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FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL ÅRSBUDSJETT 2016, ØKONOMIPLAN 2016-2019 

 

Protokoll fra formannskapet F-sak 79/15 (18.11.2015) 

Rådmannen har oppdatert budsjett og økonomiplandokumentet slik: 

• Forsiden – endret fra B2019 til B2016 
• Kapittel 1 Vedtak – husleiesatser (side 6 og 7) oppdatert for husleieøkning 

(konsumprisindeks) 
• Kapittel 4.3 Hovedoversikt (side 31) oppdatert i tråd med bevilgning i kapittel 6 tilskudd 

bedrift og tilskudd til Hasvo 
• Kapittel 4.5 Noter til skjema 1B (s 43) Note 5 næring oppdatert i tråd med bevilgning oppgitt i 

kapittel 6 tilskudd bedrifter og tilskudd til Hasvo 
• Kapittel 6 Tilskuddsordninger 2016 (s 58) følgende endringer er foretatt 

o Tilskudd Hasvo psykiatri kr 180 000 (strøket da det ikke er budsjettert med dette 
tilskuddet i rådmannens forslag) 

o Tilskudd til You prosjektet veiledningstjenesten kr 60 860 (strøket da det ikke er 
budsjettert med dette tilskuddet i rådmannens forslag) 

o Norsk pasientskadeerstatning kr 150 000 (økning med kr 551 fra 149 449 til kr 
150 000) 

o Ressurskrevende brukere kr 2 484 000 (oppdatert i tråd med rådmannens forslag) 

 

 





 Kapittel 1 Vedtak 

(1) Budsjett 2016, Økonomiplan 2016-2019 
Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 vedtas med de driftsrammer, utgifter og inntekter 
som framgår av tabellene i kapittel 4, samt investeringsbudsjett kapittel 5. 

(2) Lån til investeringer 
Lån til investeringer kr 37 951 000. 
 

Tekst 2016 2015 

a. Vann Kr 6 955 000 Kr 2 150 000  

b. Avløp Kr 16 600 000 Kr 2 500 000 

c.  Uspesifiserte lån Kr 14 396 000 Kr 10 142 000 

 

(3) Delegert myndighet og fullmakt  
Delegert myndighet er fastsatt i delegeringsreglementet og finansreglementet. 
 

(4) Betalingssatser for kommunale barnehager 
Betalingssatser for kommunale barnehager skal være maksimalpris (*)  

Tekst 2016 2015 

a. Opphold 5 dager pr uke Kr Kr 2 580 

b. Opphold 4 dager pr uke Kr  Kr 2 064 

c. Opphold 3 dager pr uke Kr Kr 1 548 

d. Opphold 2 dager pr uke Kr Kr 1 032 

e. Opphold ekstradag (ingen søskenmod) Kr  Kr 175 

f. Søskenmoderasjon 50% fra 2. barn og 75% 
fra 3. barn 

  

g. Det beregnes 11 betalingsmåneder der juli 
er betalingsfri måned 

  

h. For sen henting i barnehage – gebyr pr 
påbegynt kvarter kr 110 

  

(*) Satsen fastsettes i statsbudsjett i desember.  Beløpene vil bli lagt inn straks de er kjent. 

(5) Driftsstøtte til private barnehager 
I 2016 avsettes kr 1 915 000 til kommunal drift og støtte private barnehager.   



(6) Betalingssatser for skolefritidsordningen 
Hemnes kommunestyre vedtar følgende priser og tilbudsstruktur for SFO ordningen: 

Plass Sats pr måned Tid 

Helplass Kr 2 450 (07:00-16:30) 

Halvplass Kr 1 270 (inntil 12,5 timer pr uke) 

Tilleggsplass Kr 2 450  

Dagplass Kr 370 (07:00-16:30) (*) 

For sen henting i SFO – gebyr pr 
påbegynt kvarter kr 110 

  

(*) enkeltdager, ferie og fridager forutsatt at minimum 3 elever ønsker dagplass 

(7) Betalingssatser for Kulturtjenesten 
Uendret i 2016 

Billetter folkebad 2016 2015 

a. Voksne Kr 50 Kr 50 

b. Barn Kr 20 Kr 20  

c. Familie Kr 100 Kr 100 

 

Egenandel musikkskolen økes med 3 % avrundet opp: 

Musikkskolen 2016 2015 

a. Voksne Kr 4 725 Kr 4 585 

b. Barn Kr 2 155  Kr 2 091 

c. Søskenmoderasjon 50 % 50 % 

d. Instrument Kr 750 Kr 725 

e. Korps pr medlem Kr 1 150 Kr 1 117 

f. Gruppeundervisning Kr 1 615 Kr 1 566 

 
All leie til organisert kultur og idrettsaktivitet for barn og ungdom opp til 20 år i regi av lag, 
kulturgrupperinger og foreninger er gratis. Dette gjelder også avvikling av terminfestede kamper og 
turneringer. 
Bruk av lokaler til politisk møtevirksomhet er gratis. 



Ved utleie til personer, lag og foreninger som ikke er tilhørende i Hemnes kommune, dobles 
utleiesatsene. Det betales for alle aldersgrupper. 

Det kan – for spesielle arrangementer og bruk – bestemmes andre satser. 

Det kan nektes utleie hvis dette ikke er forenlig med kommunens egen bruk av lokalene, eller hvis 
utleien vurderes risikofull for bygningen, inventar og utstyr. Uenighet mellom utleier og leietaker kan 
ankes inn for OKU. 

Evt. utleie av ungdomsklubbens lokaler administreres av klubbene selv etter retningslinjer godkjent 
av OKU. 

Korgen samfunnshus 
Husleien Korgen samfunnshus økes med 3 % fra 01.01.2016: 

Sted 2016 2015 

a. Storsal inkl. kjøkken pr dag Kr 1 520 Kr 1 475 

b. Korgen samfunnshus storsal inkl. kjøkken, fra 
fredag til søndag 

Kr 2000 Ny 

c. Hall, kjøkken, lillesal pr dag Kr 1 050 Kr 1 020 

d. Hall, kjøkken, lillesal, fra fredag - søndag Kr 1500 Ny 

 
Husleie Bleikvassli skole økes med 3 % til følgende satser fra 01.01.2016: 

Sted 2016 2015 

a. Samfunnsal m/kjøkken pr dag Kr 1 520 Kr 1 475 

b. Samfunnsal m/kjøkken, fra fredag - søndag Kr 2 000 Ny 

c. Samfunnsal m/kjøkken off.fest Kr 2 900 Ny 

 

Husleie Hemnes sentralskole økes med 3 % til følgende satser fra 01.01.2016 

Sted 2016 2015 

a. Aulaen pr dag Kr 1 520 Kr 1 475 

b. Kjøkken og miljørom pr dag Kr 1050 Kr 1 020 

 

Husleie skoler, rådhus, basseng ol. økes med 3 % fra og med 01.01.2016: 

Sted 2016 2015 



a. Møterom, klasserom, grupperom scene etc. pr 
gang 

Kr 127 Kr 123 

b. Gymsal m/garderober til trening pr time Kr 116 Kr 113   

c. Svømmebasseng m/garderober pr time Kr 321 Kr 312 

d. Kommunale kantiner pr. dag Kr 1 050 Kr 1 020 

c. Kommunale kantiner fra fredag til søndag Kr 1 200 Ny 

f. Kommunale kantiner pr. time Kr 50 Ny 

 

Husleie idrettshall økes med 3 % fra 01.01.2016: 

Sted 2016 2015 

a. Hall m/garderober pr time Kr 185 Kr    180 

b. Større idrettsarrangement hvor forutsatt 
fortjeneste pr dag 

Kr 4 480 Kr 4 350 

c. Kommersielle formål, messer, konserter mv pr 
dag 

Kr 8 095 Kr 7 859 

d. Leie av gulvplater (leietaker legger ut og tar inn 
platene) pr gang 

Kr 3 112 Kr 3 021 

 

(8) Betalingssatser for pleie og omsorgstjenester 
Betalingssatser for pleie og omsorgstjenester økes med 3 % fra og 01.01.2016: 

Praktisk bistand, betalingssatser pr time: 

Grunnlag Maks pr måned 2016 2015 

0-2 G Kr 186 Kr 89 Kr 86 

2-3 G Kr 1 422 Kr 89 Kr 86 

3-4 G Kr 2 505 Kr 162 Kr 157 

4-5 G  Kr 208 Kr 202 

5 G+  Kr 235 Kr 228 

Betalingssatser for abonnementsordning for beboere i døgnbemannede bolig pr. måned økes med 3 
% fra 01.01.2016: 



Satsen for 0-2 G blir oppdatert når tallene kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet. (Er satt til 
kr 186,-inntil videre) 

Grunnlag 2016 2015 

0-2 G Kr 186 Kr 186 

2-3 G Kr 1 422 Kr 1 381 

3-4 G Kr 2 505 Kr 2 432 

4-5 G Kr 3 447 Kr 3 283 

5 G+ Kr 3 873 Kr 3 760 

 

Salg av mat 

Måltid 2016 2015 

a. Frokost/kveldsmat Kr 45 Kr 44 

b. Middag Kr 89 Kr 86 

c. Tillegg for matombringing Kr 11 Kr 11 

D. Matombringing ½ porsjon middag inkl. 
emballasje 

Kr 68 Kr 66 

 

Dagplass 

Type 2016 2015 

Dagplass Kr 135 Kr 131 

 
Utleie av trygghetsalarmer 

Alternativ 2016 2015 

Leie pr måned Kr 148 Kr 144 

 
Institusjonsopphold 
Langtidsopphold 75 % av folketrygdens grunnbeløp og 85 % av inntekter utover folketrygdens 
grunnbeløp. 

 



Korttidsopphold 
Satsene blir oppdatert i desember 

Alternativ 2016 2015 

Døgnopphold pr døgn Kr 147 Kr 147 

Døgnopphold/nattopphold pr gang Kr 77 Kr 77 

Prisene er fastsatt i forskrift. Etter 60 døgn betaler pasienten som ved langtidsopphold.  Avlastning er 
gratis. 

Husleie pr måned i kommunalt eide boliger som pleie og omsorgstjenesten disponerer økes med 
inntil 3,4 % (konsumprisindeks) fra 01.01.2016: 

Hemnesberget 2016 2015 

Myraveien 1A-D Kr 5 590  Kr 5 406 

Myraveien 2B-I Kr 5 590 Kr 5 406 

Myraveien 2 Oms.bolig stor inkl. strøm Kr 7 910 Kr 7 650 

Myraveien 2, Oms.bolig liten inkl. strøm Kr 6 887 Kr 6 661 

Kirkegata 1A–C, 9 enheter Kr 5 590 Kr 5 406 

 

Finneidfjord 2016 2015 

Nordmarkveien 26A-C Kr 5 590 Kr 5 406 

 

Korgen 2016 2015 

Aspmoen 20 A-D  Kr 6 222 Kr 6 018 

Aspmoen 44 A-D Eldrebolig inkl. strøm Kr 7 910 Kr 7 650 

Aspmoen 44  Oms.bolig stor inkl. strøm Kr 7910 Kr 7 650 

Aspmoen 20 oms. Bolig liten inkl. strøm Kr 4 819 Kr 4 661 

 
 

Bleikvasslia 2016 2015 

Eldrebolig nr 1 A-C Kr 5 590 Kr 5 406 



Bjerka 2016 2015 

Nermogata 27 A-C Kr 5 590 Kr 5 406 

 
(9) Stønadssatser sosialtjenesten 
Satsene for 2016 (oppdatering skjer etter rundskriv medio desember) 

Alternativ 2016 2015 

a. Enslige Kr  Kr 5 700 

b. Ektepar/samboere Kr  Kr 9 500 

c. Ektepar/samboende – en person i bofelleskap Kr  Kr 4 750 

d. Barn 0-5 år Kr  Kr 2 200 

e. Barn 6-10 år Kr  Kr 2 900 

f. Barn 11-17 Kr  Kr 3 700 

 

(10) Skattesatser i Hemnes kommune for 2016 

Ved utskriving av forskuddstrekk og forskuddsskatt vedtas følgende satser 

 

Alternativ Sats 

a. Formueskatt Med høyeste lovlige sats 

b. Inntektsskatt for personlige skatteytere Med høyeste lovlige sats  

c. Inntektsskatt for etterskuddspliktige Med høyeste lovlige sats 

d. Naturressursskatt Med gjeldende satser 

 

 

 

 

 

 



 

For skatteåret 2016 fatter Hemnes kommunestyret følgende vedtak om eiendomsskatt – jfr. Lov 
om eigedomsskatt:  

 

A. Virkeområde: 

For skatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt på «verk og bruk og anna næringseigedom i 
heile kommunen», jf. § 3 første ledd, bokstav d. 

B. Eiendomsskattesats: 

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2016 er 7 promille, jf. § 11 første ledd.  

C. Takstvedtekter: 

Takstvedtektene for eiendomsskatt i Hemnes kommune vedtatt i kommunestyret 13. desember 
2012 gjeldende f.o.m. 1.1.2013.  

D. Terminer: 

Skatten skrives ut i 3 terminer à 4 måneder der forfall for første termin er 20. mars, andre termin 
20. juli og tredje termin 20. november, jf. § 25 første ledd. 

E. Takster: 

Takstene fastsatt med virkning for skatteåret 2010 for verker og bruk, og takstene fastsatt med 
virkning for skatteåret 2011 for øvrige næringseiendommer, skal gjelde frem til kommunestyret 
fatter vedtak om ny alminnelig taksering eller kontorjustering, jf. § 8 A-4 .  

Unntaket er omtaksering ved endringer av betydning på eiendommene, jf. § 8 A-3, pkt 5 og 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Gebyrregulativ for plan- og bygningssaker etter plan- og bygningslovens § 109  

Grunnbeløpet (G), som danner grunnlag for forskrift for kommunale gebyrer for plansak, utslippssak 
og byggesak økes med 3 % fra 1.1.2016  

Alternativ 2016 2015 

Gebyr plansak, utslippssak og 
byggesak 

Kr 1 290 Kr 1 252 

 

 

(12) Vanngebyr 

Vanngebyrene reduseres med 10,2 % fra 01.01.2016: 

Alternativ 2016 2015 

Abonnementsgebyr vann Kr 1 442 Kr 1 664 

Enhetspris pr m3 Kr 12,51 Kr 13,94 

Måleleie tom 39 mm Kr 263 Kr    293 

Måleleie tom 40-150 mm Kr 455 Kr    455 

Måleleie > 150 mm Kr 507 Kr    565 

Alle priser er eks. mva. 

(13) Avløpsgebyr 

Avløpsgebyrene reduseres med 0,7% fra 01.01.2016: 

Alternativ 2016 2015 

Abonnementsgebyr avløp Kr 2 387 Kr 2 404 

Enhetspris pr m3 Kr 17,40 Kr 17,50 

Alle priser er eks. mva. 

(14) Tilknytningsgebyr 

Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 3 % fra 01.01.2016: 

Alternativ 2016 2015 

a. Nybygg/tilbygg pr m2 bygg innenfor 
kommunedelplan-området 

Kr 185 (vann) Kr 180 (vann) 

b. Nybygg/tilbygg pr m2 bygg innenfor Kr 185 (vann) Kr 180 (avløp) 



kommunedelplan-området 

c. Nybygg/tilbygg pr m2 bygg utenfor 
kommunedelplan-området 

Kr 92,50 (vann) Kr 90 (vann) 

d. Nybygg/tilbygg pr m2 bygg utenfor 
kommunedelplan-området 

Kr 92,50 (avløp) Kr 90 (avløp) 

e. Eksisterende pr m2 
bebyggelse/bedrifter 

Kr 11.12 (vann) Kr 10,80 (vann) 

f. Eksisterende pr m2 bebyggelse/bedrifter  Kr 11,12 (avløp) Kr 10,80 (avløp) 

G Vegrefusjon pr m2 bygg Kr 127 Kr 123 

Alle priser eks. mva. 

 

 (15) Feie og tilsynsgebyrer 

Feie- og tilsynsgebyrene økes med 15,8 % fra 01.01.2016: 

Alternativ 2016 2015 

a. Feiegebyr bolig 1 pipe Kr 462 Kr 399 

b. Feiegebyr bolig 2 piper eller 
flere pr pipe 

Kr 223 Kr 193 

c. Beksotfjerning pr gang Kr 746 Kr 645 

d. Rengjøring ildsted 
serviceoppdrag inkl. bil 
(trykkprøving, feiing av fyrkjel 
m.v.) pr time 

Kr 570 Kr 492 

Alle priser eks. mva. 

(16) Løypekort skuter 

Alternativ 2016 2015 

Sesongkort: Kr 700  

Helgekort (fredag - søndag) Kr 128  

Ukekort Kr 256  

Alle priser eks. mva. 

 



(17) Renovasjon 

Gebyrsatsene vil ikke være klar før etter Representantskapsmøtet som avholdes 26. november av 
Helgeland avfallsforedling. 

 



Kapittel 4.3 Hovedoversikt drift 

 

R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019
Brukerbetalinger -16 973 -16 995 -16 458 -16 458 -16 458 -16 458
Andre salgs- og leieinntekter -57 469 -51 943 -48 532 -48 459 -49 074 -49 470
Overføringer med krav til motytelse -40 745 -16 383 -16 292 -16 192 -16 167 -16 167
Rammetilskudd -152 137 -148 622 -152 479 -152 479 -152 479 -152 479
Andre statlige overføringer -5 815 -5 542 -12 933 -14 368 -11 907 -9 786
Andre overføringer -7 043 50 50 50 50 50
Skatt på inntekt og formue -77 711 -85 670 -86 490 -86 060 -86 060 -86 060
Eiendomsskatt -56 910 -58 494 -58 494 -58 494 -58 494 -58 494
Andre direkte og indirekte skatter -38 917 -39 425 -39 465 -39 465 -39 465 -39 465
SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -453 722 -423 024 -431 094 -431 926 -430 055 -428 330
Lønnsutgifter 246 329 240 067 250 917 251 308 249 096 246 189
Sosiale utgifter 41 480 50 385 50 478 49 986 49 752 49 640
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 57 788 53 193 60 929 52 701 51 211 50 808
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 19 097 19 715 24 173 24 049 24 017 22 392
Overføringer 42 879 39 934 36 675 39 881 38 821 38 821
Avskrivninger 21 683 22 660 23 726 23 726 23 726 23 726
Fordelte utgifter -1 846 -3 992 -4 046 -4 046 -4 046 -4 046
SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 427 409 421 961 442 851 437 605 432 577 427 530
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) -26 312 -1 063 11 758 5 679 2 522 -800
Renteinntekter, utbytte og eieruttak -9 055 -5 976 -5 826 -5 826 -5 826 -5 826
Mottatte avdrag på utlån -74 -155 -145 -95 -95 -95
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -9 128 -6 131 -5 971 -5 921 -5 921 -5 921
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 11 833 11 115 8 225 7 964 8 123 9 409
Avdrag på lån 16 712 17 899 18 385 20 033 21 306 22 263
Utlån 550 115 105 105 75 75
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 29 095 29 129 26 715 28 102 29 504 31 748
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 19 967 22 998 20 744 22 181 23 583 25 827
Motpost avskrivninger -21 683 -22 660 -23 726 -23 726 -23 726 -23 726
NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -28 028 -725 8 776 4 134 2 379 1 301
Bruk av disposisjonsfond 0 0 -3 959 -817 -377 0
Bruk av bundne fond -5 414 -4 759 -15 327 -15 327 -15 012 -15 012
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -5 414 -4 759 -19 286 -16 144 -15 389 -15 012
Overført til investeringsregnskapet 0 188 0 1 500 2 500 2 500
Dekning av tidligere års merforbruk 5 137 5 137 0 0 0 0
Avsetninger til disposisjonsfond 4 677 100 609 609 609 1 310
Avsetninger til bundne fond 23 628 60 9 902 9 902 9 902 9 902
SUM AVSETNINGER (K) 33 442 5 484 10 511 12 011 13 011 13 711
REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I + J - K) 0 0 0 0 0 0



Kapittel 4.5 Noter til skjema 1B 

Utgangspunktet for de økonomiske rammene for alle enheter er nettorammen for budsjett 2016 slik 
de er fastsatt i budsjett og økonomiplan 2015-2018.  I tillegg har enhetene fått økt rammene til 
finansiering av lønnsøkning og prisstigning. 

Note 1 Politisk virksomhet 

I forslag til budsjett for 2016 er nettorammen til personal og driftsutgifter kr 2 811 000. 

Ingen nye tiltak er innarbeidet i rammen utover normal oppdatering.  Bevilgning til valg er redusert 
og kontrollutvalg oppdatert.  Budsjettet er i hovedsak videreført med samme bevilgning som i 2015 
herunder kr 42 400 (Vennskapsarbeid), kr 10 200 (Eldreråd), kr 78 000 (Støtte politiske partier)  

Note 2 Fellesutgifter 

I forslaget til budsjett for 2016 er nettorammen til personal og driftsutgifter kr 15 659 000. 

På dette kapittelet budsjetteres utgifter til revisjon, kontrollutvalgssekretæriat, 
arbeidstakerorganisasjoner, lærlinger, felles driftsutgifter og reserverte tilleggsbevilgninger. 

Avtalen med ny revisor omfattet ikke revisjon av Hemnes kirkelige fellesråd, 3 menighetsråd/hus og 
Isfondet.  Budsjett til revisortjenester er derfor økt med kr 136 000. Netto utgifter til 
kontrollutvalgssekretæriat øker med kr 24 000 til kr 128 000. 

Bevilgning til lærlinger er ikke økt.  

Det er satt av kr 3 000 000 til reserverte tilleggsbevilgninger (generell reserve) for 2016 som øker til 
kr 4 000 000 i 2017-2019.  Budsjettposten «Til formannskapets disposisjon» er videreført med  
kr 50 000.  Tilskudd til frivillighetssentralen er også videreført med kr 212 900.  

Note 3 Sentral støttetjenester (SST) 

I forslag til budsjett for 2016 er nettorammen personal og driftsutgifter kr 15 745 000. 

Intern organiseringsprosess 

Det gjennomføres en intern prosess i SST der avdelingene Service, IKT, Økonomi og personal skulle 
organiseres i en felles stabsenhet. Målet med prosessen har vært å etablere styringssystem og 
rutiner slik at disse avdelingene fungerer sammen som en enhet under felles ledelse. Innenfor IKT 
innebærer det nye muligheter for automatisering, samordning og selvbetjening, som videre fører til 
reduksjon i manuelle oppgaver. Fram til nå har bl.a. alle søknadsprosesser og skjema vært 
gjennomgått med alle enhetene, og ca 15 skjema er å blitt digitalt tilgjengelig. Videre er enhetenes 
bruk av programvare gjennomgått, og hvilke behov enhetene har andre programvare som bidrar til 
en mer effektiv og rasjonell arbeidsutførelse. Dette er en satsing som pågår gjennom hele 
økonomiplanperioden. Rådmannen har lagt inn driftstiltak 24/7 Kommune gjennom hele 
økonomiplanperioden. 

Ved felles leder for SST, skal personalets kompetanse og erfaring utnyttes på en mer fleksibel måte, 
ved å tenke mer helhetlig i forhold til personal ressurser. Det har vært gjennomført interne endringer 



i organisasjonsstrukturen blant de ansatte, med tanke på å utnytte personalets kompetanse på en 
bedre måte. Videre har det vært gjennomført fysiske samlokaliseringer av avdelinger for å kunne 
skape bedre forutsetning for arbeide fleksibelt og en bedre ressursutnyttelse. Dette være seg spesielt 
i forhold til å kunne takle uforutsette ting som sykefravær og større flkesibilitet i forhold til å 
håndtere «topper» innenfor de enkelte fagmiljø. 

Prosessen har vært gjennomført som en inkrementell innovasjon. Med dette menes at nye produkter 
eller tjenester bygger på eksisterende produkter og tjenester. Det har vært jobbet med å 
videreutvikle og optimalisere eksisterende teknologier og prosesser, for så å etablere nye og smarte 
løsninger.  

Organisasjonskartet for Stabsenheten er på plass til 31.12.15. samt leder for denne enheten. Den 
formelle prosessen avsluttes da og prosjektleder trer ut av prosjektet. Arbeidet videre for leder og 
enheten vil være gradvis å innarbeide disse nye løsninger og arbeidsformer, samt å videreutvikle 
kommunen i retning av 24/7 Kommune. Endringer tar tid. 

Tiltak innenfor egne rammer 

Stabsenheten (Service, IKT, regnskap/skatt, lønn/personal) viderefører dagens driftsnivå innenfor 
tildelte ramme.  

Stabsenheten har innenfor egne rammer finansiert den nye stillingen som enhetsleder for 
Stabsenheten.  

Kommunen vil gjennomføres en satsing på økt bruk av Digi-Post i 2016 innenfor egne rammer. Det vil 
i løpet av første halvår, kjøres en prosess med mål om at de ansatte er godt kjent med Digi-Post og 
har opprettet seg Digi-Post bruker,  Digi-Post er førstevalg ved ekspedering av post fra kommunen, 
og løsninger som «print og pakk» vil bli utredet. Videre gjennomføre en prosess ut mot innbyggerne, 
slik at kommunen har en befolkning der Digi-Post benyttes som postformidling. Resultatet for 
kommunen er en betydelig effektivisering sammenlignet med dagens «prosess», fra et brev blir 
ekspedert manuelt, utskrift, pakking og frankering. Det vil videre være en betydelig innsparing 
knyttet mot utgifter til porto. 

Driftstiltak 

I forhold til mål 1, Sentralstøttetjenester, har Rådmannen lagt inn driftstiltak som å legge til rette for 
bedre tilgjengelighet, 24/7 kommunen. For å imøtekomme dette målet må det iverksettes tiltak som 
gjør at kommunen kan utvikle gode digitale løsninger, samt oppgradere sin programvare. Dette er 
det tatt høyde for i Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan.  

I Rådmannens forslag er det også lagt inn innkjøp av ny skanner til kommunevalget i 2019.  

Kommunen skal videre effektivisere ved å redusere på papirflytting. Det er kjøpt inn i 2015 og skal 
kjøpes inn i 2016 programvarer som reduserer behov for bruk av papir, men øker bruk av digitale 
skjema. Dette er lagt inn i Rådmannens forslag.  

 



Folkehelse 
Det er en feilbudsjettering i årets folkehelsebudsjett. Dette foreslås opprett bl.a. slik at deler av 
budsjettet kan brukes til å delfinansiere en stillingsressurs til å starte opp frisklivssentral; noe som 
ligger i avtalen med Nordland fylkeskommune. 

Investeringstiltak 

Service ved Sak/arkiv har ett investeringstiltak som er med i Rådmannens forslag til budsjett. 
Kommunen hadde tilsyn i juni 2012 hvor det ble avdekket avvik. Disse avvikene omhandlet bl.a. 
utskifting til selvlukkende dører med brannmotstandsevne. Disse utbedringene er lagt inn i 
økonomiplan og tas over flere år .  

IKT har et  nytt investeringstiltak som er med i Rådmannens forslag til budsjett. Det er utskifting av 
servere på Rådmanuset. Kommunen har i dag tre serveres om er passert 6 år, og disse burde vært 
skiftet ut etter 5 år. Kommunen får ikke lenger noen serviceavtale på disse.  

Utfordringer 

Kommunen har i dag 1,2 årsverk til skatt- arbeidsgiverkontroll oppgaver. Det vil bli en utfordring i 
løpet av første kvartal 2016, da en av de ansatte med disse oppgavene, slutter i jobben. Kommunen 
må da ta stilling til hvordan denne jobben skal løses videre. Det er mulighet for å tilsette ny ansatt, 
men opplæringstiden er lang, da fagområdet er veldig spesifikt. Alternativt kan man kjøpe denne 
tjenesten hos andre tilbydere. Denne løsningen vil ikke være mer kostnadskrevende.  

Note 4 Kirke og trossamfunn 

Forslag til budsjett for 2016 er nettorammen til driftsutgifter kr 3 373 000. 

Av dette utgjør driftstilskuddet til Hemnes kirkelige fellesråd kr 3 178 400.  Det er en økning med  
kr 81 200 eller 2,64 prosent opp fra B 2016. 

Øvrige utgiftsposter er uendret fra 2015. 

Note 5 Næring 

I forslaget til budsjett for 2016 er nettorammen til driftsutgifter kr 2 450 000. 

På dette kapittelet budsjetteres ungjobb (kr 300 000), turistinformasjon (kr 51 000), tilskudd til Hasvo 
(kr 1 458 500) og tilskudd bedrifter (kr 211 500).  Tilskudd Hasvo er økt med 2,7 % i forhold til 
tilskudd i 2015.     

Note 6 Enhet skole (Skole, kulturskole og fritidsklubbene)  

I forslaget til budsjett for 2016 er nettorammen til personal og driftsutgifter kr 69 300 000. 

Elevtallet i Hemnes kommune er nedadgående. 2011-2012 var elevtallet 571, det er i skoleåret 2016-
2017 beregnet til 519. På sikt vil det fallende elevtallet medføre lavere budsjettrammer og mindre 
handlingsrom for enheten. Utgangspunktet for budsjettet for enhet skole 2016 er økonomiplan 
2015-2018.  For enheten ligger det inne en rammereduksjon på 2, 497 million, samt enheten sin del 



av utgiften (innsparing) på sykefravær på - 535 848.- Rammen er da redusert med 3 millioner fra 
2015. 

For å imøtekomme kommunes utfordringer og de økonomiske rammene er det fjernet vakante 
stillings prosenter ved musikkskolen (20 %) og ved Finneidfjord skole SFO (14%), det er redusert på 
kjøp av varer og tjenester, men den største reduksjonen ligger i redusert bemanning i skole fra og 
med 01.08.16 ( mellom 4- 6 stillinger ). I dette ligger det også et forslag på å flytte 5-7 klassetrinn fra 
Finneidfjord skole til Hemnes sentralskole. Dette gir fordeler innenfor drift skole og barnehage, men 
også lavere investerings budsjett for kommunen. 

- De nye tiltakene er knyttet opp mot elever som er fosterhjemsplassert i andre kommuner. 
Det er nå 6 barn som har opplæring i andre kommuner. Dette er kostbart og genererer et 
grunnbeløp (kommunens kostra-tall), pluss eventuelle kostnader til spesialundervisning.                            

- Elev som er skolebegynner ved Korgen sentralskole som har spesielle behov innenfor 
undervisning og pleie.         

- Behovet for økt kompetanse vil alltid være der, Staten dekker videreutdanning for 6 lærere 
2015-2016, vi må dekke utgifter til bøker, semesteravgift, reise og opphold.   

- Skoleskyss er en utfordring som genererer økte kostnader til skoleskyss. Her har det vært stor 
prisstigning uten noen form for kompensasjon samt utfordringer av utvidet skyss tilbud pga. 
delt foreldreansvar.             

- Et tiltak er redusert kostnad rundt en elev som har hjemmeundervisning og ikke benytter 
skolen som tidligere skissert. 

Voksen- og flyktningeopplæringen er den delen som gir størst utfordringer i budsjettering, både på 
inntektssiden og utgiftssiden. Det var i juni 2015 bestemt at vi skal bosette flyktninger i Hemnes 
kommune og etter dette kom det melding om etablering av flyktningmottak på Bjerka. Synergien av 
disse to gjør det mulig å budsjettere voksenopplæringen i balanse, men det er mange 
usikkerhetsmomenter her. Inntektene varierer på hvor lenge flyktningene har vært i Norge, alder, 
grunnskoletilbud, voksenopplæring antall klasser osv. Det er grunnbeløp til dette, men det meste er 
variabler som endres etter overnevnte problemstilling.  

Den økonomiske fordelingen mellom skolene gjøres gjennom den vedtatt Møllebakkmodellen. Det vil 
bli gjort en detaljert omfordeling mellom skolene når elevgrunnlag og behov skolestart høst 2016 er 
avklart. Dette skal i utgangspunktet ikke ha noen innvirkning på rammen til enheten (nye ukjente 
behov vil kunne endre dette bildet). 

Note 7 Barnehagene 

I forslaget til budsjett for 2016 er nettorammen til personal og driftsutgifter kr 34 429 000.. 

Utgangspunktet for budsjettet 2016 er driftsnivået 1.1.2015.  

Budsjettrammen som er påvirket av nedgang i foreldrebetaling, endring i tilskuddsordningen til 
private barnehager og tillegg for pris og lønnsvekst, er i balanse. Enheten har uspesifiserte 
rammekutt på ca kr 115 000. 

Det ble i «bærekraftig utvikling» vedtatt å øke bemanningsnormen til 6,5 barn per ansatt, dette 
skulle gi en økt inntekt gjennom å tilby flere barn plass. Barnehagene har fortsatt ikke oppfylt 



normen, fordi det ikke har vært nok antall barn ved opptakene. Gevinsten er likevel oppnådd fordi 
man har som en konsekvens av nedgangen i antall barn, redusert bemanningen og dritutgifter.  

Tilskudd til private barnehager: I 2015 ble tilskuddet til private barnehager økt på bakgrunn av 
omlegging av beregningsmåten, nye beregningsmetoder fra 2016 viser at budsjetteringen nå ligger 
for høyt, dette tas ned i 2016 og resten av perioden. 

Tiltak innenfor rammene 

Enhet barnehage har gjort vedtak om ekstraressurser fra 1.1.2016 på bakgrunn av sakkyndig 
vurderinger hjemlet i opplæringsloven § 5,7- til sammen 1 årsverk. 60 % i Bjerka barnehage, og 40% i 
Bleikvassli natur og gårdsbarnehage. Dette har enhet barnehage løst innenfor egne rammer.  

Etter hovedopptaket høst 2015 oppstod det et behov for å øke bemanningen med en pedagogisk 
leder i Finneidfjord barnehage. På grunn av overgang til skole for et ressurskrevende barn løses dette 
innenfor egne rammer. 

Tiltak for å balansere budsjettet 

Nedgang i antall barn har gjort det mulig å ta ned bemanningen. Dette har også ført til nedgang i 
enkelte driftsposter som inneholder nøkkeltall i forhold til antall barn. 

Driftstiltak 

I satsbudsbudsjettet for 2015 foreslo regjeringen å innføre en sosial profil på foreldrebetalingen i 
barnehagen gjennom et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling for familier med lav 
inntekt. Det ble foreslått en bevilgning på 112 millioner kroner for innføring av et nasjonalt 
minstekrav til redusert betaling, overført i rammebevilgning. Ordningen ble innført i to omganger, fra 
1. mai og fra 1. august. I 2015 har dette ført til en reduksjon av inntektene på kr 250 000 (helårstall) 
for enhet barnehage, det vil være vanskelig å budsjettere nøyaktig for dette tapet. Tallet fra 2015 er 
lagt inn som driftstiltak for hele økonomiplanperioden. 

Ett av målene for budsjettet i enhet barnehage (mål 3), at barnehagen skal jobbe med skaperglede. 
Kulturskolen i Hemnes har tilbudt barnehagene et prosjekt som kalles musikk karusell. Prosjektet går 
over høst 2016 og vår 2017 og koster til sammen kr 143 520, tiltaket er i Rådmannens forslag 
redusert med kr 60 000, dette betyr at enhet barnehage må dekke det resterende innenfor egne 
rammer, eventuelt redusere tilbudet. 

I forbindelse med samlokalisering av avdelingene i Finneidfjord barnehage er det foreslått fra enhet 
barnehage å flytte avdeling Sjøveien til skolen, det vil si at man etablerer barnehage i hele 
kjelleretasjen på skolen. Dette vil gi en reduksjon i driftsutgiftene, og ligger inne men 5/12 effekt i 
2016 og helårseffekt i resten av økonomiplanen. 

Investeringer 

Enhet barnehage har 3 investeringstiltak, det ene er renovering og utvidelse av areal for å etablere 
barnehage i hele kjelleretasjen ved Finneidfjord skole, det andre er finansiering av et skisseprosjekt 
dersom løsningen ikke blir valgt. Det tredje er et skisseprosjekt for å utrede samlokalisering av 
barnehagene i Korgen. 



Utredninger 

Samlokalisering av barnehagene i Finneidfjord: Utredningen vedlegges økonomiplandokument. 
Forslag: Benytte hele 1 etasjen ved Finneidfjord skole. Rådmannen har foreslått gjennomføring av 
prosjektet med å avsette et investeringsbeløp på kr 2 000 000. i 2016 og  kr 2 000 000 i 2017. 
 
Samlokalisering av barnehagene i Korgen: Utredningene vedlegges økonomiplandokument. Forslag: 
Finansiering til skisseprosjekt. Rådmannen har ikke funnet rom til å foreslå realisering av prosjektet, 
ut fra de kostnadsoverslag som nå foreligger, i økonomiplanperioden. 
 
Note 8 Kultur  

I forslaget til budsjett for 2016 er nettorammen til personal og driftsutgifter kr 2 883 000. 

Kulturbudsjettet er i likhet med andre områder justert i forhold til ramme. Kr. 105.000.- som er 
tilbakebetaling av m.v.a. tråkkemaskin fra Korgen I.L. er tatt foreslått brukt til balansering av 
budsjettet for 2016. Etter politiske vedtak er rammen fra og med 2015 økt for Tilskudd til Idrettslag 
med kr. 80.000 til kr. 280.000.-, og Tilskudd Festivaler økt med kr. 50.000.- til kr. 101.000.-. Fra 
enheten er det foreslått en økning på kr. 150.000.- avsatt til drift i forhold til Plan for Fysisk Aktivitet 
og Naturopplevelser. Dette for å dekke opp kommunens medfinansiering til private idrettsanlegg 
som mottar spillemidler. Dette er det ikke avsatt midler til i budsjettet, noe som har medført at 
kommunen må budsjettregulere og overføre midler fra investering til drift.  
Det er fra 2015 avsatt kr. 50.000.- til vedlikehold nærmiljøanlegg. Det foreslås en økning av denne 
posten med kr. 50.000.- slik at denne blir på kr. 100.000.-  

Note 9 Tekniske tjenester  

I forslaget til budsjett for 2016 er nettorammen til personal og driftsutgifter kr 41 694 000. 

Utgangspunktet for budsjettet 2016 er driftsnivået 01.01.2015. Budsjettet er i balanse og de vedtatte 
nedskjæring er iverksatt. 

Kommunestyret har i sitt målvedtak sagt at veger og kommunale bygg skal prioriteres. I tråd med 
dette er vegbudsjettet for kommunale veger, som fikk en økning på kr. 1,0 mill. i fjor, videreført med 
samme bevilgning som i 2015.  Vedlikeholdsbudsjettene til Kommunale bygg er foreslått økt med kr. 
1,0 mill. i 2017, kr. 1,5 mill. i 2018 og kr, 2,5 mill. i 2019. Dette betyr at enheten for 2016 har de 
samme rammebetingelsene som i 2015. 

I rammen for 2016 ligger et uspesifisert kutt på kr. 120 000,-. Tidligere rammekutt er innarbeidet i 
budsjettrammen og gjør at handlingsrommet for enheten er svært lite. Det skal dermed lite 
uforutsette hendelser til før det blir vanskelig å holde seg innenfor rammen.  

Frivilligstrategi 
Det er satt av kr. 50.000.- i rådmannens forslag til ekstra fordeling til de nye bygdeutvalgene. Dette 
blir en styrking av de midlene nærmiljøutvalgene alt har i dag.  

 

 



Note 10 Helsetjenesten 

I forslaget til budsjett for 2016 er nettorammen til personal og driftsutgifter kr 21 937 000. 

Utgangspunktet for budsjettet 2016 er driftsnivået 01.01.2015. Budsjettet er i balanse, og alle tiltak i 
«bærekraftig utvikling» er effektuert. 

Helse fikk 1,4 mill. i tilskudd fra fylkesmannen i 2015, til etablering av diverse tiltak for personer med 
rusrelaterte problemer. Det vil også bli søkt i 2016. Saldo psykiatrifondet er pr 01.01.2016 kr 392095, 
og det er ikke planlagt bruk i budsjettet 2016. I rådmannens budsjettforslag er det ikke tatt høyde for 
videreføring av 0,4 årsverk tiltaksarbeid i PSYRUS, men dette planlegges videreført ved hjelp av 
tilskuddet. Enheten har et uspesifisert rammekutt på ca. kr. 60 000.  

Tiltak innenfor rammene  
Videreføring av dagens driftsnivå, samt 1 årsverk miljøarbeider Olsenhågen (tidligere 
fondsfinansiert), samt tilbakeføring av enhetslederstillingen. Det jobbes med realisering av dagsenter 
for utviklingshemmede i 2016. 

Driftstiltak 
Helseenheten har 4 driftstiltak. Etablering av aktivitetssenter i Olehallen er fullfinansiert av tilskudd i 
2015, og det kan også gjelde 2016. Videre for økonomiplanperioden er det mer usikkert. De øvrige 
tiltakene er knyttet til «Bærekraftig utvikling»; videreføring av 1 årsverk skolehelsesøster, 
tilbakeføring av 1 årsverk ledelse. Også etablering av ø-hjelpstilbud i interkommunalt samarbeid har 
vært vedtatt tidligere, men da var det fullfinansiert av tilskudd. Nå er denne ordningen opphørt og 
lagt i rammeoverføringen til kommunen fra 2016. Det vurderes at alle tiltakene er i tråd med vedtatt 
måldokument. 

Investeringstiltak 
Helseenheten har ett investeringstiltak, som gjelder etablering av et ekstra kontor for helsesøster i 
Korgen. Dette er ikke med i rådmannens forslag. 
 
Utfordringer 
Et stadig tydeligere behov for satsing innen rus- og psykiatriområdet bekymrer både ledelse og 
fagfolk. Dette har vært et politisk fokusområde også i 2015, på samme måte som 
skolehelsetjenesten. Begge disse fagområdene retter seg mot barn- og unge, og familieproblematikk. 
Prosjektene som kjøres av PSYRUS-tilskuddet, videreføring av skolehelsesøsterstillingen samt 
etablering av koordinerende enhet for barn&unge er alle viktige etablerte tiltak i denne retning. 
Arbeidet med tiltaksdelen av kommunedelplanene og prosessen med fremtidig organisering av helse 
vil ta for seg utfordringene nærmere. En mer ukjent problemstilling for året som kommer et 
omfanget av helsetilbud til de enslig mindreårige flyktningene i kommunen. 

Enheten har 20,42 årsverk. Siden budsjettvedtaket 2013 (Bærekraftig utvikling) har enheten redusert 
3,15 å.v, og økt med 3,3 årsverk. 1 årsverk har vært midlertidig på pause i 2 år. De øvrige økningene 
er også i tråd med «Bærekraftig utvikling; helsesøster, miljøarbeider Olsenhågen og helsesekretær 
(tilgjengelighet legekontorene). 

 

 



Note 11 Barnevern 

I forslaget til budsjett for 2016 er nettorammen til personal og driftsutgifter kr 15 962 000 

Deg er satt av kr 73 732 til delvis dekke økning av den merkantile ressursen i barnevernet fra 75 til 
100 % Resterende beløp dekkes innenfor egne rammer.  

Ønsket økning av fagressurs / fagstilling med en hel stilling, for en periode på to år, ble det ikke 
funnet rom for. Barnevernet har hatt en økning av antall saker, og antallet saker pr. saksbehandler er 
godt over anbefalt norm. I 2015 har det også vært flere tunge/komplekse saker. Siden april har det 
vært flere fristoverskridelser. Uten økning av fagressurser vil dette medføre et sterkt press på 
tjenesten. Tjeneste. Vil fortløpende rapportere om utviklingen.  

Ønsket om innkjøp av nytt fagprogram for sanning av dokumenter, som erstatning for fax, er 
imøtekommet.  

Det er ikke funnet rom for å avsette ressurser til en egen koordinator med ansvar for å arbeide med 
frivillighet. Dette vil ha konsekvenser for å nå de mål som er vedtatt i kommunens strategi for 
frivillighet.  

Note 12 NAV 

I forslaget til budsjett for 2016 er nettorammen til personal og driftsutgifter kr 9 170 000. 

Til tross for strukturendringer i norsk økonomi på landsbasis, som har gitt økt arbeidsledighet, synes 
det som om vår region blir skjermet i 2016.  De gode prognosene for Hemnes kommune kan skrive 
seg til veiutbyggingen, etablering av mottak og vekst i offentlig sektor, i tillegg til at ledigheten holder 
seg lav og sysselsettingen høy.  Videre ventes det fortsatt lav rente og lave strømpriser i 2016, noe 
som bidrar til bedre privatøkonomi på individnivå. 
 
Budsjettet og økonomiplanen representerer en grunnleggende endring i tjenestens innretning i Nav.  
Ressurser til sosialtjenesten overføres fra forvaltning og utbetaling av økonomisk sosialhjelp til en 
sterk arbeidsrettet og forebyggende profil.  Forsøksprosjektet ”På lag i lag” ble iverksatt oktober 
2015 og videreføres i økonomiplanperioden.   
 
Tilbudet gir arbeidstrening, kvalifisering og veiledning til brukere av sosialtjenesten.  Erfaringene hittil 
har vært meget positive.  Budsjettforslaget innebærer også en 2-årig satsning på økonomisk 
rådgivning.  Det er en økende tendens med høyt forbruk, kredittgjeld og betalingsanmerkninger i 
samfunnet.  Økonomisk rådgivning gjør brukere av tjenesten bedre i stand til å disponere egen 
økonomi på en fornuftig måte. 
 
Hemnes kommune har over en lang periode utmerket seg negativt med hensyn til forbruk av 
sosialhjelp.  Tidligere budsjetter har ikke blitt overholdt.  Det har likevel vært en nedgang de tre siste 
årene.  De siste fire månedene inneværende år har tjenesten vært innenfor budsjettet.  Det er 
tjenestens mål at denne tendensen skal videreføres og forsterkes gjennom økonomiplanperioden, 
blant annet med bakgrunn i de valgte tiltakene. 
 
Kommunestyret har vedtatt bosetting av 40 flyktninger i perioden 2015-2017.  I 2015 avsettes det kr 
1 400 000 til fond for å dekke fremtidige forpliktelser knyttet til flyktninger.  Dette er med på å 
finansiere tjenesten gjennom økonomiplanperioden.  Midlene stammer fra integreringstilskudd som 
kommunen mottar i forbindelse med bosetting av 10 flyktninger i 2015.  Kr 400 000 i 



integreringstilskudd overføres årlig til Hemnes voksenopplæring for å finansiere et utvidet 
norskopplæringstilbud. 
 

Note 13 Omsorgstjenesten 

I forslaget til budsjett for 2016 er nettorammen til personal og driftsutgifter kr 114 698 000. 

Utgangspunktet for budsjettet 2016 er driftsnivået 01.01.2015. De fleste av enhetens tiltak i 
«Bærekraftig utvikling» er effektuert i 2014 og 2015. Unntaket er dessverre de to største; omgjøring 
av 8 sykehjemsplasser og avvikling av bofellesskapet Aspmoen 20. Det siste effektueres fra 
01.01.2016.   

Enheten har i 2016 mottatt et tilskudd fra fylkesmannen på 380 000 til kompetanseheving, 
innovasjon og etablering av rehabiliteringsteam. Det er også mottatt et tilskudd for videreføring av 
dagplass for demente, Den kulturelle spaserstokk og etablering av Frisklivssentral. Alle disse 
tiltakene/prosjektene vil videreføres i 2016. Etablering av bofellesskap for eldre utviklingshemmede 
er tatt i bruk og er en stor suksess. Budsjettet 2016 er innenfor rammene etter at det er kompensert 
for lønnsvekst inneværende år. Enheten har et uspesifisert rammekutt på ca kr. 440 000. I tillegg 
foreslås det en delfinansiering av tre oppbemanningstiltak, som betyr at 1,7 mill skal finansieres 
innen enhetens rammer. Dette tilsvarer 3-4 årsverk. Enheten må vurdere hvilke tiltak som kan gjøres 
for å håndtere dette. 

Ressurskrevende brukere legges som tiltak hvert år fordi dette varierer i tråd med utgifter, alder på 
bruker og endring i innslagspunkt for tilskudd. Enheten mottar i 2015 tilskudd for 3 ressurskrevende 
brukere, og vil også motta tilskudd i 2016. Effekten av «Bærekraftig utvikling» merkes godt i enheten, 
det skal mindre svingninger til før det fører til negative avvik i regnskapet.  

Tiltak innenfor rammene  
Videreføring av tiltak i «Bærekraftig utvikling» er tatt høyde for. Inntekter er regulert, og 
personalutgifter er basert på faktisk lønn pr. i dag.  

Driftstiltak 
Omsorgsenheten har 8 driftstiltak i rådmannens budsjettforslag. Dette er vedtak fra inneværende år 
og/eller tilknyttet vedtak i «bærekraftig utvikling» og vedtatt måldokument. De to største gjelder 
utsettelse av omgjøring av 8 sykehjemsplasser og styrking av en sykehjemsavdeling for demente med 
spesielle behov, altså en etablering av en forsterket enhet. Rådmannen foreslår full finansiering 
(fond) av videre drift av dagens sykehjemsplasser, men en delfinansiering av en forsterket enhet i 
2016, med en forventning om at tiltakene vurderes grundig i arbeidet med tiltaksplanen for 
kommunedelplanene. Ressurskrevende bruker og brukerstyrt personlig assistent er i 
budsjettforslaget delvis finansiert. Satsing på velferdsteknologi som en oppfølging av arbeidet med 
rehabilitering, hverdagsrehabilitering og modernisering av tilbudene er også et kvalitetsløft. 

Investeringstiltak 
Omsorgsenheten har 3 investeringstiltak. Gulvbeleggene på omsorgssentrenes avdelingskjøkken har 
betydelige fuktskader og må skiftes. Sykesignalanlegget på sentrene er delvis ute av funksjon og lar 
seg ikke reparere. Tjenesten har nå etablert avlastningstilbud til 6 barn (3 ved inngangen til 2015), og 



det er i den forbindelse behov for en mindre tilpasning på barneavlastningen. Det siste gjelder 
velferdsteknologi og har sammenheng med driftstiltaket. 

Utfordringer 
Enheten hadde mange tiltak i «Bærekraftig utvikling». Omgjøring av sykehjemsplasser er en betydelig 
prosess som må gjenopptas, og det må jobbes med tiltak for å innfri vedtatte mål i 
kommunedelplanen. Siste års økende press på sykehjemsplasser, spesielt korttidsplasser, har ført til 
store utfordringer, ikke minst kostnadsmessig. Fortsatt ser vi en stadig økende utfordring i å skaffe 
tilstrekkelig kompetanse, i hele tatt tilstrekkelig personell. Det er behov for å satse på kompetanse 
innen kreft, lindrende behandling, demens, rehabilitering og psykiatri. Samhandlingsreformen har 
skjerpet kravet til kommunene, som må være selvhjulpne på flere områder. Nye brukergrupper 
melder sitt behov, og det kan se ut som at Hemnes mangler tilbud til spesielle grupper. Mangelen på 
personell krever tiltak. Det vil bli lyst ut to årsverk fast vikar for å imøtekomme noe av mangelen. 
Dette er både et nødvendig kvalitetstiltak, et tiltak mot ufrivillig deltid og et tiltak for bedre 
ressursutnyttelse. Dette håndteres innenfor enhetens rammer. 

Enheten har 171,96 årsverk 31.12.15, og 167,73 årsverk fra 01.01.2016. Enheten har redusert 
bemanningen med 15,26 årsverk siden budsjettvedtaket i 2013. I samme periode er det tilkommet 
nye behov som har gitt en økning på 5,08 årsverk, og enda flere behov er skissert i tiltakene i dette 
budsjettforslaget. De nye behovene skyldes ikke nedtak som er gjort, de ville kommet uansett. Det 
kan sies at grepene med nedbemanning og effektivisering har gjort tjenesten mer bærekraftig og gitt 
handlingsrom for utvikling og iverksetting av nye tiltak. 

 

 

 



 

 

 

 

Kapittel 6 Tilskuddsordninger 2016
Tilskudd FRA Hemnes kommune 2015 Endring 2016
Robust landbruk        150 000 -               150 000          
HASVO    1 420 000 38 500         1 458 500      
Idrettslag, drift        250 000 -               250 000          
Idrettsanlegg (kulturformål)          80 000 -               80 000            
Tilskudd skuter Bj.idrettslag        100 000 -100 000     -                  
Festivaler/sommerfestuker        101 000 -               101 000          
Skolemusikk          40 000 -               40 000            
Ungdomsklubbene          85 000 -               85 000            
Barne- og ungdomsforeninger          15 100 -               15 100            
17.mai          30 000 -               30 000            
Kulturformål ungdom (ungdomsrådet)          89 100 -               89 100            
Kulturpris – ungdomsråd            5 000 -               5 000              
Kulturpris          15 000 -               15 000            
Øvrige kulturformål          30 000 -               30 000            
Nærmiljøutvalgene          70 000 -               70 000            
Merking av skuterløyper (miljøforvaltning)            6 000 -               6 000              
Nordland 4H (overføring fra kulturformål ungdom)          10 000 -               10 000            
Private veger (1)        170 000 -               170 000          
Politiske partier          78 200 -               78 200            
Kirken    3 074 000 81 200         3 155 200      
Trossamfunn        194 300 -               194 300          
Private barnehager    2 423 000 -508 000     1 915 000      
Krisesenter        580 000 -               580 000          
Frivillighetssentralen        212 900 -               212 900          
Fiske- og viltforvaltningen          12 800 -               12 800            
Jordbruksfondets rentemidler          21 800 -               21 800            
Rovviltpremier            2 100 -               2 100              
Norsk Landbruksrådgivning        114 500 -               114 500          
Helgeland landbrukstjenester (landbruksvikar)        160 000 -               160 000          
Ungjobb        300 000 -               300 000          
Tilskudd bedrift        250 000 -38 500       211 500          
Turistinformasjon          51 100 -               51 100            
Driftstilskudd PPT Rana (3)    1 356 714 1 356 714      
Driftstilskudd RKK Rana        225 000 -225 000     -                  
Tilskudd til kurs/kompetanse                   -   225 000       225 000          
Tilskudd til Mental helse          70 000 -               70 000            
Norsk pasientskadeerstatning        149 449 -               150 000          
Til sammen  11 942 063 -526 800     11 415 814    



 

Tilskudd TIL Hemnes kommune
Tilskuddene er innarbeidet i rammene til enhetene
Rentekompensasjon – investering i grunnskolene        852 000 -228 000     624 000          
Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger/sykehjem    1 857 000 -76 000       1 781 000      
Ressurskrevende brukere*    2 591 000 -107 000     2 484 000      
Refusjon veterinærvakt        780 000 -               780 000          
Tilskudd til bosetting av flyktninger    1 564 825 4 998 375   6 563 200      
Refusjon kommunal fysioterapeut        178 080 -               178 080          
Til sammen    7 822 905 12 410 280    

*forutsatt 77,5 % av utgifter over innslagspunktet
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Kapittel 1 Vedtak 

(1) Budsjett 2016, Økonomiplan 2016-2019
Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 vedtas med de driftsrammer, utgifter og inntekter
som framgår av tabellene i kapittel 4, samt investeringsbudsjett kapittel 5.

(2) Lån til investeringer
Lån til investeringer kr 37 951 000.

Tekst 2016 2015 

a. Vann Kr 6 955 000 Kr 2 150 000 

b. Avløp Kr 16 600 000 Kr 2 500 000 

c. Uspesifiserte lån Kr 14 396 000 Kr 10 142 000 

(3) Delegert myndighet og fullmakt
Delegert myndighet er fastsatt i delegeringsreglementet og finansreglementet.

(4) Betalingssatser for kommunale barnehager
Betalingssatser for kommunale barnehager skal være maksimalpris (*)

Tekst 2016 2015 

a. Opphold 5 dager pr uke Kr Kr 2 580 

b. Opphold 4 dager pr uke Kr Kr 2 064 

c. Opphold 3 dager pr uke Kr Kr 1 548 

d. Opphold 2 dager pr uke Kr Kr 1 032 

e. Opphold ekstradag (ingen søskenmod) Kr Kr 175 

f. Søskenmoderasjon 50% fra 2. barn og 75%
fra 3. barn
g. Det beregnes 11 betalingsmåneder der juli
er betalingsfri måned
h. For sen henting i barnehage – gebyr pr
påbegynt kvarter kr 110
(*) Satsen fastsettes i statsbudsjett i desember.  Beløpene vil bli lagt inn straks de er kjent. 

(5) Driftsstøtte til private barnehager
I 2016 avsettes kr 1 915 000 til kommunal drift og støtte private barnehager.
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(6) Betalingssatser for skolefritidsordningen
Hemnes kommunestyre vedtar følgende priser og tilbudsstruktur for SFO ordningen:

Plass Sats pr måned Tid 

Helplass Kr 2 450 (07:00-16:30) 

Halvplass Kr 1 270 (inntil 12,5 timer pr uke) 

Tilleggsplass Kr 2 450 

Dagplass Kr 370 (07:00-16:30) (*) 

For sen henting i SFO – gebyr pr 
påbegynt kvarter kr 110 

(*) enkeltdager, ferie og fridager forutsatt at minimum 3 elever ønsker dagplass 

(7) Betalingssatser for Kulturtjenesten
Uendret i 2016

Billetter folkebad 2016 2015 

a. Voksne Kr 50 Kr 50 

b. Barn Kr 20 Kr 20 

c. Familie Kr 100 Kr 100 

Egenandel musikkskolen økes med 3 % avrundet opp: 

Musikkskolen 2016 2015 

a. Voksne Kr 4 725 Kr 4 585 

b. Barn Kr 2 155 Kr 2 091 

c. Søskenmoderasjon 50 % 50 % 

d. Instrument Kr 750 Kr 725 

e. Korps pr medlem Kr 1 150 Kr 1 117 

f. Gruppeundervisning Kr 1 615 Kr 1 566 

All leie til organisert kultur og idrettsaktivitet for barn og ungdom opp til 20 år i regi av lag, 
kulturgrupperinger og foreninger er gratis. Dette gjelder også avvikling av terminfestede kamper og 
turneringer. 
Bruk av lokaler til politisk møtevirksomhet er gratis. 
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Ved utleie til personer, lag og foreninger som ikke er tilhørende i Hemnes kommune, dobles 
utleiesatsene. Det betales for alle aldersgrupper. 

Det kan – for spesielle arrangementer og bruk – bestemmes andre satser. 

Det kan nektes utleie hvis dette ikke er forenlig med kommunens egen bruk av lokalene, eller hvis 
utleien vurderes risikofull for bygningen, inventar og utstyr. Uenighet mellom utleier og leietaker kan 
ankes inn for OKU. 

Evt. utleie av ungdomsklubbens lokaler administreres av klubbene selv etter retningslinjer godkjent 
av OKU. 

Korgen samfunnshus 
Husleien Korgen samfunnshus økes med 3 % fra 01.01.2016: 

Sted 2016 2015 

a. Storsal inkl. kjøkken pr dag Kr 1 520 Kr 1 475 

b. Korgen samfunnshus storsal inkl. kjøkken, fra
fredag til søndag

Kr 2000 Ny 

c. Hall, kjøkken, lillesal pr dag Kr 1 050 Kr 1 020 

d. Hall, kjøkken, lillesal, fra fredag - søndag Kr 1500 Ny 

Husleie Bleikvassli skole økes med 3 % til følgende satser fra 01.01.2016: 

Sted 2016 2015 

a. Samfunnsal m/kjøkken pr dag Kr 1 520 Kr 1 475 

b. Samfunnsal m/kjøkken, fra fredag - søndag Kr 2 000 Ny 

c. Samfunnsal m/kjøkken off.fest Kr 2 900 Ny 

Husleie Hemnes sentralskole økes med 3 % til følgende satser fra 01.01.2016 

Sted 2016 2015 

a. Aulaen pr dag Kr 1 520 Kr 1 475 

b. Kjøkken og miljørom pr dag Kr 1050 Kr 1 020 

Husleie skoler, rådhus, basseng ol. økes med 3 % fra og med 01.01.2016: 

Sted 2016 2015 
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a. Møterom, klasserom, grupperom scene etc. pr
gang

Kr 127 Kr 123 

b. Gymsal m/garderober til trening pr time Kr 116 Kr 113  

c. Svømmebasseng m/garderober pr time Kr 321 Kr 312 

d. Kommunale kantiner pr. dag Kr 1 050 Kr 1 020 

c. Kommunale kantiner fra fredag til søndag Kr 1 200 Ny 

f. Kommunale kantiner pr. time Kr 50 Ny 

Husleie idrettshall økes med 3 % fra 01.01.2016: 

Sted 2016 2015 

a. Hall m/garderober pr time Kr 185 Kr    180 

b. Større idrettsarrangement hvor forutsatt
fortjeneste pr dag

Kr 4 480 Kr 4 350 

c. Kommersielle formål, messer, konserter mv pr
dag

Kr 8 095 Kr 7 859 

d. Leie av gulvplater (leietaker legger ut og tar inn
platene) pr gang

Kr 3 112 Kr 3 021 

(8) Betalingssatser for pleie og omsorgstjenester
Betalingssatser for pleie og omsorgstjenester økes med 3 % fra og 01.01.2016:

Praktisk bistand, betalingssatser pr time: 

Grunnlag Maks pr måned 2016 2015 

0-2 G Kr 186 Kr 89 Kr 86 

2-3 G Kr 1 422 Kr 89 Kr 86 

3-4 G Kr 2 505 Kr 162 Kr 157 

4-5 G Kr 208 Kr 202 

5 G+ Kr 235 Kr 228 

Betalingssatser for abonnementsordning for beboere i døgnbemannede bolig pr. måned økes med 
3% fra 01.01.2016: 
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Satsen for 0-2 G blir oppdatert når tallene kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet. (Er satt til 
kr 186,-inntil videre) 

Grunnlag 2016 2015 

0-2 G Kr 186 Kr 186 

2-3 G Kr 1 422 Kr 1 381 

3-4 G Kr 2 505 Kr 2 432 

4-5 G Kr 3 447 Kr 3 283 

5 G+ Kr 3 873 Kr 3 760 

Salg av mat 

Måltid 2016 2015 

a. Frokost/kveldsmat Kr 45 Kr 44 

b. Middag Kr 89 Kr 86 

c. Tillegg for matombringing Kr 11 Kr 11 

D. Matombringing ½ porsjon middag inkl.
emballasje

Kr 68 Kr 66 

Dagplass 

Type 2016 2015 

Dagplass Kr 135 Kr 131 

Utleie av trygghetsalarmer 

Alternativ 2016 2015 

Leie pr måned Kr 148 Kr 144 

Institusjonsopphold 
Langtidsopphold 75 % av folketrygdens grunnbeløp og 85 % av inntekter utover folketrygdens 
grunnbeløp. 
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Korttidsopphold 
Satsene blir oppdatert i desember 

Alternativ 2016 2015 

Døgnopphold pr døgn Kr 147 Kr 147 

Døgnopphold/nattopphold pr gang Kr 77 Kr 77 

Prisene er fastsatt i forskrift. Etter 60 døgn betaler pasienten som ved langtidsopphold.  Avlastning er 
gratis. 

Husleie pr måned i kommunalt eide boliger som pleie og omsorgstjenesten disponerer økes med 
inntil 3 % fra 01.01.2016: 

Hemnesberget 2016 2015 

Myraveien 1A-D Kr Kr 5 406 

Myraveien 2B-I Kr Kr 5 406 

Myraveien 2 Oms.bolig stor inkl. strøm Kr Kr 7 650 

Myraveien 2, Oms.bolig liten inkl. strøm Kr Kr 6 661 

Kirkegata 1A–C, 9 enheter Kr Kr 5 406 

Finneidfjord 2016 2015 

Nordmarkveien 26A-C Kr Kr 5 406 

Korgen 2016 2015 

Aspmoen 20 A-D Kr Kr 6 018 

Aspmoen 44 A-D Eldrebolig inkl. strøm Kr Kr 7 650 

Aspmoen 44  Oms.bolig stor inkl. strøm Kr Kr 7 650 

Aspmoen 20 oms. Bolig liten inkl. strøm Kr Kr 4 661 

Bleikvasslia 2016 2015 

Eldrebolig nr 1 A-C Kr Kr 5 406 
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Bjerka 2016 2015 

Nermogata 27 A-C Kr Kr 5 406 

(9) Stønadssatser sosialtjenesten
Satsene for 2016 (oppdatering skjer etter rundskriv medio desember)

Alternativ 2016 2015 

a. Enslige Kr Kr 5 700 

b. Ektepar/samboere Kr Kr 9 500 

c. Ektepar/samboende – en person i bofelleskap Kr Kr 4 750 

d. Barn 0-5 år Kr Kr 2 200 

e. Barn 6-10 år Kr Kr 2 900 

f. Barn 11-17 Kr Kr 3 700 

(10) Skattesatser i Hemnes kommune for 2016

Ved utskriving av forskuddstrekk og forskuddsskatt vedtas følgende satser 

Alternativ Sats 

a. Formueskatt Med høyeste lovlige sats 

b. Inntektsskatt for personlige skatteytere Med høyeste lovlige sats 

c. Inntektsskatt for etterskuddspliktige Med høyeste lovlige sats 

d. Naturressursskatt Med gjeldende satser 
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For skatteåret 2016 fatter Hemnes kommunestyret følgende vedtak om eiendomsskatt – jfr. Lov 
om eigedomsskatt:  

A. Virkeområde:

For skatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt på «verk og bruk og anna næringseigedom i 
heile kommunen», jf. § 3 første ledd, bokstav d. 

B. Eiendomsskattesats:

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2016 er 7 promille, jf. § 11 første ledd. 

C. Takstvedtekter:

Takstvedtektene for eiendomsskatt i Hemnes kommune vedtatt i kommunestyret 13. desember 
2012 gjeldende f.o.m. 1.1.2013.  

D. Terminer:

Skatten skrives ut i 3 terminer à 4 måneder der forfall for første termin er 20. mars, andre termin 
20. juli og tredje termin 20. november, jf. § 25 første ledd.

E. Takster:

Takstene fastsatt med virkning for skatteåret 2010 for verker og bruk, og takstene fastsatt med 
virkning for skatteåret 2011 for øvrige næringseiendommer, skal gjelde frem til kommunestyret 
fatter vedtak om ny alminnelig taksering eller kontorjustering, jf. § 8 A-4 .  

Unntaket er omtaksering ved endringer av betydning på eiendommene, jf. § 8 A-3, pkt 5 og 6. 
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11. Gebyrregulativ for plan- og bygningssaker etter plan- og bygningslovens § 109

Grunnbeløpet (G), som danner grunnlag for forskrift for kommunale gebyrer for plansak, utslippssak 
og byggesak økes med 3 % fra 1.1.2016  

Alternativ 2016 2015 

Gebyr plansak, utslippssak og 
byggesak 

Kr 1 290 Kr 1 252 

(12) Vanngebyr

Vanngebyrene reduseres med 10,2 % fra 01.01.2016: 

Alternativ 2016 2015 

Abonnementsgebyr vann Kr 1 442 Kr 1 664 

Enhetspris pr m3 Kr 12,51 Kr 13,94 

Måleleie tom 39 mm Kr 263 Kr    293 

Måleleie tom 40-150 mm Kr 455 Kr    455 

Måleleie > 150 mm Kr 507 Kr    565 

Alle priser er eks. mva. 

(13) Avløpsgebyr

Avløpsgebyrene reduseres med 0,7% fra 01.01.2016: 

Alternativ 2016 2015 

Abonnementsgebyr avløp Kr 2 387 Kr 2 404 

Enhetspris pr m3 Kr 17,40 Kr 17,50 

Alle priser er eks. mva. 

(14) Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 3 % fra 01.01.2016: 

Alternativ 2016 2015 

a. Nybygg/tilbygg pr m2 bygg innenfor
kommunedelplan-området

Kr 185 (vann) Kr 180 (vann) 

b. Nybygg/tilbygg pr m2 bygg innenfor Kr 185 (vann) Kr 180 (avløp) 
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kommunedelplan-området 

c. Nybygg/tilbygg pr m2 bygg utenfor
kommunedelplan-området

Kr 92,50 (vann) Kr 90 (vann) 

d. Nybygg/tilbygg pr m2 bygg utenfor
kommunedelplan-området

Kr 92,50 (avløp) Kr 90 (avløp) 

e. Eksisterende pr m2
bebyggelse/bedrifter

Kr 11.12 (vann) Kr 10,80 (vann) 

f. Eksisterende pr m2 bebyggelse/bedrifter Kr 11,12 (avløp) Kr 10,80 (avløp) 

G Vegrefusjon pr m2 bygg Kr 127 Kr 123 

Alle priser eks. mva. 

(15) Feie og tilsynsgebyrer

Feie- og tilsynsgebyrene økes med 15,8 % fra 01.01.2016: 

Alternativ 2016 2015 

a. Feiegebyr bolig 1 pipe Kr 462 Kr 399 

b. Feiegebyr bolig 2 piper eller
flere pr pipe

Kr 223 Kr 193 

c. Beksotfjerning pr gang Kr 746 Kr 645 

d. Rengjøring ildsted
serviceoppdrag inkl. bil
(trykkprøving, feiing av fyrkjel
m.v.) pr time

Kr 570 Kr 492 

Alle priser eks. mva. 

(16) Løypekort skuter

Alternativ 2016 2015 

Sesongkort: Kr 700 

Helgekort (fredag - søndag) Kr 128 

Ukekort Kr 256 

Alle priser eks. mva. 
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(17) Renovasjon

Gebyrsatsene vil ikke være klar før etter Representantskapsmøtet som avholdes 26. november av 
Helgeland avfallsforedling. 
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Kapittel 2 Mål og rammer 

Utgangspunkt: Kommunestyrevedtak. Sak 17/15. Mål- og rammer for økonomiplanen. 

Innledning:
Noen stikkord fra rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan.  
Alle tall er i hele tusen med mindre annet er spesifisert. 

Drift 

Kommunestyrets årsbudsjett for 2016 har en nettoramme til fordeling drift på 349 millioner 
kroner.  Tilsvarende ramme for 2015 var 340 millioner kroner. Økningen utgjør 9 millioner 
kroner eller 2,7 %.  
Oversikt over endringer i driftsbudsjett og fordeling av nettorammer er beskrevet i kapittel 4 
budsjett- og økonomiplandokument 

Oversikt over foreslåtte tiltak og rådmannens forslag: 

DRIFT B2016 B2017 B2018 B2019
Foreslåtte tiltak (*) 10 074 9 155 8 478 6 131
Rådmannens forslag (*) 7 249 8 772 9 295 8 070
Differanse -2 825 -383 817 1 939

For å kunne sammenlikne forslagene er rådmannens forslag om å øke reservene (mål 2) 
trukket ut i tabell 2. . Rådmannens forslag inkludert økning i reservene finnes i tabell 1. 

TABELL 2 DRIFT B2016 B2017 B2018 B2019
Foreslåttet tiltak 10 074 9 155 8 478 6 131
Rådmannens forslag ex res 4 249 4 772 5 295 4 070
Differanse -5 825 -4 383 -3 183 -2 061

Alle tiltak og rådmannens forslag følger beskrevet i vedlegg til budsjett- og 
økonomiplandokument. 

Investering 
Investeringsbudsjettet for 2016 er på 43,8 millioner kroner.  Det er en økning på 28 millioner 
kroner, eller 177 % i forhold til budsjett for 2015. Av dette er investeringer til selvkost 
prosjekter som ikke belaster driften 23,5 millioner kroner.  

Oversikt over foreslåtte tiltak og rådmannens forslag: 

INVESTERING B2016 B2017 B2018 B2019
Foreslåtte tiltak 49 980 40 123 41 510 32 325
Rådmannens forslag 43 840 37 388 31 510 22 325
Differanse 6 140 2 735 10 000 10 000

Alle tiltak og rådmannens forslag følger beskrevet i vedlegg til økonomiplandokument. 
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Gjeld 
En reduksjon i gjeld som belaster driftsbudsjettet på kr.ca 7,1 millioner i planperioden. De 
enkelte år er nærmere beskrevet under mål 5 i dette dokument. 

Underskudd 
Tap på finansplasseringer påført kommunen et merforbruk på 73,7 millioner kroner i 2007. 
Kommunen vil ha fullført inndekking av underskudd ved utgangen av 2015. 

INNDEKKING R2007 R2008 R2009 R2010 R2011 R2012 R2013 R2014 R2015
Akk.merforbruk -73 757 -33 756 -34 825 -34 825 -30 599 -28 599 -20 547 -15 410 0

Kommunestyrets vedtak i sak 17/15 
Oppfyllelse av Kommunestyrets 12 mål gir et godt grunnlag for å sikre en bærekraftig 
utvikling av Hemnes kommune. Beskrivelsen av bakgrunn, status, utfordringer og muligheter 
under mål 1 samt rammevilkår for oppfyllelse av mål 2-12 viser at Hemnes kommune står 
overfor store utfordringer i økonomiplanperioden. Utfordringene er så store at et eller begge 
av to «hovedgrep» bør vurderes: 

1. Legge kommuneplanens formulering om å forenkle strukturene til grunn for arbeidet
med tiltak kommunedelplaner og fremtidig organisering.

2. Øke inntektene ved å innføre eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer.

En endelig vurdering og beslutning må foretas av kommunestyret. Et naturlig tidspunkt for 
beslutning vil være behandlingen av mål og rammer for økonomiplanen, juni 2016. 

Oppfyllelse av kommunestyrets 12 mål øker omstillingsbehovet. Uansett må rammekuttene 
som er innarbeidet i budsjett- og økonomiplandokumentet iverksettes. 

Rammekutt de enkelte år er (tall i mill): 
År  2016  2017  2018 2019 
kr  1.19  7.41  9,83 10,88 

Iverksetting av tiltaket «Omgjøring av 8 sykehjemsplasser til bemannede boliger» er foreslått 
utsatt til i 2017. Tiltaket er foreslått finansiert av fond i 2016. Hvis dette reverseres øker 
omstillingsbehovet med kr. 3.6 mill. pr. år fra og med 2017. 

Rammekutt de enkelte år hvis ikke tiltaket iverksettes (tall i mill): 

År 2016 2017 2018 2019 
kr 1.19 7.41 9,83 10,88 
kr. Tiltak 3.6 3.6 3.6 
Sum: kr. 1.19 11,01 13.43 14.48 

013



Mål 1. Bærekraftig økonomisk utvikling. 

1.1 Bakgrunn: 
Kommunestyret vedtok i sitt møte i desember 2012 å be rådmannen om å utrede forslag til 
nedtak i driften på minst 25 mill. kroner.  Dette for å kunne få balanse mellom kommunens 
utgifter og inntekter og i økonomiplanperioden skape et økonomisk handlingsrom.  

Det ble utarbeidet et dokument, «Bærekraftig Utvikling 2014-2017», inneholdende forslag 
som berørte alle deler av kommunen og alle tjenesteområder. Rådmannen la frem 
innsparingsforslag på ca. 19.5 mill. i 2014 og ca. 25.7 mill. i 2015. Forslaget bygde på 
enhetenes forslag på til sammen ca. 28.5 mill. i 2014 og ca. 32.1 mill. i 2015 (eiendomsskatt 
var innarbeidet i forslaget fra enhetene). 

Kommunestyrets vedtak, desember 2013, inneholdt en innsparing på i underkant av 21 mill. i 
2014, Den største endringen i forhold til rådmannens forslag var at tiltak som berørte 
skolestruktur ble fjernet. 

I 2014 og 2015 har enhetene arbeidet med å realisere vedtatte innsparingstiltak. Regnskap 
og Årsmelding for 2014 oppsummer det endelige resultat for året. Realiseringen av tiltak vil 
gå over flere år. 
Rapporteringer i 2015 har vist at realisering av noen av innsparingstiltakene er krevende. 
Blant annet har det frem til nå ikke vært mulig å gjennomføre omgjøring av  
8 sykehjemsplasser til bemannede boliger.  

1.2 Nærvær. 
Hemnes kommune har et ambisiøst mål for nærvær på minst 93 % (det vil si maksimalt 7 % 
sykefravær). En økonomisk effekt av å nå dette målet, på til sammen kr.3.5 mill., ble 
innarbeidet i budsjett og økonomiplan i 2013. Rådmannen ser det som svært viktig å nå 
målsettingen på minst 93 % nærvær. Dersom en lykkes vil det være positivt for servicen til 
befolkningen, det vil ha positive arbeidsmiljøkonsekvenser for de ansatte og det vil gi positive 
utslag for kommunenes økonomi. Gode ledere som får tett oppfølging og god opplæring, er 
en forutsetning for å nå dette målet. Det forutsetter også et tett og godt samarbeid med de 
tillitsvalgte og politisk nivå.  

1.3 Kraftinntekter. 
-Konsesjonskraft og utbytte: Kraftbransjens prognoser tilsier lavere kraftpriser de nærmeste
år. Dette vil resultere i at inntektene fra konsesjonskraftsalg og utbytte blir ytterligere
redusert. Inntektene svinger mye. For eksempel var differansen mellom budsjettert inntekt på
konsesjonskraft i 2011 og prisen kraften ble solgt for i 2015 6,7 millioner kr.

I økonomiplanen er det lagt inn en reduksjon fra 2015 til 2016 på kr 5 millioner kroner. 

-Eiendomsskatt: En stor del av inntektene til Hemnes kommune kommer fra eiendomsskatt
på kraftanlegg. For vannkraftanlegg skal anleggenes formuesverdi (ligningsverdi) legges til
grunn ved eiendomsskatteutskrivingen. For kraftverk med en påstemplet merkeytelse over
10 000 kVA (ca. 10 MW) beregnes eiendomsskattegrunnlaget som en nåverdi over uendelig
tid av sjablonmessig anslått nettoinntekt. Nettoinntekten anslås til gjennomsnittlige, normerte
salgsinntekter fratrukket driftskostnader, eiendomsskatt, grunnrenteskatt og fremtidig
investeringsbehov.

Skattegrunnlaget kan imidlertid ikke være lavere eller høyere enn henholdsvis 0,95 kroner 
per kWh og 2,74 kroner per kWh av anleggets gjennomsnittlige produksjon over en periode 
på sju år (minimums- og maksimumsreglene). Ligningsverdien varierer derfor med 
produksjonen utjevnet over 7 år. Makstaket ble sist justert for skatteåret 2013 og har deretter 
ikke vært oppjustert for årlig for prisvekst. Dette innebærer derfor en indirekte 
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inntektsreduksjon pr. år tilsvarende prisstigningen inntil makstaket evt. justeres på nytt. For 
2016 utgjør eiendomsskatten til Hemnes kommune fra de store kraftverkene 52,2 mill. 

For kraftverk under 10 000 kVA (småkraftverk) beregnes eiendomsskatten på grunnlag av 
skattemessig nedskrevet verdi av investeringene, dvs. skattemessig verdi per 1. januar i 
ligningsåret. Minimums- og maksimumsreglene gjelder ikke kraftverk som verdsettes etter de 
forenklede takseringsreglene.  For disse kraftverkene reduseres ligningsverdien i takt med 
avskrivingen av anleggene. I 2016 utgjør verdien av disse en eiendomsskatt på 1,45 mill. for 
Hemnes kommune. 

1.4 Andre utfordringer: 
-Samtidig med at innsparingstiltak skal gjennomføres må Hemnes kommune forholde seg til
endrede forutsetninger og nye behov. Nye behov, lovpålagte oppgaver, må finansieres
innenfor egne rammer (indirekte rammekutt).
-Enhetene må finne inndekning av uspesifiserte rammekutt.
- Budsjett og økonomiplan har ikke innarbeidet kompensasjon for prisstigning over flere år. I
budsjett 2016 er det lagt inn en delvis kompensasjon for prisstigning.
-Negative utslag på levekårsindekster. En av konsekvensene av dette er høye kostnader
blant annet til barnevern og sosialtjenesten.
-Bosetting av flyktninger. Usikkerhet omkring inntekter til norskopplæring
-Etablering av mottak for mindreårige flyktninger. Usikkerhet om tilskudd dekker kostnadene
som kommunen må dekke.
-Hemnes kommune har en kostnadskrevende tjenestestruktur. Ifølge kommuneplanens
samfunnsdel må strukturene forenkles for å sikre en økonomisk bærekraftig drift og best
mulig kvalitet i tjenestetilbudet.

1.5 Muligheter: 
-Forliket med DNB har sikret Hemnes kommune en «buffer» avsatt i disposisjonsfond.
- Realisering av tiltakene i omstillingsprosjektet «Bærekraftig utvikling» har bedret
kommunens økonomiske handlingsrom.
- Det er, de siste år, utarbeidet et overordnet planverk i kommunen. Dette vil være viktig
både i forhold til styring av kommunen og søknad om tilskuddsmidler fra ulike instanser, eks.
trafikksikkerhet og skjønnsmidler.
-Tiltaksdelen for kommunedelplanene «Barn- og unge» og «Helse og omsorg». Denne skal
legges frem for politisk behandling i juni 2016. Etter at tiltaksdelen er vedtatt må det
bestemmes hvordan enhetene best mulig organiseres for ivareta de mål, strategier og tiltak
som kommunestyret har vedtatt.
-I 2016 vil det pågå et arbeid med å utarbeide en ny planstrategi samt å følge opp vedtaket
om å utarbeide kommunedelplan Miljø og infrastruktur.

Mål 2. Generell reserve på minst 2 mill. 

Erfaringene fra de siste år viser at reserven bør være i størrelsesorden 4-6 mill pr. år. I 
Budsjett 2016 er det kun funnet rom for å avsette 3 mill. Resten av økonomiplanperioden er 
det avsatt 4 mill. pr. år. 

GENERELL RESERVE B2016 B2017 B2018 B2019
Økplan 2016-2019 3 000 4 000 4 000 4 000
Økplan 2015-2018 1 075 258 0 x
Differanse 1 925 3 742 4 000 x
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Mål 3. Netto driftsresultat på 3 % av sum driftsinntekter. 

NETTO DR.RES B2016 B2017 B2018 B2019
Netto driftsresultat -8776 -4133 -2379 -1300
Nto.dr.res % av dr.innt -2,0 % -1,0 % -0,6 % -0,3 %
Konsesjonsavgift 9 652 9 652 9 652 9 652
Reserve 3 000 4 000 4 000 4 000

0,9 % 2,2 % 2,6 % 2,9 %

Målsetning om 3 prosent netto driftsresultat av driftsinntektene oppnås ikke til tross for at 
dette sees i sammenheng med konsesjonsavgift (dekker renter og avdrag) og innarbeidet 
årlig reserve i budsjettet. 

Det ligger uspesifiserte rammekutt fra 1,1 millioner kroner i 2016 til 10,8 millioner kroner i 
2019. 

For å nå målet om 3 prosent netto driftsresultat av sum inntekter er omstillingsbehovet: 

• 2017 kr 17,1 mill.
• 2018 kr 15,3 mill.
• 2019 kr 14,2 mill.

Målsetningen bør vurderes redusert til 1,75 prosent samtidig som utgiftsreduksjonen økes. 
Da reduseres omstillingsbehovet til: 

• 2017 kr 11,7 mill.
• 2018 kr 9,9 mill.
• 2019 kr 8,8 mill.

Ved fortsatt å bruke konsesjonsavgiften til finansiering av renter og avdrag oppfylles en viktig 
årsak til å ha netto driftsresultat (finansiering av investeringer).  Behovet for positivt netto 
driftsresultat bør sees i sammenheng med dette forhold. 

Hensikten med positivt netto driftsresultat er å finansiere inndekking av underskudd, 
avsetning til fond og overføring til investering. 

Mål 4. Kommunen skal til enhver tid ha 
disposisjonsfond på minimum 8. mill. 
DISPOSISJONSFOND B2016 B2017 B2018 B2019
01.01 (*) 32 600 29 551 29 344 29 576
Bruk -3658 -816 -377 0
Avsetning 609 609 609 609
31.12 29 551 29 344 29 576 30 185
(') Forutsatt budsjettert bruk av og avstning til fond 2015
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Mål 5. Kommunens lånegjeld som belaster driften skal reduseres i 
planperioden. 
Reduksjon i lånegjeld som belaster driften (alle tall i 1000): 
 

REDUKSJON LÅN B2016 B2017 B2018 B2019  Sum 
Belaster drift 194 50 215 6 675 7 134 
 
 
      
Mål 6. årlig investeringsramme skal i planperioden være mindre enn 
avdrag. 
Målet er oppnådd ved at gjeld som belaster drift er redusert i perioden. 
 
 
 
Mål 7. Når underskudd fra 2007 og 2009 er fullt inndekket kan 5.1 
mill. overføres fra drift til investering, fra drift til nedbetaling av 
gjeld som belaster driften eller som en kombinasjon av dette. 
 
Det legges opp til at underskuddet er dekket inn i 2015. Det foreslås en gradvis økning av 
overføring fra drift til investering. Hvis overføringen økes til 5.1 mill. vil omstillingsbehovet øke 
med 2.5 mill. i 2019. 
 

OVERFØRING B2016 B2017 B2018 B2019
Overført fra drift til inv 0 1 500 2 500 2 500  
 
 
Mål 8. Årlig investeringsramme for selvkostprosjekt (5 mill) 
fastsettes av hovedplan for vann og avløp og kommer i tillegg til 
investeringsrammen som belaster drift. 
 
I rådmannens forslag er det foreslått justeringer i handlingsprogrammene for hovedplanene 
for vann og avløp. Dette skyldes endringer som følge av nye behov og politiske vedtak. Det 
gjelder i første rekke endret plassering av renseanlegget på Hemnesberget, rehabiliteringen 
av ledningsnettet i fv. 808 og at avløpsledningsnett og renseanlegg i grubebyen i Bleikvasslia 
tas inn i hovedplan avløp.  Ny hovedplan for avløp, og nytt handlingsprogram for hovedplan 
vann vil bli lagt fram til politisk behandling i første halvår 2016. 
 
Mål 9. Årlig vedlikehold av bygninger skal i løpet av planperioden 
økes fra ca. kr. 45 kvm. til 100 kvm. (til ca 5 mill). 
 
Det er foreslått følgene opptrapping av nivå for å nå målet om kr. 100 pr. kvm. 
 
ÅRLIG VEDLIKEHOLD B2016 B2017 B2018 B2019
Bygninger 0 1 000 1 500 2 500  
 
I tillegg kommer ekstraordinære tiltaksmidler for 2016 på i overkant av kr. 400 
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Mål 10. Årlig vedlikehold av og investering i veinettet ønskes minst 
holdt på nivå for budsjett 2015. 

I rådmannens forslag er nivået for budsjett 2015 videreført i økonomiplanperioden. 

ÅRLIG VEDLIKEHOLD B2016 B2017 B2018 B2019
Veier (B2015 nivå) 9 300 9 300 9 300 9 300

Mål 11. Investeringsprosjekter som gir størst årlig reduksjon i 
driftsutgifter skal prioriteres.  

Det investeringsprosjektet som gir størst reduksjon i driftsutgifter er å bruke hele 1 etasje i 
skolebygg Finneidfjord til barnehage. En konsekvens av dette er at 5-7 trinn ved Finneidfjord 
skole flyttes til Hemnesberget. Reduksjon i driftskostnader pr. år er i underkant av kr. 2. mill. I 
tillegg kommer sparte driftskostnader TEK knyttet til økt areal hvis andre alternativ velges ( i 
dag er gjennomsnittlig driftskostnad beregnet til ca kr. 300 pr. kvm).  

Dette tiltaket er prioritert og kan iverksettes fra og med høsten 2016. Øvrige 
investeringsforslag fremgår av budsjettforslaget. 

Mål 12. Årlig premieavvik pensjon avsettes til fond for å finansiere 
amortiseringa. 

Det er budsjettert med årlig avsetning kr 509 000 til disposisjonsfond.  

Utredninger. 

-Samlokalisering av barnehagene i Korgen. Utredningene vedlegges
økonomiplandokument. Forslag: Finansiering til skisseprosjekt. Rådmannen har ikke funnet
rom til å foreslå realisering av prosjektet, ut fra de kostnadsoverslag som nå foreligger, i
økonomiplanperioden.

-Samlokalisering av barnehagene i Finneidfjord. Utredningen vedlegges
økonomiplandokument. Forslag: Benytte hele 1 etasjen ved Finneidfjord skole. Rådmannen
har foreslått gjennomføring av prosjektet med å avsette et investeringsbeløp på kr.2.0  mill. i
2016 og  kr.2.0  mill. i 2017.

-Boligtomter Finneidfjord. Prioritert i økonomiplanen i 2016. Det arbeides med 2
alternativer. Det må utarbeides reguleringsplan for begge alternativene, og hvert alternativ
har 4-7 tomter. Kostnadsbildet for utbyggingene vurderes som riktig.

-Båtmuseum i Ranheimbrygga på Hemnesberget har i mange år stått på dagsorden i
kommunen. De første planene var, i samarbeid med Helgeland museum, klare i 2007-2008.
Det ble, i to omganger, søkt staten om tilskudd til å dekke 1/3 av kostnadene .De var
beregnet til ca. 10.mill.  2/3 av kostnadene skulle deles likt mellom fylkeskommunen og
Hemnes kommune. På grunn av kommunens dårlige økonomi, ble det bestemt at prosjektet
skulle utsettes.

I årene etterpå har det blitt et stadig tydeligere ønske, spesielt fra befolkningen på 
Hemnesberget, om realisering av et båtmuseum. KST har gjennom bestillingen av utredning 
signalisert et ønske om å realisere prosjektet. 
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Etter et møte med Helgeland museum i august, der også ordfører var til stede, ble det 
enighet om at bygget først må gjøres ferdig utvendig slik at vegger og tak blir tettet. Dette er 
viktig for ikke å få ødelagt de gjenstander som allerede befinner seg i bygget. Dette arbeidet 
har nå Helgeland museum kostnadsberegnet til kr. 1.940.000.-  Rådmannen har foreslått å 
avsette kr. 810.000.- i økonomiplanen hvert år i 2017 og 2018. 

Helgeland museum behandler båtmuseum/Ranheimbrygga i sine planer om hvilke 
prosjekter/kommuner som skal prioriteres i søknader til stat og fylke. Samtidig vil de 
foreliggende planene for innhold i musèet bli tatt fram og sett på i samarbeid med ei 
«båtgruppe» fra kommunen for å se på om de foreliggende planer fra 2010 trenger 
oppjusteringer i forhold til dagens krav 
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Kapittel 3 Rammebetingelser

Statsbudsjettet 2016 

Fylkesmannen vil i dette brevet kort gå gjennom regjeringens forslag til statsbudsjett for 
2016 og de føringer dette legger for kommunens rammebetingelser. Det fokuseres her på de 
elementer som antas å være av særlig interesse i forhold til budsjettprosessen i kommunene. 

Regjeringen har varslet en gjennomgang av inntektssystemet for kommunene med virkning fra 2017. 
Forslag til nytt inntektssystem sendes på høring høsten 2015. 

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, 
fylkesmannen.no/Nordland 

Kommunesektorens inntekter 2016 

Skatteinngangen til kommunesektoren har de siste månedene vært godt i tråd med anslagene i 
Revidert nasjonalbudsjett 2015. Dette innebærer at anslaget for kommunesektorens skatteinntekter 
som ble gitt i Revidert nasjonalbudsjett 2015 opprettholdes. 

Den samlede pris- og kostnadsveksten (kommunal deflator) anslås til 2,7 pst. Også dette er samme 
anslag som i Revidert nasjonalbudsjett 2015. Etter dette anslås realveksten i samlede inntekter i 2015 
til 9 milliarder kroner (tilsvarende 2,2 prosent). Veksten i frie inntekter anslås til 6,1 milliarder kroner 
(tilsvarende 1,9 prosent). Inntektsanslagene er de samme som etter stortingsbehandlingen av 
Revidert nasjonalbudsjett 2015. 

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2016 på 7,3 mrd. 
kroner. Av den samlede inntektsveksten er 4,7 mrd. kroner frie inntekter. Veksten i frie inntekter 
fordeles med 4,2 mrd. kroner på kommunene og 0,5 mrd. kroner på fylkeskommunene. Ut over 
denne veksten i frie inntekter, foreslår Regjeringen økte bevilgninger til flere tiltak innen helse og 
omsorg, barn og unge og samferdsel, disse kommer vi tilbake til nedenfor under særskilte satsninger. 

I forbindelse med stortingsbehandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2015 ble kommuneøkonomien 
styrket med 1,2 mrd. kroner. Denne styrkingen videreføres til 2016. 

Det er betydelig usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi og kommunenes skatteinntekter. 
Anslaget for skatteinngangen i kommunesektoren i 2016 bygger på en samlet vurdering av 
utviklingen i norsk økonomi. Regjeringen følger nøye med på den økonomiske utviklingen og vil 
foreta en ny vurdering av kommuneøkonomien og skatteinngangen i forbindelse med Revidert 
nasjonalbudsjett 2016. 
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Vekst i frie inntekter 
 
Demografi og pensjonskostnader 

Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet til 
befolkningsutviklingen. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 
(TBU) har anslått merutgiftene for kommunesektoren i 2016 til om lag 2,1 mrd. kroner som følge av 
den demografiske utviklingen. Av dette kan det anslås at om lag 1,7 mrd. kroner må finansieres 
innenfor veksten i frie inntekter. 

I Kommuneproposisjonen 2016 ble veksten i kommunesektorens samlede pensjonskostnader anslått 
til i størrelsesorden 900 mill. kroner i 2016, ut over det som dekkes av den kommunale deflatoren. 
De økte kostnadene må dekkes av de frie inntektene. 
 
Frie inntekter til nye eller utvidede oppgaver 

Veksten i frie inntekter gir kommunesektoren et handlingsrom i 2016 til å bygge ut tjenestene eller 
bedre kvaliteten på tjenestetilbudet i tråd med lokale behov. Bindingene på de frie inntektene i form 
av økte demografikostander og pensjonskostnader utgjør i alt 2,6 mrd. kroner. I tillegg kommer 
Regjeringens satsinger på tiltak finansiert innenfor de frie inntektene på i alt 1,2 mrd. kroner. 
Innenfor den samlede veksten i frie inntekter innebærer dette et handlingsrom for 
kommunesektoren samlet sett på 0,9 mrd. kroner. 

 

  
 
Regjeringen styrker det sosiale sikkerhetsnettet gjennom å sette av 400 mill. kroner av veksten i frie 
inntekter til en bedre rusomsorg, fordelingen her vil skje etter sosialhjelpsnøkkelen. Det er avsatt 200 
mill. kroner til helsestasjons- og skolehelsetjenesten som bevilges gjennom en særskilt fordeling. 
 
Videre er 400 mill. kroner av veksten i frie inntekter knyttet til et mer fleksibelt barnehageopptak.  
 
Av veksten i frie inntekter til fylkeskommunene er 200 mill. kroner begrunnet i behovet for fornying 
og opprusting av fylkesveiene. 
 
Skatteandel  
Kommunesektorens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Tabell 3.3 i Prop. 1 
viser de frie inntektene i 2015 og 2016, fordelt på skatteinntekter og rammetilskudd. 
  
Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og 
fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene for 
kommuner og fylkeskommuner. 
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I Kommuneproposisjonen 2016 ble det signalisert at skattørene for 2016 skal fastsettes ut fra et mål 
om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene. 
Anslagene for kommunesektorens skatteinntekter i 2015 ble redusert i forbindelse med revidert 
nasjonalbudsjett 2015. Rammeoverføringene ble samtidig økt med 1,2 mrd. kroner. Etter dette kan 
skatteandelen i 2015 anslås til vel 39 pst. av samlede inntekter. Isolert sett trekker det i retning av å 
øke de kommunale og fylkeskommunale skattørene i 2016. Anslaget på kommunesektorens 
skatteinntekter i 2016 bygger videre på 0,5 pst. sysselsettingsvekst og 2,7 pst. lønnsvekst fra 2015 til 
2016. 

Det foreslås at den kommunale skattøren for 2016 settes opp med 0,45 prosentpoeng til 11,8 pst. 
Den fylkeskommunale skattøren foreslås satt opp med 0,05 prosentpoeng til 2,65 pst. Forslaget til 
skattører er da tilpasset en skatteandel på 40 pst. 

Deflator 
l presentasjonen av kommuneopplegget i kommuneproposisjonen/statsbudsjettet fokuseres det på 
reelle endringer i kommunesektorens inntekter. Dette innebærer at man i statsbudsjettet 
prisjusterer kommunesektorens inntekter for anslått lønnsvekst og anslått prisvekst på 
varer/tjenester før man legger til realveksten. Deflatoren for kommunesektoren utarbeides i 
Finansdepartementet (FIN) i forbindelse med statsbudsjettet. Deflatoren består av en delindeks for 
lønnsvekst og en delindeks for kjøp av varer og tjenester. Lønnsvekst teller knapt 2/3 av deflatoren. 
Andelen har vært stabil over tid. 

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren: 

• Rentekostnader
• Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten.

Dersom pensjonskostnadene øker mer (eller mindre) enn lønnsveksten, fanges ikke dette
opp av budsjettdeflatoren.

• Demografikostnader

Disse kostnadselementene må dekkes av veksten i frie inntekter. 

2016: Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2016 legges det til grunn en pris- 
og lønnsvekst i kommunal sektor på 2,7 pst. Dette bygger bl.a. på et lønnsvekstanslag på 2,7 pst. i 
2016. Kommunesektoren er kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 2,7 pst. innenfor de 
foreslåtte inntektsrammer for 2016.  

Særskilte satsninger 

Ut over vekst i frie inntekter, foreslås det satsninger i statsbudsjettet som berører kommunene: 

Helse og omsorg 

I tillegg til satsingen på rusomsorgen og helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom kommunenes 
frie inntekter foreslår regjeringen: 

• Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser: Det foreslås en tilsagnsramme på 4,1 mrd.
kroner til 2 500 heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig i 2016.

• Dagtilbud til demente: Regjeringen vil fremme forslag til endring av helse- og
omsorgstjenesteloven slik at kommunene fra 1. januar 2020 får plikt til tilby
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dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Det legges opp til en utbygging 
av tilbudet fram mot 2020. Det bevilges 71,3 mill. kroner på øremerket post på HODs 
budsjett i 2016. Dette vil legge til rette for 1 200 nye plasser.  

• Flere psykologer i kommunene: Regjeringen varslet i primærhelsetjenestemeldingen at den
vil innføre lovkrav om psykologkompetanse i norske kommuner fra 2020. For å bidra til
forsterket rekruttering fram til psykologkompetansekravet trer i kraft, foreslås det å legge
om det eksisterende rekrutteringstilskuddet til et flatt årlig tilskudd på 300 000 kroner per
psykologårsverk som rekrutteres fra 2016. Det bevilges 145 mill. kroner til dette i 2016.
Tilskuddet gir rom for inntil 150 nye psykologårsverk i 2016.

• Øyeblikkelig hjelp: Kommunene har fra 1. januar 2016 en plikt til å sørge for øyeblikkelig
hjelp døgnopphold for pasienter med somatiske sykdommer. Som følge av dette foreslås det
å overføre 1 206,6 mill. kroner til rammetilskuddet til kommunene.

Ressurskrevende  tjenester 
Formålet med toppfinansieringsordningen er å sikre at tjenestemottakere som krever stor 
ressursinnsats fra det kommunale tjenesteapparatet, får et best mulig tilbud uavhengig av 
kommunens økonomiske situasjon. l 2016 får kommunene kompensert 80 pst. av egne netto 
lønnsutgifter til helse- og omsorgstjenester ut over et innslagspunkt på 1 081 000 kroner.  

Barnehage  
0,4 mrd. kroner av veksten i frie inntekter er knyttet til et mer fleksibelt barnehageopptak. Dette 
tilsvarer helårseffekten av bevilgningen i 2015-budsjettet.  Satsingen utgjør med dette nærmere 750 
mill. kroner. 

Bevilgningen over Kunnskapsdepartementets budsjett knyttet til økt kompetanse og kvalitet økes 
med 160 mill. kroner i 2016. Disse midlene skal blant annet gå til arbeidsplassbasert 
barnehagelærerutdanning og til lokale tiltak for å styrke det pedagogiske arbeidet i barnehagen. 

Videre er det bevilget 10 mill. kroner over rammetilskuddet for å legge til rette for at kommunene 
kan styrke sitt informasjons- og rekrutteringsarbeid for å øke barnehagedeltakelsen for barn fra 
familier med lav inntekt og/eller minoritetsspråklig bakgrunn.  

Fra 2016 får ikke-kommunale barnehager den samme finansieringen som kommunale barnehager 
(dvs. 100 pst av tilskuddet til tilsvarende kommunale barnehager). Kommunene kompenseres ved en 
økning i rammetilskuddet på 180 mill. kroner. 

Det gjøres endringer i forskriften om finansiering av ikke-kommunale barnehager for å gi bedre 
samsvar mellom reelle utgifter og tilskuddet fra kommunen. Endringene er først og fremst knyttet til 
pensjons- og kapitalutgifter. Dette gir isolert sett en innsparing på 338 mill. kroner som trekkes ut av 
rammetilskuddet. 

Skole 

Som en del av regjeringens realfagsstrategi foreslås det å øke timetallet i naturfag med én uketime 
på 5.-7. trinn fra høsten 2016. Kommunene kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 
77,6 mill. kroner. 
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Kompetansesatsingen i skolen fortsetter på samme nivå.  I løpet av to år har regjeringen nesten 
tredoblet antallet plasser i videreutdanning for lærere, og i 2016 vil over 5 000 lærere få tilbud om 
videreutdanning.  

Det foreslås å øke lærlingtilskuddet til lærebedrifter med ytterligere 2 500 kroner per kontrakt i 2016. 
Dette er en del av regjeringens satsing for å motvirke ungdomsledighet. Med dette er tilskuddet økt 
med 12 500 kroner under denne regjeringen. Fylkeskommunene kompenseres med 50 mill. kroner. 

Regjeringen foreslår en investeringsramme på 1,5 mrd. kroner i rentekompensasjonsordningen for 
skole- og svømmeanlegg i 2016. Med dette forslaget er hele investeringsrammen på 15 mrd. kroner i 
den åtteårige ordningen som ble innført i 2009, faset inn i budsjettet. 

Flyktninger og integrering 
Det har vært en kraftig økning i antall asylsøkere til Europa. Dette har også ført til en stor økning til 
Norge. Regjeringen har derfor lagt fram  forslag om tilleggsbevilgninger i 2015 som følge av et økt 
antall asylsøkere sammenlignet med hva som ligger til grunn for gjeldende budsjett. 

• Politiet får 50 millioner for å øke kapasiteten knyttet til registrering av nye asylsøkere til
Norge.

• UDI styrkes med 5 mill. kroner
• Vergemålsordningen styrkes med 3 mill. kroner
• Bevilgningen til enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre økes med 65 mill. kroner
• Tilskudd til utleieboliger økes med 50 mill. kroner
• Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) styrkes

med 5 millioner kroner.

I budsjettet for 2016 vil regjeringen: 

• Styrke integreringstilskuddet med 50 mill. kroner til et ekstratilskudd til kommuner ved
bosetting av flyktninger. Kriteriet for å få tilskudd er at kommunen i 2016 bosetter flere enn
de ble anmodet om i 2015. Tilskuddet blir utbetalt med 50 000 kroner for hver person
kommunen bosetter utover dette i 2016.

• Styrke det særskilte tilskuddet for bosetting av enslige, mindreårige flyktninger med 25 mill.
kroner. Særskilt tilskudd blir utbetalt til kommunene når enslige, mindreårige flyktninger blir
bosatt. Satsen foreslås økt fra 191 300 kroner i 2015 til 207 000 kroner i 2016.

Som følge av den store økningen i antallet asylsøkere siden sommeren, har regjeringen også varslet 
at den vil legge fram en tilleggsproposisjon for 2016-budsjettet i løpet av høsten. 

Styrke kommuner med store investeringsbehov 

Kommuner med høy befolkningsvekst vil ha utfordringer i å tilpasse tjenestetilbudet til en voksende 
befolkning.   

Regjeringen har nå senket terskelen for å motta veksttilskudd. I 2015 måtte kommunene ha en 
befolkningsvekst på 1,6 prosent før de mottok tilskudd, i 2016 senkes terskelen til 1,5 prosent. 
Endringene skal styrke vekstkommunenes mulighet til å levere gode tjenester til innbyggerne. 
Tilskuddet prisjusteres fra 55 000 kr i 2015 til 56 485 kr per innbygger utover vekstgrensen i 2016. 

Befolkningsveksten har vært noe lavere i 2015 enn i året før. Færre kommuner vil derfor motta 
veksttilskudd i 2016 (64 kommuner) enn i 2015 (68 kommuner).  
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Småkommunetilskuddet holdes nominelt uendret i 2016. 

Tiltakspakke for økt sysselsetting 

I statsbudsjettet for 2016 vil Regjeringen prioritere tiltak som fremmer arbeid, aktivitet og omstilling. 
Det er en særlig utfordring at mange nå mister jobben i de næringer og fylker som berøres sterkest 
av den lave oljeprisen. Som en del av budsjettet legger Regjeringen fram en særskilt tiltakspakke for 
økt sysselsetting på i alt 4 mrd. kroner. De særskilte tiltakene i denne pakken vil være midlertidige og 
er innrettet slik at de lett skal kunne reverseres. Tiltakene skal fremme økt sysselsetting på kort sikt, 
samtidig som regjeringen legger til rette for en langsiktig omstilling av norsk økonomi.  

Som ledd i tiltakspakken foreslår Regjeringen et engangstilskudd på 500 millioner kroner til 
vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommuner. Midlene vil bli fordelt med likt 
kronebeløp per innbygger uten søknad. Midlene kommer i tillegg til veksten i kommunenes 
inntekter. 

Kommunereform 
De nyvalgte kommunestyrene har frist til 1. juli 2016 med å gjøre vedtak. 
Fylkesmennene skal oppsummere og gi tilråding om kommunestrukturen høsten 2016 og regjeringen 
skal fremme proposisjon om ny kommunestruktur våren 2017. 
En samlet lovproposisjon om nye oppgaver til større kommuner legges fram for Stortinget våren 
2017. 

Regjeringen har også satt i gang et arbeid med en generell gjennomgang av den statlige styringen av 
kommunene, med sikte på å redusere detaljstyringen. Resultatet av gjennomgangen vil bli presentert 
for Stortinget våren 2017. 

Kommunene i Nordland 

Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016 
Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,3 prosent 
(fra anslag på regnskap for 2015). Kommunene i Nordland anslås samlet sett å få en nominell vekst i 
de frie inntektene på 3,9 prosent.  

I Nordland har 8 av 44 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst 
vekst har Træna kommune med 6,5 prosent, mens Røst kommune har lavest vekst med 0,7 prosent. 
Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2015. 

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på 
kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan 
påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune.  

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov 
Sett under ett hadde kommunene i Nordland i 2014 utgiftskorrigerte frie inntekter på 102 prosent av 
landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i 
utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer 
betraktelig mellom kommunene. I Nordland hadde 40 av 44 kommuner utgiftskorrigerte frie 
inntekter som var høyere enn eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i 
mellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, 
veksttilskudd og skjønnstilskudd. 
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Finansielle indikatorer 
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når 
alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan 
enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske 
beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid 
ligge på om lag 1¾ prosent av driftsinntektene for kommunene samlet. 

Kommunene i Nordland hadde i 2014 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 0,0 prosent av 
driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene, inkludert Oslo, var 1,3 prosent. 

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån 
(videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler og er et uttrykk for den gjelden som må dekkes av 
kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Nordland hadde i gjennomsnitt 57 927 kroner per 
innbygger i netto lånegjeld i 2014. Landsgjennomsnittet var 54 588 kroner per innbygger. 
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Kapittel 4 Økonomiplan 2016-2019 
Prinsipper

Hemnes kommune er pålagt å budsjettere etter prinsippene nedfelt i kommunelovens § 44, 45, 46 
og 47. Kommunaldepartementet har utarbeidet følgende forskrifter som gir føringer for kommunal 
budsjettprosess og hvordan det økonomiske handlingsrommet skal beregnes. 

Forskrift om årsbudsjett 

Forskrift om årsregnskap og årsberetning 
Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner 
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier 
Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning 

De kommunale forskrifter baserer seg på det såkalte anordningsprinsippet. Dette prinsipp tilsier at 
regnskapet og budsjett skal belastes og godskrives med utgifter og inntekter det året de oppstår. 

Hovedprinsippene for årsbudsjett og økonomiplaner som følger: 

1. Årsbudsjett skal være i balanse.
Alle inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger skal være endelig disponert eller avsatt til bruk i
senere budsjetter. Pliktige avsetninger og fordeling av underskudd skal være dekket inn Over-
/underskudd i særregnskapet skal tas hensyn til
2. Alle investeringer skal være finansiert.
3. Det er ulovlig å budsjettere med underskudd.
4. Årsbudsjettet er en bindende plan.
5. Formannskapet innstiller budsjettsaken til kommunestyret.
Dette gjelder årsbudsjett, økonomiplan og senere endringer og konsekvensutredninger.
Det er ikke krav om enstemmighet. Alternative forslag kan fremmes, men alle krav skal være
fullstendig, jf. balansekrav og krav til inndekking.
6. Forslaget som er framsatt og stemt over i formannskapet skal legges ut til offentlig ettersyn før
kommunestyrets behandling.
7. Minstekravet til ettersyn er 14 dager.
8. Årsbudsjett og økonomiplan skal vedtas innen januar.
9. Fylkesmannen foretar lovlighetskontroll av budsjettet.
10. Dersom kommunestyret har vedtatt å fastsette et budsjett uten at alle utgifter er dekket, utløser
dette en betinget kontroll. Det samme gjelder dersom en har vedtatt å fordele underskudd over
flere år, eller at en ikke følger vedtatt inndekningsplan.
11. Hvis kommunen er underlagt betinget kontroll skal departementet godkjenne låneopptak og
langsiktige leiekontrakter. I tillegg har kommunen plikt til å informere omverdenen om situasjonen.
12. Årsbudsjettet skal foreligge som dokument 15. januar budsjettåret.
13. Økonomiske oversikter skal sendes fylkesmannen senest 1. mars.
14. Budsjettendringer kan ikke foretas etter utløpet av budsjettåret.
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Budsjettplakaten 

1. Løpende utgifter kan kun finansieres av løpende inntekter.

2. Engangsinntekter kan ikke finansiere løpende utgifter.

3. Driftsinntektene må minimum dekke netto finansposter og pliktige avsetninger.

4. Det er ikke tillatt å låne til drift.

5. Sparepenger bør ikke brukes til drift.

6. Kapitalfond kan kun finansiere investeringer

7. Budsjettårets driftsmidler kan finansiere investeringer

8. Selvkostområdene påvirker ikke budsjettbalansen

9. Utgifter som finansieres av øremerkede midler må budsjetteres etter
forsiktighetsprinsippet. 

10. Inntektene bør indeksreguleres i samme takt som utgiftene.

11. Fullstendighetskravet i kommuneloven ved forslag om budsjettendring er:

a. realistisk budsjett

b. inndekning/finansiering

c. realistiske driftskonsekvenser ved investeringer

d. finansielle konsekvenser av investeringer

12. Bruk av fond reduserer renteinntektene i driftsbudsjettet

13. En investering er en anskaffelse av eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk og som er
av vesentlig verdi.

Med varig eie menes økonomisk levetid på minimum 3 år.

Med vesentlig verdi menes minimum kr 100.000.
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Kapittel 4.1 Budsjettskjema 1A Drift 

 

Budsjettskjema 1A - drift Note B 2015 B 2016 B 2017 B2018 B 2019
Skatt på inntekt og formue 1 -115 482 -116 303 -115 873 -115 873 -115 873
Ordinært rammetilskudd 2 -148 622 -152 479 -152 479 -152 479 -152 479
Skatt på eiendom 3 -58 494 -58 494 -58 494 -58 494 -58 494
Andre direkte eller indirekte skatter 4 -32 635 -27 589 -27 516 -28 131 -28 527
Andre generelle statstilskudd 5 -2 810 -2 605 -2 464 -2 321 -2 239
Sum frie disponible inntekter -358 043 -357 470 -356 826 -357 298 -357 612
Renteinntekter og utbytte + kalkulatoriske 6 -12 650 -13 566 -13 566 -13 566 -13 566
Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 0 0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 7 11 862 8 772 8 161 8 320 9 607
Tap finansielle instrument 0 0 0 0
Avdrag på lån 8 17 899 18 385 20 033 21 306 22 263
Netto finansinnt./utg. 17 111 13 592 14 628 16 061 18 304
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 9 5 137 0 0 0 0
Til ubundne avsetninger 10 0 509 509 509 509
Til bundne avsetninger 11 0 9 842 9 842 9 842 9 842
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 0 0 0 0 0
Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 0
Bruk av bundne avsetninger * 11 -100 -9 842 -9 842 -9 842 -9 842
Netto avsetninger 5 037 509 509 509 509
Overført til investeringsregnskapet 12 188 0 1 500 2 500 2 500
Til fordeling drift -335 707 -343 369 -340 189 -338 229 -336 299
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 335 707 343 369 340 189 338 229 336 299
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 0 0 0 0

Kap 1.7 Pensjon 13 4 427 6 088 6 088 6 088 6 088
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Kapittel 4.2 Budsjettskjema 1B Drift 

Budsjettskjema 1B Note B2015 B2016 B2017 B2018 B2019
Politisk virksomhet 1 3 323 2 811 2 876 2 818 2 858
Fellesutgifter 2 13 901 15 007 12 442 10 009 8 965
Sentrale støttetjenester 3 13 889 15 745 15 659 15 604 15 584
Kirke og trossamfunn 4 3 292 3 373 3 373 3 373 3 373
Næring 5 2 430 2 450 2 450 2 450 2 450
Skolene 6 69 586 69 300 69 341 69 732 67 938
Barnehagene 7 35 142 34 429 33 967 33 925 33 925
Kultur 8 2 994 2 883 2 926 2 966 2 982
Teknisk 9 40 061 41 694 42 633 43 194 44 117
Helse 10 18 751 21 937 21 986 21 986 21 986
Barnevern 11 15 961 15 962 15 934 15 934 15 934
NAV 12 9 509 9 170 9 260 8 895 8 845
Omsorg 13 111 296 114 698 113 430 113 430 113 430
Netto rammer per enhet 340 135 349 457 346 277 344 317 342 387
Pensjon 4 427 6 088 6 088 6 088 6 088
Sum fordelt til drift (skjema 1A) 335 707 343 369 340 189 338 229 336 299
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Kapittel 4.3 Hovedoversikt drift

R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 

Brukerbetalinger -16 973 -16 995 -16 458 -16 458 -16 458 -16 458
Andre salgs- og leieinntekter -57 469 -51 943 -48 532 -48 459 -49 074 -49 470
Overføringer med krav til motytelse -40 745 -16 383 -16 292 -16 192 -16 167 -16 167
Rammetilskudd -152 137 -148 622 -152 479 -152 479 -152 479 -152 479
Andre statlige overføringer -5 815 -5 542 -12 933 -14 368 -11 907 -9 786
Andre overføringer -7 043 50 50 50 50 50 
Skatt på inntekt og formue -77 711 -85 670 -86 490 -86 060 -86 060 -86 060
Eiendomsskatt -56 910 -58 494 -58 494 -58 494 -58 494 -58 494
Andre direkte og indirekte skatter -38 917 -39 425 -39 465 -39 465 -39 465 -39 465
SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -453 722 -423 024 -431 094 -431 926 -430 055 -428 330
Lønnsutgifter 246 329 240 067 250 917 251 308 249 096 246 189 
Sosiale utgifter 41 480 50 385 50 478 49 986 49 752 49 640 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 57 788 53 193 60 909 52 681 51 191 50 788 
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 19 097 19 715 22 714 22 590 22 558 20 933 
Overføringer 42 879 39 934 38 154 41 360 40 300 40 300 
Avskrivninger 21 683 22 660 23 726 23 726 23 726 23 726 
Fordelte utgifter -1 846 -3 992 -4 046 -4 046 -4 046 -4 046
SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 427 409 421 961 442 851 437 605 432 577 427 530 
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) -26 312 -1 063 11 758 5 679 2 522 -800
Renteinntekter, utbytte og eieruttak -9 055 -5 976 -5 826 -5 826 -5 826 -5 826
Mottatte avdrag på utlån -74 -155 -145 -95 -95 -95
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -9 128 -6 131 -5 971 -5 921 -5 921 -5 921
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 11 833 11 115 8 225 7 964 8 123 9 409 
Avdrag på lån 16 712 17 899 18 385 20 033 21 306 22 263 
Utlån 550 115 105 105 75 75 
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 29 095 29 129 26 715 28 102 29 504 31 748 
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 19 967 22 998 20 744 22 181 23 583 25 827 
Motpost avskrivninger -21 683 -22 660 -23 726 -23 726 -23 726 -23 726
NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -28 028 -725 8 776 4 134 2 379 1 301 
Bruk av disposisjonsfond 0 0 -3 959 -817 -377 0 
Bruk av bundne fond -5 414 -4 759 -15 327 -15 327 -15 012 -15 012
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -5 414 -4 759 -19 286 -16 144 -15 389 -15 012
Overført til investeringsregnskapet 0 188 0 1 500 2 500 2 500 
Dekning av tidligere års merforbruk 5 137 5 137 0 0 0 0 
Avsetninger til disposisjonsfond 4 677 100 609 609 609 1 310 
Avsetninger til bundne fond 23 628 60 9 902 9 902 9 902 9 902 
SUM AVSETNINGER (K) 33 442 5 484 10 511 12 011 13 011 13 711 
REGNSKAPSMESSIG MER-MINDRFORBRUK (L=I+J-K) 0 0 0 0 0 0 
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Kapittel 4.4 Noter til budsjettskjema 1A 

Alle tall i dette kapittelet er i hele 1 000 kroner med mindre annet er spesifisert 

Note 1 & 2 – Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd 

Skatt og rammetilskudd er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016.  Skatteinntekter 
og inntektsutjevning for den enkelte kommune fastsettes ikke i statsbudsjettet.    Det er ikke lagt inn 
egne anslag for skatteinntekter og befolkningsutvikling. Skatt og rammetilskudd er for 2016 er 
videreført i hele planperioden.  

For 2016 bygger alle tall på en kommunal lønns- og prisvekst (deflator) oppgitt i statsbudsjettet til 2,7 
prosent. Alle tall fremover i perioden (2016-2019) er i 2019 priser.  Endringer i inntekter og utgifter i 
planperioden skyldes derfor ikke pris eller utgiftsvekst men volum eller aktivitetsendringer. 

På grunn av endringer i oppgavefordeling, regelendringer, nye oppgaver og innlemming av 
øremerkede tilskudd korrigeres rammeoverføringene til kommunene.  Hvor mye rammeoverføringen 
blir endret (økt eller redusert) beregnes ikke for hver enkelt kommune 

For informasjon om særskilte satsninger i statsbudsjettet vises til kapittel 3 Rammebetingelser. 
Beløpene som er lagt inn som særskilte satsninger er samlede bevilgninger til alle kommuner.   

Saker med særskilt fordeling til Hemnes kommune 2015: 

• Helsestasjon og skolehelsetjeneste kr 560 000 
• Utdanning brannpersonell kr 137 000 

Fordeling av frie inntekter er til styrkning av helstasjons-, skolehelsetjenesten og jordmortjenesten er 
basert på innbyggere i alderen 0-19 år. 

Frie midler til utdanning av brannpersonell er lagt inn rammeoverføringen for å øke utdanning av 
deltidsbrannpersonell. 

Midlene som kommunen får over rammetilskuddet til ulike formål er kommunen ikke forpliktet til å 
disponere – krone for krone – til de formålene de er gitt.  Rammeoverføring er frie midler og 
oppgaver kan løses på ulike måter til ulike kostnader 

SKATT OG RAMME B2016 B2017 B2018 B2019
Skatt på inntekt 116 303 115 873 115 873 115 873
Rammetilskudd 152 479 152 479 152 479 152 479
Sum 268 782 268 352 268 352 268 352
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Note 3 – Skatt på eiendom 

Det mest av eiendomsskatten i Hemnes kommune kommer fra kraftverk. 

Verdien på kraftverkene beregnes årlig.  Kommunen mottar opplysninger om grunnlaget for 
eiendomsskatt på kraftverk i september/oktober.   

Skattegrunnlaget kan ikke være lavere eller høyere enn henholdsvis 0,95 kroner per kWh og 2,74 
kroner per kWh av anleggets gjennomsnittlige produksjon over en periode på sju år (minimums- og 
maksimumsreglene).  

Ligningsverdien varierer derfor med produksjonen utjevnet over 7 år. Makstaket ble sist justert for 
skatteåret 2013 og har deretter ikke vært oppjustert for årlig for prisvekst. Dette innebærer derfor en 
indirekte inntektsreduksjon pr. år tilsvarende prisstigningen inntil makstaket evt. justeres på nytt 

Skatteverdien på småkraftverk vil avta årlig i takt med avskrivinger. 

Det er ikke innarbeidet eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer i budsjett og økonomiplanen 
2016-2019.  Forventet inntekten i 2016 er videreført i planperioden. 

Grunnlag og beregning 

Oppgaven over eiendomsskattegrunnlaget for kraftverkene i 2016 er mottatt men inneholder feil. 

Kommunen har derfor 21. oktober 2015 kontaktet skatteetaten og bedt om at følgene feil i 
eiendomsskattegrunnlaget blir rettet opp: 

• Hemnes sin andel av Rana kraftverk ca. 7 prosent er falt ut
• Leirelva og Tverråga kraftverk er satt til verdi kr 0.  Begge er i drift og skal verdsettes.

Forutsatt at kommunen får medhold blir eiendomsskattegrunnlag og eiendomsskatten slik: 

EIENDOMSSKATT B2016 B2017 B2018 B2019
E-skatt verker og bruk 58 949 58 949 58 949 58 949
E-skatt bolig og fritids. 0 0 0 0
Sum 58 949 58 949 58 949 58 949
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Beregning eiendomsskatt 2016 (hele kroner) 

Note 4 – Andre direkte og indirekte skatter 

Denne noten omhandler konsesjonskraftsalg, konsesjonsavgifter samt refusjon av merverdiavgift i 
driftsbudsjettet. 

Konsesjonskraftsalg: 

Kommunen inngår avtaler om salg av konsesjonskraft til fastpris for 1 år av gangen.  

Inntekten fra konsesjonskraftsalg vil variere fra år til år.  

Hvor mye kraft som kan selges avhenger av forbruket til alminnelig forsyning i kommunen.  

Grunnlag og beregning 

Stipulering av inntekten fra konsesjonskraftsalg bygger på følgende forutsetninger: 

Prognosen for forbruk til alminnelig forsyning for 2016 er 94,9GWh.  

Kommunekraft mener at «Forward» priser fra Nasdaq med påslag ½ øre kWh (merverdi for 
konsesjonskraft) gir beste prognoser for forventet kraftinntekter i perioden 2016-2019.   

Forward priser er hentet fra Nasdaq 14.oktober 2015 er benyttet ved beregning av inntekten fra salg 
av konsesjonskraft.  Salgsprisen oppgis i Euro.  Valutakursen var 9,26 kroner per euro. 

E-skattegr.lag E-skatt E-skattegr.lag E-skatt

Statkraft 7 218 689 075 50 530 824 7 463 280 182 52 242 961
Småkraft (Urlandåga) 10 495 000 73 465 10 741 000 75 187
Småkraft (Reinåga) 31 567 000 220 969 50 127 000 350 889
Helgeland småkraft 33 749 000 236 243 0
Lifjellkraft (Gåsvasselva) 9 058 000 63 406 8 836 000 61 852
Leirskarkraft 0
Mølnbekken 18 764 000 131 348
Kjensvatn 281 931 000 1 973 517 0
Leirskarkraft (Leirelva) 54 553 000 381 871 54 553 000 381 871
Leirskarkraft (Tverråga) 31 375 000 219 625 31 375 000 219 625
Kangsliåga 32 953 000 230 671

Sum 7 671 417 075 53 699 920 7 670 629 182 53 694 404
Verker og bruk 4 100 000 4 100 000
Andre næringseiendommer 700 000 700 000

58 500 000 58 494 404

B2015 B 2016

KONSESJONSKRAFT B2016 B2017 B2018 B2019
Salgssum 20 915 20 774 21 389 21 785
Kjøpesum -13 310 -13 310 -13 310 -13 310
Netto inntekt 7 605 7 464 8 079 8 475
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Hemnes kommune innhenter tilbud og selger konsesjonskraften for 2016 den 19.november 2015.  
Salget gjennomføres med bistand av Kommunekraft og sammen med Rana, Hattfjelldal og Grane 
kommuner. 

Budsjettdokumentet blir oppdatert når salget er gjennomført. 

Rettsaker 

Kommunen har i løpet av 2015 inngått forlik med DnB angående lån til finansplasseringer.  Dermed 
vil det ikke påløpe utgifter til en rettssak om dette forhold.  Imidlertid vil kommune i løpet av 2016  
bli involvert i en ankesak angående profesjonsansvarsforsikring til Terra.   

På nåværende tidspunkt har kommunen ikke budsjettgrunnlag for å stipulere utgifter til dette.  
Ettersom forlik er inngått med DnB er utgifter til rettsaker redusert med kr 200 000 i 2016. 

Avtalt rente 

Forlik med Dnb og tilbakebetaling av deler av hovedstolen i 2015 medfører at det ikke er behov for å 
budsjettere med renteutgifter til lån hos DnB.  Renteutgiften var for 2015 budsjettert til kr 1 000 000 
men senere redusert til kroner null (budsjettregulering, drift). 

FORWARD PRISER NASDAQ  14.10.201
Euro 
9,26 EURO B2016 B2017 B2018 B2019

ENOYR-16 23,8 22,04
ENOYR-17 23,1 21,39
ENOYR-18 23,8 22,04
ENOYR-19 24,25 22,46

22,04 B2016 B2017 B2018 B2019
Pris salg konsesjonskraft 22,04 21,89 22,54 22,96
Pris kjøp konsesjonskraft 10,7 10,7 10,7 10,7
Innmating 3 156 3 156 3 156 3 156
Alminnelig forbruk (kwh) 94 900 94 900 94 900 94 900

Salgsum 20 915 20 774 21 389 21 785
Kjøpesum -10 154 -10 154 -10 154 -10 154
Innmating -3 156 -3 156 -3 156 -3 156
Sum konsjonskraftsalg 7 605 7 464 8 079 8 474

FASTPRISAVTALE

RETTSAK B2016 B2017 B2018 B2019
Juridiske utgifter 500 150 150 150

Sum utgift 500 150 150 150
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Konsesjonsavgift 

Konsesjonsavgifter skal gi kommunen erstatning for generelle skader og ulemper som ikke 
kompenseres på annen måte. Alle konsesjonsavgifter, renter og annen avkastning skal tas til inntekt 
for kraftfondet og må disponeres i samsvar med vedtektene. 

Hovedformålet med bruken av kraftfondsmidlene er å fremme næringsetablering. 

· bedriftsstøtte
· tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen
· stedsutvikling
· utviklingsarbeid m.m.

Fondsmidlene kan ikke nyttes til å dekke løpende drift av kommunen bortsett fra renter og avdrag på 
investeringer som er gjort i tråd med fondets formål. Unntak er også avlønning av næringssjef eller 
tilsvarende forvalter av fondet. 

Vedtektene til konsesjonsavgiftsfondet er revidert i 2015. 

Konsesjonsavgiften mottar kommunen fra fire kraftverk (Bjerka, Nedre Røssåga, Øvre Røssåga, Rana) 
Det foretas ny deling av konsesjoner hvert tiende år og indeksregulering hvert femte år. Tidspunktet 
for regulering varerier fra konsesjon til konsesjon.   

Kommunen mottar konsesjonsavgiften i desember.  

Konsesjonsavgiften avsettes til bundet driftsfond og hentes inn påfølgende år.  Konsesjonsavgiften 
benyttes til renter og avdrag på lån tatt opp til investeringer. 

Merverdiavgiftsrefusjon 

Merverdiavgiften på det meste av driftsutgiftene får kommune refundert.  Merverdiavgiftsrefusjonen 
drift anslås ut fra erfaringstall.   

Merverdiavgift på investeringer inngår i investeringsbudsjettet. 

K.AVGIFT B2016 B2017 B2018 B2019
Konsesjonsavgift 9 652 9 652 9 652 9 652
Avsatt til fond -9 842 -9 842 -9 842 -9 842
Bruk av fond 9 842 9 842 9 842 9 842

MERVERDIAVG B2016 B2017 B2018 B2019
Mva.ref drift 10 400 10 400 10 400 10 400
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Note 5 – Andre generelle tilskudd 

Grunnskolereform G97,utd.dir. 
Kommunen mottar kompensasjon for merutgifter til investering i skolebygg i forbindelse med 
skolestart for seksåringer, innført 1997. Grunnlag for tilskuddet er investeringer på kr 5 236 000. 
Tilskudd beregnes over 20 år som serielån med kvartalsvis utbetaling. 

Rentekompensasjon, husbanken  
Kommunen får utbetalt rentekompensasjon for investeringer til opprustning av skoleanlegg.  
Grunnlag for beregningen er en investeringsramme på 14,8 millioner.  Prosjektet ble ferdigstilt i 
2004. Rentekompensasjon beregnet over 20 år med avdragsfrihet i 4 år og flytende rente.  
Inntektsanslag hentet fra Husbankens (Drammen). 

Rentekompensasjon, omsorg 
Kommunen får kompenasjonstilskudd for omsorgsboliger, psykiatriboliger og sykehjem. Boligene ble 
ferdigstilt 2007. Inntektsanslag hentet fra Husbanken. Tilskuddet gis for 42 oms. boliger + 34 
sykehjemsplasser. 

Rentekompensasjon, kirkebygg 
Det gis rentekompensasjon ved istandsetting og restaurering av kirkeinventar og utsmykning med 
antikvarisk verdi.  Beregningsgrunnlaget for rentekompensasjon er påløpte kostnader inklusive 
moms.  Kompensasjon tilsvarer renten for serielån i Husbanken med 20 års løpetid inklusive 5 år 
avdragsfri periode og med den til enhver tid gjeldende rente.  Rentekompensasjon utbetales kun til 
kommuner.   Det budsjetteres med rentekompensasjon for Korgen og Bleikvassli kirke. Inntektsanslag 
hentes fra Husbanken. 

I budsjett og økonomiplan er følgende rentekompensasjon innarbeidet. 

Note 6 – Renteinntekter og utbytte 

Renteinntekten på kommunens innskudd avhenger av gjennomsnittlige innskudd og 
innskuddsrenten. Det utarbeides ikke likviditetsbudsjett og inntekter er derfor vanskelig å anslå.  
Forliket med DnB medført betydelig mindre utbetaling enn forventet.  Renten fra ansvarlig lån ble 
tidligere inntektsført i investeringsbudsjettet men blir nå budsjettert som driftsinntekt.  Ytterligere 
rentenedgang forventes ikke.  Det er usikkerhet knyttet til inntektsanslaget.  

RENTEKOMP B 016 B2017 B2018 B2019
Omsorg /sykehj 1 781 1 755 1 729 1 703
Skoler 393 373 354 334
Kirke 200 201 201 201
Skole G67 231 134 37 0
Sum inntekt 2 605 2 464 2 321 2 239

RENTE B2016 B2017 B2018 B2019
Renteinntekt 2 900 2 900 2 900 2 900
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Utbytte 

Kommunen eier 6,99 % av aksjene i Helgelandkraft AS. Utbyttet har variert mer enn normalt de siste 
årene.  Selskapet har gitt tidligere gitt tilbakemelding om at utbyttet vil bli laver enn vi har sett i gode 
år.  Strømprisen påvirker inntjening og utbytte. 

Kommune har budsjetter med kr 3 550 i utbytte i gjeldede økonomiplan.  Utbyttet er redusert til det 
utbyttet kommunen mottok i 2015.   

Note 7 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 

Renter og avdrag er beregnet er beregnet ut fra rådmannens forslag til investeringer.  Rådmannens 
valg er i tråd med kommunestyret mål for prioriteringer, investeringsrammer og gjeld. 

Rentesats 

Følgende rentesatser er benyttet ved beregning av renteutgifter 

Kommunens har ett fastrentelån (134 millioner kroner) som forutsettes videreført når 
avtaleperioden utløper desember 2016.  Utover dette er det forutsatt låneopptak med flytende 
rente.   

Det er lagt til grunn at flytende rente vil være lav i det meste av økonomiplanperioden. På et 
tidspunkt vil renten stige og kommunen vil da måtte finne rom til økte renteutgifter i budsjett og 
økonomiplaner. 

Renteutgifter 

Basert på investeringsutgifter, finansiering og rentesatser er kommunens renteutgifter beregnet til: 

UTBYTTE B2016 B2017 B2018 B2019
Utbytte H.kraft 2 700 2 700 2 700 2 700

RENTESATS B2016 B2017 B2018 B2019
Flytende 1,65 % 1,65 % 1,65 % 2,00 %
Fast 2,35 % 1,82 % 1,82 % 1,82 %

RENTE B2016 B2017 B2018 B2019
Renteutgifter 8 175 7 194 8 073 9 360

038



Note 8 – Avdrag på lån 

Basert på investeringsutgifter, finansiering og rentesatser er kommunens renteutgifter beregnet til: 

Avdrag som belaster driften utgjør ca. 80 prosent samlede årlige avdrag.  

Nye investeringer som belaster driften er tilpasset avdrag og egen finansiering ved overføringer fra 
drift til investering slik at gjeld som belaster driften reduseres årlig tilsammen 7,1 millioner kroner i 
økonomiplanperioden. 

Note 9 – Til dekning av tidligere regnskapsmessig merforbruk 

Ved utgangen av 2014 er det akkumulerte merforbruk (underskudd) kr 20 547 508. 

Kommunestyret har i november 2015 vedtatt at resterende underskuddet skal dekkes inn i løpet av 
2015.  

Note 10 – Til ubundne avsetninger 

Avsetninger 
I tillegg avsettes det årlig kr 509 000 til disposisjonsfond for å ha til finansiering av amortisering av 
premieavvik. 

Bruk av og avsetninger til ubundne fond i enhetene inngår i nettorammen til enhetene og tas ikke 
med i oppstillingen av Budsjettskjema 1A drift 

Note 11– Til bundne avsetninger 

Avsetninger 
Konsesjonsavgiften med renter kr 9 842 000 avsettes til bundet fond. 

Bruk 
Fra konsesjonsavgiftsfondet brukes årlig forrige års avsetning kr 9 842 000. 

Bruk av og avsetninger til bundne fond i enhetene inngår i nettorammen til enhetene og tas ikke med 
i oppstillingen av Budsjettskjema 1A drift. 

Note 12 Overføring til investeringsbudsjett 

Overføring fra drift til investering i 2017 kr 1 500 000 og kr 2 500 000 i 2018 og 2019. 

AVDRAG B2016 B2017 B2018 B2019
Avdrag på lån 18 385 20 033 21 306 22 263
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Note 13 Premieavvik 

Årlig premieavvik fratrukket amortisering av tidligere års premieavvik (utgiftsføring av tidligere års 
inntekter) utgjør kr 6 088 000. 

Premieavviket vil overtid bli mindre enn amortisering av premieavvik og da belaste kommunens 
regnskap. 

For å møte denne framtidige situasjonen avsettes årlig kr 509 000 til disposisjonsfond. 
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Kapittel 4.5 Noter til skjema 1B 

Utgangspunktet for de økonomiske rammene for alle enheter er nettorammen for budsjett 2016 slik 
de er fastsatt i budsjett og økonomiplan 2015-2018.  I tillegg har enhetene fått økt rammene til 
finansiering av lønnsøkning og prisstigning. 

Note 1 Politisk virksomhet 

I forslag til budsjett for 2016 er nettorammen til personal og driftsutgifter kr 2 811 000. 

Ingen nye tiltak er innarbeidet i rammen utover normal oppdatering.  Bevilgning til valg er redusert 
og kontrollutvalg oppdatert.  Budsjettet er i hovedsak videreført med samme bevilgning som i 2015 
herunder kr 42 400 (Vennskapsarbeid), kr 10 200 (Eldreråd), kr 78 000 (Støtte politiske partier)  

Note 2 Fellesutgifter 

I forslaget til budsjett for 2016 er nettorammen til personal og driftsutgifter kr 15 659 000. 

På dette kapittelet budsjetteres utgifter til revisjon, kontrollutvalgssekretæriat, 
arbeidstakerorganisasjoner, lærlinger, felles driftsutgifter og reserverte tilleggsbevilgninger. 

Avtalen med ny revisor omfattet ikke revisjon av Hemnes kirkelige fellesråd, 3 menighetsråd/hus og 
Isfondet.  Budsjett til revisortjenester er derfor økt med kr 136 000. Netto utgifter til 
kontrollutvalgssekretæriat øker med kr 24 000 til kr 128 000. 

Bevilgning til lærlinger er ikke økt. 

Det er satt av kr 3 000 000 til reserverte tilleggsbevilgninger (generell reserve) for 2016 som øker til 
kr 4 000 000 i 2017-2019.  Budsjettposten «Til formannskapets disposisjon» er videreført med  
kr 50 000.  Tilskudd til frivillighetssentralen er også videreført med kr 212 900.  

Note 3 Sentral støttetjenester (SST) 

I forslag til budsjett for 2016 er nettorammen personal og driftsutgifter kr 15 745 000. 

Intern organiseringsprosess 

Det gjennomføres en intern prosess i SST der avdelingene Service, IKT, Økonomi og personal skulle 
organiseres i en felles stabsenhet. Målet med prosessen har vært å etablere styringssystem og 
rutiner slik at disse avdelingene fungerer sammen som en enhet under felles ledelse. Innenfor IKT 
innebærer det nye muligheter for automatisering, samordning og selvbetjening, som videre fører til 
reduksjon i manuelle oppgaver. Fram til nå har bl.a. alle søknadsprosesser og skjema vært 
gjennomgått med alle enhetene, og ca 15 skjema er å blitt digitalt tilgjengelig. Videre er enhetenes 
bruk av programvare gjennomgått, og hvilke behov enhetene har andre programvare som bidrar til 
en mer effektiv og rasjonell arbeidsutførelse. Dette er en satsing som pågår gjennom hele 
økonomiplanperioden. Rådmannen har lagt inn driftstiltak 24/7 Kommune gjennom hele 
økonomiplanperioden. 

Ved felles leder for SST, skal personalets kompetanse og erfaring utnyttes på en mer fleksibel måte, 
ved å tenke mer helhetlig i forhold til personal ressurser. Det har vært gjennomført interne endringer 
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i organisasjonsstrukturen blant de ansatte, med tanke på å utnytte personalets kompetanse på en 
bedre måte. Videre har det vært gjennomført fysiske samlokaliseringer av avdelinger for å kunne 
skape bedre forutsetning for arbeide fleksibelt og en bedre ressursutnyttelse. Dette være seg spesielt 
i forhold til å kunne takle uforutsette ting som sykefravær og større flkesibilitet i forhold til å 
håndtere «topper» innenfor de enkelte fagmiljø. 

Prosessen har vært gjennomført som en inkrementell innovasjon. Med dette menes at nye produkter 
eller tjenester bygger på eksisterende produkter og tjenester. Det har vært jobbet med å 
videreutvikle og optimalisere eksisterende teknologier og prosesser, for så å etablere nye og smarte 
løsninger.  

Organisasjonskartet for Stabsenheten er på plass til 31.12.15. samt leder for denne enheten. Den 
formelle prosessen avsluttes da og prosjektleder trer ut av prosjektet. Arbeidet videre for leder og 
enheten vil være gradvis å innarbeide disse nye løsninger og arbeidsformer, samt å videreutvikle 
kommunen i retning av 24/7 Kommune. Endringer tar tid. 

Tiltak innenfor egne rammer 

Stabsenheten (Service, IKT, regnskap/skatt, lønn/personal) viderefører dagens driftsnivå innenfor 
tildelte ramme.  

Stabsenheten har innenfor egne rammer finansiert den nye stillingen som enhetsleder for 
Stabsenheten.  

Kommunen vil gjennomføres en satsing på økt bruk av Digi-Post i 2016 innenfor egne rammer. Det vil 
i løpet av første halvår, kjøres en prosess med mål om at de ansatte er godt kjent med Digi-Post og 
har opprettet seg Digi-Post bruker,  Digi-Post er førstevalg ved ekspedering av post fra kommunen, 
og løsninger som «print og pakk» vil bli utredet. Videre gjennomføre en prosess ut mot innbyggerne, 
slik at kommunen har en befolkning der Digi-Post benyttes som postformidling. Resultatet for 
kommunen er en betydelig effektivisering sammenlignet med dagens «prosess», fra et brev blir 
ekspedert manuelt, utskrift, pakking og frankering. Det vil videre være en betydelig innsparing 
knyttet mot utgifter til porto. 

Driftstiltak 

I forhold til mål 1, Sentralstøttetjenester, har Rådmannen lagt inn driftstiltak som å legge til rette for 
bedre tilgjengelighet, 24/7 kommunen. For å imøtekomme dette målet må det iverksettes tiltak som 
gjør at kommunen kan utvikle gode digitale løsninger, samt oppgradere sin programvare. Dette er 
det tatt høyde for i Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan.  

I Rådmannens forslag er det også lagt inn innkjøp av ny skanner til kommunevalget i 2019. 

Kommunen skal videre effektivisere ved å redusere på papirflytting. Det er kjøpt inn i 2015 og skal 
kjøpes inn i 2016 programvarer som reduserer behov for bruk av papir, men øker bruk av digitale 
skjema. Dette er lagt inn i Rådmannens forslag.  
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Folkehelse 
Det er en feilbudsjettering i årets folkehelsebudsjett. Dette foreslås opprett bl.a. slik at deler av 
budsjettet kan brukes til å delfinansiere en stillingsressurs til å starte opp frisklivssentral; noe som 
ligger i avtalen med Nordland fylkeskommune. 

Investeringstiltak 

Service ved Sak/arkiv har ett investeringstiltak som er med i Rådmannens forslag til budsjett. 
Kommunen hadde tilsyn i juni 2012 hvor det ble avdekket avvik. Disse avvikene omhandlet bl.a. 
utskifting til selvlukkende dører med brannmotstandsevne. Disse utbedringene er lagt inn i 
økonomiplan og tas over flere år .  

IKT har et  nytt investeringstiltak som er med i Rådmannens forslag til budsjett. Det er utskifting av 
servere på Rådmanuset. Kommunen har i dag tre serveres om er passert 6 år, og disse burde vært 
skiftet ut etter 5 år. Kommunen får ikke lenger noen serviceavtale på disse.  

Utfordringer 

Kommunen har i dag 1,2 årsverk til skatt- arbeidsgiverkontroll oppgaver. Det vil bli en utfordring i 
løpet av første kvartal 2016, da en av de ansatte med disse oppgavene, slutter i jobben. Kommunen 
må da ta stilling til hvordan denne jobben skal løses videre. Det er mulighet for å tilsette ny ansatt, 
men opplæringstiden er lang, da fagområdet er veldig spesifikt. Alternativt kan man kjøpe denne 
tjenesten hos andre tilbydere. Denne løsningen vil ikke være mer kostnadskrevende.  

Note 4 Kirke og trossamfunn 

Forslag til budsjett for 2016 er nettorammen til driftsutgifter kr 3 373 000. 

Av dette utgjør driftstilskuddet til Hemnes kirkelige fellesråd kr 3 178 400.  Det er en økning med 
kr 81 200 eller 2,64 prosent opp fra B 2016. 

Øvrige utgiftsposter er uendret fra 2015. 

Note 5 Næring 

I forslaget til budsjett for 2016 er nettorammen til driftsutgifter kr 2 450 000. 

På dette kapittelet budsjetteres ungjobb (kr 300 000), turistinformasjon (kr 51 000), tilskudd til Hasvo 
(kr 1 440 000) og tilskudd bedrifter (kr 250 000).  Tilskudd Hasvo er økt med kr 20 000 lik utgiften 
kommunen betaler i 2015.     

Note 6 Enhet skole (Skole, kulturskole og fritidsklubbene) 

I forslaget til budsjett for 2016 er nettorammen til personal og driftsutgifter kr 69 300 000. 

Elevtallet i Hemnes kommune er nedadgående. 2011-2012 var elevtallet 571, det er i skoleåret 2016-
2017 beregnet til 519. På sikt vil det fallende elevtallet medføre lavere budsjettrammer og mindre 
handlingsrom for enheten. Utgangspunktet for budsjettet for enhet skole 2016 er økonomiplan 
2015-2018.  For enheten ligger det inne en rammereduksjon på 2, 497 million, samt enheten sin del 
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av utgiften (innsparing) på sykefravær på - 535 848.- Rammen er da redusert med 3 millioner fra 
2015. 

For å imøtekomme kommunes utfordringer og de økonomiske rammene er det fjernet vakante 
stillings prosenter ved musikkskolen (20 %) og ved Finneidfjord skole SFO (14%), det er redusert på 
kjøp av varer og tjenester, men den største reduksjonen ligger i redusert bemanning i skole fra og 
med 01.08.16 ( mellom 4- 6 stillinger ). I dette ligger det også et forslag på å flytte 5-7 klassetrinn fra 
Finneidfjord skole til Hemnes sentralskole. Dette gir fordeler innenfor drift skole og barnehage, men 
også lavere investerings budsjett for kommunen. 

- De nye tiltakene er knyttet opp mot elever som er fosterhjemsplassert i andre kommuner.
Det er nå 6 barn som har opplæring i andre kommuner. Dette er kostbart og genererer et
grunnbeløp (kommunens kostra-tall), pluss eventuelle kostnader til spesialundervisning.

- Elev som er skolebegynner ved Korgen sentralskole som har spesielle behov innenfor
undervisning og pleie.

- Behovet for økt kompetanse vil alltid være der, Staten dekker videreutdanning for 6 lærere
2015-2016, vi må dekke utgifter til bøker, semesteravgift, reise og opphold.

- Skoleskyss er en utfordring som genererer økte kostnader til skoleskyss. Her har det vært stor
prisstigning uten noen form for kompensasjon samt utfordringer av utvidet skyss tilbud pga.
delt foreldreansvar.

- Et tiltak er redusert kostnad rundt en elev som har hjemmeundervisning og ikke benytter
skolen som tidligere skissert.

Voksen- og flyktningeopplæringen er den delen som gir størst utfordringer i budsjettering, både på 
inntektssiden og utgiftssiden. Det var i juni 2015 bestemt at vi skal bosette flyktninger i Hemnes 
kommune og etter dette kom det melding om etablering av flyktningmottak på Bjerka. Synergien av 
disse to gjør det mulig å budsjettere voksenopplæringen i balanse, men det er mange 
usikkerhetsmomenter her. Inntektene varierer på hvor lenge flyktningene har vært i Norge, alder, 
grunnskoletilbud, voksenopplæring antall klasser osv. Det er grunnbeløp til dette, men det meste er 
variabler som endres etter overnevnte problemstilling.  

Den økonomiske fordelingen mellom skolene gjøres gjennom den vedtatt Møllebakkmodellen. Det vil 
bli gjort en detaljert omfordeling mellom skolene når elevgrunnlag og behov skolestart høst 2016 er 
avklart. Dette skal i utgangspunktet ikke ha noen innvirkning på rammen til enheten (nye ukjente 
behov vil kunne endre dette bildet). 

Note 7 Barnehagene 

I forslaget til budsjett for 2016 er nettorammen til personal og driftsutgifter kr 34 429 000.. 

Utgangspunktet for budsjettet 2016 er driftsnivået 1.1.2015. 

Budsjettrammen som er påvirket av nedgang i foreldrebetaling, endring i tilskuddsordningen til 
private barnehager og tillegg for pris og lønnsvekst, er i balanse. Enheten har uspesifiserte 
rammekutt på ca kr 115 000. 

Det ble i «bærekraftig utvikling» vedtatt å øke bemanningsnormen til 6,5 barn per ansatt, dette 
skulle gi en økt inntekt gjennom å tilby flere barn plass. Barnehagene har fortsatt ikke oppfylt 
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normen, fordi det ikke har vært nok antall barn ved opptakene. Gevinsten er likevel oppnådd fordi 
man har som en konsekvens av nedgangen i antall barn, redusert bemanningen og dritutgifter.  

Tilskudd til private barnehager: I 2015 ble tilskuddet til private barnehager økt på bakgrunn av 
omlegging av beregningsmåten, nye beregningsmetoder fra 2016 viser at budsjetteringen nå ligger 
for høyt, dette tas ned i 2016 og resten av perioden. 

Tiltak innenfor rammene 

Enhet barnehage har gjort vedtak om ekstraressurser fra 1.1.2016 på bakgrunn av sakkyndig 
vurderinger hjemlet i opplæringsloven § 5,7- til sammen 1 årsverk. 60 % i Bjerka barnehage, og 40% i 
Bleikvassli natur og gårdsbarnehage. Dette har enhet barnehage løst innenfor egne rammer.  

Etter hovedopptaket høst 2015 oppstod det et behov for å øke bemanningen med en pedagogisk 
leder i Finneidfjord barnehage. På grunn av overgang til skole for et ressurskrevende barn løses dette 
innenfor egne rammer. 

Tiltak for å balansere budsjettet 

Nedgang i antall barn har gjort det mulig å ta ned bemanningen. Dette har også ført til nedgang i 
enkelte driftsposter som inneholder nøkkeltall i forhold til antall barn. 

Driftstiltak 

I satsbudsbudsjettet for 2015 foreslo regjeringen å innføre en sosial profil på foreldrebetalingen i 
barnehagen gjennom et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling for familier med lav 
inntekt. Det ble foreslått en bevilgning på 112 millioner kroner for innføring av et nasjonalt 
minstekrav til redusert betaling, overført i rammebevilgning. Ordningen ble innført i to omganger, fra 
1. mai og fra 1. august. I 2015 har dette ført til en reduksjon av inntektene på kr 250 000 (helårstall)
for enhet barnehage, det vil være vanskelig å budsjettere nøyaktig for dette tapet. Tallet fra 2015 er
lagt inn som driftstiltak for hele økonomiplanperioden.

Ett av målene for budsjettet i enhet barnehage (mål 3), at barnehagen skal jobbe med skaperglede. 
Kulturskolen i Hemnes har tilbudt barnehagene et prosjekt som kalles musikk karusell. Prosjektet går 
over høst 2016 og vår 2017 og koster til sammen kr 143 520, tiltaket er i Rådmannens forslag 
redusert med kr 60 000, dette betyr at enhet barnehage må dekke det resterende innenfor egne 
rammer, eventuelt redusere tilbudet. 

I forbindelse med samlokalisering av avdelingene i Finneidfjord barnehage er det foreslått fra enhet 
barnehage å flytte avdeling Sjøveien til skolen, det vil si at man etablerer barnehage i hele 
kjelleretasjen på skolen. Dette vil gi en reduksjon i driftsutgiftene, og ligger inne men 5/12 effekt i 
2016 og helårseffekt i resten av økonomiplanen. 

Investeringer 

Enhet barnehage har 3 investeringstiltak, det ene er renovering og utvidelse av areal for å etablere 
barnehage i hele kjelleretasjen ved Finneidfjord skole, det andre er finansiering av et skisseprosjekt 
dersom løsningen ikke blir valgt. Det tredje er et skisseprosjekt for å utrede samlokalisering av 
barnehagene i Korgen. 
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Utredninger 

Samlokalisering av barnehagene i Finneidfjord: Utredningen vedlegges økonomiplandokument. 
Forslag: Benytte hele 1 etasjen ved Finneidfjord skole. Rådmannen har foreslått gjennomføring av 
prosjektet med å avsette et investeringsbeløp på kr 2 000 000. i 2016 og  kr 2 000 000 i 2017. 

Samlokalisering av barnehagene i Korgen: Utredningene vedlegges økonomiplandokument. Forslag: 
Finansiering til skisseprosjekt. Rådmannen har ikke funnet rom til å foreslå realisering av prosjektet, 
ut fra de kostnadsoverslag som nå foreligger, i økonomiplanperioden. 

Note 8 Kultur 

I forslaget til budsjett for 2016 er nettorammen til personal og driftsutgifter kr 2 883 000. 

Kulturbudsjettet er i likhet med andre områder justert i forhold til ramme. Kr. 105.000.- som er 
tilbakebetaling av m.v.a. tråkkemaskin fra Korgen I.L. er tatt foreslått brukt til balansering av 
budsjettet for 2016. Etter politiske vedtak er rammen fra og med 2015 økt for Tilskudd til Idrettslag 
med kr. 80.000 til kr. 280.000.-, og Tilskudd Festivaler økt med kr. 50.000.- til kr. 101.000.-. Fra 
enheten er det foreslått en økning på kr. 150.000.- avsatt til drift i forhold til Plan for Fysisk Aktivitet 
og Naturopplevelser. Dette for å dekke opp kommunens medfinansiering til private idrettsanlegg 
som mottar spillemidler. Dette er det ikke avsatt midler til i budsjettet, noe som har medført at 
kommunen må budsjettregulere og overføre midler fra investering til drift.  
Det er fra 2015 avsatt kr. 50.000.- til vedlikehold nærmiljøanlegg. Det foreslås en økning av denne 
posten med kr. 50.000.- slik at denne blir på kr. 100.000.-  

Note 9 Tekniske tjenester 

I forslaget til budsjett for 2016 er nettorammen til personal og driftsutgifter kr 41 694 000. 

Utgangspunktet for budsjettet 2016 er driftsnivået 01.01.2015. Budsjettet er i balanse og de vedtatte 
nedskjæring er iverksatt. 

Kommunestyret har i sitt målvedtak sagt at veger og kommunale bygg skal prioriteres. I tråd med 
dette er vegbudsjettet for kommunale veger, som fikk en økning på kr. 1,0 mill. i fjor, videreført med 
samme bevilgning som i 2015.  Vedlikeholdsbudsjettene til Kommunale bygg er foreslått økt med kr. 
1,0 mill. i 2017, kr. 1,5 mill. i 2018 og kr, 2,5 mill. i 2019. Dette betyr at enheten for 2016 har de 
samme rammebetingelsene som i 2015. 

I rammen for 2016 ligger et uspesifisert kutt på kr. 120 000,-. Tidligere rammekutt er innarbeidet i 
budsjettrammen og gjør at handlingsrommet for enheten er svært lite. Det skal dermed lite 
uforutsette hendelser til før det blir vanskelig å holde seg innenfor rammen.  

Frivilligstrategi 
Det er satt av kr. 50.000.- i rådmannens forslag til ekstra fordeling til de nye bygdeutvalgene. Dette 
blir en styrking av de midlene nærmiljøutvalgene alt har i dag.  
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Note 10 Helsetjenesten 

I forslaget til budsjett for 2016 er nettorammen til personal og driftsutgifter kr 21 937 000. 

Utgangspunktet for budsjettet 2016 er driftsnivået 01.01.2015. Budsjettet er i balanse, og alle tiltak i 
«bærekraftig utvikling» er effektuert. 

Helse fikk 1,4 mill. i tilskudd fra fylkesmannen i 2015, til etablering av diverse tiltak for personer med 
rusrelaterte problemer. Det vil også bli søkt i 2016. Saldo psykiatrifondet er pr 01.01.2016 kr 392095, 
og det er ikke planlagt bruk i budsjettet 2016. I rådmannens budsjettforslag er det ikke tatt høyde for 
videreføring av 0,4 årsverk tiltaksarbeid i PSYRUS, men dette planlegges videreført ved hjelp av 
tilskuddet. Enheten har et uspesifisert rammekutt på ca. kr. 60 000.  

Tiltak innenfor rammene  
Videreføring av dagens driftsnivå, samt 1 årsverk miljøarbeider Olsenhågen (tidligere 
fondsfinansiert), samt tilbakeføring av enhetslederstillingen. Det jobbes med realisering av dagsenter 
for utviklingshemmede i 2016. 

Driftstiltak 
Helseenheten har 4 driftstiltak. Etablering av aktivitetssenter i Olehallen er fullfinansiert av tilskudd i 
2015, og det kan også gjelde 2016. Videre for økonomiplanperioden er det mer usikkert. De øvrige 
tiltakene er knyttet til «Bærekraftig utvikling»; videreføring av 1 årsverk skolehelsesøster, 
tilbakeføring av 1 årsverk ledelse. Også etablering av ø-hjelpstilbud i interkommunalt samarbeid har 
vært vedtatt tidligere, men da var det fullfinansiert av tilskudd. Nå er denne ordningen opphørt og 
lagt i rammeoverføringen til kommunen fra 2016. Det vurderes at alle tiltakene er i tråd med vedtatt 
måldokument. 

Investeringstiltak 
Helseenheten har ett investeringstiltak, som gjelder etablering av et ekstra kontor for helsesøster i 
Korgen. Dette er ikke med i rådmannens forslag. 

Utfordringer 
Et stadig tydeligere behov for satsing innen rus- og psykiatriområdet bekymrer både ledelse og 
fagfolk. Dette har vært et politisk fokusområde også i 2015, på samme måte som 
skolehelsetjenesten. Begge disse fagområdene retter seg mot barn- og unge, og familieproblematikk. 
Prosjektene som kjøres av PSYRUS-tilskuddet, videreføring av skolehelsesøsterstillingen samt 
etablering av koordinerende enhet for barn&unge er alle viktige etablerte tiltak i denne retning. 
Arbeidet med tiltaksdelen av kommunedelplanene og prosessen med fremtidig organisering av helse 
vil ta for seg utfordringene nærmere. En mer ukjent problemstilling for året som kommer et 
omfanget av helsetilbud til de enslig mindreårige flyktningene i kommunen. 

Enheten har 20,42 årsverk. Siden budsjettvedtaket 2013 (Bærekraftig utvikling) har enheten redusert 
3,15 å.v, og økt med 3,3 årsverk. 1 årsverk har vært midlertidig på pause i 2 år. De øvrige økningene 
er også i tråd med «Bærekraftig utvikling; helsesøster, miljøarbeider Olsenhågen og helsesekretær 
(tilgjengelighet legekontorene). 
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Note 11 Barnevern 

I forslaget til budsjett for 2016 er nettorammen til personal og driftsutgifter kr 15 962 000 

Deg er satt av kr 73 732 til delvis dekke økning av den merkantile ressursen i barnevernet fra 75 til 
100 % Resterende beløp dekkes innenfor egne rammer.  

Ønsket økning av fagressurs / fagstilling med en hel stilling, for en periode på to år, ble det ikke 
funnet rom for. Barnevernet har hatt en økning av antall saker, og antallet saker pr. saksbehandler er 
godt over anbefalt norm. I 2015 har det også vært flere tunge/komplekse saker. Siden april har det 
vært flere fristoverskridelser. Uten økning av fagressurser vil dette medføre et sterkt press på 
tjenesten. Tjeneste. Vil fortløpende rapportere om utviklingen.  

Ønsket om innkjøp av nytt fagprogram for sanning av dokumenter, som erstatning for fax, er 
imøtekommet.  

Det er ikke funnet rom for å avsette ressurser til en egen koordinator med ansvar for å arbeide med 
frivillighet. Dette vil ha konsekvenser for å nå de mål som er vedtatt i kommunens strategi for 
frivillighet.  

Note 12 NAV 

I forslaget til budsjett for 2016 er nettorammen til personal og driftsutgifter kr 9 170 000. 

Til tross for strukturendringer i norsk økonomi på landsbasis, som har gitt økt arbeidsledighet, synes 
det som om vår region blir skjermet i 2016.  De gode prognosene for Hemnes kommune kan skrive 
seg til veiutbyggingen, etablering av mottak og vekst i offentlig sektor, i tillegg til at ledigheten holder 
seg lav og sysselsettingen høy.  Videre ventes det fortsatt lav rente og lave strømpriser i 2016, noe 
som bidrar til bedre privatøkonomi på individnivå. 

Budsjettet og økonomiplanen representerer en grunnleggende endring i tjenestens innretning i Nav. 
Ressurser til sosialtjenesten overføres fra forvaltning og utbetaling av økonomisk sosialhjelp til en 
sterk arbeidsrettet og forebyggende profil.  Forsøksprosjektet ”På lag i lag” ble iverksatt oktober 
2015 og videreføres i økonomiplanperioden.   

Tilbudet gir arbeidstrening, kvalifisering og veiledning til brukere av sosialtjenesten.  Erfaringene hittil 
har vært meget positive.  Budsjettforslaget innebærer også en 2-årig satsning på økonomisk 
rådgivning.  Det er en økende tendens med høyt forbruk, kredittgjeld og betalingsanmerkninger i 
samfunnet.  Økonomisk rådgivning gjør brukere av tjenesten bedre i stand til å disponere egen 
økonomi på en fornuftig måte. 

Hemnes kommune har over en lang periode utmerket seg negativt med hensyn til forbruk av 
sosialhjelp.  Tidligere budsjetter har ikke blitt overholdt.  Det har likevel vært en nedgang de tre siste 
årene.  De siste fire månedene inneværende år har tjenesten vært innenfor budsjettet.  Det er 
tjenestens mål at denne tendensen skal videreføres og forsterkes gjennom økonomiplanperioden, 
blant annet med bakgrunn i de valgte tiltakene. 

Kommunestyret har vedtatt bosetting av 40 flyktninger i perioden 2015-2017.  I 2015 avsettes det kr 
1 400 000 til fond for å dekke fremtidige forpliktelser knyttet til flyktninger.  Dette er med på å 
finansiere tjenesten gjennom økonomiplanperioden.  Midlene stammer fra integreringstilskudd som 
kommunen mottar i forbindelse med bosetting av 10 flyktninger i 2015.  Kr 400 000 i 



integreringstilskudd overføres årlig til Hemnes voksenopplæring for å finansiere et utvidet 
norskopplæringstilbud. 

Note 13 Omsorgstjenesten 

I forslaget til budsjett for 2016 er nettorammen til personal og driftsutgifter kr 114 698 000. 

Utgangspunktet for budsjettet 2016 er driftsnivået 01.01.2015. De fleste av enhetens tiltak i 
«Bærekraftig utvikling» er effektuert i 2014 og 2015. Unntaket er dessverre de to største; omgjøring 
av 8 sykehjemsplasser og avvikling av bofellesskapet Aspmoen 20. Det siste effektueres fra 
01.01.2016.   

Enheten har i 2016 mottatt et tilskudd fra fylkesmannen på 380 000 til kompetanseheving, 
innovasjon og etablering av rehabiliteringsteam. Det er også mottatt et tilskudd for videreføring av 
dagplass for demente, Den kulturelle spaserstokk og etablering av Frisklivssentral. Alle disse 
tiltakene/prosjektene vil videreføres i 2016. Etablering av bofellesskap for eldre utviklingshemmede 
er tatt i bruk og er en stor suksess. Budsjettet 2016 er innenfor rammene etter at det er kompensert 
for lønnsvekst inneværende år. Enheten har et uspesifisert rammekutt på ca kr. 440 000. I tillegg 
foreslås det en delfinansiering av tre oppbemanningstiltak, som betyr at 1,7 mill skal finansieres 
innen enhetens rammer. Dette tilsvarer 3-4 årsverk. Enheten må vurdere hvilke tiltak som kan gjøres 
for å håndtere dette. 

Ressurskrevende brukere legges som tiltak hvert år fordi dette varierer i tråd med utgifter, alder på 
bruker og endring i innslagspunkt for tilskudd. Enheten mottar i 2015 tilskudd for 3 ressurskrevende 
brukere, og vil også motta tilskudd i 2016. Effekten av «Bærekraftig utvikling» merkes godt i enheten, 
det skal mindre svingninger til før det fører til negative avvik i regnskapet.  

Tiltak innenfor rammene  
Videreføring av tiltak i «Bærekraftig utvikling» er tatt høyde for. Inntekter er regulert, og 
personalutgifter er basert på faktisk lønn pr. i dag.  

Driftstiltak 
Omsorgsenheten har 8 driftstiltak i rådmannens budsjettforslag. Dette er vedtak fra inneværende år 
og/eller tilknyttet vedtak i «bærekraftig utvikling» og vedtatt måldokument. De to største gjelder 
utsettelse av omgjøring av 8 sykehjemsplasser og styrking av en sykehjemsavdeling for demente med 
spesielle behov, altså en etablering av en forsterket enhet. Rådmannen foreslår full finansiering 
(fond) av videre drift av dagens sykehjemsplasser, men en delfinansiering av en forsterket enhet i 
2016, med en forventning om at tiltakene vurderes grundig i arbeidet med tiltaksplanen for 
kommunedelplanene. Ressurskrevende bruker og brukerstyrt personlig assistent er i 
budsjettforslaget delvis finansiert. Satsing på velferdsteknologi som en oppfølging av arbeidet med 
rehabilitering, hverdagsrehabilitering og modernisering av tilbudene er også et kvalitetsløft. 

Investeringstiltak 
Omsorgsenheten har 3 investeringstiltak. Gulvbeleggene på omsorgssentrenes avdelingskjøkken har 
betydelige fuktskader og må skiftes. Sykesignalanlegget på sentrene er delvis ute av funksjon og lar 
seg ikke reparere. Tjenesten har nå etablert avlastningstilbud til 6 barn (3 ved inngangen til 2015), og 



det er i den forbindelse behov for en mindre tilpasning på barneavlastningen. Det siste gjelder 
velferdsteknologi og har sammenheng med driftstiltaket. 

Utfordringer 
Enheten hadde mange tiltak i «Bærekraftig utvikling». Omgjøring av sykehjemsplasser er en betydelig 
prosess som må gjenopptas, og det må jobbes med tiltak for å innfri vedtatte mål i 
kommunedelplanen. Siste års økende press på sykehjemsplasser, spesielt korttidsplasser, har ført til 
store utfordringer, ikke minst kostnadsmessig. Fortsatt ser vi en stadig økende utfordring i å skaffe 
tilstrekkelig kompetanse, i hele tatt tilstrekkelig personell. Det er behov for å satse på kompetanse 
innen kreft, lindrende behandling, demens, rehabilitering og psykiatri. Samhandlingsreformen har 
skjerpet kravet til kommunene, som må være selvhjulpne på flere områder. Nye brukergrupper 
melder sitt behov, og det kan se ut som at Hemnes mangler tilbud til spesielle grupper. Mangelen på 
personell krever tiltak. Det vil bli lyst ut to årsverk fast vikar for å imøtekomme noe av mangelen. 
Dette er både et nødvendig kvalitetstiltak, et tiltak mot ufrivillig deltid og et tiltak for bedre 
ressursutnyttelse. Dette håndteres innenfor enhetens rammer. 

Enheten har 171,96 årsverk 31.12.15, og 167,73 årsverk fra 01.01.2016. Enheten har redusert 
bemanningen med 15,26 årsverk siden budsjettvedtaket i 2013. I samme periode er det tilkommet 
nye behov som har gitt en økning på 5,08 årsverk, og enda flere behov er skissert i tiltakene i dette 
budsjettforslaget. De nye behovene skyldes ikke nedtak som er gjort, de ville kommet uansett. Det 
kan sies at grepene med nedbemanning og effektivisering har gjort tjenesten mer bærekraftig og gitt 
handlingsrom for utvikling og iverksetting av nye tiltak. 



NoteAnsvar Art Tjeneste Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2016 2017 2018 2019

Finansforvaltning
1 1092 3510 880 AVDRAG STARTLÅN 854 859 875 875
2 1922 3521 870 AKSJER OG ANDELER - EGENKAPITALINNSKUDD 1 100 1 100 1 100 1 100

Tiltak uspesifisert
3 6400 3232 120 DIGITALISERING AV EIENDOMSARKIVET 100 0 0 0
4 6400 3232 120 FORSVARLIG ARKIV - TILTAK ETTER PÅLEGG 100 100 100
5 6401 3232 120 IKT INVESTERINGER 500 500 500 500
6 6401 3232 120 UTSKIFTING AV SERVERE PÅ RÅDHUSET 120 0 0 0
7 6402 3470 380 FRILUFTSPLAN 200 200 200 200
8 6415 3232 338 HOVEDPLAN BRANN 0 4 100 3 700
9 6415 3232 334 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 200 200 200 200

10 6415 3232 334 UTBYGGING GATELYS 200 200 200 200
11 6418 3232 334 HOVEDPLAN VEGER 4 600 4 600 4 600 4 600
12 6419 3232 335 GRØNTANLEGG/ STEDSUTVIKLING 500 500 500 500
13 6420 3201 202 IKT-INVESTERINGER SKOLE 400 400 400 400
14 6421 3201 202 SKOLENE - UTSTYR 200 200 200 200
15 6422 3232 325 BOLIGTOMTER FINNEIDFJORD 2 500 0 0 0
16 6422 3232 325 UTBYGGING SKJÆRANMARKA 400 0 0 0
17 6430 3201 222 SKOLER OG BARNEHAGER - UTEAREAL 300 300 300 300
18 6430 3232 222 GML. SKOLE HEMNESBERGET, REHAB. ØSTVEGG 0 0 0 0
19 6430 3232 222 HEMNES SENTRALSKOLE - UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPS 0 1 250 0 0
20 6430 3232 222 KORGEN SENTRALSKOLE - TILPASNING FOR HANDICAPPET EL 120 0 0 0
21 6431 3232 221 FINNEIDFJORD BARNEHAGE - FORPROSJEKT 100 0 0 0
22 6431 3232 221 KORGEN BARNEHAGE - FORPROSJEKT 300 0 0 0
23 6431 3232 221 FINNEIDFJORD BARNEHAGE - RENOVERING OG UTVIDELSE AV 2 000 2 000 0 0
24 6432 3232 261 HOM OG KOM - SYKESIGNALANLEGG 96 359 0 0
25 6432 3232 234 VELFERDSTEKNOLOGI I OMSORGSTJENESTEN 150 150 0 0
26 6432 3232 261 OMBYGGING AV ASPMOEN 42 250 0 0 0
27 6433 3232 130 DRIFTSSENTRALER - INNGJERDING OG OMLEGGING AV ADKO 700 0 0 0
28 6434 3232 130 HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG 2 600 2 600 2 600 2 600
29 6435 3232 265 REHABILITERING AV KOMMUNALE BOLIGER 200 200 0 200
30 6437 3232 381 IDRETTSHALL KORGEN 0 1 900 6 200 0
31 6457 3470 390 KIRKEN 1 000 3 050 1 600 1 500
32 6438 3232 386 REHABILITERING AV RANHEIMBRYGGA 0 1 620 810
33 6480 3280 300 KJØP AV ARERALER 500 150 0 0

Tiltak selvkost
34 6450 3232 345 HOVEDPLAN VANN 6 950 2 650 2 650 2 600
35 6460 3232 353 HOVEDPLAN AVLØP 16 600 12 300 4 375 2 650

TIL SAMMEN 43 840 37 388 31 510 22 325

FINANSIERING 0 0 0 0
Finansforvaltning

36 1092 3922 880 UTLÅN EGNE MIDLER (STARTLÅN) -854 -859 -875 -875 

Tiltak uspesifisert
37 1092 3920 880 BRUK AV UB. KAP. FOND (ANSV. LÅN) -1 573 -1 573 -1 573 -1 573 
38 1092 3910 880 UTLÅN EGNE MIDLER (USPESIFISERT) -14 396 -15 020 -15 355 -9 407 
39 1092 3970 880 OVERFØRING FRA DRIFT 0 -1 500 -2 500 -2 500 
40 1850 3729 880 GENERELLE TILSKUDD  MVA-REF -3 467 -3 486 -4 182 -2 720 

Tiltak selvkost
41 1092 3912 880 UTLÅN EGNE MIDLER (VANN) -6 950 -2 650 -2 650 -2 600 
42 1092 3913 880 UTLÅN EGNE MIDLER (AVLØP) -16 600 -12 300 -4 375 -2 650 

TIL SAMMEN -43 840 -37 388 -31 510 -22 325 

5 INVESTERING

5.1 Budsjettskjema 2A - investering
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Noter til forslag til investeringsbudsjett – økonomiplan 2016 – 2019 

Note 1 AVDRAG STARTLÅN 

Avdragene på startlån som kommunen betaler til husbanken skal føres som en utgift i 
investeringsregnskapet. 

Note 2 AKSJER OG ANDELER – EGENKAPITALINNSKUDD 

Eierne har ansvaret for å stille egenkapital. Myndighetene stiller krav om at egenkapitalen 
skal stå i et visst forhold til garanterte pensjonsytelser. Egenkapitalen må økes når 
pensjonsfondet øker. Kommunen må årlige innbetalinger av egenkapitalinnskudd. Utgiftene 
til egenkapitalinnskudd kan ikke lånefinansieres. 

Note 3  DIGITALISERING AV EIENDOMSARKIVET 

Tiltak gjelder skanning av byggesaksarkivet og eiendomsarkivet.  Dette er arkiv som 
inneholder opplysninger som vil være i daglig bruk Tiltaket vil driftsmessige besparelser 
bemanningsmessig, da det letter arbeidet med å finne fram dokumenter fra arkiv. Det vil 
også gi en betydelig forbedring i publikumsservicen, da dokumenter vil være lettere 
tilgjengelig. 

Note 4  FORSVARLIG ARKIV - TILTAK ETTER PÅLEGG 

Pålegg for å sikre at arkivstoff lagres på en trygg og sikker måte. 

Note 5   IKT INVESTERINGER 

Nødvendig bevilgning for å sikre at IKT – systemene er funksjonelle og operative.  

Note 6  UTSKIFTING AV SERVERE PÅ RÅDHUSET 

Den faste årlige bevilgningen til IKT- investeringer er ikke nok for å holde IKT – systemene 
ajour. Det foreslås derfor en ekstra bevilgning i 2016 til utskifting av servere som ikke lenger 
holder de kravene som må til i forhold til oppdatert programvare. 
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Note 7  FRILUFTSPLAN 

Kommunal egenandel til prosjekter som får tippemidler. 

Note 8  HOVEDPLAN BRANN 

Bevilgning i henhold til vedtatt hovedplan. For å imøtekomme kommunestyrets mål om 
reduksjon i samlet lånegjeld foreslås investeringen i 2016 tatt ut av planen, og utskiftingen av 
brannbilen i Korgen utsatt til 2018. 

Note 9  TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 

Kommunal egenandel til prosjekter som får tilskudd fra «Aksjon skolevei» (80% tilskudd) 

Note 10 UTBYGGING GATELYS 

Midlene brukes til oppgradering av eksisterende anlegg og belysning på nye strekninger. 

Note 11 HOVEDPLAN VEGER 

Bevilgning til opprusting av kommunale veger, der det er stort etterslep. En heving av 
vegstandarden vil være med på redusere drifts- og vedlikeholdsutgiftene. Rehabilitering skjer 
i henhold til vedtatt hovedplan for kommunale veger. 

Note 12 GRØNTANLEGG/ STEDSUTVIKLING 

Benyttes til fornying og opprusting av sentrumsområdene, ofte som kommunal egenandel 
ved tildeling av fylkeskommunale stedsutviklingsmidler. Midlene gir mer attraktive og 
funksjonelle sentra. 

Note 13 IKT-INVESTERINGER SKOLE 

Årlig bevilgning til oppbygging og fornying av IKT- investeringer i skolene. Nødvendig for å 
oppnå høy kvalitet på undervisningen. 

Note 14 SKOLENE - UTSTYR 

Årlig bevilgning til nytt utsyr til skolene, i hovedsak lekeapparater , sportsutstyr og lignende. 
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Note 15 BOLIGTOMTER FINNEIDFJORD 

Det er mangel på ledige tomter på Finneidfjord, og tiltaket fremmes i henhold til mål og 
strategier i strategisk kommuneplan og gjeldende planstrategi. 

Note 16 UTBYGGING SKJÆRANMARKA 

Utbyggingen er en del av opprustingen av fv. 808, og gir som en bieffekt at det blir ledige 
sentrumsnære tomter til lave kostnader. Bevilgningen er kommunens andel av 
utbyggingskostnadene. 

Note 17 SKOLER OG BARNEHAGER - UTEAREAL 

Årlig bevilgning til utearealene til skoler og barnehager. 

Note 18 GML. SKOLE HEMNESBERGET, REHAB. ØSTVEGG 

Tiltaket er tatt ut av vedtatt øk. plan, da det ble realisert i 2015 ved bruk av bevilgningen til 
kommunale bygg i investeringsbudsjettet. 

Note 19 HEMNES SENTRALSKOLE - UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNING 

Ledningsnettet er gammelt og har for liten kapasitet for å ta unna økte avløpsmengder, blant 
annet etter at bassenget ble renovert. Bør gjennomføres før en får havari som gir store 
driftsmessige problemer.  

Tiltaket ble foreslått gjennomført i 2016, men for å holde nede investeringsomfanget i 2016 
har rådmannen anbefalt tiltaket flyttet til 2017 

Note 20 KORGEN SENTRALSKOLE - TILPASNING FOR HANDICAPPET ELEV 

Det begynner en ny handicappet elev ved Korgen sentralskole til høsten, og det nødvendig 
med noen tilpasninger av bygget for å tilrettelegge for undervisningen. 

Note 21 FINNEIDFJORD BARNEHAGE - FORPROSJEKT 

Dersom det ikke frigis arealer ved skolen anbefales det at barnehagen i framtiden legges til 
underetasjen på samfunnshuset. I den forbindelsen er det behov for midler til et forprosjekt. 
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Det er utarbeidet en egen utredning av enhet barnehage som inneholder flere alternativ til 
framtidig barnehageløsning i Finneidfjord, og hvilke driftsmessige konsekvenser av de enkelte 
alternativene medfører. 

Note 22 KORGEN BARNEHAGE - FORPROSJEKT 

Utredninger slår fast at det beste alternativet totalt sett til framtidig barnehagestruktur i 
Korgen er ved å renovere og bygge ut Korgen fysak barnehage.  Det må gjennomføres et 
forprosjekt for man går videre med arbeidet. Det er utarbeidet en egen utredning av enhet 
barnehage som inneholder flere alternativ til framtidig barnehageløsning i Korgen, og hvilke 
driftsmessige konsekvenser de enkelte alternativene medfører. 

Note 23 FINNEIDFJORD BARNEHAGE - RENOVERING OG UTVIDELSE AV AREAL 

Det rimeligste alternativet til barnehageløsning i Finneidfjord er å ta i bruk 1 etasje på skolen 
i tillegg til dagens areal. Dette vil kreve en investering på ca. kr. 4 mill., og medfører at klasse 
5 -7 ved skolen må flyttes til Hemnesberget.  Dette alternativet gjør at kommunen får 
redusert bygningsmassen, og gir en betydelig reduksjon i driftskostnadene.  For barnehagen 
utgjør de reduserte kostnadene nær kr. 0,7 mill. pr. år, og for skolen vil reduksjonen være på 
ca. kr. 0,86 mill. pr. år. 

Note 24 HOM OG KOM - SYKESIGNALANLEGG 

Dagens anlegg har havarert, og kan ikke repareres.   Det er påkrevd å ha et slikt anlegg. 

Note 25 VELFERDSTEKNOLOGI I OMSORGSTJENESTEN 

Dagens situasjon gir ikke beboerne mulighet til å få internett-tilgang på omsorgssentrene. 
Dagens teknologi gir også betydelige muligheter til effektivisering av tjenestene ved bruk av 
internettløsninger. Tiltaket er derfor viktig og en naturlig videreføring av blant annet med 
den omfattende fibernett-utbyggingen kommunen gjennomfører. 

Note 26 OMBYGGING AV ASPMOEN 42 

Aspmoen 42 er en liten kommunal institusjon som gir tilbud om avlastning til 
funksjonshemmede barn. Det er siste året vært en økning med tilbud til 3 nye barn med ulik 
grad av alder og funksjonshemming. Det gis tilbud til totalt 6 barn. Graden av 
funksjonshemming hos enkelte av barna gjør at det er behov for ombygging/ utbygging for å 
gi plass til nødvendige funksjoner. 
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Note 27 DRIFTSSENTRALER - INNGJERDING OG OMLEGGING AV ADKOMST 

Nødvendig tiltak for å sikre at utstyr og kjøretøy kan oppbevares sikkert, og at 
uvedkommende som kommer inn på områdene ikke utsettes for fare. 

Note 28 HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG 

Kommunestyret har vedtatt en målsetting om større fokus på opprettholdelse av 
bygningsmassens realverdi. Det er et betydelig etterslep på vedlikeholdet av byggene, noe 
som gir dyrere drifts- og vedlikeholdsutgifter. Rådmannen har imidlertid ikke funnet rom for 
å øke bevilgningene til dette formålet i planperioden. 

Note 29 REHABILITERING AV KOMMUNALE BOLIGER 

Også de kommunale eldreboligene er preget av dårlig vedlikehold, og manglende renovering 
av kjøkken, bad og overflater. Standarden på en del av boligene er slik, at det er vanskelig å 
få de utleid.  

Note 30 IDRETTSHALL KORGEN 

Prosjekt som er prioritert i gjeldende økonomiplan. Det er ikke tatt høyde for driftsutgifter i 
gjeldende økonomiplan. For å imøtekomme kommunestyrets mål om reduksjon i samlet 
lånegjeld foreslås bevilgningen til idrettshallen delt på 2017 og 2018. 

Not 31 KIRKEN 

Fellesrådet har synliggjort behovet for økte investeringsmidler, blant annet til nye 
gravplasser. 

Note 32 REHABILITERING AV RANHEIMBRYGGA 

Standarden på bygget er slik at gjenstandssamlingen forringes. I samarbeid med Helgeland 
museum er det utarbeidet planer for rehabiliteringen. Rehabiliteringen er forslått oppstartet 
i 2016, men rådmannen anbefaler at oppstart forskyves til 2017. 

Note 33 KJØP AV ARERALER 

En rutinemessig gjennomgang av eiendomsregisteret har avdekket at kommunen har en del 
arealer som ikke er i orden hjemmelsmessig. Blant annet er det en del kirke- og 
kirkegårdsareal, der eiendomsforholdene ikke er i orden. Det er viktig å få ryddet opp i dette. 
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Note 34 HOVEDPLAN VANN 

Det er foreslått noen mindre justeringer av investeringsplanen i forhold til vedtatte plan. Det 
er tatt høyde for utskifting av vannledning i Skoleveien på Finneidfjord, da denne er defekt. 
Videre er kostnadene for ny vannledning i forbindelse med opprustingen av fv 808 og 
kostnader i forbindelse med etablering av reservevannkilde ved  Bleikvassli vannverk.  

 

Note 35 HOVEDPLAN AVLØP 

Arbeidet med utarbeidelse av ny hovedplan for avløp er i sluttfasen og vil bli lagt fram for 
politisk behandling i 2016. I forslaget til økonomiplan for 2016 - 2019 er investeringsplanen i 
den nye planen lagt til grunn. Det vil bli store investeringer de 2 første årene i planperioden, 
etter det vil investeringsbehovet avta. De store investeringene de 2 første årene er i 
tilknytning til økte kostnader på renseanlegget som en følge av endret plassering, 
innarbeiding av kostnadene i forbindelse med rehabiliteringen av fv. 808 og renovering av 
avløpsanlegget ved Bleikvassli gruber. 

 

Note 36 UTLÅN EGNE MIDLER (STARTLÅN) 

Inntekter på avdrag fra de som har fått innvilget startlån. Midlene skal brukes til nedbetaling 
av  disse lånene. Midlene kan ikke brukes til andre formål. 

 

Note 37 ANSVARLIG LÅN 

Avdrag på ansvarlig lån til Helgeland Kraft AS delfinansierer investeringene. 

 

Note 38 UTLÅN EGNE MIDLER (USPESIFISERT) 

En stor del av de foreslåtte prosjektene må lånefinansieres.  Lånebehovet i planperioden er 
holdt på et nivå som gjør at samlet lånegjeld til uspesifiserte tiltak ikke øker i planperioden. 

 

Note 39 OVERFØRING FRA DRIFT 

I den grad driftsbudsjetter gir rom for det foreslås deler av investeringene finansiert ved å 
overføre midler fra driftsbudsjettet. 
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Note 40 GENERELLE TILSKUDD  MVA-REF 

Merverdiavgiften av investeringstiltakene skal i sin helhet tilbakeføres til 
investeringsregnskapet, og må derfor budsjetteres her.   

Note 41 UTLÅN EGNE MIDLER (VANN) 

Investeringene til utbygging på vannverkene finansieres i sin helhet med lån. Renter og 
avdrag på disse lånene dekkes av gebyrinntektene. 

Note 42 UTLÅN EGNE MIDLER (AVLØP) 

Investeringene til utbygging på avløpsanleggene finansieres i sin helhet med lån. Renter og 
avdrag på disse lånene dekkes av gebyrinntektene. 
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Kapittel 6 Tilskuddsordninger 2016
Tilskudd FRA Hemnes kommune 2015 Endring 2016
Robust landbruk        150 000 - 150 000 
HASVO    1 420 000 38 500         1 458 500      
HASVO - psykiatri        180 000 180 000          
Idrettslag, drift        250 000 - 250 000 
Idrettsanlegg (kulturformål)          80 000 - 80 000 
Tilskudd skuter Bj.idrettslag        100 000 -100 000 -                  
Festivaler/sommerfestuker        101 000 - 101 000 
Skolemusikk          40 000 - 40 000 
Ungdomsklubbene          85 000 - 85 000 
Barne- og ungdomsforeninger          15 100 - 15 100 
17.mai          30 000 - 30 000 
Kulturformål ungdom (ungdomsrådet)          89 100 - 89 100 
Kulturpris – ungdomsråd            5 000 - 5 000 
Kulturpris          15 000 - 15 000 
Øvrige kulturformål          30 000 - 30 000 
Nærmiljøutvalgene          70 000 - 70 000 
Merking av skuterløyper (miljøforvaltning)            6 000 - 6 000 
Nordland 4H (overføring fra kulturformål ungdom)          10 000 - 10 000 
Private veger (1)        170 000 - 170 000 
Politiske partier          78 200 - 78 200 
Kirken    3 074 000 81 200         3 155 200      
Trossamfunn        194 300 - 194 300 
Private barnehager    2 423 000 -508 000 1 915 000      
Krisesenter        580 000 - 580 000 
Frivillighetssentralen        212 900 - 212 900 
Fiske- og viltforvaltningen          12 800 - 12 800 
Jordbruksfondets rentemidler          21 800 - 21 800 
Rovviltpremier            2 100 - 2 100 
Norsk Landbruksrådgivning        114 500 - 114 500 
Helgeland landbrukstjenester (landbruksvikar)        160 000 - 160 000 
Ungjobb        300 000 - 300 000 
Tilskudd bedrift        250 000 -38 500 211 500 
Turistinformasjon          51 100 - 51 100 
Driftstilskudd PPT Rana (3)    1 356 714 1 356 714 
Driftstilskudd RKK Rana        225 000 -225 000 -                  
Tilskudd til kurs/kompetanse - 225 000 225 000          
Tilskudd til YOU-prosjektet veiledningstjenesten          60 860 60 860            
Tilskudd til Mental helse          70 000 - 70 000 
Norsk pasientskadeerstatning        149 449 - 149 449 
Til sammen  12 182 923 -526 800 11 656 123    

Tilskudd TIL Hemnes kommune
Tilskuddene er innarbeidet i rammene til enhetene
Rentekompensasjon – investering i grunnskolene        852 000 -228 000 624 000          
Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger/sykehjem    1 857 000 -76 000 1 781 000      
Ressurskrevende brukere*    2 591 000 -2 591 000  -                  
Refusjon veterinærvakt        780 000 -               780 000 
Tilskudd til bosetting av flyktninger    1 564 825 4 998 375   6 563 200      
Refusjon kommunal fysioterapeut        178 080 - 178 080 
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Orientert muntlig og delt ut til utbalgende den 9. november 2015 13:34 
 

 

Rammen til SST er endret slik: 

 

 

 

Budsjetteknisk er det lagt inn uspesifiserte rammekutt på ansvar 1298 som egentlig skulle vært 
fordelt i rammene til enheten. 

 

Når fordeling foretas øker rammen for SST ettersom de ligger med negativt fortegn på en utgiftsart 

 

Til info. 
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TILTAK 

VEDLEGG TIL 

BUDSJETT 2016 

ØKONOMIPLAN 2016-2019 

H E M N E S   K O M M U N E 



INNHOLDSFORTEGNELSE: 

side 

• Innledning

• Rådmannens prioriteringer, oversikt over driftstiltak

• Oversikt alle driftstiltak

• Oversikt tiltakstyper 1 

• NBD (N) = Nye behov drift, nye tiltak ikke tidligere vedtatt 2 

• NBD (B) = Nye behov drift, balansering av ramme 44

• NBD (A) = Nye behov drift, administrative vedtak uten finansiering 52 

• NBD (PUF) = Nye behov drift, politiske vedtak uten finansiering 66 

• NBD (ES) = Nye behov drift, etter statsbudsjettet 85 

• NBD (BU) = Nye behov, bestilte utredninger 101 

• NBD (I) = Investering 105 

• Vedlegg til tiltak 143

 Samlokalisering av avdelingene i Finneidfjord barnehage
 Samlokalisering av barnehagene i Korgen
 Driftskostnader skuterløyper – budsjett
 Hemnes kirkelige fellesråd (HKRF) – budsjett 2016



INNLEDNING. 

 

Dokumentet 

Denne delen av budsjettdokumentet inneholder en oversikt over de tiltakene som Rådmannen har 
prioritert.  Rådmannens valgte tiltak er første regnearkstabell i dokumentet.  

Videre følger en oversikt over alle driftstiltakene slik de er er foreslått av enhetene.  

Etter denne tabellen følger driftstiltakene sortert etter tiltakstype, samt en tabell med kostnader og 
samlet sum for de ulike tiltakstypene. 

Til slutt i tiltaksdelen er oversikt over investeringstiltakene. Disse er ikke gruppert etter tiltakstype 
(valgt eller ikke valgt).  

Sist i dokumentet ligger vedlegg.  

 

Tabeller 

Alle tiltakene vil enten gi reduserte utgifter, økte inntekter eller økte utgifter i forhold til budsjett 
2016. 

Noen av tiltakene er varige mens andre er tidsbegrenset. Full økonomisk effekt av valgte tiltak vil i 
noen tilfeller oppnås året etter at tiltaket er iverksatt. 

For å gjøre det enklere å få oversikt over de økonomiske konsekvensene er alle forslag presentert i 
tabellform i begynnelsen av denne tiltaksdelen.  

 

Drift eller investering 

I kommunale budsjett og regnskap skiller vi mellom driftsutgifter og driftsinntekter, og 
investeringsutgifter og investeringsinntekter.  

Driftsbudsjett 
Hovedregelen er at alle løpende utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal budsjetteres i 
driftsbudsjettet.  

Driftsbudsjettet består altså av løpende (påregnelige/jevnlige) inntekter og utgifter.  

 

 

 



Investeringsbudsjett 
Investeringsbudsjettet består av ikke løpende inntekter som lånemidler, investeringstilskudd og 
solgte av anleggsmidler (eks bygninger). 

En investering er en anskaffelse av eiendeler til varig eie eller bruk for kommunen. Investeringer 
finansiert av lån belaster driftsbudsjettet med renter og avdrag. Investeringsinntekter (lån, tilskudd 
salg av eiendommer osv.) kan ikke benyttes i driftsbudsjettene.  

Investeringsutgifter blir aktivert i kommunens balanse og avskrevet over levetiden (5 -50 år).   

En utgift må være vesentlig, det vil si mer enn kr 100 000, for at den kan regnes som 
investeringsutgift. 

 Investeringen må ha en økonomisk levetid på minst 3 år. 

Kommunen må være varig eier av anleggsmiddelet. 

Ved vurdering av hvor utgiften hører hjemme skiller vi mellom påkostninger og vedlikehold. 

Påkostninger, det vil si utgifter som fører til at anleggsmiddelet får en bedre standard, forlenger 
levetid, øker kapasitet eller en annen funksjonalitet. 

Vedlikehold, det vil utgifter som må utføres for å hindre forfall som følge av jevnlig og normal slitasje 
klassifiseres som vedlikehold.  

 

Tiltakstyper 

Rådmannens forslag bygger på enhetenes forslag. I dette dokumentet skiller vi mellom følgende 
tiltak:  

1. Driftstiltak 
a. NBD (N) – Nye behov drift 
b. NBD (B) – Balansering til økonomisk ramme 
c. NBD (A) – Adm. vedtak uten finansiering 
d. NBD (PUF) - Politisk vedtak uten finansiering 
e. NBD (ES) – Etter statsbudsjettet 
f. NBD (BU) – Bestilte utredninger 

(Tiltakene har fargekoder for lettere å finne frem) 

NBD (N) er tiltak som er laget fordi det er oppstått nye behov men ikke fattet administrativt eller 
politiske vedtak som forplikter kommunen. Enkelte av NBD (N) tiltakene må likevel gjennomføres.  
I Rådmannens forslag er det 19 NBD (N) driftstiltak. 

NBD (B) er tiltak som kan iverksettes for å redusere utgifter eller øke inntekter. I Rådmannens forslag 
er det 4 NBD (B) driftstiltak. 

NBD (A) er tiltak som har sin bakgrunn i administrative vedtak, slike tiltak er bl.a. enkeltvedtak.  
I Rådmannens forslag er det 11 NBD (A) driftstiltak. 



NBD (PUF) er tiltak som har sin bakgrunn i politiske vedtak. I Rådmannens forslag er det 17 NBD 
(PUF) driftstiltak. 

NBD (ES) er tiltak som er utarbeidet etter at statsbudsjettet ble vedtatt. I Rådmannens forslag er det 
14 NBD (ES) driftstiltak. 

NBD (BU) er tiltak som er utarbeidet med bakgrunn i politiske bestilte utredninger. I Rådmannens 
forslag er det 1 NBD (BU)driftstiltak. 

2. Investeringstiltak 
a. NBD (I) – Investerings tiltak 

i. Uendret tiltak fra vedtatt økonomiplan 2015 – 2018 
ii. Nye tiltak 

iii. Endret tiltak i forhold til vedtatt økonomiplan 2015 – 2018 
iv. Foreslåtte tiltak – ikke valgt 

 

Utgifter, inntekter og netto 

Budsjettet består av mange utgift og inntekter.  Differansen mellom disse er nettoutgift eller netto 
inntekt avhengig av om inntektene eller utgiftene er størst. 

Summen av alle utgifter og inntekter blir nettorammer. 

Hver enhet har en nettoutgiftsramme som de skal benytte til å betale lønn og andre driftsutgifter 
med. 

Tiltak og nettoramme 

Utgangspunktet for tiltakene i dette dokumentet er sist vedtatt økonomiplan (2015-2018). 

Tiltakene som velges vil enten øke eller redusere enhetens nettoutgiftsrammer. 

Virkningene av å velge tiltak er viset i eksemplet under: 

 

I dette eksemplet er tiltak nummer 23NBD (N) 83 På lag i lag valgt.   

Som følge av dette valget øker nettorammen til NAV med kr 500 000 i 2016 til kr 9 577 000.   

Rammeøkningen er avtagende i planperioden. 

 

 

N# Tiltak NAV B2016 B2017 B2018 B2019
Nettoramme kr 9 057 000 kr 9 245 000 kr 9 428 000 kr 9 428 000

23 NBD (N) 83 På lag i lag kr 500 000 kr 400 000 kr 300 000 kr 250 000
Ny nettoramme kr 9 557 000 kr 9 645 000 kr 9 728 000 kr 9 678 000



Inndeling av tabellene 

Både drifts og investeringstiltakene som er listet i tabeller er organisert etter kommunens kontoplan. 

 

Tabellene er inndelt med første kolonne hvor tiltaksnummeret står, neste kolonne er tiltakstype. 
Videre følger navnet på tiltaket, og så sidetallet hvor tiltaket er beskrevet.  

 

Økonomiplanperioden 

Økonomiplanen omfatter de neste fire budsjettår, 2016 – 2019. 

 

 

Kapittel Enhet
10 Politisk virksomhet
11 Fellesutgifter
12 Sentrale støttetjenester
13 Kirke og trossamfunn
14 Næring
17 Premieavvik
18 Skatter
19 Finans
20 Skolene
40 Barnehagene
50 Kultur
60 Teknisk
70 Helse
81 Barnevern
83 NAV
97 Omsorg



SAMLET OVERSIKT OVER 
RÅDMANNENS 
PRIORITERTE  
TILTAK 



PRIORITERT RÅDMANN, OVERSIKT OVER DRIFTSTILTAK

NO NAVN Side Pri 2016 2017 2018 2019

69 NBD (N) 11 PROSESS INTERNKONTROLL/LEDEROPPLÆRING 5 1 250 000 250 000 250 000 250 000

NBD (N) Korrigert av Rådmannen -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

90 NBD (N) 12 INVENTAR FELLESAREAL 6 0 0 0 0 0

NBD (N) Korrigert av Rådmannen

88 NBD (N) 12 OPPLÆRING, KURS, BRUKERFORUM SAK/ARKIV 7 0 0 0 0 0

NBD (N) Korrigert av Rådmannen

89 NBD (N) 12 INVENTAR SERVICE/ARKIV 8 0 0 0 0 0

NBD (N) Korrigert av Rådmannen

52 NBD (N) 12 OPPLÆRING/KURS/BRUKERFORUM/FAGLITTERATUR 9 0 0 0 0 0

NBD (N) Korrigert av Rådmannen

61 NBD (N) 12 VEDLIKEHOLDSUTGIFTER SOFTWARE 10 1 35 000 35 000 35 000 35 000

NBD (N) Korrigert av Rådmannen

68 NBD (N) 12 INNTAK AV LÆRLINGER 11 0 0 0 0 0

NBD (N) Korrigert av Rådmannen

26 NBD (N) 12 TILSKUDD FRIVILLIGPLAN 12 0 0 0 0 0

NBD (N) Korrigert av Rådmannen

71 NBD (N) 12 FRIVILLIGHETSKOORDINATOR (234) 13 0 0 0 0 0

NBD (N) Korrigert av Rådmannen

9 NBD (N) 12 PERSONVERN/SIKKERHETSANSVARLIG/SIKKERHETSARBEID 14 0 0 0 0 0

NBD (N) Korrigert av Rådmannen

7 NBD (N) 12 ØKNING AV DRIFTSBUDSJETT FOLKEHELSE 15 1 151 344 151 344 151 344 151 344

NBD (N) Korrigert av Rådmannen

8 NBD (N) 51 AVSETNING AV MIDLER TIL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 16 0 0 0 0 0

NBD (N) Korrigert av Rådmannen

25 NBD (N) 51 VEDLIKEHOLD NÆRMILJØANLEGG 17 0 0 0 0 0

NBD (N) Korrigert av Rådmannen

42 NBD (N) 20 SKOLESKYSS 18 1 319 200 319 200 319 200 0

NBD (N) Korrigert av Rådmannen -150 000 -150 000 -150 000

43 NBD (N) 20 UTDANNING 19 1 100 000 100 000 100 000 0

NBD (N) Korrigert av Rådmannen -50 000 -50 000 -50 000

56 NBD (N) 40 MUSIKK KARUSELL 20 1 71 760 71 760 0 0

NBD (N) Korrigert av Rådmannen -30 000 -30 000

20 NBD (N) 40 DATAUTSTYR BARNEHAGENE 21 0 0 0 0 0

NBD (N) Korrigert av Rådmannen



15 NBD (N) 60 FORVALTNING AV BOLIGER HBS 22 1 277 464 277 464 277 464 277 464

NBD (N) Korrigert av Rådmannen -100 000 -150 000 -200 000 -277 464

40 NBD (N) 60 ØKTE DRIFTSUTG. - INNFØRING AV NYTT NØDNETT 23 1 323 200 323 200 323 200 323 200

NBD (N) Korrigert av Rådmannen -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

70 NBD (N) 63 FRIVILLIGHETSSTRATEGI 24 1 100 000 100 000 100 000 100 000

NBD (N) Korrigert av Rådmannen -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

106 NBD (N) 63 OPPRETTING AV SKUTERLØYPER 25 1 0 0 0 0

NBD (N) Korrigert av Rådmannen

64 NBD (N) 71 ØKTE DRIFTSUTGIFTER LEGEKONTORENE 26 0 0 0 0 0

NBD (N) Korrigert av Rådmannen

55 NBD (N) 71 ETABLERING AV AKTIVITETSSENTER OLAHALLEN 27 1 0 0 0 0

NBD (N) Korrigert av Rådmannen

4 NBD (N) 81 FAGSTILLING BARNEVERN 28 0 0 0 0 0

NBD (N) Korrigert av Rådmannen

3 NBD (N) 81 STILLINGSØKNING MERKANTIL 29 1 138 732 138 732 138 732 138 732

NBD (N) Korrigert av Rådmannen -65 000 -65 000 -65 000 -65 000

14 NBD (N) 81 SKANNING ACOS 30 1 52 500 0 0 0

NBD (N) Korrigert av Rådmannen -25 000

60 NBD (N) 81 PC UTSTYR 31 0 0 0 0 0

NBD (N) Korrigert av Rådmannen

23 NBD (N) 83 PÅ LAG I LAG 32 1 500 000 400 000 300 000 250 000

NBD (N) Korrigert av Rådmannen -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

24 NBD (N) 83 ØKONOMISK RÅDGIVER 33 1 187 775 187 775 -350 000 -350 000

NBD (N) Korrigert av Rådmannen -90 000 -90 000 0 0

30 NBD (N) 97 SYKESIGNALANLEGG 36 1 32 400 144 000 144 000 144 000

NBD (N) Korrigert av Rådmannen

32 NBD (N) 97 OPPGRADERING DATAUTSTYR KORGEN OMS.TJ. 37 0 0 0 0 0

NBD (N) Korrigert av Rådmannen

34 NBD (N) 97 OPPGRADERING DATAUTSTYR HEMNESBERGET OMS.TJ. 38 0 0 0 0 0

NBD (N) Korrigert av Rådmannen

33 NBD (N) 97 OPPGRADERING DATAUTSTYR MILJØTJENESTEN 39 0 0 0 0 0

NBD (N) Korrigert av Rådmannen

48 NBD (N) 97 OPPFØLGING AV TILTAK FRA 2014 - OMGJØRING AV HELDØGNSTILBUD (HOM/KOM) 40 1 0 0 0 0

NBD (N) Korrigert av Rådmannen

62 NBD (N) 97 VELFERDSTEKNOLOGI OMSORGSTJENESTEN 41 1 0 20 000 20 000 20 000

NBD (N) Korrigert av Rådmannen

65 NBD (N) 97 NY RULLESTOLHEIS TIL MINIBUSS 42 0 0 0 0 0

NBD (N) Korrigert av Rådmannen

98 NBD (N) 97 OPPBEMANNING SNYTUVA 43 1 2 749 181 0 0 0

NBD (N) Korrigert av Rådmannen -1 350 000

SUM 3 128 556 1 683 475 1 043 940 697 276



108 NBD (B) 11 USPESIFISERT RAMMEKUTT 46 O 0 0 0 0

NBD (B) Korrigert av Rådmann -1 195 532 -7 406 566 -9 839 402 -10 883 547

105 NBD (B) 18 EIENDOMSSKATT BOLIGER OG FRITIDSEIENDOMMER 47 O 0 0 0 0

NBD (B) Korrigert av Rådmann

100 NBD (B) 20 FLYTTE ELEVER 5-7 TRINN 48 1 -366 385 -867 640 -867 640 -867 640 

NBD (B) Korrigert av Rådmann

95 NBD (B) 51 BALANSERING AV BUDSJETTET VED INNBETALING AV REF MVA KORGEN IL 49 1 -105 000 0 0 0

NBD (B) Korrigert av Rådmann

104 NBD (B) 99 TILPASNING TIL RAMME SATT AV KST 50 1 -655 000 -356 000 97 000 -226 000 

NBD (B) Korrigert av Rådmann

22 NBD (B) MÅL OG RAMME FASTSATT AV KOMMUNESTYRET 51 1 2 924 111 3 741 092 4 000 000 4 000 000

NBD (B) Korrigert av Rådmann -1 000 000 0 0 0

SUM -397 806 -4 889 114 -6 610 042 -7 977 187



58 NBD (A) 12 DATAKOMMUNIKASJON 54 1 350 000 350 000 350 000 350 000

NBD (A) Korrigert av Rådmann -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

57 NBD (A) 12 VAKT IKT 55 O 0 0 0 0

NBD (A) Korrigert av Rådmann

93 NBD (A) 12 LEDER STABSENHET 56 1 0 0 0 0

NBD (A) Korrigert av Rådmann

94 NBD (A) 13 TILSKUDD HKFR 57 1 81 200 81 200 81 200 81 200

NBD (A) Korrigert av Rådmann

41 NBD (A) 20 FOSTERHJEMSPLASSERTE BARN (2016) 58 1 1 575 000 1 575 000 1 575 000 0

NBD (A) Korrigert av Rådmann

45 NBD (A) 20 SPESIALUNDERVISNING/HJEMMEUNDERVISNING/TILSYN 59 1 117 292 117 292 117 292 117 292

NBD (A) Korrigert av Rådmann -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

46 NBD (A) 20 NY ELEV MED SPESIELLE BEHOV 60 1 280 743 673 279 673 279 673 279

NBD (A) Korrigert av Rådmann -140 000 -300 000 -300 000 -300 000

49 NBD (A) 42 SPESIALPEDAGOGISK BEMANNING BJERKA BARNEHAGE 61 1 0 0 0 0

NBD (A) Korrigert av Rådmann

53 NBD (A) 45 SPESIALPEDAGOGISK BEMANNING SØRFJELLET NATUR OG FRILUFTSBARNEHAGE 62 1 0 0 0 0

NBD (A) Korrigert av Rådmann

21 NBD (A) 40 REDUSERT FORELDREBETALING 63 1 250 000 250 000 250 000 250 000

NBD (A) Korrigert av Rådmann

37 NBD (A) 97 TILTAK RESSURSKREVENDE BRUKER MILJØTJENESTEN 64 1 481 652 481 652 481 652 481 652

NBD (A) Korrigert av Rådmann -200 000 -200 000 -200 000 -200 000

38 NBD (A) 97 OMDISPONERING AV MIDLER HELSETJENESTEN 65 1 0 0 0 0

NBD (A) Korrigert av Rådmann

SUM 2 695 887 2 928 423 2 928 423 1 353 423



16 NBD(PUF) 10 KONTROLLUTVALGET 68 1 -6 369 -6 369 -6 369 -6 369

NBD(PUF) Korrigert av Rådmann

67 NBD(PUF) 10 INNKJØP AV SKANNER/SUPPORT 69 1 0 0 0 40 000

NBD(PUF) Korrigert av Rådmann

17 NBD(PUF) 11 REVISJONSTJENESTER 70 1 136 621 136 621 136 621 136 621

NBD(PUF) Korrigert av Rådmann

11 NBD(PUF) 11 PROSJEKTSTILLING KOORDINERENDE ENHET 71 1 0 0 0 0

NBD(PUF) Korrigert av Rådmann

13 NBD(PUF) 12 OPPFØLGING AV KOMMUNENS HJEMMESIDE 72 1 107 745 107 745 107 745 107 745

NBD(PUF) Korrigert av Rådmann -25 000 -25 000 -25 000 -25 000

59 NBD(PUF) 12 24/7 KOMMUNE 73 1 200 000 150 000 100 000 80 000

NBD(PUF) Korrigert av Rådmann -25 000 -25 000 -25 000 -25 000

99 NBD(PUF) 20 VOKSENOPPLÆRING FLYKTNINGER 74 1 -447 037 -447 037 -447 037 -447 037

NBD(PUF) Korrigert av Rådmann

92 NBD(PUF) 51 TILSKUDD BARNAS AKTIVITETSHALL 75 1 30 000 30 000 30 000 30 000

NBD(PUF) Korrigert av Rådmann

18 NBD(PUF) 60 ØKNING I BEVILGNING TIL KOMMUNALE VEGER 76 1 0 1 000 000 1 500 000 2 500 000

NBD(PUF) Korrigert av Rådmann

19 NBD(PUF) 60 ØKNING I BEVILGNING TIL KOMMUNALE BYGG 77 1 0 0 0 0

NBD(PUF) Korrigert av Rådmann

102 NBD(PUF) 63 PLANRESSURSER 78 1 0 300 0 0

NBD(PUF) Korrigert av Rådmann -300

6 NBD(PUF) 71 VIDEREFØRING HELSESØSTER SKOLEHELSETJENESTEN 79 1 0 537 775 537 775 537 775

NBD(PUF) Korrigert av Rådmann

50 NBD(PUF) 71 AKTIVISERING AV LEDERHJEMMEL HELSE 80 1 0 0 0 0

NBD(PUF) Korrigert av Rådmann

39 NBD(PUF) 71 INTERKOMMUNALT SAMARBEID - VIDEREFØRING - Ø.HJELPSPLASSER (KADsenger) 81 1 1 261 000 1 261 000 1 261 000 1 261 000

NBD(PUF) Korrigert av Rådmann

1 NBD(PUF) 83 BOSETTINGSVEDTAK 82 1 -400 000 -400 000 -400 000 -400 000

NBD(PUF) Korrigert av Rådmann

27 NBD(PUF) 97 50% STILLING BPA - KORGEN OMSORGSTJENESTE 83 1 290 023 290 023 290 023 290 023

NBD(PUF) Korrigert av Rådmann -150 000 -150 000 -150 000 -150 000

36 NBD(PUF) 97 OPPBEMANNING BOFELLESSKAPENE HEMNESBERGET OMSORGSTJENESTE 84 1 0 0 0 0

NBD(PUF) Korrigert av Rådmann

SUM 971 983 2 459 758 2 909 758 3 929 758



74 NBD (ES) 17 PREMIEAVVIK 87 1 0 0 0 0

NBD (ES) Korrigert av Rådmann

75 NBD (ES) 18 SKATT OG RAMMETILSKUDD 88 1 -6 608 000 -6 204 000 -6 241 000 -6 241 000

NBD (ES) Korrigert av Rådmann

76 NBD (ES) 18 EIENDOMSSKATT 89 1 0 0 0 0

NBD (ES) Korrigert av Rådmann

77 NBD (ES) 18 KONSESJONSKRAFTSALG 90 1 3 551 003 2 830 570 1 988 875 1 592 875

NBD (ES) Korrigert av Rådmann

78 NBD (ES) 18 ETTER TERRA 91 1 0 0 0 0

NBD (ES) Korrigert av Rådmann

79 NBD (ES) 18 KONSESJONSAVGIFTER 92 1 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000

NBD (ES) Korrigert av Rådmann

80 NBD (ES) 18 MVA REFUSJON DRIFT 93 1 0 0 0 0

NBD (ES) Korrigert av Rådmann

81 NBD (ES) 19 RENTEUTGIFTER 94 1 -2 631 338 -3 660 542 -4 342 974 -3 056 525

NBD (ES) Korrigert av Rådmann

82 NBD (ES) 19 RENTEINNTEKTER 95 1 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000

NBD (ES) Korrigert av Rådmann

83 NBD (ES) 19 UTBYTTE FRA HELGELANDKRAFT 96 1 850 000 850 000 850 000 850 000

NBD (ES) Korrigert av Rådmann

84 NBD (ES) 19 AVDRAG LÅN 97 1 326 584 1 698 560 2 705 395 3 662 385

NBD (ES) Korrigert av Rådmann

85 NBD (ES) 19 KOMPENSASJON RENTER 98 1 100 023 187 831 182 297 264 912

NBD (ES) Korrigert av Rådmann

86 NBD (ES) 19 OVERFØRING TIL INVESTERINGSBUDSJETT 99 1 0 1 500 000 2 500 000 2 500 000

NBD (ES) Korrigert av Rådmann

87 NBD (ES) 19 INNDEKKING MERFORBRUK 100 1 -5 137 000 -5 137 000 0 0

NBD (ES) Korrigert av Rådmann

SUM -11 188 728 -9 574 581 -3 997 407 -2 067 353



107 NBD (BU) 40 FLYTTING AV AVDELINGEN SJØVEIEN TIL BJERKA BARNEHAGE 103 0 0 0 0 0

NBD (BU) Korrigert av Rådmann

103 NBD (BU) 46 BARNEHAGE I HELE KJELLERETASJEN PÅ FI.FJORD SKOLE 104 1 -344 404 -816 480 -816 480 -816 480

NBD (BU) Korrigert av Rådmann

-344 404 -816 480 -816 480 -816 480

TOTALT (VALGTE TILTAK INKLUSIVE KORRIGERINGER) A -5 134 512 -8 208 519 -4 541 808 -4 880 563

KJB HENTET FRA ARENA (01 NOV 2015) B 5 134 512 8 208 519 4 541 808 4 880 563

MER (+) / MINDREUTGIFT (-) C 0 0 0 0

KJB + ES HENTET FRA ARENA (01 NOV 2015) -6 054 216 -1 861 927 -961 847 -2 917 917

0 0 0 0



SAMLET OVERSIKT OVER ALLE 
DRIFTSTILTAK 

VALGTE OG IKKE VALGTE 



UPRIORITERT, OVERSIKT OVER DRIFTSTILTAK - VALGTE OG IKKE VALGTE 

NO NAVN Side 2016 2017 2018 2019

NBD (N)

69 NBD (N) 11 PROSESS INTERNKONTROLL/LEDEROPPLÆRING 5 250 000 250 000 250 000 250 000

Korrigert av Rådmannen

90 NBD (N) 12 INVENTAR FELLESAREAL 6 25 000 25 000 25 000 25 000

Korrigert av Rådmannen

88 NBD (N) 12 OPPLÆRING, KURS, BRUKERFORUM SAK/ARKIV 7 50 000 50 000 40 000 40 000

Korrigert av Rådmannen

89 NBD (N) 12 INVENTAR SERVICE/ARKIV 8 15 000 15 000 15 000 15 000

Korrigert av Rådmannen

52 NBD (N) 12 OPPLÆRING/KURS/BRUKERFORUM/FAGLITTERATUR 9 40 000 40 000 40 000 40 000

Korrigert av Rådmannen

61 NBD (N) 12 VEDLIKEHOLDSUTGIFTER SOFTWARE 10 35 000 35 000 35 000 35 000

Korrigert av Rådmannen

68 NBD (N) 12 INNTAK AV LÆRLINGER 11 683 150 683 150 683 150 683 150

Korrigert av Rådmannen

26 NBD (N) 12 TILSKUDD FRIVILLIGPLAN 12 0 0 0 0

Korrigert av Rådmannen

71 NBD (N) 12 FRIVILLIGHETSKOORDINATOR (234) 13 450 248 450 248 450 248 450 248

Korrigert av Rådmannen

9 NBD (N) 12 PERSONVERN/SIKKERHETSANSVARLIG/SIKKERHETSARBEID 14 30 000 30 000 30 000 30 000

Korrigert av Rådmannen

7 NBD (N) 12 ØKNING AV DRIFTSBUDSJETT FOLKEHELSE 15 151 344 151 344 151 344 151 344

Korrigert av Rådmannen

8 NBD (N) 51 AVSETNING AV MIDLER TIL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 16 150 000 150 000 150 000 150 000



Korrigert av Rådmannen

25 NBD (N) 51 VEDLIKEHOLD NÆRMILJØANLEGG 17 100 000 100 000 100 000 100 000

Korrigert av Rådmannen

42 NBD (N) 20 SKOLESKYSS 18 319 200 319 200 319 200 0

Korrigert av Rådmannen

43 NBD (N) 20 UTDANNING 19 100 000 100 000 100 000 0

Korrigert av Rådmannen

56 NBD (N) 40 MUSIKK KARUSELL 20 71 760 71 760 0 0

Korrigert av Rådmannen

20 NBD (N) 40 DATAUTSTYR BARNEHAGENE 21 140 000 0 0 0

Korrigert av Rådmannen

15 NBD (N) 60 FORVALTNING AV BOLIGER HBS 22 277 464 277 464 277 464 277 464

Korrigert av Rådmannen

40 NBD (N) 60 ØKTE DRIFTSUTG. - INNFØRING AV NYTT NØDNETT 23 323 200 323 200 323 200 323 200

Korrigert av Rådmannen

70 NBD (N) 63 FRIVILLIGHETSSTRATEGI 24 100 000 100 000 100 000 100 000

Korrigert av Rådmannen

106 NBD (N) 63 OPPRETTING AV SKUTERLØYPER 25 0 0 0 0

Korrigert av Rådmannen

64 NBD (N) 71 ØKTE DRIFTSUTGIFTER LEGEKONTORENE 26 190 000 190 000 190 000 190 000

Korrigert av Rådmannen

55 NBD (N) 71 ETABLERING AV AKTIVITETSSENTER OLAHALLEN 27 0 0 0 0

Korrigert av Rådmannen

4 NBD (N) 81 FAGSTILLING BARNEVERN 28 567 540 567 540 0 0

Korrigert av Rådmannen



3 NBD (N) 81 STILLINGSØKNING MERKANTIL 29 138 732 138 732 138 732 138 732

Korrigert av Rådmannen

14 NBD (N) 81 SKANNING ACOS 30 52 500 0 0 0

Korrigert av Rådmannen

60 NBD (N) 81 PC UTSTYR 31 30 000 15 000 0 0

Korrigert av Rådmannen

23 NBD (N) 83 PÅ LAG I LAG 32 500 000 400 000 300 000 250 000

Korrigert av Rådmannen

24 NBD (N) 83 ØKONOMISK RÅDGIVER 34 187 775 187 775 -350 000 -350 000

Korrigert av Rådmannen

30 NBD (N) 97 SYKESIGNALANLEGG 36 32 400 144 000 144 000 144 000

Korrigert av Rådmannen

32 NBD (N) 97 OPPGRADERING DATAUTSTYR KORGEN OMS.TJ. 37 32 300 10 800 0 0

Korrigert av Rådmannen

34 NBD (N) 97 OPPGRADERING DATAUTSTYR HEMNESBERGET OMS.TJ. 38 21 600 14 400 0 0

Korrigert av Rådmannen

33 NBD (N) 97 OPPGRADERING DATAUTSTYR MILJØTJENESTEN 39 2 870 11 480 0 0

Korrigert av Rådmannen

48 NBD (N) 97 OPPFØLGING AV TILTAK FRA 2014 - OMGJØRING AV HELDØGNSTILBUD (HOM/KOM)40 0 0 0 0

Korrigert av Rådmannen

62 NBD (N) 97 VELFERDSTEKNOLOGI OMSORGSTJENESTEN 41 0 20 000 20 000 20 000

Korrigert av Rådmannen

65 NBD (N) 97 NY RULLESTOLHEIS TIL MINIBUSS 42 59 000 0 0 0

Korrigert av Rådmannen

98 NBD (N) 97 OPPBEMANNING SNYTUVA 43 2 749 181 0 0 0

Korrigert av Rådmannen

SUM 7 875 264 4 871 093 3 532 338 3 063 138



NBD (B)

108 NBD (B) 11 USPESIFISERT RAMMEKUTT 46 -4 200 000 -4 200 000 -4 200 000 -4 200 000

Korrigert av Rådmann

105 NBD (B) 18 EIENDOMSSKATT BOLIGER OG FRITIDSEIENDOMMER 47 -4 212 000 -4 212 000 -4 212 000 -4 212 000

Korrigert av Rådmann

100 NBD (B) 20 FLYTTE ELEVER 5-7 TRINN 48 -366 385 -867 640 -867 640 -867 640

Korrigert av Rådmann

95 NBD (B) 51 BALANSERING AV BUDSJETTET VED INNBETALING AV REF MVA KORGEN IL 49 -105 000 0 0 0

Korrigert av Rådmann

104 NBD (B) 99 TILPASNING TIL RAMME SATT AV KST 50 -655 000 -356 000 97 000 -226 000

Korrigert av Rådmann

22 NBD (MÅL OG RAMME)MÅL OG RAMME FASTSATT AV KOMMUNESTYRET 51 2 924 111 3 741 092 4 000 000 4 000 000

SUM -9 538 385 -9 635 640 -9 182 640 -9 505 640



NBD (A)

58 NBD (A) 12 DATAKOMMUNIKASJON 54 350 000 350 000 350 000 350 000

Korrigert av Rådmann

57 NBD (A) 12 VAKT IKT 55 24 000 24 000 24 000 24 000

Korrigert av Rådmann

93 NBD (A) 12 LEDER STABSENHET 56 0 0 0 0

Korrigert av Rådmann

94 NBD (A) 13 TILSKUDD HKFR 57 81 200 81 200 81 200 81 200

Korrigert av Rådmann

41 NBD (A) 20 FOSTERHJEMSPLASSERTE BARN (2016) 58 1 575 000 1 575 000 1 575 000

Korrigert av Rådmann

45 NBD (A) 20 SPESIALUNDERVISNING/HJEMMEUNDERVISNING/TILSYN 59 117 292 117 292 117 292 117 292

Korrigert av Rådmann

46 NBD (A) 20 NY ELEV MED SPESIELLE BEHOV 60 280 743 673 279 673 279 673 279

Korrigert av Rådmann

49 NBD (A) 42 SPESIALPEDAGOGISK BEMANNING BJERKA BARNEHAGE 61 0 0 0 0

Korrigert av Rådmann

53 NBD (A) 45 SPESIALPEDAGOGISK BEMANNING SØRFJELLET NATUR OG FRILUFTSBARNEHAGE 62 0 0 0 0

Korrigert av Rådmann

21 NBD (A) 40 REDUSERT FORELDREBETALING 63 250 000 250 000 250 000 250 000

Korrigert av Rådmann

37 NBD (A) 97 TILTAK RESSURSKREVENDE BRUKER MILJØTJENESTEN 64 481 652 481 652 481 652 481 652

Korrigert av Rådmann

38 NBD (A) 97 OMDISPONERING AV MIDLER HELSETJENESTEN 65 0 0 0

Korrigert av Rådmann

3 159 887 3 552 423 3 552 423 1 977 423



NBD (PUF)

16 NBD(PUF) 10 KONTROLLUTVALGET 68 -6 369 -6 369 -6 369 -6 369

Korrigert av Rådmann

67 NBD(PUF) 10 INNKJØP AV SKANNER/SUPPORT 69 0 0 0 40 000

Korrigert av Rådmann

17 NBD(PUF) 11 REVISJONSTJENESTER 70 136 621 136 621 136 621 136 621

Korrigert av Rådmann

11 NBD(PUF) 11 PROSJEKTSTILLING KOORDINERENDE ENHET 71 0 0 0 0

Korrigert av Rådmann

13 NBD(PUF) 12 OPPFØLGING AV KOMMUNENS HJEMMESIDE 72 107 745 107 745 107 745 107 745

Korrigert av Rådmann

59 NBD(PUF) 12 24/7 KOMMUNE 73 200 000 150 000 100 000 80 000

Korrigert av Rådmann

99 NBD (PUF) 20 VOKSENOPPLÆRING FLYKTNINGER 74 -447 037 -447 037 -447 037 -447 037

Korrigert av Rådmann

92 NBD (PUF) 51 TILSKUDD BARNAS AKTIVITETSHALL 75 30 000 30 000 30 000 30 000

Korrigert av Rådmann

18 NBD (PUF) 60 ØKNING I BEVILGNING TIL KOMMUNALE VEGER 76 0 1 000 000 1 500 000 2 500 000

Korrigert av Rådmann

19 NBD (PUF) 60 ØKNING I BEVILGNING TIL KOMMUNALE BYGG 77 0 0 0 0

Korrigert av Rådmann

102 NBD (PUF) 63 PLANRESSURSER 78 0 300 0 0

Korrigert av Rådmann

6 NBD(PUF) 71 VIDEREFØRING HELSESØSTER SKOLEHELSETJENESTEN 79 0 537 775 537 775 537 775

Korrigert av Rådmann

50 NBD(PUF) 71 AKTIVISERING AV LEDERHJEMMEL HELSE 80 0 0 0 0

Korrigert av Rådmann

39 NBD(PUF) 71 INTERKOMMUNALT SAMARBEID - VIDEREFØRING - Ø.HJELPSPLASSER (KADsenger) 81 1 261 000 1 261 000 1 261 000 1 261 000

Korrigert av Rådmann

1 NBD (PUF) 83 BOSETTINGSVEDTAK 82 -400 000 -400 000 -400 000 -400 000

Korrigert av Rådmann

27 NBD(PUF) 97 50% STILLING BPA - KORGEN OMSORGSTJENESTE 83 290 023 290 023 290 023 290 023

Korrigert av Rådmann

36 NBD(PUF) 97 OPPBEMANNING BOFELLESSKAPENE HEMNESBERGET OMSORGSTJENESTE 84 0 0 0 0

Korrigert av Rådmann

SUM 1 171 983 2 660 058 3 109 758 4 129 758



NBD (ES)

74 NBD (ES) 17 PREMIEAVVIK 87 0 0 0 0

Korrigert av Rådmann

75 NBD (ES) 18 SKATT OG RAMMETILSKUDD 88 -6 608 000 -6 204 000 -6 241 000 -6 241 000

Korrigert av Rådmann

76 NBD (ES) 18 EIENDOMSSKATT 89 0 0 0 0

Korrigert av Rådmann

77 NBD (ES) 18 KONSESJONSKRAFTSALG 90 3 551 003 2 830 570 1 988 875 1 592 875

Korrigert av Rådmann

78 NBD (ES) 18 ETTER TERRA 91 0 0 0 0

Korrigert av Rådmann

79 NBD (ES) 18 KONSESJONSAVGIFTER 92 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000

Korrigert av Rådmann

80 NBD (ES) 18 MVA REFUSJON DRIFT 93 0 0 0 0

Korrigert av Rådmann

81 NBD (ES) 19 RENTEUTGIFTER 94 -2 631 338 -3 660 542 -4 342 974 -3 056 525

Korrigert av Rådmann

82 NBD (ES) 19 RENTEINNTEKTER 95 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000

Korrigert av Rådmann

83 NBD (ES) 19 UTBYTTE FRA HELGELANDKRAFT 96 850 000 850 000 850 000 850 000

Korrigert av Rådmann

84 NBD (ES) 19 AVDRAG LÅN 97 326 584 1 698 560 2 705 395 3 662 385

Korrigert av Rådmann

85 NBD (ES) 19 KOMPENSASJON RENTER 98 100 023 187 831 182 297 264 912

Korrigert av Rådmann

86 NBD (ES) 19 OVERFØRING TIL INVESTERINGSBUDSJETT 99 0 1 500 000 2 500 000 2 500 000

Korrigert av Rådmann

87 NBD (ES) 19 INNDEKKING MERFORBRUK 100 -5 137 000 -5 137 000 0 0

Korrigert av Rådmann

SUM -11 188 728 -9 574 581 -3 997 407 -2 067 353



NBD (BU)

107 NBD (BU) 40 FLYTTING AV AVDELINGEN SJØVEIEN TIL BJERKA BARNEHAGE 103 -344 404 -816 480 -18 000 -18 000

Korrigert av Rådmann

103 NBD (BU) 46 BARNEHAGE I HELE KJELLERETASJEN PÅ FI.FJORD SKOLE 104 -344 404 -816 480 -816 480 -816 480

Korrigert av Rådmann

-688 808 -1 632 960 -834 480 -834 480



OVERSIKT TILTAKSTYPER: 

Driftstiltak 

• NBD (N) = Nye behov drift, nye tiltak ikke tidligere vedtatt 

• NBD (B) = Nye behov drift, balansering av ramme 

• NBD (PUF) =  Nye behov drift, politiske vedtak uten finansiering

• NBD (A) = Nye behov drift, administrative vedtak uten finansiering 

• NBD (ES) = Nye behov drift, etter statsbudsjettet

• NBD (BU) = Nye behov, bestilte utredninger

Investeringstiltak 

• NBD (I) = Investeringstiltak 



 
NBD (N) 

 
Nye behov 

drift



NYE BEHOV DRIFT side 2016 2017 2018 2019

NBD (N)

69 NBD (N) 11 PROSESS INTERNKONTROLL/LEDEROPPLÆRING 6 250 000 250 000 250 000 250 000

Korrigert av Rådmann

90 NBD (N) 12 INVENTAR FELLESAREAL 7 25 000 25 000 25 000 25 000

Korrigert av Rådmann

88 NBD (N) 12 OPPLÆRING, KURS, BRUKERFORUM SAK/ARKIV 8 50 000 50 000 50 000 50 000

Korrigert av Rådmann

89 NBD (N) 12 INVENTAR SERVICE/ARKIV 9 15 000 15 000 15 000 15 000

Korrigert av Rådmann

52 NBD (N) 12 OPPLÆRING/KURS/BRUKERFORUM/FAGLITTERATUR 10 40 000 40 000 40 000 40 000

Korrigert av Rådmann

61 NBD (N) 12 VEDLIKEHOLDSUTGIFTER SOFTWARE 11 35 000 35 000 35 000 35 000

Korrigert av Rådmann

68 NBD (N) 12 INNTAK AV LÆRLINGER 12 683 150 683 150 683 150 683 150

Korrigert av Rådmann

26 NBD (N) 12 TILSKUDD FRIVILLIGPLAN 13 0 0 0 0

Korrigert av Rådmann

71 NBD (N) 12 FRIVILLIGHETSKOORDINATOR (234) 14 450 248 450 248 450 248 450 248

Korrigert av Rådmann

9 NBD (N) 12 PERSONVERN/SIKKERHETSANSVARLIG/SIKKERHETSARBEID 15 30 000 30 000 30 000 30 000

Korrigert av Rådmann

7 NBD (N) 12 ØKNING AV DRIFTSBUDSJETT FOLKEHELSE 16 151 344 151 344 151 344 151 344

Korrigert av Rådmann

8 NBD (N) 51 AVSETNING AV MIDLER TIL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE17 150 000 150 000 150 000 150 000

Korrigert av Rådmann

25 NBD (N) 51 VEDLIKEHOLD NÆRMILJØANLEGG 18 100 000 100 000 100 000 100 000

Korrigert av Rådmann

42 NBD (N) 20 SKOLESKYSS 19 319 200 319 200 319 200 0

Korrigert av Rådmann



43 NBD (N) 20 UTDANNING 20 100 000 100 000 100 000 0

Korrigert av Rådmann

56 NBD (N) 40 MUSIKK KARUSELL 21 71 760 71 760 0 0

Korrigert av Rådmann

20 NBD (N) 40 DATAUTSTYR BARNEHAGENE 22 140 000 0 0 0

Korrigert av Rådmann

15 NBD (N) 60 FORVALTNING AV BOLIGER HEBO 23 277 464 277 464 277 464 277 464

Korrigert av Rådmann

40 NBD (N) 60 ØKTE DRIFTSUTG. - INNFØRING AV NYTT NØDNETT 24 323 200 323 200 323 200 323 200

Korrigert av Rådmann

70 NBD (N) 63 FRIVILLIGHETSSTRATEGI 25 100 000 100 000 100 000 100 000

Korrigert av Rådmann

106 NBD (N) 63 OPPRETTING AV SKUTERLØYPER 26 0 0 0 0

Korrigert av Rådmann

64 NBD (N) 71 ØKTE DRIFTSUTGIFTER LEGEKONTORENE 27 190 000 190 000 190 000 190 000

Korrigert av Rådmann

55 NBD (N) 71 ETABLERING AV AKTIVITETSSENTER OLAHALLEN 28 0 0 0 0

Korrigert av Rådmann

4 NBD (N) 81 FAGSTILLING BARNEVERN 29 567 540 567 540 0 0

Korrigert av Rådmann

3 NBD (N) 81 STILLINGSØKNING MERKANTIL 30 138 732 138 732 138 732 138 732

Korrigert av Rådmann

14 NBD (N) 81 SKANNING ACOS 31 52 500 0 0 0

Korrigert av Rådmann

60 NBD (N) 81 PC UTSTYR 32 30 000 15 000 0 0

Korrigert av Rådmann

23 NBD (N) 83 PÅ LAG I LAG 33 500 000 400 000 300 000 250 000

Korrigert av Rådmann

24 NBD (N) 83 ØKONOMISK RÅDGIVER 35 187 775 187 775 -350 000 -350 000

Korrigert av Rådmann

30 NBD (N) 97 SYKESIGNALANLEGG 37 32 400 144 000 144 000 144 000



Korrigert av Rådmann

32 NBD (N) 97 OPPGRADERING DATAUTSTYR KORGEN OMS.TJ. 38 32 300 10 800 0 0

Korrigert av Rådmann

34 NBD (N) 97 OPPGRADERING DATAUTSTYR HEMNESBERGET OMS.TJ. 39 21 600 14 400 0 0

Korrigert av Rådmann

33 NBD (N) 97 OPPGRADERING DATAUTSTYR MILJØTJENESTEN 40 2 870 11 480 0 0

Korrigert av Rådmann

48 NBD (N) 97 OPPFØLGING AV TILTAK FRA 2014 - OMGJØRING AV HELDØGNSTILBUD (HOM/KOM)41 0 0 0 0

Korrigert av Rådmann

62 NBD (N) 97 VELFERDSTEKNOLOGI OMSORGSTJENESTEN 42 0 20 000 20 000 20 000

Korrigert av Rådmann

65 NBD (N) 97 NY RULLESTOLHEIS TIL MINIBUSS 43 59 000 0 0 0

Korrigert av Rådmann

98 NBD (N) 97 OPPBEMANNING SNYTUVA 44 2 749 181 0 0 0

Korrigert av Rådmann
SUM 7 875 264 4 871 093 3 542 338 3 073 138



 Tiltak 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Tiltak 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Tiltak 

5 
 

Tiltak 69: NBD (N) 11 Prosess internkontroll/lederopplæring 

Beskrivelse Deltakelse i opplæringsprogram internkontrollprogram i regi av KS. I 2015 ble det igangsatt et lederutviklingsprogram for både rådmannens 

ledergruppe og alle ledere med personalansvar. Det er blitt benyttet ekstern konsulent.  Det er et sterkt behov og ønske for at kommunen har en 

kontinuerlig og langsiktig satsing på å bygge og utvikle ledere. Kvaliteten på lederne er svært viktig for nivå og kvalitet på kommunens 

tjenesteproduksjon. 

 

Det settes av kr. 250.000 per år til dette. 

- 

- - 2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK 
 

250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 



 Tiltak 

6 
 

 
Tiltak 90: NBD (N) 12 Inventar fellesareal 

Beskrivelse Publikumsareal, nede på service og 2. og 3. etasje, trenger oppgradering av møblement. Vider behov er avskjerming av publikums pc, 

oppslagstavle, informasjon til eksterne og interne brukere, skilting osv. Dette med tanke på mer publikumsvennlig mottakelse. 

 

Totalsum tiltak kr 25 000,- pr år i økonomiplanperioden 

- 

- - 2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK 
 

25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tiltak 

7 
 

Tiltak 88: NBD (N) 12 Opplæring, kurs, brukerforum sak/arkiv 

Beskrivelse Det avholdes årlig Brukerforum for kommuner som har arkivsystemet Public 360, arrangert av Software Inovation. Her presenterer Public360 

oppdateringer, nyheter, og kommunen kan være i direkte dialog med Software Inovation og gi innspill på behov for brukerendringer i 

arkivsystemet. 

Delta på opplæring/oppdatering på Emeetings, dette gjelder IPAD politikere.  

 

Opplæring/oppdatering arkivplan, fra Arkiv Nordland, pliktig å ha en oppdatert arkivplan, det har vi ikke i dag. Behov for å få ekstra midler slik at 

en arkivplan kommer på plass. Her vil Arkiv Nordland ha en sentral rolle, og de blir innleid som veiledere. Ferdig i løpet av 2017 med arkivplanen. 

 

Totalsum tiltaket kr 40 000,- pr år i økonomiplanperioden 

- 

- - 2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK 
 

50 000 50 000 40 000 40 000 180 000 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tiltak 

8 
 

Tiltak 89: NBD (N) 12 Inventar service/sak arkiv avdelingen 

Beskrivelse Avdelingen har over mange år ikke hatt budsjett knyttet mot utskifting av inventar/utstyr.  

Avdelingen har behov for en gradvis oppjustering av inventar/utstyr.  

Dette inkluderer kontorstoler, pulter, div. skap/hyller 

 

Totalsum for tiltaket kr 15 000,- pr år i økonomiplanperioden. 

- 

- - 2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK 
 

15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tiltak 

9 
 

Tiltak 52: NBD (N) 12 Opplæring/kurs/brukerforum/faglitteratur 

Beskrivelse Økonomiavdelingen har de siste årene ikke hatt midler i budsjettet til deltagelse på kurs, opplæring eller brukerforum. Det er stort behov for at 

avdelingen har mulighet til å delta på dette, for å kunne holde seg faglig oppdatert til enhver tid. Avdelingen er en sentral brikke i 

organisasjonen, og bør til enhver tid være ajour med endringer i tiden.  

Videre har vi Visma som hovedleverandør til alle våre fagprogrammer, og deltagelse på Visma brukerforum, er nødvendig. Her presenteres 

Visma oppdateringer, nyheter, og vi kan være i direkte dialog med Visma og behov for brukerendringer i fagsystemene. 

- 

- - 2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK 
 

40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tiltak 

10 
 

Tiltak 61: NBD (N) 12 Vedlikeholdsutgifter software 

Beskrivelse Suppleringsavtaler Visma produkter, Acos, CGM, SI. 

- 

- - 2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK 
 

35 000 35 000 35 000 35 000 140 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Tiltak 

11 
 

Tiltak 68: NBD (N) 12 Inntak av lærlinger 

Beskrivelse Kommunene blir oppfordret til å ta inn flere læringer. KS tilrår blant annet at det tas inn to pr 1000 innbyggere. I inneværende år har kommunen 6 

lærlinger.  Dersom kommunen skal ta inn fire til, så vil dette ha en kostand på ca. 650.000.- i årlig merkostnad. 

Det legges inn i budsjett og økonomiplan en årlig økning på ansvar 1255 på kr. 650.000.- 

- 

- - 2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK 
 

683 150 683 150 683 150 683 150 2 732 600 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tiltak 

12 
 

Tiltak 26: NBD (N) 12 Tilskudd frivilligplan 

Beskrivelse Tilskudd bygdeutvalg som erstatter dagens nærmiljøutvalg. 

Sitat utvalgsbehandlingen: Kommunens økonomiske støtte til bygdeutvalgene bør økes utover det som nærmiljøutvalgene får i 

dag. Støtten må være så stor at det bidrar til å utvikle fellesarealer (grøntareal, lekeplasser mv.), 

sammenkomster (17. mai, St. Hans mv.), at den bidrar til motivasjon og aktivitet for å utvikle egne 

lokalsamfunn. 

Størrelsen på kommunens tilskudd må behandles i forbindelse med budsjett-/ økonomiplanarbeidet. 

I forbindelse med budsjett- og økonomiplanarbeidet må støtten til frivilligheten vurderes. Det må også vurderes om det skal settes av en dedikert 

ressurs i kommunen som skal ansvaret for å føle opp frivillig sektor. 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tiltak 

13 
 

Tiltak 71: NBD (N) 12 Frivillighetskoordinator 

Beskrivelse I planen for Frivillighetsstrategi var det også fremmet et tekstforslag på å øremerke en stillingsressurs, som skal ha ansvar for å følge opp 

frivilligstrategien til kommunen og arbeide i forhold til frivillige lag og organisasjoner i kommunen. Denne ressursen må komme som en økning i 

bemanningen, da det er ingen som ha kapasitet til å ta dette i tillegg.  Det opprettes en 1/2-stilling som frivillighetskoordinator.  

 

Det settes av kr. 450.000.- inkl sos. utg. og driftsutgifter til formålet hvert år i perioden. 

- 

- - 2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  450 248 450 248 450 248 450 248 1 800 992 
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Tiltak 9: NBD (N) 12 Personvern/sikkerhetsansvarlig/sikkerhetsarbeid. 

Beskrivelse Ny budsjettpost på kr. 30.000 

Hemnes kommune har en (pålagt)sikkerhetsansvarlig for personvern/sikkerhetsarbeid, samt ei sikkerhetsgruppe på 3 personer i tillegg til 

sikkerhetsansvarlig. 

Sikkerhetsansvarlig samt medlemmer av gruppa må ha faglig påfyll i form av sikkerhetskonferanser som avholdes et par ganger i året. 

Det er ikke satt av penger i budsjettet til denne virksomheten. 

Det foreslås at det opprettes en post i budsjettet under 1256 Fellesutgifter på kr. 30.000.- til dekning av utgifter som påløper til dette arbeidet. 

- 

- - 2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 

- 
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Tiltak 7: NBD (N) 12 Økning av driftsbudsjett folkehelse 

Beskrivelse Hvis Hemnes kommune ønsker å satse på folkehelse slik det det beskrives i de planer som nå er vedtatt - (kommunedelplan Barn og unge og 

kommunedelplan Helse og omsorg) - må budsjettet økes slik at den kommunale andelen (utenom lønn), kommer opp på nivå med det vi får i 

tilskudd fra Nordland fylkeskommune. Det vil si at den kommunale andelen økes med kr. 150.000.- fra kr. 100.000.- til kr. 250.000.-. (Dette utgjør 

f.eks.25% finansiering av lønn leder frisklivssentral.) 

- 

- - 2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  151 344 151 344 151 344 151 344 605 376 

- 
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Tiltak 8: NBD(N) 51 Avsetning av midler til Plan for Fysisk aktivitet og Naturoppl. 

Beskrivelse Det avsettes hvert år kr. 200.000.- i økonomiplanen for bruk i forbindelse med gjennomføring av vedtak som er bestemt i planen. Dette kan være 

både egenandel til nærmiljøanlegg (kommunale og private anlegg bygget i regi av lag/foreninger), -samt andre aktiviteter i planen. Størrelsen på 

beløpet var i 1997 kr. 260.000, i 2001 kr. 300.000.- hvorpå beløpet i 2002 ble satt ned til kr. 200.000.-som beløpet har vært siden. Beløpet fra 2001 

ville med konsumprisindeksøkning i dag utgjøre kr. 378.000.- 

Det har også vært et problem at det ikke har vært avsatt noen del av beløpet på driftsbudsjettet, slik at det dermed har vært utelukket å bruke 

noe av disse pengene på andre aktiviteter enn bygging av anlegg, d.v.s. investeringer i kommunale anlegg. Midler i økonomiplanen avsatt til 

investeringer kan ikke utbetales som tilskudd til lag og foreninger som kommunale tilskudd når disse bygger anlegg, samtidig som kommunen i 

spillemiddelsøknadene garanterer for et kommunalt tilskudd. 

Det foreslås å øke denne posten med kr. 150.000.- som settes på driftsbudsjett for å gi muligheter for utbetaling av tilskudd lag/foreninger samt 

andre aktiviteter i.h.t. planen. 

- 

- - 2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK 
 

150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 

 

- 
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Tiltak 25: NBD(N) 51 Vedlikehold nærmiljøanlegg 

Beskrivelse OKU vedtak 2014: 

 

Det foretas en total gjennomgang av anleggene for en kartlegging av behovene for vedlikehold av alle kommunal idrettsanlegg i kommunen. Ut 

fra denne kartleggingen lages det kostnadsoverslag og en prioritering å løpende vedlikehold av anleggene.  

 

Denne kartleggingen gjøres vår/sommer 2015 slik at dette er klart til budsjettbehandlingen fra 2016.  

 

OKU foreslår at det settes av kr 225 000 i budsjett 2015 til vedlikehold av nærmiljøanleggene i Hemnes kommunen etter prioriteringsliste vedtatt 

av OKU.  

Det ble for 2015 satt av kr. 50.000.- til vedlikehold av nærmiljøanlegg. Det foreslås en økning til kr. 100.000.- og at dette settes av hvert år 

framover. 

- 

- - 2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 
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Tiltak 42: NBD (N) 20 Skoleskyss 

Beskrivelse Det har vært en stor prisøkning på billetter skoleskyss. 

Skoleskyss har også vært underbudsjetert i mange år. 

Billettpris fra 16 kr til 20 kr (enkelte 24 kr) 

210 skysselever med kostnadsøkning på 4 kr. pr. billett.  

420(t/r)*190 skoledager*4 kr.= 319200.- 

319 200.- kr i kompensasjon for skysskostnader. 

fordelt ut på skolene. Dette tiltaket tar ikke høyde for prisvekst 2016. 

 

Sum netto tiltak: 319 200.- 

- 

- - 2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  319 200 319 200 319 200 0 957 600 

 

- 
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Tiltak 43: NBD (N) 20 Utdanning 

Beskrivelse For å kunne løse ut statlige midler til videreutdanning/kompetanseheving for lærere i kommunen, må kommunen bidra med (reise, opphold og 

skolebøker). 

Dette er en stor mulighet for kommunen til å styre satsningen på kompetanse og utløse statlige midler. 

for 100 000.- vil vi kunne utløse mellom 600 000 og 800 000 avhengig av studier. 

 

Sum netto tiltak: 100 000.- 

- 

- - 2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  100 000 100 000 100 000 0 300 000 

 

- 
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Tiltak 56: NBD (N) 40 Musikk karusell 

Beskrivelse Ett av målene for budsjettet i enhet barnehage (mål 3), at barnehagen skal jobbe med skaperglede. Rammeplanen påpeker også at barnehagene 

skal vektlegge kunst, kultur og kreativitet. Barnehagene må gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. 

Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer.  

 

Kulturskolen i Hemnes har hatt et prosjekt med en musikk karusell i alle barnehagene, dette var meget vellykket, og kan bidra til å skape 

trygghet og felleskapsopplevelse, i tillegg til øke interessen for kunst og kultur.  

 

Tallene er tilbud enhet barnehage har fått fra Kulturskolen og inkluderer en time musikk pr uke i alle barnehagene. Opplegget vil gjelde 

barnehageåret 2016/17, utgiften er for høst 2016 og vår 2017 

 

Tiltaket vil i 2016 koste: kr 71 760 

Tiltaket vil i 2017 koste: kr 71 760 

- 

- - 2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  71 760 71 760 0 0 143 520 
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Tiltak 20: NBD (N) 40 datautstyr barnehagene 

Beskrivelse Det har tidligere ikke vært bevilget noe til oppgradering av datautstyr i barnehagene. Dette merkes nå godt ute i barnehagene. Det erfares at 

mange datamaskiner er så gamle at de ikke kan ta i bruk ulike fagprogrammer som forventes skal bli brukt. Styrerne i barnehagen er 

tynnklienter, dette må byttes ut med bærbar PC og dokking, slik systemet er i dag får ikke styrerne i barnehagene gjort jobben sin da systemet 

er tregt og faller ofte ut.  

 

IKT har foretatt en kartlegging av behovene i barnehagene, og utarbeidet en oversikt med kostnadsoverslag for å utbedre datautstyret i 

barnehagene. Dette behovet gjelder kun for et år i økonomiplanperioden. 

 

Tiltaket koster kr 140 000 

- 

- - 2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK 
 

140 000 0 0 0 140 000 

- 

- 
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Tiltak 15: NBD (N) 60 Forvaltning av boliger HBS 

Beskrivelse Kommunen har overtatt forvaltningsansvaret for boligene tilhørende HBS. Dette har medført en økning i arbeidsoppgavene for TEK som gjør at 

bemanningen må økes med en halv stilling. 

  

Årlig bevilgning på kr. 277 464,- 

- 

- - 2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK 
 

277 464 277 464 277 464 277 464 1 109 856 

- 

- 
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Tiltak 40: NBD (N) 60 Økte driftsutgifter - innføring av nytt nødnett 

Beskrivelse Det er i år innført nytt nasjonal nødnett for nødetatene. Dette medfører en del nye utgifter i form av innkjøp av utstyr og felles driftsutgifter. 

Tilsammen utgjør dette ca kr. 330 000,- pr. år. 

- 

- - 2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK 
 

323 200 323 200 323 200 323 200 1 292 800 

- 

- 
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Tiltak 70: NBD (N) 63 Frivillighetsstrategi 

Beskrivelse Bygdeutvalgene 

Det settes av kr. 100.000.- til fordeling til hvert av bygdeutvalgene. Dette i tillegg til det som til nå har vært bevilget til nærmiljøutvalgene.  Dette 

er midler som skal gå til å fremme og utvikle de ulike bygdene i kommunen. De skal forvaltes av bygdeutvalgene. Utvalgene rapporterer om 

bruken og effekten av midlene hvert år. 

 

Det settes av kr. 100.000.- hvert år i perioden (rammen økes i tillegg til det nærmiljøutvalgene har i dag) 

- 

- - 2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK 
 

100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 

- 
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Tiltak 106: NBD (N) 63 Oppretting av skuterløyper 

Beskrivelse Plan for skuterløyper behandles av kommunestyret 3.november 2015. 

 

Det forutsettes her at kommune skal merke skuterløyper, anskaffe og sette opp informasjonstavler.  Det vil også bli brøytet 

parkeringsplasser. 

 

Her er det forutsatt at inntekten fra løypekort 100 % dekker utgiftene. 

 

Sesongkort: kr. 700 + mva. (kr. 875) 

Helgekort (fredag-søndag): kr. 128 + mva (kr. 160) 

Ukeskort: kr. 256 + mva. (kr. 320) 

 

Oppstartskostnader i 2015 på kr. 250 000 (Skilt- og merkemateriell, parkeringsplasser mv.) fordeles på selvkostberegningen de nærmeste 

5 årene. 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 

- 

- 
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Tiltak 64: NBD (N) 71 Økte driftsutgifter legekontorene 

Beskrivelse Det har noen år ikke vært rom for økning i budsjettene for driftsposter på legekontorene. Spesielt gjelder dette medisinske forbruksvarer 

og ulike lisenser og avgifter. Kommunens avtale med fastlegene baserer seg på at kommunen dekker utgiftene til drift av legekontorene 

inkl. personalkostnader for hjelpepersonell, utstyr og forbruksmateriell. Kommunen dekker også utgiftene til datanettverk, telefoni og 

betalingsautomater. 

Som betaling for at kommunen stiller lokaler, hjelpepersonell, telefon og utstyr til disposisjon, beholder kommunen det månedlige 

basistilskuddet og utjevningstilskuddet. 

 

 

Det har de siste årene vært en økning i utgifter til laboratorieteknisk forbruksmateriell uten at dette har vært mulig å følge opp i 

budsjettsammenheng. Dette gjenspeiler økt aktivitet og økte muligheter til behandling. Spesielt er dette synlig ved Hemnesberget 

legekontor, der budsjettet i utgangspunktet er noe lavere enn i Korgen. Det foreslåes en økning av budsjettrammen for denne utgiften med 

kr.30 000 ved Hemnesberget legekontor ansvar 7120. 

 

Avgifter, gebyrer og lisenser: 

Kommunen dekker utgifter til lisenser og gebyrer på datautstyr og tilganger både for leger og hjelpersonell. Kravene til datasystemene 

skjerpes og er blitt mere avanserte. Eksempelvis -nytt nasjonalt nødnummer 116117- gir behov for nytt utstyr og nye lisenser. 

Regnskapet de siste årene viser en økning av denne utgiften med ca kr. 80 000 på hvert av legekontorene. 

 

Totalsum tiltak: kr 190 000,- 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  190 000 190 000 190 000 190 000 760 000 

- 

- 
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Tiltak 55: NBD (N) 71 Etablering av aktivitetssenter Olehallen 

Beskrivelse Hemnes kommune har for 2015 fått 1,4 mill kr. fra fylkesmannen for etablering av aktivitetssenter lokalisert til Olehallen i Korgen. Midlene 

skal i sin helhet gå til lønnsmidler. Målgruppa for finansieringen er personer med rusrelaterte problemer, alene eller i kombinasjon med 

psykiske lidelser ol. Som synergieffekt vil aktivitetssenter for utviklingshemmede også bli etablert. Midlene er i 2015 brukt til forprosjekt 

51% st. i 4 mnd., brukertilsetting 50% på Olsenhågen, KIDkurs, Det blir ansatt aktivitetsleder i 100% stilling og prosjektleder 100 % stilling. 

Drift i 2016 baserer seg på videre tilskudd til lønnsmidler fra Fylkesmannen i Nordland. Prosjektet videre vil si noe om hva dette kan føre til 

av utgifter videre for kommunen. 

 

Kostnader 2016: kr 0,- 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 

- 
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Tiltak 4: NBD (N) 81 Fagstilling barnevern 

Beskrivelse Saksmengde på saker har økt i 2015, samtidig har det også vært økning av komplekse og arbeidskrevende saker. Det er pr. i dag fire 

sakbehandlerstillinger ved barnevernet, inklusive fagleder. Det er en norm som tilsier 16/17 aktive saker pr. saksbehandler. Antallet saker pr. 

saksbehandler i Hemnes er godt over 20 saker. I perioder har det vært over 25 saker.  Dette er en arbeidsmengde som ikke er forsvarlig over tid. 

Det foreslås ta øke bemanningen midlertidig, over 2 år. Dette for å ha et rimelig antall saker pr. saksbehandler, samtidig har vi en forventing om 

at en samlet satsing på barn og unge skal få ned antallet saker på barnevernet. 

 

Det bevilges kr. 567 540,- pr. år i 2016 og 2017 

- 

- - 2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  567 540 567 540 0 0 1 135 080 

- 

- 
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Tiltak 3: NBD (N) 81 Stillingsøkning merkantil 

Beskrivelse Det er en stillingsressurs på 75 % i merkantil i barnevernet. Med den saksmengden som er i dag, er det et vedvarende og for stort press på også 

den merkantile ressursen. Det går utover den daglige produksjonen i tjenesten, samt at arkivet blir svært forsømt. Dette medfører problem for 

den daglige saksbehandlingen, samtidig som det medfører my ekstraarbeid når det er behov for å hente frem gamle saker, forberede saker for 

nemndsbehandling med mer. 

Den merkantile ressursen på barnevernet økes med 25 % - dette gir en årlig merkostnad på kr. 138 732.- 

- 

- - 2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  138 732 138 732 138 732 138 732 554 928 

- 

- 
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Tiltak 14: NBD (N) 81 Skanning ACOS 

Beskrivelse Det er behov for å få installert en scanningsfunksjon/modul, tilknyttet kopimaskinen på barnevernet. Dette slik at saksdokumentene kan sendes 

sikkert til ulike samarbeidspartnere som advokater, sakkyndige, fylkesnemnda mv. I dag benyttes farmaskin, og dette er både tungvint og 

usikkert.  

Kjøp av lisens, installasjon og opplæring er estimert til kr. 45.000.- Årlig vedlikehold er satt til 7.500.- 

 

Det bevilges kr. 52.500.- for 2016.  Årlig vedlikehold fra 2017 tas innenfor rammen. 

- 

- - 2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  52 500 0 0 0 52 500 

- 

- 
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Tiltak 60: NBD (N) 81 PC utstyr 

Beskrivelse Skifte av gammelt pc-utstyr. 

- 

- - 2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  30 000 15 000 0 0 45 000 

- 

- 
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Tiltak 23: NBD (N) 83 På lag i lag 

Beskrivelse En av vår tids største utfordringer er at en betydelig andel av befolkningen i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet og mottar offentlige ytelser 

som sin eneste  

inntektskilde. Unge mennesker går fra skole til sosialhjelpsytelser med liten eller ingen erfaring fra arbeidslivet. Vi vet at ledighet øker faren for 

utvikling av psykiske lidelser, rusproblematikk og sosial tilbaketrekking. Dette er en utfordring i Hemnes kommune så vel som i landet for øvrig. 

 

For å motvirke dette og gi enkeltpersoner i faresonen muligheter til sosial deltakelse og aktivitet ble det i februar 2015 innledet et samarbeid 

mellom enhet for helse og omsorg og NAV Hemnes. Rådmannen bad enhetsleder for helse- og omsorgstjenesten om å lede et forprosjekt, med 

formål å planlegge et treårig prosjekt som har som mål å tilby tilpasset aktivitet til alle som mottar sosiale ytelser.  

 

Prosjekttittel På lag-i lag skal beskrive at man sammen arbeider mot et mål der alle skal ha sin naturlige plass i fellesskapet. Vi er på samme lag  

og vi arbeider i lag. 

 

Fokus på formidling til ordinært arbeid, enten direkte fra prosjektet eller via statlige arbeidsrettede tiltak skal stå sentralt i prosjektet.  

Aktivitetene i prosjektet skal bidra til at deltakerne øker sin verdi på arbeidsmarkedet og blir gjort oppmerksom om sine muligheter for 

inntektsgivende arbeid.  Prosjektet skal også oppmuntre ungdommer med lav utdanning til å fullføre videregående opplæring. 

 

Prosjektets målgruppe vil i stor grad ikke kunne nyttiggjøre seg statlige arbeidsrettede tiltak ved inntak. Det er pt. mellom 15-20 personer med 

tilhørighet til sosialtjenesten i NAV som vurderes å være i målgruppen. Deltakernes utgangspunkt når de kommer til NAV Hemnes er ofte 

uavklart, og uten arbeidstilbud kan det ofte gå lang tid før det reelle hjelpebehovet blir avdekket.  Statlige arbeidsrettede tiltak kan være aktuell 

for målgruppen etter kortere eller lenger aktivitet i prosjektet.  Deltakelse i statlige arbeidsrettede tiltak gir rett til tiltakspenger, hvilket går til 

avkortning av økonomisk sosialhjelp. 

 

Prosjektet kan sees i sammenheng med lovendring til sosialtjenesteloven som ble vedtatt av Stortinget 24.04.15.  Lovendringen pålegger 

kommunen å legge til rette for et arbeids- og aktivitetstilbud for sosialhjelpsmottakere, og plikter den enkelte å delta som vilkår for å få 

økonomisk støtte.  Loven har ikke trådt i kraft og venter finansiering.  Det ventes at finansieringen blir omtalt i statsbudsjettet for 2016. 

Erfaringer fra andre kommuner tilsier at et slikt tilbud er selvfinansierende ved å begrense inngang til sosialhjelp, redusere gjennomsnittlig 

stønadsvarighet og redusere gjennomsnittlig utbetaling. 
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Høsten 2015 igangsatte Hemnes kommune prosjektet i samarbeid med Hasvo etter vedtak i kommunestyret. Det er enda for tidlig å trekke noen 

konklusjoner, men erfaringen har hittil vært positive.  Prosjektet gir utgifter på kr 1 250 000, og finansieres delvis av redusert økonomisk 

sosialhjelp. 

- 

- - 2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK 
 

500 000 400 000 300 000 250 000 1 450 000 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tiltak 

34 
 

Tiltak 24: NBD (N) 83 Økonomisk rådgiver 

Beskrivelse Økonomistyring gjennom NAV betyr at bruker bemyndiger NAV til å styre dennes økonomi, - det vil si all lønn går inn på en NAV disponert konto 

hvorfra alt av regninger betales.  Hver måned blir et avtalt beløp overført til en bruker kontrollert konto, og derav skal alt av mat og annet 

livsopphold betales av bruker selv. 

 

NAV Hemnes økonomistyrer per i dag 27 personer, - dobbelt så mange som både NAV Rana og NAV Mosjøen - sett i relasjon til antall 

sammenlignet med kommunenes respektive innbyggertall. 

 

En fellesnevner ved økonomistyringsavtalene ved NAV Hemnes, er at de er langvarige, med flere som allerede har vart godt over 5 år og lengre. 

 

Det ser derfor ut som at en viss innlåsingseffekt inntrer, der bruker av bekvemmelighets- og kanskje også av trygghetshensyn, velger å bli styrt 

økonomisk av NAV. 

 

På den ene siden er dette ressurskrevende for NAV Hemnes, på den andre siden er det utvilsomt et behov for å hjelpe folk med økonomistyring, 

da tall fra Lindorff viser til så mange som 196 betalingsanmerkninger for innbyggerne i kommunen, med en gjennomsnittsgjeld på kr 114 130 og 

med en sterkt økende grad av tunge gjeldssaker. 

 

Gjeld og økonomiske problemer har en dokumentert negativ påvirkning på menneskers psyke, og for enkelte kan belastningen av økonomiske 

bekymringer være så sterk, at den fungerer som en barriere både for samfunns- og arbeidsdeltakelse. 

 

NAV Hemnes ønsker å bryte denne for mange vonde sirkel, ved å bidra til at mennesker med økonomiske problemer blir satt i stand til å styre 

sin egen økonomi, løsrive seg fra en situasjon hvor de føler at de må umyndiggjøre seg selv gjennom økonomistyring og slik gi dem kraft og 

overskudd til aktiv samfunnsdeltakelse. 

 

Til dette formålet, ønsker NAV Hemnes å engasjere en person i en 2-årig prosjektstilling til nettopp å myndiggjøre folk med økonomiske 

disponeringsproblemer ved å: 

 

*Coache dem i å sette opp og bruke et personlig budsjett. 

*Se med kritiske øyne på utgifter kontra inntekter. 
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*Se på innsparings- og inntjeningsmuligheter. 

 

Som en naturlig forlengelse av dette arbeidet, skal også denne personen forvalte dagens økonomistyringsavtaler, med sikte om å avvikle disse 

etter hvert som rådgivningen gir resultater. 

 

Vi tror at en slik stilling vil frigjøre ressurser ved NAV Hemnes til arbeidsrettet oppfølging, få ned antallet sosialhjelpssøknader grunnet uheldige 

pengedisponeringer, og mest av alt, hjelpe de av våre innbyggere som har økonomiske utfordringer til et bedre liv.  Ikke ved å utbetale stønad, 

men ved å hjelpe dem til å ta de riktige grepene i å kontrollere sin egen økonomisk situasjon. 

 

Tiltaket finansieres delvis av forventet reduksjon av økonomisk sosialhjelp. 

- 

- - 2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK 
 

187 775 187 775 -350 000 -350 000 -324 450 
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Tiltak 30: NBD (N) 97 Sykesignalanlegg omsorgssentrene 

Beskrivelse Sykesignalanleggene på omsorgssentrene og omliggende boliger er moden for utskifting. I de eldste avdelingene er anlegget allerede ute 

av drift, og det er iverksatt nødløsninger inntil videre. Anlegget i den nyeste delen av sentrene er 8 år. Dette er ikke sky-basert, og er i så 

måte ikke mulig å koble opp mot moderne teknologi. Dessuten er det allerede mye feilretting og reparasjoner av anlegget, og fagfolk 

definerer det som utrangert. Det som foreslås her er at det bygges opp over to år. Første år byttes anlegget i de eldste avdelingene og 

resten året etter. Saken er så stor at dette må ut på anbud. Det er innhentet prisanslag fra to leverandører og tallene i tiltaket er fra 

billigste leverandør. Utgiftene i driftstiltaket er knyttet til investeringstiltak nr 13. 

 

Totalsum investering: 

2016 - 96 500 

2017 - 359 000 

 

Totalsum drift: 

2016 - 32 400 

2017 - 144 000 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  32 400 144 000 144 000 144 000 464 400 

- 

- 
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Tiltak 32: NBD (N) 97 Oppgradering av datautstyr Korgen omsorgstjeneste 

Beskrivelse Oppgradering av datautstyr Korgen omsorgstjeneste, basert på kartlegging av IKT-avdeling. 

 

Totalsum tiltak: 

2016 - 32 300 

2017 - 10 800 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  32 300 10 800 0 0 43 100 

- 

- 
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Tiltak 34: NBD (N) 97 Oppgradering datautstyr Hemnesberget omsorgstjeneste 

Beskrivelse Oppgradering av datautstyr Hemnesberget omsorgstjeneste, basert på kartlegging av IKT-avdeling. 

 

Totalsum tiltak: 

2016 - 21 600 

2017 - 14 400 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  21 600 14 400 0 0 36 000 

- 

- 
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Tiltak 33: NBD (N) 97 Oppgradering datautstyr Miljøtjenesten 

Beskrivelse Oppgradering av datautstyr Miljøtjenesten, basert på kartlegging av IKT-avdeling. 

 

Totalsum tiltak: 

2016 - 2870 

2017 - 11 480 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  2 870 11 480 0 0 14 350 

- 

- 
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Tiltak 48: NBD (N) 97 Oppfølging av tiltak fra 2014 - omgjøring av heldøgnstilbud (HOM/KOM) 

Beskrivelse Iverksettelse av vedtak om omgjøring av 8 sykehjemsplasser til heldøgns bemannede omsorgsplasser utsettes til 2017, da er tiltaksdelen 

til kommunedelplan helse og omsorg vedtatt. Bakgrunnen for dette er siste års økende behov for heldøgns tjenester, da spesielt 

institusjonsplasser. Vedtaket ønskes derfor å sees i sammenheng med resterende omsorgstjenester, hvilke valg som gjøres for fremtiden.  

 

Totalsum tiltak: kr. 3 600 000 

 

Finansieres ved bruk av disposisjonsfond (øremerkede midler frigitt 2014). 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 

- 

- 
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Tiltak 62: NBD (N) 97 Velferdsteknologi omsorgstjenesten 

Beskrivelse Jf investeringstiltak NBD (I) nr 15 

 

Driftskonsekvens av investeringstiltak, årlig abonnement av PPS (praktiske prosedyrer i sykepleie) 

 

Totalsum investeringstiltak nr. 15: 

2016 - 150 000 

2017 - 150 000 

 

Totalsum driftstiltak nr. 62: 

2016 - 0 

2017-2019 - 20 000 årlig 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 20 000 20 000 20 000 60 000 

- 
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Tiltak 65: NBD (N) 97 Ny rullestolheis til minibuss 

Beskrivelse Minibussen på Hemnesberget omsorgssenter har en rullestolheis som er defekt. Nå har bilverksted forsøkt å reparere den, men er 

kommet til at det ikke lar seg gjøre. Det må derfor kjøpes ny heis slik at brukerne i rullestol kommer seg inn og ut av bussen. 

Den rimeligste heisen koster kr 59000 inkl. mva (47163 eks.mva) 

 

Totalsum tiltak: kr. 59 000,- 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  59 000 0 0 0 59 000 

- 

- 
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Tiltak 98: NBD (N) 97 Oppbemanning Snytuva 

Beskrivelse Tiltaket ligger kun for 2016, da det skal følges opp i forbindelse med arbeidet med kommunedelplanene. Dette er oppgradering av Snytuva 

til å være en avdeling for personer med demens med spesielt utfordrende adferd. 

Som følge av endringer over tid, ser tjenesten nå at det er stort behov for en slik oppgradering. Behovet varierer noe, men pr. i dag har vi i 

bruk ca 7,5 årsverk i tillegg til den ordinære bemanningen. Da behovet kan variere noe, foreslår vi en fast økning på 3 åv. og et romslig  

ekstravaktbudsjett. Ad-hoc innleie som gjøres i dag er særdeles kostbart, fordi det gir store overtidskostnader. I tillegg disponeres alle 

vikarer til denne avdelingen, dette fører til problemer for de øvrige avdelingene. I 2016 gjøres ny vurdering for hva tilbudet skal være 

videre. 

 

Totalsum tiltak: kr. 2 749 181 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  2 749 181 0 0 0 2 749 181 

- 

- 
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NBD (B) 

Balansering til 
nettorammen



BALANSERING TIL NETTORAMMEN side 2016 2017 2018 2019

NBD (B)

108 NBD (B) 11 USPESIFISERT RAMMEKUTT 47 -4 200 000 -4 200 000 -4 200 000 -4 200 000

Korrigert av Rådmann

105 NBD (B) 18 EIENDOMSSKATT BOLIGER OG FRITIDSEIENDOMMER 48 -4 212 000 -4 212 000 -4 212 000 -4 212 000

Korrigert av Rådmann

100 NBD (B) 20 FLYTTE ELEVER 5-7 TRINN 49 -366 385 -867 640 -867 640 -867 640

Korrigert av Rådmann

95 NBD (B) 51 BALANSERING AV BUDSJETTET VED INNBETALING AV REF MVA KORGEN IL 50 -105 000 0 0 0

Korrigert av Rådmann

104 NBD (B) 99 TILPASNING TIL RAMME SATT AV KST 51 -655 000 -356 000 97 000 -226 000

Korrigert av Rådmann

SUM 52 -1 126 385 -1 223 640 -770 640 -1 093 640
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Tiltak 108: NBD (B) 11 Uspesifisert rammekutt 

Beskrivelse Kutt i driftsutgiftene  

 

Utgiftsreduksjonen legges inn under fellesutgifter og fordeles senere til enhetenes ramme i forhold til andel nettoramme. 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -1 195 532 -7 406 566 -9 839 402 -10 883 547 -29 325 047 
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Tiltak 105: NBD (B) 18 Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer 

Beskrivelse Se budsjett og økonomiplandokumentet note 3 Skatt på eiendom 

 

Eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer: 

 

[] 2 promille gir kr 2 106 000 

[] 4 promille gir kr 4 212 000 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -4 212 000 -4 212 000 -4 212 000 -4 212 000 -16 848 000 

- 

- 
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Tiltak 100: NBD (B) 20 Flytte elever 5-7 trinn 

Beskrivelse For å imøtekomme de økonomiske rammene, samt KST sitt ønske om å redusere arealbruken er det skissert en flytting av elever fra og 

med 5. klasse fra Finneidfjord skole til Hemnes sentralskole. I beregningen er det tatt med en nedbemanning av 2 lærer stillinger ved 

Finneidfjord skole, en økning av 50 % lærer stilling ved Hemnes sentralskole samt økte skysskostnader. tiltaket vil gi en økt effekt etter 

2016 og være et tiltak for å hindre utarming av skolene pga. mindre rammer (elevtallsnedgang). 

 

Sum netto tiltak 2016 (5/12): - 366 385.- 

sum netto tiltak 2017--)    : - 867 640.- 

 

Utdyping av dette tiltaket kan sees i sammenheng med enhet barnehagen sin utredning om bruk av underetasje skole, 

barnehageutredning Finneidfjord. 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -366 385 -867 640 -867 640 -867 640 -2 969 305 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tiltak 

49 
 

Tiltak 95: NBD (B) 51 Balansering av budsjettet ved innbetaling av ref. m.v.a. Korgen I.L. 

Beskrivelse For å komme innfor budsjettrammen brukes innbetaling av tilbakebetaling m.v.a. fra Korgen I.L.på kr. 105.000.- 

til å balansere kulturbudsjett for 2016. Kulturbudsjettet inneholder med tilskuddsposter og da disse er politisk vedtatt er det vanskelig å 

røre ved disse. 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -105 000 0 0 0 -105 000 

- 

- 
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Tiltak 104: NBD (B) 99 Tilpasning til ramme satt av KST 

Beskrivelse Nødvendige tilpasninger for å komme på rammen 

 

Skolen tilføres midler fra og med 2017 som følge av elever 5-7 i Finneidfjord 

 

Teknisk red til rammen kr 111 000 (2016 og 2017) 

 

NAV red rammen med kr 400 000 alle år (jfr tiltak Voksenopplæring flykninger) 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -655 000 -356 000 97 000 -226 000 -1 140 000 

- 
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Tiltak 22: NBD (B) Generell reserve 

Beskrivelse (2) Det skal årlig avsettes en generell reserve i driftsbudsjettene som utgjør minst 2 mill kr (K-sak 17/15) 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  2 924 111 3 741 092 4 000 000 4 000 000 14 665 203 

- 

- 
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NBD (A) 
 

Adm vedtak uten 
finansiering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADMINISTRATIVE VEDTAK UTEN FINANSIERING side 2016 2017 2018 2019

NBD (A)

58 NBD (A) 12 DATAKOMMUNIKASJON 55 350 000 350 000 350 000 350 000

Korrigert av Rådmann

57 NBD (A) 12 VAKT IKT 56 24 000 24 000 24 000 24 000

Korrigert av Rådmann

93 NBD (A) 12 LEDER STABSENHET 57 0 0 0 0

Korrigert av Rådmann

94 NBD (A) 13 TILSKUDD HKFR 58 81 200 81 200 81 200 81 200

Korrigert av Rådmann

41 NBD (A) 20 FOSTERHJEMSPLASSERTE BARN (2016) 59 1 575 000 1 575 000 1 575 000 1 575 000

Korrigert av Rådmann

45 NBD (A) 20 SPESIALUNDERVISNING/HJEMMEUNDERVISNING/TILSYN 60 117 292 117 292 117 292 117 292

Korrigert av Rådmann

46 NBD (A) 20 NY ELEV MED SPESIELLE BEHOV 61 280 743 673 279 673 279 673 279

Korrigert av Rådmann

49 NBD (A) 42 SPESIALPEDAGOGISK BEMANNING BJERKA BARNEHAGE 62 0 0 0 0

Korrigert av Rådmann

53 NBD (A) 45 SPESIALPEDAGOGISK BEMANNING SØRFJELLET NATUR OG FRILUFTSBARNEHAGE 63 0 0 0 0

Korrigert av Rådmann

21 NBD (A) 40 REDUSERT FORELDREBETALING 64 250 000 250 000 250 000 250 000

Korrigert av Rådmann

37 NBD (A) 97 TILTAK RESSURSKREVENDE BRUKER MILJØTJENESTEN 65 481 652 481 652 481 652 481 652

Korrigert av Rådmann

38 NBD (A) 97 OMDISPONERING AV MIDLER HELSETJENESTEN 66 0 0 0

Korrigert av Rådmann

3 159 887 3 552 423 3 552 423 3 552 423



 Tiltak 

54 
 

 
Tiltak 58: NBD (A) 12 Datakommunikasjon 

Beskrivelse Denne fellesutgiften, fordeles på alle enhetene.  

Som følge av økt aktivitet/krav til enhetene og deres bruk, må budsjettet tilknyttet datakommunikasjon øke.  

Kommunen erfarer stor endring i kapasitetsbehov ute i enhetene. Det kan nevnes oppgradering knyttet mot eks fiber, mot skolene for å 

innfri krav til nasjonale prøver, mote helse med økt aktivitet i helsenettet osv. 

 

Totalsum for tiltaket kr 350 000,- pr år i økonomiplanperioden 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  350 000 350 000 350 000 350 000 1 400 000 

- 

- 
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Tiltak 57: NBD (A)12 Vakt IKT 

Beskrivelse Som følge av endringer i telefoni-reglementet, vil IKTs kostnader knyttet mot vaktordning/overvåking øke. 

 

Totalsum for tiltaket kr 24 000,- pr år i økonomiplanperioden 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  24 000 24 000 24 000 24 000 96 000 

- 

- 

Kapittel :  Adminis trati ve vedtak 
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Tiltak 93: NBD (A) 12 Leder stabsenhet 

Beskrivelse Som følge av intern omorganisering: 

Ny stilling som leder for Stabsenheten, herunder IKT- avdelingen, lønn/personal, regnskap/skatt, samt service.  

Intern finansiering til 100% av stillingen organisasjonsendringer og kutt i driftsutgifter. 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 
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Tiltak 94: NBD (A) 13 Tilskudd HKFR 

Beskrivelse Driftstilskuddet fra Hemnes kommune i 2015 er kr 3 074 000. Økningen i tilskudd for 2015 utgjør 5,1 %. 

 

Kirkevergen har utarbeidet forslag til årsbudsjett for 2016. HKFR ber om at driftstilskuddet fra kommunen økes med kr 251 000 til kr 3 325 

000.  Økningen utgjør 8,1 % 

 

Begrunnet forslag til budsjett 2015 for HKFR er vedlagt. 

 

Rådmannen foreslår at tilskuddet øker med 3,64 prosent,  

kr 81 200, til kr 3 155 200.   

 

I henhold til HKFR sitt budsjettforslag øker personalutgiftene fra 2015 med 3,64 prosent. 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  81 200 81 200 81 200 81 200 324 800 

- 

- 

Kapittel :  Adminis trati ve vedtak 
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Tiltak 41: NBD (A) 20 Fosterhjemsplasserte barn (2016) 

Beskrivelse Det er fortiden 6 fosterhjemsplasserte barn utenfor kommunen. Ingen av disse går ut av grunnskolen i 2016. 

Derfor legges tiltaket inn for 2017 også. 

2 elever i Rana, 2 elever i Vefsn, 1 elev i Alstahaug og 

1 elev i Vågan. Kostnaden som er kommet frem er 2015 tall (Kostra), men er ikke kostnadsjustert for 2016. 

 

Sum netto tiltak: 1 575 000.- 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  1 575 000 1 575 000 1 575 000 0 4 725 000 

- 

- 
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Tiltak 45: NBD (A) 20 Spesialundervisning/hjemmeundervisning/tilsyn 

Beskrivelse Elev med spesielle behov. Trenger mindre kommunalhjelp fra  skole enn tidligere pga. hjemmeundervisning. 

Det er fra 2016 tatt ut tiltak på 591 542.- til Hemnes sentralskole, men det nye er 117 292.-  

(innsparing på 474 250.-)Dette kan bli endret på kort varsel ved endret helsetilstand og foresattes ønske om å benytte skolen og ikke 

hjemmeundervisning. 

 

Sum netto tiltak: 117 292.- 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  117 292 117 292 117 292 117 292 469 168 

- 

- 
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Tiltak 46: NBD (A) 20 Ny elev med spesielle behov 

Beskrivelse Elev med tunge undervisnings/pleie behov. 

Skolestart Korgen sentralskole høst 2016.  

5/12 av årskostnad i 2016.  

(Skole/SFO) 50 % lærer og 70 % ass. 

Kan bli variasjoner etter enkeltvedtak §5.1 i opplæringsloven. 

 

Sum netto tiltak 2016 (5/12): 280 743.- 

Sum netto tiltak 2017 (helårseffekt): 673 279.- (legges likt fremover i planperioden) 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  280 743 673 279 673 279 673 279 2 300 580 

- 

- 
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Tiltak 49: NBD (A) 42 Spesialpedagogisk bemanning Bjerka barnehage 

Beskrivelse Det vil 01.01.15 komme et nytt behov til Bjerka barnehage. Barnet har diagnose og vil ha rett til spesialpedagogisk hjelp etter 

opplæringsloven §5,7 Spesialpedagogiske tiltak. Det foreligger sakkyndig vurdering fra PPT. Behovet vil vedvare gjennom hele 

økonomiplanperioden. Enhet barnehage løser dette tiltaket innenfor egne rammer. 

 

totalt koster dette tiltaket kr 292 600 

 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 

- 

- 
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Tiltak 53: NBD (A) 45 spesialpedagogisk bemanning sørfjellet natur og friluftsbarnehage barnehage 

Beskrivelse Det er kommet et nytt behov til barnehagen. ET barn vil ha rett til spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven §5,7 Spesialpedagogiske 

tiltak. Det foreligger sakkyndig vurdering fra PPT. Behovet vil vedvare gjennom hele økonomiplanperioden. Enhet barnehage løser dette 

tiltaket innenfor egne rammer. 

 

Totalt koster dette tiltaket kr 195 000 

 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 

- 

- 
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Tiltak 21: NBD (A) 40 redusert foreldrebetaling 

Beskrivelse Som en konsekvens av vedtak om at det ikke skal betales mer enn 6% av  husholdningens inntekt til opphold i barnehage, vil inntektene til 

barnehagene bli redusert.  

  

Dette skal ses opp mot rammeoverføringer til kommunen. 

 

Kostnad er satt ut fra nivå 2015: kr 250 000 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 

- 

- 
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Tiltak 37: NBD (A) 97 Tiltak ressurskrevende bruker Miljøtjenesten 

Beskrivelse Tiltaket søkes videreført fra 2015. Ressurskrevende bruker uten organisert dagtilbud har behov for ekstra ressurser for å få ivaretatt sitt 

behov for aktivitet og oppfølging på dagtid da tilbudet på HASVO har opphørt. Grunnbemanning i boligen tillater ikke denne type 

oppfølging. Dette er en bruker som har hatt behov for styrket oppfølging over tid, og som også vil ha det framover. 

 

Tiltakets sum: kr 481 652,- 

 

Endret av rådmannen 50 % tas innenfor egen ramme 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  481 652 481 652 481 652 481 652 1 926 608 

- 

- 
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Tiltak 38: NBD (A) 97 Omdisponering av midler Helsetjenesten 

Beskrivelse I budsjettvedtak 2013 ble det vedtatt en opptrappingsplan for økt bemanning av helsesekretærer ved kommunens to legekontor. I 2013 ble 

det økt med 0,55 åv ved hver av kontorene. I 2014 fikk enheten, i tillegg til spesifikke bemanningsnedtak, et uspesifisert rammekutt på 

kr.500 000. Et av sparetiltakene her var da å ikke øke bemanningen på legekontorene. 

I budsjettet for 2015 har enheten omdisponert innenfor rammen og iverksatt en økning med 35% st.på hver av legekontorene. Dette for å 

imøtekomme behovet for økt tilgjengelighet for publikum. I økonomiplanvedtaket i 2014 ligger det inne en økning med 40% stilling ved 

hver av legekontorene, tilsammen kr 398 134 pr år (NBD (PUF) 970010). Etter ett års drift med dagens bemanning, vurderes økningen 

gjort inneværende år å være tilstrekkelig. Med bakgrunn i det foreslås det å ikke oppbemanne ytterligere. Ressursene foreslås å omgjøres 

til det nye bofelleskapet for eldre utviklingshemmede. To år er gått siden beregningen av det tiltaket, og mye har endret seg i denne 

brukergruppen. Deres behov for mer bistand og tilsyn er uavhengig av flyttingen, det ville ha kommet uansett, kanskje i enda større grad 

der de bor nå. 

 

Totalsum tiltaket: kr. 0,- 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 

- 

- 
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NBD (PUF) 
 

Politiske vedtak 
uten finansiering 



POLITISK VEDTAK UTEN FINANSIERING side 2016 2017 2018 2019

NBD (PUF)

16 NBD(PUF) 10 KONTROLLUTVALGET 69 -6 369 -6 369 -6 369 -6 369

Korrigert av Rådmann

67 NBD(PUF) 10 INNKJØP AV SKANNER/SUPPORT 70 0 0 0 40 000

Korrigert av Rådmann

17 NBD(PUF) 11 REVISJONSTJENESTER 71 136 621 136 621 136 621 136 621

Korrigert av Rådmann

11 NBD(PUF) 11 PROSJEKTSTILLING KOORDINERENDE ENHET 72 0 0 0 0

Korrigert av Rådmann

13 NBD(PUF) 12 OPPFØLGING AV KOMMUNENS HJEMMESIDE 73 107 745 107 745 107 745 107 745

Korrigert av Rådmann

59 NBD(PUF) 12 24/7 KOMMUNE 74 200 000 150 000 100 000 80 000

Korrigert av Rådmann

99 NBD (PUF) 20 VOKSENOPPLÆRING FLYKTNINGER 75 -447 037 447 037 -447 037 -447 037

Korrigert av Rådmann

92 NBD (PUF) 51 TILSKUDD BARNAS AKTIVITETSHALL 76 30 000 30 000 30 000 30 000

Korrigert av Rådmann

18 NBD (PUF) 60 ØKNING I BEVILGNING TIL KOMMUNALE VEGER 77 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Korrigert av Rådmann

19 NBD (PUF) 60 ØKNING I BEVILGNING TIL KOMMUNALE BYGG 78 570 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Korrigert av Rådmann

102 NBD (PUF) 63 PLANRESSURSER 79 0 300 0 0

Korrigert av Rådmann

6 NBD(PUF) 71 VIDEREFØRING HELSESØSTER SKOLEHELSETJENESTEN 80 0 537 775 537 775 537 775

Korrigert av Rådmann

50 NBD(PUF) 71 AKTIVISERING AV LEDERHJEMMEL HELSE 81 0 0 0 0

Korrigert av Rådmann

39 NBD(PUF) 71 INTERKOMMUNALT SAMARBEID - VIDEREFØRING - Ø.HJELPSPLASSER (KADsenger) 82 1 261 000 1 261 000 1 261 000 1 261 000

Korrigert av Rådmann

1 NBD (PUF) 83 BOSETTINGSVEDTAK 83 0 0 0 0

Korrigert av Rådmann



27 NBD(PUF) 97 50% STILLING BPA - KORGEN OMSORGSTJENESTE 84 290 023 290 023 290 023 290 023

Korrigert av Rådmann

36 NBD(PUF) 97 OPPBEMANNING BOFELLESSKAPENE HEMNESBERGET OMSORGSTJENESTE 85 0 0 0 0

Korrigert av Rådmann

SUM 3 141 983 4 954 132 4 009 758 4 029 758
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Tiltak 16: NBD (PUF) 10 Kontrollutvalg 

Beskrivelse KU forskrift § 18 

Kontroll og tilsynsarbeidet er organisert slik at det er Kontrollutvalget som foreslår budsjettrammen for kontrollutvalgets egen virksomhet 

samt kommunens revisjonsutgifter 

 

Det vises til Budsjettforslag 2016 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Hemnes kommune (vedlagt) 

 

[] Revisjonstjenester kr 744 996 

[] Kontrollutvalgets egen virksomhet kr 117 840 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -6 369 -6 369 -6 369 -6 369 -25 476 

- 
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Tiltak 67: NBD (PUF) 10 Innkjøp av skanner/support 

Beskrivelse I en presisering i Valgstyrets møteprotokoll 22.09.15. ble det anmodet om mulighet for innkjøp av en ekstra skanner slik at det skulle 

benyttes to skannere ved neste kommunestyrevalg.  

Beløpet omfatter både innkjøp av ny skanner samt programvaresupport. 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 40 000 40 000 

- 
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Tiltak 17: NBD (PUF) 11 Revisjonstjenester 

Beskrivelse KU forskrift § 18 

Kontroll og tilsynsarbeidet er organisert slik at det er Kontrollutvalget som foreslår budsjettrammen for kontrollutvalgets egen virksomhet 

samt kommunens revisjonsutgifter 

 

[] Revisjonstjenester kr 744 996 

 

Hemnes kommune fører regnskap for Hemnes kirkelige fellesråd, Hemnes, Korgen og Bleikvassli menighetsråd/hus. 

 

Avtalen mellom kommunen og Kommrevnord IKS om tjenester gjelder kun revisjon av kommunens regnskap. Tilleggsutgifter til revisjon av 

Hemnes kirkelige fellesråd (HKFR) og menighetsråd/hus: 

 

[] HKFR kr 925 x 65t = kr 60 125 

[] Hus/råd kr 925 x 60t = kr 55 500 

 

Sum revisjonstjenester kr 860 621 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  136 621 136 621 136 621 136 621 546 484 

- 

- 
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Tiltak 11: NBD (PUF) 11 Prosjektstilling koordinerende enhet 

Beskrivelse Viser til Bærekraftig utvikling, K-sak 47/14. 

Koordinerende enhet for barn og unge med særskilte behov. Vedtatt i sak 47/14 og finansiert ved 300000 nye midler, resterende er et 

spleiselag mellom involverte enheter/fagområder. 

 

OMS - 300 000 [1122.9715] 

HEL - 24 000 [7130 og 7131, div.arter] 

OMS - 141 525 [9711, 9715 og 9716, div arter) 

NAV - 10 314 (1120.8181) 

SKO - 90 000 [1122 2000] 

BAH - 45 403 [1010 4100] 

BVT - 20 000 [1122.8130] 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 

- 

- 
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Tiltak 13: NBD (PUF) 12 Oppfølging av kommunens hjemmeside 

Beskrivelse Det ble i KST møte des 2013, vedtatt at det skulle avsettes 20% stilling som skulle jobbe med oppfølging/utvikling av kommunens 

hjemmeside. 

Denne ressursen er i dag under IKT avdelingen men finansiering av denne 20% mangler. 

 

Totalsum tiltaket kr 107 745,- pr år i økonomiplanperioden, gjeldende for en 20% stilling 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  107 745 107 745 107 745 107 745 430 980 

- 

- 
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Tiltak 59: NBD (PUF) 12 24/7 Kommune 

Beskrivelse Legge til rette for bedre tilgjengelighet 24/7, både digitalt og ved direkte kontakt: 

* elektroniske søknadsprosesser for publikum så langt det   lar seg gjøre 

* Etablere guider og instruksjoner til publikum slik at disse kan utføre oppgaver på egen hånd  

* Økt fokus på tilpassing av informasjon/kommunikasjon til mobile enheter  

* Oppdatert og presist kontaktregister slik at publikum kontakter riktig person 

* Strukturering av all informasjon på nettside slik at publikum finner lettere frem. herunder forbedre søkefunksjonalitet, design 

* Få på plass og markedsføre Digipost som et satsningsområde for kommunen 

* Helhetlig grafisk profil utad, så kommunen fremstår som seriøs/ryddig og bidrar til økt gjenkjennelseseffekt på tvers av forskjellige 

søknadsprosesser 

* Forbedre interne rutiner, interne støtteverktøy 

 

Totalsum for tiltaket i økonomiplanperioden: 

 

I 2016 kr 200 000,- 

I 2017 kr 150 000,- 

I 2018 kr 100 000,- 

I 2019 kr 80 000,- 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  200 000 150 000 100 000 80 000 530 000 

- 

- 

Kapittel :  Politisk uten fi nansi ering  
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Tiltak 99: NBD (PUF) 20 Voksenopplæring flykninger 

Beskrivelse Med bakgrunn i vedtak i K-sak 24/15 Plan for bosetting, oppfølging og norskopplæring for nyankomne flyktninger 

 

[] Personalutgifter kr 3 319 565 (4,84 ÅV) 

[] Driftsutgifter kr 330 721 

[] Andre statlige ovf kr 3 250 286 

[] NAV finansiering kr 400 000 

 

Alder på flyktninger, nasjonalitet, når de kommer, hvor lege har de hatt opphold i Norge er noe av usikkerhetsfaktorene som ligger i 

tiltaket. Det er pr.28.10 mange uavklart faktorer. Dette gir mange usikkerhetsmomenter, men vi må budsjettere etter de forutsetninger man 

ser samt gjøre noen kvalifiserte beregninger. Voksenopplæringen må gjøre vurderinger utover året hvis det blir store endringer i 

budsjetterte inntekter/utgifter. 

 

Når tiltaket velges blir inntekten kr 3 650 286 og utgifter kr 3 650 286 slik at opplæringen er fullfinansiert. 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -447 037 -447 037 -447 037 -447 037 -1 788 148 

- 

- 
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Tiltak 92: NBD (PUF) 51 Tilskudd Barnas aktivitetshall 

Beskrivelse Kommunestyret har vedtatt at det årlig skal gis 30 000 kroner til Bjerka IL som driftsstøtte til barnas aktivitetshall. Utgiften er ikke 

innarbeidet i budsjett. 

 

Økt utgift kr 30 000 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 

- 

- 

Kapittel : Politisk uten finansiering  
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Tiltak 18: NBD (PUF) 60 Øning i bevilgning til kommunale veger 

Beskrivelse Standarden på det kommunale vegnettet blir stadig dårligere og dårligere. Det stort behov for opprusting av standarden. Større 
tiltak kan defineres som oppgradering av standarden og tas over investeringsbudsjettet, mens f.eks. nytt slitedekke på asfalterte 
veger regnes som vedlikehold og må tas over drift. Dagens vedlikeholdsbudsjett er så lavt at det ikke rom for denne type 
vedlikehold. Vedlikeholdsbudsjettet ble økt med kr. 1,0 mill, i 2015, men dette er for lite med de utfordringene som er.  
I tråd med de nylig vedtatte mål for kommunen foreslås det at bevilgningen til vedlikehold av kommunale veger økes med 
ytterligere kr. 1,0,- mill. pr. år. 
 
Rådmannen fant ikke rom til å øke bevilgningen utover 2015 nivå. 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

- 
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Tiltak 19: NBD (PUF) 60 Øning i bevilgning til kommunale bygg 

Beskrivelse Det er stort forfall på de kommunale byggene, og det er sterkt påkrevd å få økt midlene til vedlikehold. En god del av de 
nødvendige forbedringene er av en slik art at de ikke kan tas over investeringsregnskapet. Av den grunn er det behov for økning 
av vedlikeholdspostene.  
Det foreslås en økt bevilgning til formålet på kr. 1,0 mill pr. år fra 2016 
 
Regjeringen har gitt Hemnes kommune kr 430 000 i tiltakspakken for 2016 til skoler og omsorgsbygg, som kan finansiere deler 
av bevilgningen for 2016. 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 1 000 000 1 500 000 2 500 000 5 000 000 
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Tiltak 102: NBD (PUF) 63 Planressurser 

Beskrivelse Kommunen vil stå overfor nye omfattende planutfordringer i økonomiplanperioden. Det er flere arealplaner som er i startfasen, og det skal 

utarbeides ny planstrategi og kommunedelplan for teknisk og miljø. Planressursene ved TEK bør derfor økes i 2016 og 2017 for å ha 

kapasitet til å få gjennomført disse prosessene i rimelig tid. 

 

Nødvendig bevilgning er kr. 315 300 pr år og finansieres av Statkraft kompensasjon avsatt til fond til planarbeid/adm. 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 
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Tiltak 6: NBD (PUF) 71 Videreføring helsesøster skolehelsetjenesten 

Beskrivelse Kommunestyret har vedtatt opprettelse av 100% helsesøsterstilling i skolehelsetjenesten fra 01.07.2015. Stillingen ble opprettet fast og 

tilsetting er gjort. I budsjettbehandlingen ble det imidlertid ikke lagt inn lønnsmidler for stillingen i økonomiplan etter 2016. Dette er 

videreføring fra 2017 og ut økonomiplanperioden. 

 

Totalsum tiltak:  

2016 - 0,- 

2017-2019 - kr. 537 775,- årlig 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 537 775 537 775 537 775 1 613 325 
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Tiltak 50: NBD (PUF) 71 Aktivisering av lederhjemmel HELSE 

Beskrivelse Jmf Bærekraftig utvikling skulle enhetsleder helse settes på midlertidig sparing i 2014 og 2015, for så og aktiveres igjen i 2016. Dette har 

ikke Arena håndtert, slik at ansvaret mangler finansiering fra 2016. 

 

Utgiftene ligger i konsekvensjustert budsjett, men rammene må økes tilsvarende. 

 

Totalsum tiltak: kr. 843 054,- 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 

- 
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Tiltak 39: NBD (PUF) 71 Interkommunalt samarbeid - videreføring - ø.hjelpsplasser (KADsenger) 

Beskrivelse Som en del av samhandlingsreformen skal kommunen etablere og drifte øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Fra 2014 ble det etablert en 

tilskuddsordning der Helsedirektoratet og Helgelandssykehuset betalte halvparten hver til kommunene. Fra 2016 er dette en lovpålagt 

tjeneste og midlene legges inn i rammetilskuddet til kommunene. 

Hemnes kommune har siden høsten 2014 hatt et interkommunalt samarbeid med Rana, Nesna og Rødøy, der Rana er vertskommune. 

For denne tjenesten har Hemnes kommune betalt det vi har fått i tilskudd fra Helsedirektoratet og Helgelandssykehuset. 

For 2016 er rammetilskuddet til kommunen på kr. 1 261 000. Da dette er en lovpålagt tjeneste vil kommunen måtte fortsette å ha dette 

tilbudet, og det mest hensiktsmessige er å videreføre avtalen med Rana kommune. Det er da behov for å øke helsetjenestens rammer 

med tilsvarende beløp. 

 

Sum tiltak: kr 1 261 000,- 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  1 261 000 1 261 000 1 261 000 1 261 000 5 044 000 
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Tiltak 1: NBD (PUF) 83 Bosettingsvedtak 

Beskrivelse Tiltaket er i tråd med kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger.  Det er vedtatt å bosette 40 flyktninger i perioden 2015-2017.  

Overskudd i tjenesten overføres til fond.  Underskudd finansieres av samme fond.  Disposisjon av fond er større enn avsetning til fond i 

økonomiplanperioden grunnet en større avsetning i 2015. 

 

Sum tiltak kr 0. 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -400 000 -400 000 -400 000 -400 000 -1 600 000 
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Tiltak 27: NBD (PUF) 97 50 % stilling BPA - Korgen omsorgstjeneste 

Beskrivelse Ung bruker med behov for 50 % stilling som brukerstyrt personlig assistent, samt rehabiliteringstiltak. K-sak 39/15.Tiltaket er iverksatt fra 

april 2015. 

 

Totalsum tiltak: kr.290 023,- 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  290 023 290 023 290 023 290 023 1 160 092 

- 
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Tiltak 36: NBD (PUF) 97 Oppbemanning bofellesskapene Hemnesberget omsorgstjeneste 

Beskrivelse Kommunestyret vedtok 16.06.2015, i sak 20/15 en oppbemanning på de bemannede boligene på HOM. Bemanningen er økt med 1,18 

årsverk fra mars 2015, i praksis økes bemanningen fra 2 til 3 ansatte på kveldsvakter.  

Finansiering: 

Utgiftene for 2015 tilføres enheten i budsjettregulering. Utgiftene for 2016-2019 tas inn i rådmannens budsjett- og økonomiplanforslag. 

Tilsettingene er gjort, en fordeling på mange ansatte, som igjen er årsaken til at utgiftene allerede ligger i konsekvensjustert budsjett og 

ikke som tiltak. Dette tiltaket skal kun gi enheten en rammeøkning som dekker utgiftene. 

 

Utgiftene er 810244 kr/år. Tiltaket ligger i sin helhet i konsekvensjustert budsjett, utenfor rammene. 

 

Totalsum tiltak: kr. 810 244,- 

  

     

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 
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NBD (ES) 
 

Etter 
statsbudsjettet 



ETTER STATSBUDSJETT side 2016 2017 2018 2019

NBD (ES)

74 NBD (ES) 17 PREMIEAVVIK 88 0 0 0 0

Korrigert av Rådmann

75 NBD (ES) 18 SKATT OG RAMMETILSKUDD 89 -6 608 000 -6 204 000 -5 851 390 -6 241 000

Korrigert av Rådmann

76 NBD (ES) 18 EIENDOMSSKATT 90 0 0 0 0

Korrigert av Rådmann

77 NBD (ES) 18 KONSESJONSKRAFTSALG 91 3 551 003 2 830 570 1 988 875 1 592 875

Korrigert av Rådmann

78 NBD (ES) 18 ETTER TERRA 92 0 0 0 0

Korrigert av Rådmann

79 NBD (ES) 18 KONSESJONSAVGIFTER 93 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000

Korrigert av Rådmann

80 NBD (ES) 18 MVA REFUSJON DRIFT 94 0 0 0 0

Korrigert av Rådmann

81 NBD (ES) 19 RENTEUTGIFTER 95 -2 744 180 -4 005 730 -4 847 345 -3 636 226

Korrigert av Rådmann

82 NBD (ES) 19 RENTEINNTEKTER 96 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000

Korrigert av Rådmann

83 NBD (ES) 19 UTBYTTE FRA HELGELANDKRAFT 97 850 000 850 000 850 000 850 000

Korrigert av Rådmann

84 NBD (ES) 19 AVDRAG LÅN 98 743 566 2 786 496 2 491 041 2 719 704

Korrigert av Rådmann

85 NBD (ES) 19 KOMPENSASJON RENTER 99 100 023 187 831 182 297 264 912

Korrigert av Rådmann

86 NBD (ES) 19 OVERFØRING TIL INVESTERINGSBUDSJETT 100 0 0 0 0

Korrigert av Rådmann

87 NBD (ES) 19 INNDEKKING MERFORBRUK 101 -5 137 000 -5 137 000 0 0

Korrigert av Rådmann

SUM -10 884 588 -10 331 833 -6 826 522 -6 089 735
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Tiltak 74: NBD (ES) 17 Premieavvik 

Beskrivelse Se budsjett og økonomiplandokumentet kapittel 4,4 note 15 Premieavvik 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 

- 

- 
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Tiltak 75: NBD (ES) 18 Skatt og rammetilskudd 

Beskrivelse Se budsjett og økonomiplandokumentet kapittel 4,4 note Skatt på inntekt og formue inklusive naturressursskatt og note 2 rammetilskudd 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -6 608 000 -6 204 000 -5 851 390  -6 241 000 -5 870 443 000 

- 

- 
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Tiltak 76: NBD (ES) 18 Eiendomsskatt 

Beskrivelse Se budsjett og økonomiplandokumentet kapittel 4,4 note 3 skatt på eiendom 

 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 

- 

- 
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Tiltak 77: NBD (ES) 18 Konsesjonskraftsalg 

Beskrivelse Se budsjett og økonomiplandokumentet kapittel 4,4 note 4 Andre direkte og indirekte skatter 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  3 551 003 2 830 570 1 988 875 1 592 875 9 963 323 

- 

- 
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Tiltak 78: NBD (ES) 18 Etter Terra 

Beskrivelse Se budsjett og økonomiplandokumentet kapittel 4,4 note 4 Andre direkte og indirekte skatter 

 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 

- 

- 
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Tiltak 79: NBD (ES) 18 Konsesjonsavgifter 

Beskrivelse Se budsjett og økonomiplandokumentet kapittel 4,4 note 4 Andre direkte og indirekte skatter 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 -160 000 

- 

- 
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Tiltak 80: NBD (ES) 18 Mva refusjon drift 

Beskrivelse Se budsjett og økonomiplandokumentet kapittel 4,4 note 4 Andre direkte og indirekte skatter 

 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 0 0 0 0 

- 

- 
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Tiltak 81: NBD (ES) 19 Renteutgifter 

Beskrivelse Se budsjett og økonomiplandokumentet kapittel 4,4 note 7 renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -2 744 180 -4 005 730 -4 847 345 -3 636 226 -15 233 481 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tiltak 

95 
 

Tiltak 82: NBD (ES) 19 Renteinntekter 

Beskrivelse Se budsjett og økonomiplandokumentet kapittel 4,4 note 6 Renteinntekter og utbytte 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -6 400 000 

- 

- 
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Tiltak 83: NBD (ES) 19 Utbytte fra Helgelandkraft 

Beskrivelse Se budsjett og økonomiplandokumentet kapittel 4,4 note 6 Renteinntekter og utbytte 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  850 000 850 000 850 000 850 000 3 400 000 

- 

- 
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Tiltak 84: NBD (ES) 19 Avdrag lån 

Beskrivelse Se budsjett og økonomiplandokumentet kapittel 4,4 note 8 Avdrag lån 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  743 566 2 786 496 2 491 041 2 719 704 8 740 807 

- 

- 
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Tiltak 85: NBD (ES) 19 Kompensasjon renter 

Beskrivelse Se budsjett og økonomiplandokumentet note 5 Andre generelle tilskudd. 

 

Inntektene budsjetteres kun på ansvar 1900 f.o.m. 2016 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  100 023 187 831 182 297 264 912 735 063 

- 

- 
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Tiltak 86: NBD (ES) 19 Overføring til investeringsbudsjett 

Beskrivelse Se budsjett og økonomiplandokumentet kapittel 4,4 note 14 Overført til investering 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  0 1 500 000 2 500 000 2 500 000 6 500 000 

- 
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Tiltak 87: NBD (ES) 19 Inndekking merforbruk 

Beskrivelse Se budsjett og økonomiplandokumentet kapittel 4,4 note 9 Til dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -5 137 000 -5 137 000 0 0 -10 274 000 

- 

- 
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NBD (BU) 
 

Bestilte 
utredninger 

 
 

(Utredningsdokumenter er å finne sist i vedlegget)



BESTILTE UTREDNINGER side 2016 2017 2018 2019

NBD (BU)

107 NBD (BU) 40 FLYTTING AV AVDELINGEN SJØVEIEN TIL BJERKA BARNEHAGE 104 -344 404 -816 480 -816 480 -816 480

Korrigert av Rådmann

103 NBD (BU) 46 BARNEHAGE I HELE KJELLERETASJEN PÅ FI.FJORD SKOLE 105 -344 404 -816 480 -816 480 -816 480

Korrigert av Rådmann

-688 808 -1 632 960 -1 632 960 -1 632 960
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Tiltak 107: NBD (BU) 40 Flytting av avdeling Sjøveien til Bjerka barnehage 

Beskrivelse Kommunestyret har den 16.06.2015 sak 17/15 bestilt en utredning som tar for seg en samlokalisering av de to avdelingene i Skoleveien 

og i Sjøveien ved Finneidfjord barnehage.  

I tiltaket er det tatt høyde kommunestyrets vedtatte mål og rammer for utviklingen av kommunens tjenestetilbud som blant annet sier at 

investeringsprosjekter som gir størst årlig reduksjon i driftsutgifter skal prioriteres. Det er også vektlagt vedtatt mål om reduksjon av antall 

kvadratmeter bygg. 

Bjerka barnehage har for tiden 1 avdeling ledig, dette vil dekke det behovet som oppstår om man velger å flytte avdeling Sjøveien ved 

Finneidfjord barnehage. Dette tiltaket krever ingen investering og er klar for å tas i bruk 15.08.2016. 

Nærmere beskrivelse av dette i vedlagt utredningsdokument. 

 

Tiltaket gir en reduksjon i driftsutgifter (husleie og strøm)og personalutgifter. 

Reduksjonen blir 5/12 effekt år 1 (2016): kr 344 404,-  

Resten av perioden: kr 816 480,- 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -344 404 -816 480 -816 480 -816 480 -2 793 844 

- 

- 
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Tiltak 103: NBD (BU) 46 Barnehage i hele kjelleretasjen på Fi.fjord skole 

Beskrivelse Kommunestyret har den 16.06.2015 sak 17/15 bestilt en utredning som tar for seg en samlokalisering av de to avdelingene i Skoleveien 

og i Sjøveien ved Finneidfjord barnehage.  

I tiltaket er det tatt høyde for kommunestyrets vedtatte mål og rammer for utviklingen av kommunens tjenestetilbud som blant annet sier at 

investeringsprosjekter som gir størst årlig reduksjon i driftsutgifter skal prioriteres. Det er også vektlagt vedtatt mål om reduksjon av antall 

kvadratmeter bygg. 

Skoledelen av kjelleretasjen dekker de arealmessige behov barnehagen har for en samlokalisering. Å ta i bruk kjelleretasjen på skolen vil 

kreve noen bygningsmessige justeringer, det foreslås at dette tas over to år i økonomiplanperioden. 

Nærmere beskrivelse av dette tiltak finnes vedlagt utredningsdokument. 

Tiltaket må sees i sammenheng med enhet skole sitt tiltak som foreslår flytting av elever fra Finneidfjord skole til Hemnes sentralskole 

Dette tiltaket må sees i sammen heng med investeringstiltak/Finneidfjord barnehage og driftstiltak skole:20 Flytte elever 5-7 trinn 

 

Totalt vil dette tiltaket gi en reduksjon i driftsutgifter og personalutgifter på følgende: 

Det blir 5/12 effekt år 1 (2016): kr 344 404,- 

Resten av perioden: kr 816 480,- 

- 

- - 

2016 2017 2018 2019 Totalt 

SUM NETTO TILTAK  -344 404 -816 480 -816 480 -816 480 -2 793 844 

- 

- 
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INVESTERING 
 

 
Uendret tiltak fra vedtatt økonomiplan 2015-2018 
 
Nye tiltak 

 
Endret tiltak i forhold til vedtatt økonomiplan 
2015-2018 
 
Foreslåtte tiltak – ikke valgt 

 



INVESTERING - RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2016 - 2019

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2016 2017 2018 2019

Finansforvaltning
AVDRAG STARTLÅN 854 859 875 875
AKSJER OG ANDELER 1 100 1 100 1 100 1 100

Tiltak uspesifisert Side
TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 200 200 200 200
UTBYGGING GATELYS 200 200 200 200
GRØNTANLEGG/ STEDSUTVIKLING 500 500 500 500
IKT-INVESTERINGER SKOLE 400 400 400 400
FRILUFTSPLAN 200 200 200 200
SKOLENE - UTSTYR 200 200 200 200
IKT INVESTERINGER 500 500 500 500
SKOLER OG BARNEHAGER - UTEAREAL 300 300 300 300
HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG 2 600 2 600 2 600 2 600
REHABILITERING AV KOMMUNALE BOLIGER 200 200 0 200
IDRETTSHALL KORGEN 0 1 900 6 200 0

33 DIGITALISERING AV EIENDOMSARKIVET 113 100 0 0 0
32 FORSVARLIG ARKIV - TILTAK ETTER PÅLEGG 121 100 100 100
26 UTSKIFTING AV SERVERE PÅ RÅDHUSET 138 120 0 0 0
29 BOLIGTOMTER FINNEIDFJORD 111 2 500 0 0 0
30 UTBYGGING SKJÆRANMARKA 134 400 0 0 0
8 HEMNES SENTRALSKOLE - UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDN. 122 0 1 250 0 0
1 KORGEN SENTRALSKOLE - TILPASNING FOR HANDICAPPET ELEV 137 120 0 0 0
34 FINNEIDFJORD BARNEHAGE - FORPROSJEKT 119 100 0 0 0
36 KORGEN BARNEHAGE - FORPROSJEKT 124 300 0 0 0
37 FINNEIDFJORD BARNEHAGE - RENOVERING OG UTVIDELSE AV AREAL 142 2 000 2 000 0 0
13 HOM OG KOM - SYKESIGNALANLEGG 136 96 359 0 0
15 VELFERDSTEKNOLOGI I OMSORGSTJENESTEN 139 150 150 0 0
21 OMBYGGING AV ASPMOEN 42 127 250 0 0 0
6 DRIFTSSENTRALER - INNGJERDING OG OMLEGGING AV ADKOMST 114 700 0 0 0
4 REHABILITERING AV RANHEIMBRYGGA 130 0 1 620 810
24 KJØP AV ARERALER 123 500 150 0 0



25 HOVEDPLAN BRANN 118 0 4 100 3 700
3 HOVEDPLAN VEGER 141 4 600 4 600 4 600 4 600
2 GML. SKOLE HEMNESBERGET, REHAB. ØSTVEGG 140 0 0 0 0
28 KIRKEN 116 1 000 3 050 1 600 1 500

Tiltak selvkost
22 HOVEDPLAN VANN 115 6 950 2 650 2 650 2 600
23 HOVEDPLAN AVLØP 117 16 600 12 300 4 375 2 650

TIL SAMMEN 43 840 37 388 31 510 22 325

FINANSIERING 0 0 0 0
Finansforvaltning
UTLÅN EGNE MIDLER (STARTLÅN) -854 -859 -875 -875

Tiltak uspesifisert
BRUK AV UB. KAP. FOND (ANSV. LÅN) -1 573 -1 573 -1 573 -1 573
UTLÅN EGNE MIDLER (USPESIFISERT) -14 396 -15 020 -15 355 -9 407
OVERFØRING FRA DRIFT 0 -1 500 -2 500 -2 500
GENERELLE TILSKUDD  MVA-REF -3 467 -3 486 -4 182 -2 720

Tiltak selvkost
UTLÅN EGNE MIDLER (VANN) -6 950 -2 650 -2 650 -2 600
UTLÅN EGNE MIDLER (AVLØP) -16 600 -12 300 -4 375 -2 650
TIL SAMMEN -43 840 -37 388 -31 510 -22 325



FORESLÅTTE TILTAK - IKKE VALGT

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2016 2017 2018 2019

27 AV UTSTYR TIL NYTT EDB-KURSROM/ MØTEROM 110 100 000
5 BRANNSTASJON HEMNESBERGET - DRENASJE OG REFUGING AV BETONGELEMENTER. 112 270 000
19 FORPROSJEKT HEMNES INDUSTRIKAI 120 200 000
31 KORGEN SENTRALSKOLE - NY NATURFAGSAL 125 300 000
12 NYTT KONTOR KORGEN HELSESTASJON 126 120 000
20 OMLEGGING AV VEI TIL BJERKA INDUSTRIOMRÅDE. 128 4 150 000
17 OPPGRADERING AV UTEOMRÅDER OG NÆRMILJØANLEGG TILKNYTTET BARNEHAGER 129 150 000
18 RENOVERING/ OPPRUSTING AV KORGEN FYSAK-BARNEHAGE 131 2 485 000
11 RÅDHUSET - HELDEKKENDE BRANNVARSLINGSANLEGG 132 600 000
38 SAMLOKALISERING AV BARNEHAGENE I KORGEN 133 10 000 000 10 000 000
14 SOLSKJERMING HOM OG KOM 135 250 000 250 000



Uendret tiltak fra vedtatt økonomiplan 2015-2018
VEDTATT ØK. PLAN INVESTERING 2015 - 2018

Ansvar Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2 015 2 016 2 017 2 018

6400 EGENKAPITALINNSKUDD 1 000 1 000 1 000 1 000
6401 IKT INVESTERINGER 500 500 500 500
6402 FRILUFTSPLAN 200 200 200 200
6415 HOVEDPLAN BRANN 100 100 3 700
6418 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 200 200 200 200
6419 UTBYGGING GATELYS 200 200 200 200
6420 HOVEDPLAN VEGER 2 600 2 600 2 600 2 600
6421 GRØNTANLEGG/ STEDSUTVIKLING 500 500 500 500
6422 FORBYGGING AV RØSSÅGA VED SOLHAUG 0 0 0 0
6422 TØMMERBAKKMOEN INUSTRIOMRÅDE 0 0 0 0
6422 ÅSEN INDUSTRIOMRÅDE 2 200 0 0 0
6430 SKOLENE - UTSTYR 200 200 200 200
6430 SKOLER OG BARNEHAGER - UTEAREAL 300 300 300 300
6430 IKT-INVESTERINGER SKOLE 400 400 400 400
6430 BASSENG HEMNESBERGET 0 0 0 0
6430 HEMNES SKOLE PAVILJONG 0 0 0 0
6430 GML. SKOLE HEMNESBERGET, REHAB. ØSTVEGG 0 500 0 0
6430 UNGD. KLUBB HEMNES, REHAB. VESTVEGG 300 0 0 0
6431 SOVESKUR FINNEIDFJORD BARNEHAGE 0 0 0 0
6431 BARNEHAGE KORGEN. REHAB. KRÅKESLOTTET 600 0 0 0
6432 RESSURSTYRINGSPORTAL TIL VIKARBASE 140 0 0 0
6434 HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG 2 600 2 600 2 600 2 600
6437 IDRETTSHALL KORGEN 0 0 8 100 0
6435 REHABILITERING AV KOMMUNALE BOLIGER 200 200 200 0
6450 HOVEDPLAN VANN 2 150 2 050 2 050 2 050
6457 KIRKEN 800 800 800 800
6460 HOVEDPLAN AVLØP 2 500 2 500 2 500 2 500
6438 VEGG/TAK RANHEIMBRYGGA 0 0 0 0

TIL SAMMEN 17 690 14 850 26 050 14 050

BRUK AV LÅN (USPESIFISERT) -2 841 -101 -11 301 -7 600
BRUK AV LÅN VANN -2 150 -2 050 -2 050 -2 050
BRUK AV LÅN AVLØP -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
BRUK AV UB. KAP. FOND ( ANSV. LÅN) -1 900 -1 900 -1 900 -1 900
OVERFØRING FRA DRIFT -8 299 -8 299 -8 299
TIL SAMMEN -17 690 -14 850 -26 050 -14 050



 Tiltak 

110 
 

Tiltak 27: NBD (I) AV utstyr til nytt EDB-kursrom/ møterom 

Beskrivelse Dagens EDB- kursrom skal benyttes til dagsenter/aktivitetssenter. 

Flyttingen av kursrom krever opplegg for tavle/prosjektor samt styringsmedia for dette. Det er snakk om 2 stk smartboard med integrert prosjektor 

og tavlestyring for kjøring mot en tavle og mot begge. Skal etableres i gammelkantina statkraftbygget. 

Skal også være møterom. 

 

Bevilgning i 2016 kr. 0,1 mill. 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERINGER IKT 120 (6401) 

    0.3203.120.I6401001 

        PC, PC-UTSTYR OG 

PROGRAMVARE 

 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 

- 

- 
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Tiltak 29: NBD (I) Boligtomter Finneidfjord 

Beskrivelse TEK arbeider med 2 mindre alternativer til nye boliger på Finneidfjord. Det ene er i Varpen der det er plass til 6 nye tomter. 

Utbyggingskostnadene er på ca. kr. 3,0 mill. I disse kostnadene ligger tilknytning til en del eksisterende bebyggelse, slik at en del av kostnadene 

vil bli dekket over selvkostregnskapet. 

Det andre prosjektet er på vestsiden av Tuvsletta boligfelt. Her er det plass til 4 nye tomter. Utbyggingskostnad er på ca. kr. 1,6 mill. 

For begge alternativene er det påkrevet med detaljreguleringsplan. 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERING UTBYGGINGSOMRÅDER 300, 315, 320, 325 (6422) 

    0.3232.325.0 

        INNLEIDE FIRMA 

 0 0 0 0 2 500 000 0 0 0 0 

- 

- 
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Tiltak 5: NBD (I) Brannstasjon Hemnesberget - drenasje og refuging av betongelementer. 

Beskrivelse Brannstasjonen er lokalisert i bygningen som huser driftspersonell og menighetskontorer på Hemnesberget. Bygningen er oppført av vertikale 

betongelementer med fugetetting i 1979.   

Eksisterende fuging er forvitret/krakkelert under bakkenivå og holder ikke lengre tett.  

Spesielt er dette fremhevende i brannstasjonen hvor det tidvis fremkommer vanndammer på gulv og tydelige fuktutslag på betongelementer. 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERING ADMINISTRASJONSBYGG 130 (6433) 

    0.3232.130.0 

        INNLEIDE FIRMA 

 0 0 0 0 270 000 0 0 0 0 

- 

- 
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Tiltak 33: NBD (I) Digitalisering av eiendomsarkivet 

Beskrivelse En digitalisering av eiendomsarkivet vil gi en betydelig besparing arbeidsmessig, og en forbedret servise overfor publikum. Mens de fleste av 

arkivene allerede er skannet og mulig å nå digitalt, er en stor del av eiendomsarkivet bare på papir (ca 70 000 dokumenter). Opplysninger om 

eiendommene vil til enhver tid være relevante og kan ikke avsluttes. 

 

Innkjøp av nødvendig programvare vil koste kr. 100 000,- 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERING ADMINISTRASJONEN - SST 120 (6400) 

    0.3232.120.0 

        INNLEIDE FIRMA 

 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 

- 

- 
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Tiltak 6: NBD (I) Driftssentraler Korgen og Hemnesberget - inngjerding og omlegging av adkomst. 

Beskrivelse Det er et uttrykt ønske om inngjerding av deler av eiendommene ved driftssentralene i Korgen og på Hemnesberget. I hovedsak omhandler dette 

regulering av ferdsel til lagerarealer for utstyr og materiell. Tiltaket vil bidra til bedret sikkerhet og ivaretakelse av verdier. For å få dette til må 

også adkomst legges om. 

 

Nødvendig bevilgning kr. 700 000,- i 2016 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERING ADMINISTRASJONSBYGG 130 (6433) 

    0.3232.130.0 

        INNLEIDE FIRMA 

 0 0 0 0 700 000 0 0 0 0 

- 

- 
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Tiltak 22: NBD (I) Endring av handlingsprogrammet for hovedplan vann 

Beskrivelse Det er behov for å endre handlingsprogrammet i hovedplan for vannforsyning. Nytt handlingsprogram vil bli lagt fram til politisk behandling når det 

er klart, men det er viktig å få korrigert beløpene i økonomiplanen når den behandles. Av tiltak som må inn og som ikke er finansiert er 

renoveringen av VA-ledningene i fv 808. 

 

Økningen i bevilgningene i kommende økonomiplanperiode er som følger 

2016 kr.  fra 2,05 til 6,95 mill. 

2017 kr.  fra 2,05 til 3,40 mill. 

2018 kr.  fra 2,05 til 2,65 mill. 

Foreslått bevilgning for 2019 kr. 2,6 mill. 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERING VANN 340, 345 (6450) 

    0.3211.340.0 

        KJØP AV TRANSPORTMIDDEL 

 0 0 0 0 0 750 000 0 0 0 

    0.3232.340.0 

        INNLEIDE FIRMA 

 0 0 0 0 4 900 000 600 000 600 000 2 600 000 0 

- 

- 
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Tiltak 28: NBD (I) Endring av investeringsrammer kirken 

Beskrivelse Kirkevergen har meldt inn behov som gjør at de vedtatte bevilgningene gjeldende økonomiplan må justeres. 

 

Endringene er følgende (tillegg til vedtatt ramme) 

2016 kr. 0,20 mill. 

2017 kr. 2.25 mill. 

2018 kr. 0,80 mill. 

For 2019 er innmeldt behov kr. 1,50 mill. 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERING KIRKEN 390 (6457) 

    0.3470.390.0 

        KOMMUNALT TILSKUDD 

 0 0 0 0 200 000 2 250 000 800 000 0 0 

- 

- 
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Tiltak 23: NBD (I) Endring i handlingsprogrammet for hovedplan avløp 

Beskrivelse Ny hovedplan for avløp vil bli lagt fram til politisk behandling senere i år. Her vil det bli endringer i forhold til gjeldene plan som tilsier at 

økonomiplanen må endres. Nye tiltak som ikke er innarbeidet i handlingsprogrammet er nye VA anlegg i fv 808, nytt avløpsanlegg i Bleikvassli 

gruber og økning i kostnadene på renseanlegg Hemnesberget.  

 

Endringene i bevilgningene i økonomiplanperioden er som følger: 

 

2016 kr. fra 2,50 til 16,60 mill. 

2017 kr. fra 2,50 til 12,30 mill. 

2018 kr. fra 2,50 til 4,37 mill. 

Foreslått bevilgning for 2019 kr. 2,65 mill. 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERING AVLØP 350, 353 (6460) 

    0.3211.353.0 

        KJØP AV TRANSPORTMIDDEL 

 0 0 0 0 850 000 725 000 100 000 0 0 

    0.3232.350.0 

        INNLEIDE FIRMA 

 0 0 0 0 13 250 000 9 075 000 1 775 000 2 650 000 0 

- 

- 
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Tiltak 25: NBD (I) Endring i handlingsprogrammet for hovedplan brann 

Beskrivelse På budsjettet for 2014 er budsjettert kr. 403 000,- til nytt skumleggingsutstyr til brannbilen i Korgen. Siden dette utstyret må spesialtilpasses til 

bilen finner brannsjefen det mest hensiktsmessig å utsette denne investeringen til utskiftingen av brannbilen skal skje i 2017. En får da montert 

dette i sammenheng med oppbyggingen av den nye bilen. Bevilgningen fra 2014 blir dermed ikke rebudsjettert i 2015, og forutsettes budsjettert 

på nytt i 2017. Bevilgningen til brannbilen må dermed økes til kr. 4,1 mill. 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERING BRANN 338, 339 (6415) 

    0.3201.339.0 

        UTSTYR 

 0 0 0 0 0 400 000 0 0 0 

- 

- 
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Tiltak 34: NBD (I) Finneidfjord barnehage - forprosjekt 

Beskrivelse Det er planer for å benytte sokkel i Samfunnshuset til barnehage til erstatning for avdelingen i Sjøvegen. 

Forprosjekt for tiltaket bør gjennomføres i 2016, og nødvendig bevilgning er kr.100 000 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERING BARNEHAGER 221 (6431) 

    0.3232.221.0 

        INNLEIDE FIRMA 

 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 

- 

- 
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Tiltak 19: NBD (I) Forprosjekt Hemnes industrikai 

Beskrivelse Omfatter innleie av konsulent til teknisk vurdering ift bæreevne mm, og beskrivelse av nødvendige tiltak. Ut fra rapport fra konsulent legges sak 

om fremtidig bruk av anlegget frem for politisk behandling. 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERING INDUSTRI- OG UTLEIEBYGG 325 (6440) 

    0.3270.325.0 

        KONSULENTTJENESTER 

 0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 

- 

- 
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Tiltak 32: NBD (I) Forsvarlig arkiv i hht utført tilsyn 

Beskrivelse Kommunen hadde tilsyn fra statsarkivet 05.06.2012. hvor det ble avdekket noen avvik. Disse avvikene omhandler mangel på et teknisk arkiv, et 

arkiv som er faset ut men som må oppbevares riktig. Det må skiftes ut dører til dette arkivrommet samt noen andre dører til arkivrom. I hht tilsynet 

skal dette være selvlukkende dører med brannmotstandsevne.  

Disse utbedringene må inn i en økonomiplan og tas over flere år.  

 

Beløp: 

2016 : 100 000,-                   2017 : 100 000,-                   2018 : 100 000,- 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERING ADMINISTRASJONEN - SST 120 (6400) 

    0.3232.120.0 

        INNLEIDE FIRMA 

 0 0 0 0 100 000 100 000 100 000 0 0 

- 

- 
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Tiltak 8: NBD (I) Hemnes sentralskole - renovering av vann -og avløpsledninger i skolegård. 

Beskrivelse Eksisterende vann -og avløpsledninger gjennom skolegården ved Hemnes sentralskole er i dårlig forfatning og er moden for renovering.  

En eventuell gjennomføring av skolens planer for ønsket utvikling av skolegården, vil også avhenge av at eksisterende vann -og avløpsledninger 

renoveres og tilpasses foreliggende planer, se skolens prospekt Bryt opp asfalten og utarbeidede forslag til områdeplan. 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERING SKOLER 222 (6430) 

    0.3232.222.0 

        INNLEIDE FIRMA 

 0 0 0 0 1 250 000 0 0 0 0 

- 

- 
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Tiltak 24: NBD (I) Kjøp av arealer 

Beskrivelse TEK begynte i 2015 med en gjennomgang av matrikkelen og avdekket en god del feil og mangler. Dette gjaldt kjøp som ikke var avsluttet og 

arealer som manglet skjøte. Det gjenstår en del, blant annet når det gjelder arealer til kirker og kirkegårder. På noen kirkegårder mangler skjøte, 

og noen har festekontrakter noe som det ikke er anledning til. 

Nødvendig bevilgning i 2016 er kr. 0,65 mill. 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: KJØP OG SALG AV EIENDOMMER (6480) 

    0.3280.300.0 

        GRUNNERVERV 

 0 0 0 0 650 000 0 0 0 0 

- 

- 
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Tiltak 36: NBD (I) Korgen barnehage - Forprosjekt 

Beskrivelse Det er gjennomført en vurdering av den framtidige barnehagestrukturen i Korgen. Det anbefales at det barnehagetilbudet samles og at 

nåværende barnehage på Markusmoen renoveres og bygges ut. Forprosjekt foreslås gjennomført i 2016, og nødvendig bevilgning er kr. 300 000 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERING BARNEHAGER 221 (6431) 

    0.3232.221.0 

        INNLEIDE FIRMA 

 0 0 0 0 300 000 0 0 0 0 

- 

- 
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Tiltak 31: NBD (I) Korgen sentralskole - Ny naturfagsal 

Beskrivelse Naturfagsalen er nedslitt og utdatert og er moden for renovering. Dette både i forhold til oppfyllelse av læreplanen samt til fysiske forhold med 

godkjent oppbevaring av kjemikalier. 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERING SKOLER 222 (6430) 

    0.3232.202.0 

        INNLEIDE FIRMA 

 0 0 0 0 300 000 0 0 0 0 

- 

- 
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Tiltak 12: NBD (I) Nytt kontor Korgen helsestasjon 

Beskrivelse Korgen helsestasjon har i dag 3 kontor som, etter tilsetting av ny helsesøster dels av 6 personer. For å få dette til må det rulleres på dagene og 

gjøres avtaler i god tid. Kontorene brukes til mottak av pasienter, samtaler og undersøkelser.  

Innenfor helsestasjonens areal er det lokaler som med enkel ombygging kan frigjøres til kontor. Dette krever imidlertid ombygging, da et lager og 

et kjøkken som ikke er i bruk, må slåes sammen. TEK har vurder dette som mulig og beregnet kostnader. Ombyggingen vil beløpe seg til kr. 100 

000. I tillegg kommer innredning på kr. 20 000. 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERING HELSE- OG SOSIALBYGG 232, 233 (6436) 

    0.3200.232.0 

        INVENTAR 

 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 

    0.3250.232.0 

        MATERIALER 

PÅKOSTNING/REHABIILITERING 

NYBYGG 

 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 

- 

- 
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Tiltak 21: NBD (I) Ombygging Aspmoen 42 

Beskrivelse Aspmoen 42 er en liten kommunal institusjon som gir tilbud om avlastning til funksjonshemmede barn. Det er siste året vært en økning med tilbud 

til 3 nye barn med ulik grad av alder og funksjonshemming. Det gis tilbud til totalt 6 barn. Graden av funksjonshemming hos enkelte av barna gjør 

at det er behov for ombygging/ utbygging for å gi plass til nødvendige funksjoner. 

Planen inneholder følgende:  

- Det er behov for utvidelse av kjøkkenet. Dagens kjøkken er smalt og med for lite arbeids- og oppbevaringsplass. Alt av matlaging og ADL-

trening foregår her og det er i dag ikke plass til rullestol/ arbeidsstol ol. 

- Enkel tilrettelegging av bad for multihandicappet barn. 

- Bygge inn deler av veranda for å lage vaskerom. Barna har er stort forbruk av tøy og det er behov for egent vaskerom med tørkemuligheter.  

 

Den totale kostnadsberegnet er beregnet til kr 250000. 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: AVLASTNING 2 (9423) 

    0.3250.261.0 

        MATERIALER 

PÅKOSTNING/REHABIILITERING 

NYBYGG 

 0 0 0 0 250 000 0 0 0 0 

- 

- 
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Tiltak 20: NBD (I) Omlegging av vei til Bjerka industriområde. 

Beskrivelse Veien til industriområdet på Bjerka er ikke dimensjonert for dagens trafikk, for å imøtekomme dette må veibredden utvides og delvis legges om. 

Bjerka bil eier i dag arealer på begge sider av veien, for dem er omleggingen en forutsetting for å kunne utnytte hele arealet. 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERING VEGER 333, 334 (6420) 

    0.3232.332.0 

        INNLEIDE FIRMA 

 0 0 0 0 4 150 000 0 0 0 0 

- 

- 
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Tiltak 17: NBD (I) Oppgradering av Uteområder og nærmiljøanlegg tilknyttet barnehager 

Beskrivelse Et av målene for budsjettet 2015:Uteområdene, bla. nærmiljøanlegg tilknyttet barnehagene, må oppgraderes. 

 

Når det gjelder uteområdene i barnehagene er det et behov for oppgradering. Apparater som er gamle blir fjernet og der er ikke midler til å 

investere i nye. 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERING BARNEHAGER 221 (6431) 

    0.3239.221.0 

        INVESTERING 

 0 0 0 0 150 000 200 000 300 000 0 0 

- 

- 
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Tiltak 4: NBD (I) Rehabilitering - Ranheimbrygga 

Beskrivelse Etter møte mellom Helgeland museum og Hemnes kommune var det enighet om at arbeidet med Ranheimbrygga skulle forseres, også i 

Helgeland museums planer.  

Som en del av Hemnes kommunes bidrag til musèet, er det viktig at bygget gjøres tett slik at gjenstandssamlingen som befinner seg der - ikke 

forringes. Da må de resterende 2 vegger samt taket restaureres/skiftes. Helgeland museum har nå utarbeidet et kostnadsoverslag på dette på kr. 

2.430.000.- inkl. m.v.a. 

For å få en start på prosjektet, foreslås renoveringen tatt over 3 år med oppstart i 2016. 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERING KULTURBYGG 386 (6438) 

    0.3201.386.I6438002 

        UTSTYR 

 0 0 0 0 810 000 810 000 810 000 0 0 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tiltak 

131 
 

Tiltak 18: NBD (I) Renovering/ opprusting av Korgen fysak-barnehage 

Beskrivelse Korgen fysak-barnehage er nedslitt og normalt vedlikehold er ikke blitt utført i de senere år. I tillegg har barnehagen en avdeling som ikke er 

bygget til å drifte barnehage i, noe som resulterer i en del bygningsmessige tilpasninger.  Det er blitt foretatt en befaring og vurdering av TEK med 

et kostnadsstipulat for denne utbedringen. Bakgrunn for stipulatet gir en kvadratmeterpris på kr 16 000,- 

 

Det er igangsatt arbeid med en kommunedelplan for barn og unge som skal ta stilling til blant annet barnehagetilbudet, det er derfor 

hensiktsmessig å forslå denne investeringen i 2016. 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERING BARNEHAGER 221 (6431) 

    0.3239.221.0 

        INVESTERING 

 0 0 0 0 0 2 485 000 0 0 0 

- 

- 
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Tiltak 11: NBD (I) Rådhuset - heldekkende brannvarslingsanlegg 

Beskrivelse For å imøtekomme deler av forskriftsmessige krav påvist ved diverse tilsyn, anbefaler brannteknisk konsulent at det bl.a. etableres et 

heldekkende (detektering alle rom) automatisk brannalarmanlegg. Dette vil være et viktig bidrag for å øke tilgjengelig rømningstid i bygningen. 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERING ADMINISTRASJONSBYGG 130 (6433) 

    0.3232.130.0 

        INNLEIDE FIRMA 

 0 0 0 0 600 000 0 0 0 0 

- 

- 
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Tiltak 38: NBD (I) Samlokalisering av barnehagene i Korgen 

Beskrivelse Det foreslås at barnehagedriften i Korgen samles i en barnehage. Det anbefales at dagenes barnehage på Markusmoen renoveres og utvides 

slik at den dekker det behovet som er. Oppstart av dette tiltaket kan tidligst oppstartes i 2017, etter at forprosjektet er ferdig i 20016 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERING BARNEHAGER 221 (6431) 

    0.3232.221.0 

        INNLEIDE FIRMA 

 0 0 0 0 0 0 10 000 000 10 000 000 0 

- 

- 
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Tiltak 30: NBD (I) Skjæranmarka utbygging 

Beskrivelse Som en del av utbyggingen av fv 808 er det forutsatt utbygging blant annet av boliggata til Skæranmarka boligfelt. I h.h.t. avtalen om fordeling av 

utgiftene med vegvesenet er det fastsatt en kommunal egenandel av kostnadene på kr. 400 000,- Utbyggingen vil skape 8 nye boligtomter. 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERING UTBYGGINGSOMRÅDER 300, 315, 320, 325 (6422) 

    0.3232.325.0 

        INNLEIDE FIRMA 

 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tiltak 

135 
 

Tiltak 14: NBD (I) Solskjerming HOM og KOM 

Beskrivelse Omsorgssentrene har store glassflater som slipper inn sollys og varme langt ut over det som er bra. Eldre, syke mennesker tåler dette dårlig, og 

det er veldig tungt for arbeidstakerne å jobbe under slike forhold. Deler av sentrene har solskjerming, men store deler mangler. Det er ønskelig at 

hallen på KOM og somatisk avdeling i E2 på HOM prioriteres i 2015, og at resterende av behovet fordeles over perioden. 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERING INSTITUSJONER 234, 261 (6432) 

    0.3250.253.0 

        MATERIALER 

PÅKOSTNING/REHABIILITERING 

NYBYGG 

 0 0 0 0 250 000 250 000 0 0 0 

- 

- 
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Tiltak 13: NBD (I) Sykesignalanlegg omsorgssentrene 

Beskrivelse Det må anskaffes nytt sykesignalanlegg. Dagens anlegg tilfredsstiller ikke kravene til et slikt anlegg, dessuten er anlegget i to avdelinger helt ute 

av funksjon. Eksisterende anlegg kan ikke oppgraderes slik at det kan benyttes i framtiden. 

Nødvendig investering er kr.455 500 

Følges opp med driftstiltak for framtidige driftsutgifter, driftstiltak nr. 30. 

 

Totalsum investering: 

2016 - 96 500 

2017 - 359 000 

 

Totalsum drift: 

2016 - 32 400 

2017 - 144 000 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERING INSTITUSJONER 234, 261 (6432) 

    0.3201.253.0 

        UTSTYR 

 455 500 0 0 0 96 500 359 000 0 0 0 

- 

- 
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Tiltak 1: NBD (I) Tilpasning av Korgen sentralskole - handicappet elev 

Beskrivelse I 2016 begynner det en elev ved Korgen sentralskole som er handicappet. Det må gjøres en del bygningsmessige tilpasninger for å tilrettelegge 

undervisningen for denne eleven. Dette er kostnadsberegnet til kr. 120 000,- 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERING SKOLER 222 (6430) 

    0.3250.222.I6430002 

        MATERIALER 

PÅKOSTNING/REHABIILITERING 

NYBYGG 

 0 0 0 0 120 000 0 0 0 0 

- 

- 
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Tiltak 26: NBD (I) Utskifting av servere på rådhuset 

Beskrivelse De tre eldste serverne i datasenteret er passert 6 år og de burde vært byttet etter maks 5 år. Vi får ikke lengre noen serviceavtale på disse og de 

er veldig trege. 

 

Bevilgning i 2016 kr. 0,12 mill. 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERINGER IKT 120 (6401) 

    0.3203.120.I6401001 

        PC, PC-UTSTYR OG 

PROGRAMVARE 

 0 0 0 0 120 000 0 0 0 0 

- 

- 
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Tiltak 15: NBD (I) Velferdsteknologi i Omsorgstjenesten 

Beskrivelse Omsorgssentrene har trådløst nett kun i kantina. Pasienter, pårørende og ansatte har ikke tilgang på dette. Dette etterlyses stadig oftere av 

pasienter og pårørende.  

Velferdsteknologi er fremtiden, også i omsorgstjenesten. Teknologisk utvikling i samfunnet krever at offentlige tjenester henger med. Flere 

kommuner har tatt i bruk nettbrett (med nettilgang/SIM) i hjemmetjenesten. Helsepersonell har da tilgjengelig informasjon om pasienten, kan 

kommunisere med lege/sykehus via e-meldinger, og kan skrive i journal fortløpende. Dette kombinert med PPS (Praktiske prosedyrer i 

sykepleien) vil føre til et betydelig kvalitetsløft for innbyggerne. Kommunen har i 2015 fått tilskudd fra Fylkesmannen til oppstart av prosjektet, noe 

som medfører at den kommunale andelen blir mindre, men også at kommunen bør følge opp det videre arbeidet. 

 

WiFi HOM og KOM: ca 115000 (2016) 

Nettbrett: 35000 (2016) 

Nettbrett: 100000 (2017) 

PPS: 50000 første år (2016), 20000 årlig i abonnement (driftstiltak NBD(N)970012) (2017-19) 

 

Totalsum investeringstiltak nr. 15: 

2016 - 150 000 

2017 - 150 000 

 

Totalsum driftstiltak nr. 62: 

2016 - 0 

2017-2019 - 20 000 årlig 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERING INSTITUSJONER 234, 261 (6432) 

    0.3200.253.0 

        INVENTAR 

 0 0 0 0 115 000 100 000 0 0 0 

    0.3201.261.I6432000 

        UTSTYR 

 0 0 0 0 35 000 50 000 0 0 0 
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Tiltak 2: NBD (I) Økning i bevilgningen til opprusting av kommunale bygg 

Beskrivelse Standarden på de kommunale byggene blir gradvis dårligere og dårligere på grunn av mangelfullt vedlikehold. Dette gjør at behovet for 

opprustinger blir mer og mer påtrengende. Dagens nivå på de årlige bevilgningene bør økes fra 2,6 mill. til 4,6 mill. 

For 2016 foreslås at bevilgningen i gjeldende øk. plan til utskifting av østvegg på gml. skolen - Hemnesberget brukes som en del av 

finansieringen av dette tiltaket. Østveggen er budsjettert i 2015 av midler til. komm. bygg. 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERING KOMMUNALE BYGG (6434) 

    0.3232.222.0 

        INNLEIDE FIRMA 

 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 

- 

- 
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Tiltak 3: NBD (I) Økning i bevilgningen til opprusting av kommunale veger 

Beskrivelse Ny hovedplan for kommunale veger ble vedtatt i 2014, og påpekte et stort behov for økning av bevilgningene til opprusting av det kommunale 

vegnettet. I tråd med planen foreslås de årlige bevilgningene økt med 2. mill. 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERING VEGER 333, 334 (6420) 

    0.3232.332.0 

        INNLEIDE FIRMA 

 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 

- 

- 
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Tiltak 37: NBI (I) Finneidfjord barnehage - renovering og utvidelse av areal 

Beskrivelse For å få økt kapasiteten ved Finneidfjord barnehage foreslås det å ta i bruk første etasje av skolen til barnehageformål, og pusse opp de 

eksisterende arealene. Konsekvensen av dette er at 5 -7 klassetrinn ved skolen må flyttes til Hemnesberget. Renovering av arealene vil medføre 

en kostnad på kr. 4,0 mill, og foreslås delt mellom 2016 og 2017 

- 

- - 

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2016 2017 2018 2019 Gjenstående 

Sted Ansvar: INVESTERING BARNEHAGER 221 (6431) 

    0.3232.221.I6430003 

        INNLEIDE FIRMA 

 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0 0 

- 
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Bakgrunn 
Kommunestyret har den 16.06.2015 sak 17/15 bestilt en utredning som tar for seg en samlokalisering 
av avdelingene i Finneidfjord barnehage.  

På Finneidfjord er det behov for to avdelinger, 36 plasser. Dersom man beregner 11 kvm (inkluderer 
behov barn og ansatte) pr plass, noe som er en oppgitt norm, utgjør dette et behov for 396 kvm 
barnehage. 

Det er ikke budsjettert for en grundig utredning som ville gitt mer nøyaktige beskrivelser og 
kostnadsoverslag av de ulike alternativene. Utredningene baserer seg derfor på gjennomsnittlige 
erfaringstall fra konsulenter, utførende og Holte kalkulasjon. 

Oppgitte kvadratmeterpriser: 
• Nybygg, pris pr kvm: kr 35 000 
• Full renovering, pris pr kvm: kr 15 000 
• Noe renovering pris pr kvm: Kr 10 000 
• Modulbygg, pris pr kvm: kr 23 100 
• Utbygg, pris pr kvm: kr 28 800 

Krav til nøyaktighet på forskjellige planleggingsstadier: Byggeprogram: 30% 

Det har vært avholdt møter der ansatte i barnehage og representanter fra foreldrene har fått 
mulighet til å gi tilbakemeldinger og deres syn på de ulike forslagene, dette fins vedlagt i en 
sammenfattet Swot-analyse. 

Ulike alternativer for samlokalisering av barnehagen på 
Finneidfjord: 

1. Påbygg/ombygg eksisterende barnehagebygg 
2. Bygge ny barnehage. 
3. Benytte underetasjen på samfunnshuset 
4. Benytte hele kjelleretasjen på skolen til barnehage 
5. Benytte ledig kapasitet på Bjerka 
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Anbefaling fra enhet barnehage: 
Enhet barnehage anbefaler alternativ 4. å benytte hele kjelleretasjen på skolen til barnehage 

En samlokalisering av avdelingene på Finneidfjord vil være svært positivt for barnehagen. 
Barnehagen har slitt med høyt sykefravær og store utfordringer i å jobbe helhetlig med de to 
avdelingene på grunn av den fysiske avstanden. Samlokaliseringen vil gi en mer robust barnehage der 
man kan utnytte resursene på en bedre måte.  

I anbefalingen har enheten vektlagt kommunestyrets vedtatte mål og rammer for utviklingen av 
kommunens tjenestetilbud som blant annet sier at investeringsprosjekter som gir størst årlig 
reduksjon i driftsutgifter skal prioriteres. Det er også vektlagt mål om reduksjon av antall 
kvadratmeter kommunale bygg (mål 5 for budsjett TEK vedtatt 2014).  

Enhet barnehage anbefaler at man flytter avdeling Sjøveien inn i skolens kjelleretasje, alternativ 4, og 
slik samlokaliserer med avdelingen som allerede befinner seg i bygget. Dette innebærer at skolen må 
flytte ut av denne delen. Denne delen av bygget tilfredsstiller barnehagens behov for antall 
kvadratmeter, det vil likevel værebehov for noen bygningsmessige tilpassinger av bygget, denne 
investeringen foreslås tatt over to år. Investeringene i dette alternativet vil ligge langt under de andre 
alternativene. En annen fordel med dette alternativet sammenlignet med de andre, er bygget kan tas 
i bruk allerede august 2016.  

Barnehagestyrer og de ansatte i barnehagen anbefaler at man velger alternativ 2, som er utbygging 
av barnehagen. Begge alternativene argumenterer for å videreføre den nære tilknyttingen til skolen, i 
tillegg til at man får benytte seg av det allerede opparbeidet utearealet.  

Alternative 4 må sees opp mot skolen. Enhet skole har i budsjettåret 2016 en reduksjon på ca. 3 
millioner fra 2015. Dette må sees i sammenheng med fallende elevtall over tid. For å komme 
innenfor den økonomiske rammen, imøtekomme KST sitt ønske om mindre arealbruk må det 
reduseres på kjøp av varer og tjenester. Den største økonomiske reduksjonen kommer i reduksjonen 
i bemanning.  For å drive rasjonelt er det å flytte elever fra og med 5.klasse fra Finneidfjord til 
Hemnes sentralskole et grep for ikke å utarme skolene for mye. Ved å flytte elever fra Finneidfjord 
skole til Hemnes sentralskole vil dette bli et betydelig bidrag, mindre i 2016, men med full «års 
effekt» i årene etter. Dette vil kunne styrke samarbeidet mellom Bjerka skole og Finneidfjord skole, 
med tanke på tidlig innsats og felles utfordringer (1-4 skole). 

Dersom dette alternativet (4) ikke blir valgt, foreslår enhet barnehage et skisseprosjekt der man 
utreder alternativ 3, underetasjen på samfunnshuset. Dette alternativet ble anbefalt av barnehagens 
samarbeidsutvalg som representerer foreldrene. 
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Beskrivelse av de ulike alternativ: 

1. Påbygg/ombygg eksisterende barnehagebygg 
Dagens barnehage i skoleveien er 143 kvm, for å begrense bruk av uteområdet vil det være behov for 
et tilbygg i to etasjer med et areal på 253 kvm. Utbygg beregnes til 28 800 kr pr kvm. Renovering 
dagens barnehage på 143 kvm (kr 10 000 pr kvm).  

Totale kostnader er kalkulert til en plass mellom kr 9 981 400- kr 12 975 820 (30% avvik). Ved bruk 
av modul bygg vil kostnadene på utbygget være mellom: kr 7 274 000- kr 9 456 200. 

TEK påpeker at der er en del utfordringer i forhold til at man tar bort mye av utearealet ved en 
utbygging. Dagens leke og oppholdsareal vil bli mindre, og må flyttes/utvides. Når det gjelder 
parkering for foreldrene ved henting og bringing, er dette en utfordring allerede i dag, kapasiteten 
ved parkeringen som foregår på oversiden av skole, er for dårlig. Dersom man utvider barnehagen i 
skoleveien med en avdeling, vil dette bli en større utfordring. 

Økonomi: 

• Løsningen vil frigi kr 294 000, som er årlig utgift til husleie i Sjøveien barnehage. 
• Drift: bortfall av driftsutgifter i Sjøveien, nye driftsutgifter utbygg. Det kan være mindre 

driftsutgifter tilknyttet nytt bygg. 
• Lønnsutgifter: Ved en slik samlokalisering er det mulig å ta ned bemanningen med 1 årsverk, 

overføring av 18 plasser til Skoleveien barnehage, sammen med 3 årsverk. Innsparing 1 
årsverk. Innsparing personalutgifter: kr 400 000 

Denne løsningen vil gi et behov for en midlertidig løsning for dagens barnehage under en 
byggeperiode. 

2. Bygge ny barnehage. 
Totalt areal 396 kvm, pris pr kvm kr 35 000, her er det ikke tatt med kostnader for erverv av tomt. 
Når det gjelder tomt vil det på grunn av plassmangel, ikke være mulig å benytte dagens område. Her 
vil man måtte se på andre løsninger for plassering av barnehage på Finneidfjord. 

Totale kostnader mellom kr 13 860 000- kr 18 018 000 

Modulbygg: totalpris mellom kr 9 147 600-kr 11 891 880 

Økonomi: 

• Løsningen vil frigi kr 294 000, som er årlig utgift til husleie i Sjøveien barnehage. 
• Innsparing drift: Bortfall av driftsutgifter Sjøveien, nye driftsutgifter nytt bygg 
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• Lønnsutgifter: Ved en slik samlokalisering er det mulig å ta ned bemanningen med 1 årsverk, 
overføring av 18 plasser til Skoleveien barnehage, sammen med 3 årsverk. Innsparing 1 
årsverk. Iinnsparing personalutgifter: kr 400 000 

 

3. Benytte underetasjen på samfunnshuset 
Totalt beregnes det 396 kvm, 11 kvm pr plass. Pris pr kva er satt til kr 17 500, totalt kr 6 930 000. 
Tidligere tegninger er gjort om, behovet for fritidsklubb er fjernet. Varmekilde(varmepumpe) er 
allerede etablert i bygget og prosjektet har liten grad av prosjekterings/grunnarbeider. 

Totale kostnader mellom kr 6 930 000-kr 9 009 000. 

Uproblematisk å opparbeide tilstrekkelig leke areal og parkering 

Kostnader ved eventuelt leie eller overtakelse av bygg er ikke tatt med.  

Økonomi: 

• Løsningen vil frigi kr 294 000, som er årlig utgift til husleie i Sjøveien barnehage. 
• Innsparing drift: Bortfall av driftsutgifter Sjøveien, nye driftsutgifter nytt bygg 
• Lønnsutgifter: Ved en slik samlokalisering er det mulig å ta ned bemanningen. Innsparing 1 

årsverk. Netto innsparing personalutgifter: kr 400 000 

 

4. Benytte hele kjelleretasjen på skolen til barnehage 
Underetasjen på skolen vil arealmessig dekke det behovet som barnehagen har for en 
samlokalisering. Den delen som i dag benyttes av skolen har den senere tid gjennomgått en 
oppgradering i forhold til tilpassing til et barn med nedsatt hørsel.  Dette er lyddemping og maling for 
å gi lysere rom. Her vil det være nødvendig med ytterlige tilpassinger før det kan tas i bruk som 
barnehage. 

Tilpassing av lokalene for barnehagedrift: 396 kvm til en kvm pris på 10000: kr 3 960 000. Denne 
investeringen foreslås over to år, 2 millioner 2016 og 2 millioner 2017. Bygget kan tas i bruk som 
barnehage fra august 2016. 

Økonomi: 

• Løsningen vil frigi kr 294 000, som er årlig utgift til husleie i Sjøveien barnehage  
• Innsparing drift Sjøveien 
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• Lønnsutgifter: Ved en slik samlokalisering er det mulig å ta ned bemanningen med 1 årsverk, 
overføring av 18 plasser til Skoleveien, sammen med 3 årsverk. Innsparing 1 årsverk. 
innsparing personalutgifter: kr 400 000 

• Innsparing enhet skole: kr 867 640 

 

5. Benytte ledig kapasitet ved Bjerka barnehage 
Pr i dag er det en ledig avdeling ved barnehagen på Bjerka, dette vil dekke det behovet man i dag har 
i avdeling Sjøveien, også når man ser på framskriving av fødselstallene på Finneidfjord. 

På Finneidfjord vil man da kun ha en avdeling med 18 plasser. Utfordringer med dette kan man lese i 
Swot analysen.  

 Dette er en løsning som kan iverksettes fort dersom man mottar en oppsigelse fra eier av bygget. 

Økonomi: 

• Løsningen vil frigi kr 294 000, som er årlig utgift til husleie i Sjøveien barnehage. 
• Innsparing drift Sjøveien 
• Lønnsutgifter: overføring av 18 plasser til Bjerka barnehage, sammen med 3 årsverk. 

Innsparing 1 årsverk. Innsparing personalutgifter: kr 400 000 
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SWOT analyse av de ulike tiltakene. 
Styrker for Finneidfjord barnehage som er felles for tiltak 1-4: 

 Større personaltetthet 

 Bedre utnyttelse av personalressurser 

 Slippe dobbelt opp av inventar og utstyr 

 Bedre tilrettelegging for foreldre ved henting og bringing 

 Bedre samarbeid mellom avdelingene 

 Tryggere for barn og voksne på morgen og ettermiddag 

 Større fagteam og lederteam 

 Lettere å avvikle refleksjonstreff og ped.ledermøter 

 Rom for uformelle faglige diskusjoner 

 Pauseavvikling sammen 

 De største barna er rollemodeller for de minste barna 
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Swot: Tiltak 1. utbygging av barnehagen (fra enhet barnehage og 
ansatte) 
Styrker: 

 Beholde eksisterende bygg og skole 
 Nært skole 
 Lettere for foreldrene 
 Benytte eksisterende kommunale lokaler 
 Alle kjenner alle i skole og barnehage = 

Trygghet og lettere overgang 
 Slippe å konkurrer med skole om arealet 
 Kvitte seg med leide lokaler 

Svakheter: 

 Må ta av eksisterende uteareal 
 Mer bygg-areal til kommunen 

 

Muligheter: 
 Trafikksikkerhet – Fjerne gå og sykkelvei 

som i dag brukes til kjøring 
 Utvide nåværende uteområde 
 Få lokalene tilpasset barnehageformål, 

oppgradere også eksisterende areal  
 Tilhørighet til tettstedet 
 Samarbeid med skole og SFO 
 Lage lettere adkomst til barnehagen 
 Signaturbygg for Hemnes kommune 

Trusler 
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Swot: Tiltak 2. Nybygg. (fra enhet barnehage og ansatte) 
Styrker: 

 Nytt bygg tilpasset barnehagebruk, 
nytenking 

 Tilhørighet til tettstedet 
 Mer personal fra Finni - Stabilitet 

 

 

Svakheter: 

 Må flytte barnehagen til annen tomt 
 Mister nåværende uteareal 
 Mer areal for kommunen 

Muligheter: 

 Attraktivt for tilflyttere 
 Signaturbygg 

Trusler: 

 Lang saksgang, utredning av tomt 
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Swot: Tiltak 3. Samfunnshuset. (fra enhet barnehage og ansatte) 
Styrker: 

 Egne lokaler 
 Alt blir nytt, mulighet for nytenking 
 Beholde skole og barnehage på Finni 
 Nært for parkering 
 Gymsal i samme bygg 
 Kort vei til skole, samarbeid 
 Kommunen kvitter seg med leide 

lokaler 

Svakheter: 

 Leieutgifter? 
 Trafikkstøy\støv fra fv808 
 Lite vindu 
 Mindre utsikt 
 Mister eksisterende uteområde 
 Kjeller/murbygg 
 Mer bygg areal til kommunen 

 
Muligheter: 
 Tilhørighet til tettstedet 
 Fortsette samarbeidet med skole 
 Gangbru over fv 808 til fjæra 
 Nedsatt fart på fv808 
 Frigi eksisterende uteområde til 

skole\SFO 
 Slippe å flytte skoleklasser til Hemnes  
 Får et bygg som er tilpasset 

barnehagedrift 

Trusler: 
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Swot: Tiltak 4. Hele underetasjen på skolen. (fra enhet barnehage og 
ansatte) 
Styrker: 

 Beholde barnehage på Finni 
 Benytte nåværende uteområde 
 Benytte nåværende lokaler og 

oppgradere disse 
 Samarbeid med skole, lettere 

overgang  
 Kvitte seg med leide lokaler 
 Færre kommunale bygg 

 

Svakheter: 

 Ikke bygd for barnehageformål 
 Kreves tilpassinger 
 Plassmangel på skolen 

Muligheter: 

 Gir tilhørighet til plassen 
 Bedre adkomstmuligheter 
 Benytte eksisterende bygg 
 Større barnegrupper 

 

Trusler: 

 Påvirke samarbeid mellom barnehage og skole 
negativt 

 Endring av skolestruktur 
 Uro i foreldregruppa\foreldremobilisering 
 Fraflytting ved endring av skolestruktur 
 Flytting av skoleklasser 
 Nedbygging av skole\færre barn\færre 

lærere\ utarming av lærerkreftene 
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Swot: Tiltak 5. Utnytte ledig kapasitet på Bjerka evt Hemnes. (fra enhet 
barnehage og ansatte) 
Styrker: 

 Stor barnehage på Bjerka 
 Større fagmiljø 
 Større lederteam 
 Ikke mer areal for kommunen 
 Bra for Bjerka 
 Kan tas i bruk umiddelbart 
 Kommunen kan kvitte seg med leide 

lokaler 
 

Svakheter: 
 Mer kjøring for foreldre\Mer pendling 
 «Stor barnehage»\Større barnegrupper 
 Det blir en liten barnehage på Finneidfjord 

(1 avd) 
 Sårbar personalgruppe, utfordringer med å 

fordele ansatte på åpningstid 0700-1700 
 Vanskelig å rekruttere fagpersoner til en 

liten barnehage som Finneidfjord blir 
 Lite fagmiljø på Finneidfjord 
 Bjerka barnehage må omdisponere rom for 

på grunn av et barn med spesielle behov 
som krever mye plass 

Muligheter: 

 Utnyttelse av eksisterende lokaler 
 Utnytte personalressurser  

 
 

Trusler: 

 Fraflytting fra Finneidfjord\Færre 
innbyggere 

 Mister tilhørigheten til Finneidfjord 
 Lengre barnehagedager for barna 
 skoletilhørighet 
 Foreldremobilisering 
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Faglige argumenter fra barnehagen (personal og styrer).  
Barnehagen ønsker et tilbygg til eksisterende barnehage. 

 Dette blir et bygg som blir bygd og tilpasset barnehagens behov. 

 Man har muligheter for samarbeid med skolen i det daglige.  

Barna er kjent med personalet, noe som fører til en lettere overgang. Vi kan låne utstyr av 
hverandre. Skape et godt miljø på tvers av aldersgruppene. Nærhet til skolen gir trygghet og 
forutsigbarhet, barna blir på samme sted fra de starter i barnehagen til de går ut av 7. klasse.  

Samarbeid mellom personalet i skole og barnehage. Vi kan hente kunnskap fra hverandre. 

 Mer potensiale i uteområdet. Utenfor samfunnshuset finnes en skaterampe som vil bli i 
konflikt med barnehagens uteområde dersom vi skal være der.  

 Trafikksikkerhet. Samfunnshuset er nært veien. Ved utbygging av barnehagen får vi mulighet 
til å legge om gå og sykkelvei som i dag brukes til bilkjøring. Få ordnet adkomst til 
barnehagen.  

 Viktig at man kan ta med seg erfaringer fra andre barnehager og se på hvordan de erfarer 
nybygg kontra bruk av eksiterende barnehage.  

 

Uttalelse fra samarbeidsutvalget i Finneidfjord barnehage. 
Samarbeidsutvalget har fått i oppgave å gi en uttalelse i forhold til de ulike alternativene for 
sammenslåing av avdelingene i Finneidfjord barnehage. Disse fem alternativene ble diskutert på 
møte i samarbeidsutvalget 05.10.15.  

Samarbeidsutvalget ønsker følgende prioritering av alternativene:  

1. Samfunnshuset. 4 av 4 stemmer 

2. Utbygging av barnehagen 3 av 4 stemmer 

3. Nybygg 

4. Underetasjen på skolen 

5. Utnyttelse av ledig kapasitet på Bjerka og på Hemnes 

Samarbeidsutvalget er imot alternativet som innebærer å overta hele underetasjen på skolen samt 
alternativet om å utnytte ledig kapasitet i andre barnehager. Vi ser for oss at etablering av barnehage 
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i hele underetasjen vil påvirke dagens skolestruktur. Dette ønsker vi ikke. Samarbeidsutvalget ønsker 
å beholde både skole og barnehage på Finneidfjord.  

Samarbeidsutvalget ser på alternativet som innebærer barnehage i underetasjen på samfunnshuset 
som det beste alternativet. Dette fordi; 

 Vi får beholde barnehage og skole på tettstedet 

 Barnehagen blir liggende i nærhet til skole. Dette er viktig for videre samarbeid mellom 
barnehage-skole og for å gi barna en best mulig overgang.  

 Det er bra for bygda at det blir gjort noe med underetasjen på samfunnshuset 

 Etablering i allerede eksisterende bygg. Det finnes allerede et råbygg\betongskall, noe som 
fører til at det ikke må riving til.  

 Barnehagen står fritt til hvordan de ønsker å ha rommene og får de tilpasset barnehagebruk.  

 God adkomst. Foreldre slipper å gå langt. 

 Gode utearealer med muligheter. 

 Barnehagen kan opprettholde vanlig drift i de lokaler de har i dag mens den nye barnehagen 
bygges. 

 Det finnes gamle tegninger som kommunen kan ta utgangspunkt i.  

 Det er et ønske fra sittende styre i samfunnshuset at det etableres barnehage i underetasjen.  

For samarbeidsutvalget 

Henriette R Røsvassbukt 
Sekretær 
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Bakgrunn: 
Kommunestyret har den 16.06.2015 sak 17/15 bestilt en utredning som tar for seg en samlokalisering 
av barnehagene i Korgen.  

I Korgen er det behov for 90 plasser. Dersom man beregner 11 kvm (inkluderer behov barn og 
ansatte) pr plass, noe som er en oppgitt norm, utgjør dette et behov for 990 kvm barnehage. 

Det er ikke budsjettert for en grundig utredning som ville gitt mer nøyaktige beskrivelser og 
kostnadsoverslag av de ulike alternativene. Utredningene baserer seg derfor på gjennomsnittlige 
erfaringstall fra konsulenter, utførende og Holte kalkulasjon. 

Oppgitte kvadratmeterpriser: 
• Nybygg, pris pr kvm: kr 35 000 
• Full renovering, pris pr kvm: kr 15 000 
• Noe renovering pris pr kvm: Kr 10 000 
• Modulbygg, pris pr kvm: kr 23 100 

Krav til nøyaktighet på forskjellige planleggingsstadier: Byggeprogram: 30% 

Det har vært avholdt møter der ansatte i barnehage og representanter fra foreldrene har fått 
mulighet til å gi tilbakemeldinger og deres syn på de ulike forslagene, dette fins vedlagt i en 
sammenfattet Swot-analyse. 

Ulike alternativer for samlokalisering av barnehagen 
1. Flytte begge barnehagene til Aspmoen 20 
2. Renovere og bygge ut Korgen fysak-barnehage, flytte begge barnehagene dit 
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Anbefaling fra enhet barnehage: 
Enhet barnehage anbefaler alternativ 2. Renovere og bygge ut Korgen fysak-barnehage, flytte 
begge barnehagene dit. 

Bakgrunn for ønske om en samlokalisering av barnehagene i Korgen området er at det har vært 
mange år med midlertidige løsninger for å dekke behovet for antall barnehageplasser. Dette har vært 
løst ved at kommunen leier bygg som ikke er tilpasset formålet barnehage. Å få disse løsningen 
oppgradert til permanente løsninger vil kreve mye resurser. I dag drives det 3 bygg for barnehage i 
Korgen.  En samlokalisering vil gi en mer robust barnehage der man kan utnytte resursene på en 
bedre måte.  

I anbefalingen har enheten vektlagt kommunestyrets vedtatte mål og rammer for utviklingen av 
kommunens tjenestetilbud som blant annet sier at investeringsprosjekter som gir størst årlig 
reduksjon i driftsutgifter skal prioriteres. Det er også vektlagt mål om reduksjon av antall 
kvadratmeter kommunale bygg (mål 5 for budsjett TEK vedtatt 2014). 

Dersom man skal vurdere disse to alternativene rent faglig, er det beste alternativet, slik enhet 
barnehage ser det, alternativ 1. Her vil man ha mulighet til å tenke nytt ut fra nåtidens tanker om 
barnehagebygg som er tilrettelagt for læring og utvikling i større grad enn eldre barnehagebygg. 
Alternativet vil ikke berøre barnehagene i en byggeperiode. Enhet barnehage vurderer likevel de to 
alternativene så likt faglig, at det er mer riktig å anbefale alternativ 2, som ved bruk av modulbygg er 
anslått å koste kr 1 199 000 mindre enn alternativ 1. Det vil i dette alternativet være mulig for 
kommunen å selge Tømmerheia naturbarnehage og Aspmoen 20. 

Begge disse alternativene inneholder en god del usikre elementer på grunn av at det ikke er foretatt 
en grundig utredning, enhet barnehage foreslår derfor et skisseprosjekt der disse alternativene blir 
grundigere utredet. Dette betyr at oppstart av en samlokalisering av barnehagene i Korgen tidligst 
kan skje i 2017. 

Beskrivelse av de ulike alternativene: 

1. Flytte begge barnehagene til Aspmoen 20 
Totalt arealbehov 990 kvadratmeter. TEK vurderer her at det er behov for å benytte sats for nybygg 
på hele bygget. Det er vanskelig å si uten en grundigere utredning, hvor mye av det opprinnelige 
bygget som kan benyttes. 

Uproblematisk å opparbeide tilstrekkelig lekeareal ute og parkering. 

Total kostnad mellom kr 34 650 000-kr 45 045 000 (30% avvik) 

Modulbygg mellom kr 22 869 000- kr 29 729 700 

Økonomi: 

• Løsningen vil frigi kr 192 000, som er årlig utgift til husleie boliger på Markusmoen. 
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• Salg av Tømmerheia naturbarnehage og Korgen fysak-barnehage kr 4 500 000 
• Driftsutgifter, her vil man slipp drift i 3 bygg, ny drift i nytt bygg 

 

2. Opprustning og utbygging av Korgen fysak-barnehage 
Dagens barnehage er på 300 kvm. Nytt tilbygg på en etasje med grunnflate 700 kvm.  

Pris utbygg: dagens barnehage renoveres (10 000 pr kvm) nytt tilbygg på en etasje med grunnflate på 
700 kvm gir en total kostnad på mellom kr 27 500 000- kr 35 750 000 

Modulbygg: kr 19 170 000- kr 24 921 000 

I dette alternativet vil det være behov for midlertidig løsning under bygge perioden for deler av 
dagens barnehage. 

Økonomi: 

• Løsningen vil frigi kr 192 000, som er årlig utgift til husleie boliger på Markusmoen. 
• Salg av Tømmerheia naturbarnehage  kr 2 000 000 
• Driftsutgifter, slippe drift i Tømmerheia og Aspmoen 20 

Rammekostnad Korgen 

Kr 30 150 000-kr 39 195 000. Modulbygg: kr 
18 369 000-kr 23 879 700 

Aspmoen 20 

25 500 000-33 150 000.  

Modulbygg: kr 17 170 000- kr 22 321 000 

Opprustning av Korgen fysak-barnehage 
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Swot analyse: 
 

Swot: tiltak 1. Begge barnehager til Aspmoen 20 (Enhet barnehage og 
ansatte) 
Styrker: 

 «ny» barnehage, med muligheter for 
å tenke nytt 

 Robust personalgruppe 
 Stort fagmiljø 
 En bedre utnyttelse av 

personalgruppene  
 Ny start for begge barnehagene 
 Barna blir ikke berørt under 

byggeprosessen 
 Tømmerheia sin klatrejungel er og 

Køta er nært.Det samme gjelder 
Gamme og gapahuk.  

 Nærhet til fine turområder 
 Mulighet for stor parkeringsplass 
 Nært sykehjemmet, samarbeid barn-

eldre 
 Åpent område, god plass 
 Færre kommunale bygg 

Svakheter: 

 Stor avstand til skolen 
 Stor barnehage 
 For flatt uteområdet rundt barnehagen 
 Aspmobakken  og bakken opp Tømmerheia, 

en utfordring om vinteren 
 Økt trafikk i bakken, og i boligområdet 

generelt. Trafikksikkerhet 
 Lang avstand til området der barnefamilene 

bor - utkant 
 

 

Muligheter: 

• Salg av de to eksisterende bygg 
• Byggefelt Aspmoen 2 startes opp/blir 

mer populært 
 

Trusler: 

 Foreldremobilisering – motvilje til stor 
bhg.  
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Swot: tiltak 2. Alternativ Opprustning/utbygg Korgen barnehage (enhet 
barnehage og ansatte) 
Styrker: 

 Deler av bygget er allerede barnehage 
 Robust personalgruppe 
 Stort fagmiljø 
 En bedre utnyttelse av 

personalgruppene 
 Nær skole/gymsal, evt ny hall 
 Flott uteområde for store og små. Fine 

turområder i 
nærområdet(Museskogen og 
trollskogen) 

 Nært boligområdet med mange 
barnefamilier 

 Variert uteområdet(skog, flatt, bakke) 
 Færre kommunale bygg 

 

Svakheter: 

 
 Lite parkering, dårlig vei, trang vei. En 

barnehage fører til mye trafikk 
 Barna blir berørte under byggingen 
 Kilde i uteområdet/vann/bekk. Ingen 

vet hvor vannet kommer fra. Blir det 
verre? 

 Stor barnehage 

Muligheter: 

 Salg av Tømmerheia naturbarnehage 
 

 
 

Trusler: 

 Redusert uteområde 
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Samarbeidsutvalgene  i Korgen fysak-barnehage, og Tømmerheia naturbarnehage har hatt møter, og 
har følgende å gi innspill på ift. de to alternativene for plassering av ny barnehage i Korgen 
 
Et spørsmål som kom opp i begge møtene, er om det er bestemt at det skal bli en barnehage, eller 
om det fortsatt er et alternativ å ha to barnehager videre.  
 
 

Swot: tiltak 1. Begge barnehager til Aspmoen 20 (samarbeidsutvalgene) 
Styrker: 

 Barna blir ikke berørt under 
byggeprosessen.  

 Tømmerheia sin klatrejungel og køte er 
nært 

 Stort uteareal, og store områder å dra på 
tur i. 

 Nært sykehjemmet, samarbeid barn-
eldre 

 «Skjermet». Ikke bolighus på alle sider, 
men natur. 

 Nært sentrum i Korgen, besøke butikk, 
gang og sykkelsti nesten hele  veien fram 

Svakheter: 

 Aspmobakken og bakken opp 
Tømmerheia, en utfordring om vinteren. 
Blir det sandet nok, og vil det bli 
vedlikeholdt nok ifht. Økt trafikk med 
stor barnehage?.  

 Langt fra skolen  

 Dersom bygget ikke er ledig i dag, vil det 
kanskje ta tid før det blir byggestart. 

 

Muligheter: 

 Dersom det ikke skal være barnehage på 
Markusmoen, frigis det tomter til 
husbygging i et populært boligområde 

Trusler: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samlokalisering av barnehagene i Korgen 
 

 

Swot: tiltak 2. Alternativ Opprustning/utbygg Korgen barnehage 
(samarbeidsutvalgene) 
Styrker: 

 Nær skole/gymsal, evt ny idrettshall:  
 Barna kan bruke skolens lekeplass. De blir 

kjente med bygg/uteområde slik at 
overgangen bhg-skole blir bedre 

 
 Variert uteområdet(skog, flatt, bakke) 

 
 Nært til turområdene Trollskogen og 

Museskogen som brukes mye 
 

 
 

 

Svakheter: 

 Lite uteområde. Liten tomt? Få 
turområder som begynner å bli litt 
slitt(Trollskogen brukes av både bhg og 
skole) 

 Usikkerhet rundt turområdet Trollskogen, 
skal det bygges leiligheter/boliger der, så 
mister man et fint turområde. 

 Tas det leiligheter for å gi plass til ny 
barnehage, fører det til færre kommunale 
boliger for familier som trenger det. Det 
er stort behov for boliger i Korgen i dag. 

 
 Barna blir berørte under byggingen: Hvor 

skal barn/personal være under 
byggeprosessen. 

 
 Om vinteren samles det mye vann i 

uteområdet.  
 

Muligheter: 

 
 

Trusler: 
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