakene innen dette området viktig, slik at man 

kan bygge videre på et godt fundament med faglig god kvalitet også i årene framover.  
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Endring i alderssammensetning 

 80 +

67 til 79

Pleie og omsorg 
 

Pleie og omsorg  Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Sum utgifter  92 986 79 128 82 952 

Sum inntekter  -20 788 -16 855 -16 930 

Netto utgift  72 198 62 273 66 022 

 

Pleie og omsorg består i all hovedsak av drift av sykehjem og hjemmebaserte tjenester. 

Tjenestene er et tilbud til alle aldersgrupper med behov for bistand, men hovedtyngden av 

vedtak er knyttet opp mot den eldre delen av befolkningen. Den demografiske utviklingen i 

kommunen vil derfor ha betydning for dimensjonering av tjenestene.  

Antall eldre over 90 år blir mer enn 4 ganger flere fram mot 2040. Nasjonal statistikk viser at 

40 % av eldre over 90 år lider av en form for demenssykdom. Den demografiske utviklingen 

vil ha gi konsekvenser for eldreomsorgen i Alstahaug kommune framover.   

Også i aldersgruppen mellom 80-90 blir det betydelige utfordringer, da denne gruppen mer en 

dobler seg de neste 15-20 årene. Dersom man ikke tilpasser kapasiteten til den demografiske 

utviklingen, vil i realiteten tjenestetilbudet reduseres. Det forventes en stadig større andel 

eldre over 80 år i kommunen. 

Befolkningsframskrivingen beregnet av SSB gir følgende befolkningsutvikling: 
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Diagrammet viser at aldersgruppen over 80 år er forventet å mer enn fordoble seg fram mot år 

2030. Dersom antall sykehjemsplasser forblir konstant i perioden, vil dette i realiteten tilsvare 

at tilbudet om sykehjemsplass halveres. Som følge av dette vil det bli høyere og høyere 

terskel for å få innvilget en sykehjemsplass, og mange med omsorgsbehov vil aldri få tilbud 

om dette. Dette er i skarp kontrast til signalene som kommer fra regjeringen om å 

rettighetsfeste muligheten til sykehjemsplass. Alstahaug kommune vil ikke kunne oppfylle 

sine forpliktelser på dette området dersom det ikke gjøres noe med kapasitetsproblematikken. 

I tillegg til kapasitetsutfordringene kommer de mange tilleggsutfordringene med dagens 

sykehjem rent faglig: Ikkeeksisterende uteareal, selve utformingen av sykehjemmet som ikke 

er tilrettelagt for demensomsorg, trange fellesarealer samt infrastruktur rundt bygget som er 

langt under standard, for å nevne noe. 

Kostratallene for sektoren viser at Alstahaug driver pleie- og omsorg svært 

kostnadseffektivt:  
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Også om man ser på kostnader per tjenestemottaker i institusjon og hjemmetjenester er 

bildet likedan: 
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Det er grunn til å spørre seg om det faktisk er realistisk at tjenestene drives såpass mye 

rimeligere i Alstahaug kommune enn det gjør ved alle sammenliknbare parametere, eller om 

den faktiske terskelen for å motta tjenester faktisk er for høy. 

Som tidligere utredninger har vist er det store mangler i dagens sykehjem både når det gjelder 

kapasitet, miljøterapeutisk utforming, arbeidsmiljømessig- og medisinfaglig tilrettelegging. 

Dersom ikke noe gjøres vil ingen av disse områdene endres. Per 2015 er det 52 senger på 

dagens sykehjem. Fra 2016 blir det lovpålagt med øyeblikkelig-hjelp seng i kommunene, en 

såkalt KAD plass. Fra 2016 blir det derfor kun 51 senger på sykehjemmet, da en seng må 

være øremerket øyeblikkelig hjelp. Det vil da være naturlig å forutsette at Alstahaug 

kommune vil ha behov for å supplere den manglende sykehjemsplassen ved å kjøpe tjenester, 

primært fra nabokommunene, eksempelvis sykehjemsplasser på Dønna.  

I tidligere utredninger og diskusjoner har de faglige premissene for en god eldreomsorg vært 

førende. Det har ikke vært investert i helsesektoren i Alstahaug på flere år, og tjenestene sliter 

med gamle løsninger og mangel moderne muligheter. Vi har mye god kompetanse i 

kommunen, men det faglige hemmes av dårlige løsninger på flere områder.  

Bemanning 

Bemanningsmessig har det ikke skjedd endringer i grunnbemanningen på sykehjemmet på i 

alle fall de siste 15 årene. Hjemmesykepleien har måtte tåle en reell nedbemanning som følge 

av effektiviserings- og økonomikrav de siste årene, og har nå en svært lav grunnbemanning 

gjennom hele døgnet. Dette på tross av at pleietyngden de siste årene har blitt tyngre og 

tyngre, med større innslag av pasienter med kognitiv svikt med tilleggsutfordringer.   

Det vurderes at bemanningen i 2015 er på et forsvarlig nivå. Det er imidlertid ikke mulig å 

nedbemanne i grunnbemanningen uten å bryte forsvarlighetskravet i tjenesten. Dette kan 

eksemplifiseres med nattbemanningen i pleie- og omsorgstjenesten. Det er totalt en pleier på 

vakt per avdeling på sykehjemmet, totalt 3 stykker på hele bygget. Det tilsvarer 

gjennomsnittlig 1 pleier per 15 pasienter på Åsen. I tillegg er det en pleier på vakt på 

Zahlgården og en pleier på rute ute i hjemmesykepleien. Ved behov rykker en pleier fra 

sykehjemmet ut med hejmmetjenesten for å styrke denne når oppgavene krever mer enn en 

pleier for å være forsvarlig. I slike tilfeller blir bemanningen på Åsen 1 pleier per 22 

pasienter.  

Det kan også være behov for styrking av bemanningen i Zahlgården på grunn av tidvis mye 

natturo og utagerende pasienter. Da vil også en av pleierne på sykehjemmet overføres til 

Zahlgården, og bemanningstettheten på Åsen bli 1 pleier per 22 pasienter. Dette vurderes å 

være en absolutt minimumsløsning i forhold til forsvarlig grunnbemanning. Det skal 

anmerkes at det leies inn ekstrapersonell ved behov, som ved eksempelvis terminalpleie mv. 
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Framskrivning driftsnivå 

Ifølge kostratallene for 2014 var den faktiske kostnaden til pleie- og omsorgsformål i 

Alstahaug kommune beregnet til 363 500 kr per innbygger over 80 år, og 94 000 kr per 

person over 67 år. Per 31.12.2014 var det 293 personer i aldersgruppen over 80 år i Alstahaug 

og 1147 personer over 67 år. Dette gir en beregnet kostnad til pleie- og omsorgsformål i 2014 

på ca 108 millioner kroner.  

Antall personer i disse aldersgruppene er økende i hele framskrivingsperioden. Ser man på 

kort sikt fram mot 2019, viser prognosen en økning på 220 personer (19 %) i aldersgruppen 

67 + og 45 personer (15 %) i aldersgruppen 80 +. Man må på grunnlag av dette forutsette at 

driftskostnadene framover vil stige i takt med økning i aldersgruppene uavhengig av 

investeringer i sektoren. Om man bruker samme enhetskostnader som i 2014 vil 

kostnadsveksten til helse- og omsorgssektoren på grunn av demografiendringen alene være på 

omtrent 20 millioner kroner fram mot 2019. Dette er ikke lagt inn i nåværende økonomiplan. 

Utviklingen er forsøkt skissert i tabellen under: 

  Antall 67+ Antall 80+ 
Beregnet 

kostnad 67+ i kr  

Beregnet 

kostnad 80+ i kr  

Beregnet økning 

kostnad 67+ ift 

2014 i kr 

2016 1222 309 114 868 000 112 321 000 6 868 000 

2017 1277 319 120 038 000 121 045 000 12 000 000 

2018 1331 333 125 114 000 121 045 000 17 000 000 

2019 1367 338 128 498 000 122 863 000 20 000 000 

 

Tiltak 2016 

På tross av det forventede behovet for tilførte resurser til tjenesten i årene som kommer, er det 

lagt inn to forslag til innsparingstiltak i pleie- og omsorgssektoren.  

Det ene er å fjerne fagansvarlig sykepleier ved Åsheim terrasse. Denne funksjonen ble 

opprettet i 2014 som et svar på en bekymring rundt forsvarlighetsnivået på driften i 

omsorgsboligen. Grunnen til bekymringen har vært den stadig økende pleietyngden som er 

tilknyttet omsorgsboligen, der pasientene som har blitt tildelt boliger har hatt større og større 

helsemessige utfordringer. Man så behovet for en faglig ledelse i boligen som kunne 

tilrettelegge for utvikling av faglige prosedyrer, kvalitetssikre tjenestenivået og 

dokumentasjon, sikre kompetanseoverføring mv. Dette har vært sikret gjennom en 60 % 

fagsykepleierstilling. Det er mulig å fjerne denne funksjonen av økonomiske grunner. Det vil 

være et kvalitetstap for tjenesten, og gjøre tjenesten i Åsheim terrasse mer sårbar for uheldige 

hendelser. Det er ikke et anbefalt tiltak fra fagmiljøet. 
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Det andre tiltaket er å redusere kjøp av esterne tjenester, som eksempelvis ved sykehjemmet 

på Dønna, ved å innføre hverdagsrehabilitering som en fast tjeneste i Alstahaug kommune.  

Det har vært kjørt et treårig prosjekt med hverdagsrehabilitering i kommunen, og prosjektet 

har vist gode resultater i forhold til å redusere innleggelser på sykehjem, redusere 

tjenestebehov og holde folk friskere i eget liv lengre. Pleie- og omsorgssektoren opplever at 

det vil være mer offensivt å satse på hverdagsrehabilitering og å holde mennesker aktive 

hjemme lengre, enn å passivt kjøpe tjenester fra nabokommunen.  Det foreslås derfor å kutte i 

utgifter til kjøp av tjenester ved å heller satse på implementering av hverdagsrehabilitering. 

Dette vil være en investering for fremtiden, og er et anbefalt tiltak fra tjenestene som helhet. 

 

Tjenesten for funksjonshemmede 
 

Tjeneste for funksjonshemmede  Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Sum utgifter  42 137 47 562 49 703 

Sum inntekter  -14 520 -13 290 -14 240 

Netto utgift  27 617 34 272 35 463 

 

TFF består av seks ansvarsområder. Disse er: 

 3480 administrasjon utviklingshemmede 

 3481 avlastningsbolig 

 3482 sentrum distrikt 

 3483 Ura distrikt 

 3485 brukerstyrt assistent 

 3487 dagaktivitet 

Det er en kostnadsøkning på enheten på 1.1 millioner kroner. Dette er i all hovedsak knyttet 

opp mot lønns- og prisvekst.  

Da inndelingen i en enhet tilsvarende TFF ikke er vanlig nasjonalt, finnes det ikke KOSTRA 

tall direkte knyttet til enheten. Imidlertid knyttes tallene for sektoren opp mot 

hjemmetjenesten og pleie- og omsorgstallene, noe som tyder på at tjenestene drives 

kostnadseffektivt også i denne enheten.  

I økonomiplanen fra 2015 ble det lagt inn en årlig økning i sektoren på 1.5 millioner kroner, 

med bakgrunn i forventning om nye brukere med hjelpebehov. Alstahaug kommune har 50 % 

flere innbyggere med diagnosen psykisk utviklingshemming enn gjennomsnittskommunen i 

følge statsbudsjettet. Dette medfører kostnader, i all hovedsak til bemanning til praktisk 
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bistand. Per november antar man at man kan drive forsvarlige tjenester i 2016 innenfor 

foreslåtte budsjettrammer. 

Avlastningsbolig 

I 2016 skal den nye flotte avlastningsinstitusjonen for barn på Haugerud tas i bruk. Dette vil 

gi barn med funksjonsnedsettelser og deres familier et helt annet avlastningstilbud enn 

tidligere. Det forventes at man på sikt vil kunne oppnå en del innsparinger i form av en 

samling av avlastningstjenester i denne institusjonen. Dette er det imidlertid vanskelig å si noe 

konkret om per i dag, og man vil eventuelt komme tilbake til dette ved senere 

regnskapsrapporteringer og budsjettreguleringer gjennom året. 

Statstilskudd 

Det er også en kompleks sammenheng mellom utgifter og inntekter i denne tjenesten. Brukere 

som utløser lønnsmidler utover 1.1 million kroner, regnes som «ekstra resurskrevende». 

Kommunen får refundert 80 % av utgiftene som genereres ut over den første 1.1 millionen 

kroner fra staten til bistand til denne gruppen. Det vil si at dersom man har innsparingstiltak 

som eksempelvis sparer inn 100 000 kroner hos en bruker som utløser refusjon fra staten, vil 

man i realiteten miste 80 000 i refusjon, og nettoinnsparingen på tiltaket blir på bare 20 000 

kr. Dette er viktig å ha med seg når tiltak vurderes innen denne enheten. 

Den største økonomiske gevinsten inne dette tjenesteområdet anses å være ved å samle flere 

botilbud i samme område, slik at man kan effektivisere bruk av bemanning, særlig på natt. 

Dette er det planlagt for, og låneopptak til nybygg av selvfinansierende omsorgsboliger til 

denne brukergruppen ligger inne i økonomiplanen. 

Tiltak 2016 

Det er for øvrig ikke foreslått konkrete tiltak som berører denne enheten spesielt. 
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NAV 
 

Nav Alstahaug  Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Sum utgifter  32 683 28 619 38 542 

Sum inntekter  -34 052 -22 980 -33 000 

Netto utgift  -1 370 5 639 5 542 

 

NAV består av en statlig og en kommunal del. Den kommunale delen består av 

flyktningkontoret og sosialtjenesten. Den kommunale delen av NAV består av 9 ansatte. 

NAV Alstahaugs kommunale del består av fem ansvarsområder. Disse er: 

 3100 sosialkontortjenester 

 3152 krisesenter 

 3153 arbeidstiltak ungdom 

 3154 sosialhjelp 

 3200 flyktningkontor 

Flyktingetjenesten jobber primært med å bosette flyktninger og asylsøkere, og følge opp disse 

i introduksjonsprogramperioden. I 2015 har tjenesten bosatt 37 personer, 2 mer enn vedtatt. 

Dette genererer store inntekter. Imidlertid er det også store kostnader knyttet til bosettingen, i 

form av introduksjonsstønad, tilskudd til språkpraksisplasser mv. I regnskapsåret 2014 gikk 

tjenesten med ca 6 millioner i overskudd. For 2016 er det forsøkt å treffe inntektsgrunnlaget 

mer korrekt, slik at man nå opererer med et større inntektsgrunnlag enn tidligere.  

Sosialtjenestens største kostnad er utgifter knyttet til støtte til livsopphold. Dette er en tjeneste 

som er lovpålagt, og ment som et sikkerhetsnett for mennesker i livsfaser der 

inntektsgrunnlaget av ulike årsaker har falt bort, og man er i behov for støtte til livsopphold 

(nødhjelp). Hvor stor andel av befolkningen som har behov fr denne tjenesten varierer i 

betydelig grad. 2014 var et år som utgiftene til denne tjenesten ble svært lave, mens man i 

2015 har måtte budsjettregulere posten for sosialstønad fordi budsjettrammen for 2015 viste 

seg for lav.  

Svingninger i samfunnet har erfaringsmessig innvirkning på behovet for sosialhjelp i 

befolkningen. I nedgangstider der arbeidsmarkedet blir tøffere vil tradisjonelt behovet for 

økonomisk sosialhjelp stige.  

Tall fra folkehelsebarometeret slår fast at andelen barn som bor i lavinntektsfamilier har økt 

fra 9,6 prosent i 2014 til 11 prosent i 2015.  
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Samme kilde viser også at andelen mennesker med lavinntekt i Alstahaug kommune har økt 

fra 7,5 % i 2013 til 9,6 % i 2014.  

Arbeidsledigheten for aldersgruppen 15-29 år er på 3,3 % mot 2,2 % i landet forøvrig.  

For gruppen ikke-norske er arbeidsledigheten høyere. For vestlige innvandrere er den 4,9 % 

og for ikke-vestlige innvandrere er den 8,2 %. 

Figuren underviser tallene bak arbeidsledighetsstatistikken i Alstahaug kommune, der ikke-

vestlige innvandrere har en betydelig større prosentandel arbeidsledige enn etnisk norske. 

Dette må tolkes som et faresignal for en økende deling av samfunnet i Alstahaug, og tiltak bør 

iverksettes for å motvirke den økende sosiale gradienten denne statistikken kan representere. 

Figur som viser andel (%) arbeidsledige etter landbakgrunn 2008-2015 i Alstahaug: 

 

 

Det er enighet i fagmiljøet om at det viktigste tiltaket for å motvirke denne todelingen i 

arbeidsmarkedet og bidra til å hjelpe mennesker ut av behovet for sosialstønad er arbeidsrettet 

aktivitet.Det å ha en offensiv tilnærming til å få mennesker i aktivitet, og ikke bare passivt 

avvente at sosialtjenstebehovet øker, vil være en anbefalt vei å gå fra tjenestene. For å 

sammenfatte behov og prioritere tiltak er arbeidet rundt en integreringsplan iverksatt.  

Tiltak 

Det er ikke foreslått innsparingstiltak på NAV for 2016, men forventet inntekt til 

introduksjonsstønad er økt med 8 millioner fra budsjett 2015. Dette betyr i realiteten at 

overskuddet fra introduksjonsstønaden finansierer driften generelt i kommunen.  
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Barnevernstjenesten 
 

Barne- og ungdomsvern  Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Gruppeart 13 Kjøp av tj  15 749 15 400 16 400 

Sum gruppeart Netto utgift  15 749 15 400 16 400 

 

Barnevernstjenesten for Ytre Helgeland består av 5 kommuner; Alstahaug, Leirfjord, Herøy, 

Dønna og Træna. Samarbeidet startet opp 1.1.10. Fra 1.6.11 startet Træna opp som en 

”samarbeidende kommune”. Det er Leirfjord kommune som er vertskommune for tjenesten.  

Målsettingen med sammenslåing av barnevernstjenesten var: 

 Stabile tjenester 

 Bedre fagmiljø 

 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 oppleves også som en utfordring i 

forhold til tilgjengelighet at hovedkontoret ligger i Leirfjord. 

Alstahaug kommune har mottatt et budsjett fra Leirfjord kommune med en økning på 1 

million kroner. Dette forklares ved at kommunen har økt kjøp av institusjonsplasser. 
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I følge KOSTRA-tallene har Alstahaug høye utgifter for barnevernsområdet: 

 

 

Disse tallene er imidlertid noe misvisende, da utgifter knyttet til bosetting av enslige 

mindreårige flyktninger er ført på samme funksjon som utgifter knyttet til ordinære 

barnevernstiltak. De reelle utgiftene til barnevern direkte er derfor lavere enn det som 

framkommer i KOSTRA-statistikken. Ca 60 % av tallene som fremkommer i KOSTRA er 

reelle barnevernsutgifter. Det at så få kommuner bosetter enslige mindreårige, vil 

sammenlikningen med andre kommuner gjennom KOSTRA bli noe misvisende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år,
barnevernstjenesten, konsern

Kostratall 2014 

Alstahaug

Kostragruppe 12

Nordland

Landet



 

Økonomiplan 2016-2019  |  Alstahaug kommune 

108 av 162 

2.12 Samfunnsutvikling 
  

Avd. Samfunnsutvikling består av følgende enheter; 

 Brann og beredskap 

 Kommunalteknisk 

 Plan 

 Landbruk og Miljø 

 Næring 

 

Beskrivelse Regnskap 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

 SAMFUNNSUTVIKLING  

Sum utgifter  79 657 932 76 176 301 81 581 379 

Sum inntekter  -60 237 247 -56 593 747 -60 626 969 

Netto utgift  19 420 685 19 582 554 20 954 410 

 

 

Brann og beredskapsenhet 
 

Beskrivelse Regnskap 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

 Brann og beredskap  

Sum utgifter  9 779 540 9 531 635 10 149 874 

Sum inntekter  -2 975 282 -2 984 532 -2 549 679 

Netto utgift  6 804 258 6 547 103 7 600 195 

 

Spesielt for området er at en har gått over til nytt nødnett, samt at 110 sentralen på Mo er 

erstattet med 110 sentralen i Salten. Videre er ny «vannbil» innkjøpt iht fjorårets 

budsjettvedtak og vil innfases i driften fra 2016. 
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Ansvarssted 6100  Brann- og beredskapssektor 

Ansvarsstedet har to fulltidsstillinger, Brannsjef og varabrannsjef.  

Brannvernsamarbeid med Leirfjord kommune utgjør 52%  stilling.  

 

Ansvarssted 6150 Brannvern 

Brannvesenet i Alstahaug har ved hovedstasjonen i Sandnessjøen 16 brannmannskaper fordelt 

på 4 vaktlag i dreiende vakt, dette er deltidsstillinger 1,93 %. I tillegg 4 reserver under 

opplæring til enhver tid.  

Fra 2016 økes vaktlagene med en sjåfør, til sammen 4 deltidsstillinger  1,93%  

Bistasjon på Tjøtta teller 10 deltidsstillinger 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 feier og feierlærling 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 2016 beløpe seg til kr. 60.000,- 

 

 

Kommunalteknisk enhet 
 

Beskrivelse Regnskap 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

 Kommunalteknisk avdeling  

Sum utgifter  55 594 826 53 272 916 54 488 188 

Sum inntekter  -48 582 973 -47 195 195 -48 222 863 

Netto utgift  7 011 853 6 077 721 6 265 325 
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6200 Kommunalteknisk kontor 

Kontorets ansvarsområde er drift/vedlikehold av vei, gatelys, Vannverket, Avløpsnettet og  

Renovasjon. I tillegg kommer kommunalteknisk prosjektering og prosjektledelse av nyanlegg 

og rehabiliteringsprosjekter. 

Det er budsjettert med 4,5 faste stillinger. 

Det er tilrettelagt med seniortiltak for to ansatte i 2016. 

 

For året 2016 er det beregnet en intern timepris på kr. 375.- på drift og kr.473.- 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 627,- 

Lastebil    kr 302,- 

Lastebil m/utstyr   kr 417,- 

Volvo kranbil   kr 215,- 

JCB-Fastrack   kr 302,- 

Valtra traktor   kr 284,- 

Hitachi hjulmaskin  kr 282,- 

Hitachi beltemaskin  kr 282,- 

Wille hjullaster   kr 339,- 

Varebil    kr   58,- 

 

Ansvarsområde 6213 skal gå i balanse.  

 

6216 Serviceavdelingen 

Avdelingen er budsjettert med 12 stillinger + oppsynsmann. 

 

Kostnader til fordeling er basert på følgende forutsetninger for 2016:          

Serviceavdelingen (6216) skal være selvfinansierende.  
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Timelister fra avdelingen faktureres etter utførte oppdrag og belastes Vann, Avløp, 

Renovasjon og Vei. Det er tilrettelagt med seniortiltak for syv ansatte i 2016. 

 

Driftsutgiftene for servicebygget i Nesset er samlet på eget ansvarssted 6117 

Serviceavdelingen dekker  45 %  

 

For året 2016 er det beregnet en timepris kr. 397.- på drift og kr.454.- 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.  

Kommunal overtakelse av Stamnes kunstgressbane medfører økte driftsutgifter.   

 

6320 Vannverket 

Det er budsjettert med drift av driftskontrollutstyr og pålagt prøvetakingsprogram. 

Årsgebyret er delt i en fast del, kr 2.220,- som skal dekke kapitalkostnadene og 

en variabel del, kr 7,24/m
3
 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. 

Gebyrsatsene for vann i 2016: 

 

Årsgebyret justeres i tråd med handlingsprogrammet i hovedplan vann.  

For 2016 er den prosentvise økningen forutsatt til 8,5% 

Rentefoten som legges til grunn for regnskapsåret 2016 ved beregning av årlig kapitalkostnad 

er 5-årig swaprente NOK med et tillegg på ½ prosentpoeng, beregnet til 2,00%. 

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

Ansvarsområde 6320 skal gå i balanse. 
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Oversikt over aktuelle investeringer på vannverket iht. handlingsprogrammet i Hovedplan 

Vann. Forslaget til investering i økonomiplanperioden avviker fra opprinnelig hovedplan. 

Det kan derfor være aktuelt å vurdere prioritet påny ved utarbeidelse av B2017.  

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ledningsanlegg:           

Målrettet 

sanering 

5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 

Ledningsnett 

Milan 

    3885  100    

Ledningsanlegg, 

nye, S.sjøen 

2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 

Uspesifisert iht. 

plan 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Nettmodell           

Renseanlegg:           

Høydebasseng 1     4500 5000     

Høydebasseng 2     840 8000     

Høydebasseng 3       7540    

Vannbeh. Milan           

Tapping 

Horvnes 

          

Basseng Tjøtta     100      

Basseng 

Hestøysund 

    200      

Pumpestasjon 

Åsen 

     1000     

Sum 8993 8993 8993 8993 18518 22993 16633 8993 8993 8993 
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6330 Avløp 

Det er budsjettert med drift av driftskontrollutstyr og pålagt prøvetakingsprogram. 

Økonomien for avløp er som for Vannverket. Årsgebyret er fastsatt til kr 2.405,- og den 

variable delen er fastsatt til kr 8,08 /m
3 

 Gebyrsatsene for avløp i 2016: 

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

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

Ansvarsområde 6330 skal gå i balanse. 

 

Oversikt over aktuelle investeringer på avløpsverket iht. handlingsprogrammet i Hovedplan 

Avløp. Forslaget til investering i økonomiplanperioden avviker fra opprinnelig hovedplan. 

Det kan derfor være aktuelt å vurdere prioritet påny ved utarbeidelse av B2017    

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ledningsanlegg:           

Målrettet 

sanering 

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 

Ledningsanlegg: 

nye 

     500 3500 3500 3500 3500 

Renseanlegg:           

Prosjektering: 

Slamavskiller ura 

          

Anlegg: 

Slamavskiller ura 

 

 

   5000      

Prosjektering: 

Slamavskiller 

Segelbergan  

 

 

   500      

Anlegg: 

Slamavskiller 

Segelbergan 

  

 

 

    

 

5000 
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Pumpestasjoner           

Sum 6000 6000 6000 6000 11500 11500 9500 9500 9500 9500 

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. 

Det kommunale tillegget videreføres med kr 300,- pr. boenhet i 2016.  

Rentefoten som legges til grunn for regnskapsåret 2016 er 5-årig swaprente NOK med et 

tillegg på ½ prosentpoeng, beregnet til 2,00%. 

Ansvarsområde 6340 skal gå i balanse. 

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.          

 

6360 Slam – spredt utslipp 

Ansvarsområdet dekker utgiftene vedrørende kjøp av septiktømming i spredt bebyggelse. 

Ansvarsområdet inngår i selvkostberegning. 

Det er gjennomført anbudsinnhenting på ny avtale om slamtømming i 2015, med varighet til 

2019. 

Årsgebyret 2016 for tømming – inntil 4m
3
 vannvolum er beregnet til kr 2.200,- 

    

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. 
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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: 

 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.  

 Kommunen har startet arbeidet med innføring av LED teknologi. Denne teknologien 

benyttes på alle nyanlegg som gjennomføres i kommunen.  

 

6500 Parkering 

Totalt er det 242 offentlig plasser og 578 private plasser (herav 62 som tilbys allmennheten).  

Dette betyr at kommunen har en markedsandel på ca. 30 %  

Budsjettet for Parkering for 2016 gir ett overskudd på ca 0,8 mill kr. 

Det er ikke tatt høyde for gratis avgift på lørdager. 

 

Planenhet 
 

 

Beskrivelse Regnskap 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

 Plansektor  

Sum utgifter  8 701 251 7 363 194 10 844 280 
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Beskrivelse Regnskap 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Sum inntekter  -6 767 680 -4 710 500 -8 150 907 

Netto utgift  1 933 571 2 652 694 2 693 373 

 

For budsjettåret 2016 er det opprettet tre nye ansvarsområder; 

 Plansak 6602 

 Byggesak 6603  

 Matrikkelsak 6604.  

Bakgrunnen for dette er at gebyrnivået skal gjenspeile kostnadene. 2016 blir dermed første år 

hvor selvkostsystemet tas i bruk. 

I tabelloppsettet virker det som både utgifter og inntekter har steget betydelig. Dette er en 

teknisk føring som foretas ifm innføring av selvkostsystemet og vil gjelde første år. 

Nettoutgift har ei normal utvikling. 

                                                                                                                     

6600 Planenhet 

Enhetens ansvarsområde omfatter i hovedsak utarbeidelse av arealplaner, behandling av plan- 

og byggesaker samt kart- og oppmålingsarbeid. Sekretærfunksjon for sakkyndig nemnd (tidl. 

takstutvalg) er også tillagt enheten. Det er budsjettert med 7,5 faste stillinger. 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 enhet). Det er tatt høyde for 

internkjøp av fakturering og for taksering av tilvekst på eiendomssiden. I tillegg er det tatt 

høyde for medlemskap i KS-eiendomsskatteforum.  

 

Enheten har i 2015 hatt vakanse i 100 % av en stilling som byggesaksbehandler fra 19.02.-

01.05.15 og 60 % fra 01.05.-31.09.15. I tillegg har det vært vakanse i en stilling på oppmåling 

fra 13.08.- 01.10.15, og 20% på arealplanleggerstilling fra 01.05.15-31.08.15. 

Saksbehandlingstid innen byggesak prioriteres, men har i perioder økt bl.a. pga. 

vakanse/opplæring av ny saksbehandler. Enheten har ikke greid å nå målet om tilsyn i 10 % 

av byggesakene. Statlige signaler tilsier at tilsyn må tillegges større vekt i kommende år. Nå 

forutsettes det også utført lovpålagt tilsyn i utslippssaker.  
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6601 HALD-samarbeid 

Et samarbeid innen HALD-området er allerede etablert innen enhetens ansvarsområde. Reelle 

kostnader fordeles på kommunene, og ansvarsstedet går derfor i null. Dersom utvidet 

samarbeid blir en realitet vil dette påvirke bemanningsbehovet også for planenhet. Det vises i 

den forbindelse til prosjekt vedr. mer omfattende samarbeid innen kart- og oppmåling, 

byggesak og arealplanlegging. Vertskommune er valgt som samarbeidsmodell. Prosjektet er 

imidlertid ikke fremmet til politisk behandling. 

 

6901 Fordelte kostnader plan og utvikling 

Dette ansvarsområdet brukes til felles kostnader for samfunnsutvikling og nulles ut i form av 

fordeling ved årets slutt. Det er de senere år ikke laget budsjett for ansvarsområdet. 

 

Landbruk- og miljø 
 

Beskrivelse Regnskap 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

 Landbruk og miljø  

Sum utgifter  2 944 531 2 934 348 3 046 114 

Sum inntekter  -1 024 679 -900 520 -900 520 

Netto utgift  1 919 852 2 033 828 2 145 594 

 

Landbruks- og miljøvernenhet                           

Landbruks- og miljøvernenhet behandler saker etter jordloven, skogloven, konsesjonsloven, 

naturmangfoldloven, friluftsloven, miljøinformasjonsloven, forpaktningsloven, 

forurensningsloven, motorferdselloven (lov om motorferdsel i utmark og vassdrag), 

odelsloven og viltloven.  Enheten er forlenget arm for det statlige virkemiddelapparatet 

Innovasjon Norge for BU-saker (søknader om statlige tilskudd og rentestøtte til 

bygdeutviklingsprosjekt, for eksempel driftsbygninger). 

Viktigste tiltaksarbeidet og utviklingsoppgaver for øvrig er velferdsordninger i landbruket, 

teknisk planlegging, ajourhold kart- og arealregistre, autorisasjoner (sprøytemidler og 

jaktprøve), behandling av nydyrkingssøknader, saksbehandling statlig produksjonsstøtte i 

jordbruket, miljøfyrtårnordningen, administrasjon av vaktordningen veterinærer,  

kulturlandskapsforvaltning, drift av kommuneskog, utviklingsoppgaver for vilt og fisk og 
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deltakelse i utarbeidelse av kommunale planer.   Likeså oppfølging av Alstahaug kommunes 

landbruksplan. 

Personellressurser 

Landbruks- og miljøvernenhet har 3,5 stillingshjemmel. Enheten har i 2015 vært bemannet 

med 2,6 stillinger.  Det vil si konsulent landbruk, skogbrukssjef og landbruks- og 

miljøvernsjef.  Jordbrukssjef ble pensjonert 01.02.2010.  Stillingen har stått vakant siden den 

gang.   Konsulent landbruk gikk ned fra 100 til 80 prosent stilling fra 01.03.2014.  

Skogbrukssjef har 16 prosent omsorgspermisjon.  Det har i perioder vært leid inn  

arbeidskraftressurser  for å avlaste bemanningssituasjonen ved  enheten. 

 

Næring 
 

Beskrivelse Regnskap 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

 Næringsarbeid  

Sum utgifter  2 637 784 3 074 208 3 052 923 

Sum inntekter  -886 633 -803 000 -803 000 

Netto utgift  1 751 151 2 271 208 2 249 923 

 

Til enheten tilligger oppgaver som; 

 Næringsplanlegging 

 Kontakt/samarbeid med næringslivet, utbyggere og investorer, forskningsmiljøer 

og regionalt/nasjonalt virkemiddelapparat. 

 Bistå næringslivet mht industri- og utbyggingsareal 

 Saksbehandling av næringssaker 

 

Samarbeidsavtaler med Helgeland Reiseliv, Sentrum Næringshage m.fl ligger inn under dette 

området. Enheten er bemannet med næringssjef. 
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DEL 3 INVESTERINGSBUDSJETTET 2016 

 

Ikke selvfinansierende investeringer. 

Prosj.

nr. 

Prosjektnavn Tot.kost. Lån 

2016 

Tilsku

dd/refu

sjon 

MVA EK ** 

      

Løpetid  

lån   

16118 Div IKT 1 245 257 739 249   

16232 Skole/barnehage/nærmiljø

-anlegg 

800 640  160   

16300 Brannstasjon 600 480  120   

16302 Helse-/legesenter 2 000 1 600  400   

16453 Plansektor. 

Reguleringsplaner 

965 800 

145* 

20    

16465 Sandnessjøen 

ungdomsskole. 

Rehabilitering. 

10 000 8 000  2 000   

16650 Stor omstilling. Ny 

barnehage Sandnessjøen 

1 000 800  200   

16704 GIS/LINE planinnsyn 

med plandialog 

148 

 

118  30   

16713 Oppmålingsbil 220 220     

16714 GPS 193 154  39   

16727 Nye P-automater 200 150  50   

16801 Underskudd fjernvarme 155    155  

16900 Egenkapitaltilskudd KLP 1 400    1 400  

 SUM 18 926 13 219 759 3 248 1 

555** 

 

 Ubrukte lånemidler  145*     
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* Bruk av ubrukte lånemidler 

**EK= Egenkapital  

Prosjekt 16118 Div IKT 

Bytte ut eksisterende brannmurer pga. alder og kostbar vedlikehold. 

Oppgraderinger til siste versjon. Exchange/epost, Windows Server domene, Citrix, lisenser 

Redesign av hjemmesiden 

Kartlegge og planlegge ny telefoniløsning for alle fire kommuner 

Integrasjon ESA-Visma rekruttering. 

Inkl. 2 kameraer,PC , miksebord og mikrofoner. 

 

Prosjekt 16232 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 
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Prosjekt 16300 Brannstasjon 

Her må pålagte garderobeforhold etableres. Stasjonen oppfyller ikke dagens krav i.h.h.t 

arbeidsmiljølov når det gjelder ren/skitten side,  samt at i dag er begge kjønn representert i 

korpset. 

 

Prosjekt 16300 Helse-/legesenter 

Det er behov for endringer ved legesentret for å kunne øke kapasiteten og få en bedre 

håndtering av pasienter og laboratorietjenesten. 

Nytt/flytting av laboratorium vil kreve supplering/nytt lufteanlegg.  Videre kreves noe 

ominnredning. 

Grundigere analyse m.h.t brann må gjennomføres. Kostnadene er et grovt anslag. 

 

Prosjekt 16453 Plansektor. Reguleringsplaner 

Prosjektet omfatter fullføring av følgende igangsatte planoppgaver: 

 Skjøtselplan grøntareal i sentrum 

 Områdereg. for gang- og sykkelvei Radåsvn. – Øvre Kleiva 

 Kommunedelplan for Sandnessjøen 

 Kommuneplanens arealdel m/kystsone 

 

Områderegulering for del av Sjøbergs gate 

Prosjektet omfatter endringer i gjeldende reguleringsplan. Detaljprosjektet forutsettes 

finansiert av HelgelandsGruppen. 

 

Områderegulering for Matstia-Høgåsen 

Prosjektet omfatter boligområde med ca. 25 tomter. 

 

Områderegulering for Stamnesmarka Øvre 

Prosjektet omfatter Stamnesmarka Øvre med unntak av nærområdet til Novikveien og 

omhandler en ajourføring og delvis fortetting av området.  
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Kommunal planstrategi 

Kommunestyret skal minst en gang hver valgperiode, og senest innen ett år etter 

konstituering, vedta en kommunal planstrategi.  

 

Områderegulering for Horvnes del 3 

Prosjektet omfatter areal på ca. 996 daa nordvest for fv. 17 på Horvnes samt Horvnesodden. 

Planprosessen er begrunnet i behov for nye industriarealer, krav til sikring av havne- og 

industriområder, ny infrastruktur, tilrettelegging for god logistikk internt på Horvnes og 

mellom Horvnes og Strendene. Gjennomføring av planen innebærer innløsning av flere 

boligeiendommer. 

 

Kommunedelplan for energi og klima 

Prosjektet omfatter rullering av energi og klimaplan (jfr. kommunal planstrategi). Det kan 

være aktuelt å kjøre dette prosjektet som et samarbeidsprosjekt gjennom regionrådet. 

Områderegulering for Novikveien fra Elias Blixs gt. til Alexander Kiellands gt.  

Prosjektet omfatter oppgradering av området som i dag omfattes av reguleringsplan for 

Sandnessjøen Vest. 

 

Prosjekt 16465 Sandnessjøen ungdomsskole. Rehabilitering 

Større rehabilitering på bakgrunn av myndighetskrav. 

 

Prosjekt 16650 Stor omstilling. Ny barnehage Sandnessjøen 

 Bygge ny barnehage i Sandnessjøen. 211 plasser. 

 Legger ned Ura-, Stamnes- og Sandnes barnehage. 

 Salg av eksisterende barnehager/tomter kr 7,5 mill. 

 

Prosjekt 16704 GIS/LINE, planinnsyn med plandialog 

Denne programvaren støtter kravene ny plandel i plan- og bygningsloven setter til innsyn i 

kommunens digitale planregister på kommunens hjemmeside. Løsningen støtter aktiv 

medvirkning gjennom planprosessen med digital plandialog. Programvaren er tenkt tatt i bruk 

i HALD og oppgitt beløp er andelen til Alstahaug 

Prosjekt 16713 Oppmålingsbil 

Leasing kontrakten på våre 2 leasing biler utgår i okt. 2016. Vi har tatt høyde for innløsning 

av en av bilene fra denne dato. 
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Prosjekt 16714 GPS 

Enhetens nyeste GPS er nå 6 år. Enheten disponerer i tillegg 2 eldre GPS-er fra 2002. Rask 

utvikling på området og økende utgifter til reparasjoner nødvendiggjør nyinvestering. Dette 

har også betydning for effektiv oppgaveløsning. 

Prosjekt 16727 Nye P-automater 

Utskifting av 3 parkeringsautomater i sentrum av Sandnessjøen. Nye automater som kan ta 

ulike typer betalingskort. 

Prosjekt 16801 Underskudd fjernvarme 

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

Prosjekt 16900 Egenkapitaltilskudd KLP 

Estimert beløp fra KLP. 

      

                                                                                                          

Selvfinansierende investeringer 
 

Prosj.n

r. 

Prosjektnavn Tot.kost. Lån 

2016 

Tilsku

dd/refu

sjon 

MVA EK ** 

      

Løpeti

d  

lån   

16460 Tjenesten for 

funksjonshemmede. 

Låneopptak til boliger for 

funksjonshemmede 

30 000 24 000  6 000   

16670 Rehab. Vann/avløp ØP 

Vannforsyning 

 9 000  9 000     

16670 Rehab vann/avløp ØP 

Avløp 

6 000 6 000     

SUM  45 000 39 000  6 000   
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Prosjekt 16460 Tjenesten for funksjonshemmede. Låneopptak til boliger for 

funksjonshemmede 

Det forventes økning i behov for omsorgsboliger tilpasset gruppen psykisk 

funksjonsnedsettelse og tilsvarende funksjonsnivå de neste årene. Per i dag har vi ingen 

kapasitet på boliger til denne gruppen, og det bemannes opp flere enheter med en-til-en 

bemanning, som er svært kostnadskrevende og vanskelig gjennomførbart. Det foreligger 

tilskudd fra Husbanken i størrelsesorden 1.3 millioner kr per enhet i 2014, og det forutsettes at 

dette videreføres. Det er behov for 16 boliger. Bygg og eiendom estimerer et tall i 

størrelsesorden 25 000 kr/m2. 

Ved fullt tilskudd fra husbanken kan kommunen motta kr 20 000 000 til dette prosjektet. Pga 

usikkerheten rundt dette legges dette ikke inn i beregningen. 

Vedtatt i økonomiplan 2016. 

 

Prosjekt 16670 Rehabilitering vann/avløp 

Ramme i henhold til økonomiplan 2016-2019.  

 

Budsjettskjema 2A Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

 Alstahaug  

Investeringer i anleggsmidler  146 109 423 131 401 000 63 926 000 

Utlån og forskutteringer  11 700 979 0 0 

Kjøp av aksjer og andeler  1 307 220 0 0 

Avdrag på lån  5 703 748 0 0 

Dekning av tidligere års udekket  0 0 0 

Avsetninger  0 0 0 

Årets finansieringsbehov  164 821 370 131 401 000 63 926 000 

Bruk av lånemidler  -113 419 902 -73 285 000 -52 364 600 

Inntekter fra salg av anleggsmidler  -1 728 895 -1 500 000 0 

Tilskudd til investeringer  -8 962 059 -43 050 000 -1 575 000 
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Budsjettskjema 2A Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner  -17 727 310 -456 000 -739 200 

Kompensasjon for merverdiavgift  -21 741 048 -12 845 000 -9 247 200 

Andre inntekter  -761 145 0 0 

Overført fra driftsregnskapet  0 0 0 

Bruk av tidligere års udisponert  0 0 0 

Bruk av avsetninger  -481 000 -265 000 0 

Sum finansiering  -164 821 359 -131 401 000 -63 926 000 

Udekket/udisponert  11 0 0 

 

 

 

Hovedoversikt investering 2016 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

 Alstahaug  

Salg av driftsmidler og fast eiendom  -1 728 895 -1 500 000 0 

Andre salgsinntekter  0 0 0 

Overføringer med krav til motytelse  -11 013 354 -456 000 -739 200 

Kompensasjon for merverdiavgift  -21 741 048 -12 845 000 -9 247 200 

Statlige overføringer  0 0 0 

Andre overføringer  -8 962 059 -43 050 000 -1 575 000 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -761 145 0 0 

SUM INNTEKTER (L)  -44 206 501 -57 851 000 -11 561 400 

Lønnsutgifter  1 776 566 0 0 
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Hovedoversikt investering 2016 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Sosiale utgifter  3 245 0 0 

Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.  116 849 401 117 056 000 53 123 800 

Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod  4 000 125 000 0 

Overføringer  25 980 404 12 720 000 9 247 200 

Renteutg, provisjoner og andre finansutg  1 380 846 1 500 000 1 555 000 

Fordelte utgifter  114 961 0 0 

SUM UTGIFTER (M)  146 109 423 131 401 000 63 926 000 

Avdragsutgifter  5 703 748 0 0 

Utlån  11 700 979 0 0 

Kjøp av aksjer og andeler  1 307 220 0 0 

Dekning tidligere års udekket  0 0 0 

Avsetning til ubundne investeringsfond  0 0 0 

Avsetninger til bundne fond  0 0 0 

Avsetninger til likviditetsreserve  0 0 0 

SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)  18 711 947 0 0 

FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)  120 614 869 73 550 000 52 364 600 

Bruk av lån  -113 419 902 -73 285 000 -52 364 600 

Salg av aksjer og andeler  0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån  -6 713 956 0 0 

Overføringer fra driftsregnskapet  0 0 0 

Bruk av tidligere års overskudd  0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond  0 0 0 
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Hovedoversikt investering 2016 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Bruk av bundne driftsfond  0 0 0 

Bruk av ubundne investeringsfond  -481 000 -265 000 0 

Bruk av bundne investeringsfond  0 0 0 

SUM FINANSIERING (R)  -120 614 858 -73 550 000 -52 364 600 

UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)  11 0 0 
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DEL 4 ØKONOMIPLAN 2014 - 2017 
 

4.1 Driftsdel 
 

Befolkningsprognose. 

Framskrevet folkemengde fordelt på alder i økonomiplanperioden og  i perspektiv   

2040.Statistisk Sentralbyrås prognose etter alternativet middels nasjonal vekst. 

         2015 2016 2017 2018 2020 2030 2040 

0-5 500 506 513 523 516 517 493 

6-15 894 863 862 865 887 943 933 

16-19 390 391 386 374 352 370 384 

20-39 1700 1712 1740 1756 1788 1771 1723 

40-66 2775 2737 2702 2679 2671 2612 2573 

67-79 854 913 958 998 1032 1137 1259 

80-89 255 266 275 280 309 514 596 

90 - 38 43 44 53 51 88 162 

Sum 7406 7431 7480 7528 7606 7952 8123 

  

Skatt og rammetilskudd 

Skatt og rammetilskudd er videreført på samme nivå som i 2016 i økonomiplanperioden. 

Eiendomsskatt. 

Eiendomskatten er i  løpet av økonomiplanperioden forutsatt uendret på 2016 nivå med 4,5 

promille for boliger og fritidseiendommer. samt 7 promille for næringseiendommer. 

 

Andre statlige tilskudd. 

Omfatter mva. komp investering og kompensasjonsordningen for skolebygg og sykehjem.  
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Renteinntekter/ utbytte. 

Ordinært utbytte Helgeland Kraftlag A/S er i økonomiplanperioden budsjettert med 4,0 

millioner kroner. 

 

Renteutgifter. 

Beregning av rente på nye lån er forutsatt 2,7  % rente.  

 

 

Avdrag. 

I perioden forutsettes denne økt, jfr. økte investeringer.  

 

Bruk av disposisjonsfond. 

Opplegget innebærer avbalansering mot bruk av disposisjonsfond i første del av 

økonomiplanperioden. Dette medfører svekket likviditet. Videre er amortiseringstiden for nye 

premieavvik  satt ned til 7 år.. Kommunen vil derfor få økte pensjonskostnader i årene  

framover. 

 

Etter at nødvendige omstillinger får effekt, er det forutsatt å avsette til disposisjonsfond de to 

siste årene i økonomiplanperioden.   

  

Alstahaug kommune hadde pr. utgangen av 2014 ca. 33,8 millioner kr. i disposisjonsfond.   

 

Følgende tabell illustrerer fondsbruken i økonomiplanperioden: 

 2016 2017 2018 2019 

Bruk av 

disp.fond. 

10 030 4 662    

Avsetting til 

disp.fond 

 

   2 313 13 379 
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Tabell 1. Økonomiplan drift  

Følgende tiltak er lagt inn i administrasjonssjefens forslag 

- 

Kapittel : Sekretariat info arkiv 

Tiltak 41: Stab/støtte. Redusere tjenester infotorget 

Beskrivelse Redusere tjenester infotorget tilsvarende 50 % stilling. 

Konsekvenser: 

Åpningstid sentralbordet reduseres 

Henvendelser direkte til saksbehandlere når sentralbordet er stengt 

Fakturering tar lengre tid 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -100 000 -200 000 -200 000 -200 000 -700 000 

- 

Kapittel : Rådmannen 

Tiltak 55: Asylmottak. Tilbakestill til ordinær husleie. 

Beskrivelse I forbindelse med anbud ble husleien for brakkeriggen redusert. Som 

følge av økt aktivitet, foreslås det å gå tilbake til ordinær husleie. 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 200 000 

- 

- 
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Kapittel : Personalkontoret 

Tiltak 40: Stab/støtte. Redusere Bedriftshelsetjenesten 

Beskrivelse Bedriftshelsetjenesten reduseres med 75 000 kr. Færre tjenester, men 

kan holde oss innenfor lovens bestemmelser. 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 -300 000 

 

- 

Kapittel : Bygg og eiendom 

Tiltak 26: Beredskap i helgene, Bygg 

Beskrivelse Det etterlyses driftspersonell som kan ha beredskap i Helgene 

Primært for  Stamnes/helgelandshallen, Kulturbadet og sykehjemmet. 

En begrenset beredskap vil koste ca 320. ooo,- kroner eks avgifte. 

Dette gir oss beredskap fra kl.22.00 fredag kveld - søndag kveld kl.22.00 

Fram til fredag kl. 22.00 har vi normal drift av anleggene med vaktmester 

på kveldsvakt. Forsøksordning for 2016. 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  320 000 0 0 0 320 000 

- 

Tiltak 43: Praksisplasser 

Beskrivelse Mere aktiv bruk av praktikanter i samarbeid med NAV og 

voksenopplæringa 

Vil gi mindre behov for  vikarer  og gir reduserte lønnsutgifter. -300000 

Testes i 2016 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 200 000 
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Tiltak 42: Økt bruk av praktikanter fra voksenopplæring /Nav 

Beskrivelse Øke bruken av praktikanter fra voksenopplæringa og Nav i 

sommersesongen og redusere bruken av ferievikarer. Lavere 

lønnsutgifter uten at dett går utover sesongbetinget vedlikehold. 

-80 000. Ønsker å teste ut tiltaket i 2016. 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -320 000 

- 

 

 

 

 

 

Kapittel : Barnehager generelt 

Tiltak 52: Kompetanseutvikling barnehage 

Beskrivelse Organisasjonsutvikling/kurs  

1750 kr pr ansatt= ca90 000 

 - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 0 90 000 90 000 180 000 

 

- 
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Kapittel : Skoler generelt 

Tiltak 56: Kompetanseutvikling i skolen 

Beskrivelse Redusert antall lærerstillinger i ny struktur  redusert kostnad kompetanseutvikling. 

Kompetanseheving er todelt; 

1) Videreutdanning i fag ut fra kompetansekrav, ligger inne 3 lærere pr år 

2) Organisasjonsutvikling, i hovedsak statlig initierte utviklingsområder 

-175 000; ca kr 1750 pr lærer 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 0 175 000 175 000 350 000 

Tiltak 51: Skoleibliotek, bemannet, på en skole/ungdomsskole 

Beskrivelse BOKSAMLING: 

S.Sjøen ungdomsskole, 630 000 fordelt over 3 år 

BEMANNING FOR DRIFT:20 % bibliotekarstilling organisert under og i samarbeid 

med Alstahaug folkebibliotek + totalt 4 lærertimer på skolen.  

 = 160 000 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 0 324 000 370 000 694 000 

- 
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Kapittel : Undervisning 

Tiltak 48: Stor omstilling. 

Beskrivelse Innsparing som følge av omstilling. 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

Sted Ansvar: ikke kommunale barnehager (2550) 

Sum netto  0 0 -2 000 000 -5 000 000 -7 000 000 

Sted Ansvar: Sandnes barneskole (2650) 

Sum netto  0 0 -2 300 000 -5 500 000 -7 800 000 

Sted Ansvar: Søvik skole (2670) 

Sum netto  0 -630 000 -1 500 000 -1 500 000 -3 630 000 

Sted Ansvar: Tjøtta barnehage (2460) 

Sum netto  -420 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -3 420 000 

Sted Ansvar: Tjøtta skole (2680) 

Sum netto  0 -1 700 000 -4 000 000 -4 000 000 -9 700 000 

Sted Ansvar: Ura skole (2690) 

Sum netto  0 0 -2 300 000 -5 500 000 -7 800 000 

Sted Ansvar: Voksne fremmedspråk (2701) 

Sum netto  0 0 -1 000 000 -2 500 000 -3 500 000 

SUM NETTO TILTAK  -420 000 -3 330 000 -14 100 000 -25 000 000 -42 850 000 

- 

- 
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Kapittel : PP-tjenesten 

Tiltak 54: Reduksjon PPT 

Beskrivelse Redusert tjeneste følger redusert elevtall og samorganisering til stor enhet for 

skole og barnehage. 

Reduksjon med 1 stilling.  

Tiltaket betyr også en reduksjon i refusjon fra samarbeidskommunene. 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 0 -350 000 -350 000 -700 000 

 

- 

Kapittel : Helse 

Tiltak 38: Helse: frisklivssentral, innsparinger 

Beskrivelse Frisklivssentralen er en av 5 Utviklingssentraler i Norge. Dvs vi har 

inngått direkte samarbeid med Helsedirektoratet for å videreutvikle 

frisklivssentralkonseptet i Norge. Dette utløser et statlig tilskudd i 

størrelsesorden ca 100 000. Frisklivssentralen drives billig, og 

fysioterapeutene som jobber der har statlig lønnstilskudd svarende til ca 

50 % av stillingen sin. Dette tiltaket gjelder en generell innsparing på 

frisklivssentralen, der penger til utstyr mv reduseres i 2016. Dette vil gi 

dårligere kvalitet på tjenestene, ved at utstyr som er slitt og ødelagt ikke 

kan repareres innenfor rammene. 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -110 000 0 0 0 -110 000 

- 
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Tiltak 28: Helse: fysioterapi: avikle tilbud om psykomotorisk fysioterapi 

Beskrivelse Psykomotorisk fysioterapi er en ikke-lovpålagt oppgave som  Alstahaug 

kommune som en av få kommuner kan tilby. Tjenesten drives av privat 

fysioterapeut med driftsavtale med kommunen. Tjenesten er av høy faglig 

kvalitet. Tjenesten kan avvikles uten at dagens lovkrav brytes 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -100 000 -200 000 -200 000 -200 000 -700 000 

- 

 

Tiltak 1: PLO + Helse Hverdagsrehabilitering 

Beskrivelse Hverdagsrehabilitering har vært kjørt som et prosjekt de siste 2 årene. 

Hverdagsrehabilitering har som filosofi at den enkelte skal hjelpes til å 

mestre eget liv med intensiv opptrening i en kortere periode, slik at man 

blir mer selvhjulpen og uavhengig av passiviserende hjelpetiltak fra pleie- 

og omsorgssektoren. Prosjektet har vist at det er et stort potensiale i 

dette arbeidet, og man har beregnet at minst 8 sykehjemsinnleggelser 

har vært spart/utsatt i perioden. Dette er viktig med tanke på 

kapasitetsutfordringen kommunen har på dette området. 

Hverdagsrehabilitering er et satsningsområde nasjonalt, og det anbefales 

sterkt at dette implementeres i den daglige driften i Alstahaug kommune. 

Man antar at implementering av denne tjenesten kan spare kostnader 

ved kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner, og tiltaket finansieres 

med midler budsjettert til dette. 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -400 000 -400 000 -400 000 -400 000 -1 600 000 

- 

- 
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Kapittel : Pleie og omsorg 

Tiltak 39: PLO: hjemmesykepleie: avvikle fagleder Åsheim terrasse 

Beskrivelse Pga stadig sykere beboere på Åsheim terrasse så man i 2014 behov for 

å tilføre driften ved avdelingen sykepleierfaglig kompetanse i form av en 

fagleder. Denne har som ansvarsområde å utarbeide prosedyrer og 

retningslinjer, og se til at faglig forsvarlig drift opprettholdes. Denne 

funksjonen kan avvikles dom følge av den økonomiske situasjonen, men 

det vil sannsynligvis gå ut over kvalitetsarbeidet i avdelingen. Åsheim 

terrasse vil da være en avdeling med 46 beboere med ulike behov med 

tilhørende pleiepersonell, som vil stå uten en direkte faglig ledelse. 

Ledelse av Åsheim  vil da ligge til den generelle ledelsen av 

hjemmesykepleien. 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -350 000 -350 000 -350 000 -350 000 -1 400 000 

 

- 

 

Kapittel : Kommunalteknisk avdeling 

Tiltak 45: Komtek: Fjerne tilskudd til SIL - banemerking 

Beskrivelse Sandnessjøen idrettslag mottar kr 25.000,- fra Alstahaug kommune som 

dekning for kostnader til banemerking. Tilskuddet ble opprettet da 

kommunen selv sluttet å merke til fotballkamper(grusbanen på Stamnes 

og Radåsmyra)for 15-20 år tilbake. 

Kommunen vurdere behovet for merking i dag som tydelig redusert ved 

etablering av kunstgressbane på stamnes og sporadisk bruk av 

Radåsmyra. 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -25 000 -25 000 -25 000 -25 000 -100 000 

- 

- 
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Tiltak 13: Komtek: Overføre ansvar for kai/brygger til Alstahaug havnevesen KF 

Beskrivelse Kommunalteknisk sektor har ansvaret for vedlikehold av brygger/kaier: 

Tro, Mindland, Tjøtta, Skålvær, Nesset i Sandnessjøen og Vågen i 

Sandnessjøen. Alstahaug Havnevesen KF er havne- og 

farvannsmyndighet for hele kommunen. Havnedistriktsgrensen er 

sammenfallende med kommunegrensen. 

Det fremstår som naturlig at kompetansen for drift- og vedlikehold av 

også disse brygger og kaier samles under samme organisasjon. Det er 

sammenfallende syn på disse forhold fra Havnevesenets administrasjon. 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -95 000 -95 000 -95 000 -95 000 -380 000 

- 

- 

Tiltak 44: Komtek: Økning av parkeringsavgiften 2016 

Beskrivelse Det foreslås å øke timesprisen for parkering på kantstein og de store 

plassene med kr 1,- pr. time 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

Sted Ansvar: Parkeringsplasser og anlegg (6500) 

SUM NETTO TILTAK  -65 000 -65 000 -65 000 -65 000 -260 000 

- 

- 

Tiltak 46: Komtek: Økning av parkeringsavgiften 2017-2019 

Beskrivelse Det foreslås å øke timesprisen for parkering på kantstein og de store 

plassene med kr 1,- pr. time pr. år i perioden 2017 - 2019. 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 -65 000 -130 000 -195 000 -390 000 

- 
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- 

Kapittel : Plansektor 

Tiltak 53: Plan - vakanse 2016 

Beskrivelse 
- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -330 000 0 0 0 -330 000 

- 

- 

Kapittel : Finansieringstransaksjoner 

Tiltak 30: Eiendomsskatt - alt 1 fjerning av bunnfradraget 

Beskrivelse 100 % fjerning av bunnfradreget på kr 100 000 

 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -1 365 000 -1 365 000 -1 365 000 -1 365 000 -5 460 000 

- 

 

Tiltak 32: Eiendomsskatt - økning av sats til 4,5 promille 

Beskrivelse 
- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -2 153 000 -2 230 000 -2 307 000 -2 353 000 -9 043 000 

- 

- 
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Tiltak 57: Saldering mot disp fond i ØP-perioden. 

Beskrivelse 
- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -9 979 778 -4 611 783 2 312 567 13 379 475 1 100 481 

- 

 

 

Tabell 2. Budsjettskjema 1 A Økonomiplan 

Beskrivelse Regnskap 

2014 

Budsjett  

2015 

Budsjett  

2016 

Budsjett  

2017 

Budsjett  

2018 

Budsjett  

2019 

 Alstahaug  

Skatt på inntekt og formue  -151 379 834 -163 376 000 -169 584 000 -169 584 000 -169 584 000 -169 584 000 

Ordinært rammetilskudd  -216 862 848 -210 211 000 -219 018 000 -219 018 000 -219 018 000 -219 018 000 

Skatt på eiendom  -21 825 345 -22 596 000 -28 250 000 -30 463 000 -31 172 000 -31 218 000 

Andre direkte eller indirekte skatter  0 0 0 0 0 0 

Andre generelle statstilskudd  -52 086 188 -38 965 220 -55 755 420 -55 755 420 -55 755 420 -55 755 420 

Sum frie disponible inntekter  -442 154 215 -435 148 220 -472 607 420 -474 820 420 -475 529 420 -475 575 420 

Renteinntekter og utbytte  -12 112 644 -8 200 000 -8 240 000 -8 240 000 -8 240 000 -8 240 000 

Gevinst på finansielle instrumenter  0 0 0 0 0 0 

Renteutgifter provisjoner og andre 

finansutgifter  

17 065 471 20 016 000 17 436 000 16 922 275 18 997 175 18 463 017 

Tap på finansielle instrumenter  0 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån  22 412 101 24 564 000 26 964 000 27 482 730 30 058 480 30 220 730 

Netto finansinntekter/-utgifter  27 364 928 36 380 000 36 160 000 36 165 005 40 815 655 40 443 747 

Dekning av tidl års regnskm 0 0 0 0 0 0 
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Beskrivelse Regnskap 

2014 

Budsjett  

2015 

Budsjett  

2016 

Budsjett  

2017 

Budsjett  

2018 

Budsjett  

2019 

merforbruk  

Til bundne avsetninger  4 757 585 457 478 1 711 264 1 711 264 1 711 264 1 711 264 

Til ubundne avsetninger  11 609 012 0 0 0 2 312 567 13 379 475 

Bruk av tidl års regnskm 

mindreforbruk  

-11 609 012 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger  -7 450 263 -17 128 334 -10 029 778 -4 661 783 -50 000 -50 000 

Bruk av bundne avsetninger  -3 980 100 -2 305 046 -1 160 450 -1 160 450 -1 160 450 -1 160 450 

Netto avsetninger  -6 672 778 -18 975 902 -9 478 964 -4 110 969 2 813 381 13 880 289 

Overført til investeringsbudsjettet  0 0 0 0 0 0 

Til fordeling drift  -421 462 065 -417 744 122 -445 926 384 -442 766 384 -431 900 384 -421 251 384 

Sum fordelt til drift fra skjema 1B  415 658 481 417 744 122 445 926 384 442 766 384 431 900 384 421 251 384 

Merforbruk/mindreforbruk  -5 803 584 0 0 0 0 0 
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Tabell 3. Budsjettskjema 1 B Økonomiplan  

Beskrivelse Regnskap  

2014 

Budsjett  

2015 

Budsjett  

2016 

Budsjett  

2017 

Budsjett  

2018 

Budsjett  

2019 

 Sekretariat info arkiv  

Sum utgifter  6 709 698 7 668 245 7 279 003 7 449 003 7 179 003 7 449 003 

Sum inntekter  -463 964 -747 610 -761 648 -761 648 -761 648 -761 648 

Netto utgift  6 245 734 6 920 635 6 517 355 6 687 355 6 417 355 6 687 355 

 Rådmannen  

Sum utgifter  3 454 331 2 484 139 2 609 250 2 609 250 2 609 250 2 609 250 

Sum inntekter  -1 080 555 -975 000 -975 000 -975 000 -975 000 -975 000 

Netto utgift  2 373 776 1 509 139 1 634 250 1 634 250 1 634 250 1 634 250 

 IKT  

Sum utgifter  9 875 515 9 138 919 9 288 939 9 288 939 9 288 939 9 288 939 

Sum inntekter  -5 425 275 -3 913 682 -4 152 429 -4 152 429 -4 152 429 -4 152 429 

Netto utgift  4 450 240 5 225 237 5 136 510 5 136 510 5 136 510 5 136 510 

 Personalkontoret  

Sum utgifter  5 066 985 5 007 570 5 277 780 5 277 780 5 277 780 5 277 780 

Sum inntekter  -1 248 445 -969 762 -1 461 385 -1 461 385 -1 461 385 -1 461 385 

Netto utgift  3 818 540 4 037 808 3 816 395 3 816 395 3 816 395 3 816 395 

 Økonomiavdelingen  

Sum utgifter  8 126 578 9 074 666 8 907 233 8 907 233 8 907 233 8 907 233 

Sum inntekter  -5 396 883 -5 086 615 -4 955 626 -4 955 626 -4 955 626 -4 955 626 

Netto utgift  2 729 695 3 988 051 3 951 607 3 951 607 3 951 607 3 951 607 
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Beskrivelse Regnskap  

2014 

Budsjett  

2015 

Budsjett  

2016 

Budsjett  

2017 

Budsjett  

2018 

Budsjett  

2019 

 Bygg og eiendom  

Sum utgifter  41 122 991 45 988 126 50 178 660 49 858 660 49 858 660 49 858 660 

Sum inntekter  -14 662 277 -13 480 089 -16 304 129 -16 304 129 -16 304 129 -16 304 129 

Netto utgift  26 460 714 32 508 037 33 874 531 33 554 531 33 554 531 33 554 531 

 Kultur  

Sum utgifter  9 222 759 0 0 0 0 0 

Sum inntekter  -2 863 480 0 0 0 0 0 

Netto utgift  6 359 279 0 0 0 0 0 

 Adm.undervisning og barnehage  

Sum utgifter  3 598 882 4 059 278 3 834 801 3 834 801 3 834 801 3 834 801 

Sum inntekter  -320 854 -400 000 -400 000 -400 000 -400 000 -400 000 

Netto utgift  3 278 028 3 659 278 3 434 801 3 434 801 3 434 801 3 434 801 

 Sandnes barnehage  

Sum utgifter  6 603 498 6 607 093 6 862 181 6 862 181 6 862 181 6 862 181 

Sum inntekter  -1 953 094 -1 339 000 -1 339 000 -1 339 000 -1 339 000 -1 339 000 

Netto utgift  4 650 404 5 268 093 5 523 181 5 523 181 5 523 181 5 523 181 

 Stamnes barnehage  

Sum utgifter  4 106 180 4 277 591 4 107 901 4 107 901 4 107 901 4 107 901 

Sum inntekter  -1 012 282 -726 000 -880 000 -880 000 -880 000 -880 000 

Netto utgift  3 093 898 3 551 591 3 227 901 3 227 901 3 227 901 3 227 901 

- 
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Beskrivelse Regnskap  

2014 

Budsjett  

2015 

Budsjett  

2016 

Budsjett  

2017 

Budsjett  

2018 

Budsjett  

2019 

 Ura barnehage  

Sum utgifter  7 938 594 8 037 987 8 182 432 8 182 432 8 182 432 8 182 432 

Sum inntekter  -1 846 167 -1 615 000 -1 775 000 -1 775 000 -1 775 000 -1 775 000 

Netto utgift  6 092 427 6 422 987 6 407 432 6 407 432 6 407 432 6 407 432 

 Barnehager generelt  

Sum utgifter  5 096 104 5 518 483 5 242 130 5 242 130 5 332 130 5 332 130 

Sum inntekter  -821 292 -1 100 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 

Netto utgift  4 274 812 4 418 483 4 542 130 4 542 130 4 632 130 4 632 130 

 Ikke kommunale barnehager  

Sum utgifter  32 430 624 28 910 000 36 510 000 36 510 000 34 510 000 31 510 000 

Sum inntekter  -170 282 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

Netto utgift  32 260 342 29 060 000 36 660 000 36 660 000 34 660 000 31 660 000 

 Skoler generelt  

Sum utgifter  5 642 987 3 766 131 5 998 413 5 998 413 6 497 413 6 543 413 

Sum inntekter  -3 421 090 -3 785 200 -3 690 000 -3 690 000 -3 690 000 -3 690 000 

Netto utgift  2 221 897 -19 069 2 308 413 2 308 413 2 807 413 2 853 413 

 Austø skole  

Sum utgifter  3 256 054 3 786 459 2 573 743 2 573 743 2 573 743 2 573 743 

Sum inntekter  -70 650 -22 000 -22 000 -22 000 -22 000 -22 000 

Netto utgift  3 185 404 3 764 459 2 551 743 2 551 743 2 551 743 2 551 743 

- 
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Beskrivelse Regnskap  

2014 

Budsjett  

2015 

Budsjett  

2016 

Budsjett  

2017 

Budsjett  

2018 

Budsjett  

2019 

 Bjarnetjønna skole  

Sum utgifter  25 707 808 26 106 005 24 277 677 24 277 677 24 277 677 24 277 677 

Sum inntekter  -3 895 681 -2 591 193 -2 599 193 -2 599 193 -2 599 193 -2 599 193 

Netto utgift  21 812 127 23 514 812 21 678 484 21 678 484 21 678 484 21 678 484 

 Mindland barnehage  

Sum utgifter  634 528 659 719 0 0 0 0 

Sum inntekter  -122 034 -31 000 0 0 0 0 

Netto utgift  512 494 628 719 0 0 0 0 

 Sandnes barneskole  

Sum utgifter  16 162 620 16 970 145 16 173 317 16 173 317 13 873 317 10 673 317 

Sum inntekter  -2 611 836 -1 821 556 -1 821 556 -1 821 556 -1 821 556 -1 821 556 

Netto utgift  13 550 784 15 148 589 14 351 761 14 351 761 12 051 761 8 851 761 

 Sandnessjøen ungdomsskole  

Sum utgifter  26 147 056 26 015 127 23 726 842 23 726 842 23 726 842 23 726 842 

Sum inntekter  -2 541 945 -1 171 000 -1 342 000 -1 342 000 -1 342 000 -1 342 000 

Netto utgift  23 605 111 24 844 127 22 384 842 22 384 842 22 384 842 22 384 842 

 Søvik oppvekstsenter  

Sum utgifter  13 380 442 13 059 109 13 922 909 13 292 909 12 422 909 12 422 909 

Sum inntekter  -2 874 760 -1 402 180 -1 522 180 -1 522 180 -1 522 180 -1 522 180 

Netto utgift  10 505 682 11 656 929 12 400 729 11 770 729 10 900 729 10 900 729 

- 
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Beskrivelse Regnskap  

2014 

Budsjett  

2015 

Budsjett  

2016 

Budsjett  

2017 

Budsjett  

2018 

Budsjett  

2019 

 Tjøtta oppvekstsenter  

Sum utgifter  7 991 134 8 488 259 7 969 099 5 689 099 3 389 099 3 389 099 

Sum inntekter  -539 253 -387 090 -353 090 -353 090 -353 090 -353 090 

Netto utgift  7 451 881 8 101 169 7 616 009 5 336 009 3 036 009 3 036 009 

 Ura skole  

Sum utgifter  15 937 843 15 896 077 15 951 443 15 951 443 13 651 443 10 451 443 

Sum inntekter  -2 779 024 -1 343 720 -1 168 720 -1 168 720 -1 168 720 -1 168 720 

Netto utgift  13 158 819 14 552 357 14 782 723 14 782 723 12 482 723 9 282 723 

 Voksenopplæring  

Sum utgifter  12 465 448 13 533 566 12 942 648 12 942 648 11 942 648 10 442 648 

Sum inntekter  -9 444 312 -9 840 000 -10 290 000 -10 290 000 -10 290 000 -10 290 000 

Netto utgift  3 021 136 3 693 566 2 652 648 2 652 648 1 652 648 152 648 

 Kulturskolen  

Sum utgifter  5 554 394 4 830 827 4 847 208 4 847 208 4 847 208 4 847 208 

Sum inntekter  -2 259 679 -2 343 000 -2 343 000 -2 343 000 -2 343 000 -2 343 000 

Netto utgift  3 294 715 2 487 827 2 504 208 2 504 208 2 504 208 2 504 208 

 PP-tjenesten  

Sum utgifter  8 273 920 8 144 389 6 941 965 6 941 965 6 591 965 6 591 965 

Sum inntekter  -5 073 874 -5 116 000 -3 716 000 -3 716 000 -3 716 000 -3 716 000 

Netto utgift  3 200 046 3 028 389 3 225 965 3 225 965 2 875 965 2 875 965 

- 



 

Økonomiplan 2016-2019  |  Alstahaug kommune 

147 av 162 

Beskrivelse Regnskap  

2014 

Budsjett  

2015 

Budsjett  

2016 

Budsjett  

2017 

Budsjett  

2018 

Budsjett  

2019 

 Kultur  

Sum utgifter  1 252 319 16 174 036 19 839 166 19 839 166 19 839 166 19 839 166 

Sum inntekter  -211 564 -8 057 500 -11 413 463 -11 413 463 -11 413 463 -11 413 463 

Netto utgift  1 040 755 8 116 536 8 425 703 8 425 703 8 425 703 8 425 703 

 Bosetting av mindreårige flyktninger  

Sum utgifter  18 060 950 17 682 821 20 172 977 20 172 977 20 172 977 20 172 977 

Sum inntekter  -19 111 083 -17 721 559 -20 593 370 -20 593 370 -20 593 370 -20 593 370 

Netto utgift  -1 050 133 -38 738 -420 393 -420 393 -420 393 -420 393 

 Helse  

Sum utgifter  46 473 191 42 930 360 47 712 877 47 722 877 47 722 877 47 722 877 

Sum inntekter  -15 570 304 -12 109 700 -13 353 700 -13 353 700 -13 353 700 -13 353 700 

Netto utgift  30 902 887 30 820 660 34 359 177 34 369 177 34 369 177 34 369 177 

 Nav Alstahaug  

Sum utgifter  32 682 898 28 618 862 38 541 858 38 541 858 38 541 858 38 541 858 

Sum inntekter  -34 052 445 -22 980 000 -33 000 000 -33 000 000 -33 000 000 -33 000 000 

Netto utgift  -1 369 547 5 638 862 5 541 858 5 541 858 5 541 858 5 541 858 

 Barne- og ungdomsvern  

Sum utgifter  15 749 194 15 400 000 16 400 000 16 400 000 16 400 000 16 400 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 0 

Netto utgift  15 749 194 15 400 000 16 400 000 16 400 000 16 400 000 16 400 000 

- 
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Beskrivelse Regnskap  

2014 

Budsjett  

2015 

Budsjett  

2016 

Budsjett  

2017 

Budsjett  

2018 

Budsjett  

2019 

 Pleie og omsorg  

Sum utgifter  92 986 303 79 128 146 82 951 677 82 951 677 82 951 677 82 951 677 

Sum inntekter  -20 788 493 -16 854 665 -16 929 975 -16 929 975 -16 929 975 -16 929 975 

Netto utgift  72 197 810 62 273 481 66 021 702 66 021 702 66 021 702 66 021 702 

 Tjeneste for funksjonshemmede  

Sum utgifter  42 136 509 47 561 798 49 703 265 49 703 265 49 703 265 49 703 265 

Sum inntekter  -14 519 513 -13 290 000 -14 240 000 -14 240 000 -14 240 000 -14 240 000 

Netto utgift  27 616 996 34 271 798 35 463 265 35 463 265 35 463 265 35 463 265 

 Brann og beredskap  

Sum utgifter  9 779 540 9 531 635 10 149 874 10 149 874 10 149 874 10 149 874 

Sum inntekter  -2 975 282 -2 984 532 -2 549 679 -2 549 679 -2 549 679 -2 549 679 

Netto utgift  6 804 258 6 547 103 7 600 195 7 600 195 7 600 195 7 600 195 

 Kommunalteknisk avdeling  

Sum utgifter  55 594 826 53 272 916 54 488 188 54 488 188 54 488 188 54 488 188 

Sum inntekter  -48 582 973 -47 195 195 -48 222 863 -48 287 863 -48 352 863 -48 417 863 

Netto utgift  7 011 853 6 077 721 6 265 325 6 200 325 6 135 325 6 070 325 

 Plansektor  

Sum utgifter  8 701 251 7 363 194 10 844 280 11 149 280 11 149 280 11 149 280 

Sum inntekter  -6 767 680 -4 710 500 -8 150 907 -8 150 907 -8 150 907 -8 150 907 

Netto utgift  1 933 571 2 652 694 2 693 373 2 998 373 2 998 373 2 998 373 

- 
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Beskrivelse Regnskap  

2014 

Budsjett  

2015 

Budsjett  

2016 

Budsjett  

2017 

Budsjett  

2018 

Budsjett  

2019 

 Landbruk og miljø  

Sum utgifter  2 944 531 2 934 348 3 046 114 3 046 114 3 046 114 3 046 114 

Sum inntekter  -1 024 679 -900 520 -900 520 -900 520 -900 520 -900 520 

Netto utgift  1 919 852 2 033 828 2 145 594 2 145 594 2 145 594 2 145 594 

 Næringsarbeid  

Sum utgifter  2 637 784 3 074 208 3 052 923 2 702 923 2 702 923 2 702 923 

Sum inntekter  -886 633 -803 000 -803 000 -803 000 -803 000 -803 000 

Netto utgift  1 751 151 2 271 208 2 249 923 1 899 923 1 899 923 1 899 923 

 Tilskudd interkommunale selskap  

Sum utgifter  10 951 944 10 385 612 10 532 467 10 532 467 10 532 467 10 532 467 

Sum inntekter  -271 490 -60 916 -100 029 -100 029 -100 029 -100 029 

Netto utgift  10 680 454 10 324 696 10 432 438 10 432 438 10 432 438 10 432 438 

- 
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Tabell 4. Hovedoversikt Økonomiplan.  

Beskrivelse Regnskap 

 2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett  

2016 

Budsjett 

 2017 

Budsjett  

2018 

Budsjett 

2019 

 Alstahaug  

Brukerbetalinger  -16 743 254 -17 727 439 -17 273 739 -17 273 739 -17 273 739 -17 273 739 

Andre salgs- og leieinntekter  -56 576 016 -59 911 766 -65 495 374 -65 560 374 -65 625 374 -65 690 374 

Overføringer med krav til motytelse  -84 785 773 -66 140 771 -66 828 123 -66 828 123 -66 828 123 -66 828 123 

Rammetilskudd  -216 862 848 -210 211 000 -219 018 000 -219 018 000 -219 018 000 -219 018 000 

Andre statlige overføringer  -52 086 188 -38 965 220 -55 755 420 -55 755 420 -55 755 420 -55 755 420 

Andre overføringer  -5 768 634 -2 749 000 -3 366 310 -3 366 310 -3 366 310 -3 366 310 

Skatt på inntekt og formue  -151 379 834 -163 376 000 -169 584 000 -169 584 000 -169 584 000 -169 584 000 

Eiendomsskatt  -21 825 345 -22 596 000 -28 250 000 -30 463 000 -31 172 000 -31 218 000 

Andre direkte og indirekte skatter  0 0 0 0 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -606 027 892 -581 677 196 -625 570 966 -627 848 966 -628 622 966 -628 733 966 

Lønnsutgifter  323 127 115 330 239 108 348 303 439 345 573 439 337 297 439 331 213 439 

Sosiale utgifter  56 521 263 61 477 001 60 317 841 60 317 841 60 317 841 60 317 841 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i 

komm tjenesteprod  

85 979 308 88 273 616 97 295 753 97 380 753 96 855 753 95 355 753 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 

komm tjprod  

88 819 762 79 417 653 92 794 583 92 344 583 90 344 583 87 344 583 

Overføringer  41 303 908 22 958 512 25 748 360 25 748 360 25 748 360 25 748 360 

Avskrivninger  22 561 305 25 235 728 24 634 000 24 634 000 24 634 000 24 634 000 

Fordelte utgifter  -16 153 097 -17 612 792 -25 590 046 -25 590 046 -25 590 046 -25 590 046 

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  602 159 564 589 988 826 623 503 930 620 408 930 609 607 930 599 023 930 
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Beskrivelse Regnskap 

 2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett  

2016 

Budsjett 

 2017 

Budsjett  

2018 

Budsjett 

2019 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  -3 868 328 8 311 630 -2 067 036 -7 440 036 -19 015 036 -29 710 036 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -12 112 644 -8 200 000 -8 240 000 -8 240 000 -8 240 000 -8 240 000 

Gevinst på finansielle instrumenter  0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån  -54 969 -800 000 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)  -12 167 613 -9 000 000 -8 440 000 -8 440 000 -8 440 000 -8 440 000 

Renteutgifter, provisjoner og andre 

finansutgifter  

17 065 471 20 016 000 17 436 000 16 922 275 18 997 175 18 463 017 

Tap på finansielle instrumenter  0 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån  22 412 101 24 564 000 26 964 000 27 482 730 30 058 480 30 220 730 

Utlån  -11 133 320 000 220 000 220 000 220 000 220 000 

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  39 466 439 44 900 000 44 620 000 44 625 005 49 275 655 48 903 747 

RESULTAT EKSTERNE 

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  

27 298 826 35 900 000 36 180 000 36 185 005 40 835 655 40 463 747 

Motpost avskrivninger  -22 561 304 -25 235 728 -24 634 000 -24 634 000 -24 634 000 -24 634 000 

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  869 194 18 975 902 9 478 964 4 110 969 -2 813 381 -13 880 289 

Bruk av tidligere års regnskapsmessig 

mindreforbruk  

-11 609 012 0 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond  -7 450 263 -17 128 334 -10 029 778 -4 661 783 -50 000 -50 000 

Bruk av bundne fond  -3 980 100 -2 305 046 -1 160 450 -1 160 450 -1 160 450 -1 160 450 

Bruk av likviditesreserve  0 0 0 0 0 0 

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  -23 039 375 -19 433 380 -11 190 228 -5 822 233 -1 210 450 -1 210 450 

Overført til investeringsregnskapet  0 0 0 0 0 0 
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Beskrivelse Regnskap 

 2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett  

2016 

Budsjett 

 2017 

Budsjett  

2018 

Budsjett 

2019 

Dekning av tidligere års merforbruk  0 0 0 0 0 0 

Avsetninger til disposisjonsfond  11 609 012 0 0 0 2 312 567 13 379 475 

Avsetninger til bundne fond  4 757 585 457 478 1 711 264 1 711 264 1 711 264 1 711 264 

Avsetninger til likviditetsreserven  0 0 0 0 0 0 

SUM AVSETNINGER (K)  16 366 597 457 478 1 711 264 1 711 264 4 023 831 15 090 739 

REGNSKAPSMESSIG MER- 

MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  

-5 803 584 0 0 0 0 0 
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4.2 Investeringsdel 
 

 

Investeringer i økonomiplanperioden 2016-2019 

 

Prosj.nr. Prosjektnavn 2016 2017 2018 2019 

16118 Div IKT 1 245 500 500 500 

16232 Skole/barnehage nærmiljø 800 800 800 800 

16300 Brannstasjon 600    

16302 Helse/Legesenter 2 000    

16453 Plansektor. 

Reguleringsplaner 

965 725 705 705 

16465 Sandnessjøen 

Ungdomsskole.  

10 000    

16650 Stor omstilling. Ny 

barnehage Sandnessjøen 

1 000 30 000   

16704 GIS/LINE planinnsyn med 

plandialog 

148    

16713 Oppmålingsbil 220    

16714 GPS 193    

16727 Nye P-automater 200 200 200  

16801 Underskudd fjernvarme 155    

16900 Egenkapitaltilskudd KLP 1 400 1 400 1 400 1 400 

17660 Stor omstilling. 

Tilrettelegging 5-10. 

Bjarnetjønna skole 

 100 000   

SUM  18 926 133 625 3 605 3 405 
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Selvfinansierende investeringer 

Prosj. nr. Prosjektnavn 2016 2017 2018 2019 

16460 Tjenesten for 

funksjonshemmede. 

Låneopptak til boliger for 

funksjonshemmede 

30 000 

 

   

16670 Rehab. Vann/avløp OP 

Vann 

9 000 9 000 9 000 9 000 

16670 Rehab. Vann/avløp OP 

Avløp 

6 000 6 000 6 000 6 000 

SUM  45 000 15 000 15 000 15 000 

 

Prosjekt 16118 Div IKT 

Bytte ut eksisterende brannmurer pga. alder og kostbar vedlikehold. 

Oppgraderinger til siste versjon. Exchange/epost, Windows Server domene, Citrix, lisenser. 

Redesign av hjemmesiden. 

Kartlegge og planlegge ny telefoniløsning for alle fire kommuner. 

Integrasjon ESA-Visma rekruttering. 

Inkl. 2 kameraer,PC , miksebord og mikrofoner.  

 

Prosjekt 16232 Skole/barnehage nærmiljø 

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 ball binger 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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Prosjekt 16300 Brannstasjon 

Her må pålagte garderobeforhold etableres. Stasjonen oppfyller ikke dagens krav i.h.h.t 

arb.miljølov ren/skitten side samt at i dag er begge kjønn representert i korpset.   

 

Prosjekt 16302 Helse/Legesenter  

Det er behov for endringer ved legesentret for å kunne øke kapasiteten og få en bedre 

håndtering av pasienter og laboratorietjenesten. 

Nytt/flytting av laboratorium vil kreve supplering/nytt lufteanlegg. Videre kreves noe 

ominnredning. 

Grundigere analyse m.h.t brann må gjennomføres. Kostnadene er et grovt anslag.  

 

Prosjekt 16453 Plansektor. Reguleringsplaner 

OVERSIKT OVER PLANPROSJEKT SOM SKAL LÅNEFINANSIERES  2016-2019 

 

 Prosjekt: Div. reguleringsplaner – gjenstående arbeider 

 Prosjektet omfatter fullføring av følgende igangsatte planoppgaver: 

 Skjøtselplan grøntareal i sentrum 

 Områdereg. for gang- og sykkelvei Radåsvn. – Øvre Kleiva 

 Kommunedelplan for Sandnessjøen 

 Kommuneplanens arealdel m/kystsone 

                                                          

 Prosjekt: Områderegulering for del av Sjøbergs gate 

 Prosjektet omfatter endringer i gjeldende reguleringsplan. Detaljprosjektet forutsettes 

finansiert av HelgelandsGruppen. 

 

 Prosjekt: Områderegulering for Matstia-Høgåsen 

 Prosjektet omfatter boligområde med ca. 25 tomter. 

 

 Prosjekt: Områderegulering for Stamnesmarka Øvre 

 Prosjektet omfatter Stamnesmarka Øvre med unntak av nærområdet til Novikveien og 

omhandler en ajourføring og delvis fortetting av området.  

 

 Prosjekt: Kommunal planstrategi: Kommunestyret skal minst en gang hver 

valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, vedta en kommunal planstrategi.  
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 Prosjekt: Områderegulering for Horvnes del 3  

Prosjektet omfatter areal på ca. 996 daa nordvest for fv. 17 på Horvnes samt 

Horvnesodden. Planprosessen er begrunnet i behov for nye industriarealer, krav til 

sikring av havne- og industriområder, ny infrastruktur, tilrettelegging for god logistikk 

internt på Horvnes og mellom Horvnes og Strendene. Gjennomføring av planen 

innebærer innløsning av flere boligeiendommer. 

 

 Prosjekt: Kommunedelplan for energi og klima 

Prosjektet omfatter rullering av energi og klimaplan (jfr. kommunal planstrategi). Det 

kan være aktuelt å kjøre dette prosjektet som et samarbeidsprosjekt gjennom 

regionrådet. 

 

 Prosjekt: Områderegulering for Novikveien fra Elias Blixs gt. til Alexander Kiellands 

gt.  

Prosjektet omfatter oppgradering av området som i dag omfattes av reguleringsplan for 

Sandnessjøen Vest. 

 

Investeringer innenfor lånerammen 2017 
                                                                  

Prosjekt: Div. reguleringsplaner – gjenstående arbeider 

Prosjektet omfatter fullføring av bl.a. følgende igangsatte planoppgaver: 

 Kommunedelplan for energi og klima 

 Områdereg. for del av Stamnesmarka Øvre 

 

 Prosjekt: Områderegulering for Åsmarkveien og Sorgenfriveien 

Prosjektet omfatter eksisterende boligområde som tidligere har vært dekket av 

kommunedelplan for Sandnessjøen sentrum. 

 

 Prosjekt: Områderegulering for Sandnesvågen Prosjektet omfatter indre deler av 

Sandnesvågen  og omhandler en oppjustering av standarden i området. 

 Prosjekt: Områderegulering for Holmen; omfatter Holmen og omhandler vurdering av 

bruk som følge av flytting av basevirksomheten til Horvnes. 
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GENERELLE MERKNADER 

 

For 2018 og 2019 forutsettes en totalkostnad på kr 705.000,- pr. år til div. nye  

regulerings-/bebyggelsesplaner som skal lånefinansieres.  

 

Prosjekt 16460 Tjenesten for funksjonshemmede. Låneopptak til boliger for 

funksjonshemmede 

Det forventes økning i behov for omsorgsboliger tilpasset gruppen psykisk 

utviklingshemmede og tilsvarende funksjonsnivå de neste årene. Per i dag har vi ingen 

kapasitet på boliger til denne gruppen, og det bemannes opp flere enheter med en-til-en 

bemanning, som er svært kostnadskrevende og vanskelig gjennomførbart. Det foreligger 

tilskudd fra Husbanken i størrelsesorden 1.3 millioner kr per enhet i 2014, og det forutsettes at 

dette videreføres. Det er behov for 16 boliger. Bygg og eiendom estimerer et tall i 

størrelsesorden 25 000 kr/m2. 

 

Ved fullt tilskudd fra husbanken kan kommunen motta kr 20 000 000 til dette prosjektet. Pga 

usikkerheten rundt dette legges dette ikke inn i beregningen. 

Vedtatt økonomiplan 2016 

 

Prosjekt 16465 Sandnessjøen Ungdomsskole. Rehabilitering 

Større rehabilitering på bakgrunn av myndighetskrav. 

 

Prosjekt 16650 Stor omstilling. Ny barnehage Sandnessjøen 

 

 Bygg ny barnehage Sandnessjøen. 211 plasser. 

Legger ned ura, Stamnes og Sandnes barnehage. 

Salg av eksisterende barnehager/tomter kr 7,5 mill. 

 

Prosjekt 16670 Rehab. Vann/avløp ØP 

Selvfinansierende prosjekt, ihht økonomiplan 2016. 
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Prosjekt 16704 GIS/LINE planinnsyn med plandialog 

Denne programvaren støtter kravene ny plandel i plan- og bygningsloven setter til innsyn i 

kommunens digitale planregister på kommunens hjemmeside. Løsningen støtter aktiv 

medvirkning gjennom planprosessen med digital plandialog. Programvaren er tenkt tatt i bruk 

i HALD og oppgitt beløp er andelen til Alstahaug 

 

 

Prosjekt 16713 Oppmålingsbil 

Leasing kontrakten på våre 2 leasing biler utgår i okt. 2016. Vi har tatt høyde for innløsning 

av en av bilene fra denne dato.   

 

Prosjekt 16714 GPS  

Enhetens nyeste GPS er nå 6 år. Enheten disponerer i tillegg 2 eldre GPS-er fra 2002. Rask 

utvikling på området og økende utgifter til reparasjoner nødvendiggjør nyinvestering. Dette 

har også betydning for effektiv oppgaveløsning. 

 

 

Prosjekt 16727 Nye P-automater 

Utskifting av 3 parkeringsautomater i sentrum av Sandnessjøen 

Nye automater som kan ta ulike typer betalingskort. 

 

 

Prosjekt 16801 Underskudd fjernvarme 

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

 

 

Prosjekt 16900 Egenkapitaltilskudd KLP 

Estimert beløp fra KLP, videreført fra 2015. 
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Prosjekt 17660 Stor omstilling. Tilrettelegging 5-10. Bjarnetjønna skole 

 

Ombygging av eksisterende arealer Bjarnetjønna. Ikke løst gymsal 

Budsjettskjema 2A: 

Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 

 Alstahaug  

Investeringer i anleggsmidler  146 109 423 131 401 000 63 926 000 148 625 000 18 605 000 18 405 000 

Utlån og forskutteringer  11 700 979 0 0 0 0 0 

Kjøp av aksjer og andeler  1 307 220 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån  5 703 748 0 0 0 0 0 

Dekning av tidligere års 

udekket  

0 0 0 0 0 0 

Avsetninger  0 0 0 0 0 0 

Årets finansieringsbehov  164 821 370 131 401 000 63 926 000 148 625 000 18 605 000 18 405 000 

Bruk av lånemidler  -113 419 902 -73 285 000 -52 364 600 -113 415 000 -16 895 000 -16 745 000 

Inntekter fra salg av 

anleggsmidler  

-1 728 895 -1 500 000 0 -7 500 000 0 0 

Tilskudd til investeringer  -8 962 059 -43 050 000 -1 575 000 -1 400 000 -1 400 000 -1 400 000 

Mottatte avdrag på utlån og 

refusjoner  

-17 727 310 -456 000 -739 200 0 0 0 

Kompensasjon for 

merverdiavgift  

-21 741 048 -12 845 000 -9 247 200 -26 310 000 -310 000 -260 000 

Andre inntekter  -761 145 0 0 0 0 0 

Overført fra driftsregnskapet  0 0 0 0 0 0 

Bruk av tidligere års 

udisponert  

0 0 0 0 0 0 
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Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 

Bruk av avsetninger  -481 000 -265 000 0 0 0 0 

Sum finansiering  -164 821 359 -131 401 000 -63 926 000 -148 625 000 -18 605 000 -18 405 000 

Udekket/udisponert  11 0 0 0 0 0 

 

 

 

Hovedoversikt investering: 

 

Beskrivelse Regnskap 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Budsjett 

 2017 

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

 Alstahaug  

Salg av driftsmidler og fast 

eiendom  

-1 728 895 -1 500 000 0 -7 500 000 0   0 

Andre salgsinntekter  0 0 0 0 0 0 

Overføringer med krav til 

motytelse  

-11 013 354 -456 000 -739 200 0 0 0 

Kompensasjon for 

merverdiavgift  

-21 741 048 -12 845 000 -9 247 200 -26 310 000 -310 000 -260 000 

Statlige overføringer  0 0 0 0 0 0 

Andre overføringer  -8 962 059 -43 050 000 -1 575 000 -1 400 000 -1 400 000 -1 400 000 

Renteinntekter, utbytte og 

eieruttak  

-761 145 0 0 0 0 0 

SUM INNTEKTER (L)  -44 206 501 -57 851 000 -11 561 400 -35 210 000 -1 710 000 -1 660 000 
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Beskrivelse Regnskap 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Budsjett 

 2017 

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

Lønnsutgifter  1 776 566 0 0 0 0 0 

Sosiale utgifter  3 245 0 0 0 0 0 

Kjøp av varer og tj som 

inngår i kommunal tj.prod.  

116 849 401 117 056 000 53 123 800 120 915 000 16 895 000 16 745 000 

Kjøp av varer og tj som 

erstatter kommunal tj.prod  

4 000 125 000 0 0 0 0 

Overføringer  25 980 404 12 720 000 9 247 200 26 310 000 310 000 260 000 

Renteutg, provisjoner og 

andre finansutg  

1 380 846 1 500 000 1 555 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 

Fordelte utgifter  114 961 0 0 0 0 0 

SUM UTGIFTER (M)  146 109 423 131 401 000 63 926 000 148 625 000 18 605 000 18 405 000 

Avdragsutgifter  5 703 748 0 0 0 0 0 

Utlån  11 700 979 0 0 0 0 0 

Kjøp av aksjer og andeler  1 307 220 0 0 0 0 0 

Dekning tidligere års udekket  0 0 0 0 0 0 

Avsetning til ubundne 

investeringsfond  

0 0 0 0 0 0 

Avsetninger til bundne fond  0 0 0 0 0 0 

Avsetninger til 

likviditetsreserve  

0 0 0 0 0 0 

SUM 

FINANSIERINGSTRANSAKSJ

18 711 947 0 0 0 0 0 
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Beskrivelse Regnskap 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Budsjett 

 2017 

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

ONER (N)  

FINANSIERINGSBEHOV (O = 

M+N-L)  

120 614 869 73 550 000 52 364 600 113 415 000 16 895 000 16 745 000 

Bruk av lån  -113 419 902 -73 285 000 -52 364 600 -113 415 000 -16 895 000 -16 745 000 

Salg av aksjer og andeler  0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån  -6 713 956 0 0 0 0 0 

Overføringer fra 

driftsregnskapet  

0 0 0 0 0 0 

Bruk av tidligere års 

overskudd  

0 0 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond  0 0 0 0 0 0 

Bruk av bundne driftsfond  0 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne 

investeringsfond  

-481 000 -265 000 0 0 0 0 

Bruk av bundne 

investeringsfond  

0 0 0 0 0 0 

SUM FINANSIERING (R)  -120 614 858 -73 550 000 -52 364 600 -113 415 000 -16 895 000 -16 745 000 

UDEKKET/UDISPONERT (S = 

O-R)  

11 0 0 0 0 0 

 

 

 

 


