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DEL 1 RAMMEBETINGELSER 

1.1 Innledning 
Ved utarbeidelse av budsjett og økonomiplan legges styringssignalene i statsbudsjettet til 

grunn.       

Befolkningsutvikling og alderssammensetting er grunnlaget for beregningene av fremtidig 

etterspørsel etter ulike kommunale tjenester og inntektsgrunnlag. 

 

Budsjettopplegget bygges også på styringsdokumenter som Kommuneplan 2012-2022, 

Økonomiplan 2017-2020, Årsmelding 2016, diverse vedtak og sektorplaner samt politiske 

styringssignaler. 

 

Den økonomiske handlefriheten avhenger generelt av to forhold; utgiftsbinding og 

ressurstilgang. For Alstahaug kommune, som for de fleste andre kommuner, er 

utgiftsbindingen fra tidligere år svært stor.   

 

Fra årsmelding 2016:  

 

«2016 har vært et krevende år for Alstahaug kommune, selv om jeg på generelt grunnlag vil 

si at vi i året som gikk har levert tjenester i hovedsak av meget god kvalitet til kommunens 

innbyggere. 

Det som i første rekke har vært utfordrende for kommunen er den stadig mer krevende 

økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i. Dette medførte blant annet at vi i 2016 

brukte nesten 10. millioner kroner av kommunens oppsparte disposisjonsfond, eller 

sparepengene om du vil. Det må presiseres at dette overforbruket ikke er som et resultat av 

budsjettoverskridelser, men et resultat av vedtatte budsjetter der fondsbruken er planlagt. 

Samtidig ser vi at verdensøkonomien er i bedring, og det kan se ut som 2016 blir paradoksalt 

nok blir et av de beste årene for norske kommuner på over 10. år, der de aller fleste 

kommuner i Norge går med relativt store overskudd, men dette gjelder ikke Alstahaug 

kommune. 

«Kommunebarometret» rangerer i 2016 økonomien i Alstahaug på en 403 plass av 412 

kommuner, og som nummer 36 av 37 i Nordland(Noen kommuner har ikke levert data) 

 

Den situasjonen kommunen nå står ovenfor har undertegnede advart mot i flere år, og det er 

viktig at kommunestyret tar denne alvorlige situasjonen inn over seg i sin videre 

økonomiplanlegging, og i forhold tilvalg av tiltak til beste for kommunens innbyggere.» 

 

Lovgrunnlag 

Økonomiplan 

Økonomiplanens juridiske status med hensyn til balansering og behandling  fremkommer av 

Kommuneloven § 44: 
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1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 

 

2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 

 

3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en 

    realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i 

    planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. 

 

4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter, anvises dekning for  

    de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. § 46 nr. 6. 

 

5. Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, 

    skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 

 

6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket   

    treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved   

    parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt  

 

7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til 

    alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. 

    Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen 

 

8.  Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering. 

 

Utdrag fra Kommunaldepartementets veileder i økonomiplanlegging: 
 

«Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter 

og prioriterte oppgaver i hele økonomiplanperioden på fire år. Realisme i økonomiplanen 

reduserer risiko og bygger opp under balanse mellom tilgang på, og bruk av midler. Realisme 

innebærer også at det er samsvar mellom mål, vedtatte aktiviteter og tildelte ressurser, etter 

eventuelle fratrekk for innsparingskrav fordelt på de ulike tjenesteområdene. Realisme gir 

økonomiplanen troverdighet, både for omverdenen og innad i organisasjonen. Realisme er en 

forutsetning for god økonomistyring. 

 

I økonomiplanen må det skilles mellom finansieringen av den løpende driften og 

finansieringen av investeringer. Kommunens løpende driftsutgifter (inklusive finansutgifter) 

skal (kun) finansieres av løpende driftsinntekter, mens kommunens investeringer kan 

finansieres med løpende inntekter, engangsinntekter (typisk salg av eiendom/ kapital eller 

tilskudd fra staten), oppsparte reserver eller låneopptak. Inntekter fra salg av eiendom/ 

kapital og låneopptak skal føres i investeringsregnskapet, og ikke i kommunens driftsbudsjett. 

 

Inntektsrammene som økonomiplanen bygger på, og utgiftsrammene  for de ulike 

tjenesteområdene, føres opp i økonomiplanen ut fra kommunen realistisk kan forvente. 

Kommunen må anslå et beste estimat ut fra informasjon som er tilgjengelig og informasjon de 

kan frambringe. Anslagene for størrelsene i økonomiplanen må baseres på et godt faglig 

skjønn for det som kan forventes. Det faglige skjønnet må være aktsomt, slik at inntekter ikke 

overvurderes, eller utgifter ikke undervurderes. Realistisk planlegging tar også høyde for 

usikkerhet gjennom forsiktig vurdering av inntekter og «motsatt» for vurdering av utgifter. «  
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Budsjett 

Årsbudsjettet er et bevilgningsvedtak, og dermed en bindende plan for kommunens midler og 

anvendelsen av disse i budsjettåret. Kommunen kan ikke foreta utbetalinger eller pådra seg 

utgifter i året ut over de bevilgninger som er fastsatt i årsbudsjettet for budsjettåret, med 

unntak av eventuelle rettslige forpliktelser. Kommunestyrets bevilgninger i budsjettet er 

bindende for underordnete organer. Budsjettet skal være realistisk og fastsettes på grunnlag av 

de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i det aktuelle budsjettåret. 

 

 

Nåsituasjon 

Økonomi 

En sunn kommuneøkonomi karakteriseres av evnen til å håndtere uforutsette hendelser samt 

ha handlingsrom til å kunne foreta egne valg på kort og lang sikt. 

 

Fra Kommunebarometeret 2017:  

 

Alstahaug havner helt i bunnsjiktet på årets tabell i sektoren økonomi (419. plass). Knapt 

noen andre hadde så årlig netto driftsresultat i fjor. Dette er et alvorlig faresignal for 

kommunens økonomi, gitt at tallene stemmer. Er det satt inn sterke nok tiltak for å snu skuta. 

Regnskapskontroll 

Når det gjelder å styre etter vedtatte økonomiske rammer, har tjenesteproduksjonen levert. 

Regnskapskontrollen må kunne karakteriseres som god. De siste 10 årene har enhetene i snitt 

hatt et årlig positivt avvik på ca. 2,1 millioner kroner. 2. tertialrapport som ble behandlet av 

kommunestyret 26.10, melder at enhetene skal kunne overholde budsjettrammene for 2017. 
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Netto driftsresultat 

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

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

at disse ikke gir resultateffekt. 

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal økonomi betrakter netto driftsresultat som 

hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Anbefalt minstenivå er 1,75 %.   

Det er viktig å ha et stabilt driftsresultat som kan bidra til egenkapital til investeringer, 

styrking av likviditeten og som økonomisk buffer for å møte framtidige utfordringer. 

 

Alstahaug hadde et betydelig bedre driftsresultat enn kommunegruppen i årene 2011-2013. 

De to siste tre årene har netto driftsresultat blitt radikalt svekket, er negativt og betydelig 

svakere enn kommunegruppen, som i samme periode har økt netto driftsresultat. Verdt å 

merke seg er at kommunen i 2016 har det svakeste resultatet siden 2007. Dette er i et år der 

Kommune-Norge samlet har et svært godt driftsresultat. 

 

Fra Kommunebarometeret 2017: 

 

«Knapt noen andre hadde så dårlig korrigert netto driftsresultat i fjor.»  
 

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene; Alstahaug kommune mot kommunegruppen: 

 

 

Lånegjeld. 

Fra 2006 til 2015 har lånegjelda for Alstahaug kommune (ekskl. havnekassen) økt fra kr. 

366 114 000 til kr. 827 170 000, en økning på kr. 461 026 000, eller hele 127 %.  De siste tre 

årene har kommunens gjeld økt med over 260 millioner kroner. 

 

Samtidig har Alstahaug en betydelig høyere gjeldsgrad enn gjennomsnittet for kommunene i 

kommunegruppen, 105,6 % mot 79,8 %.    
 

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Alstahaug

Kgruppen



 

 

  Økonomiplan 2018-2021 | Alstahaug kommune 8 av 116 

Alstahaug kommune hadde i 2016 en gjeld pr. innbygger på kr. 95 582. Sett i forhold til 

kommunens driftsnivå, bør ikke lånegjelda økes. Kommunen er sårbar for endringer i 

rentenivået, spesielt i en situasjon der likviditeten er svekket. 

Varsomheten med å ta opp nye lån understrekes også av det faktum at kommunen ikke er i 

stand til å betjene den gjelda kommunen har pr. i dag. Kommunen har avdragsutsettelse på 

over 207 millioner av sin låneportefølje, dvs. 8,7 millioner kroner. 

 

Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter; Alstahaug mot kommunegruppa: 

 
 

 

Fra Kommunebarometeret 2017: 

 

«De siste årene har gjeldsgraden økt klart.  

 

Alstahaug bruker 1,5 % av inntektene på å betjene gjelda, før avdrag. Gjennomsnittet i 

Kommune-Norge er på 0,5 %.  

 

Investeringsnivået har vært høyt i Alstahaug de siste fire årene.» 
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Fond 

Utvikling i fond Alstahaug kommune: 

 
 

 

 Disposisjonsfond: 

Utvikling av disposisjonsfond; Alstahaug mot kommunegruppe 12 

 
 

Disposisjonsfondet er svekket det siste året grunnet saldering av driften. Fondet er på 3,2 % 

av driftsinntektene, noe som må betegnes som svært lavt og halvparten av kommunegruppen. 

Ved utgangen av 2016 var disposisjonsfondet på ca 21,4 millioner kroner. 
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1.2 Befolkningsutvikling 
Med befolkningsutvikling mener en endringer i befolkningsmengde og sammensetting på 

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

balanse mellom kjønn, aldersgrupper og mellom overføringer og tjenestebehov. 

Utviklingen i folketall og aldersfordeling er viktige planstørrelser som sier noe om hva som 

kan forventes i inntektsutvikling og utgiftsbehov framover.  

Utviklingen i folketallet 2007-2016. Alstahaug per 1. januar 2016. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Befolkning 1.1 7207 7208 7196 7296  7372 7361 7394 7454  7437 7428 

Fødte  64 69  74 74  93         77   81  75   65   

Døde 52 66  54 65  65       63   74  52   69   

Fødselsoverskudd 8 3  20 9  28  14  7  23   -4   

Innflytting 357 329  405 403  371  441  431  453   441   

Utflytting 362 347  328  337  410  421  380  492   446   

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

Folketilvekst 1 -12  100 76  -11  34  60  -17   -9   

 

Folketallet er i perioden økt med 226 personer. Siste år ble folketallet redusert med 9 personer 

eller -0,1 %.  Fødselsoverskuddet har vært positivt samtlige år med unntak av 2016. 

Folkemengde fordelt på alder 2007-2016, Alstahaug: 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % 

endring 

2007-

2016 

0-5 462 449 445 451 469 479 492 481 470 470 1,7 

6-15 1023 1002 957 976 942 926 899 894 860 852 -16,7 

16-19 462 441 447 445 455 429 401 412 415 411 -11,0 

20-39 1651 1633 1616 1617 1651 1648 1712 1759 1761 1773 7,4 

40-66 2703 2755 2780 2818 2829 2818 2783 2762 2723 2675 -1,0 

67-79 665 667 702 733 768 786 813 850 901 937 41,0 

80-89 211 227 220 226 224 239 261 256 262 263 56,0 

90 - 30 34 29 30 34 36 33 40 45 47 80,0 

Sum  7207  7208  7196  7296  7372  7361 7394 7454     

7437 

7428   
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Tendensen er at befolkningen blir eldre.  Spesielt har gruppen 6-15 gått tilbake, mens det er 

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

fram. 

     

1.3 Budsjettprosess  
Alstahaug kommunestyre vedtok følgende tids- og aktivitetsplan for budsjettprosessen i møte 

den 21.06.17: 
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1.4 Utfordringer og en del sentrale forhold knyttet til budsjett- og 

økonomiplanopplegget for perioden 2018-2021 
 

Kommunestyret vedtok i møte den 11.10.17, sak 35/ 2017 følgende: 

1. Det startes prosjektering av ny stor barnehage i tilknytning til eksisterende barnehage på 

Sandnes.  

 Tjøtta barnehage videreføres, administrasjonen pålegges å vurdere alternative måter for å 

drifte mest mulig økonomisk. 

 2. Kommunestyret går videre med alternativ B i forhold til ny skolestruktur i sentrum av 

Alstahaug kommune. . Administrasjonen pålegges snarest og  i nært samarbeid med 

formannskap som styringsgruppe å redegjøre nærmere for kostnadene i framlegget, og 

vurdere om det er mulig å få ned de totale investeringer. 

Skolestrukturen på Tjøtta og Søvik opprettholdes. 

3. Pågående prosjekt « fremtidens eldreomsorg» på Karlsenmarka videreføres. 

Administrasjonen pålegges snarest og  i nært samarbeid med formannskap som 

styringsgruppe å redegjøre nærmere for kostnadene i framlegget, og vurdere om det er mulig 

å få ned de totale investeringer. 

4. Kommunestyret ber om at de ovenstående punkter søkes innarbeidet i budsjett og 

økonomiplan for perioden 2018-2021. 

5. Administrasjonen pålegges  å  komme med forslag på nedtrekk stillinger– omplassering  i 

kommunen.. Søkes fortrinnsvis løst ved førtidspensjonering og frivillig avgang. 

Omstillingsprosjektet revitaliseres og dras aktivt inn i budsjettprosessen. 

6. Administrasjonen pålegges å vurdere  aktiva i balansen for mulig salg.  Dette for å 

redusere fremtidige låneopptak.  

Alstahaug kommune har et utgangspunkt der vi driver i minus (bruk av disposisjonsfond) på i 

underkant av 10 millioner kroner. Alstahaug har iflg Kommunebarometeret noe av det 

svakeste driftsresultatet og den høyeste lånegjelden i landet. Utviklingen er ikke bærekraftig. 

Videre har kommunen utfordringer i form av tap av frie inntekter i perioden 2017-2021, 

kraftig vekst i pensjonskostnader, innfasing av avdrag med avdragsutsettelse, samt tap av 

inntekter som følge av færre flyktninger.   

Kommunen har store kapasitetsutfordringer framover grunnet et økende antall eldre og behov 

for større kapasitet av sykehjemsplasser. Antall yngre i barnehage og skolealder går tilbake. 
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Dette medfører at prognosen for demografi i økonomiplanperioden tilsier at reduksjon i frie 

inntekter som følge av færre i de yngre aldersgrupper, mer enn oppveier økningen i frie 

inntekter for de eldre aldersgrupper. Reduksjonen er stipulert til 3,1 milll.kr. i perioden. 

For at kommunen skal kunne være i nærheten av å ta nye tunge investeringer med tilhørende 

driftskonsekvenser, er det nødvendig at en først oppnår balanse mellom inntekter og utgifter, 

dernest at en oppnår tilstrekkelig handlefrihet som gjør dette mulig. Dette anser ikke 

administrasjonssjefen som mulig i dagens situasjon, selv med betydelige nedtak på øvrige 

driftsområder. 

Kommunestyret har gjennom sitt vedtak avvist de strukturelle endringene som isolert sett gir 

størst nettogevinst på skole- og barnehageområdet. Øvrige strukturelle endringer i byen krever 

investeringer og gir mye mindre nettogevinst.   

Administrasjonssjefen ser det derfor ikke som mulig å fase inn alle disse prosjektene med 

tilhørende driftskonsekvenser og samtidig tilfredsstille lovkravet i kommunelovens paragraf 

44, pkt4: 

I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter, anvises dekning for de 

utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. § 46 nr. 6. 

 

I administrasjonssjefens forslag er det lagt opp til å realisere bygging av barnehage i 

økonomiplanperioden. Grunnet reglene for beregning av tilskudd til private barnehager, samt 

kommunestyrets valg av å opprettholde Tjøtta barnehage, vil det ikke oppnås økonomisk 

positiv effekt før i 2022, dvs. utenfor ØP-perioden. Den økonomiske effekten vil også være 

lavere enn tidligere beregnet. 

 

Når det gjelder skoleprosjektet er dette ikke lagt inn i administrasjonssjefens grunnlag. Man 

anser her gevinsten som svært lav og usikker, dette sett i forhold til det store låneopptaket 

kommunen eksponerer seg for. Risikoen anses med andre ord for høy. Tiltaket er imidlertid 

lagt inn i Arena, videre er det laget en egen budsjettversjon der dette tiltaket samt 

sykehjemsprosjektet er tatt med, både når det gjelder drift og investering. Denne 

driftsversjonen er ikke i balanse. Dette medfører at det kun er lagt opp til at det i 

økonomiplanperioden blir gjort bygningsmessige tiltak innenfor skoleområdet som er 

tvingende nødvendig. Kommunestyret har gjennom sitt vedtak valgt alternativ D, med en 

brutto investeringsutgift på 125 millioner kroner i økonomiplanperioden.  

Når det gjelder sykehjemsprosjektet er ikke heller dette lagt inn i administrasjonssjefens 

grunnlag.  Dette er beklagelig, all den stund behovet er økende og kommunen risikerer å 

miste store tilskudd. Imidlertid vil de årlige skisserte kostnadene ved dette prosjektet bli på 

nærmere 25 millioner kroner.  Dette ser ikke administrasjonssjefen er mulig, samtidig som en 

skal ha tilfredsstille kommunelovens § 44, pkt. 4.  Tiltaket er imidlertid lagt inn i Arena, 

videre er det laget en egen budsjettversjon der dette tiltaket samt skoleprosjektet alt. B er tatt 

med både når det gjelder drift og investering. Denne driftsversjonen er ikke i balanse. Det er 

lagt opp til en økning av budsjettene for hjemmebasert omsorg i perspektiv 2021 med 3,5 

mill.kr. Videre har en søkt å skjerme sektoren for budsjettnedskjæringer. Samtidig er det lagt 



 

 

  Økonomiplan 2018-2021 | Alstahaug kommune 14 av 116 

inn investeringstiltak på digitaliseringsstrategi/ velferdsteknologi, som en håper vil avhjelpe 

situasjonen.  Kommunestyret har gjennom sitt vedtak valgt å investere brutto 437 millioner 

kroner i økonomiplanperioden. 

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

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

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

kan endre seg over tid. 

Det er derfor i investeringsplanen for øvrig lagt opp til tilnærmet investeringsstopp i 

økonomiplanperioden med sikte på å redusere lånegjelda. Videre er det lagt opp til avvikle 

praksisen med avdragsutsettelse og fase inn ordinære avdrag i løpet av økonomiplanperioden. 

Dette er forkastet av kommunestyret. 

Når det gjelder omstillingsprosjektet, er vedtatte tiltak fra i fjor lagt inn i konsekvensjustert 

budsjett så langt det er ansett som realistisk. Det henvises her til kommentarer i egen rapport. 

Videre er det i administrasjonssjefens forslag foretatt nedtrekk på ca. 18,5 mill.kr. brutto i 

perspektiv 2021 utover det som er vedtatt i omstillingsprosjektet. Det er gjort betydelige 

endringer i nedtrekkene i forhold til administrasjonssjefens forslag.  Det henvises her for 

øvrig til sektorenes kommentarer. 

Det er også foreslått å øke eiendomsskatten med 0,5 promille. Dette vil gi om lag 2 millioner 

kroner i økte inntekter. Forslaget er forkastet av kommunestyret. 

Barnevernsutgiftene er redusert med ca. 5 millioner og utgiftene til private barnehager med 2 

millioner kroner årlig. 

 

1.5 Kommuneplan for Alstahaug 
 

Kommuneplanens samfunnsdel perioden 2012-2022 ble vedtatt av Alstahaug kommunestyre 

18.9.2014.  

Innsatsområder 

I planperioden er følgende tre innsatsområder valgt ut: 

 Bolig 

 Kompetanse 

 Kommunikasjon, infrastruktur og næring 

 

Tema som miljø og ressursforvaltning, samfunnssikkerhet og beredskap, i tillegg til 

folkehelse, er sektorovergripende tema. Disse temaene omfattes også av planen gjennom at de 

kommer i inngripen med alle innsatsområdene. Også de arealpolitiske retningslinjene er 

sektorovergripende. 



 

 

  Økonomiplan 2018-2021 | Alstahaug kommune 15 av 116 

De arealpolitiske retningslinjene skal konkretiseres og iverksettes i rullering av 

kommuneplanens arealdel.  

For at kommuneplanen for Alstahaug skal være en operativ plan, bør innsatsområdene i 

kommuneplanen gjenspeiles i faktiske tiltak prioritert i økonomiplanperioden. 

1.6 Organisasjon  

Organisasjonskart  

 

 

Organisering 

Strategisk ledergruppe består av administrasjonssjef, HR-sjef, økonomisjef, kommunalsjef 

oppvekst og kultur, kommunalsjef helse- og velferd, samt kommunalsjef samfunnsutvikling. 

Dagens strategisk ledergruppe ble etablert 1.9.14.  

 

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

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

Den overordnede arbeidsgiverpolitikken er nedfelt i sentralt avtaleverk.  

Alstahaug kommunes arbeidsgiverpolitikk skal legge rette til for samspillet mellom medarbeidere, 

innbyggere, brukere og andre samarbeidspartnere som skal gjøre oss i bedre i stand til å vareta 

våre oppgaver som samfunnsutvikler.  

Arbeidsgiverpolitikken skal medvirke til:  

 Å fremme mangfold og inkludering 

 Vilje og kraft til å gjennomføre endringer 

 Samsvar mellom kompetanse, myndighet og ansvar 

 Rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere  

 Utvikle arbeidsglede og stolthet over eget og andres arbeid i kommunen som arbeidsplass  

 Å styrke fellesskapsfølelse, identitet og omdømme  

 Å fremme likestilling og hindre diskriminering 

 Å opptre etisk forsvarlig 

 

Lønnspolitikk.  

De overordna føringer for lønnspolitikken er nedfelt i sentrale avtaler og i lovverket.  

Kommunen har utarbeidet en lønnspolitisk plan og personalpolitiske retningslinjer. Lønnspolitisk 

plan ble revidert i 2015. Planene er et arbeidsverktøy for arbeidsgiver til å skaffe den arbeidskraft 

(på alle nivå) som kommunen trenger.  

 

Opplæringsplanlegging.  

Opplæringsplan. For å kunne skape en strategisk opplæringsplan, er hver enhet/enhet pålagt å 

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

vedlikeholde eksiterende kunnskaper. Alstahaug Kommune har utarbeidet opplæringsplan med 

prioriterte mål, men denne må revideres.  

 

HMS – arbeid.  

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

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

rapport om arbeidet til adm. sjef og AMU.  

Avvik 

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

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

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

 

Beredskap 

Det er blitt utarbeidet helhetlig ROS-analyse og oppfølgingsplan for Alstahaug kommune. ROS-

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

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

utforme beredskapsplan. I 2017 har oppbyggingen av organisasjonen, og implementering av 

beredskapsplanen vært et prioritert område, og dette vil arbeides videre med i 2018.  
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Sykefravær 

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

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

kommunestyret tertialvis.  

Sykefraværsutviklingen i Alstahaug 2011-2017. Prosent. 

Sykefraværet 

i Alstahaug 

2011-2017 

2011 2012 2013 204 2015 2016 2017 

 9,2 7,2 7,6 7,6 8,4 7,2 7,0 

 

Kommunebarometeret 

Kommunebarometeret har utviklet seg til å bli en sentral kunnskapsbase for status og 

sammenligning av kommunale tjenester i Norge.  Barometeret er utarbeidet av Kommunal 

Rapport og hensikten er å gi et oversiktlig bilde av hvordan kommunens nøkkeltall er, i 

forhold til resten av Kommune-Norge. Barometeret tar utgangspunkt i SSBs rapportering i 

KOSTRA. Kommunebarometeret er en rangering, ikke en vurdering om tjenesten fortjener 

stempel god nok eller ei. 

Kommunen har falt fra en 111 plass i 2010 til nr. 293 i 2017 på rangeringen totalt.  

I siste kommunebarometer har kommunen lavest score på økonomi og høyest score på sosial. 

 

Utvikling i sektorene som grunnlag for kommunebarometeret 2010-2016, Alstahaug kommune: 

 



 

 

  Økonomiplan 2018-2021 | Alstahaug kommune 18 av 116 

1.7 Stats- og nasjonalbudsjettet 2018 
 

Statlige satsinger: 

Innlemming av boligsosiale tilskudd i rammetilskuddet til kommunene 

Som ledd i arbeidet med redusert statlig detaljstyring ble en gradvis innlemming i 

rammetilskuddet til kommunene av boligsosiale tilskudd igangsatt i statsbudsjettet for 2017. 

Innlemmingen av tilskuddene øker det lokale handlingsrommet for å finne gode tilpassede 

løsninger for den enkelte i samarbeid mellom ulike kommunale tjenester. Dette vil også 

redusere kommunenes administrative arbeid knyttet til søknader og rapportering og dermed 

frigjøre kapasitet til tjenesterettet arbeid.  

Tilskudd til frivillighetssentraler 

De øremerkede midlene til frivilligsentraler ble overført fra Kulturdepartementets budsjett til 

rammetilskuddet til kommunene i 2017. Midlene er gitt en særskilt fordeling i en 

overgangsperiode på fire år. Rapportering fra kommunene viser at det er etablert 18 nye 

frivilligsentraler i 17 kommuner i 2017. Det foreslås å øke bevilgningen med 15 mill. kroner i 

2018, inkludert 6,6 mill. kroner til kommuner med nyetablerte frivilligsentraler.  

Opptrappingsplan for rusfeltet  

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020) skal bidra til en forbedret, forsterket, 

tverrsektoriell og samordnet innsats på rusfeltet. Hovedfokus er på kommunesektoren. 

Regjeringen vil styrke innsatsen på rusfeltet med 2,4 mrd. kroner i planperioden 2016–2020. 

Det er i 2016 og 2017 bevilget til sammen 986,8 mill. kroner knyttet til oppfølging av planen. 

For 2018 er 300 mill. kroner av veksten i kommunenes frie inntekter begrunnet med økt 

satsing på rusfeltet. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp.  

Dagaktiviteter for personer med demens  

Regjeringen vil, som oppfølging av Stortingets behandling av Dok. 8:53 S (2014–2015), jf. 

Innst. 221 S (2014–2015), fremme forslag til endring av helse- og omsorgstjenesteloven som 

fastsetter en plikt for kommunene til å tilby et aktivitetstilbud til hjemmeboende personer med 

demens gjeldende fra 1. januar 2020. Som del av Demensplan 2020 videreføres 

tilskuddsordningen (kap. 761, post 62) til dagaktivitetstilbud for personer med demens. Det 

foreslås å legge til rette for 350 nye plasser i 2018.  

Grunn-, videre- og etterutdanning i omsorgstjenestene  

Regjeringen vil styrke grunn-, videre- og etterutdanningen av ansatte i omsorgstjenestene. Det 

foreslås å øke den delen av bevilgningen på kap. 761, post 21 og post 68 som går til dette 

formålet med 25 mill. kroner til totalt 350 mill. kroner i 2018. Med dette vil regjeringen ha 

økt bevilgningen med om lag 185 mill. kroner i perioden 2014–2018. Økt kompetanse er 

viktig for å utvikle god praksis og sikre trygge og gode tjenester tilpasset den enkeltes behov.  
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Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser   

Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser har i perioden 2014–2017 blitt styrket 

betydelig for å gi kommunene bedre muligheter til å fornye og øke tilbudet av omsorgsplasser 

for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder, 

diagnose eller funksjonsnedsettelse. Tilsagnsrammen de siste fire årene har ligget høyt med 

henholdsvis 2 500 plasser per år i perioden 2014–2016 og 3 100 plasser i 2017. I årene som 

kommer vil det være behov for å øke kapasiteten av heldøgns omsorgsplasser i kommunene. 

Stortinget har derfor vedtatt å endre investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser fra og 

med 2021 til kun å omfatte plasser som gir netto tilvekst. Det er vedtatt en overgangsordning 

for perioden 2017–2020. I denne perioden kan deler av tilskuddet også benyttes til å fornye 

eksisterende bygningsmasse gjennom utskifting eller renovering. Bevilgningsforslaget for 

2018 på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett (kap. 761, post 63) innebærer en 

tilsagnsramme på om lag 3 050 mill. kroner. Rammen gir rom for tilskudd til om lag 1 800 

heldøgns omsorgsplasser. 

Tidlig innsats i barnehage og skole 

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med tidlig innsats i barnehagen og i skolen for å fange 

opp utfordringer tidlig og følge dem opp raskt. Det foreslås at 200 mill. kroner av veksten i 

kommunesektorens frie inntekter begrunnes med en økt satsing på tidlig innsats i 2018. 100 

mill. kroner foreslås fordelt etter delkostnadsnøkkelen for barnehage, mens 

delkostnadsnøkkelen for grunnskole legges til grunn for fordelingen av de resterende 100 

mill. kronene.  

For å legge til rette for at alle barn kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole, 

har regjeringen sendt på høring et forslag om å lovfeste en plikt for barnehageeiere og 

skoleeiere til å samarbeide om denne overgangen. Kommunesektoren kompenseres for 

lovendringen gjennom en økning i rammetilskuddet på 20 mill. kroner i 2018.  

Videre foreslår regjeringen å innføre en tilskuddsordning som har til hensikt å støtte 

kommuner som har mange minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage. Tilskuddet skal 

gå til ulike typer informasjons- og rekrutteringsarbeid, slik at barnehagedeltakelsen blant barn 

med minoritetsspråklig bakgrunn øker.  

Kommunale vigsler 

I Prop. 91 L (2016–2017) Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. 

(oppgaveoverføring til kommunene) og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport ble 

det foreslått å overføre myndighet til å foreta vigsel fra domstolene til kommunene. Forslaget 

ble vedtatt av Stortinget i juni 2017. Overføringen av oppgaven fra domstolene til 

kommunene vil skje fra 1. januar 2018. Som følge av dette foreslås det å overføre 3 mill. 

kroner fra Justis- og beredskapsdepartementets til rammetilskuddet til kommunene. 
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DEL 2 ØKONOMIPLAN DRIFT 2018-2021 

Driftsbudsjett 2018 

Økonomisk bærekraft 

Ny kommuneloven ventes å tre i kraft fra 2020. Et gjennomgående grep som gjøres er å 

styrke det kommunale selvstyret. Innen økonomiforvaltningen betyr det blant annet å trygge 

det finansielle grunnlaget slik at kommunen er i stand til å ivareta den omfattende 

tjenesteproduksjonen til innbyggerne - både i dag og i morgen. 

En utfordring er å utforme regler som ivaretar økonomisk handlingsrom, også for fremtidige 

kommunestyrer. Og det skal gjøres uten at de konkrete kravene til budsjettbalanse og 

gjeldsbyrde blir for rigide.   

2.2 Økonomiforvaltning 

Langsiktig økonomiforvaltning 

Fra kommunelovutvalgets innledning om økonomiforvaltningen: 

«Utvalgets forslag innebærer en lov som sterkere fremhever kommunestyrets ansvar for en 

langsiktig økonomiforvaltning, men uten at det innføres detaljerte og inngripende krav til 

eksempelvis størrelsen på årlige budsjettoverskudd eller en maksimalt gjeldsnivå for den 

enkelte kommune. Forslaget bygger på at det kommunale selvstyret vil stå sterkere der de 

folkevalgte i samspill med administrasjonen etablerer lokale handlingsregler og en 

økonomisk politikk som ivaretar økonomien over tid.» 

Kravene til en langsiktig bærekraftig økonomiforvaltning er tatt inn i en generalbestemmelse i 

§ 14-1, mens det i § 14-2 listes opp en rekke plikter for økonomiforvaltningen. En av pliktene 

som foreslås lovfestet er at kommunestyret selv skal vedta «finansielle måltall for utviklingen 

av kommunens eller fylkeskommunens økonomi». 

Gode økonomiske måltall 

Det er per i dag stor variasjon i hvor stor grad kommunene bruker slike måltall i den 

økonomiske styringen. Fokuset er ofte på å få saldert et budsjett i balanse, og kanskje klare en 

prosent eller to i netto driftsresultat i økonomiplanperioden.  

Kommuner som lykkes i dette arbeidet har ofte gjennomført en grundig prosess med å 

utarbeide og velge måltall som passer for kommunen. Det vil ikke nødvendigvis være slik at 

en vekstkommune med høye frie inntekter og store fond bør styre etter de samme måltallene 

som en fraflyttingskommune med lav skatteinngang. Variasjonen mellom kommunene i 

Norge er stor og det vil også måltallene være. 

Viktigheten av forankring 

Stor grad av forankring vil også være avgjørende for om en kommune lykkes med å styre etter 

de finansielle måltallene og oppnå handlingsrom og bærekraft. 
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Det hjelper lite om økonomisjefen og rådmannen lager en økonomiplan som oppfyller alle 

kravene om måloppnåelse dersom denne ikke er i samsvar med de folkevalgtes ønsker og 

prioriteringer. På samme måte kan et nytt kommunestyre ha andre prioriteringer og 

preferanser om pengebruk enn et avgående kommunestyre. 

Er de økonomiske måltallene godt forankret både i administrasjonen og blant de folkevalgte 

har kommunen bedre forutsetninger for over tid å bygge en bærekraftig økonomi og skaffe 

seg et handlingsrom. 

Økt fokus på gjeld 

Økt fokus på langsiktig bærekraft vil også gi økt fokus på kommunens gjeld. Lån skal som 

kjent betales tilbake en gang i fremtiden, og et låneopptak påfører dermed fremtidige 

kommunestyrer betalingsforpliktelser. Gjelden har økt betraktelig de siste årene og 

gjeldsveksten i sektoren har vært høyere enn inntektsveksten. På lang sikt er ikke en slik 

utvikling bærekraftig. 

Måltall for gjeld bør være obligatorisk for alle kommunene å utarbeide og styre etter. 

Kommuner som i dag benytter måltall for gjelden har ulik tilnærming og eksempler på måltall 

kan være: gjeld pr innbygger, gjeld i % av inntekter, nye lån i forhold til årets avdrag, grad av 

egenkapitalfinansiering av investeringer og absolutte rammer for gjeld.. 

Som minimum bør det fokuseres på  de fire områdene regnskapskontroll, gjeldsutvikling, 

disposisjonsfond og netto driftsresultat ved utarbeidelse av økonomiske måltall.   

Som det innledningsvis har vært gjort rede for, er ikke den økonomiske utviklingen for 

Alstahaug kommune bærekraftig. 

 

2.3 Inntektsforutsetninger 

Inntektssystemet 

Frie inntekter består av 44 % rammetilskudd og 56 % skatteinntekter. I 2018 blir 

kommunesektorens frie inntekter anslått til om lag 369,7 mrd. kroner. Frie inntekter utgjør 

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

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

gjeldende lover og regelverk.  

I 2018 blir det lagt opp til en reell vekst i frie inntekter på - 0,1 %, som er beregnet ut fra 

regnskapet for 2016.  Pris- og lønnsøkningen er beregnet til 2,6 % i 2017. 

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

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

av rammetilskuddet for oppgaveendringer. Når nivået på de samlede frie inntekter for 2018 er 

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

skatteinntekter fra nivået på de samlede frie inntekter. 
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Det overordna formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetninger for å gi 

et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere 

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

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

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

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

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

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

slike strukturelle kostnadsforskjeller når de økonomiske rammene for den enkelte kommune 

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

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

forutsetningene utjevnes også inntektene. Skatteutjevningen omfatter inntekts- og 

formuesskatt fra personlige skatteytere samt naturressursskatt fra kraftforetak. 

 

Inntektssystemet inneholder også tilskudd som utelukkede er grunngitt ut fra regionalpolitiske 

målsettinger.  Regionalpolitiske tilskudd til kommunene er distriktstilskott Nord-Norge, 

distriktstilskudd Sør-Norge   og storbytilskudd.  Kommuner med særlig høg befolkningsvekst 

får et eget veksttilskudd. I tillegg blir det gitt skjønnstilskudd for å kompensere kommuner og 

fylkeskommuner for spesielle, lokale forhold som ikke blir fanget opp i den faste delen av 

inntektssystemet. 

 

Rammetilskuddet 

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

dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2017-2018).   

Innbyggertilskudd før omfordeling 

 

Innbyggertilskudd blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er  

23 726 kroner i 2018.  

For Alstahaug kommune utgjør dette: 23 726 kroner × 7 507 innbyggere =  

178 111 000 kroner. 

 

Utgiftsutjevning. 

Innbyggerne i landets kommuner etterspør kommunale tjenester i ulik grad. I tillegg er det 

relativt store forskjeller mellom kommunene i hvor mye det koster å produsere og tilby de 

samme kommunale tjenestene.  

Målet med utgiftsutjevningen er å fange opp og korrigere for slike variasjoner. Det foretas en 

omfordeling i innbyggertilskuddet fra de kommunene som er billigere å drive enn 

landsgjennomsnittet, til de kommunene som er dyrere å drive enn landsgjennomsnittet.  



 

 

  Økonomiplan 2018-2021 | Alstahaug kommune 23 av 116 

Under er en tabell som viser hvordan utgiftsutjevningen blir beregnet. Kostnadsnøkler 

bestående av objektive kriterier og vekter fanger opp variasjoner i utgiftsbehov mellom 

kommuner.  

Kriteriene beskriver trekk ved kommunene og befolkningen i kommunene, som i statistiske 

analyser har en effekt på kommunenes utgifter.  

Vektene viser hvor stor betydning det enkelte kriterium har i å forklare kommunenes samlede 

utgifter.  

Kommunens kriterieverdier multipliseres med kriteriets vekt, og summen av alle kriteriene 

utgjør en indeks for beregnet utgiftsbehov som i neste trinn i beregningen brukes til å beregne 

kommunens trekk eller tillegg i innbyggertilskuddet. 

Tabell for beregnet utgiftsutjevning 

  Kriterium Vekt  Indekskri

terium 

 Pst.utslag Kr. pr. 

innb.  

1000 kr. 

1 Innbyggere 0-1 år 0,0054 * 0,8204 =  -0,10%   -49    -365 

2 Innbyggere 2-5 år 0,1414 * 0,9922 =  -0,11%   -56    -418  

3 Innbyggere 6-15 år 0,2646 * 0,9447 =  -1,46% -734  -5 509 

4 Innbyggere 16-22 år 0,0225 * 1,0633 =   0,14%    71      536 

5 Innbyggere 23-66 år 0,1033 * 0,9717 =  -0,29%  -146  -1 099 

6 Innbyggere 67-79 år 0,0551 * 1,2130 =   1,17%   589   4 420 

7 Innbyggere 80-89 år 0,0758 * 1,0197 =   0,15%    75      561 

8 Innbyggere 90 år og over 0,0551 * 0,8362 =  -0,63% - 314  -2 356 

9 Indeks landbrukskriterium 0,0021 * 1,2376 =   0,05%    25      188 

10 Sone 0,0101 * 1,4833 =   0,21%  105      785 

11 Nabo 0,0101 * 0,9935  =   0,01%    - 3      - 25 

12 Indeks basisbehov 0,0189 * 1,3118 =   0.59%   296   2 219 

13 Innvandrere 6-15 år 0,0071 * 1,2934 =   -0,36%   -179  -1 344 

14 Dødelighetskriterium 0,0451 * 1,1273 =    0,57%    288  2 163 

16 Barn 0-15  m enslig 

forsørger 

0,0164 * 1,1462 =    0,24%    120    903 

17 Lavinntektskriteriet 0,0103 * 0,8595 =    -0,14%   - 73   -545 
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18 Uføre 18-49 år 0,0065 * 1,3077 =     0,20%   100    753 

20 Flyktninger uten 

integreringstilskudd 

0,0084 * 0,5752 =    -0,36%  -179 - 1 344 

21 Opphopingsindeks 0,0096 * 0,5466 =    -0,44% -218 -1 639 

22    Aleneboende 30-66                    0,0189           *   0,9148      =   - 0,14%  - 68   - 513 

23 Pu- 16 år og over 0,0483 * 1,6235 =     3,01% 1 511 11 342 

24 Ikke gifte 67 år og over 0,0451 * 1,1512 =     0,68%   342   2 567   

25 Barn 1 år uten kontanstøtte 0,0173 * 0,8286 =    -0,30% -149  -1 116 

26 Innbyggere med høyere utd. 0,019  * 0,8403 =  -  0,30%  -152 -1 142 

 Sum 1,000  1,03240      3,24% 1 626 12 203 

Landsgjennomsnittet = 1,0000. 

Alstahaug kommune får  12 203 000 i utgiftsutjevning for 2018. 

 

Distriktstilskudd Nord-Norge  

 Distriktstilskudd Nord-Norge gis til kommuner i Nord-Norge. 

Tilskuddet går til alle kommuner i Namdalen og de tre nordligste fylkene og gis som en sats 

per innbygger. Satsen differensieres mellom ulike områder. I tillegg gis det et 

småkommunetillegg til kommuner med under 3 200 innbyggere. Dette tillegget gis med en 

sats per innbygger, som differensieres etter distriktsindeksen. 

Distriktsindeksen måler graden av distriktsutfordringer i en kommune og består av ulike 

indikatorer som måler forskjeller i geografi, demografi, arbeidsmarked og levekår.   

Regionalpolitisk  tilskudd  12 702 000 kr 

 

Inntektsgarantiordningen (INGAR) 

 Endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet kan for 

enkeltkommuner føre til brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste.   

Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme kommunene mot slike endringer. 

Ordningen er utformet slik at ingen kommune skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år til 

det neste som er lavere enn 400 kroner under veksten på landsbasis, målt i kroner per 

innbygger. 

Ordningen finansieres ved et likt trekk per innbygger i alle landets kommuner. 
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Endringer som omfattes av inntektsgarantiordningen er strukturelle endringer i 

inntektssystemet, innlemming av øremerkede tilskudd, endringer i befolkningstall og 

kriteriedata, og endringer i regionalpolitiske tilskudd. 

Endringer i skjønnstilskuddet, veksttilskuddet og i skatteinntektene eller skatteutjevningen 

inngår ikke i beregningsgrunnlaget for inntektsgarantiordningen. 

Veksten i rammetilskuddet fra 2017 til 2018 er på landsbasis 704 kroner per innbygger. Dette 

innebærer at at kommuner som har en vekst i rammetilskuddet som er lavere enn 304 kroner 

per innbygger, vil bli kompensert opp til denne vekstgrensen. 

Alstahaug kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2017 til 2018 er 1 397 kroner per 

innbygger, og kommunen får derfor 0 kroner per innbygger gjennom 

inntektsgarantiordningen. 

Alle kommuner er med på å finansiere inntektsgarantiordningen og blir trukket med et likt 

beløp per innbygger i innbyggertilskuddet. For 2018 er trekket på -71  kroner per innbygger 

 

Inntektsgarantitilskudd til Alstahaug kommune 

Inntektsgarantitilskudd per innbygger 0 kr 

Finansiering per innbygger -71 kr 

Inntektsgarantitilskudd, inkl. finansiering per innbygger -71 kr 

Inntektsgarantitilskudd, inkl. finansiering totalt -71* 7 507 innbyggere 

= -537 000 kr 

Tilskudd med særskilt fordeling  

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

fordeling.  

Saker med særskilt fordeling for Alstahaug kommune:  

Enkeltsaker Fordeling beløp 

Inndelingstilskudd               0 kr    

Helsestasjon/ skolehelsetjeneste 1 034 000 kr 

 Overgangsordning kommuner som slår seg sammen               0 kr 

Frivillighetssentraler    392 000 kr 

Særskilte saker enkeltkommuner               0 kr 

Sum tilskudd med særskilt fordeling Alstahaug kommune 1 426 000 kr 
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Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler 

Enkelte kommuner har elever i statlige og private grunnskoler. Disse elevene har ikke 

kommunene utgifter for. Trekkordningen for statlige og private skoler medfører at kommuner 

med elever i statlige og private skoler trekkes et gitt beløp per elev for de elevene kommunene 

ikke yter grunnskoletjenester til. Summen av trekk fra kommuner med elever i statlige og 

private skoler fordeles ut igjen til alle landets kommuner etter kommunenes andel av beregnet 

utgiftsbehov (kostnadsnøkkelen). Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler 

omfordeler midler fra kommuner med mange elever i statlige og private skoler til kommuner 

med få eller ingen elever i statlige og private skoler. 

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

Alstahaug kommune har ingen elever i statlige og private skoler og blir trukket 0 kroner. 

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

følgende måte: 

Landssum            x        Kommunens andel av utgiftsbehovet  = Tilbakeført beløp 

1 851 383  760    x                    0,00147                                    =     2 719 000 

 

Skjønnstilskudd  

Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke 

fanges opp i den faste delen av inntektssystemet.  

Det samlede skjønnstilskuddet for kommunene er satt til 1 701 000 000 kroner i 2017.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter de fylkesvise rammene, mens 

fylkesmannen foretar fordelingen til den enkelte kommune. I tillegg til fordelingen som vises 

under, er det satt av fylkesvise rammer for skjønnstilskudd til fordeling gjennom året. 

 

Skjønnstilskudd til Alstahaug kommune = 3 895 000 kroner  

Totalt rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning                         2018                                

Innbyggertilskudd                                                                         178 111 000                    

Utgiftsutjevning                                                                              12 203 000                        

Nord-Norge                                                                                     12 702 000                      

INGAR                                                                                              - 537 000                          

Tilskudd med særlig fordeling                                                           1 426 000                        

Statlige og frittstående skoler                                                            2 719 000                        
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Skjønnstilskuddet                                                                              3 895 000                        

Kompensasjon for ufrivillig alene                                                     2 233 000                         

Totalt rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning                              212 753 000                     

 

 

  

2.4 Skatt og inntektsutjevning 
  

Skatt 

Forslag til kommunale og fylkeskommunale skattører er fremmet i St.prp. nr. 1 (2017-2018) 

Skatte-, avgifts- og tollvedtak.   

 

Skatt for Alstahaug er for 2018 beregnet til   181 543 000 kroner.  

 

Inntektsutjevning 

Skatteutjevningen jevner delvis ut forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. 

Skatteutjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige 

skatteytere og naturressursskatt fra kraftforetak. 

Kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet blir kompenserte for 60 pst. av 

differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med 

skatteinngang over landsgjennomsnittet blir trukket for 60 pst. av differansen mellom egen 

skatteinngang og landsgjennomsnittet. 

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

for 35 pst. av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 pst. av landsgjennomsnittet. 

Finansieringen  av tilleggskompensasjonen skjer ved at hver kommune blir trukket med et likt 

beløp pr.  innbygger. 

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

som skatteinngangen foreligger og trukket eller tillegg i skatteutjamninga blir avregnet mot 

kommunens utbetaling av rammetilskudd. Endelig fordeling av rammetilskuddet  til 

kommunene vil ikke være klar før i februar 2019, når endelige skattetall for 2018 foreligger.  

Netto inntektsutjevning er for Alstahaug kommune i 2018 beregnet 30 363 000  kroner med 

skatteinngang stor kr. 181 547 000. 
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OPPSUMMERING  SKATT OG RAMMETILSKUDD (avrundet) 

Rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning     212 753 000 

Skatt på inntekt og formue                            181 547 000 

Netto inntektsutjevning                                        30 363 000 

Sum (avrundet)                                          424 700 000 

 

2.5 Utgiftsforutsetninger 

Lønnsvekst. 

I statsbudsjettet er det beregnet en årslønnsvekst på 3,0  % som det er tatt utgangspunkt i her. 

Lønnveksten er budsjetter på de enkelte lønnsarter. 

  

Prisvekst  

I Statsbudsjettet antar at prisene (konsumprisindeksen) vil øke med 2,5  prosent i 2018. 

Pensjonsutgifter 

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

Pensjonskasse om forventede pensjonskostnader i 2018.  Anslagene er basert på forventninger 

om rente, avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Amortiseringstiden for nye premieavvik er  

redusert til 7 år. Kommunen vil bl.a.  derfor få økte pensjonskostnader i årene  framover. 

Økningen er iflg. anslag fra våre livselskaper,  Kommunal Landspensjonskasse og Statens 

Pensjonskasse.   

 

 2018 2019 2020 2021 

Pensjonsutgifter 

samlet 

46 590 000 49 802 000 53 118 000 58 111 000 

 

2.6 Oversikt over finansområdet 
 

Frie inntekter 

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er budsjettert for 2018 med i henhold til spesifikasjon 

under avsnitt 2.1. Videre beregninger er gjort med bakgrunn i KS sin prognosemodell. 

Det stipuleres et tap  i forhold til demografi på 3,1 millioner kroner grunnet at reduksjonen i 

de yngre årsklasser er større enn veksten i de eldre årsklasse. 
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Videre er det beregnet et tap i skjønnsmidler på 2 millioner kroner  grunnet lavere barnevernsutgifter. Det er 

også forutsatt at statlige skjønnsmidler som kommunen har mottatt fordi kommunen er ansett som å stå ufrivillig 

alene etter kommunereformen, ikke blir videreført. Dette gir 2,2 millioner kroner mindre i overføringer. 

  2018 2019 2020 2021 

Rammetilskudd 212 753 000 205 453 000 205 453 000 204 754 000 

Inntektsutjevning   30 363 000     30 363 000   30 363 000   30 496 000 

Skatt 181 547 000 181 547 000 181 547 000 182 338 000 

Sum frie inntekter 424 663 000 417 363 000 417 363 000 417 588 000 
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Eiendomsskatt 

Eiendomsskatt er budsjettert med forutsetning om 7 promille for næring og 5,0 promille for 

private. Det ble foreslått endringer i promillesats i perioden for private fra 4,5 promille til 5 

promille. Kommunestyret forkastet forslaget og følgelig er promillesatsen uendret. 

 R2016 B2017 B2018 ØP2019 ØP2020 ØP2021 

Eiendomsskatt verker og 

bruk  

10 505 261 11 300 000 11 800 000  11 800 000 11 800 000 11 800 000 

Eiendomsskatt annen fast 

eiendom 

16 391 620  17 581 000 17 500 00 17 742 00 17 985 00 18 228 00 

SUM 27 434 337 28 881 000 29 300 000 29 542 000 29 785 000 30 028 000 

 

 

Avskrivinger 

For å gi et bilde av de utgifter som er relatert til selvfinansierende investeringer er disse 

utgiftsført på de enkelte ansvarssteder og inntektsført på ansvarssted 8099.  Føringene er 

tekniske og gir derfor ingen resultateffekt.  Endringer sammenheng med endring i 

kapitalkostnader innen VA-området. 

 

 2018 2019 2020 2021 

Motpost 

avskrivinger 

25 939 734 26 383 723 26 837 728 26 837 728 

 

 

 

Renter 

 B 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021 

Renteutgifter 16 229 000  17 641 676 22 486 273 24 577 081 

Fakturagebyr    250 000   250 000      250 000   250 000 

Renteinntekter 1 900 000  1 900 000   1 900 000 1 900 000 

SUM 14 079 000 15 491 676 20 336 273 22 427 081 
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Det er her lagt til grunn en rente de rentebindinger kommunen har i 2018 og forslag til 

budsjettrente fra Kommunalbanken i ØP-perioden. 

årstall rente 

2018 1,45 

2019 1,65 

2020 2,15 

2021 2,28 

 

Det er rentebinding på ca. 45 % av låneporteføljen.  Fordelingen er innenfor rammene av 

vedtatt Finansreglement. For ny investeringstiltak er det lagt til grunn en rente på 2,5 % som 

er noe i underkant av 10-årsrenten i Kommunalbanken. 

Det er videre budsjettert med kr. 250 000 i fakturagebyr og kr. 1 900 000 i renteinntekter 

basert på erfaringstall. 

 

Utbytte 

Kommunen har mottatt ca. 3,737 mill. kr. i ordinært utbytte fra Helgeland Kraft i 2017. I 

forslaget til budsjett og økonomiplan er derfor nivået på fremtidig utbytte satt til 2017-nivået. 

 

Helgelandskraft A/S betaler også rente og avdrag på et ansvarlig lån stort 400 mill. kr. f.o.m. 

2007.  Alstahaug kommunes andel (10,1 %) er for 2017 er på ca. 3,0  mil. kr.  Disse 

inntektene er skal etter gjeldende regelverk benyttes i investeringsbudsjettet. For 20117 er 

disse midlene primært foreslått benyttet til  tiltak som kommunen ikke har anledning til 

lånefinansiere men som skal føres i investeringsregnskapet.   

 

Det er videre budsjettert med en overføring fra Asylsøkermottaket på kr. 400 000 i 

økonomiplanperioden. 

 

Budsjettert utbytte i økonomiplanperioden: 

 R 2016 B 2017 B 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021 

Utbytte HK 3 618 000 3 737 000 3 737 000 3 737 000 3 737 000  3 737 000 

Overføring 

Asylmottaket 

   400 000    400 000    400 000    400 000    400 000    400 000 

SUM 4 017 000 4 137 000 4 137 000  4 137 000 4 137 000 4 137 000 
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Avdrag på lån 

 B 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021 

Avdrag 31 179 000  33 522 370 37 998 240 40 317 110 

 

I administrasjonssjefens forslag ble det forutsatt innfasing av betaling avdrag på i alt 8,7 

millioner kroner som kommunen i dag har avdragsutsettelse på, i løpet av ØP-perioden. Det er 

foreslått å fase dette inn med ca. 1,8 mill. kr. i 2018, ytterligere 1,8 millioner kroner i 2019 og 

det siste avdraget med 5,2 millioner i 2021. Dette forslaget ble forkastet av kommunestyret og 

dermed er det fortsatt forutsatt avdragutsettelse på ca. 200 millioner kroner i 

økonomiplanperioden. 

 

Bruk/ avsetting av disposisjonsfond 

 B 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021 

Bruk av 

disp.fond. 

       16 150 038 

Avsetting til disp 

fond 

10 434 341  5 529 221 1 350 327   

 

 

Amortiseringstiden for nye premieavviker  redusert til 7 år. Kommunen vil derfor få økte 

pensjonskostnader i årene  framover, jfr. pkt. 2.5 ovenfor.  

Amortisert premieavvik utgjorde pr. utgangen av 2016 ca. 37 millioner kroner. 

Disposisjonsfondet bør ideelt sett være større enn premieavviket, for å unngå svekket 

likviditet. 

 

Lånegjeld 

Kommunens vedtatte låneopptak, inklusive lån til videreutlån (startlån,), ekskl. 

pensjonsforpliktelser vil være ca. 888 mill.kr.  kr 31.12.2017. Lånegjelden er fordelt på ulike 

formål. 
 

Lån til selvfinansierende formål betjenes via gebyrinntekter fra innbyggerne (vann og avløp) 

eller husleieinntekter fra beboere i omsorgsboliger. Lån til andre prosjekter må finansieres av 

kommunens frie inntekter. 
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Etter det vedtatte opplegget fra kommunestyret vil lånegjelden ved utgangen av 2021 være på  

1 181 000 kr  

 

 2018 2019 2020 2021 

Lånegjeld pr. 

31.12.(mill.kr.) 

933 1072 1121 1181 

     

 

 

 

2.7 Netto driftsresultat 
 

 2018 2019 2020 2021 

 Netto 

driftsresultat i 

% av 

dr.inntektene 

1,5 0,9 0,2 -2,3 

 
Anbefalt minstenivå er 1,75 %.   Det er viktig å ha et stabilt driftsresultat som kan bidra til 

egenkapital til investeringer, styrking av likviditeten og som økonomisk buffer for å møte 

framtidige utfordringer.      
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2.8 Hovedoversikt drift 

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

 Alstahaug  

Brukerbetalinger  -18 451 533 -18 781 649 -19 166 649 -19 386 649 -19 386 649 -19 386 649 

Andre salgs- og leieinntekter  -69 905 558 -67 261 909 -69 396 003 -70 136 103 -69 970 103 -70 243 103 

Overføringer med krav til motytelse  -94 180 974 -55 080 532 -58 261 249 -57 835 249 -57 835 249 -57 835 249 

Rammetilskudd  -221 862 640 -228 280 000 -243 116 000 -235 816 000 -235 816 000 -235 250 000 

Andre statlige overføringer  -64 753 335 -75 170 420 -86 697 646 -81 197 646 -78 197 646 -76 197 646 

Andre overføringer  -2 897 484 -3 656 310 -2 531 000 -2 431 000 -2 431 000 -2 431 000 

Skatt på inntekt og formue  -172 926 767 -172 706 000 -181 547 000 -181 547 000 -181 547 000 -182 338 000 

Eiendomsskatt  -27 437 281 -28 881 000 -29 300 000 -29 542 000 -29 785 000 -30 028 000 

Andre direkte og indirekte skatter  0 0 0 0 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -672 415 572 -649 817 820 -690 015 547 -677 891 647 -674 968 647 -673 709 647 

Lønnsutgifter  361 441 043 354 366 711 377 524 745 367 310 995 356 863 495 363 664 995 

Sosiale utgifter  60 877 237 63 140 535 66 521 779 69 733 122 73 050 006 78 242 693 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i 

komm tjenesteprod  

110 895 100 99 243 801 101 673 861 99 583 372 99 429 367 99 468 867 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 

komm tjprod  

105 379 838 101 702 940 93 152 839 91 925 912 91 925 912 91 925 912 

Overføringer  34 355 351 26 357 368 26 948 937 26 757 937 26 467 937 26 467 937 

Avskrivninger  31 432 091 24 531 435 25 848 734 26 155 723 26 609 728 26 609 728 

Fordelte utgifter  -25 303 196 -24 626 592 -26 791 114 -27 171 653 -27 661 605 -27 863 605 

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  679 077 464 644 716 198 664 879 781 654 295 408 646 684 840 658 516 527 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  6 661 892 -5 101 622 -25 135 766 -23 596 239 -28 283 807 -15 193 120 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -7 367 601 -7 217 841 -7 017 841 -7 017 841 -7 017 841 -7 017 841 
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Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Gevinst på finansielle instrumenter  0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån  -16 626 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)  -7 384 227 -7 417 841 -7 217 841 -7 217 841 -7 217 841 -7 217 841 

Renteutgifter, provisjoner og andre 

finansutgifter  

15 158 291 19 245 000 16 245 000 17 657 676 22 502 273 24 593 081 

Tap på finansielle instrumenter  0 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån  27 458 452 29 103 000 31 179 000 33 522 370 37 998 240 40 317 110 

Utlån  -33 962 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  42 582 781 48 568 000 47 644 000 51 400 046 60 720 513 65 130 191 

RESULTAT EKSTERNE 

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  

35 198 554 41 150 159 40 426 159 44 182 205 53 502 672 57 912 350 

Motpost avskrivninger  -31 432 091 -24 531 435 -25 848 734 -26 155 723 -26 609 728 -26 609 728 

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  10 428 355 11 517 102 -10 649 341 -5 797 757 -1 618 863 15 881 502 

Bruk av tidligere års regnskapsmessig 

mindreforbruk  

-12 610 018 0 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond  -9 648 778 -12 558 696 -300 000 -300 000 -300 000 -16 450 038 

Bruk av bundne fond  -5 485 273 -1 255 821 -1 245 000 -1 191 464 -1 191 464 -1 191 464 

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  -27 744 069 -13 814 517 -1 545 000 -1 491 464 -1 491 464 -17 641 502 

Overført til investeringsregnskapet  615 550 0 0 0 0 0 

Dekning av tidligere års merforbruk  0 0 0 0 0 0 

Avsetninger til disposisjonsfond  12 689 596 637 415 10 434 341 5 529 221 1 350 327 0 

Avsetninger til bundne fond  2 662 056 1 660 000 1 760 000 1 760 000 1 760 000 1 760 000 

SUM AVSETNINGER (K)  15 967 202 2 297 415 12 194 341 7 289 221 3 110 327 1 760 000 

REGNSKAPSMESSIG MER- 

MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  

-1 348 512 0 0 0 0 0 
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2.9 Budsjettskjema 1A 

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

 Alstahaug  

Skatt på inntekt og formue  -172 926 767 -172 706 000 -181 547 000 -181 547 000 -181 547 000 -182 338 000 

Ordinært rammetilskudd  -221 862 640 -228 280 000 -243 116 000 -235 816 000 -235 816 000 -235 250 000 

Skatt på eiendom  -27 437 281 -28 881 000 -29 300 000 -29 542 000 -29 785 000 -30 028 000 

Andre generelle statstilskudd  -64 753 335 -75 170 420 -86 697 646 -81 197 646 -78 197 646 -76 197 646 

Sum frie disponible inntekter  -486 980 023 -505 037 420 -540 660 646 -528 102 646 -525 345 646 -523 813 646 

Renteinntekter og utbytte  -7 367 601 -7 217 841 -7 017 841 -7 017 841 -7 017 841 -7 017 841 

Renteutgifter provisjoner og andre 

finansutgifter  

15 158 291 19 245 000 16 245 000 17 657 676 22 502 273 24 593 081 

Avdrag på lån  27 458 452 29 103 000 31 179 000 33 522 370 37 998 240 40 317 110 

Netto finansinntekter/-utgifter  35 249 142 41 130 159 40 406 159 44 162 205 53 482 672 57 892 350 

Dekning av tidl års regnskm merforbruk  0 0 0 0 0 0 

Til bundne avsetninger  2 662 056 1 660 000 1 760 000 1 760 000 1 760 000 1 760 000 

Til ubundne avsetninger  12 689 596 637 415 10 434 341 5 529 221 1 350 327 0 

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk  -12 610 018 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger  -9 648 778 -12 558 696 -300 000 -300 000 -300 000 -16 450 038 

Bruk av bundne avsetninger  -5 485 273 -1 255 821 -1 245 000 -1 191 464 -1 191 464 -1 191 464 

Netto avsetninger  -12 392 417 -11 517 102 10 649 341 5 797 757 1 618 863 -15 881 502 

Overført til investeringsbudsjettet  615 550 0 0 0 0 0 

Til fordeling drift  -463 507 748 -475 424 363 -489 605 146 -478 142 684 -470 244 111 -481 802 798 

Sum fordelt til drift fra skjema 1B  462 159 236 475 424 363 489 605 146 478 142 684 470 244 111 481 802 798 

Merforbruk/mindreforbruk  -1 348 512 0 0 0 0 0 
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2.10 Budsjettskjema 1B Fordelt til drift 

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

 Politisk utvalg  

Sum utgifter  2 652 592 2 502 140 3 117 267 3 317 267 3 117 267 3 317 267 

Sum inntekter  -69 537 -42 000 -42 000 -42 000 -42 000 -42 000 

Netto utgift  2 583 055 2 460 140 3 075 267 3 275 267 3 075 267 3 275 267 

 Rådmannen  

Sum utgifter  2 971 684 3 378 248 2 424 659 -1 575 341 -1 575 341 -1 575 341 

Sum inntekter  -727 686 -875 000 -875 000 -875 000 -875 000 -875 000 

Netto utgift  2 243 998 2 503 248 1 549 659 -2 450 341 -2 450 341 -2 450 341 

 IKT  

Sum utgifter  11 611 366 10 166 047 10 435 683 10 435 683 10 435 683 10 435 683 

Sum inntekter  -6 892 097 -4 648 202 -4 998 202 -4 998 202 -4 998 202 -4 998 202 

Netto utgift  4 719 269 5 517 845 5 437 481 5 437 481 5 437 481 5 437 481 

 Personalkontoret  

Sum utgifter  9 519 660 9 498 589 10 392 578 9 815 578 9 536 578 8 980 578 

Sum inntekter  -2 456 408 -2 178 051 -2 178 669 -2 178 669 -2 178 669 -2 178 669 

Netto utgift  7 063 252 7 320 538 8 213 909 7 636 909 7 357 909 6 801 909 

 Økonomiavdelingen  

Sum utgifter  8 944 756 8 788 898 8 754 057 8 754 057 8 754 057 8 754 057 

Sum inntekter  -5 353 634 -4 926 895 -4 805 657 -4 805 657 -4 805 657 -4 805 657 

Netto utgift  3 591 122 3 862 003 3 948 400 3 948 400 3 948 400 3 948 400 

 Bygg og eiendom  

Sum utgifter  51 897 444 50 242 468 52 563 531 49 633 531 50 433 531 50 433 531 
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Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Sum inntekter  -17 427 372 -15 287 450 -15 823 450 -15 697 450 -15 697 450 -15 697 450 

Netto utgift  34 470 072 34 955 018 36 740 081 33 936 081 34 736 081 34 736 081 

 Adm.undervisning og barnehage  

Sum utgifter  3 918 588 3 649 022 3 706 292 3 406 292 2 956 292 2 956 292 

Sum inntekter  -366 375 -410 000 -375 000 -375 000 -375 000 -375 000 

Netto utgift  3 552 213 3 239 022 3 331 292 3 031 292 2 581 292 2 581 292 

 Sandnes barnehage  

Sum utgifter  7 349 103 6 698 417 7 398 435 7 398 435 7 398 435 7 398 435 

Sum inntekter  -1 809 270 -1 339 000 -1 339 000 -1 339 000 -1 339 000 -1 339 000 

Netto utgift  5 539 833 5 359 417 6 059 435 6 059 435 6 059 435 6 059 435 

 Stamnes barnehage  

Sum utgifter  4 231 441 4 253 626 4 739 106 4 739 106 4 739 106 4 739 106 

Sum inntekter  -1 157 229 -860 000 -780 000 -780 000 -780 000 -780 000 

Netto utgift  3 074 212 3 393 626 3 959 106 3 959 106 3 959 106 3 959 106 

 Ura barnehage  

Sum utgifter  8 263 564 8 277 245 8 588 484 8 588 484 8 588 484 8 588 484 

Sum inntekter  -1 993 222 -1 775 000 -1 755 000 -1 755 000 -1 755 000 -1 755 000 

Netto utgift  6 270 342 6 502 245 6 833 484 6 833 484 6 833 484 6 833 484 

 Barnehager generelt  

Sum utgifter  5 145 888 4 956 690 5 090 164 5 090 164 4 490 164 4 490 164 

Sum inntekter  -898 154 -794 000 -794 000 -794 000 -794 000 -794 000 

Netto utgift  4 247 734 4 162 690 4 296 164 4 296 164 3 696 164 3 696 164 

 Ikke kommunale barnehager  
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Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Sum utgifter  33 773 312 36 610 000 34 310 000 34 310 000 34 310 000 34 310 000 

Sum inntekter  -2 625 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

Netto utgift  33 770 687 36 760 000 34 460 000 34 460 000 34 460 000 34 460 000 

 Skoler generelt  

Sum utgifter  8 986 967 5 897 775 8 460 782 5 983 782 -8 450 218 -8 608 218 

Sum inntekter  -4 583 087 -3 340 000 -5 540 000 -5 540 000 -5 540 000 -5 540 000 

Netto utgift  4 403 880 2 557 775 2 920 782 443 782 -13 990 218 -14 148 218 

 Bjarnetjønna skole  

Sum utgifter  26 515 732 24 541 918 24 408 600 24 628 600 24 628 600 24 628 600 

Sum inntekter  -4 038 879 -2 399 193 -2 949 193 -3 169 193 -3 169 193 -3 169 193 

Netto utgift  22 476 853 22 142 725 21 459 407 21 459 407 21 459 407 21 459 407 

 Sandnes barneskole  

Sum utgifter  17 124 641 15 856 342 17 177 767 17 177 767 17 177 767 17 177 767 

Sum inntekter  -1 524 036 -1 821 556 -1 821 556 -1 821 556 -1 821 556 -1 821 556 

Netto utgift  15 600 605 14 034 786 15 356 211 15 356 211 15 356 211 15 356 211 

 Sandnessjøen ungdomsskole  

Sum utgifter  25 275 629 24 759 341 25 618 732 25 618 732 25 618 732 25 618 732 

Sum inntekter  -2 374 055 -1 667 000 -1 667 000 -1 667 000 -1 667 000 -1 667 000 

Netto utgift  22 901 574 23 092 341 23 951 732 23 951 732 23 951 732 23 951 732 

 Søvik oppvekstsenter  

Sum utgifter  14 885 446 14 459 198 14 460 463 14 460 463 14 460 463 14 460 463 

Sum inntekter  -2 790 617 -1 780 180 -1 665 180 -1 665 180 -1 665 180 -1 665 180 

Netto utgift  12 094 829 12 679 018 12 795 283 12 795 283 12 795 283 12 795 283 
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Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

 Tjøtta oppvekstsenter  

Sum utgifter  8 156 636 7 614 908 7 561 704 7 561 704 7 561 704 7 561 704 

Sum inntekter  -921 285 -321 000 -321 000 -321 000 -321 000 -321 000 

Netto utgift  7 235 351 7 293 908 7 240 704 7 240 704 7 240 704 7 240 704 

 Ura skole  

Sum utgifter  17 377 327 16 136 558 17 295 355 17 295 355 17 295 355 17 295 355 

Sum inntekter  -2 852 663 -1 468 720 -1 518 720 -1 518 720 -1 518 720 -1 518 720 

Netto utgift  14 524 664 14 667 838 15 776 635 15 776 635 15 776 635 15 776 635 

 Voksenopplæring  

Sum utgifter  13 667 193 12 906 324 11 025 893 11 025 893 11 025 893 11 025 893 

Sum inntekter  -9 150 686 -9 490 000 -7 605 000 -7 605 000 -7 605 000 -7 605 000 

Netto utgift  4 516 507 3 416 324 3 420 893 3 420 893 3 420 893 3 420 893 

 Kulturskolen  

Sum utgifter  4 857 836 4 987 440 5 017 523 5 017 523 5 017 523 5 017 523 

Sum inntekter  -2 325 441 -2 273 000 -2 273 000 -2 273 000 -2 273 000 -2 273 000 

Netto utgift  2 532 395 2 714 440 2 744 523 2 744 523 2 744 523 2 744 523 

 PP-tjenesten  

Sum utgifter  7 411 562 6 699 592 7 181 018 7 181 018 7 181 018 7 181 018 

Sum inntekter  -4 185 597 -3 921 000 -4 630 000 -4 630 000 -4 630 000 -4 630 000 

Netto utgift  3 225 965 2 778 592 2 551 018 2 551 018 2 551 018 2 551 018 

 Kultur  

Sum utgifter  23 944 517 20 450 841 23 063 109 22 932 109 22 932 109 22 932 109 

Sum inntekter  -15 070 415 -11 329 073 -12 769 073 -12 769 073 -12 769 073 -12 769 073 
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Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Netto utgift  8 874 102 9 121 768 10 294 036 10 163 036 10 163 036 10 163 036 

 Bosetting av mindreårige flyktninger  

Sum utgifter  21 091 238 19 669 370 22 305 865 22 305 865 19 305 865 19 305 865 

Sum inntekter  -26 361 051 -26 593 370 -32 568 925 -32 568 925 -32 568 925 -32 568 925 

Netto utgift  -5 269 813 -6 924 000 -10 263 060 -10 263 060 -13 263 060 -13 263 060 

 Helse  

Sum utgifter  48 712 632 45 004 499 46 489 626 44 789 626 44 789 626 44 789 626 

Sum inntekter  -18 241 281 -13 389 700 -15 139 700 -13 539 700 -13 539 700 -13 539 700 

Netto utgift  30 471 351 31 614 799 31 349 926 31 249 926 31 249 926 31 249 926 

 Nav Alstahaug  

Sum utgifter  39 318 268 39 840 878 39 143 011 38 143 011 37 143 011 37 143 011 

Sum inntekter  -34 795 503 -34 400 000 -30 400 000 -26 400 000 -23 400 000 -21 400 000 

Netto utgift  4 522 765 5 440 878 8 743 011 11 743 011 13 743 011 15 743 011 

 Barne- og ungdomsvern  

Sum utgifter  21 733 982 23 700 000 18 526 309 18 526 309 18 526 309 18 526 309 

Sum inntekter  -1 145 152 0 0 0 0 0 

Netto utgift  20 588 830 23 700 000 18 526 309 18 526 309 18 526 309 18 526 309 

 Pleie og omsorg  

Sum utgifter  87 797 789 86 352 293 89 742 870 91 242 870 100 057 370 107 371 870 

Sum inntekter  -20 657 390 -18 136 000 -18 386 000 -18 386 000 -18 386 000 -18 386 000 

Netto utgift  67 140 399 68 216 293 71 356 870 72 856 870 81 671 370 88 985 870 

 Tjeneste for funksjonshemmede  

Sum utgifter  58 773 985 54 317 292 69 258 056 69 158 056 69 158 056 69 158 056 
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Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Sum inntekter  -19 065 570 -16 394 000 -25 459 757 -25 459 757 -25 459 757 -25 459 757 

Netto utgift  39 708 415 37 923 292 43 798 299 43 698 299 43 698 299 43 698 299 

 Brann og beredskap  

Sum utgifter  10 710 018 10 574 427 11 106 956 11 106 956 11 106 956 11 106 956 

Sum inntekter  -3 096 797 -2 655 300 -3 023 464 -2 969 928 -2 969 928 -2 969 928 

Netto utgift  7 613 221 7 919 127 8 083 492 8 137 028 8 137 028 8 137 028 

 Kommunalteknisk avdeling  

Sum utgifter  60 169 628 54 405 490 55 028 184 54 270 934 54 270 934 54 295 434 

Sum inntekter  -51 627 588 -47 879 542 -49 611 345 -49 490 884 -49 779 836 -49 779 836 

Netto utgift  8 542 040 6 525 948 5 416 839 4 780 050 4 491 098 4 515 598 

 Plansektor  

Sum utgifter  11 221 213 11 508 394 12 262 804 12 210 804 12 411 804 12 627 804 

Sum inntekter  -8 643 966 -8 077 599 -9 154 897 -9 695 997 -10 130 997 -10 605 997 

Netto utgift  2 577 247 3 430 795 3 107 907 2 514 807 2 280 807 2 021 807 

 Landbruk og miljø  

Sum utgifter  4 510 441 2 982 250 3 271 852 2 971 852 2 971 852 2 971 852 

Sum inntekter  -2 438 397 -901 270 -995 639 -1 395 639 -995 639 -995 639 

Netto utgift  2 072 044 2 080 980 2 276 213 1 576 213 1 976 213 1 976 213 

 Næringsarbeid  

Sum utgifter  3 469 387 2 743 160 2 813 811 2 313 811 2 313 811 2 313 811 

Sum inntekter  -902 731 -1 009 797 -1 092 110 -1 092 110 -1 092 110 -1 092 110 

Netto utgift  2 566 656 1 733 363 1 721 701 1 221 701 1 221 701 1 221 701 

 Tilskudd interkommunale selskap  



 

 

  Økonomiplan 2018-2021 | Alstahaug kommune 43 av 116 

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Sum utgifter  10 599 453 14 680 466 10 926 349 13 626 765 16 653 649 21 646 336 

Sum inntekter  -154 630 320 876 -79 124 -79 124 -79 124 -79 124 

Netto utgift  10 444 823 15 001 342 10 847 225 13 547 641 16 574 525 21 567 212 

 

DEL 3 DRIFTSBUDSJETT 2018 ENHETSNIVÅ 

 

3.1 Stab, støttefunksjoner, politiske utvalg mv  
 

Politisk utvalg  

Regnskap og budsjett politisk utvalg 

Beskrivelse Regnskap 

2016 

Budsjett 

2017 

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

Budsjett 

2020 

Budsjett 

2021 

 Politisk utvalg  

Sum 

utgifter  

2 652 592 2 502 140 3 117 267 3 317 267 3 117 267 3 317 267 

Sum 

inntekter  

-69 537 -42 000 -42 000 -42 000 -42 000 -42 000 

Netto utgift  2 583 055 2 460 140 3 075 267 3 275 267 3 075 267 3 275 267 

 

 

Ressursinnsats  

Politisk utvalg har blitt endret til eget gruppeansvar.  

 Sekretærtjeneste for div. politiske utvalg, bl.a.: kommunestyre, formannskap, 

valgstyre, planutvalg, klagenemnd, naturressursutvalg, eldreråd, råd for likestilling av 

mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

 

Personellinnsats  

Området har 100 % stilling i form av formannskapssekretærfunksjonen.  

 

ØP 2018 - 2021:  

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

Dette har tatt lengre tid enn planlagt, men er nå på plass.  
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I økonomiperioden var det lagt inn en inntjening på porto med kr 200 000 i forbindelse med 

innføring av programmet «SvarUt». Dette er ikke helt implementert blant ansatte enda, og er 

derfor ikke en fullstendig innsparing på.  

 

Det er foreslått å legge ned infotorget fra 2020. Med ny teknologi vil en kunne gi interne og 

eksterne kunder gode tjenester. 

 

 

 

Rådmannens kontor  

 

Regnskap og budsjett rådmannens kontor 

Beskrivelse Regnskap 

2016 

Budsjett 

2017 

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

Budsjett 

2020 

Budsjett 

2021 

 Rådmannen  

Sum utgifter  2 971 684 3 378 248 2 424 659 2 424 659 2 424 659 2 424 659 

Sum inntekter  -727 686 -875 000 -875 000 -875 000 -875 000 -875 000 

Netto utgift  2 243 998 2 503 248 1 549 659 1 549 659 1 549 659 1 549 659 

 

Ansvarssted 1100 består av personalressurs til administrasjonssjef. Utgifter til 

bedriftshelsetjeneste er også budsjettert på dette området, samt post for øvrige tilfeldige 

inntekter og utgifter. 

 

 

 

Personal/lønn/info/kantine/AMU 

 

Regnskap og budsjett personal/lønn/kantine 

Beskrivelse Regnskap 

2016 

Budsjett 

2017 

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

Budsjett 

2020 

Budsjett 

2021 

 Personalkontoret  

Sum utgifter  9 519 660 9 498 589 10 392 578 10 115 578 9 836 578 9 280 578 

Sum inntekter  -2 456 408 -2 178 051 -2 178 669 -2 178 669 -2 178 669 -2 178 669 

Netto utgift  7 063 252 7 320 538 8 213 909 7 936 909 7 657 909 7 101 909 
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Info/arkiv dekker flg. arbeidsområder:  

 Skranketjeneste/informasjonstjeneste  

 Sentralbordtjeneste  

 Post/arkivtjeneste  

 Kopitjeneste  

 Kassafunksjon  

 Ass. adm. sjef sluttet 31.10.17. Ble erstattet av HR- Sjef som tiltrådte 1.11.17. 

 Sikkerhetsansvarlig (dokumentbehandling)  

 Personvernleder i HALD 

Personellinnsats  

 Sekretariat/info/arkiv har 4,9 stillinger. Fordelt på 7 ansatte.  

 Personal/lønn: 3 årsverk på lønn, og 2 årsverk på personal.  

 Frikjøp tillitsvalgte: 120 % ansvar 1200  

 Frikjøp hovedverneombud 20 % stilling.  

 Frikjøp Utdanningsforbundet 60 % 

Dette belastes personal 180 % og AMU 20 %. 

 

Dønna kommune dekker 60 % av et årsverk på lønn, med bakgrunn i at Alstahaug kommune 

kjører lønn for dem.  45 % stilling på info dekkes av NAV.  

 

Framtidige utfordringer  

Personalkontoret / lønn fikk en utøkning på 50 % stilling sommeren 2017 for å få ned 

kostanden ved sykefraværet og sikre at refusjonskravene kommer inn.  

Det er i dag for lite personalressurser for å få gjort alle arbeidsoppgavene som normalt 

tilligger en personalavdeling og sikre utførelser av tjenester av forsvarlig og god kvalitet. 

Lønns- og personalavdelingen leverer tjenester innen følgende hovedområder: 

 Lønn 

 Overordna HMS 

 Pensjon 

 Forhandlinger 

 Rekruttering/ansettelser/oppsigelser 

 Kompetanseutvikling 

 Veiledning av ledere på lovverk og dataverktøy 

 Overordna sykefraværsoppfølging/nærværsarbeid 

 Personalsaker 

 

Alstahaug kommune er en stor bedrift med ca. 600 fast ansatte. De kjøres ut ca 1430 

lønnsutbetalinger hver måned for 8 selskap inkludert Alstahaug og Dønna. Lønnsbudsjett 

utgjør ca. 2/3 av budsjettet.  

Dette innebærer at en god forvaltning innen personal og lønn er viktig.  

En vil anbefale at det satses på følgende i 2018:  

 Implementering av ny og revidert beredskapsplan.  

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

gode resultater.  

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

ansatte og forbedring av økonomi.  

 Revisjon av reglement og retningslinjer  

 Oppfølging av og å effektivisere HMS-arbeidet  

 

ØP 2018 - 2021:  

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. 

Det er i dag ansatt en person som skal følge opp dette og bistå ledere i sykefraværarbeidet og 

søke om refusjon innen fristen til NAV. Det antas å ha en innsparingseffekt på ca 700 000 kr 

pr år fra 2018. 

I økonomiplanen for 2018–2021 er det lagt inn følgende tiltak til innsparing på 

stab/støttefunksjoner og IKT:  

 

Et nedtrekk i 3 stillinger over tre år fra 2019. På grunn av refusjon og innbetalinger fra andre 

kommuner tilsvarer dette 2,5 stilling i kostnader for Alstahaug kommune. 

 

Konsekvenser: 

Tiltaket med nedtrekk i stillinger vil berøre infotorg, IKT og personalkontoret. 

Nedtrekk i stillinger i stab/støttefunksjoner tilsvarer ca 30 % reduksjon i stillinger totalt. 

Ved utfasing av infotorget må kommunen ha gode løsninger som er implementert i 

organisasjonen slik at man på en god og trygg måte kan ivareta servicen til kommunens 

innbyggere. Selv om stillingsnedtrekket er lagt over tre år vil dette få store konsekvenser for 

servicen mot kommunens innbyggere så vel som kommunens egen ansatte. Svært sårbart blir 

det når infotorget legges ned samtidig som man legger ned stillinger som kan ivareta 

funksjonen denne representerer inn i en ny epoke. Deler av stillingene blir i dag finansiert av 

refusjoner. Store tap av ressurser i forhold til kostnader. 

Prosjektet digital fremtid vil falle bort eller bli en sekkepost. Dette vil medføre at det vil ta 

lengre tid før det implementeres. 

Arkiv har en stor belastning allerede i dag med post inn som skal fordeles til saksbehandler. 

Kutt vil medføre lengre saksbehandlingstid for kommunens innbyggere, og kan ha følger for 

inntekt til kommunen. Opphopning av arbeidsoppgaver her har en negativ effekt for 

lønnsutbetalinger og oppfølging av personalsaker da dokumenter ikke kommer inn i det 

digitale arkivet. 
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Med stor fokus fremover på å få ned sykefravær og kostnader vedrørende dette, i tillegg til 

manglende innkommende refusjoner, har kommunen nå satset med en stilling som vil 

finansiere seg selv. Man forventer effekter allerede i 2018. Da denne nå er vedtatt redusert fra 

2021 vil konsekvensene bli tap av inntekt. Det vil ikke utover lønnskjøringer, tilsetninger og 

bistand i forb med dette være ressurser som vil kunne gi veiledning til enhetsledere og følge 

opp refusjonskrav til NAV.  

 

 

IKT  

Budsjett/regnskap IKT 

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

 IKT     

Sum utgifter  11 611 000 10 166 000 10 166 000 10 166 000 10 166 000 10 166 000 

Sum inntekter  -6 892 000 -4 648 000 4 648 000 4 648 000 4 648 000 4 648 000 

Netto utgift  4 719 000 5 518 000 5 518 000 5 518 000 5 518 000 5 518 000 

 

HALD samarbeid 

Herøy-, Alstahaug-, Leirfjord-, og Dønna kommune samarbeider om felles IKT-tjeneste. 

Samarbeidet er regulert i avtale «Samarbeidsavtale IKT» og «SLA-avtale». 

Samarbeidsavtalen er basert på vertskommuneprinsippet med Alstahaug kommune som 

vertskommune. Utgiftene fordeles etter en fast nøkkel. 

Som en konsekvens av at Leirfjord kommune melder seg ut av økonomisamarbeidet vil 

sannsynligvis IKT-samarbeidet også avsluttes. Dette fordi økonomi/personal systemene er tett 

integrert med alle fagsystemer. Det vil være svært vanskelig og arbeidskrevende å 

tilpasse/drifte dette mot et annet system som ligger i en annen kommune. Dette vil også være 

belastende, med hensyn til ressursinnsats, for de andre kommunene i samarbeidet.  

 

Personalinnsats 

Enheten har 4,5 årsverk + to lærlinger. Enheten har vaktordning som medfører vakt hver 

fjerde uke. 

 

Kommunen har egen infrastruktur på datarommet som driftes av enhetens IKT-konsulenter. I 

tillegg benyttes det eksterne leverandører på support i skolene. Leverandører av fagprogram 

leverer support og konsulentbistand på egne applikasjoner internt hos kommunen. For noen 

applikasjoner også i skyen da kommunen har flere skyløsninger. 
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Framtidige utfordringer 

 Tilrettelegge for Digitaliseringsstrategien 

 Vedlikeholde og sikre stabil drift av datasystemene 

 Innføre nytt telefoni system i HALD 

 Erstatte inntektene fra Leirfjord kommune 

,  

Bygg/Eiendom 

 

Budsjett/regnskap 

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2010 Budsjett 2021 

Bygg/Eiendom,     

Sum utgifter  50 789 385 49 287 718 51 338 781 
51 338 781 51 338 781 51 338 781 

Sum inntekter  -16  319 313 -14 332 700 14 742 700 
14 742 700 14 742 700 14 742 700 

Netto utgift  34 470 072 34 955 018 36 596 081 
36 596 081 36 596 081 36 596 081 

 

2017 

Enheten utfører: 

 Byggherreansvar og prosjektledelse ved gjennomføring av kommunale byggeprosjekt. 

 Drift og forvaltning av kommunale bygg og eiendommer 

 Saksbehandling for tilskudd og startlån på vegne av Husbanken 

 Boligpolitisk handlingsplan 

 Bistå andre kommunale enheter med prosjektutredning og planlegging 

 

Personalinnsats 

Enheten har 30 årsverk fordelt på:  

 Rengjøringspersonell 

 Driftspersonell bygg 

 Boligkontor 

 Adm/ Prosjektledelse 
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Framtidige utfordringer 

 Tilrettelegge for en større grad av rutinebasert vedlikehold 

 Innføre automatiske driftssystem (SD- Basert drift) 

 Øke kompetansen til ansatte 

 Vedlikeholde og sikre stabil driftsrammer for alle formålsbygg 

 Modernisere og framskaffe tilstrekkelige boliger for kommunale formål 

 Videreutvikle driftsavtalene og skape forutsigbarhet for brukere av kommunale 

bygg 

 Fortsette å bygge kompetanse innenfor offentlig anskaffelse og 

prosjektgjennomføring. 

 Utvikle og samarbeide med andre kommuner på bygg forvaltning, anskaffelse og 

drift. 

 

 

Særlige driftstiltak som er synligjort i omstillingsprosjektet og som vil gi virkning på driften 

innenfor bygg og Eiendom. Tiltakene ventes sluttført i 2018: 

 

 Innføring av gjengs leie vil skje over en treårsperiode for kommunale leiligheter og vil 

harmonisere kommunale leier i forhold til markedsleie. Dette vil gi en merinntekt til 

kommunen da de fleste husleiene vil stige noe. 

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

formålsbygg som ikke er i bruk. Dette gjelder hovedsakelig skoler og boliger. Når det 

gjelder formålsbygg, nærmere bestemt Austbø og Mindland skole vil en avhending gi 

sparte løpende driftsutgifter på kr  513.000+504.000 

 

 

 

Igangværende prosjekt som videreføres inn i 2018: 

 Sykehjem 

 Ungdomsskolen 

 Vikingveien, Omsorgsboliger 

 Boliger Haugerud og Dokkmoveien 

 Omsorgsboliger Haugerud 

 Utbedringer knyttet til brannsikring av eksisterende bygg 

 Ventilasjon Bjarnetjønna Skole  
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3.2 Økonomi 
Felles økonomienhet HALD: 

Budsjettet for den felles økonomienheten i HALD: 

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

  

Sum utgifter  8 944 756 8 788 898 8 754 057 8 754 057 8 754 057 8 754 057 

Sum inntekter  -5 353 634 -4 926 895 -4 805 657 -4 805 657 -4 805 657 -4 805 657 

Netto utgift  3 591 122 3 862 003 3 948 400 3 948 400 3 948 400 3 948 400 

 

Kommunens utgifter til regnskap, budsjett- og økonomiplanarbeid, økonomioppfølging, 

intern og ekstern rapportering, fakturering, overordnet innkjøps- og forsikringsarbeid, 

skatteinnkreving, m.v. 

 

Budsjettet er behandlet av rådmennene i HALD.  En ½ stilling er redusert fra 2017 til 2018.  

 

Det vil bli tatt ned stillinger ved naturlig avgang i økonomiplanperioden.  I og med at 

Leirfjord kommune trer ut av ordningen, vil dette medføre reduserte inntekter og siktemålet er 

at disse reduserte inntektene kompenseres ved personellreduksjon ved naturlig avgang, 

alternativt å øke inntektene ved salg av tjenester til andre, slik at nettoutgiften holdes på 

dagens nivå. 

 

  

Interkommunale selskaper – tilskudd/ kontingenter-gruppeansvar 499: 

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

 

Sum utgifter  10 599 453 14 680 466 10 821 349 13 586 765 16 653 649 21 646 336 

Sum inntekter  -154 630 320 876 -79 124 -79 124 -79 124 -79 124 

Netto utgift  10 444 823 15 001 342 10 742 225 13 507 641 16 574 525 21 567 212 

Art 10900 – Arbeidsgivers andel KLP  

Her er det lagt inn en økning i pensjonsutgifter fra og med 2019 til og med 2021. Økningen i 

perspektiv 2021 er på ca. 11,5 mill.kr. 

 

 



 

 

  Økonomiplan 2018-2021 | Alstahaug kommune 51 av 116 

Art 10904 – Kommunal egenandel AFP 

Kommunens utgifter for avgåtte AFPere mellom 62 og 65 år. Kommunen betaler 50 % 

pensjonen til den avgåtte AFP’er, i praksis vil dette si ca. 33 % av den lønn vedkommende 

hadde ved sluttdato. Budsjetteres med kr. 458 000,- i 2018. 

Art 11208 - Kommunikasjonskostnader  

Utgifter for stasjonære IT-stasjoner for revisjon, RKK, PPT og Asylmottaket. Inntektsføres på 

IT-sektorens budsjett og gir ingen resultateffekt. Budsjettert med kr. 199 600,- i 2018 

Art 11850 – Forsikring av personell 

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

ansatte og skal dermed ikke utgiftsbelastes sosiale utgifter.  

Budsjetteres med kr. 415 700,- i 2018 

Art 11853 - Servicepensjon 

Pensjon til tidligere ansatte som ikke var innmeldt i pensjonsordningen, eller avgåtte med 

egen avtale med kommunen, hvor inndekkingen må skje av kommunen.  

Budsjetteres med kr. 60 000, etter regnskapstall for 2017 

Art 11859 – Andre forsikringer 

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

kriminalitet og forsikring tyveri.  

Meglerprovisjon forsikring er også tatt med her. Tidligere inngikk meglerprovisjon i den 

totale summen for forsikring, nå er provisjonen trukket ut av selve forsikringen og vi betaler 

meglerprovisjon direkte til megler.  

Budsjettert med kr. 421 000,- i 2018 

Art 11952 – Kontingenter 

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

beløp pr. innbygger.. 

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

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

arbeidsgiveropplæring. Finansieringen  

er 0,24 % av lønnsmassen i KS’tariffområde med 2/3 på arbeidsgiversiden og 1/3 av 

arbeidsgiversiden pr. ansatt pr. år 

Budsjettert med kr. 810 000,- i 2018 

Art 11959 Andre avg., gebyrer og lisenser 

Her budsjetteres med abonnement til tilskuddsportalen Scan4news. For 2018 budsjetteres det 

med tilsammen kr. 26 000,- 
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Art 12709 Andre konsulenttjenester 

Det er budsjettert med kr. 170 000,- i veiledningstjenester for 2018. 

Art 13505 Kjøp av andre kommuners tjenester 

Alstahaug kommune har et innkjøpssamarbeid med Salten innkjøp. Det er budsjettert med et 

årlig beløp til innkjøpssamarbeidet.  

Drift rammeavtaler og lisenser til Aksess innkjøp er også tatt med her.  

For 2018 er det budsjettert med kr. 352 000 

Art 13500 - Tilskudd til revisjon 

I budsjettforslaget fra Ytre Helgeland Kommunerevisjon er det lagt inn en reduksjon i 

tilskudd fra andre kommuner.  

Beløp som er lagt inn i budsjettet for 2018 er kr. 1 345 927,-. Det er foreslått en reduksjon fra 

2019 på ca. kr. 445 000.  

Art 13501 Tilskudd kontrollutvalget 

Budsjettert med kr.  Kr 365 885,- i 2018 

Art 13503 Tilskudd Helgeland Regionråd  

Tilskuddet er budsjettert i henhold til styrets budsjettvedtak. Budsjettert tilskudd i 2018 er kr. 

360 600,- 

Art 13704 Kjøp av tjenester fra private 

Trykkeritjenester – årsrapport.  Budsjetteres med kr. 50 000,- 

Art 13708 – Overføring RKK 

Overføringen er budsjettert i forhold til styrets budsjettvedtak. Driftstilskudd kr. 706 017 - 

momskompensasjon kr. 194 000,- som trekkes fra driftstilskudd. 

Budsjettert beløp i 2018 kr.512 017 

Art 14707 og 14709 – Kirkelig Fellesråd 

Kommunens tilskudd til Kirkelig Fellesråd og Tjenesteytingsavtalen kommunen har med 

Kirkelig Fellesråd. Tjenesteytingsavtalen innebærer et tilskudd til Kirkelig Fellesråd i form av 

regnskap, lønn, brøyting og IKT.   

For 2018 er tilskuddet er budsjettert med kr. 4 924 220,-, dette er 250 000 kroner under 

kirksektorens budsjettforslag, jfr. omstillingsprosjektet. 

Tjenesteytingsavtalen er budsjettert med kr. 350 400,- 

Art 16902 – Fordelte kostnader 

Fordeling selvkost – Budsjetteres med kr. 79 124,- 
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3.3 Oppvekst og kultur 

Omfatter gruppeansvar: 

 

20: Administrasjon 

21: Kultur 

22: Bofellesskapet for enslige mindreårige flyktninger 

23: Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) 

24: Barnehage 

25: SFO 

26: Grunnskole  

27: Spesialundervisning  

28: Voksenopplæring 

29: Kulturskole 

      

Tjenesteomfang: 

Ansvarsområdet 2; oppvekst og kultur, er i økonomisystemet organisert med 54 ulike 

ansvarsområder, fordelt på 17 enheter, og 10 tjenesteområder inkludert administrasjonen. I 

budsjettkommentaren her er de ulike tjenesteområdene oppsummert og kommentert på tvers 

av enhetene 

 379 barn har barnehagetilbud i Alstahaug kommune. 150 av barna er i kommunale 

barnehager.  

 Grunnskolen har 872 elever, fordelt på 6 skoler.  

 175 barn har plass på skolefritidsordninger.  

 Totalt er det 110 elever i voksenopplæringa 

 235 (180 fra Alstahaug) barn og unge får undervisning i kulturskole, i tillegg 

organiserer kulturskolen dirigent for korps og kor.  

 

De store trekkene ved budsjett for oppvekst og kultur. 
Oppvekst og kultur et budsjett på totalt 165,1 mill. Reduksjonen fra 2017 er på 1,85 mill. etter 

budsjettjustering i 2017.  Reduksjon i forhold til opprinnelig budsjett før budsjettjustering, er 

på 12,2 mill.  

Det er Bosetting av enslige mindreårige, som i størst grad påvirker endringene fra budsjett 

2017. Med betydelig høyere inntekt enn budsjettert i 2017, bidrar denne enheten til reduksjon 

for det totale budsjettet. Samtidig er det også på dette området at lønnskostnadene har økt 

mest; med 2,7 mill. 

Foruten Bosetting av EM, er det i prosent PPT og Kulturskolen som har de største kuttene i 

økonomiplanperioden på henholdsvis 37 % og 36 %. I antall stillinger, er det grunnskolen 

som har det største kuttet med 6 stillinger i 2018. Hvis vedtak om nedtrekk om 

spesialundervisning videreføres utgjør dette 11-12 stillinger i økonomiplanperioden. I kroner 

er det Kultur og Barnehage som har de største innsparingene i økonomiplanperioden, med 

henholdsvis 1,96 mill og 1,44 mill.    
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Endring i netto kostnad. 

Utgiften innen hele ansvarsområde 2 fordeler seg slik: 

 

 

Oppvekst og kultur er redusert med 10,4 mill i 2017 gjennom budsjettjustering i juni.   

 

Den største endringen i budsjettjustering i 2017 var innen Bosetting av enslige mindreårige. 

1,9 mill ble redusert innen skole og 1,4 mill ble redusert innen barnehage. Økt inntekt innen 

Bosetting av enslige mindreårige utgjorde 6,7 mill.  

 

Videre i denne teksten ligger tall i Arena til grunn når ikke annet er spesielt nevnt. 

 

 

 

 

 

Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

OPPVEKST OG KULTUR 

Gruppeart 10 Lønn 173 197 164 476 171 653 169 096 150 612 150 454

Gruppeart 11 Driftsutg 21 476 19 549 21 698 21 648 21 648 21 648

Gruppeart 12 Inventar mv 5 836 4 784 4 581 4 581 4 581 4 581

Gruppeart 13 Kjøp av tj 46 118 45 199 44 746 44 665 44 665 44 665

Gruppeart  14 Overføringer 5 835 4 367 4 670 4 670 4 670 4 670

Gruppeart 15 Finansutg 1 488 50 50 50 50 50

Gruppeart 16 Salgsinnt -24 803 -22 545 -22 900 -23 120 -23 120 -23 120

Gruppeart 17 Refusjoner -43 985 -21 933 -24 151 -24 151 -24 151 -24 151

Gruppeart 18 Overføringer -12 168 -26 929 -32 546 -32 546 -32 546 -32 546

Gruppeart 19 Finansinntekter -1 473 -25 -625 -625 -625 -625

Sum gruppeart Netto utgift 171 528 166 992 167 188 164 280 145 796 145 638

OPPVEKST OG KULTUR 

Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Sum utgifter 253 958 238 424 247 409 244 721 226 237 226 079

Sum inntekter -82 430 -71 432 -80 222 -80 442 -80 442 -80 442

Netto utgift 171 528 166 992 167 188 164 280 145 796 145 638
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Nettobudsjett fordelt på tjenesteområde innen oppvekst og kultur.  

 

 

 
 

Kommuneadministrasjonen innen oppvekst og kultur 

Kommunenivåets fagavdeling innen skole og barnehage, representerer kommunen som 

skoleeier, samt skole- og barnehagefaglig myndighet.  

 

Undervisningsadministrasjonen dekker foruten lønn til administrasjonen og rene 

kontorutgifter, en del utgifter for ledelse av skoler og barnehage; bla ledernettverk, 

kompetansehevingstiltak for ledere og fellesutgifter vedrørende utviklingsprosjekter. Noen av 

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

(Grunnskole generelt). De nevnte ansvarsområdene ligger knyttet til 

undervisningsadministrasjonen. I tillegg sorterer Støtteteamet for førskolebarn også under 

Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

AdministrasjonSum utgifter 3 919 3 649 3 706 3 406 2 956 2 956

Sum inntekter -366 -410 -375 -375 -375 -375

Netto utgift 3 552 3 239 3 331 3 031 2 581 2 581

Skole Sum utgifter 97 795 85 888 91 863 89 386 74 952 74 794

Sum inntekter -13 101 -7 349 -9 899 -9 899 -9 899 -9 899

Netto utgift 84 692 78 539 81 966 79 489 65 055 64 897

Spes Sum utgifter 7 435 9 076 8 289 8 289 8 289 8 289

Sum inntekter -672 -826 -826 -826 -826 -826

Netto utgift 6 763 8 250 7 463 7 463 7 463 7 463

SFO Sum utgifter 8 297 7 650 8 564 8 784 8 784 8 784

Sum inntekter -3 798 -3 568 -3 818 -4 038 -4 038 -4 038

Netto utgift 4 498 4 082 4 745 4 745 4 745 4 745

Barnehage Sum utgifter 65 538 67 447 66 393 66 393 65 793 65 793

Sum inntekter -7 398 -5 674 -5 459 -5 459 -5 459 -5 459

Netto utgift 58 141 61 773 60 934 60 934 60 334 60 334

PPT Sum utgifter 7 412 6 700 7 181 7 181 7 181 7 181

Sum inntekter -4 186 -3 921 -4 630 -4 630 -4 630 -4 630

Netto utgift 3 226 2 779 2 551 2 551 2 551 2 551

VoksenopplæringSum utgifter 13 667 12 906 11 026 11 026 11 026 11 026

Sum inntekter -9 151 -9 490 -7 605 -7 605 -7 605 -7 605

Netto utgift 4 517 3 416 3 421 3 421 3 421 3 421

Kulturskole Sum utgifter 4 858 4 987 5 018 5 018 5 018 5 018

Sum inntekter -2 325 -2 273 -2 273 -2 273 -2 273 -2 273

Netto utgift 2 532 2 714 2 745 2 745 2 745 2 745

Kultur Sum utgifter 23 943 20 453 23 064 22 933 22 933 22 933

Sum inntekter -15 069 -11 329 -12 769 -12 769 -12 769 -12 769

Netto utgift 8 874 9 124 10 294 10 163 10 163 10 163

Bosetting Sum utgifter 21 091 19 669 22 306 22 306 19 306 19 306

Sum inntekter -26 361 -26 593 -32 569 -32 569 -32 569 -32 569

Netto utgift -5 270 -6 924 -10 263 -10 263 -13 263 -13 263
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undervisningsadministrasjonen, ansvar 2427. All lærlingelønn knyttet til skole og barnehage 

er samlet felles under ansvar 2400 og 2600. 

 

Admin. 
Regnskap 
2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Sum utgifter 3 919 3 649 3 706 3 406 2 956 2 956 

Sum inntekter -366 -410 -375 -375 -375 -375 

Netto 3 552 3 239 3 331 3 031 2 581 2 581 

 

 

Endringer i budsjett 2018 

Det er budsjettmessig ingen endringer i 2018. Administrasjonen har en økning på 2,8 % fra 

2017 til 2018, som utgjør ordinær pris- og lønnsvekst.  

 

Omstillingstiltak som er tatt inn i forslag til budsjett og økonomiplan: 

Fra høsten 2019 er administrasjonen redusert med et årsverk. Innsparingen forutsetter at 

forvaltningsoppgaver flyttes ned til enhetsnivå, uten at det økes opp med adm.ressurs (stilling) 

på enhetsnivå. 

Konsekvens: 

Det er for flere oppgaver vurdert som mer effektivt å samle oppgavene på én saksbehandler 

enn å spre dem over flere saksbehandlere. Tiltaket vil gi et økt arbeidspress på 

administrasjonen på enhetene. For mindre enheter kan bredden av oppgaver være vanskelige 

og ivareta.  

En positiv konsekvens kan være at noen typer vedtak knyttes nærmere den mer detaljerte 

organiseringen av tjenesten. 

 

Innsatsområdene for administrasjonen er; 

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

barnehageeier, skole- og barnehagefagligmyndighet. Den viktigste aktiviteten er: 

 Ledelse og personalarbeid knyttet til 17 enheter 

 Saksbehandling innen barnehageloven og opplæringsloven, herunder enkeltvedtak om 

spesialundervisning for førskole, grunnskole og voksne, og saksbehandling av alle 

typer klagesaker i forhold til nevnte lovverk 

 Tilrettelegging for ivaretakelse av lovbestemt rett til barnehageplass. Herunder også 

beregning av finansiering av ikke-kommunale barnehager 

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

 Budsjett- og regnskapsarbeid, herunder oppfølging av økonomi, utarbeide søknader 

for refusjoner og mulige eksterne midler. 

 Fakturering og tildeling av plasser 
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 Oppfølging og tilsyn skole, herunder registrering og oppfølging av avvik 

 Pedagogisk utviklingsarbeid innen skole og barnehage, herunder utarbeidelse av 

kommunale planer og oppfølging av kompetanseutvikling, og gjennomføring av 

statlige satsinger. 

 Tverrfaglig arbeid i system og i enkeltsaker. 

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

kommunen har plikt til dette. 

 Oppfølging og ledelse av Kulturskolen for Alstahaug og Leirfjord kommune 

 Oppfølging og ledelse av PPT for Ytre Helgeland 

 Oppfølging av regionalt samarbeid for interkommunale tjenester innen undervisning 

og barnehage, herunder Karrieresentret og RKK . 

 Utredninger for politisk behandling.  

 Organisering og oppfølging av lærlinger 

 Organisering i samarbeid med HiNe om praksisplasser for studenter 

  

Utfordringer fremover: 

 Administrasjonen ivaretar de krav som loven setter til pedagogisk ledelse fra skoleeier 

og barnehageeier/ barnehagefaglig myndighet. Dette innebærer betydelig oppfølging 

på kvalitet og kompetanseutvikling for skoler og barnehager, inkludert de ikke-

kommunale barnehagene. Eksempel på dette er arbeid med styrket språkopplæring i 

barnehage, styrket leseopplæring, redusert antall enkeltvedtak og økt tilpasset 

opplæring. 

 Det er spesielt behov for å videreutvikle oppfølgingsdialogen med den enkelte enhet.  

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

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

 Arbeide for kostnadseffektiv drift innen alle tjenesteområder. 

 Utvikle bedre kommunikasjon rundt Tilstandsrapporten for politisk behandling 

 

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

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

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

spesialundervisning. 

Alstahaug kommune vertskommune for Ytre-Helgeland PPT, etter avtale fra 2013. Fordeling 

av driftsutgiftene er fastlagt i politisk vedtatt samarbeidsavtale mellom 

samarbeidskommunene på ytre Helgeland. Netto utgift i tabell under viser Alstahaug 

kommunes andel av driftskostnadene.  
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Netto utgift PPT Alstahaug kommune: 

PPT 
Regnskap 
2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Sum utgifter 7 412 6 700 7 181 6 381 6 381 6 381 

Sum inntekter -4 186 -3 921 -4 630 -4 630 -4 630 -4 630 

Netto utgift 3 226 2 779 2 551 1 751 1 751 1 751 

 

Endringer i budsjett 2018 

 I 2018 er utgiftsnivået redusert med 228 000. Dette er i hovedsak reduksjon ved å fase 

kr 500 000 av fondsmidler inn i drift. For Alstahaug kommune gir dette en reduksjon 

på driftsbudsjettet på kr 191 000. PPT har avsatt 2,26 mill på fond. Det er vurdert som 

hensiktsmessig å fase 2 mill av dette inn i drift over en 4 årsperiode. Det forutsettes 

enighet mellom samarbeidskommunene.  

 

Tiltak i økonomiplanperioden 

PPT har hatt relativt dramatiske endringer i de økonomiske rammene i perioden 2012 -2016. 

Perioden 2017-2018 har uendrede rammer. Fra høsten 2019 er det lagt inn forslag om 

reduksjon i stillinger. Innsparingen utgjør kr 1 600 000 i lønnskostnad. Etter fordeling med 

samarbeidskommunene vil netto innsparing for Alstahaug kommune være ca 800 000. 

Tjenesten vil gå ned fra 8 til 6 årsverk. Tiltaket er begrunnet i forventet redusert 

barnetall/elevtall i regionen. Det forutsettes enighet mellom samarbeidskommunene. 

 

 

Barnehage 

 

Rett til barnehageplass er lovbestemt. Barn mellom 1 og 5 år har rett til barnehageplass. 

Retten gjelder kun ved søknad til hovedopptak. Alstahaug kommune ivaretar sin plikt til å 

tilby barnehageplasser ved å ha både kommunale og ikke kommunale barnehager.  

94 % av barn med rett til barnehageplass i Alstahaug kommune benyttet seg av dette i 2016.  

Høsten 2017 er det 372 barn i barnehage i Alstahaug. Dette er 19 flere barn enn i 2015. 164 

barn, 44 % av alle barn i med barnehageplass, er i kommunale barnehager.  

Regnskap og budsjett barnehager 

Barnehage 
Regnskap 
2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Sum utgifter 65 541 67 447 66 394 66 394 65 794 65 794 

Sum inntekter -7 398 -5 674 -5 459 -5 459 -5 459 -5 459 

Netto utgift 58 143 61 773 60 935 60 935 60 335 60 335 
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Fordeling innen barnehageområdet 

Utgiftene innen barnehageområdet fordeler seg mellom kommunale og ikke-kommunale 

barnehager og spesialpedagogisk hjelp. Spesialpedagogisk hjelp er organisert i gjennom 

støtteteamet som fordeles mellom både kommunale og ikke-kommunale barnehager.  

  Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 

Kommunale barnehager 20 524 20 872 22 200 

Støtteteam 3 846 4 141 4 274 

Ikke kommunale 
barnehager 33 771 36 760 34 460 

Totalt 58 141 61 773 60 934 

 

Endringer i budsjett 2018 

 Barnehageområdet ble redusert med 1,45 mill i 2017 gjennom budsjettjustering i juni. 

Denne endringen er både knyttet til tilskudd til ikke-kommunale barnehager og 

redusert budsjett for kommunale barnehager.  

 Barnehageområdet er redusert med kr 838 000 i 2018  

 Driftsmidler til utstyr og læremidler er redusert med 40 % i barnehagene. Dette utgjør 

til sammen en reduksjon på kr 110 000. 

 Det er justert for ny makspris på foreldrebetaling i budsjettet. Regjeringen foreslår en 

reell økning i maksimalprisen for en barnehageplass med 110 kroner per måned fra 2 

800 til 2 910 kroner fra 1. januar 2018. Det gir kr 166 000 totalt i økt 

oppholdsbetaling/inntekt.  

 

Endringer i Statsbudsjettet 

 Ny bemanningsnorm og pedagogtetthet. Departementet foreslår at det stilles krav om 

at barnehagene har en bemanning som tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under 

tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Barna skal regnes som over tre år fra 

august det året de fyller tre år. Det skal være én pedagogisk leder per sju barn under 

tre år. Det skal være én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Dette er foreslått å tre 

i kraft fra august. For Alstahaug kommune ivaretar vi i stor foreslåtte 

bemanningstetthet, men vi vil få et behov for skifte av kompetanse fra 

fagarbeider/assistent til pedagog i en del stillinger. Tiltak må settes fra januar for å nå 

krav. Kostnad er ikke ferdigberegnet, da vi først må se på praktiske muligheter 

for  utfasing av en type kompetanse, før innføring av mer pedagog. Økte kostnader vil 

bli for en 5 mnd i 2018, og må evt vurderes budsjettjustert i løpet av året. Reformen er 

underfinansiert, ut fra KS sine beregninger.  

 

Stor barnehage i byen  

Stamnes, Ura og Sandnes barnehage, samt en ikke-kommunal barnehage samles i en stor 

felles barnehage. Kapasiteten er beregnet tilsvarende 12 avdelinger eller 198 barn. De nevnte 

barnehager har i dag 149 barn som tilsvarer 10 avdelinger. Kapasiteten er sprengt, og noen 

barnehager har barn utover godkjent ramme. 
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Reduksjon i drift 2,4 mill + reduksjon i tilskudd 6,8 mill; til sammen 9,2 mill i reduserte 

driftskostnader. Økt bemanning ved overtakelse av en ikke-kommunal barnehage er beregnet 

til 1,8 mill. kroner. Det gir en innsparing før fratrekk av kapitalkostnadene på kr 7,4 mill. Med 

rente på 2,5  % er kapitalkostnadene beregnet til ca 2,8 mill. Dette gir en innsparing på 4,6 

mill. Økt kvadratmeter gir økte FDV kostnader, som er beregnet til kr 800 000 de to første 

årene. Netto innsparing = 3,8 mill.  

Investeringskostnad er beregnet til kr 74 mill inkl moms forutsatt at eksisterende barnehage 

på Sandnes utnyttes. Totalt 2780 m2. 

Konsekvens: Foruten en økonomisk positiv effekt vil en større samlet barnehage bidra til et 

styrket fagmiljø. Mer effektiv utnyttelse av spesialpedagoger og annen spisskompetanse. En 

ny barnehage vil kunne gi bedre tilpassede arealer for alle barn, men spesielt de minste og 

barn med spesielle fysiske behov for tilrettelegging.  

Større fleksibilitet gjennom en større enhet vil kunne demme opp for store variasjoner i 

enhetskostnad fra år til år. 

 

 

Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager. 

Driftstilskuddet beregnes ut fra regnskapsår 2 år før. Sats for tilskudd beregnes ut fra barn 

over og under 3 år. Små barn har høyere kostnad pga bemanningsnorm og krav til større 

lokaler. Driftsutgift for alle kommunens barnehager ligger til grunn for beregningen. 

INNSPARING STOR BARNEHAGE i sentrum

Redusert 

tilskudd

Kommunal 

innsparing Sum innsparing Økt bemanning

Økt FDV 

kostnader Kapital kostnad

Netto 

innsparing

Kun kommunale 

barnehager -4 300 000 -2 400 000 -6 700 000 800 000 2 800 000 -3 100 000

Kommunale med 1 privat -6 800 000 -2 400 000 -9 200 000 1 800 000 800 000 2 800 000 -3 800 000

Kommunale med 2 private -10 319 124 -2 400 000 -12 719 124 4 350 000 1 000 000 2 800 000 -4 569 124
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Driftstilskuddet beregnes ut fra sats over. Satsen er ferdig beregnet. Faktisk tilskudd beregnes 

etter antall barn i de ikke-kommunale barnehagene pr 15.desember 2017.  

Sats for kapitaltilskudd er på bakgrunn av byggets alder. 

 

Innsatsområder for barnehageområdet 

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

Alstahaug kommune er blitt språkkommune som innebærer en omfattende arbeid for 

økt kompetanse innen språkutvikling på barnehageområdet. 

 

Utfordringer fremover: 

 Pedagogiske:  

o Tidligere hovedopptak til barnehageplasser for bedre forberedt tilvenning. 

o Styrke kvaliteten i barnehagen gjennom kompetanseheving. Spesielle områder 

her er relasjonskompetanse og språkstimulering 

o Ivaretakelse av minoritetsspråklige barn; organisering for et godt pedagogisk 

tilbud og finansiering av dette. 

 Fysiske rammer:  

o Økonomi, kapasitet og kompetanse til utvikling og vedlikehold av 

uteområdene i barnehagene. Utfordringene øker når vedlikehold og 

nødvendig fornyelser av utstyr og inventar ikke blir ivaretatt 

fortløpende. 

 

 

 

 

 

Satser for kommunalt tilskudd til private barnehager i 2018, på grunnlag av regnskap 2016
SSJ BH AS S.BERGAN BH REGNBUEN BHGRÅKALLEN BHPOSTHORNET BH

Driftstilskudd små barn 226 871           226 871             226 871        -                 226 871        

Driftstilskudd store barn 109 772           109 772             109 772        -                 109 772        

Byggeår barnehage                2 008 1 993                1 985           -                 1 989           

Kapitaltilskudd per barn 9 200               9 200                9 200           -                 9 200           

Tilskuddsprosent 2017 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Tilskuddsprosent 2017 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Tilskudd kroner

Driftstilskudd Barn 0-2 år 9 301 711        4 310 549          1 134 355     -                 1 361 226     

Barn 3-6 år 6 805 864        5 269 056          1 756 352     -                 1 536 808     

Kapitaltilskudd Alle barn 947 600           616 400             193 200        -                 184 000        

Fradrag for naturalytelser

Trekk i ht til forskrift § 6

Beregnet tilskudd for 2018  iht regnskap 2016 17 055 175      10 196 005        3 083 907     -                 3 082 034     
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Grunnskole 
 

Det er 872 elever i grunnskolen i Alstahaug kommune pr 1.oktober 2016. For første gang 

siden 2003 går elevtallet opp i stedet for ned. Det er 17 elever mer enn på samme tid i 2016, 

men likevel færre elever enn 2015. Fra 2014 til 2016 var det en reduksjon på 42 elever. Fra 

2004 har Alstahaug kommune redusert med 275 elever.  

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

prognosene vil vi være relativt stabilt mellom 860 og 870 elever de neste 10 årene, før vi igjen 

faller ned mot 820 elever (lav vekst). 

Nasjonalt har elevtallet vært ganske stabilt de siste 10 årene, mens Nordland har hatt en 

nedgang på 15 %. Det siste året er det nasjonalt en økning på nær 1 %. Denne økninga er 

forventet å fortsette de kommende 10 årene (tall fra Utdanningsspeilet 2016/SSB).   

 

Regnskap og budsjett grunnskole 2018 

Skole med 
spes 

Regnskap 
2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Sum utgifter 105 230 94 964 100 152 97 675 83 241 83 083 
Sum 
inntekter -13 773 -8 175 -10 725 -10 725 -10 725 -10 725 

Netto utgift 91 455 86 789 89 429 86 952 72 518 72 360 

 

SFO 
Regnskap 
2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Sum utgifter 8297 7650 8564 8784 8784 8784 
Sum 
inntekter -3798 -3568 -3818 -4038 -4038 -4038 

Netto utgift 4498 4082 4745 4745 4745 4745 

 

 

Grunnskole med SFO hadde en reduksjon ved innsparing/budsjettjustering i 2017 på 2,2 mill 

fra opprinnelig budsjett. Budsjett 2018 har en økning på 0,6 mill fra opprinnelig budsjett 

2017. Grunnskole har en økning i 2018 på 2,6 mill fra redusert budsjett 2017.  

Ordinær lønnsvekst på 3 % i 2017 utgjør 1,86 mill.  

Økt lønn skole 3433 

Lønnsvekst -1856 

Netto økning 1577 

Redusert i budsjett 2017 
juni -1160 

Netto økning 417 
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Det gir en netto økning på lønn på 417 000. Dette er lønnskostnader knyttet til øremekede 

midler for tidlig innsats 1.-4. trinn og økt antall realfagstimer på mellomtrinnet (full 

årsvirkning fra 2017). 

 

Endringer i budsjett 2018 

 I konsekvens justert budsjett er det lagt inn reduksjon av 6 årsverk (5,5 assistent og 0,5 

lærer), fra høsten 2018 (5 mnd virkning). Dette er en konsekvens av vedtatt innsparing 

på spesialundervisning. Innsparingen vil gi en helårsvirkning fra 2019 på 2,4 mill. Det 

må bygges tilstrekkelig kompetanse for å ta neste steg. Det foreslås derfor at tempoet i 

nedtrekket reduseres noe i forhold til opprinnelige vedtak. Neste trinn foreslås fra 

høsten 2019. Med full effekt fra 2020. Se tiltak. 

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

det reduseres med ca 25 vedtak fra dagens 91 (11 %). Det må bygges 

tilstrekkelig kompetanse for å ta neste steg. Det foreslås derfor at tempoet i 

nedtrekket reduseres noe i forhold til opprinnelige vedtak. Neste trinn foreslås 

fra høsten 2019. Med full effekt fra 2020 på reduksjon på 2 mill (2,7 

lærerstillinger). Netto reduksjon på 3,57 mill fra høsten 2021(ytterligere 

reduksjon av 2 lærerstillinger).  

 

 Økning av antall timer på mellomtrinnet med 1 realfagstime fikk helårsvirkning i 

2017, og ligger i konsekvensjustert budsjett. Den økte kostnaden utgjør kr 160 000. 

 Kommunene er tilført øremerkede midler for tidlig innsats i skolen, som skal brukes 

på økt lærertetthet 1.-4.trinn. Alstahaug kommune fikk 1,6 mill i 2017, som er 

forventet å bli videreført. Kommunen har også blitt tilført midler for tidlig innsats i 

ramma med en helårsvirkning på kr 360 000 i 2018. Det er krevende for skolene å 

utøke timetallet på 1.-4- trinn samtidig som det er generelle innsparinger. Noe av 

økningen på 1.-4. trinn er derfor i praksis «hentet» fra 5.-7.trinn,- som har fått mindre 

lærertetthet. 

 I tråd med politisk vedtatt kompetanse – og rekrutteringsplan for skolene, er det lagt 

inn midler til gjennomføring i økonomiplanperioden. For 2018 utgjør dette ca 1,2 mill.  

 Kostnaden til skole for fosterhjemplasserte elever i andre kommuner er økt med 1,5 

mill over de to siste årene. Den økte utgiften er knyttet til bosetting av enslige 

mindreårige flyktninger og økt andel spesialundervisning. 

 

Tiltak 

 En økning av fast åpningstid i SFO med 1 time pr dag. Selv om dette kan reguleres ut 

fra behov, må virksomhetene ha tilstrekkelig bemanning for å møte en ny rettighet i 

tilbudet. 1 time *4 SFO = 20 timer = ca 55% stilling = total kostnad pr år kr 220 000. 

Dette skal finansieres med økt brukerbetaling. 

Forutsatt 175 barn i SFO betyr dette en økning i brukerbetalingen på kr 1260 pr år, 

eller kr 114,50 pr mnd. Fra 2199 til 2314 pr mnd i 11 mnd.  
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 Hvis vedtak om spesialundervisning reduseres ned til nasjonalt nivå (8 %) må det 

fortsatt reduseres med ca 20 vedtak fra dagens ca 80.  Det må bygges tilstrekkelig 

kompetanse for å ta neste steg. Det foreslås derfor at tempoet i nedtrekket reduseres 

noe i forhold til opprinnelige vedtak. Neste trinn foreslås fra høsten 2019. Med full 

effekt fra 2020 på reduksjon på 2 mill (2,7 lærerstillinger). Netto reduksjon på 3,57 

mill fra høsten 2021(ytterligere reduksjon av 2 lærerstillinger). Innsparingen i tallene 

er ikke netto da dette må settes sammen med utgift for prosjekt for kompetanseheving 

som ligger inne med 700 000.  Tiltaket ligger ikke inne i økonomiplanperioden og må 

evt velges. 

o 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.  

o 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. 

 

Endringer i Statsbudsjettet 

 Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med tidlig innsats i barnehage og skole med til 

sammen 100 millioner kroner i 2018. Ordningen med øremerket tilskudd for økt 

lærertetthet i 1-4 trinn videreføres. 

 Regjeringen satser også på flere lærerspesialister og innfører en ny 

lærerspesialistordning i begynneropplæring på 1.–4. trinn. Regjeringen utvider også 

tilskuddsordningen som skal øke leselysten blant elever. 

 

Innsatsområder for grunnskolen 

 Personal: 

o Rekruttering og kompetansebygging i forhold til nye kompetansekrav i 

skoleverket. Kommunen har store utfordringer for å nå nye krav. 

o Systemer for god personaloppfølging for å sikre kvalitet i det 

pedagogiske arbeidet. 

 Pedagogiske:  

 Satsing på lese- og skriveopplæring for bedre læringsresultater 

 Bedre opplæring for alle elever i fellesskapet og mindre bruk av 

spesialundervisning 

 Opprusting av skolebibliotek i tråd med lov og forskrift, samt 

kommunal strategisk plan. Skolebibliotektilbudet i kommunen er for 

over halvparten av elevene kritisk.  
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 Mottaksskole – fortsatt utfordrende å organisere et kvalitativt tilbud og 

samtidig ivareta føringer for organisering. Det er behov for styrket 

opplæring i norsk.  

 IKT – hensiktsmessig tilrettelegging og oppfølging av utstyret. 

Kompetanse innen bruk av digitale hjelpemidler for elever med lese- og 

skrivevansker. 

 Fysiske rammer:  

 Utvikling og vedlikehold av uteområdet.  

 Vedlikehold og opprusting av skolelokaler. 

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

praktisk vedlikehold, support og ajourføring.  

 

 

Voksenopplæring 

Regnskap og budsjett voksenopplæring 

Voksenopplæring 
Regnskap 
2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Sum utgifter 13 667 12 906 11 026 11 026 11 026 11 026 

Sum inntekter -9 151 -9 490 -7 605 -7 605 -7 605 -7 605 

Netto utgift 4 517 3 416 3 421 3 421 3 421 3 421 

 

Voksenopplæringa har et netto budsjett på 3,4 mill for 2018. Dette er på samme kronenivå 

som 2017. 

Endringer i budsjett 2017 

 Voksenopplæringa har betydelig reduksjon i elever og dermed også inntekter. For 

2018 er refusjonene beregnet til ca 1,9 mill mindre enn i 2017.  

 For å balansere budsjettet med tapt inntekt, samt lønnsvekst, er det tatt ned 3 årsverk i 

konsekvensjustert budsjett. Netto utgift blir da den samme som for 2017.  

 Hvis ytterligere tap av elever og medfølgende inntekt må skolen redusere med flere 

stillinger. I motsatt fall kan tilflyt av elever forsvare økt undervisningsressurs. 

 

Konsekvens av tiltaket:  

Det blir færre grupper og større klasser. Det vil bli utfordrende å tilpasse nivåene etter 

standardene satt i det felles europeiske rammeverket for språk, og kvaliteten på 

undervisningen forringes som en konsekvens av dette. 

Aktivitet 

Alstahaug voksenopplæring har en betydelig reduksjon i antall elever. Høsten 2017 er det 108 

elever. Dette er 50-60 færre elever enn for 1-2 år siden.  

Alstahaug voksenopplæring organiserer opplæringen på følgende fire områder:  
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1. Avdeling for norskopplæring av asylsøkere 

2. Avdeling for spesialpedagogiske tiltak 

3. Avdeling for grunnskoleopplæring  

4. Salg av opplæring(selvfinansierende) 

 

Utfordringer fremover: 

 Voksenopplæringa er aktiv i forhold til å være en tilbyder for andre 

kvalifiserende tiltak for voksne og samarbeider med Helgelandssykehuset om 

språkopplæring og lokal entreprenør om opplæring i grunnleggende 

ferdigheter. 

 Reduksjon i elev tall medfører også reduksjon av ansatte og tap av 

spisskompetanse i en relativt liten organisasjon.  

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

aktive tiltak for å fortsatt sikre høy og relevant kompetanse i organisasjonen.  

Kulturskolen  
 

Kulturskolen drives av Alstahaug kommune som vertskommune i samarbeid med Leirfjord 

kommune. Samarbeidsavtalen er organisert etter Kommuneloven § 28, slik at kulturskolens 

drift er en enhet under avdeling for opplæring og barnehage i Alstahaug kommune, på linje 

med øvrige skoler.  

De to samarbeidende kommunene har en felles nemd, bestående av politikere og 

administrasjon, som vedtar prinsipielle føringer for samarbeidet. Fordeling av kostnadene til 

kulturskolen beregnes av en nøkkel der kommunens innbyggertall telles 50 % og elevtallet 

teller 50 %.  

 

Regnskap og budsjett kulturskolen 

Kulturskole 
Regnskap 
2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Sum utgifter 4858 4987 5018 5018 5018 5018 
Sum 
inntekter -2325 -2273 -2273 -2273 -2273 -2273 

Netto utgift 2532 2714 2745 2745 2745 2745 

 

 

Endringer i budsjett 2018 

 

 Ingen endringer i budsjett, utover ordinær lønnsvekst. 
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Aktivitet 

Kulturskolen gir i dag undervisning i et bredt kultur-utrykk; musikk, teater, dans og 

billedkunst til 235 elever. 180 av disse er fra Alstahaug. Kulturskolen representerer en 

vesentlig fordypning utover grunnskoletilbudet. Kostnaden kulturskolen har er relativt liten i 

forhold til aktivitet i antall elever og øvrig utøving. 

 

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

6,75 årsverk. Dette inkluderer salg av tjenester til korps, kor, orkester og andre kommuner. 

Kulturskolen kjøper elevplasser i Fyret, som tilsvarer 0,25 årsverk og inntil 80 elevplasser. 

Kulturbadet har tilrettelagte lokaler for kulturskolens virke og muligheter for utvikling. 

 

Ensemble Helgeland har 3 stillinger i 20 % hver.  Ensemblet driftes med å tjene inn sine 

stillinger i salg av konserter/oppdrag.  Ensemblet har betydning for kompetanse og stabilitet i 

lærerstaben. Ensemblet gir mulighet til utøvelse og kompetanseutvikling for lærere, og er 

grunnpilaren ved større prosjekter. Ensemblet fremmer motivasjon og status hos elevene i 

Kulturskolen. 

 

 

Utfordringer fremover: 

 Utfordring i å tilby alle søkere elevplass ved skolen. Ventelisten er i dag på 87 stk 

 Det er vanskelig å holde på kompetanse når skolen i stor grad kun kan tilby 

deltidsstillinger. I dag har vi knyttet til oss 14 lærere/instruktører, mange i små 

stillinger. Små delstillinger er et sårbart system og vanskelig å lede. 
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Kultur 
 

Kultur innbefatter generell drift av kultur og drift av Kulturbadet.  

Regnskap og budsjett kultur 

Kultur 
Regnskap 
2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Sum utgifter 23943 20453 23064 22933 22933 22933 
Sum 
inntekter -15069 -11329 -12769 -12769 -12769 -12769 

Netto utgift 8874 9124 10294 10163 10163 10163 

 

Oversikt over kultur fordelt på ansvar: 

KULTUR   Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

  Administrasjon  
 

  
  

  
Sum 
utgifter 

 
3 615 2 916 3 153 3 153 3 153 3 153 

Sum inntekter -185 0 0 0 0 0 

Netto utgift 
 

3 430 2 916 3 153 3 153 3 153 3 153 

  Bibliotek  
 

  
  

  
Sum 
utgifter 

 
2 016 2 192 2 221 2 221 2 221 2 221 

Sum inntekter -72 -65 -65 -65 -65 -65 

Netto utgift 
 

1 944 2 127 2 156 2 156 2 156 2 156 

  Kino  
  

  
  

  
Sum 
utgifter 

 
1 982 2 121 2 089 2 089 2 089 2 089 

Sum inntekter -3 037 -2 650 -2 650 -2 650 -2 650 -2 650 

Netto utgift 
 

-1 054 -529 -562 -562 -562 -562 

  Storsal  
 

  
  

  
Sum 
utgifter 

 
3 700 2 295 4 123 4 123 4 123 4 123 

Sum inntekter -4 353 -2 000 -3 690 -3 690 -3 690 -3 690 

Netto utgift 
 

-653 295 433 433 433 433 

  Kulturbase  
 

  
  

  
Sum 
utgifter 

 
191 210 216 216 216 216 

Sum inntekter -53 -100 -100 -100 -100 -100 

Netto utgift 
 

138 110 116 116 116 116 

  Kiosk Billettering Info    
  

  
Sum 
utgifter 

 
1 437 1 842 1 923 1 923 1 923 1 923 

Sum inntekter -2 006 -2 000 -2 050 -2 050 -2 050 -2 050 

Netto utgift 
 

-569 -158 -127 -127 -127 -127 

  Bad  
  

  
  

  
Sum 
utgifter 

 
5 228 3 779 3 983 3 983 3 983 3 983 
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Sum inntekter -3 244 -3 098 -2 698 -2 698 -2 698 -2 698 

Netto utgift 
 

1 984 681 1 285 1 285 1 285 1 285 

  Byggdrift  
 

  
  

  
Sum 
utgifter 

 
739 218 142 142 142 142 

Sum inntekter 58 -126 -126 -126 -126 -126 

Netto utgift 
 

797 92 16 16 16 16 

  Kulturvern Museer  
 

  
  

  
Sum 
utgifter 

 
863 892 914 914 914 914 

Sum inntekter 0 0 0 0 0 0 

Netto utgift 
 

863 892 914 914 914 914 

  Stamneshallen  
 

  
  

  
Sum 
utgifter 

 
510 832 851 851 851 851 

Sum inntekter -882 -820 -820 -820 -820 -820 

Netto utgift 
 

-372 12 31 31 31 31 

  Helgelandshallen  
 

  
  

  
Sum 
utgifter 

 
4 68 68 68 68 68 

Sum inntekter -320 -395 -395 -395 -395 -395 

Netto utgift 
 

-316 -327 -327 -327 -327 -327 

  Ungdomstjenesten i Alstahaug    
  

  
Sum 
utgifter 

 
1 048 1 547 1 408 1 408 1 408 1 408 

Sum inntekter -96 -36 -36 -36 -36 -36 

Netto utgift 
 

952 1 511 1 372 1 372 1 372 1 372 

  Almenn kultur  
 

  
  

  
Sum 
utgifter 

 
1 187 876 1 024 893 893 893 

Sum inntekter -375 -15 -15 -15 -15 -15 

Netto utgift 
 

812 861 1 009 878 878 878 

  Petter Dass-dagene  
 

  
  

  
Sum 
utgifter 

 
150 0 150 150 150 150 

Sum inntekter 0 0 0 0 0 0 

Netto utgift 
 

150 0 150 150 150 150 

  Frivillighetssentralen  
 

  
  

  
Sum 
utgifter 

 
618 665 799 799 799 799 

Sum inntekter -377 -24 -124 -124 -124 -124 

Netto utgift 
 

241 641 675 675 675 675 

  Utekontakt  
 

  
  

  
Sum 
utgifter 

 
655 0 0 0 0 0 

Sum inntekter -127 0 0 0 0 0 

Netto utgift   527 0 0 0 0 0 
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Endringer i budsjett 2018 

 I budsjettjustering i juni 2017 ble kultur redusert med 187 000.  

 I budsjett for 2018 er det en økning på 1,17 mill innen kultur. Økningen videreføres i 

økonomiplanperioden. 

 

 

Aktivitet 

 

Bad, kiosk og kino 

Åpenhet og tilgjengelighet er noen av Kulturbadets varemerker, og det er med å sikre 

inntekter. Aktivitet gir ytterligere aktivitet. Et åpent bad eller bibliotek gir flere solgte billetter 

på kino. Erfaring fra tilsvarende kulturhus viser f. eks. at kinobesøk har stupt ved langvarig 

stenging av bad.  

Badet har daglig utleie, og badets åpningstider henger sammen med kiosk og kino.   

I dag gjennomføres folkebad og kinoforestillinger hverdager kl. 16.00 – 23.00 med tre 

ansatte. Totale daglige lønnskostnader utgjør ca. kr. 6 500,-, noe som billettinntekter i bad og 

kino, samt omsetning i kiosk forsvarer. Det er ikke mulig å holde Kulturbadet kveldsåpent 

med færre ansatte. Denne bemanningen følger alle åpne områder i bygget.  

Kulturbadet har åpent bad kl. 10.00-16.00 lørdager og 12.00-18.00 søndager. 

Bad/kiosk/kino bemannes med 4 ansatte lørdag og søndag, daglig 34,5 ansattetimer. Totale 

lønnskostnader utgjør ca. kr. 13 000,-, hver for lørdag og søndag. 

Faste kinotider er kl. 13.00, 15.30, 18.00 og 20.30.  

Salg i bad/kiosk/kino forsvarer disse kostnadene da helgene også er bedre besøkt enn 

ukedagene. 

 

Storsal 

Med god og forutsigbar drift av dette området vil inntektsmulighetene være store. Området 

ble drevet med overskudd i 2016, og 2017 ser bedre ut. Det må gjøres en bredere utredning 

samlet for 2100-2107. 

 

Fritidskontoret 

Fritidskontoret har én ansatt som også i stor grad fungerer som hallbetjent. Etter at Bygg og 

eiendom kuttet i vaktmestertjenesten har det fortsatt vært et stort behov for tilstedeværelse i 

Stamneshallen og Helgelandshallen. Denne tilstedeværelsen har en forebyggende effekt mot 

hærverk og slitasje gjennom forhindring av uvettig bruk av lokalene. Fritidskontoret avhjelper 

også leietakere i utfordringer som oppstår, som naturlig ligger under vaktmestertjenesten.  
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Ungdomstjenesten i Alstahaug 

Tjenesten er planlagt for 1,7 årsverk og drifter fritidstilbud for ungdom i Alstahaug.  

Tjenesten er lokalisert i Stamneshallen og Kulturbadet.  

Ungdomstjenesten favner stadig flere av kommunens unge, og har hyppig kontakt med mange 

av de ungdommer som har det vanskelig på ulike vis. Ungdomstjenesten er representert i 

SLT- team, samarbeider med bosetting for enslige mindreårige flyktninger, miljøtjenesten ved 

SVS, arrangerer sommerklubb for ungdom, arrangerer UKM, åpent hus i Stamneshallen hver 

fredag samt har en møteplass i Kulturbadet blant annet hver tirsdag. Det arbeides med å 

utvide tilbudet. 

Ungdomstjenesten har sekretærfunksjon for Alstahaug ungdomsråd, opptil 20 % stilling. 

 

 

 

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger 

 

 

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

og miljøtjenesten + enhetsleder. Dette utgjør 17 årsverk fordelt på 18 ansatte inklusiv kjøp av 

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

private fosterfamilier.  

 

Regnskap og budsjett EMI 

Bosetting 
EM 

Regnskap 
2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Sum utgifter 21 091 19 669 22 306 22 306 19 306 19 306 

Sum inntekter -26 361 -26 593 -32 569 -32 569 -32 569 -32 569 

Netto utgift -5 270 -6 924 -10 263 -10 263 -13 263 -13 263 

 

 

Endringer i budsjett 2017 

 Tjenesten har et økt overskudd på 3,34 mill  i forhold til budsjett 2017. Overskuddet 

skyldes i all hovedsak ny ordning for tilskudd fra og med 2016.  

 Utgiftene til lønn er økt 

 Lederstillingen vurderes kombinert med en avdelingslederstilling i en forsøksperiode. 

Situasjonen på enheten er stabil, og lederne har god kapasitet slik man har organisert 

tjenesten i dag. Hvis dette gjennomføres vil lønnskostnadene reduseres tilsvarende 1 

årsverk.  
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 Barnevernstillingen er endret i den grad at den bare skal håndtere rekrutering av 

fosterhjem, oppfølging og vedtak etter loven.  

 Det er i konsekvensjustert budsjett sagt opp kontorlokaler på NAV. Dette i 

sammenheng med at saksbehandler i barneverntjenesten tilhører Leirfjord kommune 

og får tilbud om kontorer der. Miljøtjenesten har i dag skrivetid på kontor som kan 

benyttes i en av boligen. Enhetsleder sitt kontor bortfaller ved sammenslåing av 

stillinger. 

 Økt bosetting både i fosterhjem og på utfasing til hybel har økt utgiftene. Både i 

forhold til kjøpte tjenester, økt bemanning og leasing av en ekstra bil.  

 

 

Tiltak i økonomiplanperioden 

I økonomiplanen ligger det forslag om samlokalisering av bofellesskapene fra 2020. Dersom 

mulig vil man kunne samlokalisere tjenesten, men forutsetter et stort bygg med 12 soverom. 

Stort kjøkken, spiserom, felles stue, tre bad, kontorfasiliteter, vaskerom etc. Besparelser vil 

være på leie av bygg, strøm, bilhold og ressurser. Innsparing ca 4 mill. 

Det presiseres at konsekvensene ikke er ferdig utredet og at tallene dermed ikke er nøyaktige. 

Driften og tiltak som driftes i dag på enheten er i stor grad basert på bestillinger fra Bufetat. 

Det at man i dag har fleksibel løsninger og kan «skjerme» de minste barna i en egen bolig er 

svært viktig for sårbare og traumatiserte barn. I en stordrift vil man få en mer negativ 

innblanding og uheldig adferd som man opplever med eldre barn. Staten har i lengre tid bygd 

ned barnevernsinstitusjoner og etablert familiehjem på bakgrunn av erfaring og forskning på 

området med ansamlinger av barn med spesielle omsorgsbehov.  

Alstahaug kommune har til nå fått tildelt barn med bakgrunn i dette -og er slik Bufetat ser det 

en foretrukken kommune å bosette yngre barn i. Kommunen vil ikke kunne få eldre gruppe 

barn da det allerede er etablerte kommuner som blir foretrukket på de områdene.  
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Helse 
18 % 

NAV 
5 % 

Barnevern 
11 % 

PLO 
41 % 

TFF 
25 % 

Ressursfordeling innen Helse- og 
velferdsområdet 

3.4 Helse og velferd 

Enheter: 

 Helse 

 NAV, kommunal del 

 Barne- og ungdomsvern 

 Pleie og omsorg (PLO) 

 Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) 

Budsjettrammen i 2018 for område helse og velferd: 

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 

 HELSE OG SOSIAL  

Sum utgifter  256 337 249 215 263 160 

Sum inntekter  -93 905 -82 320 -89 385 

Netto utgift  162 432 166 895 173 774 

 

Budsjettrammen for helse og velferd har økt med ca 7 millioner fra 2017 til 2018. 

Lønnsveksten er beregnet til 3 % i perioden, som utgjør ca 5 millioner. Reell vekst er derfor 

på ca 2 millioner, eller 1.2 %. Økningen kommer først og fremst i Tjenesten for 

funksjonshemmede og PLO, og er knyttet til nye tiltak rundt enkeltbrukere med rettigheter. 

Det er budsjettert med et mindreforbruk innen barnevern og lavere overskudd i 

flyktningetjeneten i forhold til 2017-budsjettet. 

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

tjenester til innbyggerne i alle aldre og i alle livsfaser. Det er 4 enhetsledere i tjenesten som 

samlet leder 28 avdelinger, noe som gir en svært lav ledertetthet. Pleie og omsorg er den 

største enheten med ca 200 ansatte.  

Følgende sektordiagram viser fordelingen av budsjettresurser mellom enhetene i helse- og 

velferdssektoren: 
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Kommunalsjef 

PLO 

Institusjon 

Hjemmetjenesten 

NAV  

kommunal del 

Flyktningtjenesten 

Sosialtjenesten 

TFF 

tjenester i 
institusjon 

Tjenester i hjem 

støttekontakter 

Helse 

Helsestasjon 

Legesenter 

Fysio/friskliv 

Samfunnsmedisin 

Ergoterapi 

Psykisk helse og rus 

fellestjenster:  

Tildelingskontor, koordinerende enhet, mv  

 

Skjematisk oversikt over organiseringen av tjenestene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnevern 
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Demografisk utvikling: 

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

innen flere fagfelt har på grunn av den demografiske utviklingen og oppgaveglidningen fra 

spesialisthelsetjenesten generelle kapasitetsproblemer. Det er som kjent mangel på 

institusjonsplasser, men også legetjenesten, rehabiliteringstjenesten, rustjenesten, 

hjemmetjenesten og tjenesten for funksjonshemmede er pressede tjenester i den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten. Ideelt sett burde hele området tilføres økte ressurser for å 

imøtekomme behovet for kapasitetsøkning i disse tjenestene, noe som ikke er mulig innenfor 

de økonomiske rammene i kommunen. Tvert om vil man med de politiske føringene som er 

lagt for økonomiplanens prioriteringer bli nødt til å kutte ressursbruken i sektoren. Dette vil 

gå på direkte bekostning av kvaliteten i tjenestetilbudet i årene framover. Når flere pasienter 

har behov for tjenester, men kapasiteten opprettholdes på et uendret eller lavere nivå, 

reduseres i prinsippet tilbudet til befolkningen. Når tilbud fjernes, mister mange pasienter 

tjenester de har behov for.  

KS har beregnet forventet utgiftsbehov innen pleie- og omsorgsområdet for alle landets 

kommuner. Alstahaug vil få et større behov enn landet for øvrig ut fra denne beregningen. 

KS modell for forventet utgiftsbehov innen pleie og omsorg fram til 2027: 
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Grunnen til at Alstahaug kommune vil ha større økonomiske utfordringer innen denne 

sektoren enn landet for øvrig henger sammen med den totale befolkningsutviklingen i landet 

og i Alstahaug. De siste årene har den demografiske profilen endret seg i Alstahaug, fra å 

være en ung befolkning til gradvis å bli eldre. I 2016 har Alstahaug en helt gjennomsnittlig 

stor eldrebefolkning, der ca 4 % av befolkningen er over 80 år. Framover vil dette endre seg 

dramatisk, til at ca 10 % av befolkningen er over 80 år i 2040. Tabellen under viser dette 

sammenliknet med landet for øvrig: 

Endring i demografi i Alstahaug i forhold til landet, 
 år 2016-2040 

  80+ år 2016 i % 80+ år 2040 i % 

Landet 4,2 7,4 

Alstahaug 4,1 9,8 
Denne utviklingen vil komme, og det er per i dag ikke tatt høyde for denne endringen politisk 

på noe område. Kommunen vil ikke kunne oppfylle sine forpliktelser på pleie- og 

omsorgsområdet i fremtiden dersom det ikke skjer radikale endringer framover. Dette handler 

ikke bare om sykehjemsplasser, men om det totale tjenestetilbudet innen helse- og 

omsorgssektoren som helhet.  

Befolkningsendringen er fremskrevet av SSB og framstilt i følgende graf: 

Framskrivingstall fra SSB viser følgende utvikling i de to eldste aldersgruppene i Alstahaug fram 

mot år 2040: 
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Pleie og omsorg består i all hovedsak av drift av sykehjem og hjemmebaserte tjenester. 

Tjenestene er et tilbud til alle aldersgrupper med behov for bistand, men hovedtyngden av 

vedtak er knyttet opp mot den eldre delen av befolkningen. Den demografiske utviklingen i 

kommunen vil derfor ha betydning for dimensjonering av tjenestene.  

Grafen viser at antall eldre over 80 år vil mer enn doble seg de neste 20 årene. Sett isolert er 

det størst økning i den eldste gruppen, aldersgruppen 90+. I følge SSB blir det over 4 ganger 

så mange innbyggere over 90 år i 2040 i Alstahaug kommune enn det vi har i dag.  

Den demografiske utviklingen i kommunen er den aller største utfordringen innen helse- og 

omsorg i årene framover. Selv om mange eldre nå er friskere og sprekere enn før, vil mange 

til sist bli syke og trenge helse- og omsorgstjenester.  

Nye utfordringer 

Alstahaug kommune vil ha betydelige utfordringer med å opprettholde dagens tjenestetilbud i 

årene framover. Flere utfordringer står i kø i årene som kommer. Fra 2020 blir et dagtilbud til 

hjemmeboende demente et kommunalt lovpålagt tilbud. Dette er tatt høyde for og tegnet inn i 

skissene over et nytt sykehjem på Karlsenmarka. Et dagsenter må ha mulighet for aktivitet og 

hvile, stell og skjerming.  

Sykehjem 

Statistisk sett har 40 % av alle eldre over 90 år en demenssykdom. Demens er en dødelig 

sykdom der de fleste pasienter trenger omfattende hjelpetiltak i sykdomsforløpet. Å gi gode 

tilbud til mennesker med demens er en prioritert oppgave for helse- og omsorgstjenestene i 

Alstahaug. Dette krever godt samarbeid mellom de ulike faggruppene, kapasitet i tjenestene 

samt heldøgn bemannede omsorgsplasser med miljøterapeutisk utforming tilpasset mennesker 

med demenssykdom.  

Per i dag har Alstahaug kommune ingen botilbud spesielt tilpasset demenssyke. Dette 

medfører at kommunen ikke kan tilby tilfredsstillende hjelp og omsorg til denne 

pasientgruppen. Tjenesten kommunen tilbyr oppfyller derfor ikke pasientrettighetene til denne 

gruppen.  

Med de prioriteringer som er gjort politisk i Alstahaug kommune, var planene om et nytt 

sykehjem fra administrasjonen ikke vurdert mulig å realisere i økonomiplanperioden. Dette er 

imidlertid nå lagt inn i politisk vedtatt økonomiplanperiode.  

Sykehjemsprosjektet slik det er framlagt fra administrasjonen er en helhetlig tenkning 

omkring framtidens eldreomsorg. Dette gjelder ikke bare antall senger kommunen tilbyr, men 

innholdet i tjenestetilbudet totalt. Den eldste delen av Åsen sykehjem er 40 år gammel, og har 

aldri vært rehabilitert. Forholdene på dagens sykehjem er på grensen til uholdbare, både for 

pasienter og ansatte.  

Det er nye retningslinjer for tilskudd til sykehjemsbygg fra Statens side. Fra 2021 vil det være 

krav om netto tilvekst for å få tildelt tilskudd. Denne ordningen blir gradvis innført fra 2017 

og videreføres i 2018, 2019 og 2020. Andelen økes til henholdsvis 40, 60 og 80 prosent de 
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neste årene, til 100 % i 2021. Kommunene må opprettholde netto tilvekst i minimum 10 år 

etter utbetaling av tilskudd. For Alstahaugs del vil man altså kunne få tilskudd til nye 

sykehjemsplasser over den 52. plassen ved innført ordning. Det gis i fremtiden ikke tilskudd 

til å renovere allerede eksisterende sykehjemsplasser. Dette vil endre forutsetningene for 

eksisterende planer for utbygging av sykehjem, og behovet for å igangsette prosjektet relativt 

raskt. 

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

følgende grafiske fremstilling: 

 

Ressursbruk i tjenesten 

Sett i forhold til andre kommuner bruker Alstahaug kommune lite ressurser på eldreomsorg. 

Kostratallene fra 2017 viser netto driftsutgifter per innbygger, og viser at Alstahaug driver 

pleie- og omsorg svært kostnadseffektivt: 
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Også om man ser på kostnader per tjenestemottaker i institusjon og hjemmetjenester er bildet 

likedan:  

 

 

Det er grunn til å spørre seg om det faktisk er realistisk at tjenestene drives såpass mye 

rimeligere i Alstahaug kommune enn det gjøres i sammenliknbare kommuner, eller om den 

faktiske terskelen for å motta tjenester i Alstahaug faktisk er for høy. 

Dersom man ikke øker ressurstilgangen til pleie- og omsorgssektoren i årene framover, vil det 

i realiteten være det samme som en nedbygging av tjenesten. Sagt på en annen måte, for å 

opprettholde dagens nivå på tjenestetilbud til eldre over 80 år, må det tilføres midler og 

kapasiteten i tjenesten må økes.  

Denne økningen i pleiebehov er det ikke fullt ut tatt høyde for i driftsbudsjettet i 

økonomiplanperioden. 
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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? Helse, omsorg og velferd reguleres av flere lover og 

forskrifter. Nesten alle tjenester som produseres er lovregulert i en eller annen form.  

Lovverket endres jevnlig, og er utformet slik at nivået på tjenesten hele tiden er en 

skjønnsvurdering. Lovens krav er forsvarlige tjenester, som i juridisk forstand er en 

minstestandard, altså hvor «dårlige» kan tjenestene være før de er uforsvarlige og dermed 

bryter lovkravet. Flinke fagfolk har en stort faglig integritet, og arbeider ofte mot en såkalt 

«gullstandard», altså den beste tenkelige behandlingen eller tjenesten som er kjent. Det er ofte 

en stor diskrepans mellom nedre nivå av faglig forsvarlige tjenester og ønsket gullstandard.  I 

denne diskrepansen ligger det politiske mulighetsrommet, der bevilgning av resurser gir 

rammen for hvilket nivå av tjenester som er «godt nok». 

Politisk mulighetsrom i mellomrommet mellom nedre forsvarlige grense og gullstandard er 

forsøkt skissert i følgende figur: 
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Det vedtatte budsjettet har en profil der eksisterende struktur i stor grad opprettholdes. Det er 

lite vridning av ressurser mellom områdene. I økonomiplanperioden vil relativ mindre andel 

av den samlede ressurstilgangen til kommunen tilfalle helse- og omsorgsområdet. I tillegg har 

man på grunn av de politiske forutsetningene vært nødt til å legge inn kutt i eksisterende 

tilbud. Denne vridningen mot lavere nivå på tjenester er ikke faglig ønskelig, men anses 

nødvendig i den økonomiske situasjonen kommunen er i. Forslagene til tiltak er derfor i all 

hovedsak økonomisk betinget.  

 

Enhet Helse: 

Regnskap og budsjett på helseenheten 

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 

Helse 

Sum utgifter  48 713 45 004 46 490 

Sum inntekter  -18 241 -13 390 -15 140 

Netto utgift  30 471 31 615 31 350 

 

Helse har en nedgang på budsjettet fra 2017 til 2018 på 300 000 kr. Tar man høyde for 

lønnstigning på 3 %, ser man at det er en større reell nedgang i budsjettet for 2018. Dette 

kommer som følge av direkte kuttforslag av tjenester, i tillegg til at administreringen av 

støttekontakter er flyttet til TFF. I administrasjonens forslag ligger det eksempelvis inne å 

fjerne tilbudet om hverdagsrehabilitering i kommunen, samt kutte årsverk inne rus- og 

psykiatritjenesten. 

 

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

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

man opererer med flere autonome avdelinger med ulik oppgaveportefølje.  

 

 

Kostratall viser at Alstahaug kommune ligger noe høyt på ressursbruk per innbygger i 

kommunehelsetjenesten: 



 

 

  Økonomiplan 2018-2021 | Alstahaug kommune 82 av 116 

 

 

I disse tallene ligger utgifter til drift av legekontor, helsestasjon, fysioterapi, forebyggende 

arbeid og psykisk helse og rustjenester.  Det skiller ca 200 kr per innbygger mellom 

Alstahaug og kommunegruppen. Potensialet for innsparing for å komme ned på nivå med 

kommunegruppen er derfor på ca 1.5 millioner kroner. Årsaken til at Alstahaug kommune 

ligger høyt på kommunehelse er i hovedsak todelt: 

1) Legekontoret er dyrt å drifte 

2) Det har vært satset på Frisklivssentral og hverdagsrehabilitering 

I budsjettforslaget som fremlegges foreslås det å legge ned tilbud om hverdagsrehabilitering 

og kutte stillinger tilsvarende ett årsverk i psykisk helse- og rustjenesten. Dette vil tilsvare et 

nedtrekk på denne enheten tilsvarende ca 1.6 millioner kroner. Da vil Alstahaug være på linje 

med Kostragruppen i forhold til ressursbruk per innbygger innen kommunehelsetjenesten.   

 

Årsaksforklaring kostratall: 

Legekontor 

Det har vært et politisk valg å satse på et kommunalt drevet legekontor for å rekruttere og 

beholde fastleger i kommunen. Dette har vist seg å være effektivt, da Alstahaug langt på vei 

har hatt stabil legedekning over tid, og unngått svært dyre legevikarstafetter. I kommuner der 

fastlegeordningen vakler, får dette store ringvirkninger på de øvrige tjenestene, og kostnadene 

skyter erfaringsmessig i været. Nasjonalt er det nå svært vanskelig å rekruttere fastleger, og 

flere kommuner strever med å oppfylle sine forpliktelser på dette området. Fastlegeordningen 
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skal evalueres, og nye tiltak vurderes. Det vil derfor være svært uklokt å gjøre endringer som 

vil kunne endre stabiliteten på det lokale fastlegekontoret på nåværende tidspunkt. 

Alternativkostnadene vil sannsynligvis bli mye høyere enn en eventuell innsparing, og 

eventuelle endringer bør gjøres i takt med de nasjonale føringene som følge av 

evalueringsprosessen.  

Det er stor variasjon mellom store og små kommuner når det gjelder kostnader knyttet 

forvaltning av fastlegeordningen. Små kommuner har også naturlig høyere legedekning enn 

større kommuner. Kommunebarometeret fastslår at Alstahaug kommune har noe lavere 

legedekning enn mediankommunene (kommuner med sammenliknbar størrelse). Dette 

stemmer godt med at Alstahaug over tid har hatt svært liten kapasitet på fastlegelistene. 

Tidvis er det ingen ledige plasser på listene, noe som er et brudd på fastlegeforskriften.  

Selv om Alstahaug kommune ligger høyt sammenliknet med Kostragruppen på dette området, 

har vi betydelig mindre utgifter enn eksempelvis Brønnøy, som bruker 200 kr mer per 

innbygger på kommunehelsetjeneste enn Alstahaug. Det har også påløpt flere nye 

kostnadsposter til legetjenesten de siste årene, eksempelvis samarbeid med helseforetaket om 

ambulansebåter som er svært spesiell for denne delen av landet, og drift av ny 

legevaktsformidling. Når legesenteret er den klart største utgiftsposten under kapittelet 

«kommunehelsetjeneste» vil kostnadene til drift her påvirke helheten i forhold til 

totalkostnader.  

Frisklivssentral 

Det har gjennom flere år vært en stor politisk vilje i Alstahaug til å tenke proaktivt i forhold til 

forebygging og behandling av ulike livsstilsrelaterte sykdommer. Alstahaug kommune er 

nasjonalt anerkjent for vårt arbeid med Friskliv, og har som en av fem kommuner inngått et 

samarbeid med Helsedirektoratet om å være utviklingssentral for Frisklivssentraler i Norge. 

Frisklivssentral er ikke et lovpålagt tilbud, men det er et veldig viktig supplement til de øvrige 

lovpålagte tjenestene. Ca 400 innbyggere blir årlig henvist til Frisklivssentralen for 

helsesamtale og oppfølging. Sentralen kan vise til svært gode resultater, og data fra sentralen 

brukes i nasjonal forskning. Flesteparten av sentralens brukere er innbyggere i den eldste 

aldersgruppen, der økt styrke, kondisjon og balanse bidrar til å holde helseplager i sjakk og 

gir økt livsmestring lengre. Frisklivssentral har vært en politisk satsning fra Alstahaugs 

politikere over tid. Den er samfunnsmessig kostnadseffektiv, men bidrar til å høyne 

kostratallene på dette området sammenliknet med andre kommuner.  

Hverdagsrehabilitering 

Hverdagsrehabilitering er et annet politisk satsningsområde som kommunen har bygget opp 

over tid. Formålet med hverdagsrehabilitering er å gjøre kommunen bedre rustet til å møte 

utfordringene som følger med den demografiske utviklingen i årene fremover. 

Hverdagsrehabilitering skal forebygge, redusere og utsette behov for helse- og 

omsorgstjenester. Dette gir økonomiske besparelser for kommunen ved å redusere den 

forventede økningen i behov for kommunale tjenester, eksempelvis i hjemmetjenesten. 

Erfaringer fra samtlige kommuner som har startet opp med hverdagsrehabilitering viser at 
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tjenesten bidrar til å øke livskvalitet og mestring for hjemmeboende. Det vises til gode 

resultater både i forhold til ressursbruk, beregnet besparelse og pasienters hjelpebehov og 

selvstendighet. Hverdagsrehabilitering reduserer derfor noe av trykket på pleie- og 

omsorgstjenester. Implementeringen av hverdagsrehabilitering er en medvirkende årsak til at 

Alstahaug kommune ligger over snittet på Kostratallene for kommunehelsetjenesten. 

 

Ressursfordeling: 

Det er 11 ansvarssteder i helseenheten. Ser man på fordelingen av budsjettressurser internt, er 

det legekontoret som er den klart største avdelingen med 30 % av ressurstilgangen. Dernest 

følger helsestasjonen, psykisk helse- og rustjeneste, støttekontaktordningen og 

fysioterapitjenesten, alle med 11 % av ressursene hver. 

 

Dette kan framstilles grafisk i et sektordiagram: 
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Budsjettforslaget til hver avdeling er satt opp i følgende tabell: 

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 

 Helsestasjon  

Netto utgift  3 854 3 917 3 927 

 Legekontor  

Netto utgift  9 677 9 262 9 520 

 Fellesutgifter helsesektor  

Netto utgift  2 570 2 780 1 900 

 Interkommunalt samarbeid  

Netto utgift  238 324 298 

 Samfunnsmedisinsk avdeling og folkehelse  

Netto utgift  1 446 1 321 1 730 

 Frisklivssentral  

Netto utgift  2 057 942 1 885 

 Fysioterapi  

Netto utgift  2 888 3 889 3 234 

 Ergoterapi  

Netto utgift  1 990 2 070 2 143 

 Psykisk helse og rus  

Netto utgift  2 307 3 950 4 031 

 Sigurd Hersesgate bofellesskap  

Netto utgift  3 444 3 160 2 683 
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Nedtrekk: 

Det var foreslått to driftsnedtrekk i administrasjonssjefens forslag til budsjett. Dette var ligger 

avvikling av tilbudet om hversdagsrehabilitering som har blitt bygget opp over tid, samt 

nedtrekk av en stilling innen avdelingen for psykisk helse og rustjenester.  

Ingen av disse tiltakene ble vedtatt av Kommunestyret, og derfor ligger det ikke inne 

driftsmessige nedtrekk i helsesektoren i økonomiplanperioden. 

 

NAV kommunal Alstahaug: 

Regnskap og budsjett NAV Alstahaug 

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 

Nav Alstahaug 

Sum utgifter  39 318 39 841 39 143 

Sum inntekter  -34 796 -34 400 -30 400 

Netto utgift  4 523 5 441 8 743 

 

NAV består av en statlig og en kommunal del. Den kommunale delen består av 

flyktningkontoret og sosialtjenesten. Den kommunale delen av NAV består av 9 ansatte. 

NAV Alstahaugs kommunale del består av fem ansvarsområder. Disse er: 

 3100 sosialkontortjenester 

 3152 krisesenter 

 3153 arbeidstiltak ungdom 

 3154 sosialhjelp 

 3200 flyktningkontor 

 

Flyktingetjenesten  

Flyktningetjenesten jobber primært med å bosette flyktninger og asylsøkere, og følge opp 

disse i introduksjonsprogramperioden. Introduksjonsstønaden som følger med bosetting har 

gjennom år vært en betydelig inntektskilde for Alstahaug kommune generelt. Behovet for 

bosetting har den siste tiden som følge av regjeringens politikk blitt betydelig redusert. Færre 

mennesker velger å søke asyl i Norge, og færre får oppholdstillatelse og behov for bosetting. 

Dette medfører en situasjon der færre kommuner får bosette i 2018. Når dette dokumentet 

produseres er det fremdeles uklart om Alstahaug kommune får anmodning fra IMDI om å 

bosette i 2018. Hvor mange Alstahaug får bosette i økonomiplanperioden vil få store 

konsekvenser for økonomien framover.  



 

 

  Økonomiplan 2018-2021 | Alstahaug kommune 87 av 116 

Alstahaug kommune har over tid tatt ut et betydelig overskudd på bosetting som har blitt 

brukt i kommunens ordinære driftsbudsjett. Dette medfører at bortfall av integreringstilskudd 

som følge av redusert bosetting vil få direkte konsekvens for kommunens driftstilskudd. Til 

nå har alstahaug hatt et politisk vedtak om å bosette 40 voksne asylsøkere med 

oppholdstillatelse per år. For 2017 har dette vært vanskelig, men blant annet pga en relativ 

høy andel familiegjenforeninger ser det ut til at målet vil nås.  

Da dette ikke er klart fra Statens side, har administrasjonen utarbeidet en tabell for å 

synliggjøre konsekvensen av mindre bosetting i økonmiplanperioden: 

Mulig utvikling av integreringstilskudd avhengig av bosetting i 
økonomiplanperioden 

antall bosatte/ år 0 10 20 30 40 

2017 31 000 000 31 000 000 31 000 000 31 000 000 31 000 000 

2018 22 500 000 25 000 000 27 000 000 29 000 000 31 000 000 

2019 13 000 000 18 000 000 22 000 000 27 000 000 31 000 000 

2020 6 100 000 12 000 000 19 000 000 25 000 000 31 000 000 

2021 3 000 000 10 000 000 17 000 000 24 000 000 31 000 000 

endring 28 000 000 21 000 000 14 000 000 7 000 000 0 
 

For å få til et budsjettforslag i tide, har administrasjonen måtte legge inn et tall for bosetting. 

Administrasjonen har landet på at man i økonomiplanperioden legger inn bosetting av 20 

voksne asylsøkere per år. Etter at budsjettet ble lagt, har IMDI anmodet Alstahaug kommune 

om å bosette 14 voksne i 2018, altså 6 færre enn administrasjonens innlagte tall. Dette vil bety 

en noe lavere inntekt enn det som er lagt inn i budsjettet. Administrasjonen velger imidlertid å 

la tallene forbli uforandret. Det er mulighet for noe høyere bosettingstall ved 

familiegjenforeninger og eventuell «selvbosetting». Ved bosetting av 20 asylsøkere mot 

dagens 40, reduseres inntektene i økonomiplanperioden med 14 millioner kroner. 

 

Sosialtjenesten 

Sosialtjenestens største kostnad er utgifter knyttet til støtte til livsopphold. Dette er en tjeneste 

som er lovpålagt, og ment som et sikkerhetsnett for mennesker i livsfaser der 

inntektsgrunnlaget av ulike årsaker har falt bort, og man er i behov for støtte til livsopphold 

(nødhjelp). Hvor stor andel av befolkningen som har behov for denne tjenesten varierer i 
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betydelig grad. Svingninger i samfunnet har erfaringsmessig innvirkning på behovet for 

sosialhjelp i befolkningen. I nedgangstider der arbeidsmarkedet blir tøffere vil tradisjonelt 

behovet for økonomisk sosialhjelp stige. Budsjettet for sosialhjelp er i 2018 uforandret fra 

2017. Det er enighet i fagmiljøet om at det viktigste tiltaket for å motvirke sosial ulikhet 

samfunnet er aktivt å arbeide for å hjelpe mennesker ut av behovet for sosialstønad og over i 

arbeidsrettet aktivitet. Det å ha en offensiv tilnærming til å få mennesker i aktivitet, og ikke 

bare passivt avvente at sosialtjenstebehovet øker, vil være en anbefalt vei å gå fra tjenestene. 

Dette arbeides det aktivt med, og regelverket om aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere 

prioriteres ved NAV Alstahaug.  

Barne- og ungdomsvern: 

Regnskap og budsjett barnevern 

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 

Barne- og ungdomsvern  

Sum utgifter  21 734 23 700 18 526 

Sum inntekter  -1 145 0 0 

Netto utgift  20 589 23 700 18 526 

Barnevernstjenesten for Ytre Helgeland består av 4 kommuner; Alstahaug, Leirfjord, Herøy, 

Dønna. Samarbeidet startet opp 1.1.10, og fra 1.6.11 var Træna kommune vært en del av 

samarbeidet. Træna kommune har nå gått ut av samarbeidet igjen. Det er Leirfjord kommune 

som er vertskommune for tjenesten. 

Alstahaug har over tid hatt høye utgifter til barnevernstjenesten. Kostratall fra 2016 viser at 

Alstahaug ligger høyt.  
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Diagrammet viser at Alstahaug i 2016 brukte ca 2400 kr mer per innbygger 0-17 år 

sammenliknet med kommuner i Kostragruppen, og 2000 kr mer per innbygger enn 

kommunene i Nordland.  

Imidlertid har barnevernstjenesten ved utforming av budsjett i år redusert budsjettet med ca 5 

millioner kroner. Dette er ry betydelig beløp, og administrasjonen i Alstahaug har gjennom 

møter og korrespondanse forsikret seg om at dette er et reelt budsjettforslag for 2018 fra 

barnevernstjenesten. Dersom disse rammene holdes, vil også Kostratallene endres i positiv 

retning for Alstahaug. Endring i tiltak er oppgitt som hovedbegrunnelse for hvorfor det er 

mulig å ta ned budsjettet med såpass nye fra ett år til et annet. 

 

 

Pleie og omsorg: 

Regnskap og budsjett pleie og omsorg 

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 

 Pleie og omsorg  

Sum utgifter  87 798 86 352 89 743 

Sum inntekter  -20 657 -18 136 -18 386 

Netto utgift  67 140 68 216 71 357 

 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

1820
Alstahaug

Kostragruppe
12

Nordland Landet uten
Oslo

Landet

Netto driftsutgifter per innbygger  
0-17 år, barnevernstjenesten 



 

 

  Økonomiplan 2018-2021 | Alstahaug kommune 90 av 116 

 

Pleie og omsorg består i all hovedsak av drift av sykehjem og hjemmebaserte tjenester.  

Budsjettet for 2018 er økt med 3 millioner kroner, eller ca 4,4 %. Lønnsveksten i perioden er 

på 3 %, og tilsvarer ca 2.1 millioner kroner, slik at den reelle økningen på sektoren er på 

under 1 million kroner.  

Tjenestene innen pleie- og omsorg er et tilbud til alle aldersgrupper med behov for bistand, 

men hovedtyngden av vedtak er knyttet opp mot den eldre delen av befolkningen. Den 

demografiske utviklingen i kommunen vil derfor ha betydning for dimensjonering av 

tjenestene, men dette er diskutert grundig tidligere i dette dokumentet og presenteres derfor 

ikke igjen her i det videre. 

I administrasjonens budsjettforslag var det lagt inn en opptrapping av midler til 

hjemmetjenesten i økonomiplanperioden tilsvarende 1 million kr i året. Dette ble ikke støttet 

politisk, og det foreligger nå ikke en plan for økning av kapasiteten i hjemmetjenesten 

framover. 

Det ligger imidlertid inne drift av nytt sykehjem fra 2020 

 

 

 

Tjenesten for funksjonshemmede; TFF 

 

Regnskap og budsjett TFF 

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 

 Tjeneste for funksjonshemmede  

Sum utgifter  58 774 54 317 69 258 

Sum inntekter  -19 066 -16 394 -25 460 

Netto utgift  39 708 37 923 43 798 

 

 

TFFs ansvarsområder er under omarbeiding, og direkte sammenlikning av tall fra 2017 til 

2018 kan derfor være vanskelig. Budsjettet består i dag av 8 ansvarssteder: 

 3480 administrasjon utviklingshemmede 

 3481 avlastningsbolig 

 3482 sentrum distrikt 
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 3483 Ura distrikt 

 3485 brukerstyrt assistent 

 3486 Vestmyra bolig 

 3487 Dagaktivitet 

 3080 Støttekontakt 

 

 

Administrering av støttekontakttjenesten administreres nå fra TFF: I tillegg har det nye 

forsterkede tilbudet som er blitt etablert rundt enkeltbrukere fått et eget ansvarssted, som er 

nytt fra 2018.  

Det er en relativ stor økning i budsjettet til TFF fra 2017 til 2018 på 6 millioner kroner. 3 av 

disse millionene henger sammen med overtakelsen av støttekontakttjenesten, 1 million 

skyldes lønnsvekst, de resterende 2 millionene forklares med nye brukere med store behov for 

tjenester.   

TFF er knyttet til bistand til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, primært 

miljøtjenester i egne hjem, men også en avlastningsinstitusjon beregnet på mindreårige barn.  

Da inndelingen i en enhet tilsvarende TFF ikke er vanlig nasjonalt, finnes det ikke kostratall 

direkte knyttet til enheten. Imidlertid knyttes tallene for sektoren opp mot hjemmetjenesten og 

pleie- og omsorgstallene, noe som tyder på at tjenestene drives kostnadseffektivt også i denne 

enheten.  

I følge fordelingsnøkkelen i statsbudsjettet har Alstahaug kommune 50 % flere innbyggere 

med diagnosen psykisk utviklingshemming enn gjennomsnittskommunen i landet, noe som 

fører til økte statlige overføringer. Overføringene er ment å dekke naturlige kostnader i 

tjenesten, i all hovedsak til bemanning til praktisk bistand. 

Statstilskudd 

Det er en kompleks sammenheng mellom utgifter og inntekter i TFF. Brukere som utløser 

lønnsmidler utover et nivå fastsatt i statsbudsjettet, regnes som «ekstra resurskrevende». 

Kommunen får refundert 80 % av lønnsutgiftene som genereres ut innslagspunktet til bistand 

til denne gruppen fra Staten. I år økte innslagspunktet for denne refusjonsordningen med 

50 000 kr utover lønns og prisvekst. Dette betyr at staten skyver flere utgifter tilbake på 

kommunene også innen denne sektoren. 

I praksis betyr dette at ved innsparingstiltak i denne sektoren er svært kompleks. For å 

illustrere kan man i et vilkårlig eksempel tenke seg å spare 100 000 i lønnsutgifter hos en 

bruker med refusjon fra staten. Som følge av dette mister man da 80 000 kr i refusjon, og 

nettoinnsparingen på tiltaket blir på bare 20 000 kr. Dette er viktig å ha med seg når tiltak 

vurderes innen denne enheten. 

Den største økonomiske gevinsten inne dette tjenesteområdet anses å være ved å samle flere 

botilbud i samme område, slik at man kan effektivisere bruk av bemanning, særlig på natt. 
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Dette er det planlagt for, og låneopptak til nybygg av selvfinansierende omsorgsboliger til 

denne brukergruppen ligger inne i økonomiplanen.  

Selv om det er høyst frivillig å bo i bofellesskap i kommunale boliger, har vi over tid sett at 

dette er et populært tiltak med svært lav turnover. Det er derfor behov for nye boliger for å 

imøtekomme ønsket om tilrettelagte boliger fra brukergruppene og optimalisere driften 

økonomisk.  

Innsparingstiltak 

Det er vedtatt ett innsparingstiltak i økonomiplanperioden, som gjelder å avvikel tilbud til 

brukere om bemanning i ferier og aktivitetsuker. Man har lenge tilrettelagt slik at brukere med 

behov for omfattende tjenester kan få med seg bemanning på ferier og aktivitetsuker. Dette er 

en kostnad for kommunen som ikke er lovpålagt, og kan derfor fjernes. Dette vil medføre 

forringelse i mulighet for selvstendighet og livskvalitet for brukerne det gjelder, og er ikke 

faglig anbefalt. Forslaget er rent økonomisk betinget.  

Det er foreslått et innsparingstiltak som berører driften innen TFF: 

Kapittel : Tjeneste for funksjonshemmede 

Tiltak 062: TFF avvikle ferie og aktivitetsuker 

Beskrivelse Tilbudet om bemanning under ferier og aktivitetsuker til mennesker med 

nedsatt funksjonsevne kan fjernes. Ikke en lovpålagt tjeneste, men 

ønskelig for de dette gjelder. Ikke faglig anbefalt. 

- - 

2018 2019 2020 2021 Totalt 

Sted Ansvar: Dagaktiviteter - utviklingshemmede (3487) 

    1.3487.13704.254.0 

        KJØP AV TJENESTER FRA 

PRIVATE 

 -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 200 000 

Sum utgifter  -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 200 000 

Sum inntekter  0 0 0 0 0 

Sum netto  -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 200 000 
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3.5 Samfunnsutvikling 
 

Avd. Samfunnsutvikling består av følgende enheter; 

 Brann og beredskap 

 Kommunalteknisk 

 Plan 

 Landbruk og Miljø 

 Næring 

Regnskap og budsjett for område samfunnsutvikling 

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

 SAMFUNNSUTVIKLING  

Sum utgifter  90 080 687 82 213 721 85 240 796 84 740 796 84 740 796 84 740 796 

Sum inntekter  -66 709 479 -60 523 508 -63 252 573 -63 199 037 -63 199 037 -63 199 037 

Netto utgift  23 371 208 21 690 213 21 988 223 21 541 759 21 541 759 21 541 759 

 

I budsjett/økonomiplanperioden er flere tiltak foreslått med tanke på å redusere utgifter, samt 

evt øke inntekter. Dette er kommentert for hver enkelt enhet nedenfor. Tiltakene har sin 

relevans både ift igangsatt omstillingsprosjekt, samt øvrige. 

 

 

Brann og beredskapenhet 

 

Regnskap og budsjett brann og beredskap 

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

 Brann og beredskap  

Sum utgifter  10 710 018 10 574 427 11 106 956 11 106 956 11 106 956 11 106 956 

Sum inntekter  -3 096 797 -2 655 300 -3 023 464 -2 969 928 -2 969 928 -2 969 928 

Netto utgift  7 613 221 7 919 127 8 083 492 8 137 028 8 137 028 8 137 028 

 

 



 

 

  Økonomiplan 2018-2021 | Alstahaug kommune 94 av 116 

Ansvarssted 6100 Brann- og beredskapssektor 

Ansvarsstedet gjelder administrative stillinger i brannvesenet. I hovedsak lønn til brannsjef 

100 %, varabrannsjef 100% og 50% forebyggende tilsynspersonell. 

Ansvarssted 6150 Brannvern 

Brannmannskap og biler /utstyr ligger under dette ansvarsstedet.  

 

Brannvesenet i Alstahaug har ved hovedstasjonen i Sandnessjøen 20 brannmannskaper fordelt 

på 4 vaktlag i dreiende vakt, dette er deltidsstillinger. I tillegg har vi 4 reserver under 

opplæring til enhver tid.  

Alstahaug kommune har en brannvernavtale med Leirfjord kommune basert på 

vertskommunesamarbeid. 16 brannkonstabler uten vaktordning ved brannstasjonen i Leirfjord 

er ansatt i Alstahaug kommune. 

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

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

bistand kommer. 

Alstahaug brannvesen sin bistasjon på Tjøtta vil ved naturlig avgang i 2017 og 2018 reduseres 

fra 10 til 8 mann. Dette er et tiltak som ble valgt under fjorårets budsjettprosess. 

Investeringen i ny brannbil/mannskapsbil og integrere utstyret fra to andre biler fra dagens 

kjøretøypark i ny bil, vil redusere minstebemanningen pr vaktlag fra 5 til 4. Dette er et tiltak 

som er foreslått med virkning fra 2018.  Det er for 2018 lagt inn et nedtrekk på kr. 448.000 i 

forbindelse med gjennomføring av tiltak «3.14 Reduksjon til minstekrav» som ble valgt i fjor. 

 

Ansvarssted 6151 Feiervesen 

Dette er et selvkostområde, det er lagt inn økning av feie- og tilsynsgebyr for 2018 i tillegg 

blir det innført feiing og tilsyn med fritidseiendommer fra 2018.  

Ansvarsstedet har et merforbruk i forhold til inntekter, men dette må ses over en 4-årsperiode 

der gebyrinntektene vil øke i forbindelse med innføring av feie- og tilsynsgebyr på 

fritidseiendommer. 

 

Ansvarssted 6152 Midt-Helgeland oljevern 

Alstahaug sin andel til drift av HIUA vil i 2018 beløpe seg til kr. 60.000,- 



 

 

  Økonomiplan 2018-2021 | Alstahaug kommune 95 av 116 

 

Kommunalteknisk enhet 

Regnskap og budsjett kommunalteknisk 

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

 Kommunalteknisk avdeling  

Sum utgifter  60 169 628 54 405 490 56 505 213 56 505 213 56 505 213 56 505 213 

Sum inntekter  -51 627 588 -47 879 542 -50 075 363 -50 075 363 -50 075 363 -50 075 363 

Netto utgift  8 542 040 6 525 948 6 429 850 6 429 850 6 429 850 6 429 850 

 

6200 Kommunalteknisk kontor 

Kontorets ansvarsområde er drift/vedlikehold av vei, gatelys, vannverket, avløpsnettet og 

renovasjon. Kommunalteknisk prosjektering og prosjektledelse av nyanlegg og 

rehabiliteringsprosjekter er også en sentral oppgave. 

Det er budsjettert med 5,8 faste stillinger.  

Det er tilrettelagt med seniortiltak for to ansatte i 2018. 

Vikariat som prosjektleder/byggeleder utløper mai 2018 med foreslås forlenget i ytterligere to 

år. 

For året 2018 er det beregnet en intern timepris på kr. 395.- på drift og kr.498.- på anlegg. Det 

foreslås å trappe gradvis opp timeprisen i perioden 2018 – 2020 slik at timesprisen for hhv. 

drift og anlegg blir kr 480,- og kr 600,- i år 2020, jf foreslåtte tiltak nedenfor.    

6213 Felles maskinpark. 

Kommunen ”rendyrker” alle sine maskinkostnader innenfor 6213, driftstimer belastes etter 

faktisk bruk, enten interne timer eller eksterne oppdrag. 

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

Beskrivelse   Kostpris 

Veghøvel   kr 659,- 

Lastebil   kr 318,- 

Lastebil m/utstyr  kr 438,- 

Volvo kranbil   kr 226,- 

JCB-Fastrack   kr 318,- 

Valtra traktor   kr 298,- 
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Hitachi hjulmaskin  kr 296,- 

Hitachi beltemaskin  kr 296,- 

Wille hjullaster  kr 357,- 

Varebil   kr   62,- 

 

Ansvarsområde 6213 skal gå i balanse.  

 

6216 Serviceavdelingen 

Avdelingen er budsjettert med 17,2 stillinger + oppsynsmann. 

Kostnader til fordeling er basert på følgende forutsetninger for 2018:          

Serviceavdelingen (6216) skal være selvfinansierende.  

Timelister fra avdelingen faktureres etter utførte oppdrag og belastes Vann, Avløp, 

Renovasjon og Vei. Det er tilrettelagt med seniortiltak for to ansatte i 2018. 

 

Driftsutgiftene for servicebygget i Nesset er samlet på eget ansvarssted 6117 

Serviceavdelingen dekker 45 %  

 

For året 2018 er det beregnet en timepris kr. 417.- på drift og kr.477.- på anlegg som dermed 

får ansvar 6216 til å balansere.  

6240 Park- og idrett 

Avdelingen er budsjettert med 1 stilling + sesongarbeidere i perioden medio juni – medio 

august. Det har vært en markant utøkning av mengden grøntanlegg i sentrumsområdet av 

Sandnessjøen samt i tilstøtende boområder og langs vei. Dette merkes på avdelingens 

kapasitet. Et særlig problem er at sesongarbeidere kun er tilgjengelig i ”skoleferien”. Behovet 

for økt kapasitet i perioden april- medio juni og medio august - september er absolutt og 

vurderes som bestemmende for resultatet av sommersesongen.  

Kommunal overtakelse av Stamnes kunstgressbane medfører økte driftsutgifter.   

6320 Vannverket 

Det er budsjettert med drift av driftskontrollutstyr og pålagt prøvetakingsprogram. 

Årsgebyret er delt i en fast del, kr 2.220,- som skal dekke kapitalkostnadene og 

en variabel del, kr 7,46/m
3
 etter forbruk ( målt eller stipulert ) som skal dekke driftsutgiftene. 
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I de nye forskriftene er begrepet boenheter innført og dette medfører at det blir flere å dele 

vannverkets utgifter på. En stigende del av forbruket går over vannmålere. 

Gebyrsatsene for vann i 2018: 

Årsgebyret justeres i tråd med handlingsprogrammet i hovedplan vann.  

For 2018 er det ikke forutsatt økning i årsgebyret mens den variable delen økes med 3%. 

Rentefoten som legges til grunn for regnskapsåret 2018 ved beregning av årlig kapitalkostnad 

er 5-årig swaprente NOK med et tillegg på ½ prosentpoeng, beregnet til 1,97%. 

Ansvarsområde 6320 skal gå i balanse. 

 

6330 Avløp 

Det er budsjettert med drift av driftskontrollutstyr og pålagt prøvetakingsprogram. 

Økonomien for avløp er som for Vannverket. Årsgebyret er fastsatt til kr 2.445,- og den 

variable delen er fastsatt til kr 8,89 /m
3 

Gebyrsatsene for avløp i 2018: 

For 2018 er det ikke forutsatt økning i årsgebyret mens den variable delen økes med 10%. 

 

Rentefoten som legges til grunn for regnskapsåret 2018 ved beregning av årlig kapitalkostnad 

er 5-årig swaprente NOK med et tillegg på ½ prosentpoeng, beregnet til 1,97%. 

Den variable delen er uforandret i 2018. 

Ansvarsområde 6330 skal gå i balanse. 

  

6340 Renovasjon 

SHMIL overtok renovasjonsordningen fra 01.09.97. 

Årsavgiften skal dekke : Årsavgiften til SHMIL, kommunale administrative utgifter, 

kapitalutgifter og driftsutgifter  til  tømmeplass Nyjord m/pumpeanlegg. 

Det kommunale tillegget videreføres med kr 290,- pr. boenhet i 2018.  

Rentefoten som legges til grunn for regnskapsåret 2018 er 5-årig swaprente NOK med et 

tillegg på ½ prosentpoeng, beregnet til 1,97%. 

Ansvarsområde 6340 skal gå i balanse. 
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6350 Kommunal renovasjon  

Ansvarsområdet dekker renovasjonsutgiftene vedrørende  

Miljøpatruljen, tømming bobil/busstoalett, rydding offentlige områder. Offentlige toaletter i 

Botn (Osen) og Storøya og drift Friluftsbadet Botn.  

               

6360 Slam – spredt utslipp 

Ansvarsområdet dekker utgiftene vedrørende kjøp av septiktømming i spredt bebyggelse. 

Ansvarsområdet inngår i selvkostberegning. 

Det er gjennomført anbudsinnhenting på ny avtale om slamtømming i 2015, med varighet til 

2019. 

Årsgebyret 2018 for tømming – inntil 4m
3
 vannvolum er beregnet til kr 2.255,- 

   

6400 Veier    

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

Flere års etterslep på vedlikeholdssiden må justeres inn. 

Forbruket på veisektoren har siden 1994 ligget på 3,1 til 3,6 mill kr. Det er i perioden ikke 

kompensert for prisstigning. En rekke veianlegg er kommet til som følge av nye boligfelt, nye 

gang og sykkelveier. Videre er eks. Horvnesveien, Botnveien og Novikveien fra 

ungdomsskolen til ferjeleiet omklassifisert fra fylkesvei til kommunale veier. 

Kostnadene til innleie av eksterne maskinentreprenører (brøyting) øker utover ordinær 

prisstigning. Satser benyttet av Statens vegvesen er vesentlig høyere en hva kommunen har 

vært villig til å tilby, dette forårsaker prispress ovenfor kommunen ved tegning av nye avtaler. 

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

 

6468 Veilys  

Det er totalt 2100 lyspunkter i kommunen, derav ca 1600 i Sandnessjøen.                         

Styring av anleggene med tidsur og fotoceller, (max nedstilt) gir en bedre styring av 

anleggene, slik at strømforbruket  kan minsket. 

Budsjettet er basert på følgende: 

1. Tidsurene avstenger gatelysene  kl 24.00 til kl 06.00 hele året i distriktet og kl 01.00 til 

kl 06.00 i boligfeltene i Sandnessjøen, men i sentrum av Sandnessjøen skal de være på 

hele natten.  
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Kommunen har startet arbeidet med innføring av LED teknologi. Denne teknologien benyttes 

på alle nyanlegg som gjennomføres i kommunen.  

6500 Parkering 

Totalt er det 242 offentlig plasser og 578 private plasser (herav 62 som tilbys allmennheten).  

Dette betyr at kommunen har en markedsandel på ca. 30 %  

Vedrørende fremtidig organisering av parkeringsvirksomheten, se nedenfor.  

 

Tiltak vedtatt av kommunestyret ; 

Etablering av Alstahaug Parkering AS 

Det stiftes et heleid kommunalt selskap som har til hensikt å utøve parkeringsvirksomhet i 

hele Alstahaug kommune. All aktivitet tillegges selskapet, herunder offentlig 

myndighetsutøvelse, virksomhet på  

Kommunens enerettsområde, vilkårsparkering utenfor enerett, forvaltning av forskrift om 

parkering for forflytningshemmede og ileggelse av gebyr ved stans eller parkering i strid med 

vegtrafikkloven. 

Det forutsettes at dagens ansatte overdras mellom virksomhetene. 

Selskapet har til hensikt å leie areal fra kommunen og ev. andre for å drive vilkårsparkering.    

Foreslåtte investeringstiltak ift parkering, dvs ladestasjon, samt nye parkeringsautomater, vil 

være tiltak som det nye selskapet må gjennomføre og er derfor ikke valgt ift kommunens 

budsjett.     

Økning av timepris på internfakturering  

Ansvar 6200 Kommunalteknisk fakturerer medgåtte timer mot fagområdene 6320 Vann,  

6330 Avløp, 6400 Vei, 6468 Gatelys, slam mm.  

For budsjettåret 2017 er timesprisen fastsatt til kr 384,- for ordinær drift og kr 485,- for 

anlegg. 

Det foreslås å trappe gradvis opp timeprisen i perioden 2018 – 2020 slik at timesprisen for 

hhv. drift og anlegg blir kr 480,- og kr 600,- i år 2020    

Tiltaket har en effekt fra kr 170’ første år til kr 750’ siste år i økonomiplanperioden.  

Reduksjon i stilling – vakanse 

Ansvar 6200 Kommunalteknisk har vakant stilling i 20% 

Midler avsatt til lønn og sosiale utgifter trekkes inn i økonomiplanperioden. 
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Reduksjon i stilling – Vikariat 

Ansvar 6216 Serviceavdelingen har en stilling som vikar for fagarbeider. Avdelingen har vært 

gjennom et generasjonsskifte og vikarstillingen har bidratt til en smidigere overgang. 

Stillingen foreslås fjernet fra 1.8.2018. 

Utkjøp av leasingbiler 

Eksisterende leasingavtale på tre varebiler utløper i 2019, det foreslås å innløse restverdi på 

1.1 millioner kroner. 

Asfaltering 

I økonomiplanperioden settes det av årlig kr 937’ til asfaltering. 

Ballfangernett Stamnes Arena 

I 2018 settes det av kr 250’ til ballfangernett for Stamnes Arena. 

 

Planenheten 

 

Regnskap og budsjett plan 

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

 Plansektor  

Sum utgifter  5 598 592 5 813 514 6 005 872 6 005 872 6 005 872 6 005 872 

Sum inntekter  -4 513 284 -2 991 942 -2 991 942 -2 991 942 -2 991 942 -2 991 942 

Netto utgift  1 085 308 2 821 572 3 013 930 3 013 930 3 013 930 3 013 930 

 

                                                                                                                     

6600 Planenhet 

Enhetens ansvarsområde omfatter i hovedsak utarbeidelse av arealplaner, behandling av plan- 

og byggesaker samt kart- og oppmålingsarbeid. Saksbehandling for sakkyndig nemnd (tidl. 

takstutvalg) er også tillagt enheten. Det er budsjettert med 7,5 faste stillinger. Den ene 

arealplanleggerstillingen er forutsatt finansiert over kapitalbudsjettet (fordelte kostnader). 

Også 25 % av den ene av stillingene innenfor byggesaksbehandling forutsettes finansiert ved 

internsalg (eiendomstakst). Videre er 50 % av den ene stillingen på oppmåling forutsatt 

finansiert ved internsalg (tjenester til kommunalteknisk enhet). Det er tatt høyde for 

internkjøp av fakturering og for taksering av tilvekst i grunnlaget for eiendomsskatt. I tillegg 

er det tatt høyde for medlemskap i KS-eiendomsskatteforum. Det er lagt opp til en økning i 

byggesaks- og oppmålingsgebyr på 2,5 % (prisstigning). Gebyr for behandling av plansak 

økes med 40 % for å komme over på selvkost i 2019. 
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Enheten har i 2017 hatt vakanse i 60 % av en stilling som byggesaksbehandler. 

Saksbehandlingstid innen byggesak prioriteres, men har i perioder økt bl.a. pga. vakanse. 

Enheten har ikke greid å nå målet om tilsyn i 10 % av byggesakene. Statlige signaler tilsier at 

tilsyn må tillegges større vekt i kommende år. Nå forutsettes det også utført lovpålagt tilsyn i 

utslippssaker. Det er nedsatt en arbeidsgruppe i kommunen som jobber med en kommunal 

digitaliseringsstrategi. Planenhet har spilt inn overgang til e-byggesak, dvs. digital 

byggesaksbehandling, til denne gruppen. E-byggesak vil bidra til å effektivisere 

byggesaksbehandlingen og samtidig bidra til å gjøre saksbehandlingen mer 

standardisert og etterprøvbar. 

 

6601 HALD-samarbeid 

Et samarbeid innen HALD-området er allerede etablert for enhetens ansvarsområde. Reelle 

kostnader fordeles på kommunene, og ansvarsstedet går derfor i null. Dersom utvidet 

samarbeid blir en realitet vil dette påvirke bemanningsbehovet også for planenhet. Det vises i 

den forbindelse til prosjekt vedr. mer omfattende samarbeid innen kart- og oppmåling, 

byggesak og arealplanlegging. Vertskommune er valgt som samarbeidsmodell. Prosjektet er 

imidlertid ikke fremmet til politisk behandling. 

 

6602, 6603, 6604 Plansak, byggesak og matrikkelsak 

Disse ansvarsområdene er opprettet for i større grad å kunne dokumentere selvkost. 

Ansvarsområdene skal i utgangspunktet gå i null. Evt. overskudd avsettes på bundne fond og 

brukes i forbindelse med evt. underskudd. 

 

6901 Fordelte kostnader plan og utvikling 

Dette ansvarsområdet brukes til felles kostnader for samfunnsutvikling og nulles ut i form av 

fordeling ved årets slutt. Det er de senere år ikke laget budsjett for ansvarsområdet. 

 

Tiltak vedtatt av kommunestyret ; 

Timefordeling på selvkostområdene 

Beskrivelse: Ansvar 6600 fakturerer mot selvkostområdene 6602 (Plansak), 6603 (Byggesak) 

og 6604 (Matrikkelsak).  Dette gjøres i dag på bakgrunn av anslått fordeling av 

lønnskostnader, men foreslås endret til internfakturering med gradvis opptrapping av timepris 

i perioden 2018 til 2020 fra kr 408,- i 2018 til kr 480,- i 2021. 

 



 

 

  Økonomiplan 2018-2021 | Alstahaug kommune 102 av 116 

Tilsyn spredte avløp 

Dette er en lovpålagt oppgave som vil kunne utføres til selvkost. Foreløpig estimater tilsier i 

omfang ca 0,2 å.v. 

Foreslås innført fra 2019 og fra samme tidspunkt må gebyr innføres. 2018 brukes for å 

forberede ordningen.Hjemlet i forurensningsloven § 48. 

Reduksjon av bemanning/fjerning av lønnsmidler til 40 % vakant stilling 

Ifm mulig innfasing av nytt verktøy for byggesaksbehandling fra ca 2019, foreslås 0,4 å.v i 

nedtrekk fra samme tidsrom.                                                                                                                

 

Landbruks- og miljøvernenhet 

 

Regnskap og budsjett landbruk og miljø 

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

 Landbruk og miljø  

Sum utgifter  4 510 441 2 982 250 3 271 852 3 271 852 3 271 852 3 271 852 

Sum inntekter  -2 438 397 -901 270 -995 639 -995 639 -995 639 -995 639 

Netto utgift  2 072 044 2 080 980 2 276 213 2 276 213 2 276 213 2 276 213 

                      

Landbruks- og miljøvernenhet behandler saker etter jordloven, skogloven, konsesjonsloven, 

naturmangfoldloven, friluftsloven, miljøinformasjonsloven, forpaktningsloven, 

forurensningsloven, motorferdselloven (lov om motorferdsel i utmark og vassdrag), 

odelsloven og viltloven. Enheten er forlenget arm for det statlige virkemiddelapparatet 

Innovasjon Norge for BU-saker (søknader om statlige tilskudd og rentestøtte til 

bygdeutviklingsprosjekt, for eksempel driftsbygninger). 

 

Viktigste tiltaksarbeidet og utviklingsoppgaver for øvrig er velferdsordninger i landbruket, 

teknisk planlegging, ajourhold kart- og arealregistre, autorisasjoner (sprøytemidler og 

jaktprøve), behandling av nydyrkingssøknader, saksbehandling statlig produksjonsstøtte i 

jordbruket, miljøfyrtårnordningen, administrasjon av vaktordningen veterinærer,  

kulturlandskapsforvaltning, drift av kommuneskog, utviklingsoppgaver for vilt og fisk og 

deltakelse i utarbeidelse av kommunale planer.   Likeså oppfølging av Alstahaug kommunes 

Landbruksplan 2012-2020 og Regional strategisk næringsplan for Midt-Helgeland 2014-

2022, hvor landbruk er en av seks prioriterte næringer. 
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Personellressurser  

Landbruks- og miljøvernenhet har 3,0 stillingshjemmel som er fordelt på landbruks- og 

miljøvernsjef 100 % stilling, konsulent landbruk 80 % stilling, skogbrukssjef 100 %  stilling 

og konsulent 20 % stilling. 

7050 Landbruk 

For uten lønn budsjetteres det med samme beløp som i 2017. 

7052 Veterinærtjenester 

Budsjetteres med samme beløp som ble bevilget av staten i 2017.  Budsjettposten er øremerka 

vakttilskudd for veterinærer fra staten i vaktområdet Alstahaug og Leirfjord. 

7075 Fisk og vilt 

Budsjetteres med samme beløp som i 2017.  

7076 Kommuneskog  

Budsjetteres med samme beløp som i 2017. 

Tiltak vedtatt av kommunestyret ; 

 

Nedbemanning 

 Nedbemanning fra 3,0 å.v til 2,6 å.v med virkning fra 2019. 

Salg av skog 

Iht landbruksplanen skal det legges til rette for utnyttelse av kommunens skog- og 

utmarksarealer. Det åpnes både for salg av skogvirke/eiendom 

 

Næring 

 

Regnskap og budsjett næring 

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

 Næringsarbeid  

Sum utgifter  3 469 387 2 743 160 2 813 811 2 313 811 2 313 811 2 313 811 

Sum inntekter  -902 731 -1 009 797 -1 092 110 -1 092 110 -1 092 110 -1 092 110 

Netto utgift  2 566 656 1 733 363 1 721 701 1 221 701 1 221 701 1 221 701 

 

Til enheten tilligger oppgaver som: 

 Næringsplanlegging 
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 Kontakt/samarbeid med næringslivet, utbyggere og investorer, forskningsmiljøer og 

regionalt/nasjonalt virkemiddelapparat. 

 Bistå næringslivet mht industri- og utbyggingsareal 

 Saksbehandling av næringssaker og andre saker innen samfunnsutvikling (eks 

politireform, omlegging skattekontor, kommunikasjon  mm) 

Samarbeidsavtaler med Helgeland Reiseliv, Sagaveien, Kystriksveien  m.fl ligger inn under 

dette området. Enheten er bemannet med næringssjef. 

I økonomiplanperioden er flere tiltak foreslått med tanke på å redusere driftskostnadene. Dette 

er også tiltak som ble fremmet gjennom omstillingsprosjektet. Utmelding av samarbeidet 

Sagaveien og Kystriksveien er utført og har virkning fra 2018. Videre dreier det seg om 

avvikling/justering av samarbeidet relatert til Helgeland Reiseliv. I dag bruker vi årlig ca 

500 000 kr knyttet opp til dette samarbeidet. Kommunestyrets budsjettvedtak fra des 2016 

innebar at vi skulle melde oss ut av Helgeland Reiseliv og med virkning fra 2019. Dette er 

hensyntatt i konsekvensjustert budsjett. 

 

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

 

Oppsummert tiltak Samfunnsutvikling: 

 

 2018 2019 2020 2021 

Etablering Alstahaug 

Parkering AS 

-1000.000 -1000.000 -1000.000 -1000.000 

Komtek- reduksjon i 

stilling Vikariat 

-41.250 -99.000 -99.000 -99.000 

Komtek-reduksjon i 

stilling /vakans 

-132.860 -132.860 -132.860 -132.860 

Komtek-utkjøp av 

leasingbiler 

-25.000 -15.500 -15.500 9000 

Komtek- økning av 

timepris på internfak. 

-171.901 -460.440 -749.392 -749.392 

Planenhet-vakanse i 40 

% 
 -222.000 -222.000 -222.000 

Planenhet-timefordeling 

selvkostområdene 

-473.900 -815.000 -1.049.000 -1.323.000 

Landbruk, redusert 

bemanning 40 % 

 -300.000 -300.000 -300.000 

Landbruk-salg av skog  -400.000   

Næring- utmeldelse 

sagaveien, 

Kystriksveien, 

Helgeland Reiseliv 

Dette ligger i 

konsekvensjustert iom 

besluttet i budsjettmøte 

des.2016 
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DEL 4 INNVESTERINGSPROGRAMMET 2018-

2021 

4.1 Investeringer i økonomiplanperioden 2018-2021  

 

Ikke selvfinansierende prosjekter. 

Prosjekter

Kalkyle 

økonomipl.

Budsjett 

2018

ØP              

2019

ØP              

2020

ØP              

2021

18121 - Telefoni 700 700

18123 - Svar Inn (ESA) 125 125

18125 - AutoPay (Visma) 105 105

18126 - Digitaliseringsstrategi 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000

18356 - AP Sykehjem 437 500 65 625 147 919 147 919 76 038

18400 - Helgelandshallen, spillflate 21 000 21 000

18561 - Stor barnehage i byen 74 000 11 100 62 900

18566 - AP Skole ald. D revidert 125 000 12 500 50 000 62 500

18620 - Utkjøp leasingbiler 1 100 1 100

18710 - Radåsmyra, plan for anl. 106 106

18719 - Innløsing av grunn 1 298 1 298

18720 - Ballfangernett Stamnes 250 250

18733 - Asfaltering 2018 3 750 938 938 938 938

18900 - Egenkapitaltilskudd 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000

19722 - Rydding lekeplasser 450 150 150 150

890-Kraftlaget 2 800 700 700 700 700

Sum prosjekter 680 184 118 547 265 606 152 706 143 325

Finansiering

Salg AM 6 000 0 4 000 2 000

Ref/tilskudd 158 390 29 590 50 710 50 710 27 380

MVA kompensasjon 133 397 22 690 52 581 30 001 28 125

Lån 382 397 66 267 158 315 71 995 85 820

Sum finansiering 680 184 118 547 265 606 152 706 143 325

 

 

Prosjekt 18121 Telefoni 

Ny telefoniløsning for HALD-kommunene. 

 

Prosjekt 18123 Svar Inn (ESA) 

Automatisk svar-inn fra Altinn i ESA 
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Prosjekt 18125 AutoPay (Visma) 

Visma Autopay er en helautomatisk betalingstjeneste for utveksling av betalingsinformasjon 

med ulike norske banker. 

 

Prosjekt 18126 Digitaliseringsstrategi 

Anslag på kostnader i økonomiplanperioden. 

Digitaliseringsstrategien vil bli behandlet parallelt politisk med økonomiplan/budsjett, og 

beløpet kan bli endret i forhold til de føringer som her blir lagt. 

 

Prosjekt 18356 AP Sykehjem 

Sykehjem ihht kommunestyret. 

 

Prosjekt 18400 Helgelandshallen, ny spillflate 

Tiltak 1-6 er nedfelt i kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser. 

 

Prosjekt 18561 Stor barnehage i byen 

Stor barnehage i byen, ihht kommunestyret. 

 

Prosjekt 18566 AP Skole alt. D revidert 

AP Skole alt. D revidert, ihht kommunestyret. 

 

Prosjekt 18620 Utkjøp leasingbiler 

Kommunalteknisk kjøper ut 3 leasing biler fra leasingkontrakt. 

 

Prosjekt 18710 Radåsmyra, plan for anlegget 

Radåsmyra idrettsanlegg er i en så dårlig forfatning at tiltak må gjennomføres. 
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For å kartlegge ytterligere detaljer samt fremme forslag til handlingsprogram gjennomføres 

det i 2018 et forprosjekt som skal danne grunnlag for det videre arbeid  

jfr. Handlingsprogrammet til kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser. 

 

Prosjekt 18719 Innløsing grunn 

Innløsing av felles parkeringsareal på parseller av gnr. 38, bnr. 795. 

Innløsningskravet omfatter felles parkeringsareal mellom bebyggelsen på Brages vei 2-4 og 

Njårds vei 1 på ca 780 m, og tilsvarende arealstørrelse langs Skarpsnogata. 

Innløsing av friområde på parsell av gnr. 37, bnr. 4. 

Innløsningskravet omfatter 4425 m landareal og 2300 m sjøareal innenfor reguleringsområdet 

samt 584 m landareal og 300 m sjøareal utenfor reguleringsområdet. 

Innløsning av spesialområde/friområde på Harald Hårfagres gt. 35 og 37, parsell  

av gnr. 38, bnr 103. 

Innløsning av spesialområde/friareal på hhv. ca. 800 og 400 m i hht. krav fra  

Bohumil Melich m.fl. 

 

Prosjekt 18720 Ballfangernett Stamnes 

Grunnlagsinvestering ved etablering av tilfredsstillende løsning for ballfangernett på 

kunstgressbanen på Stamnes Arena. 

Prosjekt 18733 Asfaltering 2018 

Følger Handlingsprogrammet for legging av fast dekke på kommunal vei.  

Asfalteringsprogrammet de neste årene: 

Bjørnsons gate, Peer Gynts gate, Kirkeveien. 

 

Prosjekt 18900 Egenkapitaltilskudd 

Estimert beløp fra KLP 

 

19722 Rydding lekeplasser 
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Prosjekt 890 Kraflaget  

Mottatte renter og avdrag HelgelandsKraft AS, økonomiplanperioden.  

 

Selvfinansierende prosjekter 

Prosjekter

Kalkyle 

økonomipl.

Budsjett 

2018

ØP              

2019

ØP              

2020

ØP              

2021

18670-Rehab. vann 30 000 7 500 7 500 7 500 7 500

18670-Rehab. avløp 30 000 7 500 7 500 7 500 7 500

Sum bruk av lån 60 000 15 000 15 000 15 000 15 000

 

Prosjekt 18670 Rehab. Vann/avløp 

Vannverksutbygging: 

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

For budsjettåret 2018 er den totale bruttorammen for lån til vann- og avløpsverket forutsatt 

med kr 15,0 mill. 

 

Rehab vann: 

Tiltak gjennomføres iht. handlingsprogrammet for hovedplan vann. 

 

Rehab avløp: 

Tiltak gjennomføres iht. handlingsprogrammet for hovedplan avløp. 
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Hovedoversikt investering 

Beskrivelse Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Salg av driftsmidler og fast eiendom  0 0 -4 000 000 0 -2 000 000 

Overføringer med krav til motytelse  -244 000 -19 940 400 -43 614 900 -43 614 900 -22 420 200 

Kompensasjon for merverdiavgift  -30 067 250 -22 689 750 -52 581 250 -30 001 250 -28 125 000 

Andre overføringer  -3 000 000 -6 950 000 -4 395 300 -4 395 300 -2 259 400 

SUM INNTEKTER (L)  -33 311 250 -49 580 150 -104 591 450 -78 011 450 -54 804 600 

Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal 

tj.prod.  

149 750 658 108 157 000 225 325 000 135 005 000 127 500 000 

Overføringer  30 104 750 22 689 750 52 581 250 30 001 250 28 125 000 

Renteutg, provisjoner og andre finansutg  1 750 000 0 0 0 0 

SUM UTGIFTER (M)  181 605 408 130 846 750 277 906 250 165 006 250 155 625 000 

Kjøp av aksjer og andeler  0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Avsetning til ubundne investeringsfond  950 000 700 000 700 000 700 000 700 000 

SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 

(N)  

950 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 

FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)  149 244 158 83 966 600 176 014 800 89 694 800 103 520 400 

Bruk av lån  -143 627 998 -81 266 600 -173 314 800 -86 994 800 -100 820 400 

Mottatte avdrag på utlån  -2 700 000 -2 700 000 -2 700 000 -2 700 000 -2 700 000 

Bruk av ubundne investeringsfond  -2 878 660 0 0 0 0 

SUM FINANSIERING (R)  -149 206 658 -83 966 600 -176 014 800 -89 694 800 -103 520 400 

UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)  37 500 0 0 0 0 
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Budsjettskjema 2A Investering 

Beskrivelse Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Investeringer i anleggsmidler  181 605 408 130 846 750 277 906 250 165 006 250 155 625 000 

Kjøp av aksjer og andeler  0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Avsetninger  950 000 700 000 700 000 700 000 700 000 

Årets finansieringsbehov  182 555 408 133 546 750 280 606 250 167 706 250 158 325 000 

Bruk av lånemidler  -143 627 998 -81 266 600 -173 314 800 -86 994 800 -100 820 400 

Inntekter fra salg av anleggsmidler  0 0 -4 000 000 0 -2 000 000 

Tilskudd til investeringer  -3 000 000 -6 950 000 -4 395 300 -4 395 300 -2 259 400 

Kompensasjon for merverdiavgift  -30 067 250 -22 689 750 -52 581 250 -30 001 250 -28 125 000 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner  -2 944 000 -22 640 400 -46 314 900 -46 314 900 -25 120 200 

Sum ekstern finansiering  -179 639 248 -133 546 750 -280 606 250 -167 706 250 -158 325 000 

Bruk av avsetninger  -2 878 660 0 0 0 0 

Sum finansiering  -182 517 908 -133 546 750 -280 606 250 -167 706 250 -158 325 000 

Udekket/udisponert  37 500 0 0 0 0 
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Oppsummering valgte driftstiltak 

- - 

2018 2019 2020 2021 

Over-/underskudd konsekvensj. budsjett  -6 611 270 7 428 620 14 048 499 26 181 186 

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett  0 4 256 046 12 876 513 17 085 191 

Valgte driftstiltak  6 611 270 -11 684 666 -26 925 012 -43 266 377 

Over-/underskudd budsjettversjon  0 0 0 0 

- 

Valgte tiltak 

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett  0 4 256 046 12 876 513 17 085 191 

    Høyre 13.12  0 4 256 046 12 876 513 17 085 191 

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan   0 -1 436 000 -4 383 000 -4 462 000 

    Tiltak 2a11 Redusert bruk av spesialundervising små tiltak 

2017 

 0 -395 000 -395 000 -395 000 

        Skoler generelt (2600)  0 -395 000 -395 000 -395 000 

    Tiltak 2a12 Redusert bruk av spesialundervisning 2017  0 -1 041 000 -3 988 000 -4 067 000 

        Skoler generelt (2600)  0 -1 041 000 -3 988 000 -4 067 000 

- 

Rådmannen  0 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000 

    Senterpartiet. 1 % generelt nedtrekk.  0 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000 

        Tilfeldige utgifterinntekter (1989)  0 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000 

- 

Personalkontoret  0 -577 000 -856 000 -1 412 000 

    Reduksjon sammenslåing sentraladm.  0 -277 000 -556 000 -1 112 000 

        Personalkontoret (1200)  0 -277 000 -556 000 -1 112 000 

    Stab/støtte:Reduser 50 % stilling kombinert med IKT  0 -300 000 -300 000 -300 000 
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        Sekretariat/info/arkiv (1110)  0 -300 000 -300 000 -300 000 

- 

Bygg og eiendom  144 000 -1 460 000 -1 460 000 -1 460 000 

    Bygg- og eiendom: Legge ned 1 stilling virkning fra 1.09.18  -200 000 -600 000 -600 000 -600 000 

        Adm. Bygg og eiendom (6099)  -200 000 -600 000 -600 000 -600 000 

    Radonkartlegging.  100 000 0 0 0 

        Bygge- og eiendomskontoret (6000)  100 000 0 0 0 

    Skifte tak Sorenskrivergården  504 000 0 0 0 

        Bygge- og eiendomskontoret (6000)  504 000 0 0 0 

    Tiltak 4.11 Avvikle kommunale bygg som ikke er i bruk 2017  -500 000 -1 100 000 -1 100 000 -1 100 000 

        Bygge- og eiendomskontoret (6000)  -500 000 -1 100 000 -1 100 000 -1 100 000 

    Økt festeavgift Grønnbygget og Helsesenteret.  240 000 240 000 240 000 240 000 

        Bygge- og eiendomskontoret (6000)  240 000 240 000 240 000 240 000 

- 

Adm.undervisning og barnehage  0 -300 000 -750 000 -750 000 

    Redusere administrasjonen, oppvekst og kultur  0 -300 000 -750 000 -750 000 

        Undervisningsadministrasjon (2002)  0 -300 000 -750 000 -750 000 

- 

Sandnes barnehage  -110 000 -110 000 -110 000 -110 000 

    Barnehage, reduserte midler til utstyr, læremidler  -110 000 -110 000 -110 000 -110 000 

        Sandnes barnehage (2421)  -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 

        Stamnes barnehage (2430)  -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 

        Søvik barnehage (2440)  -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 

        Tjøtta barnehage (2460)  -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 
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        Ura barnehage (2480)  -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 

- 

Barnehager generelt  0 0 200 000 200 000 

    Ny stor barnehage, vedtatt i kommunestyret  0 0 200 000 200 000 

        Barnehager generelt (2400)  0 0 -600 000 -600 000 

        ikke kommunale barnehager (2550)  0 0 0 0 

        Bygge- og eiendomskontoret (6000)  0 0 800 000 800 000 

- 

Skoler generelt  -400 000 -1 441 000 -12 928 000 -13 007 000 

    AP. Innsparing i skoledrift. Alternativ D.  0 0 -8 540 000 -8 540 000 

        Skoler generelt (2600)  0 0 -8 540 000 -8 540 000 

    Redusere budsjett inventar i skole til kr 0  -400 000 -400 000 -400 000 -400 000 

        Skoler generelt (2600)  -400 000 -400 000 -400 000 -400 000 

    Skole, endring i system for redusert spesialundervisning  0 -1 041 000 -3 988 000 -4 067 000 

        Skoler generelt (2600)  0 -1 041 000 -3 988 000 -4 067 000 

- 

Bjarnetjønna skole  0 0 0 0 

    SP øke tilbudet i SFO  0 0 0 0 

        Bjarnetjønna SFO (2625)  0 0 0 0 

- 

Kultur  131 000 0 0 0 

    Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser  50 000 0 0 0 

        Almenn kultur (2150)  50 000 0 0 0 

    Oppfølging av tiltak i Kulturminneplan  81 000 0 0 0 
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        Almenn kultur (2150)  81 000 0 0 0 

- 

Bosetting av mindreårige flyktninger  0 0 -3 000 000 -3 000 000 

    Stordrift bofellesskap EMÅ  0 0 -3 000 000 -3 000 000 

        Bosetting av mindreårige flyktninger (1150)  0 0 -3 000 000 -3 000 000 

- 

Pleie og omsorg  0 0 7 314 500 14 629 000 

    Drift av nytt sykehjem  0 0 7 314 500 14 629 000 

        Alstahaug sykehjem (3373)  0 0 7 314 500 14 629 000 

- 

Tjeneste for funksjonshemmede  -300 000 -400 000 -400 000 -400 000 

    TFF avvikle ferie og aktivitetsuker  -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 

        Dagaktiviteter - utviklingshemmede (3487)  -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 

    TFF Omlegging av vikarbruk  0 -100 000 -100 000 -100 000 

        Ura distrikt - utviklingshemmede (3483)  0 -100 000 -100 000 -100 000 

- 

Kommunalteknisk avdeling  -1 013 011 -1 649 800 -1 938 752 -1 914 252 

    Komtek: Etablering av Alstahaug Parkering AS  -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

        Parkeringsplasser og anlegg (6500)  -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

    Komtek: Reduksjon i stilling  Vikariat  -41 250 -99 000 -99 000 -99 000 

        Serviceavdelingen (6216)  0 0 0 0 

        Veger (6400)  -41 250 -99 000 -99 000 -99 000 

    Komtek reduksjon i stilling/vakans  -132 860 -132 860 -132 860 -132 860 

        Kommunalteknisk sektor (6200)  -132 860 -132 860 -132 860 -132 860 



 

 

  Økonomiplan 2018-2021 | Alstahaug kommune 115 av 116 

    Komtek: Utkjøp av leasingbiler  -25 000 -15 500 -15 500 9 000 

        Felles maskinpark (6213)  0 0 0 18 000 

        Veger (6400)  -25 000 -15 500 -15 500 -9 000 

    Komtek: Vinterdrift av Stamnes Arena 2018  158 000 158 000 158 000 158 000 

        Park -idrett (6240)  158 000 158 000 158 000 158 000 

    Komtek:Økning av timepris på internfakturering  -171 901 -460 440 -749 392 -749 392 

        Kommunalteknisk sektor (6200)  -171 901 -460 440 -749 392 -749 392 

    Nærmiljøprosjekt Sandneselva 2018  300 000 0 0 0 

        Park -idrett (6240)  300 000 0 0 0 

    Venstre. Økning av parkeringsavgiften for månedskort med 

300 kr. 

 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

        Parkeringsplasser og anlegg (6500)  -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

- 

Plansektor  -369 060 -962 160 -1 196 160 -1 455 160 

    City Planner  34 000 34 000 34 000 34 000 

        Plansak  (6602)  34 000 34 000 34 000 34 000 

    Planenhet - vakanse i 40 %  0 -222 000 -222 000 -222 000 

        Plansektor (6600)  0 -222 000 -222 000 -222 000 

    Planenhet- Tilsyn spredte avløp  0 0 0 0 

        Plansektor (6600)  0 0 0 0 

    Planenhet-Timefordeling på selvkostområdene  -473 900 -815 000 -1 049 000 -1 323 000 

        Plansektor (6600)  -615 000 -816 000 -1 017 000 -1 219 000 

        Plansak  (6602)  141 100 1 000 -32 000 -104 000 

        Byggesak (6603)  0 0 0 0 

        Matrikkesak (6604)  0 0 0 0 
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    Sentral FKB  70 840 40 840 40 840 55 840 

        Matrikkesak (6604)  70 840 40 840 40 840 55 840 

- 

Landbruk og miljø  0 -700 000 -300 000 -300 000 

    Landbruk - redusert bemanning  0 -300 000 -300 000 -300 000 

        Landbruk (7050)  0 -300 000 -300 000 -300 000 

    Landbruk - salg av skog  0 -400 000 0 0 

        Kommuneskog (7076)  0 -400 000 0 0 

- 

Tilskudd interkommunale selskap  -145 000 -655 927 -945 927 -945 927 

    Prosjekt sammenslåing av Alstahaug og Leirfjord kirkelige 

fellesråd. 

 105 000 40 000 0 0 

        Tilskudd/kontingenter (7900)  105 000 40 000 0 0 

    Revisjonen - reduserte kostnader.  0 -445 927 -445 927 -445 927 

        Tilskudd/kontingenter (7900)  0 -445 927 -445 927 -445 927 

    Tiltak 4.9 Redusere overføring til Kirka med 10 %  -250 000 -250 000 -500 000 -500 000 

        Tilskudd/kontingenter (7900)  -250 000 -250 000 -500 000 -500 000 

- 

Finansieringstransaksjoner  8 673 341 2 007 221 -2 171 673 -24 879 038 

    Avbalansering kommunestyrets vedtak  10 434 341 5 529 221 1 350 327 -16 150 038 

        Interne finansieringstransaksjoner (8930)  10 434 341 5 529 221 1 350 327 -16 150 038 

    Fortsatt minsteavdrag.  -1 761 000 -3 522 000 -3 522 000 -8 729 000 

        Avdrag på lån (8910)  -1 761 000 -3 522 000 -3 522 000 -8 729 000 

 

 


