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Møtested: Botnkrona   

Møtedato: 20.11.2019 Tid: 11:00 – 14.30 

 

 

Tilstede på møtet 

 

Medlemmer: Ole-Gerhard Rinø, Arne Langset, Hanne B. Wiig, Peter Talseth, 

Trude Jægtvik,  

Forfall: 

 

 Ingeborg Steinholt, Stig Tore Skogsholm 

  

Varamedlemmer: 

 

 Sigsten Johansson, Trond A. Johansen, 

  

Fra adm. (evt. 

andre): 

Rådmann Børge Toft, kommunalsjef Kirsten Toft, HR-sjef Trine 

Håjen Gretesdotter, økonomisjef Frank Pedersen, kommunalsjef 

Stig-Gøran Olsen, formannskapssekretær Kristin Vangen 

 

Merknader til: 

Innkalling 

Saksliste 

  

Ingen 

Ingen  

Godkjenning av 

protokoll: 

Protokollen godkjennes elektronisk av ordfører Peter Talseth og  

Ole-Gerhard Rinø 

 

 

Arbeidsmøte budsjett 2020. Økonomiplan 2020-2023 

 

Økonomisjef Frank Pedersen orienterte om nytt driftstiltak i Arena vedr. forsikring – nye 

priser etter anbud. I tillegg om negativ befolkningsutvikling, samt at Skatteetaten 

fastholder MVA-krav Kulturbadet. 

Representantene fikk anledning å stille spørsmål. 

 

Ordfører orienterte om arbeidet framover, og at han vil legge fram sak i neste møte vedr. 

oppnevning av to arbeidutvalg som hhv. skal følge opp økonomiarbeidet/ 

budsjettprosessen, samt kortsiktige tiltak innen pleie og omsorg. Utvalgene skal være 

rådgivende, og i samarbeid med administrasjonen. 

 

Repr. Trond A Johansen ble enstemmig innvilget permisjon, og fratrådte.  

Til stede 6 repr. 

 

Formannskapet gikk gjennom innsendte spørsmål, samt administrasjonens svar. 

 

Følgende tiltak legges inn i Arena: 

 

AP/Sv:  

Hvor store kostnader har A.k med overliggere på sykehuset? Hvordan har 

utviklingen vært?  

Svar: 

Døgnprisen for utskrivningsklare pasienter på sykehus er på 4 885 kroner i 2019.  

Kostnaden kommunen har med dette varierer fra år til år. Det har vært økning fra 2012 

til 2018. I 2018 var kostnaden for kommunen ca 1.7 millioner kroner. Dette tilsvarer i 

gjennomsnitt en pasient i en seng hele året på sykehuset. Det forventes tilsvarende tall 

også for 2019. Stigningen i kostnader er knyttet til kapasitetsutfordringer i 



omsorgstjenesten med tanke på mulighet til å ta pasientene tilbake til institusjon eller 

bemannet omsorgsbolig. 

 

Tabellen under viser kostnader med utskrivningsklare pasienter fra 2012 til 2018 for 

Alstahaug kommune. Tall i kr: 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

159 200 398 775 297 720 201 305 923 289 476 066 1751 643 

 

SP: 

Slå sammen Barnehage – skole – SFO på Tjøtta. Effektuere oppvekstsenter 

Svar: 

Barnehage, skole og SFO er allerede et oppvekstsenter og har felles enhetsleder. 

Bemanning brukes på tvers i dag, selv om det her kanskje kan være noe mer å hente 

ifeks felles vikarbruk. 

En sammenslåing i felles bygg har en investringsside, siden skolebygget ikke er 

tilrettelagt med nødvendige fasiliteter for barnehagedrift, spesielt med tanke på toalett, 

bad/stellerom tilapasset barnehage, kjøkken og hensiktsmessige garderober. Kostnadene 

kan finansieres ved salg av dagens barnehage 

 

Opprettholde ungdomstrinn Søvik – fra 2020 

Svar: 

1,2 mill for 2020 og 2,5 mill fra 2021 (helårseffekt). Legges inn som tiltak i arena? 

 

AP/SV:  

Innsparing ved å flytte 5.-7.trinn på Søvik til byen?  

Svar:  

Forutsatt at ungdomstrinnet flyttes som vedtatt, spares 1,25 mill ved å flytte 5-7. Til 

sammen 3,75 mill. 

 

Kommunestyremøter på ettermiddagstid! Oslo bystyre møtes fra 1700 til 2000. 

Må være mulig i AK også.  

o Hva vil innsparing på å gjennomføre kommunestyremøter på kveldstid være? 

Svar: 

 

  Regnskap Regnskap Regnskap 

  2019 2018 2017 

TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 100431 75266 109833 

TJENESTEFRIKJØP., REF., 

LØNNSUTGIFTER 158999 221896 360466 

Sum 259430 297162 470299 

 

I tillegg har kommunens egne ansatte med politiske verv 10 dager permisjon med lønn 

fra sitt arbeidssted/enhet. Dette finnes det ingen oversikt over. Heller ikke hvorvidt det 

er satt inn vikar for vedkommende. 

 

Skjønnsmidler høsten 2020: Hva fikk AK i skjønnsmidler i 2019? Hva er 

sannsynlig beløp?  Vurderer å bruke dette i budsjett.  

Svar: 

Det er vanskelig å gi en vurdering av sannsynlig beløp i skjønnsmidler for 2020, da 

Fylkesmannen har endret skjønnsmiddelordningen, jfr. utdrag fra rundskriv fra 

Fylkesmannen 01.08.19: 

 

«I proposisjon 113 S til Stortinget (Kommuneproposisjonen 2020) gir Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) signaler om det økonomiske opplegget for 



Kommunene neste år. En del av rammetilskuddet til kommunene fordeles etter skjønn. 

Ansvaret for den kommunevise fordelingen i Nordland er lagt til Fylkesmannen i 

Nordland, som fordeler fylkesrammen etter retningslinjer gitt av departementet i 

forbindelse med utarbeidelsen av statsbudsjettet og egen kunnskap om situasjonen i 

fylket. 

Stortinget gir ved behandling av kommuneproposisjonen for 2020 fullmakt til KMD å 

fordele skjønnstilskudd til kommunene og fylkeskommunene. Basisrammen for 

kommunene er satt til 950 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 50 millioner kroner 

sammenlignet med 2019. Reduksjonen i basisrammen overføres til innbyggertilskuddet 

og departementet legger videre til grunn en ytterligere utjevning av forskjellene i 

basisrammen mellom fylkesmannsembetene i 2020. 

Formålet med skjønnstilskuddet er å kompensere kommuner for lokale forhold som ikke 

fanges opp i den faste delen av inntektssystemet, og bidra til fornying og utvikling. 

Basert på fylkesmannens kjennskap til forholdene i den enkelte kommune og i dialog 

med kommunene, skal det ligge en konkret vurdering av behov bak en tildeling av 

skjønnstilskudd. I tilfeller hvor det er gitt statlige tilskudd, skal ikke skjønnsmidler 

benyttes til å dekke kommunale egenandeler. Når kommunen mottar statlig tilskudd for 

ressurskrevende tjenester, kan fylkesmannen kun i særlige tilfeller tildele skjønnstilskudd 

når egenfinansieringen kommer uheldig ut for kommunen. 

Skjønnstilskudd skal ikke tildeles utelukkende på bakgrunn av en fast modell, 

kostnadsnøkkel eller faste kriterier. Det skal foretas en helhetlig vurdering av 

kommunenes økonomi og behov. Skjønnsmidler bør i stedet tildeles på grunnlag av den 

overordnede økonomiske situasjonen til kommunene, og ikke på grunnlag av forhold i 

enkeltstående sektorer. 

Når det benyttes ulike kostnadsnøkler eller modeller, vil skjønnsmidlene ha preg av å 

være kompensasjon/refusjon for utgifter som kommunene hadde 2 år tidligere. 

 

Retningslinjer for skjønnstildeling 2020 

Fylkesmannen har ansvaret for å komme fram til en hensiktsmessig fordeling av 

skjønnsmidlene, herunder fange opp behov som kan oppstå i løpet av året. 

Fra 2020 endres derfor skjønnsmiddelordningen, slik at fylkesmannen i større grad kan 

håndtere behov og hendelser som erfaringsmessig oppstår gjennom året. Derfor vil deler 

av skjønnsmidlene som tidligere har vært fordelt til Grønt hefte, i stedet bli 

søknadsbasert og fordeles mellom prosjektskjønn og restpott som tildeles mot slutten av 

året. 

Skjønnsmidler til ekstraordinære utgifter, tilskudd til prosjekt m.m. forutsettes det 

normalt en kommunal egenandel på 50 %. Dersom kommunen mottar andre statlige 

tilskudd hvor 

det er lagt inn forutsetning om kommunal egenandel, skal ikke skjønnsmidler brukes til å 

dekke denne egenandelen. 

 

Fylkesmannen tar sikte på å fordele skjønnsmidlene etter følgende modell for 

2020: 

 

1. Basisskjønn til Grønt hefte 2020 

Kommuner som mener de har store utgiftskrevende forhold av betydning som den ikke 

kan påvirke selv, bes om å sende inn en søknad innen 30. august 2019 som redegjør 

for forholdet sammen med nødvendig dokumentasjon. 

 

2. Prosjektskjønn 

Det vil komme eget rundskriv høsten 2019 som beskriver satsningsområder for 2020. 

Fylkesmannen oppfordrer allerede nå kommunene til å tenke og planlegge prosjekter 

spesielt innenfor områdene barnevern, sosial- og ressurskrevende tjenester der det 

legges til rette for strukturelle endringer med fokus på samarbeidsløsninger. 

 

3. Kriseskjønn, ekstraordinære hendelser og restpott til barnevern, 

sosialtjeneste og ressurskrevende tjenester 



Tildeling av skjønnsmidler til barnevern, sosialtjeneste og ressurskrevende tjenester 

flyttes i 2020 til siste tildeling. Dette for å legge til rette for en mer treffsikker tildeling 

som i større grad fanger opp inneværende års behov hos kommunene. Tildelingen vil 

utelukkende baseres på søknader fra kommunene og det skal sendes en samlet søknad 

med dokumentasjon som grunnlag for søknaden. Krav til dokumentasjon vil spesifiseres 

nærmere i brev i løpet av høst 2019. Kommuner som har fått økte utgifter til 

ekstraordinære og uforutsette hendelser, som kommunen ikke hadde kunnskap om eller 

kunne påregne og ligger utenfor kommunens styring ved utarbeidelse av årsbudsjettet. 

Dette inkluderer kommuner som rammes av naturskade. 

Kommunene skal også her sende en samlet søknad med dokumentasjon av grunnlaget 

for søknaden.» 

 

Rødt: Mulighet for halv plass på SFO. 

 

 

Etter forslag fra ordfører ble frist for å sende inn tiltak satt til fredag 22.11.  

Frist for Arena ble satt til mandag 25.11 kl 12. 

 

Møtet hevet kl 14.30. 

 

Bevitnes: 

 

Kristin Vangen 

Formannskapssekretær 

 

 

 


