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1 LURØY KOMMUNES ØKONOMIPLANARBEID 
 
Administrasjonens utgangspunkt for økonomiarbeidet er kommunelovens §§ 44 og 45 
samt Kst.-sak 44/93 om rullering av økonomiplan og årsbudsjett. 
 
Basisdokumentene som er lagt til grunn er fjorårets økonomiplan 2017 - 2020, 
årsberetning, årsregnskap for 2016 og konklusjonene fra kommunestyremøte den 3. mai 
1995 om mål og strategier. Foreløpige driftsrammer er basert på rammene for 2017 med 
tillegg av beregnet lønns- og prisvekst, samt varige driftstiltak som er vedtatt innarbeidet.    
 
Arbeidsdokumentet baserer seg på kommuneproposisjonen i 2017, Statsbudsjettet for 
2018 (gul bok og grønt hefte) og på KS’ prognosemodell. 
 
1.1 Hovedsatsingsområder 
 
Mål- og strategimøte den 3. mai 1995 konkluderte med at Lurøy kommunes overordnede 
mål fortsatt skal være: 
 
Å SKAPE GODE LEVEVILKÅR FOR INNBYGGERNE I LURØY   
BYGD PÅ KVALITET, TRYGGHET OG TRIVSEL 
 
For å oppnå kommunens overordnede målsetting ble 3 hovedsatsingsområder pekt ut: 
 
 Næringsutvikling med vekt på infrastruktur 
 Bygdeutvikling med vekt på barn og unge 
 Kompetanseutvikling med vekt på organisasjonsutvikling 
 
1.2 Rammebetingelser 
 

 Regjeringens forslag til statsbudsjett 

 Kommunens skattefundament 

 Kommunale avgifter og egenandeler 
 
Statsbudsjettet behandles i Stortinget i desember 2017, basert på regjeringens forslag til 
statsbudsjett for 2018. I Stortingets behandling vil det kunne fremkomme endringer som 
påvirker kommunenes rammer. Eventuelle konsekvenser vil bli korrigert/justert i egen sak 
til kommunestyret i 2018. 
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2 STATSBUDSJETT 2018 
 
2.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren – statsbudsjett 2018 
 
Kommunene har ansvaret for grunnleggende velferdstjenester som barnehage, skole, 
barnevern og helse- og omsorgstjenester. For å realisere regjeringens mål om et sterkere 
sosialt sikkerhetsnett, et kunnskapsløft og et bedre tilbud til syke og eldre, er det 
nødvendig å styrke de kommunale tjenestene. 
  
Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 4,6 
mrd. kroner i 2018. Av veksten i samlede inntekter legges det opp til at 3,6 mrd. kroner er 
frie inntekter til kommunene, hvorav 300 mill. kroner er begrunnet med 
opptrappingsplanen på rusfeltet. Videre er 200 mill. kroner tenkt til tidlig innsats i 
barnehage og skole, og 200 mill. kroner til forebyggende tiltak for barn, unge og familier. 
 
Prisveksten i kommunesektoren er anslått til 2,6 %, herav utgjør lønnsveksten 3 %.  
 
Satsene i de regionalpolitiske tilskuddene er ikke prisjustert fra 2017 til 2018. Dette betyr 
at disse tilskuddene reelt sett blir lavere. Det kommer alle kommuner til gode gjennom at 
innbyggertilskuddet blir høyere enn det ellers ville ha vært. 
 
Som varslet i kommuneproposisjonen øker grenseverdien i inntektsgarantiordningen 
(INGAR) fra 300 til 400 kroner per innbygger. Kommuner som taper mer enn 400 kroner 
per innbygger får kompensert dette tapet. Den korrigerte veksten på landsbasis fra 2017 
til 2018 er på 704 kroner per innbygger. Dersom en kommune har en korrigert vekst som 
er lavere enn 304 kroner per innbygger vil kommunen få tilskudd gjennom 
inntektsgarantiordningen tilsvarende differansen mellom egen vekst og en vekst på 304 
kroner per innbygger. I tillegg må alle kommunene være med å finansiere INGAR gjennom 
et trekk i innbyggertilskuddet. I 2018 utgjør trekket kr 71 kroner.  
 
Regjeringen beskriver at den foreslåtte inntektsveksten legger til rette for styrking av det 
kommunale tjenestetilbudet. I tillegg er det rom for en mer effektiv ressursbruk i 
kommunesektoren. Dersom kommunesektoren klarer å ta ut mer av 
effektiviseringspotensialet i sektoren, vil det kommunale tjenestetilbudet styrkes utover 
det som følger av inntektsveksten.  
 
Selv om kommunereformen resulterer i mange nye og større kommuner vil det fortsatt 
være mange små og sårbare kommuner etter 2020. Flere kommuner vil ha utfordringer 
knyttet til samfunns- og næringsutvikling, og mange vil ha uhensiktsmessige grenser. 
Mange kommuner vil ha utfordringer med å levere tjenester med god kvalitet.  
 
Den demografiske utviklingen gjør at det i dag koster om lag 2,5 mrd. kroner ekstra i året 
å opprettholde standarden og dekningsgraden i tjenestetilbudet fra det ene året til det 
neste. Ti år frem i tid vil det koste kommunesektoren om lag 5 mrd. kroner i året å 
opprettholde det samme tjenestetilbudet innen blant annet barnehage, skole og 
eldreomsorg. Det samlede handlingsrommet i statsbudsjettet i årene framover er 
usikkert, men det vil være mindre enn i årene vi har bak oss. 
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Regjeringen påpeker videre at dersom det kommunale tjenestetilbudet skal kunne 
styrkes i årene fremover, i takt med demografiske endringer, må kommunene fornye, 
forenkle og forbedre sine tjenester. 
 
For kommunesektoren vil effektive tjenester, god økonomistyring og planlegging være 
helt sentralt for å utnytte ressursene til beste for innbyggerne. 
 
Regjeringen ønsker å synliggjøre effektiviseringspotensialet som ligger i 
kommunesektoren. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen 
virksomhet på 0,5 %, tilsvarer det 1,2 mrd. kroner som kan brukes til styrking av tjenestene 
i tillegg til det som følger av inntektsveksten.   
 
2.2 Det økonomiske opplegget for 2018 – statlige styringssignaler 
 
Regjeringen legger opp til en realvekst i inntektene til kommunene på 1,0 % i 2018. Dette 
gir kommunene en vekst på 3,6 mrd. kroner i frie inntekter i 2018. Inntektsveksten for 
2018 er anslått fra inntektsnivå i 2017 i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Veksten i 
kommunesektorens samlet inntekter i 2018 er beregnet til ca. 4,6 mrd. kroner, tilsvarende 
0,9 %. 
 
Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (Deflator) i 2018 på 2,6 
%. Skattøret er uendret på 11,8 %.    
 
Veksten i de frie inntektene skal dekke følgende kostnader for kommunene: 
 
Demografi     2 200 mill. kroner 
Pensjonskostnader          300 mill. kroner 
Særskilte satsninger: 
Tidlig innsats barnehage og skole     200 mill. kroner 
Opptrapping rus       300 mill. kroner 
Forebyggende tiltak barn, unge og familier  200 mill. kroner 
Rest         400 mill. kroner 
Sum      3 600 mill. kroner 
 
Videre anslår departementet at veksten i kommunesektorens samlede 
pensjonskostnader vil være i størrelsesorden 350 mill. kroner i 2018, utover det som 
dekkes av den kommunale deflatoren. Det påpekes at anslaget er beheftet med betydelig 
usikkerhet.  
 
Det tekniske beregningsutvalget (TBU) har anslått merutgiftene for kommunesektoren i 
2018 med om lag 2,7 mrd. kroner som følge av demografisk utvikling. Her vil det dermed 
kunne oppstå et gap på 0,5 mrd. kroner som kommunesektoren må dekke på andre 
måter. I tillegg kommer regjeringens satsninger finansiert innenfor de frie inntekter på i 
alt 700 mill. kroner. Samlet sett vil dette kunne gi kommunesektoren ca. 400 mill. kroner i 
økt handlingsrom. Tar en hensyn til TBU sine beregninger vedrørende demografiske 
utfordringer vil dette handlingsrommet i realiteten være spist opp.  
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Regjeringen påpeker at hvis kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen 
virksomhet på 0,5 % vil dette frigjøre ca. 1,2 mrd. kroner som vil kunne benyttelse til 
styrking den finansielle situasjonen. 
 
Skatteanslaget for kommunene for 2018 (inntekt og formue) er satt til 158,5 mrd. kroner, 
noe som vil si en vekst på 2,4 % i forhold til nytt skatteanslag for 2017 (økt med 4 mrd. 
kroner). Skatteanslaget bygger på 1,1 % sysselsettingsvekst, 3,0 % lønnsvekst, og en 
skatteandel av inntektene på 40 %. Den kommunale skattøren er som nevnt uforandret på 
11,8 %. 
 
Lavt rentenivå har over tid bidratt til veksten i pensjonspremier og pensjonskostnader. 
Kommunesektoren har samtidig betydelig gjeld og har dermed også fordeler av det lave 
rentenivået. Departementet presiserer at kommunene selv har ansvaret for pensjon, som 
en del av lønns- og avtalevilkårene i kommunesektoren.  
 
2.3 Foreslåtte endringer og justeringer i rammetilskuddet for 2018 
 
Regionalpolitiske tilskudd: 
 
Departementet foreslår at satsene på de regionalpolitiske tilskuddene ikke blir prisjustert. 
Innsparingen blir omdisponert til styrking av innbyggertilskuddet. 
 
Ny grenseverdi inntektsgarantiordningen: 
 
Grenseverdien for INGAR øker fra 300 til 400 kroner per innbygger i 2018. Det betyr at en 
må ha inntekter som er minst 400 kroner lavere per innbygger enn landsgjennomsnittet 
før en blir kompensert gjennom INGAR. 
 
Deltidsbrannpersonell: 
 
Kravet om kompetanse til deltidsbrannpersonell ble ikraftsatt fra 1. januar 2017. Med 
denne bakgrunnen er den særskilte fordelingen fjernet fra og med 2018. Dette utgjorde 
samlet 38,9 mill. kroner for kommunesektoren. 
 
Ressurskrevende tjenester: 
 
Regjeringen foreslår å stramme inn toppfinansieringen for ressurskrevende brukere ved å 
øke innslagspunktet med kr 50 000,- utover prisstigningen, slik at nytt innslagspunkt blir 
1,235 mill. kroner. Kompensasjonsgraden på 80 % er foreslått uendret. 
 
Tilskudd til frivilligsentraler: 
 
De øremerkede midlene til frivilligsentraler ble overført fra kulturdepartementets 
budsjett til rammetilskuddet til kommunen i 2017. Det er foreslått å øke bevilgningene 
med 15 mill. kroner i 2018, inkludert 6,6 mill. kroner til kommuner med nyetablert 
frivilligsentraler.  
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Opptrappingsplan rus: 
 
300 mill. kroner av de økte frie inntektene er begrunnet med opptrappingsplan for 
rusfeltet. Midlene blir fordelte etter kostnadsnøkkelen for sosialhjelp 
 
Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser: 
 
Det blir foreslått investeringstilskudd på om lag 1 800 heldøgns omsorgsplasser. I 2018 er 
det avsatt 152,5 mill. kroner til dette. Stortinget har vedtatt å legge om 
investeringstilskuddet slik at det blir gitt tilskudd til prosjekter som øker antall 
omsorgsplasser fra 2021. Det blir dermed ikke gitt tilskudd til rehabilitering av 
eksisterende plasser etter dette. I Prop. 1 S (2016 - 2017) var det foreslått en fordeling med 
20, 40, 60 og 80 % som ble reservert tilskudd til plasser som gir netto vekst. I år er det ikke 
konkrete saker, men det står at i perioden 2017 – 2020 kan en benytte deler av tilskuddet 
til utskifting av eksisterende bygningsmasse gjennom utskifting eller renovering. 
 
Dagaktivitetstilbud til personer med demens: 
 
Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for dagaktivitetstilbud for personer 
med demens, og vil legge til rette for om lag 350 flere dagaktivitetsplasser. Regjeringen 
vil også fremme forslag til endring i helse- og omsorgstjenesteloven som fastslår plikt for 
kommuner til å tilby aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens fra 1. 
januar 2020. 
 
Grunn-, videre- og etterutdanning i omsorgstjenesten: 
 
Regjeringen vil styrke grunn, videre-, og etterutdanningen til ansatte i 
omsorgstjenestene. Det er foreslått å øke bevilgningen med 25 mill. kroner til totalt 350 
mill. kroner i 2018. 
 
Tidlig innsats i barnehage og skole: 
 
Regjeringa foreslår å styrke arbeidet med tidlig innsats i barnehage og skole for å fange 
opp utfordringer og rask oppfølging. 200 mill. kroner av veksten i frie inntekter er 
begrunnet med en økt satsing på tidlig innsats i 2018. 100 mill. kroner foreslås fordelt 
etter delkostnadsnøkkelen for barnehage, og resterende 100 mill. kroner fordelt etter 
delkostnadsnøkkelen for skole. 
 
Tidlig innsats – overgang mellom barnehage og skole: 
 
Regjeringa har sendt på høring forslag om lovfestet plikt for barnehage- og skoleeier til å 
samarbeide om overgangen mellom barnehage og skole. Det er foreslått å kompensere 
kommunene med økt ramme med 20 mill. kroner i 2018. 
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Barnevern: 
 
200 mill. kroner av forslaget til vekst i frie inntekter til kommunene er begrunnet med 
forebyggende tiltak for barn, unge og familier for å ruste kommunene som får større 
ansvar innenfor barnevern etter barnevernsreformen. Det underbygger prioriterte 
satsinger innenfor arbeidet med psykisk helse, rus og opptrappingsplan mot vold og 
overgrep, samt at det åpner for at kommunene kan prioritere ytterligere satsing på 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 2018. Midlene blir fordelt etter samlet 
kostnadsnøkkel. 
 
Tilskudd til barnevernsfaglig videreutdanning blir økt fra 6,2 mill. kroner til 19,7 mill. 
kroner i 2018. I tillegg er det avsatt 9,5 mill. kroner til tjeneste- og tiltaksutvikling i 
kommunale barnevernstjenesten.  
 
Myndighet til vigsel blir overført til kommunene: 
 
Ansvaret for vigsler blir overført fra domstolene til kommunene 1. januar 2018. Det er 
foreslått at kommunene får kompensasjon gjennom en økning i rammen med 3. mill. 
kroner. 
 
2.4 Andre endringer i rammetilskuddet (oppgavefordeling, regelendringer etc.) 
 
Helsenett, ny finansieringsmodell: 
 
Kommunene betaler årlig kontingent for å være tilknyttet helsenettet, som er en sikker 
digital arena for helsesektoren. For å forenkle betalingen er det foreslått å overføre 32,6 
mill. kroner, tilsvarende kommunenes samlede kontingenter fra ramma til Helse- og 
omsorgsdepartementets budsjett i 2018. 
 
Tilskudd til barnehagelærere, helårseffekt: 
 
Det øremerkede tilskuddet til flere barnehagelærer ble i 2017 innlemma i rammene til 
kommunene. Endringen får helårseffekt i 2018, og det er foreslått å innlemme ytterligere 
247,2 mill. kroner. Midlene skal finansier skjerpa pedagognorm som etter planen skal tre i 
kraft 1. august 2018. KMD beregner helårseffekten til 424 mill. kroner for 
kommunesektoren. KS har beregnet behovet til det doble. 
 
Økte kommunale barnehageutgifter som følge av økt kontantstøtte, helårseffekt: 
 
1. juli 2017 kom kravet om 5 års botid før en kvalifiserer for kontantstøtte. Dette økte 

etterspørselen etter kommunale barnehageplasser, og endringen får helårseffekt i 2018.  
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2.5 Oppsummering fra Rådmannen vedrørende økonomisk opplegg for 2018 
 
Rådmannen ser med bekymring på den omfordeling som skjer innenfor rammene til 
kommunene. I tillegg legges det opp til lovendringer i de statlige styringssignalene der 
kommunene får større ansvar for tjenestene, spesielt innenfor omsorg, helse, barnehage 
og skole.   
 
Lurøy kommune rammes hardt økonomisk som følge av endring av kostnadsnøklene som 
ble gjennomført i 2016, gjeldende fra 2017. De største utslagene er innenfor 
grunnskolenøkkelen med en reduksjon på i overkant av 9 mill. kroner per år, 
sammenlignet med 2016 rammene. Dette forsterkes i forslag til budsjett 2018, blant annet 
som følge av redusert kompensasjon fra overgangsordningen. 
 
I realitetene blir det svært liten økning i de samlede rammeoverføringer sammenlignet 
med 2017. Dette betyr at en nå må begynne å vurdere driftsreduserende tiltak for å oppnå 
balanse i budsjettet. Marginer innenfor inntektssiden ble i all hovedsak fjernet i 2016 for å 
oppnå budsjettbalanse i 2017. Rådmannen har i realiteten fjernet tidligere rentemargin for 
å oppnå finansiering av påkrevde investeringer i 2018 og resten av økonomiplanperioden. 
I tillegg er infrastrukturtiltakene i stor grad fjernet for å unngå opptak av kapitalkrevende 
kortsiktige lån. 
 
Overgangsordningen (INGAR) bidrar til gradvis nedtrapping av rammeoverføringene, noe 
som gir oss litt tid på omstillingen, men regjeringen strammer nå inn ordningen ved å øke 
grenseverdien i inntektsgarantiordningen fra kr 300 til kr 400,-.  Overgangsordningen 
sikrer at kommunene har en vekst i rammetilskuddet fra ett år til det neste som ikke 
ligger mer enn 400,- kr per innbygger under landsgjennomsnittet.  
 
Regjeringen har foreslått å fjerne eiendomsskatt på produksjonsutstyr og 
produksjonsinstallasjoner i verk og bruk.  
Dette medfører at kategorien Verker og bruk skal opphøre som egen kategori fra 2019. 
Kategorien næring vil bli videreført som tidligere.  
 
Avviklingen av verker og bruk foreslås underlagt en overgangsordning som skal gi trinnvis 
reduksjon i skatteinntektene fra produksjonsutstyr og- installasjoner over fem år fra og 
med 2019, med 20 % reduksjon hvert år.  Verdien av disse eiendelen skilles da ut som et 
særskilt skattegrunnlag, og på dette skattegrunnlaget kan det ikke anvendes høyere 
skattesats i overgangsperioden enn den som kommunene fastsetter for verker og bruk 
for skatteåret 2018. Det er derfor hensiktsmessig å vurdere skattesatsen for 2018. 
 
Blir de foreslåtte regler vedrørende verk og bruk vedtatt, vil det også påløpe utgifter til 
taksering av bygninger og eiendommer som dette berører, og som må skje i 2018 
(forutsatt at kommunestyret vedtar utskrivningsalternativ fra 2019 som omfatter 
næringseiendom).  
 
Beregnet tap for Lurøy kommune er 0,9 mill. kroner basert på tall fra 2015. 
Kommunestyret bør tiltre forslaget om økning av skattesatsen til 7 promille i 2018 slik at 
en demper nevnte reduksjon noe. 
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Regjeringen styrker sin satsning på de større kommunene ved omfordeling av den 
samlede ramme. Blant annet registreres det at de regionalpolitiske tilskudd ikke blir 
prisjustert, og at denne besparelsen tilflytter den samlede ramme for innbyggertilskudd. 
Lurøy kommune taper selvsagt på denne omfordelingen.   
 

Endringen av grenseverdien medfører at Lurøy 
kommune får mindre kompensert gjennom 
ordningen.  
 
Reduksjon i INGAR fra 2017 til 2018 vil dermed 
utgjøre hele 1,5 mill. kroner i reduserte 
rammeoverføringer for Lurøy kommune. 
 
Figuren viser utvikling i rammeoverføringer 
samt nevnte INGAR –effekt. 

  
Samlet rammer til kommunene avhenger av kommunesammenslåingen, og hvor mange 
som kommer inn under kompensasjonsordningene til de kommunene som skal slå seg 
sammen. Fra 2020 vil det da bli en ny sammensetning av kommuner som vil påvirke 
rammefordelingen til kommunene. Reformen legger opp til økt sentralisering og dermed 
omfordeling av kommunerammen, noe som sannsynligvis vil ramme Lurøy kommune 
ytterligere. Regjeringen vil fortsettelse arbeidet med kommunesammenslåing i 2018. 
 
Innføring av økte kompetansekrav innenfor barnehage, skole og kommunehelsetjenesten 
vil nok i fremtiden medføre betydelige utfordringer for Lurøy kommune.  
 
Regjeringens foreslåtte tiltak (700 mill. kroner samlet nasjonalt) er lagt inn i 
driftstiltakene i tabellen på side 14.   
 
Teknisk etat 
Rådmannen har i 2017 overført næringsarbeidet fra UN til sentraladministrasjonen. 
Bakgrunnen for dette er å bedre oversikten og samspillet innenfor det samlede 
utviklingsarbeidet i kommunen. Rådmannen har i denne forbindelse etablert et nærings- 
og utviklingsteam for å koordinere og styre kommunens utviklingsarbeid. Nærings- og 
utviklingsteamet vil blant annet styre og bidra til fremdrift i kommunens «Vekstprosjekt», 
som for øvrig ble fremmet politisk til budsjettdugnaden. Det legges opp til rapportering 
fra «Vekstprosjektet» i tertialrapporteringer. 
 
Overføring av næringsarbeidet til rådmannens stab aktualiserte endring av UN –etatene 
til Teknisk etat, noe som er mer betegnende for etatens funksjon. Med denne bakgrunn 
benyttes betegnelse Teknisk etat fremover, også i dette dokumentet.  
 
Næringslederstillingen fordeles etter dette med 50 % til næringsarbeidet i 
sentraladministrasjonen og 50 % til arbeidet i teknisk etat, bla som leder for landbruk. Det 
er i forståelse med næringsleder avtalt 2 ukentlige kontordager på rådhuset, mens øvrige 
kontordager er på kommunehuset på Tonnes.  

 -
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3 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLANEN 2018-2021 
 
 
3.1 Økonomiplanens bestemmelser 
 
Kommunelovens §§ 44 og 45 pålegger kommunene å vedta henholdsvis økonomiplan og 
årsbudsjett.  Kommunal- og regionaldepartementet her i medhold av kommunelovens § 
44 nr. 6 fastsatt forskrift om kommunale økonomiplaner (27. desember 1994). 
 
3.1.1 Økonomiplanen er det overordnede plandokumentet i kommunene: 
 
All planleggingsvirksomhet i kommunen skal skje i sammenheng med 
økonomiplanleggingen, jfr. bestemmelsene i kommuneloven. Hoved premisser som ligger 
til grunn i økonomiplanen kan ikke fravikes i andre planer så som årsbudsjett, 
sektorplaner eller kommuneplaner uten at konsekvensene er vurdert i 
økonomiplansammenheng.   
 
Dersom konsekvensene for økonomiplanen av de øvrige planene ikke er av vesentlig 
betydning for kommunens økonomiske handlefrihet, er det ikke et krav at 
økonomiplanen tas opp til særskilt revidert behandling.  I motsatt tilfelle hvor konkrete 
tiltak i andre planer binder opp ressurser, er det et krav at økonomiplanen tas opp 
samtidig til revidert behandling 
 
3.2 Rammetilskudd 2018 

 
Beregninger ut i fra forutsetningene i forslag til statsbudsjett for 2018 vil gi følgende 
fordeling av rammetilskudd for Lurøy kommune: 
 
Innbyggertilskudd         45 767    
Utgiftsutjevningen        63 665 
Saker særskilt fordeling             257 
Nord-Norgetilskudd          3 284 
Småkommunetilskudd         5 543 
Skjønn                419            
INGAR             5 812 
Sum rammetilskudd                   124 747    
  
Toppfinansieringen for ressurskrevende tjenester er fortsatt basert på en andelsvis 
refusjonsordning (80 %) i forhold til kommunens faktiske utgifter.  Innslagspunktet er 
foreslått hevet med kr 50 000 per bruker, noe som vil medføre økte kostander med kr 
350 000,- for Lurøy kommune. Nytt innslagspunkt vil dermed utgjøre 1 235 000,- kroner. 
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3.3 Kommunens skattefundament: 
 
Lurøy kommune har i 2017 hatt en økning i skatteinntektene i forhold til budsjett. Anslag 
skatteinngang i oktober 2017 ble med den bakgrunn økt med 5 mill. kroner utover 
opprinnelig budsjett for 2017.  

 
Kommunesektorens 
skatteinntekter skal ligge på ca. 40 
% av kommunesektorens frie 
inntekter. 
 
For årene 2012 til og med 2016 er 
det benyttet regnskapstall, mens 
det for 2017 og 2018 er budsjettall 
(anslag) 
 
 
 

Til sammen er det innenfor næring, verker og bruk budsjettert med en skatteinngang på 
2 470 000 kroner i 2018. Skattesatsen er for 2018 foreslått økt til 7 promille. Regjeringens 
foreslåtte endringer av eiendomsskattesystemet innenfor verker og bruk, og næring vil 
medføre en årlig reduksjon på ca. 0,9 mill. kroner for Lurøy.  Endringene er foreslått 
innført i 2019, med 5 års innfasing.  
 
Det er i 2018 budsjettert med en netto skatteinngang på 4,668 mill. kroner for 
skatteområdet bolig- og fritidseiendommer. Skattesatsen for boliger- og 
fritidseiendommer er i 2018 satt til 4 promille, med et bunnfradrag på 200 000 kr. 
Bunnfradraget er dermed foreslått redusert med kr 50 000 sammenlignet med budsjett 
2017.   
 
3.4  Kostnadsutvikling kommunale avgifter og gebyrer 

 
Oversikten viser gebyrøkningene 
for 2017, med HAF sin foreslåtte 
økning på 12 % for 2018. 
Begrunnelsre for økningen 
fremkommer i gebyrsaken. 
 
Det vises til respektive 
kommunestyresaker for 
vurdering av avgifter og gebyrer. 
 
 
 
 
 
 

2018 2019 2020 2021

Husleier indeks indeks indeks indeks

Omsorgstjenester 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %

Egenandel barnehage* justeres justeres justeres justeres

Egenandel musikkskole 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %

Egenandel SFO 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %

Norskopplæring 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %

Vannavgifter (selvkost) 4,6 % 4,6 % 4,6 % 4,6 %

Kloakkavgifter (selvkost) 3,6 % 3,6 % 3,6 % 3,6 %

Feieavgifter (selvkost) 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 %

Renovasjon (HAF) 12,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %

Tilknytningsavgifter vann/avløp 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kaiavgifter 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 %

Oppmåling/matrikkelarbeid** 2-5 % 2-5 % 2-5 % 2-5 %

Byggesaksgebyrer 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %

Festetomter m.v*** KPI KPI KPI KPI

*Maks avgift fremkommer i statsbudsjett

**Ingen økning på nye tomter. Gjelder tillleggstomter,grensegang mm.

***Festeavgifter reguleres annenhvert år med basis i KPI
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3.5 Fond pr. 31.12.2016 
 
Bundne driftsfond   5 339   
Ubundne investeringsfond  5 074  
Bundne investeringsfond            3 129  
Disposisjonsfond*                  68 265 
Saldo pr 31.12.16              81 807 

 
* Disposisjonsfondet består for øvrig av pensjonsmidler/premieavvik/aksjefond/likviditet og 
avsatte midler av mindreforbruk til regulering av budsjett ved befolkningsnedgang etc. 

 
3.6 Forutsetninger for årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021.   
 
Følgende forutsetningene er i hovedsak basert på 2017 størrelser og foreløpige 
prognoser for 2018: 
 Samlet lønns- og pensjonsvekst anslås for 2018 til 2,2 % av samlet lønnsbudsjett i 2017. Dette 

er et lavere nivå enn hva en benyttet i 2017. Det legges opp til å bruke 
lønnsreguleringsfondet hvis budsjetterte ramme blir for lav. Videre legges det til grunn at 
eventuelle økninger i pensjonskostnader og EK til KLP utover avsatte midler i 
investeringsregnskapet dekkes av lønnsvekstposten, så fremt det er rom for det.    

 Det er lagt inn kr 0,7 mill. kroner i investeringsregnskapet til årlig EK- innskudd i KLP 
 Lønnsvekst er av regjeringen anslått til 3 % i 2018. 
 Prisvekst er foreløpig anslått til 0,9 % i 2018.  
 Deflatoren for 2018 er anslått til 2,6 %.   
 Lånerente på 2,0 % er lagt til grunn for nye lån i planperioden. For eksisterende lån legges 

dagens løpende rente til grunn, som i utgangspunktet vil være regnskapstall forrige år. 
 Opptak av formidlingslån (Startlån) med 2,0 mill. kroner per år i planperioden. 
 Økning i kommunale avgifter og egenandeler på henholdsvis indeks, selvkost, og 2 % - 5 % 

(HAF 12 %) økning på øvrige tjenester og avgifter.   
 Eiendomsskatt for verker- og bruk og næring økes med 1 promille til 7 promille 
 Eiendomsskatt bolig- og fritidseiendommer med 4 promille og bunnfradrag kr 200 000,- 
 Arbeidsgiveravgift på 5,1 %.       
 Pensjonsandel KLP på 20,00 % på fellesordningen, inkludert lønn og G- regulering og AFP- 

tilskudd. For folkevalgte er pensjonsandelen lik fellesordningen (fra og med 2014). 
 Pensjonsandel KLP for sykepleierordningen på 21,40 %.    
 Pensjonsandel på 13,00 % for ansatte på statlig avtaleverk.   
 Premien for drift av pensjonskontoret utgjør 0,007 % av samlet pensjonsgrunnlag pr 31.12 

foregående år, jfr HA vedlegg nr. 5 (§16-3). Styret i pensjonskontoret har vedtatt 
kontingentfritak for 2018. 

 Tilskuddet til sikringsordningen for 2018 er fastsatt til 0,075 % av pensjonsgrunnlaget for 
aktive medlemmer av pensjonsordningen jfr. Overføringsavtalens § 9 første ledd. 
Sikringsordningen ivaretar samordning av pensjonsrettigheter (overføringsavtalen) mellom 
Statens pensjonskasse og andre leverandører av offentlig tjenestepensjon. 

 Rammetilskuddet er korrigert for endringer i kostnadsnøkkel og systemendringer. 

  
2019 – 2022 
 

 Faste priser, dvs. at en ikke tar hensyn til fremtidig lønns- og prisvekst 
 Faktisk utvikling i rente- og avdragsbelastning i henhold til de låneopptak som er foretatt 

+ beregnede konsekvenser av nye lån foreslått opptatt i planperioden. 
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3.7 Driftsrammer 2018 
 

 
 
Lønnsreguleringsmidler fordeles på etatsnivå basert på faktisk 
lønnsregulering/pensjonsregulering i 2018, samt andre kostnadsendringer innenfor 
pensjon og lønnsreguleringer. Endringer av godtgjørelse og pensjon for folkevalgte 
fordeles også fra disse midlene.  Det legges til grunn at eventuelle mindreforbruk av 
lønnsvekstmidlene i 2018 overføres til Lønnsvekstfond for å håndtere årlige svingninger 
innenfor lønnsforhandlinger og kostnadsendringer innenfor pensjon.  

Sentraladministrasjonen og Oppvekstetat

Politisk styring

Ramme budsjett 2017* 19 909 Ramme budsjett 2017* 54 499

Prisvekst 109  Prisvekst 151           

Deflator, tilskudd etc. 182 Deflator, tilskudd etc. 91             

233    1 677        
  

Nye tiltak/reduksjoner: Nye tiltak/reduksjoner:

Overføring frivillighetsmidler (tilskudd)**** 80   

Overføring Ung jobb***** -325

Overføring næring og julelunsj****** 453    

Uttrekk/driftstiltak - driftsstøtte næringsforening -40

Ramme sentraladministrasjonen 20 601

Lønnsvekst og pensjonsvekst 2018** 3 014     

    

Nettoramme 2018 23 615 Nettoramme 2018 56 418

Helse- og sosialetat  Teknisk etat

Ramme budsjett 2017* 69 545 Ramme budsjett 2017* 12 794       

Prisvekst 120  Prisvekst 263           

Deflator, tilskudd etc. 123 Deflator, tilskudd etc. 25

1 684        299           

Nye tiltak/reduksjoner: Nye tiltak/reduksjoner   

Overføring frivillighetsmidler (tilskudd)**** -80 Uttrekk husleie ny bolig Lovund og Onøy*** -217

 Overføring Ung jobb***** 325

  Overføring næring og julelunsj****** -453

   

Nettoramme 2018 71 392 Nettoramme 2018 13 036

164 461

 Total netto driftsramme for 2018 for alle etater:  Kr 164.461.000,-.

*Ramme budsjett 2018 omfatter revidert ramme 2017 tillagt varige driftstiltak 2017 (planperioden)

**Lønnsvekst og pensjonsvekst 2018 baseres på en vekst på 2,5 % av samlet lønnsbudsjett 2017.

***Utrekk husleie nye boliger til finansiering av lån. Beregnet kr 125 000,- per hus. Uttrekt kr 33 000,- i 2017

****Tilskuddsmidler frivilighet overføres fra HSO og ses i sammenheng med folkehelsearbeidet

*****Overføring av Ung jobb fra sentraladministrasjonen til Teknisk etat

******Overføring av næringsadministrasjon og julelunsj til sentraladministrasjonen

Årsvirkning lønnsoppgjør 2017

Årsvirkning lønnsoppgjør 2017 Årsvirkning lønnsoppgjør 2017

Årsvirkning lønnsoppgjør 2017
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3.8 Nye driftstiltak (2018-2021) 
 

Tabellen under viser nye driftstiltak.  

 
 
Følgende driftstiltak er foreslått for planperioden: 
 

 Valg er lagt inn i 2019 og 2021 med kr 200 000,- på hvert år. 
 Folkevalgtopplæring er lagt inn med 150 000,- i 2020 (året etter kommunevalget) 
 Delfinansiering av opprettelse av 100 % IKT stilling i 2018. Det legges opp til at 

resterende finansiering løses innenfor etatenes rammer. 
 Driftstilskudd Kystinkubator er lagt inn på sentraladministrasjonene som følge av 

endret organisering av næring. 
 Driftstilskudd Lurøy næringsforening er tatt ut av rammen og lagt inn som 

driftstiltak for synliggjøring. Driftsstøtten ble vedtatt i fsk - sak 87/09. 
 Det foreslås å si opp avtalen vedrørende bokbussordningen med Rana kommune. 

Administrasjonen vil samtidig se på andre hensiktsmessige/alternative løsninger. 
Samlet vil dette gi en redusert kostnad med kr 40 000,-. 

 Tall i hele 1000 kr

Nye driftstiltak 2018-2021
  Netto

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018

Sentraladministrasjon  

Valg  200  200  

Folkevalgtopplæring   150     

IKT stilling 350 350 350 350 350

Driftstilsk. Kystinkubator 200 200 200

Driftstilskudd Lurøy næringsforum 40 40 40 40 40

Reduksjon bibliotek (Oppsigelse av bokbussen) -40 -40 -40 -40 -40

Redusert åpningstid basseng fra 20 til 16 uker (forsikring) -6 -6 -6 -6 -6

Lurøy Trænaserien 25 25 25 25 25

 

Oppvekst   

Utredning strukturer oppvekst 150  150

Tidlig innstats skole 64 64 64 64 64

Tidlig innsats barnehage 39 39 39 39 39

Reduksjon musikkskole -130 -130 -130 -130 -130

Reduksjon sommeråpen barnehage (2 uker stengt) -100 -100 -100 -100 -100

Redusert åpningstid basseng fra 20 til 16 uker -113 -113 -113 -113 -113

 

Helse- og sosial   

Stimuleringstiltak rekruttering 200 200      200

Redusert strømkostnad omsorgssentret -100 -100 -100

Økt kostn som følge av økt innslagspkt Ressurskr. brukere 350 350 350 350 350

Forebyggende tiltak barnevern 120 120 120 120 120

Opptrappingsplan rusomsorg 78 78 78 78 78

Skjønnsmidler barnevern 419 419

Stilling omsorg 800 800 800 800 800

Nedlegging av ett legekontor på Lurøy fastland -150 -150 -150 -150 -150

Generell driftsreduksjon (reduksjon vikarer) -200 -200 -200 -200 -200

 

Teknisk   

Uttrekk tidl innarbeidet kompetansetiltak brann -155 -155 -155 -155 -155

Reduksjon veilys (overfør til fylkeskommunen) -100 -150 -150 -150 -100

Redusert åpningstid basseng fra 20 til 16 uker -131 -131 -131 -131 -131

 

Totalt 2 835   2 466   2 016    2 066   -1 125    -1 275   -1 275   -1 275   1 710       
  

Tiltak som gjelder hele planperioden legges inn i rammene til den enkelte etat.  

Driftsreduksjoner (tiltak)Driftsøkninger (tiltak)
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 Forsikringens andel av kostnader med drift av bassengene er beregnet til 2,6 % av 
total kostnad. Isolert sett vil ikke redusert åpningstid gi redusert 
forsikringskostnad. Det er likevel naturlig at sentraladministrasjonen tar sin del av 
innsparingen, som er beregnet til kr 6 000,- per år. 

 Lurøy-Trænaserien har søkt om årlig driftstilskudd fremfor å måtte søke hvert år. 
Det foreslås at en innvilger søknaden for de 4 neste årene (planperioden) for å 
skape forutsigbarhet. Dette medfører selvsagt at de ikke vil bli prioritert ved 
tildeling av kulturmiddelpotten. 

 Utredning strukturer oppvekst videreføres med kr 150 000,- i 2018. 
 Tidlig innsats skole og barnehage som følge av føringer i statsbudsjett (samlet økt 

budsjett med kr 103 000,-). 
 Reduksjon musikkskole (økt egenandel kor) er foreslått innarbeidet med en 

reduksjon på kr 130 000,- per år. 
 Reduksjon sommeråpen barnehage (2 uker stengt) er foreslått innarbeidet med en 

reduksjon på kr 100 000,- per år. 
 Redusert åpningstid basseng fra 20 til 16 uker er beregnet å gi redusert 

driftskostnad for oppvekst med kr 113 000,- (oppvekst sin andel av kostnadene er 
beregnet til 44,9 %). 

 Stimuleringstiltak HSO er foreslått fjernet fra og med 2020. 
 Redusert strømkostnad for omsorgssentret på Onøy som følge av nytt 

ventilasjonsanlegg i 2018 er foreslått til kr 100 000,- per år fra og med 2019. 
 Økte kostnader ressurskrevende brukere som følge av regjeringens forslag til økt 

innslagspunkt (kr 50 000,- per bruker). Samlet behov for økning av ramme utgjør 
dermed kr 350 000,- (7 klienter).  

 Forebyggende tiltak barnevern, føringer statsbudsjett med kr 120 000,- per år. 
 Opptrappingsplan rusomsorg, føringer statsbudsjett med kr 78 000,- per år. 
 Skjønnsmidler øremerket barnevern, føringer statsbudsjett med kr 419 000,- for 

2018. 
 Styrking av omsorg med ny lederstilling for omsorgsenhetene på Lurøy fastland 

med kr 800 000,-.  
 Nedlegging/sammenslåing av legekontor til ett legekontor på Lurøy fastland 

foreslås. Det er i den forbindelse foreslått en innsparing på kr 150 000,- per år. 
 Det er foreslått en generell driftsreduksjon innenfor HSO med kr 200 000,- per år. 

Dette kan være redusert vikarbruk, overtid, uttrekk av helsenett (ab.) med mere.  
 Uttrekk kompetansemidler brann, føringer statsbudsjett med kr 155 000,- per år. 
 Foreslåtte reduksjoner innenfor veilys som følge av overføring til 

fylkeskommunen. Det er lagt til grunn en besparelse på kr 100 000,- i 2018 og kr 
150 000,- per år senere. 

 Redusert åpningstid basseng er foreslått å gi en besparelse på kr 131 000,- for 
teknisk etat. (teknisk sin andel av kostnadene er beregnet til 52,5 %). Innsparingen 
innenfor basseng er ikke helt reell for teknisk da en hadde med 
personellkostnadene i beregningene av kostnadene for bassengene. Dette betyr 
noe redusert budsjett for bla. vedlikehold. 
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3.9 Rente- og avdragsoversikt – eksisterende lån og nye låneopptak 2018 – 2021 
  
For kommende planperiode foreslås det opptatt ordinære lån (5 år) for kortsiktige 
investeringer. I tillegg kommer langsiktige låneopptak (20 år) for finansiering av 
bygningsmasse, og nasjonale satsinger der utgiftene til renter og avdrag kompenseres via 
rammeoverføringene.  
 
I figuren er det innenfor avdrag tatt hensyn til ordinære og langsiktige lån jfr. oversikt 
(tabell side 21) over finansiering av investeringer.  
 
Avdrag formidlingslån kommer utenom da de belastes, og fremkommer i, 
investeringsregnskapet. Formidlingslån er langsiktig med en løpetid på 25 år. 
 

Innenfor renteelementet er renter 
for samtlige lån medtatt, men 
tidligere margin på nye lån er i 
realiteten fjernet for å redusere 
lånekostnadene 
 
Renter formidlingslån belastes 
driftsregnskapet. 

 
Total lånegjeld pr. 31.12.2016: 122 064 135,- kroner.    
 
Lånegjeld pr. innbygger pr 31.12.2016: 63 476,- kroner. 
 
Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 31.12.2016: 52,4 %. 
 
Landsgjennomsnittet vedrørende kommunal lånegjeld var i 2013 på kr 51 475,- per 
innbygger. I Nordland var gjennomsnittet i kommunal lånegjeld i 2013 på kr 59 199,- per 
innbygger. 
 
Rådmannen er av den oppfatning at Lurøy kommune bør være varsom med å øke 
lånegjelden vesentlig da en nå ligger over gjennomsnittsnivået. Fornuftig låneprofil vil i 
den sammenheng kunne bidra til forsvarlig finansiering av investeringer fremover. 
 
Økt opptak av langsiktige lån vil redusere handlefriheten i årene framover, samt utgjøre 
et usikkerhetsmoment mht. konsekvensene av eventuell renteøkning. Vi ser nå at 
driftsbudsjettet presses som følge av reduserte rammeoverføringer. Reduserte inntekter 
presser derfor kommunens handlefrihet, og dermed evnen til å ta opp nye lån. 
 
I tillegg er det verdt å merke seg at opptak av langsiktige lån betyr å overføre kostnader 
til senere generasjoner. 
 

2018 2019 2020 2021

Renter 2 952 3 292 3 612 3 812             

Avdrag 12 389 13 139 12 359 10 724

Sum 15 341 16 431 15 971 14 535
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3.10 Handlefrihet 
 
Kommunens økonomiske handlefrihet uttrykker hvor mye som er igjen til investeringer 
og nye driftstiltak (som ikke allerede ligger i vedtatt økonomiplan) etter at driften av 
kommunen er justert i forhold til fjorårets nivå, samt etter at renter og avdrag er betalt og 
netto avsetninger er foretatt. 

 
 
 
 
 

 

HANDLEFRIHET 2018 2019 2020 2021

Skatt på formue og inntekt 54 473 54 473 54 473 54 473

Netto inntektsutjevning 1 096 1 096 1 096 1 096

Eiendomsskatt verker, bruk og næring 2 470 2 220 1 970 1 720

Eiendomsskatt bolig- og fritidseiendom 4 668 4 668 4 668 4 668

Sum anslag skatteinngang 62 707 62 457 62 207 61 957

Rammetilskudd 124 747 123 550 122 754 121 972

Rentekompensasjon investeringer 970 970 970 970

Sum rammeoverføring/rentekomp 125 717 124 520 123 724 122 942

Sum rammeoverføring/rentekomp/skatt 188 424 186 977 185 931 184 899

Netto driftsutgifter -164 461 -164 461 -164 461 -164 461

Øk.plan tiltak netto -1 710 -1 191 -741 -791

Sum drift (netto) -166 171 -165 652 -165 202 -165 252

Brutto driftsresultat 22 253 21 325 20 729 19 647

Renter inn (innskudd + utlån) 1 700 1 700 1 700 1 700

Renter ut -2 952 -3 292 -3 612 -3 812

Avdrag ut -12 389 -13 139 -12 359 -10 724

Sum finans -13 641 -14 731 -14 271 -12 835

Netto driftsresultat 8 612 6 594 6 458 6 812

Anvendt slik:

Reservepost* -2 002 -404 -688 -1 382

     

Tilskuddspost 1. * (næring/utredning) -900 -500 -500 -900

Tilskuddspost 2. * (bolyst) -800 -500 -500 -800

Tilskudd veilys** -150 -150 -150 -150

Tilskudd uteområder*** -100 -100 -100 -100

Overfør investeringsbudsjett:

Finansiering (overfør inv) nye boliger (husleie) -250 -250 -375 -375

Øk.plan investeringer netto (inkl EK KLP) -3 910 -4 190 -3 645 -2 605

Overfør invbudsjett - Avdrag startlån -500 -500 -500 -500

Sum udisponert 0 0 0 0

Renter ut og avdrag ut er i hht nedbetalingsplaner+beregnede renter/avdrag på låneopptak.

* Tilskuddspostene og Reservepost disponeres/forvaltes av formannskapet.

** Tilskudd veilys forvaltes av Tilsyns- og rettighetsstyret (TRS)

   

Tall i hele 1000 kr

***Tilskudd uteområder forvaltes av Tilsyns- og rettighetsstyret (TRS)
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Usikkerhetsmomenter ved beregning av forventet handlefrihet kan bl.a. være: 
 

 Rente-, pris- og lønnsutvikling 
 Økte pensjonskostnader 
 Driftskonsekvenser nye investeringer 
 Statlige rammeoverføringer 
 Skatteinntekter, endring i skatteregler 
 Fremtidige låneopptak 
 Befolkningsendringer 

 
Skatteanslaget er i handlefrihetstabellen lagt på et høyt nivå, noe som betyr at det ikke er 
tatt høyde for sikkerhetsmargin slik som tidligere år. 
 
Eiendomsskatt er lagt inn med basis i regnskapstall fratrukket innvilget fritak og andre 
kostnader relatert til ordningen. Regjeringens foreslåtte endringer/reduksjon innenfor 
næring, verker og bruk er lagt inn med virkning fra og med 2019.    
 
Rammetilskuddet og inntektsutjevningen er lagt inn med basis i anslag basert på snittet 
av de 3 siste års skatteutvikling.   
 
Rentekompensasjonen er basert på regnskapstall for 2016.  
  
Oversikt over netto driftsutgifter fremkommer i kapittel 3.7 vedrørende netto 
driftsrammer 2018.  
 
Tidligere tiltak som gjaldt hele planperioden er innarbeidet i driftsrammene. Ny 
driftstiltak, som i hovedsak er føringer fra statsbudsjettet, er lagt inn i tabellen. 
 
Renter inn baseres på renter fra bankinnskudd og utlån (næringslån og startlån) og er 
oppjustert i henhold til regnskapstall 2016.  
 
Renter ut omfatter rentekostnader med lån til investering, samt rentekostnader på 
opptatte startlån i Husbanken. Her er tidligere rentemargin betydelig nedjustert for å 
kunne finansiere nye låneopptak.  
 
Avdrag ut omfatter låneavdrag på kommunens lån som benyttes til investering. 
 
Overføring til investeringsbudsjett omfatter kommunens andel av kostnader med avdrag 
på startlån, som ikke inndekkes av avdragsinnbetalinger fra låntakerne. Dette er naturlig 
når utlånsrammen til kommunen ikke fullt ut er disponert. Avdragene og 
rentekostnadene vil løpe uavhengig om midlene er utlånt eller ikke.  
 
Etter rådmannens vurdering bør reserveposten være på minimum 3,5 mill. kroner for å 
kunne håndtere driftsendringer og andre påkommende forhold som påvirker kostnadene 
i løpet av budsjettåret. Som et minimum er reserveposten nå lagt inn med 2,002 mill. 
kroner i 2018. For 2019 og 2020 er reserveposten og tilskuddspostene redusert for å få 
budsjettet i balanse. Som en ser er det en bedring i 2021. 
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Tilskuddspost 1 reduseres til 0,9 mill. kroner i 2018, deretter til 0,5 mill. kroner i 2019 og 
2020 mens den økes igjen til 0,9 mill. kroner i 2021. Tilskuddspost 2 opprettholdes med 0,8 
mill. kroner i 2018, mens den reduseres til 0,5 mill. kroner i 2019 og 2020 før den igjen økes 
til 0,8 mill. kroner i 2021. Hvis tilskuddspostens ramme ikke holder vil en kunne benytte 
avsatte fondsmidler til formålet (folk i husan) Tilskudd veilys er i 2018 opprettholdt på 
samme nivå som i budsjett 2017.   
 
Tilskudd uteområdsmidler har tidligere lagt i investeringsbudsjettet. Over tid ser en at 
flere prosjekter ligger under kr 100 000,-, som er grensen for føring i 
investeringsregnskapet. Organisering av bruk av disse midlene er nå strammet opp for å 
få bedre oppfølging og oversikt. Dette medfører at de fleste prosjektene vil bli ført i 
driftsregnskapet. Prosjekt over kr 100 000,- vil bli ført i investeringsregnskapet. 
Prosjektene vil med denne bakgrunn bli individuelt vurdert. Tilskuddsposten er foreslått 
med en ramme på kr 100 000,- for planperioden. 
 
I anvendelse av handlefriheten fremkommer også overføringer til investeringer i 
investeringsbudsjettet. Foreslåtte beløp anses som et minimum i forhold til bærekraftig 
forvaltning/drift.  
 
Til finansiering av investeringene foreslås en andel (kr 125 000,- per hus/år) av 
husleieinntektene på de nye boligene benyttet. Rammen til UN er redusert med 
tilsvarende beløp. Denne linjen er medtatt for å illustrere at inntektene fra husene er med 
på finansiering av investeringen. 
 
Overføring investering innbefatter EK -midler til KLP med kr 700 000, som skal finansieres 
over drift. Dette vil være en årlig kostnad fremover som må budsjetteres over drift.  
 
Til slutt i handlefriheten overføres kr 500 000,- i 2018 til finansiering av avdrag 
husbanklån. Dette da avdrag fra låntakerne ikke fullt dekker kommunens avdrag på 
lånene.  
 
Det kan opplyses om at KLP har signalisert en vesentlig økninger i pensjonskostnadene 
for 2018 som følge av blant annet prognoser for lønnsoppgjør 2018. Rådmannen har 
budsjettert med samme pensjonssatser i 2018 som i 2017. I tillegg er lønnsvekstpotten 
redusert for å få budsjettet i balanse. Hvis prognosene til KLP slår til for fullt vil nok ikke 
foreslåtte budsjett holde. Rådmannen foreslår at en dekker eventuelt merforbruk 
pensjon/lønn ved bruk av lønnsreguleringsfondet.   
 
Reduksjon av handlefrihet i planperioden gir oss videre et signal om at vi fremover må 
være nøkterne hvis dagens tjenestetilbud skal opprettholdes. Det vil ikke med denne 
basis være rom for økning av driftsnivået, snarere tvert i mot.  
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3.11 Investering 
 

 
 
Det gjort en del endringer i investeringstabellen for å få plass til vedtatte investeringer 
innenfor omsorg og Lovund barnehage. Med denne bakgrunn er Enøk, asfaltprogram, 
kloakkprogram, kommunale veier, vannverk og utvidelser industriareal tatt ut i 2018. Det 
er videre flyttet på noen prosjekter for å gi rom for finansiering av omsorg også i 2019 og 
2020.  
 
Bevilgningen til Lundvollveien foreslås opprettholdt i 2018 da en tar sikte på å søke om 
trafikksikkerhetsmidler i 2018 også. 
 

Investeringer 2018 - 2021 2018 2019 2020 2021

 

Enøk -              -              -              100              

Asfaltprogram -               -              

Kloakkprogram (uten mva) -             700            700            700            

Kommunale veger (parkering Sleneset) -               -               

Vannverk (uten mva) -             700            700            700            

 

Utvidelse industriarealer -              -              -              -              

Mudring Valrenna  -              

Lundvollvegen (Lovund) 500             

Utvidelse gymsal/garderober Konsvik skole 3 500         

Konsvik skole vent. ung.skole 3 500         

Lovund barnehage 4 000          

IT utstyr skoler 250              250              

Ventilasjon Onøy skole   2 000         

Ventilasjon Sleneset skole  2 000         

Bofellesskap RB, jfr kst- sak 2/15 6 000         6 000         

Utvidelse Lovund helsetun 3 850         

Lurøy omsorgssenter (ventilasjon) 3 000          

Lurøy omsorgssenter, ombygging 7 300         

Sleneset omsorgssenter, utvidelse 12 300        

Konsvik omsorgssenter 10 150        

Aldersund omsorgssenter 12 300        

Bolig Aldersund  (ikke mvakompberettig) 0 2 500          3 000         0

Avdrag Startlån 1 200          1 200          1 200          1 200          

Egenkapitalinnskudd KLP 700            700            700            700            

 

Finansieringsbehov (A) 33 100 24 350 22 450 14 400

                   Tall i hele 1000 kr
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Tidligere foreslåtte midler til utbedring av Konsvik skole er flyttet til 2021. Fra politisk side 
ønsker en å diskutere eventuelle tiltak etter at det er fattet vedtak i struktursaken. Dette 
for å vurdere forholdet i budsjettdugnaden for 2018. 
 
Utbygging av Lovund barnehage ble vedtatt i kommunestyresak 43/17 
 
Satsningen på IT utstyr i skoler ønskes videreført i 2018 og 2019. 
 
Ventilasjon Onøy og Sleneset skoler er foreslått finansiert i 2021. 
 
Full finansiering Bofellesskap RB skyves til 2019 og 2020. 
 
Samlet utbygging og kapasitetsøkning innenfor omsorg startes opp i 2018 for 
Omsorgssentret på Onøy og Sleneset omsorgssenter, jfr. kommunestyrevedtak.   
 
Fremtidige investeringer i skoler avventes til foreligger konklusjoner i strukturprosjektet. 
  
Finansiering Investering: 
 

 
  
Det tas ikke opp kortsiktige lån før i 2021 med bakgrunn i at det ikke er rom for vesentlige 
infrastrukturtiltak i økonomiplanperioden. Eventuelt årlige årsoverskudd vil kunne 
benyttes til asfaltering og lignende infrastrukturtiltak.  
 
Det foreslås opptatt ekstraordinært/langsiktig lån med 21,5 mill. kroner i 2018 til 
finansiering av øvrige prosjekter (bygningsmasse).    
 
Mva. kompensasjonen, utløst av investering, er i sin helhet inntatt i 
investeringsbudsjettet, jfr. nye regler fra og med regnskapsåret 2014. 
  
Husleie nye boliger er lagt inn som finansiering av nye investeringer. Dette for å illustrere 
at husleien går med til investeringene (selvfinansierende). 
 
Avdrag inn relateres til innbetalte avdrag fra låntakerne vedrørende startlån, som i 
henhold til kommunal regnskapsskikk skal inntektsføres i investeringsregnskapet.  
 

Finansiering: 2018 2019 2020 2021

Ordinært låneopptak    1500

Langsiktig lån investering 21 500 15 000 14 000 6500

Momskomp. investeringer 6 240 3 710 3 230 2 220

Spillemidler    

Husleie nye boliger (overført fra drift) 250 250 375 375

Avdrag inn (startlån) 700            700            700            700            

Overføring fra drift avdrag startlån 500            500            500            500            

Bruk av handlefrihet, inkl finansiering EK KLP 3 910          4 190          3 645         2 605          

Sum finansiering (B) 33 100 24 350 22 450 14 400

Diff behov og finans (A-B) 0 0 0 0
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Overføring fra drift vedrørende avdrag startlån er som tidligere nevnt kommunens 
utlegg/bidrag på startlånene, grunnet ubenyttet låneramme/periodisering. 
 
I bruk av handlefrihet ligger innskudd EK til KLP med kr 700 000,- per år, som skal 
finansieres av driften, men utgiftsføres i investeringsregnskapet.  Lurøy kommune er som 
andre eiere i KLP forpliktet til å finansiere egenkapitaløkningen i KLP.   
 
Handlefriheten er betydelig redusert i økonomiplanperioden for å få rom til 
finansieringen av investeringene. 
  
Låneopptakene er justert som følge av endrede forutsetninger. 
 
  
3.12 Videreførte prosjekter 
 
Prosjekter som foreslås videreført og overført fra 2017 til 2018 fremkommer i tabellen 
under. Mer oppdatert overføring av investeringsprosjekter fremmes som egen 
reguleringssak til kommunestyret i desember 2017. 
 

 

Videreførte prosjekter fra 2017 og tidligere år

Rådhuset 100 000          

Konsvik skole 2 692 000      

Lovund barnehage 2 700 000      

Lovund eldresenter 1 880 000      

Boliger ressurskrev. brukere 12 095 000    

Veier og gater (parkeringsplass Sleneset) 675 000         

Asfaltprogram 900 000         

Lundvollvegen (Lovund) 357 000          

Aldersund havn 447 000         

Stuvland kai 2 330 000      

Vann 2 100 000      

Lovund vannverk 137 000          

Enøk 370 000         

Kloakkprogram 2 392 000      

Branngarasje Onøy 1 500 000      

Branngarasje Sleneset 375 000          

Brannbil/brannutstyr 65 000            

Uteområde Lovund skole 100 000          

Uteområde Aldersund oppvekstsenter 100 000          

Bolig Onøy 1 821 000       

Finansieringsbehov 33 136 000

Finansiering:

Momskompensasjon 6 263 000

Ubrukte lånemidler (Investering) 26 873 000

Diff behov og finans 0
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Rådhuset: 
 
Det vil gjenstå noe arbeid med uteområdet samt sluttføring av låssystemet som vil bli 
ferdigstilt våren 2018.  
 
Konsvik skole: 
 
Midlene overføres som følge av kommunestyrevedtak 33/17. 
 
Lovund barnehage: 
 
Arbeidet med utvidelse og ombygging ble startet høsten 2017. Med bakgrunn i 
kommunestyrevedtak i sak 43/17 ble første prosjekt satt på vent for å samordnes med 
fase 1. Det legges opp til byggestart tidlig i 2018, deretter gjennomføring av fase 2 
(personalavdeling). Det er så langt kun påløpt utgifter til arkitekt. 
 
Lovund eldresenter: 
 
Prosjektet er om kort tid ferdig prosjektert. Det legges opp til anbudsutsetting om kort 
tid, med byggestart vinter/vår 2018. 
 
Boliger ressurskrev. Brukere: 
 
Dette prosjektet har tatt sin tid da det har vært utfordringer med å få på plass egnelig 
tomt samt at det har oppstått noen faglige utfordringer med fremtidig drift. Rådmannen 
har satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere de faglige forhold ved en slik etablering. 
Det forventes at en får avklart driftsmessige og faglige forhold innen våren 2018, slik at en 
kan starte detaljprosjekteringen. Vurdering av dagsenter i sammenheng med Bra-Pro AS 
vurderes parallelt.  
 
Veier og gater (parkeringsplass Sleneset): 
 
Restmidlene relateres til etablering av parkeringsplass ved ekspedisjonskai på Sleneset. 
Det har vært utfordringer med tomteavklaringer og innsigelser. Det jobbes videre med å 
få etablert parkeringsplassen i 2018. 
 
Asfaltprogram: 
 
Restmidlene har sin årsak i at vedtatte asfaltering på Tonnes er utsatt til våren samt at 
prosjektene har blitt noe rimeligere enn først antatt. Det legges opp til at disponering av 
midlene fremmes som sak til TRS i løpet av vinter/vår 2018. 
 
Lundvollvegen (Lovund): 
 
Restmidlene overføres til 2018. Kommunen ble ikke innvilget trafikksikkerhetsmidler til 
dette prosjektet i 2018. Det tas sikte på å søke om trafikksikkerhetsmidler i 2018.  
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Aldersund havn: 
 
Restmidlene er planlagt benyttet til restmudring våren 2018.  
 
Stuvland kai: 
 
Midlene overføres til 2018. Prosjektet anbudsutsettes om kort tid, med byggestart 
vinter/vår 2018. Det er så langt påløpt kostnader til innleid konsulent. 
 
Vann: 
 
Midlene overføres til 2018. Teknisk etat har planlagt å utarbeide hovedplan vann i 2018.  
 
Lovund vannverk: 
 
Midlene er bevilget til oppgradering av pumpekum i Finnblåsa. Det har ikke vært mulig å 
fullføre prosjektet i 2017 grunnet redusert bemanning. 
 
Enøk: 
 
Midlene er tiltenkt enøkprosjekt som gjennomføres vinteren 2018. Påløpte kostnader 
relateres til konsulentarbeid. 
 
Kloakkprogram: 
 
Avsatte midler søkes overført. En stor del av bevilgningen relateres til anlegg på Lovund. 
Prosjektet ble utsatt med bakgrunn i Nova Sea sin planlagte utdyping av innseilingen til 
Lovund havn.  
 
Branngarasje Onøy: 
 
Prosjektet søkes gjennomført vinter/vår 2018. Pristilbud er antatt. 
 
Branngarasje Sleneset: 
 
Restmidlene overføres for ferdigstilling av ombygging branngarasje på Sleneset. 
 
Brannbil/brannutstyr: 
 
Restmidler søkes overført for innkjøp av noe utstyr til brannbil, bla radiokommunikasjon. 
Bil er oppgjort og overtatt.  
 
Uteområde Lovund skole: 
 
Midlene søkes overført i påvente av ny søknad om spillemidler i 2018. 
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Uteområde Aldersund oppvekstsenter: 
 
Midlene søkes overført i påvente av ny søknad om spillemidler i 2018. 
 
Bolig Onøy: 
 
Restmidler overføres for fullfinansiering av bolig i 2018. Bolig forventes ferdigstilt rundt 
påsketider 2018. 
 
Industriområder: 
 
Midlene til industriområder overføres i sin helhet til 2018.  
 
 
Som nevnt vil overføring av investeringsprosjekter bli fremmet som egen reguleringssak 
til kommunestyret i desember 2017. En vil da kunne gjøre bedre anslag. Det fokuseres 
derfor fremover på avslutning av prosjekt samt oppfølging fakturering og fremdrift. 
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4 ANDRE PLANER OG TIDSPUNKT FOR RULLERING/VEDTAK 
 

  Vedtatt 2018 2019 2020 2021 Utarbeides av 

Opplæringsplan * Årlig x x x x Alle 

Arkivplan  01.01.2003 x  x  S/alle 

Plan for kommunal kriseledelse 
(Beredskapsplan) * 

20.03.2013 x x x x S 

Ros-analyse 19.06.2013 x     S 

Lønnspolitisk plan 19.06.2013  x   S 

Kulturverneplan 03.01.2007   x   S 

Barne- og ungdomsplan 20.03.2013  x   S 

Bibliotekplan 26.07.2007 x    S 

       

Rehabiliteringsplan 17.12.1997 x    HSO 

Psykiatriplan 21.05.1997 x    HSO 

Demensplan   x    HSO 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 28.09.2016   x  HSO 

Handlingsplan for folkehelsearbeid 
(Folkehelseplan) *  

16.06.2010 x x x x S/HSO/OPPV 

       

Kommunal planstrategi 14.12.2016   x  S/T 

Kommuneplan, samfunnsdel 2014   x  S 

Kommuneplan, strategi    x  S 

Kommuneplan, areal 20.06.2006    x T 

Kommunedelplan Aldersund 13.12.2000 x    T 

Kommunedelplan Konsvik 18.06.2003  x   T 

Kommunedelplan Stokkvågen 1991 x    T 

Kommunedelplan Sleneset 21.03.2012   x  T 

Kommunedelplan Lovund 14.12.2011    x T 

Kommunedelplan Tonnes  2014     T 

Kommunedelplan Onøy/Lurøy 2014     T 

Hovedplan vann 2007 x    T 

Hovedplan avløp 2000  x   T 

Renovasjonsplan 26.06.2002     T 

Havneplan  25.10.2006   x  T 

Trafikksikkerhetsplan 23.05.2012 x    T 

Energi- og klimaplan 15.12.2010  x   T 

Vedlikeholdsplan * 12.12.2017 x x x x T 

Næringsplan, strategi 07.10.2015   x  S 

Næringsplan, handlingsdel * Årlig x x x x S 

       

Boligpolitisk handlingsplan   2014   x  T/HSO 

       

 
*= rulleres årlig 
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5 HMS  
 
Lurøy kommune har et pågående arbeid med formål å forbedre internkontrollen.  
Følgende forhold vektlegges: 
 

 Ledergruppen deltok i KS sitt interkontrollnettverk i 2016  
 HMS lederkurs for alle ledere ble gjennomført i juni 2017 
 40 timers HMS kurs for medlemmer av AMU og verneombud ble gjennomført i 

2017. 
 Bestemmelsene innenfor HMS skal være kjent i organisasjonen 
 Forebyggende tiltak skal planlegges og iverksettes 
 Statistikker over sykefravær, yrkesskader og permisjoner skal føres 
 Avvikssystem med årsaks kartlegging og forebyggende tiltak for å hindre 

gjentakelser.   
 Systematisk arbeid for reduksjon av sykefravær i samarbeid med IA-avtalen. 
 I løpet av høsten 2017 tas det sikte på anskaffelse av virksomhetsstyringsverktøy (IK) 

 
Figuren viser befolkningsutviklingen i Lurøy kommune fra år 2006 og frem til 01.01.2017.  

 
Det har vært nedgang i 
befolkningen i Lurøy i 2013 
og 2014, mens det fra 2014 
har vært en jevn økning til 
1 923 innbyggere ved 
årsskiftet 2015/2016.  
 
Frem til 1. januar 2017 ble 
det deretter en liten 
nedgang. 
 
 
 
 

6 SVEKKET ØKONOMI 
 

 Innføring av nytt inntektssystem svekker rammebetingelsene for Lurøy kommune.  
 Kommunens langsiktige økonomiske utvikling er bekymringsfull, med bakgrunn i 

høyt drifts- og investeringsnivå. 
 Den høye og stadig økende andelen lønnskostnader og pensjonskostnader gir lite 

handlingsrom for andre type utgifter. 
 Driftsutgiftene øker mer enn veksten i de frie inntektene. 
 Reformer koster mer enn forutsatt og blir ikke fullt ut kompensert. 

 
Lurøy kommune den 19. desember 2017.   
   
Karl-Anton Swensen 
Rådmann  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Serie1 1 971 1 970 1 899 1 883 1 900 1 912 1 937 1 916 1 901 1 917 1 923 1 920

1 820

1 840

1 860

1 880

1 900

1 920

1 940

1 960

1 980

A
n

ta
ll 
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n

b
yg
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re

Befolkningsutvikling i Lurøy kommune pr 01.01
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7 SENTRALADMINISTRASJONEN 
 
PLANOMRÅDE 1000-1999 
Etatens overordnede mål og strategi: 
 

 Yte tilfredsstillende tjenester til publikum, det politiske system, egen organisasjon og 
annen offentlig virksomhet. 

 Forsvarlig og lovmessig saksbehandling. 

 Effektiv økonomistyring m/rapportering. 

 Effektiv innfordring av skatter, avgifter og andre kommunale krav. 

 Samordne/utvikle kommunens personalpolitikk. 

 Utvikle/initiere nye sektorovergripende systemer. 

 Legge til rette for økt bosetting i Lurøy. 

 Ivareta overordnet ansvar for kultur- og bibliotekarbeidet i kommunen. 

 Målsetting for arbeid med barn- og unge i Lurøy skal sammenfallende med 
kommunens overordnede målsetting.   

 Arbeide for økt velferd, gjennom kunnskapsbasert og målrettet folkehelsearbeid 

 Videreutvikle bruken av og samspillet mellom informasjonsplattformene våre. Med mål 
om forbedring av innbyggernes informasjonstilgang og med spesielt fokus på 
rekruttering av ansatte og innbyggere. 

 Nærings- og utviklingsteamet skal kartlegge og systematisere kommunens samlede 
positive tiltak, med målsetning om videreutvikling, optimalisering, markedsføring og 
rekruttering.  

 Sikre tilgjengelige næringsareal til næringsformål 
 
Resultatvurdering/konklusjoner fra siste årsmelding: 
 

 Saksbehandlingsrutinene synes å fungere tilfredsstillende.  Etatene må fortsatt bli 
flinkere til å overholde frister for innsending av saker til politisk behandling slik at man 
unngår tilleggssaker utdelt i, eller rett før møte. 

 Arbeidsprosessen i forbindelse med budsjett– og økonomiarbeidet fungerer etterhvert 
bedre, men må være gjenstand for jevnlig vurdering og forbedring. 

 Budsjettdisiplinen, økonomistyring og tilbakemeldingsrutiner har 
forbedringspotensial. 

 Bibliotek- og kulturarbeidet er samlet i sentraladministrasjonen.   

 Her ligger også oppfølgingsarbeidet for lokalutvalg 

 Ungjobb har vært administrert av teknisk etat og budsjett og videre håndtering er 
derfor foreslått overført til teknisk etat fra og med 2018.  

 
Framtidige utfordringer: 
 

 Kompetanseheving 

 Stimulere til kulturelt mangfold i kommunens kretser 

 Følge opp folkehelse-prosjekter   

 Realisering av miljømålsettinger 

 Innfasing nytt økonomisystem 
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 Forbedre budsjettdisiplin og tilbakemeldingsrutiner 

 Forbedre regnskapskvaliteten 

 Organisere av økonomiarbeidet, herunder systemer og sårbarhet 

 Optimalisere økonomistyringsrutiner i hele organisasjonen 

 Vurdere datasystemene mot andre systemer 

 Aktiv bruk av nye datasystemer 

 Synliggjøring/kommunikasjon av positive kommunale tiltak. 

 Rekruttering av tilstrekkelig og riktig kompetanse 
 
Handlingsmål: 
 

 Innføring av nytt økonomisystem (Visma)   

 Innføring av nytt IK-system 

 Utarbeide rekrutteringsplan for landbruket 

 Forbedre saksbehandlingsrutiner og arkiv 

 Være pådriver for å ta i bruk ny teknologi og nye systemer i kommunen 

 Legge til rette og stimulere til økt bruk av friluftsområder i et folkehelseperspektiv 

 Bruke KOSTRA-informasjon aktivt i planlegging og resultatvurdering 

 Informere om og koordinere kulturtilbudet i Lurøy kommune 

 Arbeide for fremtidig samarbeid for barn og unge over sektorgrensene 

 Tilrettelegge for bedre betalingsordninger, så som e-faktura etc.  

 Sikre stabilt arbeidsmiljø med kompetente og motiverte medarbeidere 
  
Ikke-økonomiske aktivitetsendringer: 
 

 Tilpasning til nye lover, forskrifter og regelendringer. 
  
Internkontrolltiltak (HMS): 
 

 Internkontrollarbeidet innarbeides i organisasjonen 

 Videre utvikling av elektronisk kvalitetsstyrings- og avvikssystem 

 Oppfølging av fraværssystem for sykdom. 

 Sikre rutiner for kommunens interne og eksterne pengetransaksjoner 

 Holde oppdatert kommunens planer for kriseledelse og ROS - analyse. 

 Øke kompetansen innenfor det samlede internkontrollarbeidet 

 Implementering av digitalt IK-system, inkl. prosess- og kompetanseplan. 
 
Satsningsområder relatert til kommunens hovedsatsningsområder: 
 
Næring- og utvikling: 
 

 Videreutvikle arbeidet i næring- og utviklingsteamet   

 Legge til rette for næringsetableringer i samarbeid med teknisk etat 

 Påfyll til det kommunale næringsfond når regnskapsresultatet tillater dette 

 Revidere kommuneplanens samfunnsdel.  

 Komplettere grunnleggende kartlegging av kommunens innarbeidede tiltak 
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 Systematisere og planlegge utviklingsarbeidet på tverrsektorielt nivå 

 Etablere målrettet planverk for markedsføring og rekruttering 

 Ha et kontinuerlig fokus på utbedring av infrastruktur for transport  

 Arbeide for å opprettholde areal og produksjonsvolum knyttet til landbruk og fiskeri 

 Forvalte sjøareal og tilrettelegge for videre utvikling av sjøbasert oppdrett og samtidig 
ivareta viktige fiske- og fangstområder 

 Samarbeide med privat sektor om rekruttering, kompetanseutveksling og utvikling, 
markedsføring og tilrettelegging  

 Arbeide for tilrettelegging og øke mulighetene til arbeidspendling  

 Utnytte lokale ressurser til mest mulig lokal verdiskapning  

 Markedsføre og bidra til positiv omdømmebygging av kommunen  

 Utnytte fylkeskommunale, regional og kommunale virkemidler til utvikling av lokalt 
næringsliv 

 Fremme samarbeid mellom næringsliv og skole for å gi kunnskap om lokalt næringsliv  

 Rekruttering og unge skal ha høy prioritet i næringsarbeidet 
  
Bygdeutvikling: 
 

 Videreutvikling av lokalutvalgenes funksjon 

 Koordinering av kulturtilbud 

 Aktivt å utnytte offentlige utviklingsressurser og tilskuddsordninger 

 Vektlegge kunnskapsbasert og målrettet folkehelsefokus 

 Informere innbyggere, privat næringsliv og politikere om betydningen av næringslivet. 
 

Kompetanseutvikling: 
 

 Arbeide aktivt for å øke og ajourholde nødvendig kompetanse i alle ledd i 
organisasjonen. 

 Folkevalgtopplæring.  
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Sentraladministrasjon og politisk styring 2018 – 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tall i hele 1000 kr

Budsjett på ansvarsnivå Bruttoutgifter Bruttoinntekter Netto

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018

1000-1009 Sentrale folkevalgte organer 2 254      2 254      2 254      2 254      -75           -75           -75           -75           2 179      

1010-1119 Sentrale kontrollorganer 1 468     1 468     1 468     1 468     -102         -102         -102         -102         1 366      

1200-1229 Rådmannens stab 9 240     9 240     9 240     9 240     -608       -608       -608       -608       8 632     

1230-1250 Næring 443         443         443         443         -5             -5             -5             -5             438         

1300.1390 Kultur,folkehelse og bibliotek 2 170      2 170      2 170      2 170      -373        -373        -373        -373        1 797      

1500-1540 Administrasjonslokaler 943         943         943         943         -559        -559        -559        -559        384         

1550-1590 Kirkelige formål 2 951      2 951      2 951      2 951      -          -          -          2 951      

1600-1980 Diverse fellesutgifter 3 314      3 314      3 314      3 314      -460       -460       -460       -460       2 854     

Sum drift 22 783   22 783   22 783   22 783   -2 182     -2 182     -2 182     -2 182     20 601   

1981 Lønns- og pensjonskostnader 3 014      3 014      3 014      3 014      3 014      

1990 Reserverte tilleggsbevilgninger 2 002      404        688        1 382      -          -          -          -          2 002      

1990 Tilskuddspost 1 (næring) 900        500         500         900        -          -          -          -          900        

1990 Tilskuddspost 2 (Folk i husan) 800        500         500         800        -          -          -          -          800        

1990 Veilys 150          150          150          150          150          

1990 Uteområder skole/barnehage 100         100         100         100         100         

-          -          -          -          -          

TOTALT 29 749   27 451    27 735   29 129    -2 182     -2 182     -2 182     -2 182     27 567    

Nye driftstiltak, driftsreduksjoner 

og driftskonsekvenser ikke medtatt i driftsrammen:

IKT stilling 350         350         350         350         350         

Driftstilskud Kystinkubator 200         200         200         

Driftstilskudd Lurøy næringsforum 40           40           40           40           40           

Reduksjon bibliotek (bokbuss) -40          -40          -40          -40          -40          

Redusert åpningstid basseng til 16 uker (forsikring) -6             -6             -6             -6             -6             

Lurøy Trænaserien 25            25            25            25             25            

  

Totalt 569         569         369         369         -             569         
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Sentraladministrasjonen 2018 
 

 
 
 
 
 
 

Stillingsbenevnelse Ant. pers. Stilling% Årsverk Merknad 

Rådmannskontor:     
Rådmann 1 100 1,0  
Plan- og utviklingsrådg./Controller 1 100 1,0 Prosjektstilling 
Saksbehandler/teamleder  1 100 1,0 *Ikke personalansvar 
Næringsleder 1 50 0,5 Ansatt delt med Teknisk 
     
Sekretær 1 100 1,0 Sentraladm/oppvekst 
Lokalutvalgssekretærer 5 7-29 1,07  
IKT/Edb-konsulent 1 100 1,0 Økes fra 0,5 til 1,0 st. 
Renholder 1 53 0,53 Lærling 
     
Hovedbibliotekar 1 50 0,5  
Bibliotekarer (3) - - (Del av lu-sekretær) 
     
Regnskapsavdeling:     
Økonomisjef 1 100 1,0 Vakant 
Regnskapsleder 1 100 1,0  
Lønn og personalkonsulent  1 100 1,0  
Regnskapssekretær 1 100 1,0   
     

Til sammen 17  11,6  
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8 OPPVEKSTETATEN 
 

HANDLINGSPLAN OPPVEKST 2018 - 2021 
 

Etatens overordnede mål og strategi 

Barna i Lurøy skal sikres trygge og utviklende oppvekstsvilkår under en pedagogisk 
tilrettelagt ledelse med kvalifisert personale. 
 

 Oppvekstenhetene i Lurøy skal være lærende organisasjoner som fremmer god helse 
og et godt arbeids- og læringsmiljø.  

 Oppvekst i Lurøy har nulltoleranse for mobbing og fokus på at et positivt læringsmiljø 
kan virke forebyggende mot mobbing. 

 Oppvekst i Lurøy mener at trivsel, mestring og medvirkning gir økt læringsutbytte. 

 Oppvekst i Lurøy skal planlegge og gjennomføre tiltak i samsvar med nasjonale, 
regionale og kommunale målsettinger og være en aktiv samarbeidspart som arbeider 
målrettet med helsefremmende tiltak. 

 Oppvekst i Lurøy arbeider systematisk med tiltak som bidrar til at alle elever som 
avslutter 10.klasse går over i / fullfører videregående opplæring.   

 Lurøyskolen fastsetter faglige mål for opplæringen i regning og lesing og skal ha tidlig 
innsats ved utfordringer i basisfagene.  

 Lurøy musikk- og kulturskole skal gi tilbud i alle kretsene i Lurøy. 

 Lurøy voksenopplæring har ansvar for å tilby norskopplæring til fremmedspråklige. 

 Lurøy voksenopplæring har ansvar for å gi grunnskoleopplæring for voksne. 

 Lurøy ungdomsråd skal være ungdommens organ og skal gjennom sitt arbeide fremme 
ungdommens interesser i saker som kan bedre ungdommens vilkår i Lurøy. 

  
Resultatvurderinger/konklusjoner fra siste årsmelding 

 Oppvekst i Lurøy har økt fokus på begynneropplæring, tidlig innsats og tilpasset 
opplæring til det beste for alle elever. 

 Undervisningen skal være tilpasset både gutters og jenters ulike behov. 

 Fokus på medvirkning, gode relasjoner og intensivering av foreldresamarbeidet, noe 
som er grunnleggende for et godt læringsmiljø og et positivt skolemiljø for elevene. 

 Lurøyskolen har fortsatt fokus på «Vurdering for læring» - jfr. Fire prinsipper for VFL. 

 Oppvekst i Lurøy satser på rekruttering, etter- og videreutdanning og 
kompetanseheving innenfor vedtatte satsingsområder. 

 Oppvekst i Lurøy driver forebyggende sykefraværsoppfølging.  
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Kortsiktige handlingsmål 

Kvalitetsutvikling og vurdering 

 Utarbeide overordnet styringsdokument ”Strategi for økt læringsutbytte” som 
omfatter skolene og barnehagene i kommunen. Strategien angir faglige mål og har 
fokus på trivsel, mestring og medvirkning.  Styringsdokumentet   skal vise 
sammenhengen mellom rapportering, vurdering og utvikling og være et bindeledd 
mellom Kommuneplanen samfunnsdel, Økonomiplan (handlingsplan) og den enkelte 
barnehage – og skoles årsplan og utviklingsplan. 

 Oppvekst i Lurøy sees under ett og det videreutvikles planer og rutiner for å sikre gode 
overganger for barna fra barnehage til videregående skole. 

 Barnehager og skoler arbeider aktivt for å bli godkjent som helsefremmende i tråd 
med nasjonale kriterier. 

 Barnehager og skoler gjennomfører brukerundersøkelse og ståstedsanalyser. 

 Status for barnehagene tas med som et eget kapittel i «Tilstandsrapport om 
oppvekstmiljøet i Lurøy 2017-18». 

 Lærende nettverk brukes som metodikk og nyttes som arena for å styrke tidlig innsats, 
begynneropplæringen og utvikle pedagogenes  ferdigheter i å benytte IPad som 
pedagogisk verktøy. 

 Det legges til rette for at assistenter tar fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 

 Etaten legger til rette for lærlingeplasser i BUA -  som ledd i en langsiktig satsing på 
rekruttering. 

 Legge til rette for at lærere tar etter – og videreutdanning i tråd med kommunal og 
nasjonal plan.  

 Ansatte gis mulighet for hospitering kommunalt og regionalt. 

 IKT-plan oppvekst utarbeides for å sikre FEIDE – godkjenning og sette standard for IT – 
løsninger, tilgang til utstyr og kompetanseheving på området. 

 Skolene i Lurøy etablerer og gjennomfører minimum en elevbedrift hvert år.  

 Barnehagene fokuserer på implementering av ny Rammeplan  

 Etaten forventer god økonomistyring i alle ledd.  
 

Langsiktige handlingsmål  

 «Struktur oppvekst» - Utrede fremtidige strukturer tilpasset reduserte økonomiske 
rammer – og samtidig ivareta en forsvarlig og god kvalitet på oppveksttjenestene.  
Herunder vurdere organisatoriske endringer. 

 Kvalitetsarbeidet videreutvikles med fokus på systemrettet arbeid. 

 Digital satsing i oppvekstetaten: Felles kompetanseløft for undervisningspersonalet, 
innkjøp av datautstyr til alle elever og bruk av digitale læremidler. Vurdere bruk av 
elektroniske løsninger for møter.  

 Barnehagene har fokus på å forebygge mobbing og styrke barnas sosiale kompetanse. 

 Oppfylle pedagognormen i barnehagene i tråd med varslede endringer  

 Innføre en ressursfordelingsmodell som sikrer rett fordeling av ressursene. 

 Musikkskolens ressurser tilpasses for i hovedsak å gi tilbud til barn – og unge.  
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Vedlikehold, renovering og nybygg 

 Angi status og videreutvikle  planer for uteområder ved barnehager og skoler. 

 Samarbeide med teknisk etat i forhold til vedlikeholdsplaner, enøk tiltak, 
arealgjennomganger og utbygginger/ endringer så som vognskur og arbeidsrom 
lærere. 

 Utbygging av Lovund barnehage 

 Legge til rette for fysiske endringer som sikrer at barnehagene har stellerom med 
innsyn.   

 
Internkontroll/HMS 

 Arbeide forebyggende med sykefravær i tråd med IA avtalen. Følge opp sykefravær, 
avvik og informasjonssikkerhet gjennom intern opplæring, møter og tilsyn. 

 HMS planer videreutvikles,  og skal sammen med IA avtalen bidra til å utvikle gode 
arbeidsmiljø.  

 Implementere nye forskrifter og lovverk, oppdatere prosedyrer,  og videreutvikle 
beredskapsplaner i henhold til behov. 

 Føre tilsyn i skoler og barnehager. 
 
Satsingsområder relatert til kommunens hovedsatsingsområder 
Næringsutvikling: 

 Opprettholde et godt utbygd og fleksibelt barnehagetilbud med god kvalitet  

 Satse på entreprenørskap - etablere elevbedrifter, inngå partnerskapsavtaler, 
arrangere yrkesmesse eller delta på slike. 

 Samarbeide med næringslivet for å skaffe til veie arbeidskraft. 
 
Bygdeutvikling: 

 Aktive barnehager og skoler som medspiller i bygdeutvikling fremmer økt trivsel og 
kan bidra som ressurs og samlingssted i nærmiljøet. 
 

Kompetanseutvikling: 

 Gjennomføre vedtatte opplæringsplaner, og samarbeide med andre etater for 
tilrettelegging av kompetanseheving. 

 Utarbeide målrettede tiltak for å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft, 
herunder legge til rette for lærlingeplasser, videreutdanning og rekrutteringstiltak. 
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Oppvekstetaten 2018 – 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tall i hele 1000 kr

Budsjett på ansvarsnivå Bruttoutgifter Bruttoinntekter Netto

2018 2019 2020 2020 2018 2019 2020 2020 2018

1.200 - 200 Administrasjon 3 250 3 250 3 250 3 250 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 2 250

 

1.210 - 219 Grunnskole/oppvekstsentre 41 100 41 100 41 100 41 100 -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 39 500

 

1.220 - 229 Barnehager 16 918 16 918 16 918 16 918 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 13 918

 

1.230 -230 Voksenopplæring 600 600 600 600 -350 -350 -350 -350 250

 

1.240 - 240 Musikkskole 700 700 700 700 -200 -200 -200 -200 500

TOTALT 62 568 62 568 62 568 62 568 -6 150 -6 150 -6 150 -6 150 56 418

Nye driftstiltak, driftsreduksjoner 

og driftskonsekvenser ikke medtatt i driftsrammen:

Utredning struktur 150

Tidlig innsats skole 64 64 64 64    

Tidlig innsats barnehage 39 39 39 39  

Reduksjon Musikkskole -130 -130 -130 -130     

Reduksjon sommeråpen barnehage -100 -100 -100 -100  

Reduksjon  åpningstid basseng fra 20 - til 16 uker -113 -113 -113 -113  

 

 

Sum driftstiltak -90 -240 -304 -304 0 0 0 0 -90

Totalt inkludert driftstiltak 62 478 62 328 62 264 62 264 -6 150 -6 150 -6 150 -6 150 56 328
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9 HELSE- OG SOSIALETATEN 
 

PLANOMRÅDE 1.3000, 1 3010, 1.3020, 1.3030, 1.3050, - HELSE 

Avdelingens overordnede målsettinger og strategier 

 Gi et godt kurativt helsetilbud til kommunens innbyggere. 

 Gi et praktisk bidrag til forebyggende helsevern. 

 Bistå i tverrfaglige samarbeid der helsekunnskap er viktig. 
 

Framtidige utfordringer 

 Sikre god legevaktberedskap og intern båttransport for legetjenesten innenfor 
akseptable økonomiske rammer. 

 Samarbeide om ambulansetjeneste og optimalt akuttmedisinsk tilbud til befolkningen. 

 Møte etterspørsel etter forebygging, fysisk/psykisk behandling og 
habilitere/rehabilitering. 

 Sikre adekvat og stabil bemanning samt hensiktsmessige lokaler. 

 Tilpasse helsetjenestene lokalt til samhandlingsreformen, nytt behandlingsutstyr, 
kompetanse og samhandling med omsorg. Eks ØHJ(øyeblikkelig hjelp plasser) 

 
Handlingsmål 

 Få på plass vedtatte  organisatoriske og strukturelle endringer i helsetjenesten.  

 Vurdere  interkommunalt samarbeid,  bemanning/rekruttering etc. 

 Legetilbud som støtter et desentralisert helse- og omsorgstilbud  

 Oppfølging av  modell for desentralisert legetjenesten med  leger stasjonert på 
Lovund, Onøy og  Aldersund.  Bla. vurdere nye løsninger for organisering av 
kontordager og kontakt mellom leger og publikum. 

 Planlegge etablering av kommunal hverdagsrehabilitering  

 Sikring av samfunnsmedisinske tjenester og miljøretta helsevern i kommunen. 

 Bistå ved oppfølging av handlingsplan for tverrfaglig folkehelsearbeid og vektlegge 
folkehelseperspektivet ved all planlegging i etaten. 

 Utvikle modellen for desentralisert psykisk helsearbeid. Vurdere løsning for ØHJ-plass 
psykiatri. 

 Forebyggende tiltak blant barn og ungdom: MOT, SLT og lev i Lag. 

 Fokus på forebygging, helsestasjon/skolehelsetjeneste og stabilt jordmortilbud. 

 Rasjonell utnyttelse av nye elektroniske muligheter for samhandling, lokal 
diagnostisering og mulig fjerndiagnostisering. 

 Følge opp system for kommunal legevakt 116 117  og  nasjonalt nødnett. 
 
Internkontrolltiltak. Helse, miljø og sikkerhet 

 Videreutvikling av system for internkontroll i avdelingen 

 Foreta ROS-analyser ved større endringer innenfor etaten. 

 Arbeide videre med kommunens HMS-system og oppfølging ved sykefravær. 
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Satsningsområder relatert til kommunens hovedsatsningsområder 

Næringsutvikling: 

 Gjennom kontroll og rådgivningstjeneste være med på å tilrettelegge for 
kvalitetssikring av næringslivets produkter og tjenester. 

  
Bygdeutvikling: 

 Gjennom miljørettet helsevern sikre trygt og attraktivt lokalmiljø. 
  

Kompetanseutvikling: 

 Være behjelpelig med ressurspersoner til opplysningsarbeid og internundervisning. 
 
PLANOMRÅDE 1.3100, 1.3120, 1.3130, 1.3140, 1.3170 og 1.3180 – SOSIAL/BARNEVERN 

Avdelingens overordnede målsettinger og strategier 

Sosialtjenesten skal fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra 
til økt likeverd/likestilling og forebygge sosiale problemer.  
Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade 
deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt bidra til at barn 
og unge får trygge oppvekstsvilkår. 
 
Konklusjoner /resultatvurderinger 

Sosialtjenesten: 

 Rusmiddelpolitisk handlingsplan følges opp. 

 Stabsmøter for samhandling  er etablert. 

 Prosedyrer/mal for saksbehandling på startlån er oppjustert. 
Barneverntjenesten:  

 Utført de lovpålagte oppgavene i henhold til Lov om barneverntjenester. 

 Internkontroll for barneverntjenesten er utarbeidet og stadig i forbedring. 

 Innarbeiding av fagsystemet Acos har bidratt til økt dokumentasjon og nye maler  

 Deltakelse i ressursteamet - tilrettelegge for brukere med sammensatte behov. 

 Deltakelse i det forebyggende arbeidet til SLT-teamet, gjennom rusfrie 
arrangement og informasjonsbesøk i skoler og barnehager om 
barneverntjenesten.  

 Har stilt kompetanse på temaene omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep til 
disposisjon for oppvekstetaten. 

 Det har vært nødvendig å benytte ekstern privat bistand til tiltak i barnefamilier. 
 
Fremtidige utfordringer 

Sosialtjenesten: 

 Fortsatt samhandling og deling av personellressurser med NAV. 

 Samarbeid med NAV og BRAPRO om tilbud til vanskeligstilte brukere. 

 Videreføre kommunalt arbeids- og boligtilbud for ungdom med spesielle behov. 

 Iverksette tiltak i forhold til den rusmiddelpolitiske handlingsplanen. 
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 Videreutvikle samarbeidsrutiner med Krisesenteret i Salten. 

 Utarbeide Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 

 Samarbeide med NAV generelt og i arbeid med aktivitetsplikt for 
sosialhjelpsmottakere. 

 
Barneverntjenesten: 

 Opprettholde stabilitet i bemanningen i tjenesten, og ha kapasitet til å takle et sterkt 
voksende behov for oppfølging og nye tiltak. 

 Må vedlikeholde kompetansen på temaene omsorgssvikt, vold og seksuelle misbruk i 
forhold til forebyggingsarbeidet i skolene og barnehagene. 

 Kompetanseheving på temaet barn av psykisk syke, og etablering av barnesamtale. 

 Takle et økende behovet for oppfølging fra det kommunale barnevernet når det 
statlige barnevernet reduseres.  

 Utvikle flere lokale tiltak for barn og familier, eks. foreldreveiledning. 

 Forebygging må få større fokus. Barneverntjenesten ser det som nødvendig med 
større fokus på informasjon i skolen. 

 Målrettet samarbeid mellom barnevern, helsestasjon og psykiatri om sammensatte 
problemer. 

 Vurdering av interkommunal barneverntjeneste.  
 
Handlingsmål: 

 Sosial- og barnevernstjenesten skal ha sikre rutiner for lovpålagte 
saksbehandlingsoppgaver.  

 Avdelingen skal gi informasjon til befolkningen om tjenester den forvalter.  

 Medvirke til bygging av kommunale gjennomgangsboliger for ungdom i 
etableringsfasen, ressurskrevende brukere og vanskeligstilte generelt. 

 Avdelingen må være forberedt på økte utfordringer generelt og evt. ved 
flyktningebosetting. 

 
Internkontrolltiltak – helse/miljø/sikkerhet 

 Ansattes sikkerhet skal vurderes fortløpende. 

 Internkontroll for barneverntjenesten tilgjengelig på kommunens intranett. 
 
Satsningsområder relatert til kommunens hovedsatsingsområder 

Næringsutvikling: 
Fremme muligheten for arbeid for vanskeligstilte gjennom tilrettelegging/samarbeid 
mellom etater og privat/offentlig næringsliv.  
 
Bygdeutvikling: 

 Være med på å konstruktivt skape trygghet og trivsel blant innbyggerne, gjennom 
forvaltning av kommunens/etatens tjenester, låne og støtteordninger. 

 Drive forebyggende arbeid. 
 
Kompetanseutvikling: 

 Kompetanseheving av avdelingens personell, gjennom opplæring/kurs. Formidling av 
egen kompetanse til aktuelle samarbeidspartnere. 
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PLANOMRÅDE 1.3115 - NAV 

Avdelingens overordnede målsettinger og strategier 

- Vi skal gi mennesker muligheter. 
- Vi skal være tydelig, tilstede og løsningsdyktig. 
- Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. 
- Bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgangen til arbeid og aktiv 

virksomhet. 
- Gjøre det enklere for brukerne, og tilpasse forvaltningen til brukernes behov. 
- Bidra til en mer helhetlig, og dermed også mer effektiv arbeids- og 

velferdsforvaltning. 
 
Konklusjoner / resultatvurderinger 

- NAV Lurøy leverer i tråd med planverk og budsjett (jfr. målekort, 
ledighetsstatistikk, arbeidsnærvær og tilbakemeldinger i brukerundersøkelser). 

- Arbeidsrettet brukeroppfølging praktiseres daglig.  
- Det skal settes fokus på markedsarbeid og økt markedskompetanse hos alle våre 

veiledere (bedriftsbesøk, felles markedsteam og markedsplan i TO-Rana, 
samhandling med NAV Arbeidslivssenter og bedrifter). 

- Månedlig rapportering til rådmannen, ordføreren, h/s-sjef og U/N-sjef på balansert 
målstyring (målekortet med statusrapport og tiltaksplan), sykefravær, samt 
ledighetsstatistikk. 

- Færre på sosial stønad, men høyere forbruk totalt. 
- Månedlig samarbeidsforum mellom legene i Lurøy og NAV er på plass 
- Avklaringstiltak avholdt i samarbeid med NAV Rødøy og Bodø Industrier. 

 
Fremtidige utfordringer 

- Forberede og takle evt. endringer innenfor NAV som får konsekvenser for NAV 
Lurøy. 

- Vurdere åpningstiden til fordel for mer tid til oppfølging av brukere og bedrifter. 
- Vi ser økende etterspørsel etter økonomisk bistand.  
- Oppfølging av ny lov om aktivitetskrav ved tildeling av økonomisk sosialhjelp  
- Stå godt rustet til ei eventuell bosetting av flyktninger i Lurøy. 
- Brukermedvirkning gjennom brukerutvalget (vi ser på muligheten for et regionalt 

brukerutvalg). 
- Arbeid først 
- Kontakt med arbeidslivet (enda flere bedriftsbesøk og felles markedsteam i 

tjenesteområde Rana) 
- Rekruttere flere bedrifter til IA-avtalen  
- Skole og utdanning (bl.a. utdanningsmesse hver vinter i regionen, forebygging 

innen økonomisk rådgivning) 
- Helse og rehabilitering (samarbeidsforum med legene) 
- Tilpasse seg endret legestruktur 
- Organisasjonsutvikling i NAV Lurøy (intern opplæring i tjenesteområdet) 
- Kvalifiseringsprogrammet med god oppfølging. 
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- Økt samhandling med HSO etaten 
 
Handlingsmål 

- Yte bistand i forbindelse med selvbetjeningsløsninger (nav.no er 
døgnåpen) 

- Veilede klienter med søknader (elektroniske skjemaer tas i bruk) 
- Gjennomføre førstegangssamtaler  
- Følge opp ordinære søkere  
- Etablere tiltaksplasser innen avklaring og overgang til arbeid 
- Kontakt med bedrifter og næringsliv 
- Formidling og tilvisning  

 
Internkontrolltiltak – helse/miljø/sikkerhet 

- Ansattes sikkerhet/datasikkerhet 
- Beredskapsplaner (bl.a. vold og trusler med årlig 

gjennomgang/øvelse/alarm) 
 
Satsingsområder relatert til kommunens hovedsatsingsområder 

Næringsutvikling: 
- Flest mulig i arbeid og aktivitet gjennom tilrettelegging/tilvisning mellom 

brukere og næringsliv 
Bygdeutvikling: 

- Skape trygghet og trivsel blant innbyggerne, gjennom god økonomisk  
rådgivning 

- Være godt rustet til å bistå ved ei eventuell bosetting av flyktninger. 
 

Kompetanseutvikling: 
- Kompetanseheving innenfor arbeidsavklaringspenger  
- Gjennomgang av Lov om sosiale rettigheter i NAV 
- Kvalitetssikre feltet økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning (metodikk, 

skjemaer, maler, rutiner, samt utøvelse av skjønn i saksbehandlingen). 
 
PLANOMRÅDE 1.3300, 1.3310, 1.3330, 1.3340, 1.3350 og 1.3360 – PLEIE/OMSORG 

Avdelingens overordnede målsettinger og strategier 

 Innenfor pleie- og omsorgssektoren skal det gis et mest mulig tilpasset, trygt, trivelig 
og helhetlig tilbud til alle brukerne i kommunen. 

 Flest mulig skal bo heime lengst mulig. 

 Samlet utnyttelse av alle ressurser. 
 
Konklusjoner/Resultatvurderinger 

 Ekstra behov for tjenester til ressurskrevende brukere og svikt i refusjoner. Lavere 
egenbetaling i institusjon grunnet overgang til flere omsorgsboliger. Fortsatt behov 
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for fokus på driften for å holde denne i samsvar med driftsrammen. Behov for 
ressursvridning i forbindelse med samhandlingsreformen og ressurskrevende brukere. 

 
Framtidige utfordringer 

 Planlegge og gjennomføre evt. tiltak for å måte et generelt voksende behov for 
omsorgstjenester grunnet økning av antall eldre i kommunen. 

 Møte sterkt økende utfordringer med pasienter med demenssykdom – plan for dette. 

 Følge utviklingen innenfor omsorgsbehovet i kommunen, og klare intern prioritering 
av tilstrekkelige ressurser i forhold til økende behov hos unge ressurskrevende bruker.   

 Endring av omsorgstjenestens bygninger i henhold til endrede behov: Bofellesskap 
(RB), Lurøy omsorgssenter og de kommunale bofelleskapene. 

 Stimulere til økning av andel sykepleiere, vernepleiere mv. i omsorgsgruppene av 
hensyn til kvalitetssikring og endrede behov.  

 Kvalitetssikring av ernæring til brukere i hele omsorgstjenesten. 

 Tilpasse omsorgstjenesten til samhandlingsreformen – kompetanse, utstyr og 
kapasitet. 

 Sikre avtaler og samhandling med helseforetaket, bla. gjennom interkommunalt 
samarbeid. 

 
Handlingsmål 

 Fortsatt styrka heimetjeneste og omsorgsboliger med heldøgnspleie.  

 Etablere nytt tilbud med forsterkede samlokaliserte omsorgsboliger til 
ressurskrevende brukere.  

 Forpliktende individuelle planer og tildeling av tjenester etter individuell vurdering. 

 Følge opp avlastningbehov ved de lokale omsorgsenhetene    

 Distribusjon av tekniske hjelpemidler i hht avtale med Hjelpemiddelsentral. 

 God informasjon til brukere og pårørende. 

 Planmessig utnyttelse av muligheter ved innføring av systemer for hjelpemidler 
innenfor velferdsteknologi. Spesielt gjelder vil dette være viktig for å kunne håndtere 
en stadig voksende gruppe hjemmeboende demente. 

 Sikring av alle pasientopplysninger i hht journalforskriften. 

 Full implementering av elektronisk system for ressursstyring/arbeidsplan, fagprogram 
og elektronisk meldingsutveksling. 

 Vurdere kretsvis funksjonsfordeling og endringer i struktur for å kunne møte nye 
utfordringer innenfor helse- og omsorg.  

 Innarbeide gode rutiner for Kommunale Akutt Døgnplasser innenfor somatikk og 
psykiatri (ØHJ) i Lurøy og Rana.  

 Tilrettelegge for døgn- og hverdagsrehabilitering. 

 Sterkere samhandling mellom helse- og omsorgstjeneste ifb. desentralisering av 
legetjenesten; Helsesekretærfunksjon, behandling/undersøkelser, psykiatri, 
rehabilitering mv. (stortingsmelding 26 (14-15) Fremtidens primærhelsetjeneste. 
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Internkontrolltiltak. Helse, miljø og sikkerhet 

 Oppfølging av kommunens avviksbehandling, sykefraværsordning og øvrig HMS-
system. Informasjonssikkerhetstiltak. 

 Videreføre kvalitetssikring av grunnleggende rutiner i omsorgstjenesten.   

 Forbedring av internrevisjon, rapporteringsrutiner og bruk av it-basert saksbehandling. 

 Arbeidet for bedret brannberedskap i eldresentrene og hos heimeboende 
eldre/funksjonshemmede. Nødstrømsaggregat ved eldresentrene. 

 
Satsningsområder relatert til kommunens hovedsatsningsområder 

Næringsutvikling: 

 Gi pleie og avlastning gjennom et godt utviklet kommunalt omsorgsapparat, og 
dermed, spesielt for kvinner, muliggjøre yrkeskarriere og næringssatsing. 

Bygdeutvikling: 

 Desentralisert oppbygging av tjenestetilbudet gir spredning av arbeidsplasser og 
fagstillinger. Dette vil være med på å opprettholde bærekraftige bygdesamfunn i hele 
kommunen. 

Kompetanseutvikling: 

 Generell kompetanseheving i henhold til satsning på nye fagområder i etaten. 
 Planmessig arbeid med HMS. Desentralisert beslutningsmyndighet medfører 

kontinuerlig behov for opplæring av etatens mellomledere.  
 

 
 

HELSE- OG SOSIALETAT

 

Tall i hele 1000 kr

Budsjett på ansvarsnivå Netto

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2009 2010 2021 2018

1.3000 Legetjeneste 9 350          -2 480          6 870      

1.3010 Fysioterapitjeneste 816            -             816          

1.3020 Helsestasjonstjeneste 1 315          -10            1 305        

1.3030 Jordmortjeneste 128            -           128           

1.3050 Skyss helsepersonell 2 295        -150          2 145        

1.3100 Sosial rådgivning og veiledning 2 125         -20           2 105        

1.3115 NAV 2 393        -663         1 730        

1.3120 Barneverntjeneste 4 403        -720         3 683       

1.3130 Rusmiddeltiltak 135            -50           85            

1.3170 Støttekontaktordning 336           -           336          

1.3180 Tilskudd org./bedrifter 743          -           743          

1.3300 Helse/sosialadministrasjon 4 570        -80           4 490       

1.3310 Lurøy oms.senter-O/L oms.krets 18 090      -1 750       16 340     

1.3330 Åpen omsorg 23 700      -325         23 375     

1.3340 Boveiledningstjenesten/miljøtjen 11 610        -4 600     7 010       

1.3350 Ergoterapitjenester 868          -30           838          

1.3360 Psykiatrisk helsevern 1 020        -10            1 010        

TOTALT 83 897     -           -           -           -10 888     -           -           -           -           73 009     

Aktivitetsendriger innenfor ramme:

         

 

-           -           -           -           -           -           -           -           -           

Nye driftstiltak, driftsreduksjoner 

og driftskonsekvenser ikke medtatt i driftsrammen:

       

    

  

Totalt -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Totalt -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Bruttoutgifter Bruttoinntekter



 

Vedtatt økonomiplan 2018 – 2021 og årsbudsjett 2018 (kst. Sak 60/17 den 13. desember 2017) Side 45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vedtatt økonomiplan 2018 – 2021 og årsbudsjett 2018 (kst. Sak 60/17 den 13. desember 2017) Side 46 
 

 
 
 

Stillingsbenevnelse Ant. pers. Stilling% Årsverk Merknad 

Helse- og sosialsjef 1 100 1  
Ergoterapeut 1 100 1   
Psykisk helsearbeider 1 100 1  
Sekretær omsorg 1 50 0,5  
Sekretær sosial 1 100 1  
Sekretær helse 1 70 0,7  
Renholdere 3 10 0,3  
     
Helse:     
Kommuneoverlege 
Helse- og omsorgsleder 
Kommunelege Ytre 

1 
1 
1 

100 
100 
100 

1 
1 
1 

 

Kommunelege Indre 1 100 1  
Turnuslege 1 100 1 Holdes foreløpig vakant 
Helsesekretærer  5 15-95 3,9 I tillegg dekkes noe av 

tjenesten fra omsorg 
Led. helsesøster  1 100 1   
Helsesøster  
Helsesøster psykiatri 

1 70 
30 

0,7 
0,3 

 

Fysioterapeut driftstilskudd 1 70 0,7 Driftshjemmel  
Fysioterapeut driftstilskudd 2 50 1 Driftshjemmel 
Fysioterapeut 
jordmor 

1 
1 

5 
25 

1 
0,25 

Kommunale oppgaver 

Omsorg:     
     
Lurøy omsorgssenter:     
Avdelingsleder 1 100 1  
Sykepleiere 6 30 - 100 5  
Hjelpepleiere 14 30-100  10,2  
Pleieassistenter 8 25-100 4,3  
Kjøkkensjef 1 100 1  
Assistenter 1 40 - 100 1  
     
Åpen omsorg/ 
 Boveiledningstjeneste: 

    

Avd.ledere/sykepleiere 11 90-100 10,9  
Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere 35 40-100 22,4  
Assistenter 16 20-100 5,5  
Vernepleier 2 100 2,0  
Miljøarbeidere 6 33-100 3,8  
     
Mottakere omsorgslønn 
Mottakere personlig assistent 

5 
0 

--- 2 
0 

 

     
Sosial/Barnevern:     
Sosial/barnevernfaglig leder 1 100 1  
Barnevernkonsulent 1 100 1  
Sosialkurator 1 50 0,5  
         
Miljøarbeider støttekontakttjen.   1 ca. 20 0,2  
           
Støttekontakter --- --- 1 Variabelt antall 
Tilsynsførere --- --- 0,5 Variabelt antall 
Besøkshjem --- --- 0,5 Variabelt antall 
     
NAV Lurøy:     
Leder 1 100 1  
Saksbehandlere 2 50 0,5  
     

Til sammen 130  94,65  

** AS Lurøy kommunale ASVO sysselsetter 1 leder og 3 miljøarbeidere. 
 10-11 ansatte forøvrig.  Ikke medtatt som kommunalt ansatte. 
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10 TEKNISK ETAT 
 
ANSVARSOMRÅDER  4000-4999  

Etatens overordnede målsettinger og strategier: 

 Etaten skal oppleves som en støttespiller for:           
- Innbyggerne 
- Næringslivet 
- De øvrige etatene i kommunen. 

 Foreta et kvalitetssikret vedlikehold av kommunens bygninger, anlegg og maskinpark. 

 Medvirke til en bærekraftig næring, hvor resursene blir utnyttet miljømessig 
forsvarlig. 

 
Konklusjoner/resultatvurderinger: 
 

 Virkningsperioden for hovedplan for avløp er utgått. Hovedplan for avløp må nå 
revideres. Kloakkutbyggingen ble ikke fullstendig oppfylt i henhold til planen.  

 Hovedplan for vann må revideres.  

 Kommunale veier er gitt et løft de senere år, men det er fortsatt menge veier som 
trenger vedlikehold. Asfaltprogrammet bør videreføres. Det må satses på gode 
grunnarbeider i forkant av asfaltering/reasfaltering.  

 Det er stort press på utleieboliger, og periodevis problematisk å skaffe bolig til 
nytilsatte og personer som har krav på bolig.  

 Utdanning av brannkonstabler er igangsatt, men det er pr i dag ikke alle som er pålagt 
denne utdanningen som har gjennomført. 

 Kommunens utleieboliger begynner å komme opp på et akseptabelt kvalitetsnivå. 
Flere års satsning på vedlikehold begynner å vises. Det er imidlertid viktig å 
opprettholde et kontinuerlig vedlikehold slik at standarden opprettholdes eller helst 
bedres. 

 Det er utfordrende å gjøre godt og kvalitetssikret arbeide når mange prosjekter skal 
gjennomføres samtidig. Der er få ansatte som skal effektuere arbeidet og etaten er 
svært sårbar ved fravær. 

 
Fremtidige utfordringer: 
 

  Flere av de større byggene våre, spesielt skolene, trenger renovering. 

 Ha økonomi til å hindre forfall på den kommunale bygningsmassen.  

 Arbeide med forebyggende/periodisk vedlikehold for alle kommunens anlegg, slik at 
vi får lavere vedlikeholdskostnader i fremtiden. 

 Sørge for at Lurøy kommune har progresjon i arbeidet med Enøk i kommunale bygg. 
Det er utarbeidet plan for Enøk-tiltak, denne må følges opp med øremerkede midler 
og prioriteres. 

 Ha nok utleieboliger til ansatte og øvrige som har krav på bolig.  

 Å klare å gjennomføre lovpålagt utdanning av brannbefal, utrykningsledere og 
brannkonstabler. 

 Å skaffe alle innbyggerne i Lurøy, godt, rent og tilstrekkelig vann 
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 Sikre tilgjengelige områder for boliger og næringsformål. 

 Å klare å prioritere rådgivingstjeneste. 

 Opprettholde vedlikehold av vegnettet. 

 Å klare å gi forskjønnelse av kommunale uteanlegg et høyere fokus. 

 Hvordan sikre tilfredsstillende og godkjente kloakkavløp i Lurøy.   

 Klare å holde grunnlag for beregning av eiendomsskatt og kommunale avgifter à jour 
 

Langsiktige handlingsmål: 
 

 Ha en kommunal bygningsmasse med god kvalitet  

 Ha et kvalitetssikret vedlikehold av kommunale anlegg og maskiner. 

 Øke kvaliteten på det kommunale vegnettet gjennom målrettet vedlikehold og 
utbedringer 

 Kommunale vannverk skal levere tilstrekkelig vann av god kvalitet 

 Brannvernet skal ha tilfredsstillende beredskapsordninger.  

 Brannvernet skal sikre liv og verdier også utenom ren brannslokking. 

 Feiing og branntilsyn skal følges opp i henhold til lovkrav 

 Satsning på Enøk må økes slik at våre bygg fremstår best mulig med tanke på 
energisparing/tiltak.  

 Lurøy kommune skal arbeide for at eksisterende og nye bygg og uteområder skal ha 
god universell utforming.  

 Folkehelsearbeid og naturmangfold skal vektlegges i arealplanlegging og øvrig 
saksbehandling 

 Lurøy kommune skal drives på en mest mulig energiøkonomisk måte.  

 Jobbe for godt inneklima i alle kommunale bygg i henhold til gjeldende krav  

 Ha fokus på kommunens vedtak om å være en miljøvennlig kommune og de 
handlingsmål som er satt i vedtaket 

 
Handlingsmål 2018: 
 

 Vedlikehold skal utføres forsvarlig og i størst mulig grad følge vedlikeholdsplanen. 

 Ha en oppdatert brannordning for Lurøy kommune  

 Oppfylle lovbestemte krav til saksbehandlingstid  

 Ha en oppdatert hovedplan for vann og avløp 

 Følge opp enøk-satsing ved å velge gode enøk-løsninger i nye og eksisterende bygg  

 Jobbe for å ha god sikkerhet ved kommunale bygg, bla. ved innføring av 
adgangskontroll i nybygg og i eksisterende bygg 

 sørge for at alle kommunale nyanlegg har tilfredsstillende universell utforming 

 utarbeide rekrutteringsplan for landbruket 

 Sørge for at kommunale avgifter (inkl eiendomsskatt) fortsatt har et godt oppdatert 
og korrekt grunnlag i henhold til kommunale vedtak  

 Sorteringsordning for avfall innføres ihht vedtak i kst 

 Innføre tvungen feiing for fritidsboliger  
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Internkontroll tiltak - helse/miljø/sikkerhet: 

 Følge opplæringsplan i brann- og feiervesenet 

 Følge opp internkontroll for brannvesenet og ha en god opplæringsplan og 
øvelsesplan for mannskapene 

 Ha fokus på Lurøy kommunes HMS-system. Det skal spesielt arbeides med 
avviksrutiner.   

 Ha fokus på internkontroll for vannverkene. 

 Sikre installering av nye, og utbedring av eksisterende, ventilasjonsanlegg. 
 
Satsninger relatert til kommunens hovedsatsningsområder: 
 
Næringsutvikling:  
 

 Sikre at kommunen har tilrettelagte næringsareal til fremming og utvikling av nye og 
eksisterende virksomheter   

 Arbeide for å opprettholde areal og produksjonsvolum knyttet til landbruk og fiskeri 

 Forvalte sjøareal og tilrettelegge for videre utvikling av sjøbasert oppdrett og 
samtidig ivareta viktige fiske- og fangstområder 

 Samarbeide med privat sektor om rekruttering, kompetanseutveksling og utvikling, 
markedsføring og tilrettelegging  

 Arbeide for tilrettelegging og øke mulighetene til arbeidspendling  

 Markedsføre og bidra til positiv omdømmebygging av kommunen  
 
Bygdeutvikling: 
 

 Holde det kommunale vegnett i god stand. 

 Sette i verk de oppgaver som er legges i hovedplanene for vann og kloakk. 

 Bidra med planlegging, forberedelse og gjennomføring av andre etaters prosjekter. 

 Sørge for at friområder, lekeområder, samlingsplasser, folkehelse og naturmangfold 
får spesielt fokus i kommunal planlegging 

 
Kompetanseutvikling: 
 

 Sørge for at våre ansatte har den kompetanse som trengs for å utføre jobben sin. 

 Legge til rette for kompetanseutvikling for ansatte  

 Stimulere til individuelle faglig påfyll 
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TEKNISK ETAT

Tall i hele 1000 kr

Budsjett på ansvarsnivå Bruttoutgifter Bruttoinntekter Netto

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018

4000 Administrasjon teknisk 3 379      80             3 299      

4110 -4199 og 4210- 4219 Bygg og vedlikehold 12 562       6 950          5 612       

4200 Plan og oppmåling 1 682      820          862         

4220 Ungjobb 424         100           324          

4300 - 4690 Landbruk, natur og vilt 482         20             462         

4700 - 4899 Vei, Havn, VAR, Brann etc. 9 033      6 942       2 091       

4900-4999 Uteområder (drift) -          

TOTALT 27 562    -    -    -    14 912      -    -    -    12 650    

Nye driftstiltak, driftsreduksjoner 

og driftskonsekvenser (innarbeidet i tall ovenfor)

Uttrekk husleie ny 2-mannsbolig Lovund -217         

Overføring ungjobb 325          

Overføring næring og julelunsj -453        

Uttrekk utdanning konstabler -155         

red veglys -100        

red drift basseng -131                

Totalt -731         -    -    -    -           -    -    -    

andre endringer fra foregående år (innarbeidet)

Prisvekst 263         

Deflator, tilskudd etc 25            

Årsvirkning lønnsoppgjør 2017* 299             

Totalt 587         -    -    -    -           -    -    -    
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11 Budsjettvedlegg – økonomiske oversikter 
 

 

Budsjettvedlegg 1

Økonomisk oversikt - drift  

Tall i 1 kroner Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Driftsinntekter

Brukerbetalinger -6 429 477                    -6 375 132                    -6 734 000              

Andre salgs- og leieinntekter -12 945 916                   -13 363 313                  -13 655 613             

Overføringer med krav til motytelse -22 022 660                 -18 873 133                  -14 218 074             

Rammetilskudd -122 356 226                 -124 404 000            -125 843 000         

Andre statlige overføringer -4 511 683                      -5 710 000                  -4 935 000              

Andre overføringer -81 107                           -102 213                        -50 000                    

Skatt på inntekt og formue -58 138 561                   -55 100 000               -54 473 000           

Eiendomsskatt -6 557 369                    -6 340 000                -7 138 000               

Andre direkte og indirekte skatter  -    -    -   

Sum driftsinntekter -233 042 999 -230 267 791 -227 046 687

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 114 493 716                   114 250 422 114 897 508           

Sosiale utgifter 23 377 818                    27 477 046 27 440 848            

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 38 867 849                  41 315 356 39 067 946            

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 6 616 148                      6 403 175 5 938 800               

Overføringer 14 043 084                  17 238 864 21 484 074             

Avskrivninger 9 231 208                       -    -   

Fordelte utgifter -98 489 -98 489                    

Sum driftsutgifter 206 629 823 206 586 374 208 730 687

Brutto driftsresultat -26 413 176 -23 681 417 -18 316 000

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte -2 086 404 -1 763 010 -1 700 000

Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)  -    -    -   

Mottatte avdrag på utlån -187 716 -50 000  -   

Sum eksterne finansinntekter -2 274 120 -1 813 010 -1 700 000

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 1 913 578                       2 785 000                   2 952 000                

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)  -    -    -   

Avdrag på lån 10 949 769                   13 115 000                   12 389 000             

Utlån 950 000                       115 000                        15 000                       

Sum eksterne finansutgifter 13 813 347 16 015 000 15 356 000

Resultat eksterne finanstransaksjoner 11 539 227 14 201 990 13 656 000

Motpost avskrivninger -9 231 208                     0 0

Netto driftsresultat -24 105 157 -9 479 427 -4 660 000

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk -13 107 030                  -18 941 984                 0

Bruk av disposisjonsfond -1 198 871                      -1 264 683                   0

Bruk av bundne fond -744 774                        -42 073                        0

Sum bruk av avsetninger -15 050 675                 -20 248 740               -                              

Overført til investeringsregnskapet 8 971 473                      15 435 000                 4 660 000              

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk  -    -    -   

Avsatt til disposisjonsfond 10 320 487                   13 500 197                   -   

Avsatt til bundne fond 921 887                          792 970                        -   

Sum avsetninger 20 213 847 29 728 167 4 660 000

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -18 941 985 0 0
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Vedlegg 2

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett

Tall i 1 kroner Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -58 138 561               -55 100 000            -54 473 000          

Ordinært rammetilskudd -122 356 226            -124 404 000         -125 843 000        

Skatt på eiendom -6 557 369                -6 340 000              -7 138 000              

Andre direkte eller indirekte skatter  -    -    -   

Andre generelle statstilskudd -4 511 683                 -5 710 000               -4 935 000             

Sum frie disponible inntekter -191 563 839 -191 554 000 -192 389 000 

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -2 086 404              -1 763 010                 -1 700 000             

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)  -    -    -   

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 1 913 578                   2 785 000                2 952 000               

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)  -    -    -   

Avdrag på lån 10 949 769              13 115 000                12 389 000            

Netto finansinnt./utg. 10 776 943 14 136 990 13 641 000

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 0 0

Til ubundne avsetninger 10 320 487               13 500 197                 -   

Til bundne avsetninger 921 887                     792 970                     -   

Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk -13 107 030              -18 941 984               -   

Bruk av ubundne avsetninger -1 198 871                  -1 264 683                 -   

Bruk av bundne avsetninger -744 774                   -42 073                       -   

Netto avsetninger -3 808 301 -5 955 573 0

  

FORDELING

Overført til investeringsbudsjettet 8 971 473                  15 435 000              4 660 000             

Til fordeling drift -175 623 724            -167 937 583            -174 088 000       

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 156 681 739              167 937 583 174 088 000

Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-) -18 941 985 0 0



 

Vedtatt økonomiplan 2018 – 2021 og årsbudsjett 2018 (kst. Sak 60/17 den 13. desember 2017) Side 55 
 

 
 

Budsjettvedlegg 3

Økonomisk oversikt - Investering
 

Tall i 1 kroner Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

INNTEKTER

Salg av driftsmidler og fast eiendom -475 650               -1 333 000               -   

Andre salgsinntekter  -    -    -   

Overføringer med krav til motytelse -2 315 000           -1 870 000              -   

Kompensasjon for merverdiavgift -5 563 676            -2 758 700              -12 503 000          

Statlige overføringer  -    -    -   

Andre overføringer  -    -    -   

Renteinntekter og utbytte  -    -    -   

Sum inntekter -8 354 326 -5 961 700 -12 503 000

UTGIFTER

Lønnsutgifter 0 0

Sosiale utgifter 0 0

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 24 247 705          29 291 700             64 336 000         

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 8 950                     680 000                  -   

Overføringer 5 563 676              -    -   

Renteutgifter og omkostninger  -    -    -   

Fordelte utgifter  -    -    -   

Sum utgifter 29 820 331 29 971 700 64 336 000

FINANSTRANSAKSJONER

Avdrag på lån 1 053 836             1 100 000               1 200 000             

Utlån 1 704 000            500 000                  -   

Kjøp av aksjer og andeler 619 101                  683 000                 700 000                

Dekning av tidligere års udekket  -    -    -   

Avsatt til ubundne investeringsfond 1 477 000             -    -   

Avsatt til bundne investeringsfond 470 740               400 000                 -   

Sum finansieringstransaksjoner 5 324 677 2 683 000 1 900 000

Finansieringsbehov 26 790 682 26 693 000 53 733 000

FINANSIERING

Bruk av lån -15 887 000        -10 105 000           -48 373 000        

Salg av aksjer og andeler  -    -    -   

Mottatte avdrag på utlån -1 472 301             -1 000 000            -700 000               

Overført fra driftsregnskapet -8 971 474            -15 435 000           -4 660 000          

Bruk av tidligere års udisponert  -    -    -   

Bruk av disposisjonsfond  -   -153 000                  -   

Bruk av bundne driftsfond  -    -    -   

Bruk av ubundne investeringsfond -459 907               -    -   

Bruk av bundne investeringsfond  -    -    -   

Sum finansiering -26 790 682 -26 693 000 -53 733 000

Udekket/udisponert 0 0 0
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Budsjettvedlegg 4

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet

Tall i 1 kroner Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

INVESTERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 29 820 331                 29 971 700             64 336 000           

Utlån og forskutteringer 1 704 000                 500 000                 -   

Kjøp av aksjer og andeler 619 101                        683 000                 700 000                  

Avdrag på lån 1 053 836                   1 100 000              1 200 000               

Dekning av tidligere års udekket  -    -    -   

Avsetninger 1 947 740                   400 000                 -   

Årets finansieringsbehov 35 145 008 32 654 700 66 236 000

FINANSIERES SLIK:

Bruk av lånemidler -15 887 000              -10 105 000           -48 373 000          

Inntekter fra salg av anleggsmidler -475 650                    -1 333 000               -   

Tilskudd til investeringer  -    -    -   

Kompensasjon for merverdiavgift -5 563 677                  -2 758 700             -12 503 000            

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -3 787 301                  -2 870 000            -700 000                 

Andre inntekter  -    -    -   

Sum ekstern finansiering -25 713 628 -17 066 700 -61 576 000

Overført fra driftsbudsjettet -8 971 473                  -15 435 000           -4 660 000            

Bruk av tidligere års udisponert -                               -                           -                             

Bruk av avsetninger -459 907                    -153 000                 -                             

Sum finansiering -35 145 008 -32 654 700 -66 236 000           

Udekket/udisponert 0 0 0
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