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Innledning 
 

Alstahaug kommune har over tid forverret sin økonomiske situasjon og handlekraft. 

Kommunen har opparbeidet seg en betydelig lånegjeld, vi har begrensede frie fondsmidler og 

vi har et utgiftsnivå som ikke harmonerer med kommunens samlede inntekter. 

Administrasjonen har over år påpekt det prekære behovet kommunen har for omstilling, uten 

at kommunestyret så langt har evnet å gjøre de store grepene. 

Som en følge av de utfordringer kommunen står ovenfor fattet derfor kommunestyret et 

vedtak med mål om å skape balanse i driften, samt frigjøre ressurser til nye prosjekter og 

utfordringer, primært innen pleie- og omsorgssektoren. 

Det ble anslått et innsparingsbehov i størrelsesorden 30-50 millioner kroner. Følgende vedtak 

ble fattet i sak 80/15: 

«Med utgangspunkt i vedtatt budsjett 2016, og økonomiplan 2016-2019 iverksetter 

administrasjonssjefen et arbeid fra januar 2016 der målet er å tilpasse kommunens driftsnivå 

basert på de politiske vedtak som foreligger. Målet er at kommunens drift skal være i balanse 

i løpet av økonomiplanperioden. 

Administrasjonen skal ut over de politiske vedtak som foreligger, vurdere driftsnivå, 

tjenestenivå og behov for ulike tjenester i kommunens drift, herunder interkommunale 

ordninger. Administrasjonssjefen rapporterer til formannskapet som vil forelegge forslag på 

tiltak for kommunestyret. 

Kommunestyret fatter nødvendige vedtak om driftstilpasninger innen 1. oktober 2016. 

Formannskapet er styringsgruppe og rapporterer til kommunestyret.» 

 

Med utgangspunkt i overstående vedtak initierte administrasjonssjefen et prosjekt «Alstahaug 

kommune 2020(AK2020)» 

Formannskapet vedtok som styringsgruppe følgende mandat for arbeidet: 

 

Prosjekt AK2020 skal legge følgende mandat til grunn i jobbingen med omstilling. 

 Effektivisering gjennom omorganisering, strukturendringer, nye arbeidsprosesser, 

bruk av teknologi og tverrfaglig samarbeid 
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 Forebyggende innsats som fram i tid vil gi økonomisk effekt. 

 Reduksjon i aktivitetsnivå/kvalitet - kutt i enhetenes rammer. 

 Gjennomgang av organiseringen av dagens struktur for virksomhetsområder. 

 Økte skatter, prisnivå på tjenester, nivå på avgifter samt andre inntektsmuligheter. 

 Er det andre aktører som kan løse noen av de utfordringer kommunen i dag tar ansvar 

for? 

 

Administrasjonssjefen nedsatte deretter arbeidsgrupper som med utgangspunkt i mandatet 

jobbet frem ulike forslag til tiltak. 

De ulike gruppene har vært noe ulikt sammensatt, men i hovedsak har det vært en miks av 

ledere, tilsatte og tillitsvalgte. 

De tillitsvalgte har selv blitt enige om hvilke grupper de ulike organisasjonene skulle delta i. 

Om dokumentet. 

Det er viktig å presisere at det dokumentet som nå legges frem er et uferdig dokument. 

Med det menes at dette vil være et dokument som er gjenstand for videre jobbing, utredninger 

og nye innspill. På mange vis vil dette være et rullerende dokument som vil suppleres og 

jobbes med i månedene som kommer. 

Som man også vil se er det arbeidsgrupper som ikke har avsluttet sitt arbeid, og som jobber 

videre med ulike problemstillinger som har et noe lengre tidsperspektiv.  

Det er administrasjonssjefens målsetning at vi kan legge frem en «endelig» rapport til 

behandling våren 2017. 

 

Rapporten som den nå foreligger inneholder mange forskjellige tiltak, av disse er flere tatt inn 

i administrasjonssjefens forslag til budsjett- og økonomiplan 2017-2020. 

 

Sandnessjøen 8.11.2016 

Børge Toft 

Administrasjonssjef 
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Arbeidsgruppe 1, Helse og omsorg 

 

Mandat 
Prosjekt AK2020 skal legge følgende mandat til grunn i jobbingen med omstilling. 

 Effektivisering gjennom omorganisering, strukturendringer, nye 

arbeidsprosesser, bruk av teknologi og tverrfaglig samarbeid 

 Forebyggende innsats som fram i tid vil gi økonomisk effekt. 

 Reduksjon i aktivitetsnivå/kvalitet - kutt i enhetenes rammer. 

 Gjennomgang av organiseringen av dagens struktur for virksomhetsområder. 

 Økte skatter, prisnivå på tjenester, nivå på avgifter samt andre 

inntektsmuligheter. 

 Er det andre aktører som kan løse noen av de utfordringer kommunen i dag tar 

ansvar for? 

Helse, omsorg og velferd 

Arbeidet på helse, omsorg og velferdssektoren ble delt inn i 2 hovedgrupper, som tidvis 

arbeidet separat, og tidvis samarbeidet. Gruppe 1 så særlig på områdene effektivisering, 

bemanning og var ledet av Ann Elin Edvinsen. Gruppe 2 så på endret nivå av tjenester, og var 

ledet av Truls Didriksen. Sammensetningen av grupper var som følger: 

Gruppeinndeling arbeidsområde 1: 

Effektivisering, bemanning og turnusarbeid 

Arbeidsgruppe 1:   

Ann Elin Edvinsen gruppeleder leder hjemmesykepleien 

Anne Lundestad  leder sykehjem 

Turid Janne Torgvær  leder TFF 

Geir Brønstad  tildelingskontoret 

Kristina Volnes  verneombud 

Ann-Helen Salamonsen/ 

Edith Davidsen 

 tillitsvalgt Fagforbundet 

Marion Rødsand  tillitsvalgt ergoterapeutforbundet 
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Endret nivå på tjenestene: 

Arbeidsgruppe 2:   

Truls Didriksen gruppeleder enhetsleder TFF 

Ebba Igeland  konst enhetsleder NAV 

Nicole Weling  leder koordinerende enhet/fysio 

Anita Vean  leder sykehjem 

Else Heidi Johansen  leder psykiatritjenesten 

Bjørg Fønnebø  leder helsestasjon 

Britt Ina Hals  leder ergoterapi 

Tania Walen  enhetsleder PLO 

  Tillitsvalgt DELTA (ikke møtt) 

Vibeke Valdal Myeza  tillitsvalgt Fysioterapiforbundet 

Mette Karin Johnsen  tillitsvalgt sykepleierforbundet 

 

Arbeidet har vært organisert som gruppemøter. Det har vært individuelle arbeidsoppgaver 

som har blitt gjennomført fra gang til gang. Samarbeidsklimaet i arbeidsgruppene har vært 

godt, og alle har bidratt innenfor sitt område.  

Om prosessen 

Demografisk utvikling 

Helse og omsorg har i dag en presset tjeneste. Hovedgrunnen til dette er den demografiske 

utviklingen i kommunen, der flere eldre setter press på etablerte tjenester. Dersom man ikke 

øker kapasiteten i tjenestene vil man i realiteten redusere kapasiteten når etterspørselen øker. 

Ser man på endringen i alderssammensetning i Alstahaug er økningen i antall eldre svært 

framtredende. Ikke alle eldre trenger helse- og omsorgstjenester, men en stor del av 

mottakerne av disse tjenestene faller inn under denne gruppen.  

Tall fra SSB viser befolkningsframskriving i de eldste aldersgruppene fram mot 2014. Her 

skisserer en utvikling der antall eldre i aldersgruppen 80-89 nesten tredobles i perioden, mens 

antall eldre over 90 år forventes å firedobles. Dette vil ha dramatiske konsekvenser for hvilket 

nivå Alstahaug kommune må planlegge sine tjenester for i de kommende årene.  
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Følgende bilde viser befolkningsframskrivingen, der blå linje er aldersgruppe 80-89, og rød er 

90+: 

 

Den demografiske utviklingen vil ha betydning for hele helse- og omsorgskjeden. Ikke minst 

vil det bli et enormt press på institusjonsplassene i kommunen.  

Beregninger gjort på hvor mange institusjonsplasser som er nødvendig framover kan skisseres 

i følgende grafiske fremstilling: 

 
0 100 200 300 400 500 600 700
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Antall eldre og antall sykehjemsplasser 

dagens nivå sykehjemsplasser beregnet behov sykehjem personer 80 +
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En del av arbeidet med omstillingsprosjektet innen dette området har med dette som bakgrunn 

vært å se på effektivisering av drift, for om mulig å redusere behovet noe for økt ressursbruk 

framover. Dette blir etter «litt mindre mer» prinsippet.  

I diskusjonen i omstillingsprosjektet har man bevisst ikke tatt inn diskusjon om effektivisering 

av tjenester den dagen et nytt helse- og omsorgssenter står ferdig til bruk. 

Effektiviseringspotensialet vil ved fornuftig og framtidsrettet bygging være betydelig, og 

muligheten for å ta i bruk ny og effektiv teknologi ved et nybygg er betydelig. Bruk av 

velferdsteknologi er ikke vurdert av arbeidsområde 1, da det er nedsatt en egen gruppe som 

arbeider spesifikt med dette.  

Nivået på tjenestene 

Det er alltid mulig å arbeide smartere og mer effektivt. Ikke minst er det viktig å evaluere det 

vi til en hver tid gjør, og vurdere om dette har den forventende kost/nytte-effekten som ble 

beregnet ved igangsetting. Imidlertid er mange av oppgavene på helse- og omsorg knyttet til 

rettigheter hos brukerne, som gjør at tjenestene i seg selv vanskelig kan fjernes. Imidlertid vil 

alltid nivå av tjeneste kunne diskutere. Hvor mye kan man kutte bort av tilbud før man når 

den nedre grensen for forsvarlighet? Dette er forsøkt belyst gjennom arbeidet med dette 

prosjektet. Det er imidlertid en løpende oppgave som ikke nødvendigvis kan anses som 

«ferdig». En del tall er også forbundet med en del usikkerhet, og kan per i dag anses som et 

kvalifisert estimat på mulig innsparingspotensial.  

Omstillingstiltak 
Forenklet kan tiltakene som er overført til arena fra helse- og velferds vises i følgende tabell: 

Tiltaksbeskrivelse gjennomføring risiko  netto årlig innsparing  

1.1 Samle alt renhold fra 2018? lav  kr 100 000  

1.2Kompetanseheving turnusarbeid 2017 lav  kr 500 000  

1.3 Innføre multidose hjemmesykepleie medio 2017 lav  kr 800 000  

1.4 Øke egenandel trygghetsalarm 2017 lav  kr 240 000  

1.5 Rekrutteringstiltak for å unngå vikarbyrå 2018 middels  kr 500 000  

1.6 Øke bosetting av flyktninger hvert 5. år 2017 lav  kr 1 000 000  

1.7 Økt gebyr frisklivsresept 2017 lav  kr 40 000  

1.8 Redusere driftstilskudd priv. fysioterapeuter 2019 ? middels  kr 210 000  

1.9 Redusert drift i avlastningsboligen 2017 lav  kr 300 000  

1.10 Egenandel transport TFF 2018 middels  kr 250 000  

1.11 Hente tilbake kjøpte tjenester 2018 middels  kr 700 000  

1.12 Oppsigelse av sykehjemsplass på Dønna 2017 høy  kr 1 000 000  

1.13 Fjerne aktivitetstilbud sykehjem medio 2017 høy  kr 400 000  

1.14 Øke pris på middag m 10 kr/dag 2017 lav  kr 250 000  

1.15 Omlegging støttekontakter 2018 middels  kr 700 000  

1.16 Samlokalisere boliger TFF 2019 høy  kr 700 000  

sum helse/omsorg      kr 6 040 000  
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Tiltaksbeskrivelse 

 

Hvert tiltak fra tabellen beskrives nærmere i det følgende: 

1.1 Samle alt renhold:  

Per i dag utføres noe renhold innen PLO av assistenter/hjemmehjelper. Dette medfører at 

tid som kunne vært brukt mer pasientrettet blir brukt til renhold, samt at kvaliteten på 

renholdsarbeidet kan variere. Det anslås at det ville være mulig å få en økonomisk gevinst 

ved å samle alt renholde t i PLO under renholdsavdelingen i kommunen. Det forutsettes at 

det følger stillingshjemler med omdisponeringen, men at det finnes et netto 

effektiviseringspotensial som her er estimert til 100 000 kr. Mulighet for innsparing kan 

være større, men tallene er usikre.  

 

1.2 Kompetanseheving turnusarbeid:  

Ved å øke kompetansen om turnusarbeid i Alstahaug kommune totalt, vil man ha mulighet 

til å spare inn lønnsutgifter generelt. Dette tiltaket vil derfor gjelde på tvers, i alle sektorer 

som har turnusarbeid. Det vil være nødvendig med en stillingsressurs som har dette som 

sitt arbeidsfelt for å få effekt, det foreslås i dette tiltaket en 40 resurs. Dette er et tiltak med 

høy risiko i forhold til innsparingspotensial, men lav risiko for produksjonen av tjenester. 

Det krever at hele organisasjonen strammer inn og følger opp. 

 

1.3 Innføre multidose i pleie og omsorg 

Multidose er en ny måte å fordele medisin til pasienter på, der man bestiller 

porsjonspakker med medisin fra apotek. Andre kommuner har innført dette og sett 

betydelig effektivisering i bruk av sykepleierressurser. Det er en viktig effekt, da 

sykepleiere nå er vanskelig å rekruttere. Multidose er allerede innført i TFF. Risikoen av 

dette tiltaket anses som lavt. 

 

1.4 Øke egenandel trygghetsalarm 

Det er mulig å øke egenandelen på trygghetsalarmer opp til selvkost.  Dette øker den 

totale belastningen på gebyrer mv for den enkelte bruker. Lav risiko ved tiltaket. 

 

1.5 Rekrutteringstiltak for å unngå bruk av vikarbyrå 

Bruk av vikarbyrå er dyrt og lite stabil arbeidskraft. Ved å investere i ulike 

rekrutteringstiltak, forventes det å gå ned i bruk av vikarbyrå. Dette gjelder hele tjenesten, 

både PLO og TFF. Relativ høy risiko i tiltaket. 

 

1.6 Øke bosettingen av flyktninger hvert 5. år: 

Ved å øke bosettingen med 5 personer vil kommunen få økt inntekt som følge av økt 

integreringstilskudd. Det er kapasitet til dette i tjenesten, men forutsetter at det er nok 

mennesker med vedtak om bosetting i landet. Konsekvensen av tiltaket anses som lavt i 

økonomiplanperioden. Ved fortsatt økt bosetting vil man på et tidspunkt måtte øke 

kapasiteten i flyktningetjenesten, men per i dag er det resurser tilgjengelig til å øke den 

årlige bosettingen.  
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1.7 Økt egenandel på frisklivsresept  

Det er mulig å øke egenandelen for oppfølging via frisklivsresept. Dette øker den totale 

belastningen av gebyrer for befolkningen. Liten risiko ved tiltaket. Ved å øke egenandelen 

med 100 kr, kan man forvente en inntektsøkning på ca 40 000 kr ved årlig 400 pasienter. 

 

1.8 Reduksjon av driftstilskudd ved naturlig avgang 

Av økonomiske grunner er det mulig å inndra et 50 % driftstilskudd til privat 

fysioterapeut når dette blir ledig ved naturlig avgang. Usikkerhet knyttet til 

tidsperspektivet i dette, men forventet at det skjer i løpet av økonomiplanperioden. 

Konsekvensen av tiltaket er at det blir mindre kapasitet for fysioterapibehandling i 

kommunen. Ventelister vil øke. Liten risiko ved gjennomføring av tiltaket, men 

konsekvensen for pasientene blir høy. 

 

1.9 Redusere drift i avlastningsboligen 

Ved å endre drift kan man stenge avlastningsboligen en helg i måneden. Dette vil gi 

foreldre mindre fleksibilitet i forhold til tilbudet, men fortsatt være godt innenfor 

forsvarlig drift. Risiko og konsekvens av tiltaket anses som lavt. Turnusplanlegging vil på 

mange måter bli enklere ved helgestenging en helg i måneden, og dette vil derfor være en 

enkel måte å rasjonalisere driften i bygget på.  

 

1.10 Innføre egenandel for transport TFF 

Det kan innføres egenandel for transport til og fra aktiviteter for personer inne TFF. Dette 

øker den totale økonomiske belastningen for disse brukerne. Deltakelse på aktiviteter kan 

gå ned som følge av dette. Det er usikkerhet i tallstørrelsen i dette tiltaket. Ut over dette 

anses det som liten risiko ved tiltaket. 

 

1.11 Hente tilbake kjøpte tjenester  

Per i dag kjøper Alstahaug kommune tjenester for resurskrevende brukere på institusjoner 

i andre kommuner. Vi har mulighet til å bygge opp kompetanse og skape arbeidsplasser i 

egen kommune, ved å skape et eget kompetansesenter. Dette finnes i dag ikke på 

Helgeland.  Risikoen i tiltaket anses som relativt lavt, og den økonomiske gevinsten er 

forsiktig estimert. Det er potensiale for betydelig økte inntekter dersom vi på sikt 

eksempelvis kan selge tjenester til nabokommunene. 

 

1.12 Oppsigelse av sykehjemsplass på Dønna 

Per i dag kjøper Alstahaug 1 fulltidsplass, samt en plass ved behov, ved Dønna sykehjem. 

Dette kan avvikles begrunnet i økonomi. Tiltaket vil minske kapasiteten ytterligere i en 

trangt presset eldreomsorg. Avvikling av denne plassen er i realiteten en nedbygging av 

tilbudet, og en reduksjon i kapasiteten på tjenesten Alstahaug kommune kan tilby. 

Risikoen ved dette tiltaket anses som stort både økonomisk og menneskelig, da økte 

kostnader kan tilkomme som følge av overtidsbetaling på sykehuset eller oppbemanning 

1:1 i hjem. I tillegg vil færre mennesker med store hjelpebehov få tilbud om det 

omsorgsnivået de trenger. 

 

1.13 Fjerne aktivitetstilbud sykehjemmet 

Aktivitøren er den eneste med ansvar for aktivisering av beboerne på sykehjemmet. 

Aktivitørens bidrag fører til trivsel og mening for beboerne, og er med på å oppfylle 

verdighetsforskriftens formål. Å fjerne aktivitørstillingen anbefales ikke fra faginstansene, 
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men kan gjøres med økonomisk begrunnelse. Risikoen ved tiltaket anses som relativt lavt, 

men konsekvensen for beboerne er svært høy. 

 

1.14 Omlegging av støttekontaktordningen 

Bruk av støttekontakter er økende, og antall støttekontakter med kontrakt med alstahaug 

kommune er mer enn doblet de siste årene. Dette viser et økende behov for tjenesten, men 

har medført økte utgifter. Den siste tiden har tjenester med oppdragsavtaler, som 

eksempelvis støttekontakter, blitt behandlet gjennom to Høyesterettsdommer, der det ikke 

er automatikk i at ansatte kan ha en oppdragsavtale som ansattforhold til kommunen. 

Dette, og behov for å regulere tjenesten mer enn i dag, gjør at man ser på en omlegging av 

driften til en mer målrettet tjeneste. Det er forventet et betydelig innsparingspotensial på 

denne omleggingen, men tallene er fortsatt usikre. Det er her gjort et estimat som anses 

realistisk. Hovedelementene i omleggingen per 1.11.16:  

 Omstille dagens støttekontakttjeneste fra oppdragsavtaler, til faste årsverk. 

 Det er pr. i dag cirka 150 personer som mottar støttekontakttjeneste av ca. 90 personer 

på oppdragsavtaler.  

 Opprette en miljøavdeling hvor det ansettes 6 faste årsverk til utførelsen av 

støttekontakttjenestene. 

 Beholde oppdragsavtaler der det ikke er faglig tilrådelig å endre fra dagens modell.  

  

1.15 Samlokalisere boliger TFF 

Samlokalisering av boliger til brukere med sammensatte behov vil effektivisere tjenestene 

og gi samdriftsfordeler, ikke minst med tanke på nattevakter. Samlokalisering vil derfor 

kunne gi en økonomisk besparelse. Risikoen ved dette tiltaket er høy. Brukerne kan selv 

bestemme hvor de vil bo, men det har tidligere vært populært å bo i små bofellesskap. Det 

er liten turnover i disse boligene, og derfor behov for nye boliger for å gjennomføre dette 

tiltaket. Det vil være behov for økt låneopptak og en investeringsutgift knyttet til dette 

tiltaket som ikke er vurdert her. Risikoen anses derfor som middels høy i tiltaket. 

 

 

Tiltak som ikke er funnet formålstjenlige: 
I arbeidet med omstillingsprosjektet er det framkommet flere forslag og tiltak som man ved 

grundigere arbeid ikke har valgt å legge inn i arena. Det kan være ulike årsaker til dette, både 

innsparingspotensial, gjennomføringsrisiko, konsekvens og innvirkning på andre tjenester er 

eksempler på dette. I det følgende omtales noen av disse tiltakene som har vært diskutert, og 

grunnen til at de ikke er ført opp som mulige omstillingstiltak per i dag. 

 

Nedleggelse av hverdagsrehabilitering som tjenestetilbud i Alstahaug kommune: 

Alstahaug kommune står ovenfor en voldsom endring i demografisk profil. Vi blir flere eldre. 

Selv om mange eldre er friske lenge, er det sånn at flest helse- og omsorgstjenester går til de 

eldste i samfunnet. Demens er en dødelig sykdom med stor morbiditet som krever tett 

oppfølging fra kommunehelsetjenesten. Prevalensen for demens for eldre over 90 år er på 40 

%, dvs at gjennomsnittlig får firer av ti eldre over 90 år diagnosen demens. Når antallet eldre 

over 90 år i Alstahaug kommune skal øke kraftig, vil antall pasienter med demenssykdom 
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også økes. Dette krever at kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten økes. Allerede i dag legger 

pasienter med demens beslag på størsteparten av de heldøgns omsorgsplasser som er 

tilgjengelig i Alstahaug kommune. Slik forventes det å bli også i framtiden. 

Hverdagsrehabilitering er et tiltak som er innført for at pasienter med andre grunnlidelser enn 

demens skal klare seg lengst mulig hjemme i egen bolig, ved å trene på hverdagsutfordringer 

for å mestre eget liv. Tilbudet er implementert som en samarbeidsmodell mellom helse og 

pleie- og omsorg, der flere a faginstanser intensivt jobber tverrfaglig med pasienter i en 

avgrenset tidsperiode. Målet er å trene opp funksjonstap, slik at den enkelte pasient kan 

mestre dagliglivets utfordringer. På denne måten utsettes mer omfattende hjelpebehov.  

Prosjektet som ble avsluttet ved utgangen av 2015 viser at alle deltagerne økte funksjon etter 

en intensiv treningsperiode som ble opprettholdt i minst 10 uker etter treningen ble avsluttet. 

Vi ser også at vi får henvist flere tidligere brukere av hverdagsrehabilitering til ny 

opptreningsperiode. Pasientene angir at de  opplever at hverdagsrehabilitering gir dem bedre 

funksjon, som de klarer å opprettholde en stund før de trenger hjelp fra oss igjen. De opplever 

hverdagsrehabilitering som positivt, og det tiltaket som gjør at de kan fungere lengre 

selvstendig i sitt eget hjem.      

Teamet som arbeider med hverdagsrehabilitering består av følgende stillingshjemler: 

100 %  hjemmetrener  

40 %  sykepleier  

40 %  ergoterapeut 

60 %  fysioterapeut 

Det vurderes at man gjennom prosjektet har rehabilitert pasienter bort fra behov for 

sykehjemsplass i minst 8 tilfeller i 2016. Ved forsiktig estimering kan man beregne at en 

sykehjemsplass koster ca 800 000 kr per år. Dersom hverdagsrehabilitering ikke hadde vært et 

tilbud i kommunen i 2016, ville man som oppsettet under viser har økt kostnadene til 

kommunen med nesten 5 millioner kroner. Det anses derfor ikke som økonomisk tilrådelig å 

legge ned hverdagsrehabilitering som tilbud i Alstahaug: 

 

Økonomi hverdagsrehabilitering ved nedleggelse: 

 

  

Lønn 2,4 stilling   -1 250 000 

støttekontakt/treningskontakt etter endt hverdagsrehabilitering  

hittil i 2016:  

-390 000 

Fastlønnstilskudd fysioterapi 60 %  av 192.540,- =  115 000 

Kostnader for sykehjemsplass 8 personer uten hverdagsrehabilitering: 6 400 000 



 

 

  Skriv inn dokument tittel… | Alstahaug kommune 13 av 43 

 (800.000,- x 8) 

Sum    4 875 000 

 

Nedleggelse av Frisklivssentralen: 

Frisklivssentralen i Alstahaug er en av de eldste frisklivssentralene i Norge, og er 1 av 5 

frisklivssentraler i landet som har inngått avtale med Helsedirektoratet om å være 

utviklingssentral for frisklivssentraler. Dette betyr at Frisklivssentralen i Alstahaug bidrar til 

forskning og utvikling på sitt kompetansefelt. Frisklivssentralen arbeider stort sett med 

frisklivsresepter eller utviklingsprosjekter.  

Frisklivsresepten varer i tre måneder, og starter med en strukturert helsesamtale omkring 

levevaneområdene, hvor muligheter og mål for perioden vurderes. Resepten kan innebære 

oppfølging gjennom individuelle samtaler og våre gruppebaserte tilbud. Etter tre måneder 

gjennomføres en ny samtale. Unge, voksne og eldre som har økt risiko for, eller allerede har 

utviklet sykdom kan delta på Frisklivssentralen. I 2015 ble nesten 400 personer henvist til 

Frisklivssentralen på frisklivsresept. Dette er over 5 % av kommunens totalbefolkning.  

Eksempler på kurs som arrangeres via Frisklivssentralen: 

 Bra Mat er et inspirasjonskurs med fokus på å øke motivasjon til å oppnå et varig 

sunnere kosthold.  

 Tobakksfri er et kurstilbud for deg som vil slutte å røyke eller snuse. 

 Kurs i depresjonsmestring(KID) er kurs for å lære om kognitiv tenkning og jobbe med 

å endre tanke- og handlingsmønstre som vedlikeholder og forsterker nedstemthet. 

 Sov godt er kurs for deg som sliter med å sovne om kvelden, sover urolig eller våkner 

for tidlig flere ganger i uken. 

Det er ingen tvil om at Alstahaug kommune er nasjonalt anerkjent for sitt arbeid med friskliv.  

Imidlertid er det viktig å vurdere all innsparingsmuligheter i et omstillingsprosjekt. 

Frisklivssentral er ikke en direkte lovpålagt tjeneste, selv om det er lovpålagt for kommunen å 

drive med forebyggende virksomhet. I tabellen under er utgifter og inntekter til 

Frisklivssentralen satt opp skjematisk. Her viser man at det med dagens aktivitet vil tape 

penger ved å legge ned Frisklivssentralen. Hovedgrunnen til dette er at det er statstilskudd på 

fysioterapilønn og at arbeidet mye finansieres av prosjekter med ekstern finansiering, der lønn 

inngår som egenandel fra kommunens side. 

 

Økonomi knyttet til nedleggelse av Frisklivssentralen: 

utgift/inntekt 

kr 

2 stillinger -900 000 
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Driftsutgifter -150 000 

fastlønnstilskudd  385 000 

deltakerbetaling 150 000 

prosjektmidler (2015) 500 000 

tilskudd for utviklingssentral 75 000 

sum: 60 000 

 

Tiltak det arbeides videre med: 
I arbeidet med omstillingsprosjektet er det synliggjort områder med sannsynlig 

effektiviseringspotensial og muligheter for innsparing. Midlertid er disse tiltakene så 

omfattende eller av en slik karakter at det er vanskelig å konkretisere dette innen gitt tidsfrist. 

Dette er områder som det skal jobbes fortløpende med i fortsettelsen av prosjektet. Eksempler 

på områder som vurderes er: 

 Sykefravær og henvisning til trening på resept 

 Velferdsteknologiske løsninger 

 Ny ledelsesstruktur i pleie- og omsorgstjenesten for bedre ressursutnyttelse 

 Struktur og arbeidsform på helsestasjon og skolehelsetjeneste 
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Arbeidsruppe 2. «Oppvekst- og kultur»  

Mandat 
Omstillingsgruppe 2 er delt i tre undergrupper:  

A: Skole 

B: Barnehage 

C: Kultur og bosetting av enslige mindreårige 

Følgende personer har arbeidet med omstillingstiltakene:  

 

Connie H. Pettersen (kommunalsjef) 

Ansvar for gruppe 2 

Reidar Marø (enhetsleder) Gruppeleder i 

omstillingsarbeidet 

Irene Olsen (ansatt adm.nivå) Gruppeleder 

i omstillingsarbeidet 

Trine Håjen Gretesdotter (enhetsleder) 

Gruppeleder i omstillingsarbeidet 

Tone Dalen (enhetsleder) 

Kristine Brørs (avdelingsleder) 

Anne-Berit Løkås (enhetsleder) 

Kjersti Toft (enhetsleder) 

Anita Eliassen (enhetsleder) 

Konni Storrø (ansatt) 

Lillian Ribsskog Bjørlykke (ansatt) 

Maia E. Vistnes (ansatt adm.nivå) 

Unn Lisbeth Finback (ansatt) 

Anne Sofie Mentzen (enhetsleder) 

Odd Arnold Skogsholm (enhetsleder) 

Svein Ove Pettersen (ansatt) 

Trine M. Vassvik (ansatt) 

Eva Jeanett Gustavsen (tillitsvalgt) 

Stine Gårdvik Klaussen (tillitsvalg) 

Trond Ivar Myhre (tillitsvalgt) 

Evy Pettersen (tillitsvalgt) 

 

Om tiltakene 
Oppvekst og kultur er et stort område. I arbeidsgruppene har det totalt vært 21 stykker. 

Deltakerne representerer ulike roller i organisasjonen. Det er utarbeidet 46 forslag til 

innsparing/økt inntekt. Tiltakene kan ikke summeres, da mange tiltak ikke er gjensidig 

gjennomførbare. 

Tiltakene kan til en viss grad klassifiseres innen følgende dimensjoner: 

 Struktur 

 Nivå/omfang 

 Effektivitet/økt inntekt 

Alle tiltak som gir innsparing 1 mill – 8 mill berører struktur eller avvikler tjenester. 

Eks:  

 Nedlegging av skoler 

 Redusere antall barnehager  

Tiltak som gir innsparing på 400 000-900 000 berører omfang, fleksibilitet og valgmuligheter 

i tjenestetilbudet. 

Eks: 
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 Redusere åpningstiden i barnehagene med 0,5-1 time 

 Redusere åpningstiden til SFO til skoleåret og begrense valgmulighetene 

 Begrense antall plasser i kulturskolen og redusere aktivitetstilbud 

 

Tiltak som forutsetter økt effektivitet eller økt inntekt gir innsparing/økt inntekt i størrelse 100 

000-500 000.  

Eks:  

 Gjøre det samme med mindre ansatte 

 Økt billett inntekter  

 Flere brukere med eksisterende bemanning 

 

Tiltakene  
 

Gruppe 2A, skole. Skjematisk oppstilling av tiltakene.  

 

Alle tiltak kan ikke forenes. For maksimal effekt kan det velges tiltak sammen for ca 13 

millioner. Selvkost for SFO er ikke regnet med i dette. Dette tiltaket bør justeres til en liten 

kommunal kostnad for å være et mer reelt valg.  

 

Beskrivelse av tiltakene 2A, skole 

Bruk av færre kontaktlærere 

Kontaktlæreren er elevens nærmeste voksenperson på skolen, og har derfor et spesielt ansvar 

for at elevene får en helhetlig læringssituasjon. Dette gjelder praktiske, administrative og 

sosialpedagogiske gjøremål vedrørende eleven. Skolene får tidsressurs for en kontaktlærer pr 

18 elever (15 elever er det anbefalte). Tidsressursen utgjør 38 timer som har en kostnad på 

24 000 kr pr år. I tillegg får de avlønning etter antall elever som den aktuelle lærer har 

Tiltaksrapport
Tiltaksbeskrivelse vedlegg nrkonsekvens av tiltak berørte parter gjennomføringsplan risikovurdering investeringsbehov effekt: årlig innsparing kommentar

Bruk av færre kontaktlærere 1

Skolene bruker ressurser til flere 

kontaktlærere enn vedtatt. 

Vedtatt tetthet er 18 elever pr 

lærer. Elever, foresatte, lærere Fra august 2017 629 432

Nedlegging av Tjøtta skole 2

Lengre reisetid for elevene

Overflødige lærere Elever, lærere Fra august 2017 Politisk vanskelig ? 3 431 155 Elever til Søvik

Nedlegging av Søvik skole 3

Lengre reisetid for elevene

Overflødige lærere Elever, lærere Fra august 2017 Politisk vanskelig nei 7 372 080 Elever til Sandnessjøen

Legge ned ungdomstrinn Tjøtta og Søvik 4

Lengre reisetid for elevene

Overflødige lærere? Elever Fra august 2017 Politisk vanskelig 1 076 545 Kan gi større effekt senere år

Legge ned Tjøtta og Søvik skole 5

Lengre reisetid for elevene

Overflødige lærere Elever og lærere Fra august 2017 7 947 905 Elever til Sandnessjøen

Kun hel og halv plass i SFO

- halv plass reduseres til 10 timer 6

Mindre fleksibelt tilbud

- 25% plass faller bort Elever, foresatte Fra august 2017

Plasser blir sagt 

opp 396 630 Økt inntekt

SFO sommerstengt (stengt 8 uker) 7

Mindre fleksibelt tilbud

Flere på deltidsstillinger Elever, foresatte, ansatte Fra 2018 369 231

SFO følger skoleruta (stengt 11 uker) 8

Mindre fleksibelt tilbud

Flere på deltidsstillinger Elever, foresatte Fra august 2017 676 923

SFO kun hel plass 15

Mindre fleksibelt tilbud færre 

bruker SFO Fra august 2017 1 000 000

SFO selvkost 14

Over 100% økning av 

foreldrebetalingen. Færre Foresatte Fra august 2017 4 470 000

Lite realistisk med 

brukerbetaling på over 5000 

PPT inn i kommunalt bygg 11 Ansatte, brukere fra nabokommuneneFra 2018

Forutsatt ledige 

lokaler? 160 000

Alstahaugs andel. Total 

innsparing for PPT  er 325 

000

Redusert bruk av spesialundervisning

- færre vedtak på 1-3 timer 12

- Større krav til kvaliteten på 

ordinær undervisning Ledelse, lærere, PPT,elever Fra august 2017 677 942

Redusert bruk av spesialundervisning 

- ned til nasjonalt nivå 13

Bedre for eleven. Krever større 

systemendring. Kompetanse må 

tilføres lærerne.  Generell 

styrking må beholdes 

på dagens nivå eller høyere. Ledelse, lærere, PPT, Elever

Krevende. Kan 

innføres over en 3-

årsperiode, krever 

investering. Netto 

innsparing 2.år 1,5 mill 

(3,5 årsverk) Krevende 

Egenandel 1,5 mill 

fordelt over 3 år. 

Forutsetter 

kompetanse-heving 

og systemendring 3 566 633

Det er laget en 

prosjektbeskrivelse til 

tiltaket.



 

 

  Skriv inn dokument tittel… | Alstahaug kommune 17 av 43 

kontaktlæreransvar for i en gitt periode. Med å holde seg til kommunalt vedtatt norm på 2 

kontaktlærer når klassen er over 18 elever vil det være en årlig innsparing på ca 630 000 kr. 

Gjennomføring. Tiltaket kan gjennomføres fra høst 2017. 

Konsekvens. Kan påvirke tetthet i samarbeidet mellom skole- hjem for enkelteleven. Øker 

arbeidsbelastningen på den enkelte lærer. 

 

Nedlegging av Tjøtta skole 

Skoletilbudet legges til Søvik skole. Antall klasser på ungdomstrinnet øker. Økte 

skyssutgifter. Innsparing på drift av bygg er ikke tatt med og kommer i tillegg. 

 

Gjennomføring. Kan iverksettes høsten 2018, evt januar 2018. 

Konsekvens. Fulldelte klasser på ungdomstrinnene de første årene. Presset kapasitet i Søvik 

skole. Lengre skolevei for elevene fra Tjøtta/Mindland/Tro.  

 

Nedlegging av Søvik skole 

Skoletilbudet legges til Sandnessjøen/Tjøtta. Økte skyssutgifter. Innsparing på drift av bygg 

er ikke tatt med og kommer i tillegg. 

 

Gjennomføring. Kan iverksettes høsten 2018, evt januar 2018. 

Konsekvens. Effektiv utnyttelse av faglige og økonomiske ressurser. Lengre skolevei for 

elevene fra Søvik og Austbø. Skoleskyss fra Austbø organiseres mest effektivt med båt til 

Sandnessjøen.  

 

Legge ned ungdomstrinn ved Søvik og Tjøtta skole 

Ungdomsskoletilbudet samles i Sandnessjøen. De første årene vil dette gi innsparing på en 

klasse. Fra 2020 er det mindre kull og det vil være en innsparing på tre klasser. 

Tjøtta skole - budsjett 2016 5 129 000

- Økt skyssutgifter 256 500

- Økt antall klasser utrinn 1 1 441 345 1 441 345

= Mulig innsparinger 3 431 155

Søvik skole - budsjett 2016 7 803 000

- Økt skyssutgifter 430 920

- Økt antall klasser 0 1 441 345 0

= Mulig innsparinger 7 372 080
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Gjennomføring. Kan iverksettes høsten 2018, evt januar 2018. 

Konsekvens. Effektiv utnyttelse av faglige og økonomiske ressurser. Lengre skolevei for 

elevene fra Søvik og Austbø. Skoleskyss fra Austbø organiseres mest effektivt med båt til 

Sandnessjøen.  

 Kun hel og halv plass på SFO 

Tiltaket innebærer å redusere halv plass til 10 timer og tilby kun hel og halv plass. Kvart plass 

går ut. Det er stor fleksibilitet i SFO-tilbudet i kommunen. Dette koster mye. Halvparten av 

brukerne velger halv plass. Barn med halv plass fyller opp den tiden med størst press i tillegg 

til at halv plass kan brukes fleksibelt. Dette krever full bemanning.  

 

Gjennomføring. Kan iverksettes høsten 2017. 

Konsekvens. Redusert fleksibilitet i tilbudet. Kan gi færre brukere som vil gi reduserte 

lønnskostnader. 

SFO sommerstengt 

I dag er det 6 ansatte på jobb i ferieukene, 8 uker. Dette blir til sammen 48 uker, eller nesten 

et årsverk. Mulig innsparing ved å stenge 8 uker i skoleferien er ca 370 000. 

Gjennomføring. Kan iverksettes høsten 2017. 

Konsekvens. Redusert fleksibilitet i tilbudet.  

 

Økte kostnader skoleskyss 40 380 24 364 800

Innsparing pr klasse 1 441 345

Mulig årlig innsparing 2017-2019 1 076 545

Økte kostnader skoleskyss 40 380 24 364 800

Innsparing pr klasse 4 324 035

Mulig årlig innsparing fra høsten 2020 3 959 235
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SFO følger skoleruta 

Hvis SFO følger skoleruta reduseres tilbudet med 11 uker. I dag er det 6 ansatte på jobb i 

ferieukene, 8 uker, og 10 ansatte på jobb i de øvrige 4 ferieukene. Mulig innsparing ved å 

stenge 11 uker i skoleferiene er ca 680 000. 

Gjennomføring. Kan iverksettes høsten 2017. 

Konsekvens. Redusert fleksibilitet i tilbudet. 

  

SFO kun hel plass 

Det er stor fleksibilitet i SFO-tilbudet i kommunen. Dette koster mye. Halvparten av brukerne 

velger halv plass. Når halv plass kan brukes fleksibelt fyller dette opp den tiden med størst 

press. Det krever full bemanning selv om vi har halv inntekt. Hvis vi beregner at en tredel 

faller fra når valgmulighetene endres vil vi fortsatt ha samme inntekt, men kan spare på antall 

ansatte.  

 

Gjennomføring. Kan iverksettes høsten 2017. 

Konsekvens. Redusert fleksibilitet i tilbudet.  

 

SFO selvkost 

Kommunens enhetskostnad ved drift av SFO brukes som nøkkel for brukerbetaling. Etter 

regnskap for 2015 vil det ved selvkost være en sats på kr 5020,- pr mnd. Innsparing 4,47 mill. 

Gjennomføring. Kan iverksettes høsten 2017. 

Konsekvens. Dette vil bli et veldig dyrt tilbud, som sannsynligvis få vil bruke.  

PPT inn i kommunalt bygg 

Det ble i 2008 vedtatt at det skulle lages tilrettelegges for PPT inn i rådhuset. Ved å ta flytte 

PPT i kommunalt bygg vil det være en innsparing for Alstahaug. Ut fra PPT sin leiekostnad i 

dag vil dette være en innsparing på 160 000 for Alstahaug kommune. Forutsetter ledige 

lokaler. 

Gjennomføring. Kan iverksettes høsten 2017. 

Konsekvens. Kan gi bedre/tettere samarbeid med sentrale kommunale samarbeidspartnere. 

Lengre vei for samarbeidspartnere som kommer til byen med båt.   

Ant. Barn Sats Endring

Hel plass 116 2208 256128 533

Reduksjon av stilling.; 2 årsverk -800 000

Pr år

Økonomisk effekt 800 533
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Redusert bruk av spesialundervisning, små tiltak 

Spesialpedagogisk vedtak på 1-3 timer er ofte tilbud som bør ivaretas som tilpasset opplæring 

innen ordinære opplæringstilbudet. I dag har Alstahaug 20 vedtak på 1-3 timer. Av disse er 7 

logoped-oppfølging. Disse kan vi holde utenfor. Vi beregner ut fra at noen vedtak er 

samorganiserte. 

 

Gjennomføring. Kan iverksettes høsten 2017. 

Konsekvens. Færre elever ekskluderes fra fellesskapet. Større krav til kvaliteten på det 

ordinære opplæringstilbudet. 

Redusert bruk av spesialundervisning 

Hvis vedtak om spesialundervisning reduseres ned til nasjonalt nivå (8%) må det reduseres 

med ca 25 vedtak fra dagens 91 (11 %). I et faglig perspektiv er den beste opplæringen den 

som foregår i fellesskapet og innenfor det ordinære når alle elever blir ivaretatt her. Målet må 

derfor være å redusere vedtak ned til et minimum (2-5 %). Samtidige kreves det 

styrkningsressurser på klassen for å ivareta tilpasset opplæring. En reduksjon av vedtak ned til 

5 % kan derfor ikke innhentes i økonomisk innsparing fullt ut. 

Tiltaket er krevende på den måten at det forutsetter en systemendring og kompetanseheving i 

skolene. Prosjektet er skissert og planlagt i egen prosjektbeskrivelse.  Kan innføres over en 3-

årsperiode, krever investering. Netto innsparing etter 2.år 1,5 mill (3,5 årsverk). En evt 

gjennomføring må bygge på forskning og kan støttes på erfaring fra kommuner som har 

gjennomført dette.  

Vi beregner ut fra at noen vedtak er samorganiserte. 

 

Gjennomføring. Kan iverksettes høsten 2017. 

Konsekvens. Færre elever ekskluderes fra fellesskapet. Bedre læringsmiljø og opplæring for 

alle elever. Krever større systemendring. Kompetanse må tilføres lærere og skoleledere. 

Større krav til kvaliteten på opplæringstilbudet. PPT må være en del av prosjektet og tilføres 

kompetanseheving. Generell styrking må beholdes. 

Antall Kostnad 

Vedtak et organisering Omfang pr time

Dagens ordning 18 2,5 24 652 1109359

Alternativ ordning 7 2,5 24 652 431417

Mulige årlige innsparinger 677942

Antall Kostnad Innsparing Kostnad 

Vedtak Omfang pr time

Mulige årlige innsparinger, lærer 16 6 24 652 2 366 633 (3,4 lærerstillinger)

Mulige årlige innsparinger, assistent 1200000 (3 assistent stillinger)

Totalt 3 566 633
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SFO 70% selvkost 

70 % av kommunens enhetskostnad ved drift av SFO brukes som nøkkel for brukerbetaling. 

Etter regnskap for 2015 vil det ved selvkost være en sats på kr 3520,- pr mnd. Innsparing 2 

mill. 

Gjennomføring. Kan iverksettes høsten 2017. 

Konsekvens. Dette vil bli et dyrt tilbud, færre brukere. 

 

 

Gruppe 2B, barnehage. Skjematisk oppstilling av tiltakene. 

 

Alle tiltak kan ikke forenes. For maksimal effekt kan det velges tiltak sammen for ca 9 

millioner. De fleste tiltakene vil naturlig tre inn ved en felles stor barnehage som 

stordriftsfordeler. Dette gjelder f.eks bedre utnyttelse av kostpenger, bedre utnyttelse og 

ledelse av støtteteamet, samlet driftsbudsjett knyttet til utstyr, samlet organisering og 

kompetanse for lærlinger i barne- og ungdomsarbeid, osv. 

 

Beskrivelse av tiltakene 2B, barnehage 

Nedlegging av Tjøtta barnehage 

Tilbudet organiseres i Søvik barnehage. En pedagog og en assistent overføres til Søvik. 

 

Dersom det ikke hadde vært drift ved Tjøtta BH hadde prisen på et lite barn blitt endret fra kr. 

232 136 til kr. 211 426. Og, prisen på et stort barn hadde blitt redusert fra kr. 114 303 til kr. 

Tiltaksrapport

Tiltaksbeskrivelse vedlegg nr konsekvens av tiltak berørte parter gjennomføringsplanrisikovurdering investeringsbehov  årlig innsparing kommentar

Sammenslåing Tjøtta og Søvik 

bhg 1

Barn fra Mindland får 

lang vei ti l  bhg

Høst 2017. Full 

effekt 2020 4 200 000

Innsparingen på 1 mill  vil  

være fra 2018

En stor bhg i byen - nybygg 2 100 000 000 3 900 000

Ombygging i Ura bhg 4 2017 3 000 000 200 000 Tegninger eksisterer

Støtteteamet ledes fra kom.nivå 

midlertidig ti l  samorganisering i 

stor barnehage 5

Økt arbeidsmengde på 

skolekontoret

Alle barnehager, 

støtteteamet, 

skolekontoret

 Midlertidig i  

2018/2019 300 000

Oppsigelse av avtale med TOH 7

Økt arbeidsmengde 

lokalt. Mindre tydelig 

hvor lærlinger får hjelp.

Alle enheter som har 

lærling Fra høst 2017 Ingen 500 000

Fellesferie barnehager tre uker 8

Lite fleksibelt ti lbud for 

foreldre  høst 2017 70 000

Økt kvalitet: barna møter 

fast personale ved 

oppstart.

Økte kostpenger kr 50 pr 

barn(selvkost) 50 * 150 * 11 9

Ikke nødvendig ved 

stordrift? jan.17 83 000 Eller redusere mat innkjøp

Bare helplasser - nå 13 delplasser Lite fleksibelt ti lbud for Høst 17 50 000

Red driftsbudsjett 2017 nøkkeltall 10 Mindre utstyr for barn Fra jan 2017 77 000

Endre/kortere åpn tider bhg - 

reduserte stil l inger  120 % 11

Bedre utnyttelse av 

personalet.  Mindre 

fleksibelt ti lbud for 

foreldre. Høst 17 480 000

Sammenslåing av Tjøtta og Søvik barnehage:

Innsparing: 2017 2018 2019 2020

En pedagog sies opp 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

En pedagog og 80 assistent overføres til Søvik barnehage
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102 797. Dette ville gitt en reduksjon på tilskudd til Ikke-kommunale barnehager på 3,2 mill. 

Totalt gir en nedlegging av Tjøtta barnehage 4,2 mill i innsparing.   

Gjennomføring. Kan iverksettes høsten 2017. Full effekt 2020 når innsparingen får fullårs 

effekt i tilskuddsberegningen. 

Konsekvens. Lengre reisevei for barnehagetilbud for foreldre sør i kommunen.  

      

 

Gjennomføring. Kan iverksettes høsten 2017. 

Konsekvens. Redusert fleksibilitet i tilbudet.  

 

Stor barnehage i byen 

Hvis byens barnehager samles i en stor felles barnehage vil dette gi 10 avdelinger. Reduksjon 

i drift 2,4 mill+ reduksjon i tilskudd 2,6 mill; til sammen 5 mill i reduserte driftskostnader.  

Investeringskostnadene kommer til fratrekk. En 10 avdelingsbarnehage er grovt beregnet til 

68 mill i total prosjektkostnad, med en kostnad på 2,1mill pr år. Netto innsparing 2,9 mill. 

Innsparing og investeringskostnader vil endres med antall barnehager som innlemmes, jf 

tabell under. 

 

Gjennomføring. Kan iverksettes høsten 2019, hvis rask prosess og bygging på tomt som er 

regulert for barnehage. 

Konsekvens. Styrker fagmiljø. Mer effektiv utnyttelse av spesialpedagoger og annen 

spisskompetanse. Bedre lokaler for mange barn og ansatte.  

 

Ombygging Ura barnehage 

Mer effektiv utnyttelse av personalet med kontakt mellom alle avdelinger inne på huset. I dag 

er 1. og 2.etasje skilt uten innvendig trapp. Krever innvestering 3 mill. 

Ant. Barn Sats Endring

Hel plass 116 2208 256128 533

Reduksjon av stilling.; 2 årsverk -800 000

Pr år

Økonomisk effekt 800 533

INNSPARING STOR BARNEHAGE Investering

Redusert tilskuddKommunal innsparingSum Bemanning Kostnad 1.år Netto

10274038 2400000 12674038 -5500000 -3500000 3674038 3 private med 

7448487 2400000 9848487 -4500000 -3100000 2248487 2 private med

5429003 2400000 7829003 -1800000 -2150000 3879003 1 privat med 

2600000 2400000 5000000 0 -2150000 2850000 Kun kommunale 
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Gjennomføring. 2017 

Konsekvens. Mer effektiv utnyttelse av personalet 

Oppsigelse av avtale med Opplæringskontoret. 

Tilskudd for lærlinger deles i dag mellom kommunen som har lønnskostnaden ved lærlingen 

og Opplæringskontoret.  Tiltaket vil bidra til at tilskuddet i sin helhet går til Alstahaug 

kommune. Det er lagt til grunn at kommunen har 14 lærlinger. Effekt 500 0000.  

   

Innsparing: 2018 2019 2020 

 495481 495481 495481 

Gjennomføring. Høst 2017 

Konsekvens. Veiledning av lærlinger må skje på arbeidsstedet. 

Felles ferie for barn i barnehager 3 uker  

Felles ferie reduserer driftskostnaden med ca 70 000. 

 

Gjennomføring. Høst 2017 

Konsekvens. Mindre fleksibelt tilbud. Liten effekt i forhold til konsekvens hos bruker. 

 

Økning i kostpenger. 

Økning fra 300 til 350 kr. Kostpenger skal dekke faktiske kostutgifter. I dag brukes ca 80 000 

mer enn det som betales inn.  Alternativene er å øke kostpengene fra 300 til 350 pr mnd, eller 

redusere matbudsjett med tilsvarende.      

Gjennomføring. 2017 

Konsekvens. Dyrere barnehagetilbud. 

Bare helplasser 

Effekten av tiltaket er marginal da det er svært få som benytter seg av del plass. Effekt 50 000

      

Gjennomføring. 2017 

Konsekvens.  Mindre fleksibelt tilbud. 

Det er tatt utgangspunkt i at alle barnehagene holder feriestengt tre uker i juli.

Innsparing:

2017 2018 2019 2020

Strøm/renhold 20 000 20 000 20 000 20 000

Vikar 50 000 50 000 50 000 50 000
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Redusert driftsbudsjett 

Redusere midler til leker og utstyr. Effekt 80 000      

Gjennomføring. 2017 

Konsekvens.   

Redusert åpningstid 

Redusere åpningstid fra 07.00 - 16.30 til 07.30- 16.00 Dette reduserer åpningstiden med 1 

time pr dag eller 5 timer uka. Kan redusere med 40% på Ura, 30% på Sandnes, 20 % på 

Stamnes, 20 % på Søvik og 10% på Tjøtta. Totalt 120 %; kr 480 000 

Gjennomføring. Fra høst 2017 

Konsekvens. Mer effektiv utnyttelse av personalet i tiden med mange barn. Mindre 

vikarbehov over tid. Mindre fleksibelt tilbud til foreldre. Mer forutsigbart for barnet, det 

møter det faste personalet fra starten av dagen. 

 

Gruppe 2C, kultur- bosetting. Skjematisk oppstilling av tiltakene. 

Bosetting av enslige mindreårige   

 

 

Tiltaksrapport
Bosettingstjenesten er ikke lovpålagt. Har vært i drift siden 2011. Frem til i 2014 var den fullfinansiert fra staten, men nå er det krav om egenfinansiering av kommunene.

Enheten består i dag av tre avdelinger. Sorenskrivergården bofellesskap, Tjøtta bofellesskap og Miljøtjenesten. I tillegg kjøper vi tjenester fra private, fra YHBVT og bosetter systematisk i fosterhjem. 

Beregningene for innsparing og inntjening er gjort med erfaringstall fra regnskap 15/16. 

Tiltaksbeskrivelse vedlegg nr konsekvens av tiltak berørte parter gjennomføringsplanrisikovurdering investeringsbehov effekt: 2017 kommentar

Nedleggelse av avdeling/ avdelinger. 2

oppsigelse av ansatte. Tap 

inntekt/husleie for bygg og eiendom. 

noen av stillingene fra bofellesskapet 

kan gå over i miljøtjenesten. Ansatte 2018

Ved nedleggelse av et bofellesskap vil 

det bli behov for styrking av resursen i 

miljøtjenesten i noen år da 

ungdommen må over i hybler. Ved 

stopp av bosetting vil man få mindre 

tilskudd og en nedtrapping av 

tjenestetilbudet vil være en utgift i 

noen år.

Tap av inntekt 

ca 4 mill i en 

fem års 

periode.

Reduksjon i enhetens rammer, 

redusere godtgjøring for natt. 1

Konsekvens kan være at noen ansatte 

velger å slutte Ansatte apr.17 Hyppigere turnover. ingen 83476

Fra 2018 er 

effekten     

125 215.- 

Bosette en eldre gruppe barn 3

Overgang til mottak av eldre ungdommer 

har vi liten kompetanse på. Det vil også 

være i brytningsfeltet mellom 

bosettingstjenesten og 

flyktningetjenesten sitt arbeidsområde. 

Slitasje på bygg. Ansatte. 2018

Usikkerhet i forhold til kostnader i 

drift. Ingen ?

Økt bosetting i andre tiltak enn 

bofellesskap. Fosterhjem, vertshybel, 

hybel el. 4 Ingen kjente Ingen usikkert

Ingen oversikt pr i dag på tilgang av 

fosterhjem, hybler eller vertsfamilier. 

Så langt vi vet er det vanskelig å 

rekruttere til dette formålet. 700000

Struktur. Sammenslåing av 

avdelingene i et felles driftsbygg. 5

Teoretisk sett ville dette være 

besparende på resurser til en viss grad. 

Voksentettheten er ikke stor slik driften 

er i dag. Besparelse vil være på en 

hvilende nattevakt og bruk av vikarer. Ansatte

Ingen 

tilgjengelig bolig 

til formålet.

Tall fra større mottak og 

omsorgssenter viser motsatt av 

besparing på resurser. Dette med 

forklaring i brukergruppen som er 

barn med traumer og som har en 

særdeles negativ utvikling i større 

institusjoner. Staten har som vi vet 

lagt ned institusjoner til fordel for små 

boenheter for barn. 

Kjøp eller leie Søvik 

omsorgssenter?  

Bygg og eiendom 

taper leieinntekt på 

ca 900 000 i året       150000

Staten dekker 

80 % av lønn i 

drift. Derfor 

er 

besparelsen 

liten. 

Økt bosetting i leilighet i den nye 

delen på Tjøtta sykehjem. 6

Bosetting av gruppe barn mellom 15 og 

18 år vil være i skjæringspunktet mellom 

vår enhet og flyktningetjenesten. Mest 

sannsynlig vil ungdommer som blir 18 år 

ha rett på introduksjonsstønad og 

rettigheter på NAV. Påvirker nærmiljø 2017/2018

Vi har pr dags dato ingen kompetanse 

og vil være avhengig av bistand og 

eller samarbeid med NAV. Vil gi et 

større trykk på saksbehandling og 

oppfølging på NAV. 

Innkjøp av møbler 

og utstyr. 100 000.- 1700000

 Men fra 2019 

vil man ha et 

overskudd på 

1,7 mill.

Økt bosetting i eksisterende tjeneste. 7

Vi har i dag en faglig forsvarlig drift og 

lykkes i stor grad med opplæring og 

selvstendiggjøring av ungdommen. En 

hurtigere utfasing kan bety at 

ungdommen lærer mindre, blir mer 

sårbare og trenger lengre tid på 

integrering. Ansatte. 2016/2017

Og ei økt bemanning i miljøtjenesten 

for oppfølging. 

Større slitasje på 

boliger og inventar. 

Flere bosettinger 

etter hvert på hybler 

med 

investeringskostnad

er. 664910
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Alle tiltak kan ikke forenes. Flere av tiltakene har stor usikkerhet i forhold til beregnet effekt. 

 

Beskrivelse av tiltakene 2C, bosetting av enslige mindreårige 

Nedleggelse av avdeling/ avdelinger. 

Ved nedleggelse av et bofellesskap har kommunen fortsatt ansvar for de barn/ungdommer 

som allerede er bosatt. Ansvaret innebærer en kostnad i oppfølging så lenge disse er 

mindreårige. Innsparing etter liten/ingen så lenge driften går i balanse med øremerkede 

midler. Innsparingen ligger først og fremst i helse og skoletjenester. 

Gjennomføring. Kan iverksettes fra 2018. Full effekt etter 7-8 år. 

Konsekvens. Det vil bli behov for styrking av resursen i miljøtjenesten i noen år da 

ungdommen må over i hybler. Ved stopp av bosetting vil man få mindre tilskudd og en 

nedtrapping av tjenestetilbudet vil være en utgift i noen år. 

Reduksjon i enhetens rammer, redusere godtgjøring for natt. 

Ikke reforhandle særavtale i 2017 med full kompensasjon for hvilende natt. Da driften var 

fullfinansiert av staten fikk ansatte i turnus en særavtale som går utover HTA med full 

timebetaling for hvilende nattevakt. Innsparing ca 80 000. 

Gjennomføring. April 2017.  

Konsekvens. Konsekvens kan være at noen ansatte velger å slutte. 

Bosetting av eldre aldersgruppe barn. 

Ved å bosette flere vil man kunne øke inntjeningen. Det er kalkulert i budsjettplanperioden 

med ca 5 bosettinger i året. Dersom man dobler bosettingen vil inntjeningen dobles, men 

utgiften økes. Utgiftene vil økes i forhold til alder på bosetting og tiltak rundt barnet. 

Fosterhjem: Billigst tiltak kortsiktig. Men barn som er rundt ti år ved bosetting koster 

kommunen mye de siste fem årene før fylte 20 år. Bofellesskap: Se vedlegg 2 for mulig 

inntjening. Men kommunen har ingen bolig tilgjengelig som kan romme et bofellesskap. 

Hybel: På det private markedet finnes det tilgjengelige hybler. Direktebosetting i hybler er en 

mulighet, med økning av ressurser i  miljøtjenesten. Vertshjem: Lite utprøvd da det har vært 

vanskelig å rekruttere.     

Er vanskelig å estimere tall i forhold til inntekt og utgift da vi ikke har kommuner å 

sammenligne oss med. Mulig netto økt utgift; kr 700 000.  

Gjennomføring. Anbefales ikke på grunn av stor usikkerhet til kostnad i forhold til 

innsparing.    

Konsekvens. Endret drift. Færre ansatte flere andre typer tiltak med kostnad. Ny kompetanse 

må bygges. 
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Økt bosetting i andre tiltak enn bofellesskap.   

Økt bosetting i andre tiltak enn bofellesskap. Fosterhjem, vertshybel, hybel el. Tiltaket er 

krevende fordi tilgang av fosterhjem, hybler eller vertsfamilier er utfordrende å skaffe.  

Tiltaket kan ha både faglig og økonomiske fordeler. Mulig innsparing 700 000.  

Gjennomføring. Så snart tjenesten har en oversikt på tilgjengelige andre boliger. 

Konsekvens. Fosterfamilier er positivt for barna. Flere ansatte i miljøtjenesten. 

Økt bosetting i leiligheter, Tjøtta.   

Økt bosetting i leilighet i den nye delen på Tjøtta sykehjem. Bygg og eiendom planlegger 

bygging av 5 - 6 leiligheter i den nye delen som til nå har stått tom. Der kan det bosettes 

ungdom over 15 år direkte i leilighet med tilsyn. Bosetting av gruppe barn mellom 15 og 18 år 

vil være i skjæringspunktet mellom vår enhet og flyktningetjenesten. Mest sannsynlig vil 

ungdommer som blir 18 år ha rett på introduksjonsstønad og rettigheter på NAV.  

Første og andre året lite inntekt i på grunn av investeringer og oppstart. Men fra 2019 vil man 

ha et overskudd på 1,7 mill. Ikke kalkulert inn transport til skole/voksenopplæring/ 

videregående.   

Gjennomføring. Så snart tjenesten har en oversikt på tilgjengelige boliger. 

Konsekvens. Stor trykk på ei lita bygd. Det kan også være uheldig at et botiltak ligger så 

nærme bofellesskapet med små barn. Kan være at det derfor trengs mer ressurser enn først 

antatt. Vi har pr dags dato ingen kompetanse og vil være avhengig av bistand og eller 

samarbeid med NAV. Vil gi et større trykk på saksbehandling og oppfølging på NAV. 

Økt bosetting i eksisterende tjeneste.   

I økonomiplanen er det ikke kalkulert med maksimalt bosetting. Det er rom for effektivisering 

hva gjelder mottak av EM. Ved en hurtigere utfasing fra bofellesskap til andre tiltak kan vi 

bosette 5 barn hvert år. Bosettingsgruppen bør være nærmere 15 år. Til nå har vi bosatt 

mellom 10 og 15 år.  Netto effekt ca 700 000.  

Gjennomføring. 2017 

Konsekvens. Det vil bli en større belastning på ansatte. Og ei økt bemanning i miljøtjenesten 

for oppfølging. Alstahaug kommune har i dag en faglig forsvarlig drift og lykkes i stor grad 

med opplæring og selvstendiggjøring av ungdommen. En hurtigere utfasing kan bety at 

ungdommen lærer mindre, blir mer sårbare og trenger lengre tid på integrering. 
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Kultur 

 

De fleste tjenester innen kultur er ikke lovpålagte. Flere tjenestetilbud kan i så måte avvikles. 

Innsparing vil da være det tjenesten har i netto kostnad. 

Kulturbadet kan ha flere innsparingsmuligheter som lettere kan identifiseres etter et par års 

drift. 

 

Avvikle kulturmidler  

Alstahaug kommune har hvert år gitt 250 000 i kulturmidler, delfinansiert med kr. 50 000,- fra 

fond - Asylmottak. Ordningen avvikles fra år 2017. Effekt 200 000. 

Gjennomføring. Kan iverksettes høsten 2017. 

Konsekvens. Kommunen støtter ikke med økonomiske midler frivillige lag/foreninger, noe 

som gir dårligere vilkår for det frivillige arbeidet disse organisasjonene representerer. 

 

Ungdomstjenesten, redusere tilbudet 

Ungdomstjenesten reduserer tilbudet ved å avvikle utekontakt i 50 %, men opprettholde et 

tilbud til barn og unge gjennom ulike aktiviteter, klubbarbeid, ungdomsråd, samt noe 

oppsøkende virksomhet blant ungdom. Effekt kr 350 000. 

 

Gjennomføring. Kan iverksettes høsten 2017. 

Konsekvens. Reduserer forebyggende tilbud for ungdom.  

 

Ungdomstjenesten, avvikle tilbudet 

Tjenesten avvikles. Effekt ca 1,7 mill. 

Gjennomføring. Kan iverksettes høsten 2017. 

Konsekvens. Reduserer forebyggende tilbud for ungdom.  Ungdomstjenesten er under re-

etablering. En avvikling stopper et positivt arbeid med å utnytte ulike ressurser på en samlet 

måte for ungdom, utover tjenestens eget budsjett.  Tjenesten har fått nytilsatte, siste tilflyttet 

Sandnessjøen med oppstart 2. oktober 2016. Tjenesten bygges gjennom samarbeid med ulike 

Tiltaksrapport
Tiltaksbeskrivelse Vedlegg nr konsekvens av tiltak Berørte parter gjennomføringsplan Risikovurdering Investeringsbehov Effekt: årlig innsparing

Avvikle kulturmidler fra 2019 1

Kommunen støtter ikke med økonomiske midler 

frivillege lag/foreninger, noe som gir dårligere vilkår 

for det frivillige arbeidet disse organisasjonene 

representerer. Lokale lag og foreninger 2017 Ingen 200 000

Ungdomstjeneste - redusere tilbud gjennom 

omorganisering av tjenesten 2

Omorganisere Ungdomstjenesten, avvikle utekontakt 

og samtidig kunne opprettholde et tilbud til barn og 

unge gjennom ulike aktiviteter, klubbarbeid, 

ungdomsråd, samt noe oppsøkende virksomhet blant 

ungdom. 

Ungdommer som bruker 

tjenesten Juli 2017 350 000

Ungdomstjeneste - avvikle tilbudet 3

Ungdomstjenesten er under re-etablering. En avvikling 

stopper et positivt arbeid med å utnytte ulike ressurser 

på en samlet måte for ungdom, utover tjenestens eget 

budsjett.  

Ungdommer som bruker 

tjenesten Juli 2017

Fjærner et forebyggende tilbud for ungdom. Kan gi økte utgifter på sosialbudsjett 

kommende år. 1 650 000

Ungdomstjeneste - Avvikle sommerklubb 4

Reduserer tilbud til ungdom. Kostbart tiltak som ikke 

nødvendigvis treffer i forhold til prioritert målgruppe.

Ungdommer som bruker 

tjenesten

2017 Tiltaket kan ikke 

kombineres med 

andre tiltak knyttet til 

Ungdomstjenesten. 60 000

Redusere tilbudet i Kulturbadet; stengt kino og 

bad på mandager 6

Tap av inntekt. Stengte dører en dag i uka kan påvirke 

publikums holdning til å bruke huset. Ansatte, besøkende 2017 Usikkert innsparingspotensiale

Kulturbadet, øke billettinntekter i bad. 7 Øke billettpriser, dyrere for publikum, lavere besøk? Publikum 01.01.2017  Vi kan risikere et lavere besøk, noe som vanskeliggjør å spå en ev. inntjening av tiltaket. Ingen 280 000

Kulturbadet, effikivisering i drift. 8

Reduksjon av ressurs knyttet til Kulturbadet med 30% 

stilling. Inntjening ligger på 2016- nivå. Publikum, brukere 01.08.2017

Økning av billettinntekter vanskeliggjør dette tiltaket da større publikumsaktivitet krever 

flere ansatte. 150 000
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aktører for å hente ressurser utover eget budsjett. Ungdomstjenesten skal gi nye tilbud til 

ungdommer i Alstahaug, blant annet i samarbeid med avdelinger i Kulturbadet. Her er også 

etablert samarbeid med grunnskoler i HALD, videregående skole og fylket gjennom 

etablering av prosjektet Kul-Ung, med elever som arrangører. Ungdomstjenesten arrangerer 

UKM for HALD samt en rekke aktiviteter for ungdom i kommunen. Det er også etablert 

samarbeid mellom Ungdomstjenesten og «Bosetting av enslige mindreårige flyktninger» og 

miljøtjenesten ved SVS og SUS. 

Ungdomstjenesten, avvikle sommerklubb 

Tilbudet avvikles. Effekt 60 000. 

Gjennomføring. Kan iverksettes 2017. Tiltaket kan ikke kombineres med andre tiltak knyttet 

til Ungdomstjenesten. 

Konsekvens. Reduserer tilbud til ungdom. Kostbart tiltak som ikke nødvendigvis treffer i 

forhold til prioritert målgruppe.  

Redusere tilbudet i Kulturbadet; stengt kino og bad på mandager 

Det er tatt ut 20 % lønnskostnader på bad (minus skolesvømming) og kino, og 14 % av 

inntekten på bad, kino og kiosk. Dette viser et netto økning av kostnadene da tap av inntekt er 

større en reduksjon av lønnskostnadene. 

En mer nøyaktig tilnærming ville være å ta ut reell inntjening på mandager. Imidlertid har det 

vært drift så kort periode at det ikke er grunnlag for å bruke erfaringstall som mer sikkert 

grunnlag. Første driftsår har mange ulike faktorer som spiller inn.

 

Gjennomføring. Kan iverksettes 2017.  

Konsekvens. Tap av inntekt. Stengte dører en dag i uka kan påvirke publikums generelle 

holdning til bruk av huset. 

Kulturbadet, øke billettinntekter i bad.  

Økning av billettpriser i bad med 10 % vil gi ca. 280 000,- i økte inntekter, forutsatt at 

besøket holder seg stabilt på dagens nivå. Prisøkning er større enn vanlig prisvekst. Med 

prisendring fra august 2017 vil det gi en økning på 115 000 for første år. Prisnivået i badet er 

noe lavere enn sammenlignbare anlegg, det kan være mulig å heve prisene. Vi kan risikere et 

lavere besøk, noe som reduserer inntjeningen av tiltaket. 

Gjennomføring. August 2017.  

Konsekvens. Kan påvirke antall brukere negativt. Dagens pris som er lavere enn bad i Rana 

er et konkurransefortrinn.  

Steng kino og bad mandager

Beregnet innsapring på lønn 20% -600 000

Beregnet inntektstap, kino, bad og kiosk 14% 1 050 000

Netto tap 450 000
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Effektivisere drift ved å redusere årsverk i Kulturbadet 

Reduksjon av stilling knyttet til Kulturbadet med 30 %. Effekt 150 000. Stadig større 

publikumsaktivitet krever flere ansatte. Lønnskostnader må derfor hele tiden veies opp mot 

inntjening. 

Gjennomføring. August 2017.  

Konsekvens. Påvirker Kulturbadets kapasitet i drift. Lønnskostnader må hele tiden veies opp 

mot inntjening. 

 

Kulturskole 

 

Økt brukerbetaling i Kulturskolen 1 

11,2 % økning (fra 1080 til 1200) tilsvarer årlig inntekt på kr. 60 500,- . Nemda for 

Kulturskolen er positiv til denne økningen. 

Gjennomføring. 2017.  

Konsekvens. Noen vil kanskje falle fra pga relativ stor økning, men satsen vurderes likevel 

som moderat. 

Økt brukerbetaling i Kulturskolen 2 

37 % økning fra 1080 til 1480 tilsvarer årlig inntekt på kr. 200 000,- .  

Isolert sett en stor økning men fortsatt godt under snittet på landsbasis som er kr 1801,-. 

 

Gjennomføring. 2017.  

Konsekvens. Noen vil falle fra pga r stor økning. Vanskeligere tilgjengelig for familier med 

mindre ressurser.   

Avvikle samarbeidet med Fyret om elevplasser 

Kulturskolen kjøper plasser i Fyret gjennom avtale. Denne avtalen gjelder for inntil 84 elever. 

Pr d.d bruker kulturskolen 55 plasser. Dette utgjør over 20 % av kulturskolens elever. Brutto 

Tiltaksrapport

Tiltaksbeskrivelse vedlegg nrkonsekvens av tiltak berørte parter gjennomføringsplanrisikovurderinginvesteringsbehoveffekt: årlig innsparing kommentar

Effektivitet:

Økt brukerbetaling fra 1080 til  1480 1

37% økning Noen vil  

falle fra. Tilbudet vil  

være for familier med 

bedre råd. Barn høsten 2017 200 000

Økt brukerbetaling fra 1080 til  1200

11% økning Noen vil  

kanskjefalle  fra. Barn høsten 2017 60 500

Avvikle avtale om kjøp av plasser i  

Fyret

Et populært kulturtilbud 

faller bort. Gjelder over 

20 % av brukerne. 

Avtalen er en viktig 

forutsigbarhet i  drifta 

til  Fyret. Barn, Fyret høsten 2017 222 500

Brutto innsparing 425 

000,  minus reduksjon i 

brukerbetaling 147 000, 

og reduksjon Leirfjords 

andel  55 500

Nedskjæring av 50 elevplasser

Svært redusert ti lbud og 

aktivitetsnivå Barn, kulturliv Høsten 2017 380 000

Innsparing lønnskostnad 

ca 585.000 (inkl.sos.utg). 

Reduksjon i 

brukerbetaling  108 000, 
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innsparing er kr  425 000, før frafall av inntekt på kr  147 000. Leirfjords andel av 

innsparingen utgjør 55 500. Netto effekt for Alstahaug  pr år kr  222 500. 

Gjennomføring. Høsten 2017 

Konsekvens. Et populært kulturtilbud faller bort. Gjelder over 20 % av brukerne. Avtalen er 

en viktig forutsigbarhet i drifta til Fyret. 

 

Nedskjæring av 50 elevplasser 

Kulturskolen har totalt ca 250 elever. Ca 50 av disse er elever fra Leirfjord kommune og 200 

fra Alstahaug kommune. En reduksjon av antall plasser vi ramme begge kommunene. 

Innsparing lønnskostnad ca 585.000 (inkl.sos.utg). Reduksjon i brukerbetaling  108 000, 

reduksjon Leirfjords andel  95 400. Netto innsparing for Alstahaug kommune 380 000. 

Gjennomføring. høst 2017.  

Konsekvens. Svært redusert tilbud og aktivitetsnivå, flere lærere mister jobb- hele eller deler 

av stilling. Dette gjelder tilbudene på piano, gitar, messingblås og fiolin. Elever mister 

plassen, økning av venteliste 
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Arbeidsgruppe 3. Samfunnsutvikling 
 

Det har vært nedsatt egen arbeidsgruppe bestående av enhetsleder Plan, enhetsleder Brann og 

beredskap, enhetsleder Landbruk og miljø, enhetsleder Komtek, tillitsvalgt Tekna, samt 

Kommunalsjef Samfunnsutvikling. Arbeidet med omstilling har vært knyttet opp mot tre 

fokusområder: 

 Effektivisering (E) 

 Struktur (S) 

 Nivå/Terskel (N) 

 

Arbeidet er fortsatt i en ikke avsluttende fase og innen flere områder kreves ytterligere 

utredning. Dette gjelder i særdeleshet områder som vil kunne berøre andre kommuner. Tiltak 

innen ibruktakelse av ny teknologi er spilt inn til gruppen Innovasjon og teknologi.  

 Det er viktig å presisere at en stor andel av budsjettet til Samfunnsutvikling er innen 

selvkostområdet. Flere av tiltakene vil ha ulik oppstartsår, samt noen fordrer også 

investeringer, bl.a tiltakene under Brann og Komtek. 

 

Gruppens sammensetning: 

 

 Stig-Gøran Olsen  Kom.sjef 

 Tom A Johansen  Enhetsleder Kom.tek 

 Hans L Løvmo Enhetsleder Landbruk og Miljø 

 Nils-Johan Nilsen Enhetsleder Brann og beredskap 

 Bjørn Frammarsvik Enhetsleder Plan 

 Florian Kindl Tillitsvalgt 

 

 

 

Om tiltakene 
 

Næring 
 

Tiltaksbeskrivelse Tiltaksnr Effekt Iverksettelse 

Avvikling av 

samarbeid/finansiering av 

eksterne 

3.20/3.21 NOK 920 ‘ 2018 

    

 

Tiltakene dreier seg om utmelding av samarbeidet Sagaveien og Kystriksveien. Dette 

utgjør kr 70’ . Videre dreier det seg om avvikling/justering av samarbeidet relatert til 

Helgeland Reiseliv. I dag bruker vi årlig ca 500’ knyttet opp til dette samarbeidet. 

Felles for alle nevnte samarbeid er at det har 1 års oppsigelsesfrist. 

 

I tiltaket ovenfor ligger også en avvikling av tilskuddet til Sentrum Næringshage med 

inntil kr 350’. Vi har hatt en løpende avtale gjennom flere år og som de siste år er blitt 

prolongert for 2 år av gangen. Dagens avtale løper ut 2016. Tiltak er derfor ikke lagt inn i 

Arena for 2017>. 
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Plan 
 

Tiltaksbeskrivelse Tiltaksnr Effekt Iverksettelse 

Selvkost plansaker 3.7 640’ (økes med kr 

160 i året til kr 640) 

2017 

Bil (fra 2 til 1 på 

oppmåling) 

3.6 30’ 2017 

 

I 2016 innførte vi samme selvkostsystem som innen Komtek. Erfaringene sålangt viser 

behov for en økning tilsvarende NOK 160 i året i økonomiplanperioden.  

 

 

 

 

 

Brann og beredskap 
 

Tiltaksbeskrivelse Tiltaksnr Effekt Iverksettelse 

Nivåjustering beredskap 3.13/3.14/3.16 420’ 2017 (25’) 2018 

    

 

Tiltak 3.16 Alstahaug brannvesen sin bistasjon på Tjøtta kan ved naturlig avgang i 2017 og 

2018 reduseres fra 10 til 8 mann. Full effekt NOK 50’ vil gjelde fra 2018, mens effekten i 

2017 er NOK 25’. 

Tiltak 3.13 og 3.14 gjelder organiseringen av dagens hovedbrannkorps.  

Ved å investere i ny brannbil/mannskapsbil og integrere utstyret fra to andre biler fra dagens 

kjøretøypark i ny bil, vil det kunne forsvare å redusere minstebemanningen pr vaktlag fra 5 til 

4 

 

 

Landbruk og Miljø 
Tiltaksbeskrivelse Tiltaksnr Effekt Iverksettelse 

Bemanning 3.18 140’ 2017 

 

Landbruk og miljø er bemannet med 2,8 å.v i fast stilling etter at en av rådgiverne sa opp 0,20 

å.v. Fram til nå har en leid inn 0,20 å.v ved behov. 

Landbruks- og matdepartementet sendte ut høringsnotat 27.06.16 hvor det foreslås endringer i 

konsesjonsloven, jordloven og odelsloven. Departementet fremholder at forslagene i sum 

innebærer at private parter vil bruke mindre tid til søknader og at det derved frigjøres 

ressurser i offentlig forvaltning. Forslaget er enda ikke vedtatt i Stortinget. 
 

Kom.tek 
Tiltaksbeskrivelse Tiltaksnr Effekt Iverksettelse 

Robotklipping 3.2 100’ 2018 

Brøyting/beredskap (utføres 

i egen regi) 

3.4 200’ 2017 

Omklassifisering vei 3.3 100’ 2017 
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Tiltak 3.2 dreier seg på å ta i bruk klipperoboter og med forsøk fra 2017. Brøyting/beredskap 

innebærer at en utfører dette i egen regi. Dette tiltaket vil også ha effekt for annen enhet i 

kommunen (Bygg og eiendom) . Innsparingsbeløpet er fordelt med like stor andel på hver. 

Tiltaket fordrer investering av hjullaster. 

Når det gjelder omklassifisering av vei er dette spilt inn i rullering av arealplan og innebærer 

at enkelte veistrekninger i kommunen blir omgjort til privat vei. 

 

Øvrige tiltak 
I omstillingsarbeidet er det fremkommet flere forslag som ikke er lagt inn i Arena. 

Begrunnelsen for dette er at tiltakene ikke vil gi noen besparelse, er under utredning eller at de 

strekker seg lengre frem i tid enn økonomiplanperioden. Vi finner det likevel naturlig å nevne 

de nedenfor: 

 

ENHET Kommentarer 

KOMTEK:  

tiltak 3.1 6468 Veglys: overgang til LED 

Skjer fortløpende.Effekt Nok 100’. 

Langt fram i tid, En del usikkerhet 

Tiltak 3.5 6500 Parkering: Organisering Vil bli fremmet som egen sak 

PLAN:  

Tiltak 3.8 Ta i bruk "eByggeSak" 

Overført til gruppen Innovasjon og 

Teknologi 

Tiltak 3.9 Sentral lagring i FKB 

Overført til gruppen Innovasjon og 

Teknologi 

Tiltak 3.10 Felles planenhet i HALD Krever mer utredningstid, 2017> 

Tiltak 3.11. Tilsynsgebyr spredte utslipp Krever mer utredningstid, 2017> 

Tiltak 3.12 Rendyrking av  kjøp/salg eiendom Fremmes som egen sak 

 

 

BRANN OG BEREDSKAP:  

Tiltak 3.15 Beredskapsvakt for andre enheter(Hald) Sjekkes ut 

Tiltak 3.17 Samarbeid Dønna/Herøy 

Første kontaktmøte avholdt, vil 

bruke tid utover 2017 
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VEDLEGG; 

 

Område Tiltak Vedlegg 

Næring 3.20/3.21 A 

Plan 3.6/3.7 B 

Brann og beredskap 3.13/3.14/3.16 C 

Landbruk og miljø 3.18 D 

Kom.tek 3.2/3.3/3.4 E 
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Arbeidsgruppegruppe 4. Øvrige tjenester.  
 

Følgende personer har arbeidet med omstillingstiltakene:  

 

Hans Jan Aarsund ( ass. adm. sjef)  

Frank Pedersen (økonomisjef)  

Arve Berg (Enhetsleder bygg- og 

eiendom)  

Karl Magnus Strandvold (enhetsleder 

IKT)  

Siv Kristin Berge (tillitsvalgt) 

 

Om tiltakene 
 

Gruppa skulle gi en tilrådning på inntjening/kutt i tjenestene på kr 6 mill på områdene:  

 sentraladministrasjon, 

 bygg- og eiendom,  

 økonomiavdelingen og   

 IKT. 

Gruppa har foreslått tiltak for samlet nedtak/inntjening på kr 5,4 mill.  

I tillegg til mindre innsparinger/kutt i tjenestene, er det i hovedtrekk foreslått 

nedtak/inntjening på følgende områder; 

 Kutt i overføring til Kirkelig fellesråd 

 Kutt i overtidsbruk 

 Ikke nytilsettinger ved turnover 

 Endrede rutiner ved sykefravær/oppfølging refusjoner NAV 

 Avvikling kommune eiendommer som ikke er i bruk 

 Gjengs leie 

 Utvidelse av samarbeid i HALD 

 

 

For Økonomiavdelingen og IKT har det vært en utfordring å se på eventuelle 

nedskjæringer/mer inntjening fordi disse enhetene er en del av interkommunalt samarbeid. 

Vedlagt følger notater fra disse enhetene. 

Det ligger et potensiale i økte inntekter ved å innlemme flere kommuner i samarbeidet. 
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Tiltakene  

 

Kommentar til tiltakene: 

Tiltak 4.1: Legge ned infotorget. 

 Det er foreslått å legge ned infotorget fra 2020. Fra 1.02.17 vil infotorget redusere åpningstid 

og være åpnet mellom kl. 10.00 og 14.00, etter vedtak i kommunestyret. Med ny teknologi vil 

en kunne gi interne og eksterne kunder like gode tjenester, og dette vil innfases over år. 

Tiltak 4.2: Oppheve godtgjøring av varaordfører.  

Godtgjøring ordfører er foreslått å opphøre fra neste kommunevalg. 

Tiltak 4.3: Politiske møter starter etter kl. 15.00.  

Forslaget innebærer at en reduserer utgiftene til tapt arbeidsfortjeneste. 

Tiltak 4.4. Nedtak aktivitet ordførers kontor. 

 Forslaget innebærer redusert aktivitet tilsvarende kr 40 000,-. 

Tiltak 4.5: Innføring av «SvarUt». 

 Kort fortalt er SvarUt en komponent som koples til kommunenes fagsystemer, vanligvis 

sak/arkivsystemet. Saksbehandleren bruker sak/arkivsystemet som før, adresserer posten og 

påfører fødsels- eller organisasjonsnummeret til mottakeren. Deretter ekspederes dette til 

SvarUt i stedet for til vanlig utskrift. Så tar SvarUt over jobben. Dette vil gi en betydelig 

innsparing i porto, og vil bli tatt i bruk fra 2017. 

Tiltak 4.6: Øke ressurs personal/bedre rutiner refusjoner.  

Alstahaug kommuner har et noe høyt sykefravær. I utgangpunktet er det leder som skal følge 

opp sykefraværet på egen enhet. En ser at både kompetansen og manglende ressurser fører til 

at når ansatte blir syk/blir sykemeldt, ikke dette blir fulgt opp. Dette medfører store kostnader. 

Tiltaksrapport
Tiltaksbeskrivelse vedlegg nr konsekvens av tiltakberørte parter gjennomføringsplan risikovurdering investeringsbehov effekt: årlig innsparing kommentar

4.1 Legge ned infotorget høst 20 oppdatere hjemmeside 200 000

4.2 Oppheve godtgjøring varaordfører II fra 2020 ingen 80 000

4.5 Innføring svar ut II jan.17 ingen 200 000

Felles lønnskontor HAL alt: II jan.18 400 000

4.7 Felles lønnskontor HALD II fra 2019 450 000

Interkommunalt arkiv ikke utredet

4.3 Politiske møter oppstart etter kl 1500 II jan.17 90 000

Si opp leasingavtale kopimaskin II jan.18 50 000

Ekstra avgift tlf. henvendelser/ny telefoni Ikke utredet

4.10 Gjengs leie kommunale bygg 400 000 Avrundet

4.11 Avvikle komm. Bygg som ikke er i bruk VI 1 100 000

EHF utvikles/omfang fakturamottak reduseres

4.6 Øk ressurs personal/bedre rutiner refusjonerIII medio 2017 700 000

4.14 Rådgiverstilling mot turnover IV medio 2018 350 000

4.15 Redusere overtid I 2018 1000000

Lønnsystemer/variabel lønn Kommentert Alle

4.9 Fellesrådet kirka ned 10 % 2018 500 000

4.12 Petter Dass eiendom 50 000

4.13 Felles eldreråd/råd forfunksjonshemmedeII 2018 20 000

4.16 Øke gebyr ambulerende/enkeltanledningII 10 000

4.17 Ansvarssted 1100 rådmann red drift 10 % 2017 20 000

4.8 Avvikle fellesannonse HB II 2019 140 000

4.4 Ansvarsted 1000 ordfører red drift 10 % jan.17 40 000

SUM 5 400 000 pkt 6 ikke medregnet 
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Refusjoner. Det er lønningskontoret som sender krav om refusjon til NAV ved 

sykemeldinger. Vi ser at krav i flere tilfeller ikke kommer inn, eller at refusjoner ikke er rett. 

Dette krever tett oppfølging. 

Ved å ansette en person som kun skal følge opp dette, ville en kunne få en netto innsparing på 

minimum 700 000 kr pr år fra 2018. 

Tiltak 4.7: Felles lønningskontor HALD.  

Fra 2014 overtok Alstahaug kommune lønnskjøringen også for Dønna. HALD-kommunene 

bruker samme dataverktøy også når det gjelder lønnskjøring, og ved turnover kan Alstahaug 

overta lønnskjøringen også for de to andre HALD-kommunene. Saken er ikke drøftet med de 

andre kommunene. Tiltaket er foreslått innført fra 2019 og etter samme fordelingsnøkkel vi i 

dag har i dag med felles IKT-samarbeid. 

Tiltak 4.8: Avvikle fellesannonse i Helgelands Blad.  

Fellesannonsen er foreslått avviklet fra 2019. Det er ikke lovpålagt å kunngjøre politiske 

møter i papiraviser. I dag har vi hjemmesiden, Facebook og andre medier hvor møter og 

utlysninger kunngjøres. Det er også drøftet andre dataløsninger, og dette vil en egen gruppe 

neste år legge fram en rapport om. 

Tiltak 4.9:  

Redusert overføring til Kirkelig fellesråd. Det er foreslått å redusere overføring til Kirkelig 

fellesråd, men en innfasing fra 2018. 

Tiltak 4.10:  

Gjengsleie kommunale bygg. Det er under innføring gjengs leie for kommunale boliger. Dette 

innebærer at kommunale utleieboliger prises etter et markedsprinsipp hvor man legger 

boligmarkedet primært til grunn for beregning av husleie. Dette løser flere forhold til leie av 

kommunale boliger. Kommunale boliger blir mere målrettet mot definerte brukergrupper, 

videre vil det lettere kunne oppnås rotasjon i boligene pga at kunstig lav husleie av kommunal 

bolig ikke er blir et eget argument for å bli boende i kommunal bolig.  Videre blir husleien 

mere realistisk for å kunne dekke et minimum av nødvendig vedlikehold. 

For å rotere alle leilighetene vil tiltaket kreve 3 år med innfasing grunnet varslingsfrister og 

forventet rotasjon i leilighetene.  

Tiltak 4.11: Avvikle kommunale bygg som ikke er i bruk.  

Avhending av ubenyttede lokaler. Kommunen har etter hvert en del hus og formålsbygg som 

ikke er i bruk. Dette gjelder hovedsakelig skoler og boliger. 

Det er fattet vedtak om nedsalg av noen kommunale boliger. Dette vil foruten ren salgsinntekt 

også redusere løpende driftsutgifter. Når det gjelder sparte driftskostnader på avgifter, 

forsikring og strøm er dette forsiktig anslått til 100.000 
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Når det gjelder formålsbygg, nærmere bestemt Austbø og Mindland skole vil en avhending gi 

sparte løpende driftsutgifter på kr 513.000+504.000 

Tiltak 4.12: Petter Dass eiendom. Avviklet. 

Tiltak 4.13: Felles eldreråd/Råd for funksjonshemmede. 

 Ved å slå sammen eldreråd og råd for funksjonshemmede, vil en å få en innsparing på 

møtegodtgjøring. 

Tiltak 4.14: Rådgiverstilling til arkiv ved turnover.  

I dag har vi en rådgiver som er løselig tilknyttet arkivet samt er administrator for 

sak/arkivsystemet. Ved en turnover på arkivet, ser en for seg at i stedet for å tilsette ny 

medarbeider vil rådgiver får en sterkere tilknytning til arkivet og dermed gi en innsparing. 

Tiltak 4:15: Redusert bruk av overtid. 

Over flere år er det brukt midler til overtid som det ikke er budsjettert for. For 2015 var det i 

hele kommunen budsjettert med 2 mill kroner for overtid. Regnskap for samme periode er 4 

mill kroner. Det er også for 2016 budsjettert med 2 mill kr, og ved lønnskjøring i september 

var disse midlene brukt opp. Her må en se på om det er knapphet på bemanning eller 

«ukultur» som er årsaken til et så stort overforbruk. Tiltaket med å redusere bruk av overtid er 

lagt inn med virkning fra 2018. 

Tiltak 4.16: Øke gebyr ved skjenking enkelt anledning/ambulerende. Forslag om økning er 

lagt i gebyrregulativet. 

Tiltak 4.17: Redusert drift rådmannskontoret. Forslaget vil innebære redusert drift. 

Tiltak som ikke er utredet: 

Felles arkivtjeneste for HALD. Dette vil en komme tilbake til seinere. 

 

  

ENHETEN IKT 

Økonomi 

Alle investeringer til datarom (servere, lagring, nettverksutstyr osv.) deles etter nøkkelen 

20/40/20/20. Dette er utstyr som Alstahaug uansett hadde måttet kjøpe og økningen i kapasitet 

(pga. de andre kommunene) overstiger på langt nær gevinsten ved å dele på kostnadene. 

 

Gevinsten på innkjøp av programvare er ikke like stor da de ofte er priset etter innbyggertall, 

men konsulentbistand og installasjons kostnader deles etter samme nøkkel og reduserer 

dermed kostnaden for hver kommune.  

 

Driftsutgiftene for HALD-IKT utgjør totalt ca. 9,2 mill. og av dette betaler Alstahaug ca. 5,1 

mill. 
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Dersom vi sier opp avtalen med HLD kommunene vil driftsutgiftene for Alstahaug øke med 

ca. 2,8 mill.  

Generelt kan man si at investeringsutgiftene vil øke med 60%, selv om det finnes unntak. 

 

I tillegg kommer eventuelle tilbakebetalinger på felles investeringer. 

 

Nedskjæringer 

Hele budsjettet er bundet opp i løpende avtaler og lønn. Så nedskjæringer vil medføre 

oppsigelse av personell, programvare eller driftsavtaler. 

 

Avtalen med de andre kommunene er basert på et gitt nivå beskrevet i SLA avtale. Dersom 

Alstahaug foretar nedskjæringer som vil redusere tjenesten vil også inntektene bli redusert. I 

verste fall vil tjenesten bli så dårlig at HLD sier opp avtalen. 

 

ØKOMIENHETEN I HALD. NOTAT.  

Etablert gradvis fra og med 2008, alle HALD-kommunene med fra 01.01.13. Siste avtale 

vedtatt av kommunestyret 23.10.13. 

Økonomi: Utgiftene fordeles med 25 % fast andel og resten etter folketall pr. 1. juli før 

budsjettåret. Kommunen tar inn ca. 4,2 millioner kroner fra nabokommunene.  Herøy 

kommune 1376 000, Dønna kommune 1 205 000, Leirfjord kommune 1 592 000, Alstahaug 

kommune 4 145 000) Dvs. Alstahaug kommune tar inn ca. 50 % av kostnadene ved driften av 

avdelingen. En ser ikke for seg en endring av fordelingsnøkkel, da dette er gjort ganske nylig 

og nøkkelen anses som rimelig.   

Bemanning: Gradvis redusert fra 2013 fram til i dag. Enheten vil pr. 01.01.17 ha følgende 

budsjetterte stillingshjemler: Skatt 4 stillingshjemler. Økonomi/ regnskap: 8,1 

stillingshjemler. Det er vanskelig å se for seg en ytterligere nedbemanning nå, med den 

teknologien en har hånd om i dag. 

Samarbeidet anses som svært økonomisk fordelaktig for alle parter.  Skal en gjøre endringer, 

må dette bestå i å eventuelt søke å  knytte til seg andre kommuner. Alle kommuner er knyttet 

til samme system (SOFIE) når det gjelder skatt. Her vil det være behov/ avtaler/ bemanning 

som er kritiske faktorer. For regnskap betinger dette at en kjører samme regnskapsprogram 

(Visma Enterprise). 

Når det gjelder fakturamottak Herøy, betaler vi i dag 80 % stilling. Økende bruk av EHF- 

faktura og profiloppbygging fra 2016 , vil medføre mindre bruk av scanning. Rådmennene i 

HALD besluttet i møte 30.09 16 at ressursbruk og fordelingsnøkkel mellom kommunene skal 

gjennomgås i løpet av 2017. 
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Arbeidsgruppe5. «Teknologi- og innovasjon» 
 

Gruppen består av følgende medlemmer: 

Karl Magnus Strandvold 

Truls Didriksen 

Britt Ina Hals 

Frank Pedersen 

Erlend Aksnes 

Linda Jakobsen 

Tom Andre Johansen 

Thomas Andersen (tillitsvalgt). 

 

Gruppen har startet arbeidet, og vil legge frem en sak til politisk behandling våren 2017. 
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Arbeidsruppe6.«Interkommunale ordninger» 

Følgende personer deltar i denne arbeidsgruppen: 

Administrasjonssjef  Børge Toft 

Ass. Admsjef  Hans Jan Aarsund 

Økonomisjef  Frank Pedersen 

Kommunalsjef Connie Pettersen 

Kommunalsjef Kirsten Toft 

Kommunalsjef  Stig-Gøran Olsen 

TV NITO  Halvor Hofstad 

 

Prosess: 

Gruppa har gjennomført ett møte. 

I dette møtet foretok man en gjennomgang av de gjeldende samarbeidsområdene, og status på 

disse. Som et resultat av dette er det flere avtaler/samarbeidsområder som nå sjekkes ut i 

forhold til aktivitetsnivå, og om de er og anse som «sovende» avtaler. 

Interkommunale ordninger vil bli satt ytterligere på dagsordenen i tiden fremover, men er ikke 

jobbet mere med i den innledende fasen av omstillingsprosjektet ut over det som er en 

naturlig del av omstillingsarbeidet på den enkelte faggruppe. 

Interkommunale ordninger er også i stor grad et politisk spørsmål, og gruppa vil i disse 

prosessene jobbe tett opp mot styringsgruppa/formannskapet. 

 

Gjeldende samarbeidsordninger: 
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1 Helgeland IUA 12 kommuner: Alstahaug, Bindal, 

Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, 

Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega, 

Vevelstad

Før år 2000 Beredskap mot akutt forurensning KL §27 styre

2 Nødalarmeringssentral 110 Helgeland 16 kommuner på Helgeland, alle 

unntatt Rødøy og Bindal

2004 Døgnbemannet nødalarmeringssentral Avtalebasert

3 Interkommunalt arkivsamarbeid 

Nordland (IKAN) 

31k: Alstahaug, Ballangen, Beiarn, 

Bindal, Bodø, Brønnøy, Bø, Dønna, 

Evenes, Fauske, Gildeskål, Grane, 

Hamarøy, Leirfjord, Lurøy, Lødingen, 

Meløy, Moskenes, Nesna, Rødøy, 

Røst, Saltdal, Steigen, Sømna, 

Sørfold, Tjeldsund, Træna, Tysfjord, 

2000 Ivaretar arkivfaglige oppgaver for eierne KL §27 styre

4 Helgeland Driftsassistanse VA 

(HEVA)

Alle 18 kommunene på Helgeland 2001 Driftsassistansen skal bidra til: At vannforsynings- 

og avløpsanlegg bygges og drives ut fra 

forskriftsmessige krav og 

næringslivets/befolkningens behov. Faglig utvikling 

gjennom kurs, seminarer, nettverksbygging og 

direkte bistand etter henvendelse fra VA-verkene. 

Best mulig felles utnyttelse av ressurser innefor 

VA-sektoren i medlemskommunene. Målgruppen 

er kommunale og interkommuanle vann- og 

avløpsverk. 

Avtalebasert, 

men har styre

5 HelgelandsKraft AS 14 kom: Rana, Vefsn, Alstahaug, 

Brønnøy, Hemnes, Herøy, Dønna, 

Grane, Hattfjelldal, Leirfjord, Nesna, 

Sømna, Vega, Vevelstad

1946 Energiselskap nett, produksjon og marked AS

6 Sør-Helgeland Miljøverk IKS (SHMIL) 11 kom: Alstahaug, Dønna, Herøy, 

Leirfjord, Vefsn, Brønnøy, Sømna, 

Vevelstad, Vega, Grane, Hattfjelldal

1995 Avfallsbehandling og gjenvinning IKS

7 Stiftelsen Helgeland Museum 16k, alle unntatt Rødøy og Træna. 2003 Drift av kulturhistoriske museer Stiftelse

8 Helgeland Industrier AS Vefsn, Brønnøy, Alstahaug, Leirfjord, 

Herøy, Grane, Hattfjelldal, Vega, 

Vevelstad, Bindal, Dønna, med tillegg 

av flere andre eiere

1975 Arbeidsmarkedsbedrift AS

9 Helgeland Veiutvikling AS Vefsn, Alstahaug, Leirfjord, Grane, 

Herøy, Dønna, Nesna, Vevelstad, samt 

NFK og diverse andre

1999 Byggteknisk konsulentvirksomhet AS

10 Innkjøpssamarbeid fylkeskommunen 18k: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, 

Flakstad, Grane, Hadsel, Hattfjelldal, 

Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lødingen, 

Moskenes, Rana, Sortland, Vefsn, 

Vestvågøy, Vågan, Værøy

Over lenger 

tid

Vedtatt avviklet av fylkeskommunen i des. 2013. 

Oppsigelsestid fram til juni 2014. Nye anskaffelser 

og rådgivning, kurs/opplæring og hjelp til å 

gjennomføre konkurranser avvikles. Gamle avtaler 

løper ut avtaletiden. Avvikling vil ta inntil 4 år.

Avtalebasert

11 Helgeland Reiseliv AS 18 k på Helgeland 2011 Samarbeid om reiseliv, felles reiselivsportal, 

turistkontor etc.

AS

12 Kystplan Helgeland 14k: Alle på Helgeland untatt Rana, 

Hemnes, Grane, Hattfjelldal

2012 Formalisert samarbeid om å lage en juridisk 

bindende arealplan for kystsonen på helgeland.

KL §27-styre

13 Mosjøen krisesenter 7 kom: Vefsn, Grane, Hattfjelldal, 

Leirfjord, Dønna, Herøy, Alstahaug 

2011 Hjelpe kvinner, menn og barn som har vært utsatt 

for psykisk og fysisk mishandling. Botilbud og 

krisetelefon.

Avtalebasert

14 SEKON Helgeland 12 kommuner, hvorav 5 på Sør-

Helgeland og 7 på Ytre Helgeland: 

Bindal, Sømna, Brønnøy, Vevelstad, 

Vega, Alstahaug, Herøy, Dønna, 

Leirfjord, Træna, Lurøy, Rødøy

2006 Sekretariatsfunksjon for kontrollutvalgene i 

kommunene

KL §27 styre

15 Helgeland Havn IKS Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, 

Vefsn

2013 Felles havneforvaltning IKS

16 Helgeland Regionråd 7 kom: Alstahaug, Dønna, Herøy, 

Leirfjord, Rødøy, Træna, Vefsn

2005 Regionrådsfunksjoner, politisk del, vedtekter fra 

2009.

KL §27 Styre

17 Helgeland Regionråd IKS 7 kom: Alstahaug, Dønna, Herøy, 

Leirfjord, Rødøy, Træna, Vefsn

2005 Regionrådsfunksjoner, administrative oppgaver, 

vedtekter fra 2009.

IKS

18 Regionalt næringsfond Helgeland 7 kom: Alstahaug, Dønna, Herøy, 

Leirfjord, Rødøy, Træna, Vefsn

2012 Mål om å styrke det regionale utviklingsarbeidet på 

Helgeland. Støtter næringsutvikling med 

utgangspunkt i Handlingsplan 2012- 2013 og 

Regional plan for Nordland 2012-2016.

KL§27-styre?

19 PPT Ytre Helgeland Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, 

Lurøy, Træna og fylkeskommunen

ca år 2000 Spesialpedagogiske tjenester iht opplæringsloven 

og lov om private skoler. Råd og 

veiledningstjeneste for førskolebarn, 

grunnskoleelever,elever på videregående skoler og 

oppfølging av skoletilbudet for voksne med 

særskilte behov.

KL §28b
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20 Studiesenter RKK Ytre Helgeland 6 kom: Alstahaug, Dønna, Herøy, 

Leirfjord, Lurøy, Træna

1987 Koordinerer opplæring av kommunalt ansatte. 

Initirere og leder prosjekt, råd og veiledning, 

regional utviklingsaktør etc.

KL §27 styre

21 Ytre Helgeland Kommunerevisjon 7 k: Herøy, Alstahaug, Leirfjord, 

Dønna, Lurøy, Træna, Rødøy

1990-tallet Revisjonstjenester. KL §27 styre

22 Skjærgårdsbiblioteket Ytre Helgeland Altahaug, Herøy, Dønna, Leirfjord, 

Lurøy, Træna, Nesna, Rødøy

2003 Felles database, serviceerklæring, lånereglement 

mm, samt faglig forum for bibliotekansatte. Driver 

felles tjensteutvikling og utnytter kompetanse på 

tvers, har regional plan som er vedtatt i  

kommunestyrene. 

Avtalefestet 

23 Barneverntjenesten Ytre Helgeland  Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, 

Træna

2010/1.6.20

11

Felles tjeneste med felles BV-leder KL§28b 

24 Utviklingssenter for sykehjem i 

Nordland (HALD)

Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna 2009 Har som formål å drive kompetanseutvikling og 

fagutvikling i sykehjem, samt spre erfaringer til 

andre kommuner. 

Avtalebasert 

25 Felles strategisk næringsplan for 

HALD og Vefsn

Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, 

Vefsn 

2014 Felles strategisk plan med mål og ulike 

satsingsiområder

Avtalebasert 

gjennom vedtak 

i kom.styrene

26 HALD kreftkoordinator Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna 2012 Felles kreftkoordinator med ansvar for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienter i kommuneneAvtalebasert

27 Felles økonomifunksjon og 

skatteinnkreving i HALD

Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna 2013 Felles økonomisjef og felles løsning for regnskap, 

fakturabehandling og skatteinnkreving

KL§28B

28 HALD IKT Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna 2002 Felles serverpark, fagprogrammer og 

driftsorganisasjon

Avtalebasert

29 GIS i HALD Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna 2002 Felles kartdatabase i Alstahaug med tillegg av 

felles kartportal, basestasjon for 

GPS/utstyrssamarbeid

Avtalebasert

30 Kulturskolen for Alstahaug og 

Leirfjord

Alstahaug, Leirfjord 2008 Felles kulturskole med tilbud innen musikk, ballet, 

drama, teater og bilde.

KL§28c

31 Frisklivsentralen Alstahaug og LeirfjordAlstahaug, Leirfjord 2012 Felles frisklivtilbud Avtalebasert

32 Felles brannvesen Alstahaug-Leirfjord Alstahaug, Leirfjord 2009 Felles brannvesen KL§28b

33 Felles legevakt Alstahaug-Leirfjord Alstahaug, Leirfjord 2002 Dekker kveld, natt og helg. Avtalebasert

34 Sandnessjøen veterinærvaktdistrikt Alstahaug, Leirfjord 2008 Felles veternærvaktdistrikt Avtalebasert

35 Rana Produkter AS Rana, Alstahaug, NFK 1968 Arbeidsmarkedsbedrift, arbeidstrening for ordinært 

arbeidsmarked

AS

36 Helgeland Friluftsråd Vefsn, Alstahaug, Grane, Leirfjord, Herøy 2014 Tre satsingsområder, helsefremmende skoler og barnehager, tilrettelegging for friluftsliv og informasjon om friluftsliv. KL §27 styre 

37 Jordmortjeneste Alstahaug-Leirfjord Alstahaug, Leirfjord ? Felles jordmortjeneste Avtalebasert

38 Felles fakturamottak HALD Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna 2010 Felles mottak og scanning Avtalebasert

39 Personvernombud Alstahaug, Dønna, 

Leirfjord

Alstahaug, Dønna, Leirfjord 2014 Sikre rettssikkerhet og informasjonssikkerhet for 

innbyggere og ansatte. Ivareta lovpålagte oppgaver 

etter personopplysningsliven. 

Avtalebasert/KL

§28b?

40 Forebyggende brannvern Alstahaug-

Dønna

Alstahaug, Dønna 2014 Brannevesenes i Alstahaug ivaretar tilsyn med særskilte brannobjekter i DønnaAvtalebasert

Karrieresenteret

IKT helse

IKT skole

Legevaktformidling

Folkehelseavtalen

Utviklgsental for frisklivsent

Sandnessjøen Fjernvarme

Sentrum Næringshage

ISS Samorna innkjøp


