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Lønn 

2613 

- 2923 

4580 



Kultur 



Kultur 

Drift er 
budsjettert 
ut fra 
erfaringstall 
fra Oppdal 
og 
Ørlandet. 



Salg så langt… 

Kino: 1285  (budsjett 1283) 

 

Bad:  930    (budsjett 1200) 

 

Kultur:  1100 
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Barnehagetall 



Status antall plasser 

Antall barn Under 3 år Over 3 år Antall plasser

Kommunale 152 93 59 226,4

Private 215 124 91 314,2

367 217 150 540,6

Totalt 60 %småbarn. Koster 1,8 mer enn store barn



Enhetskostnader 
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



Endringer i forslag til 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. 
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Fordeling innen barnehage 

24. november 2015 



24. november 2015 



24. november 2015 

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. 



Størrelsen på barnekull 

2014 42 79 2020 

2013 47 80 2019 

2012 36 88 2018 

2011 44 79 2017 

2010 32 78 2016 

2009 25 79 2015 

2008 35 79 2014 

2007 36 83 2013 

2006 41 92 2012 

2005 37 81 2011 

2004 48 81 2010 



Stordrift barnehage 
Alle barnehageplasser i sentrum samles i en stor 
barnehage 

Investering 

Grunnlag Kostnad

Plasser 212

Lekeareal 842,4

Totalt inneareal 1095,12 252,72 32815270,8

Uteareal 5054,4

Total  tomt 6149,52

Innsparing 

Endret kostnad barnehage

Distrikt pr d.d 5563000

Felles b.hage 4560000

Innsparing 1003000

Byen pr d.d. 17 950 000

Stordrift 16430000

Innsparing 1 520 000

Tilskudd

pr d.d (m 2016 satser) 34621000

Ny enhetssats 95864 29959512

Innsparing 4661488

Innsparing totalt 7 184 488

Finansiering 
Beregnet investeringskostnad ved nybygg av 
stor kommunal barnehage > 33 mill. 
¼ del av investeringskostnaden kan finansieres 
med salg av 3 (barnehage-)bygg + tomter.  



Skoletall 



● Alstahaug har et kostnadsnivå på 9,7 mill 
over beregnet kostnadsnivå fra staten. 

24. november 2015 



24. november 2015 

Kostnad pr elev, regnskap 2014

Austbø skole 199 000

Tjøtta skole 164 000

Søvik skole 90 500

Sandnessjøen ungdomsskole 90 500

Sandnes skole 83 500

Ura skole 79 500

Bjarnetjønna skole 73 500

Snitt 780 500 111500

KOSTRA, grunnskole 98 724

KOSTRA, grunnskolesektor 117 521



Prognoser, fordeling by og 
distrikt 

24. november 2015 

2014 5 79 2020 

2013 6 80 2019 

2012 9 88 2018 

2011 9 79 2017 

2010 4 78 2016 

2009 7 79 2015 

2008   79 2014 

2007   83 2013 

2006   92 2012 

2005   81 2011 

2004   81 2010 
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HELE 

LANDET

Vekt Antall Antall

Utgifts-

behovs-

indeks Pst. utslag

kr per innb 1000 kr

0-1 år 0,0055 119 434 163 0,95016 -0,03 %                                -13                  -98 

2-5 år 0,1268 252 867 315 0,86727 -1,68 %                              -809             -6 034 

6-15 år 0,2880 624 443 872 0,97221 -0,80 %                              -385             -2 869 

16-22 år 0,0210 463 560 731 1,09787 0,21 %                                 99                 737 

23-66 år 0,0938 2 994 310 4 200 0,97654 -0,22 %                              -106                -789 

67-79 år 0,0453 514 829 870 1,17651 0,80 %                               385              2 867 

80-89 år 0,0693 176 493 261 1,02956 0,20 %                                 99                 734 

over 90 år 0,0464 43 584 42 0,67090 -1,53 %                              -734             -5 474 

Basistillegg 0,0226 428 1 1,62665 1,42 %                               681              5 077 

Sone 0,0132 20 423 994 42 847 1,46054 0,61 %                               292              2 179 

Nabo 0,0132 9 255 496 13 349 1,00416 0,01 %                                   3                   20 

Landbrukskriterium 0,0029 1 0 1,24941 0,07 %                                 35                 259 

Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia0,0083 43 501 90 1,44039 0,37 %                               176              1 310 

Norskfødte med innv foreld 6-

15 år ekskl Skand 0,0009 43 136 8 0,12912 -0,08 %                                -38                -281 

Flyktninger uten integreringstilskudd0,0047 137 550 99 0,50109 -0,23 %                              -113                -841 

Dødlighet 0,0460 31 327 52 1,15564 0,72 %                               344              2 567 

Barn 0-15 med enslige forsørgere 0,0115 130 341 217 1,15909 0,18 %                                 88                 656 

Lavinntekt 0,0062 240 864 286 0,82667 -0,11 %                                -52                -385 

Uføre 18-49 år 0,0046 87 649 172 1,36622 0,17 %                                 81                 604 

Opphopningsindeks 0,0139 208 0 0,68176 -0,44 %                              -213             -1 586 

Urbanitetskriterium 0,0177 44 631 326 44 347 0,69178 -0,55 %                              -262             -1 956 

PU over 16 år 0,0461 18 564 40 1,50012 2,31 %                            1 109              8 266 

Ikke-gifte 67 år og over 0,0437 328 412 518 1,09812 0,43 %                               206              1 537 

Barn 1 år uten kontantstøtte 0,0296 39 202 58 1,02347 0,07 %                                 33                 249 

Innbyggere med høyere utdanning0,0188 1 241 076 1 498 0,84033 -0,30 %                              -144             -1 076 

1 Kostnadsindeks 1,0000 1,01582        1,58 %                               761              5 673 

(Tillegg/trekk kr pr innb.)

Alle tall i 1000 kr

2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr 5 673                          

3 Nto.virkn. statl/priv. skoler 2 308

4 Sum utgiftsutj. mm (2+3) 7 981                          

Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger: 48 097                         

ALSTAHAUG Bruk av folketall 1.7.2015

Tillegg/ fradrag i utgiftsutj
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Opplæring for 
minoritetsspråklige elever: 

1.Ekstra norskopplæring, krever egen ressurs, spisset kompetanse 
2.Støtte på morsmål, avhengig av elevens alder/tidligere skolegang. I 
øvrig opplæring er erfaring at det mest effektive, for 
skoleprestasjonene, er de programmene som bruker morsmålet som en 
aktiv ressurs i opplæringa. Grunnleggende leseopplæring bør skje på 
morsmål. Begrepsopplæring i bunn.  



Mange små vedtak. 
Kan vi bruke ressursen på en annen måte med like god 
hjelp eller bedre for eleven? 
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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 

 
 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. 
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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 
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Omstilling 
Innsparing drift kroner i 1000

Felles ungdomsskole i byen -1500

Tjøtta 1-4 skole -4000

Sandnes og Ura 1-4 skole -11000

Bjarnetjønna skole  5-10

Reduksjon av en SFO -400

Stor kommunal barnehage i sentrum -5000

Felles barnehage Søvik og Tjøtta -1000

Voksenopplæring på Stamnes+ andre leieutg -2700

Sum -25600

Investeringskostnader kroner i 1000

Ombygging/tilrettelegging Bjarnetjønna 100 000

Ny barnehage 33 000

Sum 133 000

Salg kroner i 1000

3 bygg, barnehager + tomter -7500

Netto kostnad  investering, 1.år kroner i 1000

Ombygging/tilrettelegging Bjarnetjønna

Ny barnehage

Sum 5000

Positive faglige konsekvenser av  
omstillingen. 
Alle dagens skoler vil bestå (minus 
Austbø som allerede er vedtatt stengt). 
Innholdet i skolene vil være endret.  
En felles ungdomsskole vil styrke 
muligheten til å ivareta 
kompetansekravet i ungdomsskolen.  
Kompetansekravet for barnetrinnene vil 
fortsatt være krevende da vi i 
fortsettelsen vil ha like mange skoler som 
i dag å ivareta. 
Opplæring for minoritetsspråklige kan i 
større grad samles på 2-3 skoler, i mot 
dagens situasjon med 5-6 skoler. Dette 
gir ikke først og fremst en økonomisk 
innsparing, men samordning for å kunne 
gi en større grad av kompetent 
opplæringstilbud. 
Spesialundervisning krever både 
kompetanse og  fleksibilitet i 
organisasjonen. Større enheter styrker 
fagmiljø og  gir rom for større 
fleksibilitet.   
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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. 

Utfordringer: 

 Lengre skoleskyss for 8-15 elever pr kull. Reisetiden vil bli 

lang for elever fra Tro/Mindland.  

Gjennomføring: 

Enkelt. Krever ingen investering. Skoleskyss må avklares med 

Fylkeskommunen. Skoledagen må tilpasses elever med behov 

for skyss. 

  



●   

Tiltak 

Tjøtta skole organiseres som 1-4 skole.  

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 elevene 

sør i kommunen.  

 Ved å flytte 5.-7. til Søvik skole utnyttes 

kapasiteten i klassene her maksimalt. 

Utfordringer: 

 Lengre skoleskyss for 2-5 elever pr kull. 

Reisetiden vil bli noe lengre for elever fra 

Tro/Mindland.  

Gjennomføring: 

● Enkelt. Krever ingen investering. 

Skoleskyss må avklares med 

Fylkeskommunen. Skoledagen må 

tilpasses elever med behov for skyss. 

 

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. 

Utfordringer: 

 Ura skole har kun rom for 1 parallell, forutsatt at 
modulbygget ikke opprustes/erstattes. Dette er 
en utfordring i forhold til byen 
demografi/bosetting av barnefamilier. 
Skolekretsgrensen må videreføres helt opp til 
Ura skole i nord. 

Gjennomføring:  

 Middels krevende. Forutsetter investering. 

 Forutsetter at andre tiltak i omstillingen 
gjennomføres. 
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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. 

Utfordringer: 

 Ura skole har kun rom for 1 parallell, forutsatt at 
modulbygget ikke opprustes/erstattes. Dette er 
en utfordring i forhold til byen 
demografi/bosetting av barnefamilier. 
Skolekretsgrensen må videreføres helt opp til 
Ura skole i nord. 

 Infrastruktur trafikk. 

 Tilstrekkelig  

Gjennomføring: 

 Krevende. Forutsetter investering.  

 Elevene må plasseres i midlertidige lokaler 
under ombyggingsarbeidet. 

●   

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.  

Utfordringer: 

 Ingen spesielle 

Gjennomføring 

 Enkel  

 Forutsetter at andre tiltak i omstillingen 
gjennomføres. 
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Tiltak 

En stor barnehage i sentrum. 
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. 

  

Utfordringer: 

 Planlegge for stordrift med fokus på trygge mindre 
avdelinger, både bygningsmessig, planlegging av 
uteareal og i planlegging av organisasjonen 

 Rekruttere ledelse tidlig for god planlegging 

  

Gjennomføring 

 Middels krevende. Krevende med planlegging og 
gjennomføring av nybygg. Forutsetter at dagens drift 
går upåvirket av nytt prosjekt frem til oppstart. 

 Tiltaket forutsetter salg av dagens Stamnes b.h. og 
Ura b.h. I tilknytning til disse- spesielt i Ura- kan det 
også være aktuelt å selge tomter. 

  

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. 

Utfordringer: 

 Tilrettelegge for 2 avdelinger på Søvik 

Gjennomføring 

 Enkel. Ingen investering. 

 Tiltaket forutsetter salg av dagens Tjøtta b.h.  
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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 

Utfordringer: 

● Ingen spesielle 

Gjennomføring 

 Enkel.  

 Forutsetter at andre tiltak 
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Innsparing drift kroner i 1000

Sandnes og Ura 1-4 skole -11000

Bjarnetjønna skole  5-10

Reduksjon av en SFO -400

Stor kommunal barnehage i sentrum -5000

Voksenopplæring på Stamnes+ andre leieutg -2700

Sum -19100

Investeringskostnader kroner i 1000

Ombygging/tilrettelegging Bjarnetjønna 100 000

Ny barnehage 33 000

Sum 133 000

Salg kroner i 1000

2 bygg, barnehager + tomter -5000

Netto kostnad  investering, 1.år kroner i 1000

Ombygging/tilrettelegging Bjarnetjønna

Ny barnehage

Sum 5000

Innsparing i perioden 
42, 850 mill 

Innsparing i perioden 
26,100 mill 
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Innsparing drift kroner i 1000

Tjøtta 1-4 skole -4000

Nedlegging av Sandnes barneskole -7500

Reduksjon av en SFO -400

Stor kommunal barnehage i sentrum -5000

Voksenopplæring på Grønnbygget -1500

Felles barnehage Søvik og Tjøtta -1000

Sum -19400

Investeringskostnader kroner i 1000

Ombygging/tilrettelegging Bjarnetjønna 50 000

Tilrettelegging for stor barnehage på Sandnes 15 000

Sum 65 000

Salg kroner i 1000

3 bygg, barnehager + tomter -7500

Tap av salginntekt Grønnbygget 7000

Sum -500

Netto kostnad  investering, 1.år kroner i 1000

Ombygging/tilrettelegging Bjarnetjønna

Ny barnehage

Sum 1900



Kompetansekravet 
● For å undervise i fagene norsk, samisk, norsk 

tegnspråk, engelsk og matematikk på 
barnetrinnet må den som skal undervise ha 30 
studiepoeng som er relevante for det aktuelle 
fag, i tillegg til å oppfylle tilsettingskravene. 
Kravet om formell kompetanse for å undervise i 
engelsk er nytt fra 1. august 2015. Kravene til 
kompetanse er de samme på alle årstrinn på 
barnetrinnet. 
 

● Kompetansekravene gjelder også dersom 
opplæringen i disse fagene gis som 
spesialundervisning, med mindre kravet kan 
fravikes med hjemmel i opplæringsloven § 5-5 
tredje ledd 
 

● For å undervise i fagene norsk, samisk, norsk 
tegnspråk, engelsk og matematikk på 
ungdomstrinnet, må den som skal undervise ha 
60 studiepoeng som er relevante for faget. 
Dette kravet kommer i tillegg til 
tilsettingskravene. 
 

● For andre fag enn de som er nevnt i de to 
foregående avsnittene, kreves 30 relevante 
studiepoeng for å undervise i det enkelte fag, i 
tillegg til tilsettingskravene. 

 



PPT 

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. 
 

Tiltak i økonomiplanperioden 

● Det er lagt inn en innsparing i PPT på en 100 % stilling fra 2018. Tiltaket er 
begrunnet i forventet redusert barnetall/elevtall i regionen.   

  

 



Voksenopplæring 

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. + 



Kulturskole 

● Reduksjon i drift fra 2014 på 25 % 



Inntjening 2015 

Inntjening 2014; kr 80 000 
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