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1 Vedtak 
Budsjett 2019, Økonomiplan 2019-2022 
Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-22 vedtas med de driftsrammer, utgifter og inntekter som 
framgår av tabellene i kapittel 4, samt investeringsbudsjett kapittel 5. 

1.1 Lån til investeringer 

Lån til investeringer kr 24 092 000. 

Tekst 2018 2019 

Vann Kr 8 750 000 Kr 4 150 00 

Avløp Kr 9 250 000 Kr 4 900 000 

Uspesifiserte lån Kr 21 846 000 Kr 15 042 000 

1.2 Delegert myndighet og fullmakt  

Delegert myndighet er fastsatt i delegeringsreglementet og finansreglementet. 

1.3 Betalingssatser for kommunale barnehager 

Betalingssatser for kommunale barnehager skal være maksimalpris   

Tekst 2018 Fra 01.01.2019 01.08.2019 

Opphold 5 dager pr uke kr 2 910 Kr 2 990 Kr 3 040 

Opphold 4 dager pr uke Kr 2 328 Kr 2 392 Kr 2 432 

Opphold 3 dager pr uke Kr 1 746 Kr 1 794 Kr 1 824 

Opphold 2 dager pr uke Kr 1 164 Kr 1 196 Kr 1 216 

e. Opphold ekstradag (ingen søskenmoderasjon) Kr 210 Kr 220 Kr 225 

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 120

1.4 Driftsstøtte til private barnehager  

I 2018 avsettes kr 3 378 140 til kommunal drift og støtte private barnehager.  
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1.5 Betalingssatser for skolefritidsordningen  

SFO ordningen tilbyr samme struktur, prisene økes med 2,1%: 

Plass Sats pr måned 2018 Sats pr måned 2019 Tid 

Helplass Kr 2 693 Kr 2750 (07:00-16:30) 

Halvplass Kr 1 400 Kr 1430 (inntil 12,5 timer pr uke) 

Tilleggsplass Kr 2 821 Kr 2880 

Dagplass Kr 385 Kr 395 (07:00-16:30) (*) 

For sen henting i SFO – gebyr pr 
påbegynt kvarter kr 115 

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

1.6 Betalingssatser for Kulturtjenesten  

Billetter folkebad 2018 2019 

a. Voksne Kr 75 Kr 100 

b. Barn Kr 25 Kr 25 

c. Familie Kr 100 Kr 150 

1.7 Egenandel musikkskolen 

Økes med 2,1 % avrundet:   

Musikkskolen 2018 2019 skoleår / semester 

a. Voksne Kr 4 950 Kr 5 060 / 2530 

b. Barn Kr 2 257 Kr 2 300 / 1150 

c. Søskenmoderasjon 50% 50 % 

d. Instrument Kr 785 Kr 800 / 400 

e. Korps pr medlem Kr 1 2026 Kr 1 230 / 615 

f. Gruppeundervisning Kr 1 693 Kr 1 730 / 865 
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1.8 Prosedyre for utleielokaler i Hemnes Kommune 

Formål:  
Prosedyren skal sikre at kommunestyrets vedtak på priser blir fulgt opp for alle kommunale utleiearealer.  Den skal 
også sikre at leietakere blir rett behandlet og at lokalene er tilgjengelige for kommunens innbyggere. 

Omfang/Virkeområde:   
Alle kommunale utleielokaler-bygg-omsorgsboliger. 

Ansvar:  
Tekniske tjenester har alt ansvar for utleie i Hemnes kommune med unntak av ungdomsklubbene som selv leier ut 
sine lokaler etter bestemmelser vedtatt av OKU, klasserom på skolene som leies ut av skolene, sykehjemmenes 
kantiner som leies ut av sykehjemmene og møterom på rådhuset leies ut av servicekontoret. 

Ved utleie av kantine på sykehjemmene har beboerne fortrinnsrett med unntak f.eks. konfirmasjon osv. 

Aktivitet/beskrivelse: 
All leie til organisert kultur og idrettsaktivitet for barn og ungdom opp til 20 år i regi av lag, kulturgrupperinger og 
foreninger er gratis. Forutsatt at aktiviteten er gratis og åpent for alle.   Dette gjelder også avvikling av terminfestede 
kamper og turneringer. 

Ved alle inntektsbringende arrangementer (inngang/varesalg..), dobles utleiesatsene. 

Bruken av møtelokaler til politisk møtevirksomhet er gratis. Ved bruk av lokaler med kjøkken, betales 50% leie. 

Ved utleie til personer, lag og foreninger som ikke tilhører Hemnes kommune, dobles utleiesatsene, det betales for 
alle aldersgrupper. 

Det kan nektes utleie hvis det ikke er forenelig med kommunens egen bruk av lokalet, eller hvis utleien vurderes 
risikofull for bygningen.  Inventar og utstyr fra kommunale utleieenheter leies ikke ut. 

Uenighet mellom utleier og leietaker kan ankes inn for formannskapet. 

Søknader:  
Idrett bygg: Hall, gymsal og basseng har søknadsfrist 15. mai og tildeles ca 1. juni, ledig tid tildeles til en hver tid etter 
dette. 

Kulturskole:  
Kulturskolen skal før 1. september ha skissert sine behov for leie, slik at dette kan tilpasses best mulig med øvrig 
utleie.  

Annet utleie:  
Lag og foreninger som ønsker fast leie, må søke innen 1. september. Søkere som mottar VO-midler, må ved søknad 
dokumentere sin tilhørighet til godkjent studieforbund etter loven, jf.§ 5. Ytterligere dokumentasjon på mottak av 
tilskudd etter kapittel 2 i VO-loven, kan bli innkrevd i ettertid.  

Leie utover fast leie, tildeles etter først til mølla prinsippet.   

Ved inntektsbringende utleie, må ikke betalende utleie vike. 

Konfirmasjoner:  
Søknader om leie av lokaler til konfirmasjon må være levert innen 30. august året før for ønske om leie.  Det blir 
avholdt trekning 1. september i forhold til hvem som får leie. 

Omsorgsboliger:  
Søknaden skrives på søknadsskjema for omsorgstjenester, leveres tildelingskontoret som behandler søknaden. 
Tekniske tjenester skriver kontrakt og fakturerer. 
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Kontrakter: 
Ved leie av lokaler opprettes kontrakt fra forsystemet Facilit, utleiereglementet og branninstruks sendes leietaker for 
underskrift 

Saksbehandler bestiller varme og ventilasjon via Facilit. 

Nøkkelen utleveres når kontrakten er underskrevet.  Renholdsavdelingen sjekker lokalene før og etter utleien. 

På utleiebolig møter saksbehandler og leietaker for kontraktskriving og nøkkelutlevering. 

Fakturering:  
Utføres gjennom forsystemet Facilit og produseres gjennom Visma av økonomiavdelingen. 
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1.9 Husleie Svartebukta sceneanlegg 

Økes med 3,4% fra 01.01.2019. 

Sted 2018 2019 

a. Svartebukta scene + toaletter pr døgn Kr 1 100 Kr 1 137 

b. Svartebukta scene + toaletter hel helg Kr 1 572 Kr 1 625 

c. Toaletter gang Kr 250  Kr 255 

 

1.10 Husleie Olsenhågen  

Økes med 3,4% fra 01.01.2019. 

Sted 2018 2019 

a. Døgnleie kafe Kr 1 100 Kr 1 137 

b. Helgepris kafe Kr 1 257 Kr 1 300 

c. Timepris kafe Kr 100 Kr 103 

 

1.11 Korgen samfunnshus 

Husleien Korgen samfunnshus økes med 3,4 % fra 01.01.2019: 

Sted 2018 2019 

a. Stor- og lillesal, hall og kjøkken pr dag Kr 1 592 Kr 1 646 

b. Stor- og lillesal, hall og kjøkken, helg Kr 2 095 Kr 2 166 

c. Stor- eller lillesal, hall og kjøkken pr dag Kr 1 257 Kr 1 300 

d. Stor- eller lillesal, hall og kjøkken, helg Kr 1 572 Kr 1 625 

e. Stor- eller lillesal (uten kjøkken), timeleie Kr 100 Kr 103 

 

1.12 Husleie Bleikvassli skole  

Økes med 3,4 % til følgende satser fra 01.01.2019:  

Sted 2018 2019 

a. Samfunnssal m/kjøkken pr dag Kr 1 592 Kr 1 646 

b. Samfunnssal m/kjøkken, fra fredag - søndag Kr 2 095 Kr 2 166 

c. Samfunnssal m/kjøkken off.fest Kr 3 038 Kr 3 141 

d. Bleikvassli skole samfunnssal timepris Kr 100 103 
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1.13 Husleie Hemnes sentralskole  

Økes med 3,4 % til følgende satser fra 01.01.2018: 

Sted 2018 2019 

a. Aula, miljørom og kjøkken pr dag Kr 1 592 Kr 1 646 

b. Aula, miljørom og kjøkken, helg Kr 2 095 Kr 2 166 

c. Miljørom og kjøkken pr dag Kr 1 100 Kr 1 137 

d. Miljørom og kjøkken, helg Kr 1 257 Kr 1 283 

e. Aula timepris Kr 100 Kr 103 

f. Aula, pr dag Kr 1 000 

1.14 Husleie Korgen Sentralskole (ny) 

Sted 2019 

a.Minglerom med kjøkken, pr dag Kr 1000 

b. Minglerom med kjøkken , helg Kr 1157 

c. Minglerom timepris Kr. 100 

d. Black box, pr dag Kr 500 

e. Black box timepris Kr 100 

1.15 Husleie skoler, rådhus, basseng  

Økes med 3,4 % fra og med 01.01.2019: 

Sted 2018 2019 

a. Møterom, klasserom, grupperom scene etc. pr gang Kr 133 Kr 137 

b. Gymsal m/garderober til trening pr time Kr 121 Kr 125 

c. Svømmebasseng m/garderober pr time Kr 337 Kr 348 

d. Kommunale kantiner pr. dag Kr 1 100 Kr 1 137 

c. Kommunale kantiner helg Kr 1257 Kr 1 300 

f. Kommunale kantiner pr. time Kr 100 Kr 103 

g. Garderobe gymsaler, pr stk Kr 255 Kr 263 

h. Leie av kjøkken (f.eks aula, samfunnsdel eller skolekjøkken) pr dag Kr 600 Kr 620 
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1.16 Husleie Hemnes idrettshall  

Økes med 3,4 % fra 01.01.2019:  

Sted 2018 2019 

a. Hall m/garderober pr time Kr 194 Kr 200 

b. Større idrettsarrangement hvor forutsatt fortjeneste pr dag Kr 4 693 Kr 4 852 

c. Kommersielle formål, messer, konserter mv pr dag Kr 8 480 Kr 8 768 

d. Leie av gulvplater (leietaker legger ut og tar inn platene) pr gang Kr 3 260 Kr 3 370 

 

1.17 Betalingssatser for pleie og omsorgstjenester 

Betalingssatser for pleie og omsorgstjenester økes med 2,1 % fra og 01.01.2019: 
Praktisk bistand, betalingssatser pr time: 

Grunnlag Maks pr måned 2018 2019 

0-2 G Kr 205  Kr 200 Kr 204 

2-3 G Kr 1 521 Kr 250 Kr 255 

3-4 G Kr 2 680 Kr 300 Kr 306 

4-5 G Kr 3 686 Kr 350 Kr 357 

5 G+ Kr 4 142 Kr 350 Kr 357 

Satsen for 0-2 G pr måned er kr 205 i 2018, og fastsettes i forskrift for 2019. 

1.18 Betalingssatser døgnbemannede bolig pr. måned  

(Abonnementsordning for beboere)  
Økes med 2,1 % fra 01.01.2019:  

Grunnlag 2018 2019 

0-2 G Kr 205 Kr 205 

2-3 G Kr 1490 Kr 1521 

3-4 G Kr 2625 Kr 2680 

4-5 G Kr 3610 Kr 3686 

5 G+ Kr 4057 Kr 4142 
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1.19 Salg av mat 

Økes med 2,1 % fra 01.01.2019: 

Måltid 2018 2019 

a. Frokost/lunsj/kveldsmat Kr 37 Kr 38 

b. Middag Kr 96 Kr 98 

c. Tillegg for matombringing Kr 11 Kr 11 

D. Matombringing ½ porsjon middag inkl. emballasje Kr 72 Kr 73 

1.20 Dagplass  

Økes med 2,1 % fra 01.01.2019: 

Type 2018 2019 

Dagplass Kr 152 Kr 155 

1.21 Utleie av trygghetsalarmer  

Økes med 2,1 % fra 01.01.2019: 

Alternativ 2018 2019 

Leie pr måned Kr 155 Kr 158 

1.22 Institusjonsopphold 

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

1.23 Korttidsopphold 

Alternativ 2018 2019 

Døgnopphold pr døgn Kr 160 Kr 160 

Døgnopphold/nattopphold pr gang Kr 80 Kr 80 

Prisene er fastsatt i forskrift. Etter 60 døgn betaler pasienten som ved langtidsopphold.  Avlastning er 
gratis. 
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1.24 Husleie pr måned i kommunalt eide boliger 

(Som omsorgstjenesten disponerer) Økes med inntil 3,4 % (konsumprisindeks) fra 01.01.2019:  

Hemnesberget 2018 2019 

Myraveien 1A-D Kr 5 855 Kr 6 054 

Myraveien 2B-I Kr 5 855 Kr 6 054 

Myraveien 2 Oms.bolig stor inkl. Strøm Kr 8 286 Kr 8 568 

Myraveien 2, Oms.bolig liten inkl. Strøm Kr 7 215 Kr 7 460 

Kirkegata 1A–C, 9 enheter Kr 6 994 Kr 7 231 

 

Finneidfjord 2018 2019 

Nordmarkveien 26A-C Kr 5 855 Kr 6 054 

 

Korgen 2018 2019 

Aspmoen 44 A-D Eldrebolig inkl. strøm Kr 8 286 Kr 8 568 

Aspmoen 44  Oms.bolig stor eldre inkl. strøm Kr 5 855 Kr 6 054 

Aspmoen 44 oms. Bolig stor inkl. strøm Kr 8 286 Kr 8 568 

Aspmoen 44 oms.bolig liten eldre inkl strøm Kr 5 048 Kr 5 220 

 

Bleikvasslia 2018 2019 

Eldrebolig nr 1 A-C Kr 5 855 Kr 6 054 

 

Bjerka 2018 2019 

Nermogata 27 A-C Kr 5 855 Kr 6 054 
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1.25 Stønadssatser sosialtjenesten  

Veiledende satser for 2019 fastsettes av staten medio desember 2018. 

Alternativ 2018 

a. Enslige Kr 5 950 

b. Ektepar/samboere Kr 9 950 

c. Ektepar/samboende – en person i bofelleskap Kr 4 950 

d. Barn 0-5 år Kr 2 300 

e. Barn 6-10 år Kr 3 000 

f. Barn 11-17 år Kr 3 900 
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1.26 Skattesatser i Hemnes kommune for 2019  

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 2019 fatter Hemnes kommunestyret følgende vedtak om eiendomsskatt – jfr. Lov om 
eiendomsskatt:  

A. Virkeområde:

For skatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på «verk og bruk og anna næringseiendom i heile 
kommunen», jf. § 3 første ledd, bokstav d. 

B. Eiendomsskattesats:

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2019 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. 

OPPDATERES NOVEMBER 2018 



 
Side 15 

V1.2 

1.27 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 2,8 % fra 1.1.2019: 

Alternativ 2018 2019 

Gebyr plansak, utslippssak og 
byggesak 

Kr 1 356,5 Kr 1 394,5 

 

1.28 Vanngebyr 

Vanngebyrene økes med 10 % fra 01.01.2019: 

Alternativ 2018 2019 

Abonnementsgebyr vann Kr 1 590 Kr 1 749 

Enhetspris pr m3 Kr 13,80 Kr 15,18 

Måleleie tom 39 mm Kr 290 Kr    319 

Måleleie tom 40-150 mm Kr 501 Kr    551 

Måleleie > 150 mm Kr 559 Kr    615 

Alle priser er eks. mva. 

1.29 Avløpsgebyr 

Avløpsgebyrene økes med 10 % fra 01.01.2019: 

Alternativ 2018 2019 

Abonnementsgebyr avløp Kr 2 570 Kr 2 827 

Enhetspris pr m3 Kr 18,72 Kr 20,59 

Alle priser er eks. mva. 

1.30 Feie og tilsynsgebyrer 

Feie- og tilsynsgebyrene økes med 5 % fra 01.01.2019: 

Alternativ 2018 2019 

a. Feiegebyr bolig 1 pipe Kr 530 Kr 557 

b. Feiegebyr bolig 2 piper eller flere, pr pipe Kr 267 Kr 280 

c. Beksotfjerning pr gang Kr 852 Kr 895 

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

Kr 654 Kr 687 

Alle priser eks. mva. 
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1.31 Løypekort skuter 

Løpekort skuter økes slik at de samsvarer med nabokommunene i 2019. En slik økning vil også stemme 
bedre med selvkostprinsippet: 

Alternativ 2018 2019 

Sesongkort: Kr 700 Kr 900 

Helgekort (fredag - søndag) Kr 175 Kr 250 

Ukekort Kr 280 Kr 400 

Dagskort Ikke tilbudt Kr 150 

Alle priser eks. mva. 

1.32 Renovasjon 

Gebyrsatsene godkjennes i representantskapsmøtet som avholdes 4. november 2019 i Helgeland 
avfallsforedling (HAF) 
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 Rabatt 1 Abonnent Abonnenter som deler dunk 
Tillegg Standard Lite Stort Standard Lite Stort 

 
Gebyrgrunnlaget 

  
3 926 

 
3 926 

 
3 926 

 
3 926 

 
3 926 

 
3 926 

Gebyr  3 926 3 926 3 926 3 926 3 926 3 926 
 
Reduksjon/tillegg av gebyrgrunnlaget 

   
 
-785 

 
 
1 178 

 
 
 
-196 

  

Reduksjon for liten beholder, (av gebyrgrunnlaget) -20 % -785  

Tillegg for stor beholder ( av gebyrgrunnlaget) 30 %  1 178 
Redukjson for deling (av gebyr inkl.sluttbeh.avgift) -5 % -196 -196 

Gebyrer uten heimekompostavtale eks. avgifter  3 926 3 141 5 104 3 730 2 945 4 908 

Gebyrer u/heimekom og m/ mva.  4 908 3 927 6 380 4 662 3 681 6 135 
 
Reduksjon for heimekompostavtale, eks mva 

 
-20 % 

 
-785 

 
-785 

 
-785 

 
-785 

 
-785 

 
-785 

Gebyrer med heimekompostavtale eks. avgifter  3 141 2 356 4 319 2 945 2 160 4 123 

Gebyrer m/heimekom og m/ mva.  3 927 2 945 5 399 3 681 2 700 5 154 
 

 

Deling av container: 10 % rabatt på standard gebyr: 
14-dagers renovasjon med kompostavtale: Lite abonnement med kompostavtale: 
Egen papirdunk:  

Dunk tilbake på oppstillingsplass:  

Ekstra stort abonnement 60 % tillegg til standardgebyr 
 

 

Eks mva Inkl mva 
kr -393 kr -491 

kr 2 356 kr 2 945 
kr 262 kr 328 

kr 401 kr 501 
kr 6 282 kr 7 853 

 

SEPTIKGEBYRER 2019: (tømming annet hvert år) 
Alle boenheter tilknyttet inntil 4 m3 tank: Pr. tømming 

Septikgebyr, stortanker: Pr. tømming 
Tillegg for traktortømming Pr. tømming 

 

kr 1 516 kr 1 894 
kr 310 kr 388 
kr 1 400 kr 1 750 

 

Fritidsrenovasjon 2019  

Fritidsbolig nr 1  
Fritidsbolig nr 2 50% rabatt 

 

kr 735 kr 919 
kr 368 kr 459 
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2 Mål og rammer 
Utgangspunkt: Kommunestyrevedtak sak 40/18 Økonomiplan 2019-2022, planrammer mål og 
bestillinger. 

Innledning 

Mål og rammer 

1. Mål 
Kommunens langsiktige planlegging skal ha en bærekraftig utvikling som sikrer gode tjenester og en 
sunn økonom 
Rådmannen har i sitt forslag, så langt mulig, prioritert tiltak som gir varig reduksjon i utgifter og varig 
økning inntekter.  Over tid er målsetningen for omstillingsarbeidet at det innarbeides buffere i årlige 
budsjett og fond som kan brukes aktivt for å balanser svingninger i utgifter og inntekter. 
 
2. Mål 
Kommunen skal gi et godt tjenestetilbud med minst mulig ressursbruk 
Rådmannen har i sitt forslag, så langt som mulig, prioritert tiltak som effektiviserer produksjonen.  
Teknologi tas i bruk som kan gi bedre effektivitet, kvalitet og tilgjengelighet. 

3. Mål 
Kommunens tjenestetilbud skal tilpasses den demografiske utvikling 
Rådmannen har i sitt forslag tilpasset driftsutgifter og inntekter til framskriving av befolkning i antall 
og alder. Et unntak i 2019 er at enhet skole er tilført ca. 1.2 mill. kr. mer enn opprinnelig ramme. 
Årsaken til dette er at utredningsbestilling medfører reduserte muligheter til omstilling før denne er 
behandlet. 

4. Mål 
Kommunens tjenestetilbud organiseres slik at personell, bygninger og maskiner kan nyttes optimalt 
Det er i budsjettet lagt opp til å øke utleie av kommunens areal, utleie skal sentraliseres og det skal 
skaffes en oversikt over hvilke arealer kommunen i dag leier ut gratis og om dette må være slik. 
Teknisk enhet har i perioden store omstillingsbehov og man må bruke 2019 for å tilpasse enhetens 
maskinpark med det personell man har tilgjengelig. I 2019 holdes flere stillinger vakant, og man må 
tilpasse tjenesteleveransen etter dette. 
 
Hjemmehjelp og renhold er flyttet fra omsorgstjenesten til teknisk enhet, organisert under renhold. 
Dette for å utnytte ressursene bedre, gi de minste faggruppene et fagmiljø å tilhøre, med den 
konsekvensen at tjenestene blir mer fleksible og sånn sett bedre kvalitet for brukerne. 
 
Midlertidig avstenging av en omsorgsboligavdeling er også et tiltak som gir bedre ressursutnyttelse, 
bedre arealutnyttelse og lavere kostnader. 
 
Innføring av forebyggende tiltak som for eksempel hverdagsrehabilitering, er også en mer effektiv 
personalutnyttelse, fordi målet er at brukeren skal leve og ha det bra på et lavere omsorgsnivå. 
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5. Mål 
Årlige låneopptak til investeringer skal ikke være større enn årlige avdrag på lån som belaster 
driftsregnskapet (15 mill.)  

Låneopptak utover årlige avdrag kan gjennomføres dersom investering er lønnsom Lønnsomheten 
beregnes ved bruk av nåverdi metoden og må dokumenteres. 

Rådmannens forslag til investeringsplan forutsetter følgende låneopptak: 

 

Låneopptak inkluderer også investeringstilskudd til Hemnes kirkelige fellesråd (HKFR) 

6. Mål  
Kommunen skal ta i bruk ny teknologi som løser lovpålagte arbeidsoppgaver med mindre 
ressursinnsats men med tilfredsstillende kvalitet.  Teknologiske løsninger som gir størst årlig 
reduksjon i driftsutgifter skal prioriteres 
Rådmannen har i sitt forslag, så langt som mulig, prioritert teknologi og teknologiforberedende tiltak.  
Det legges også høsten 2018 fram en Kommuneplan for digitalisering og IKT, som vil gi retning for 
dette arbeidet framover. Det er i 2018 gjort en rekke tiltak innenfor IKT/Digitalisering.  
 
Digital plattform for omsorgstjenesten er nå ute på anbud, med forbehold om kommunestyrets 
godkjenning. 

7. Mål 
Årlige investeringsrammer for selvkostprosjekt og låneopptak følger av hovedplan for vann og avløp 
Årlige investeringsrammer for selvkostprosjekter og låneopptak følger hovedplan som prinsipp. Det 
skal hele tiden søkes å redusere investeringsbehov på selvkostområder for å redusere gebyr og 
avgifter til befolkningen. 
 
Selvkostområdet vil på bakgrunn av tidligere investeringer få stor økning i gebyrer og avgifter til 
befolkningen. Det er for vann og avløp lagt opp til en årlig økning i gebyrene på 10% samtidig som 
man tapper selvkostområdene. Investeringsplanen for selvkost faller i perioden og det legges ikke 
opp til noen store investeringer fremover. Selvkostområdene får samme fokus på driftsreduserende 
tiltak som den øvrige driften. 

8. Mål  
Nåverdi benyttes for å rangere investeringsprosjekt.  Investeringsprosjekt med høyest nåverdi eller 
lavest negative nåverdi prioriteres 
Med bakgrunn i at investeringsplanen er redusert er det svært få prosjekter i investeringsplanen hvor 
man kan benytte nåverdimetoden. De fleste store prosjektene faller utenfor økonomiplanperioden, og 
det er kun funnet plass til lovpålagte tiltak som sikrer videre drift. Hovedplanene prioriteres av TMU 
og man har således ikke mulighet til å gi nåverdi på prosjektene før denne prioriteringen er gjort. 

9. Mål 
Tiltak for å oppfylle kommunale planer som er vedtatt eller oppdatert i 2018, listes i eget vedlegg til 
økonomiplanen 
 
Se vedlegg Kommunale planer og tiltak. 

LÅNEOPPTAK B2019 B2020 B2021 B2022
Lån egne investeringer 15 042 000 15 780 000 16 204 000 16 204 000
Lån selvkostområder 9 050 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000
Sum 24 092 000 19 230 000 19 654 000 19 654 000
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10. Mål 
Driftstiltak som opprettholder tilfredsstillende kvalitet på tjenester med mindre ressursbruk prioriteres 
Tekniske tjenester holder ca. 3,8 årsverk vakant i 2019. Dette reduserer driftsnivået med ca. 2,2 
millioner på Teknisk, og er gjort for å komme innenfor rammen. 

Omsorgstjenesten har redusert antall årsverk, og tatt inn nye tiltak innenfor tildelte rammer. Dette 
skyldes endringsarbeid over flere år. Tjenesten forsøker å jobbe smartere, samarbeide bedre, utnytte 
både personal- og materiellressurser bedre. Se forøvrig Mål 16. Omstilling, og enhetens budsjettnote. 

Enhet barnehage har som driftstiltak lagt inn redusert utgifter knyttet mot spesialpedagogiske tiltak i 
barnehagene for 2019. Dette skyldes en mer effektiv drift, samlokaliserte tilbud og bedre utnyttelse av 
personal og materiell, kr 280 858,- og videre i 2020 kr 469 618,- Videre har enheten finansiert innenfor 
egen ramme, deler av økningen knyttet mot det kommunale tilskuddet til privat barnehage, kr 303 
168,- Dette som følge av en mer effektiv drift, og et generelt kutt i barnehagenes driftsbudsjett.  

Enhet skole har redusert antall årsverk betydelig i 2018 og redusert på innkjøp, utstyr, vikarer m.m. 
Det er i påvente av Kommunestyret sin bestilte skolestrukturutredning ikke så mange tiltak igjen for å 
ta ned budsjettrammen. Et tiltak er å flytte de administrative oppgavene på HEVO inn under Hemnes 
sentralskole samt redusere antall ansatte til et minimum.   

Stab holder èn stilling vakant, samt nedbemanner med 2 stillinger i 2019 og 1 stilling i 2021. I tillegg 
er budsjettet redusert med èn lærling IKT fra tidligere års nivå. Dette utgjør til sammen en 
kostnadsreduksjon på 2,6 mill. når alle disse tiltakene er effektuert. Det legges opp til omfattende 
digitalisering av administrative prosesser og utflytting av fysisk arkiv.  

I kommunens Strategiske kommuneplan ble det vedtatt at Hemnes kommune skal arbeide for å bli en 
av de beste oppvekstkommunene på Helgeland innen 2025.  Kommunen gjennomførte Ungdata-
undersøkelser i 2014 og 2017. Resultatene fra undersøkelsene viser at kommunen har et stykke å gå, 
før vi har nådd et slikt mål. For å arbeide mer systematisk for å nå kommuneplanens målsetting ble 
prosjektet “Ung i Hemnes” opprettet.   Det ble søkt om ekstern prosjektfinansiering. Fylkesmannen i 
Nordland innvilget to søknader. Søknaden om SLT-midler ble avslått. Tilskuddene fra Fylkesmannen 
var samlet på kr. 2.730.000.- Dette gjorde det mulig å få etablert “Ung i Hemnes”. En av 
fylkesmannens forutsetninger er at Hemnes kommune innen utgangen av prosjektperioden vil styrke 
kommunens permanente satsning på barn og unge tilsvarende. 

Hemnes kommune har mottatt tilbakemelding fra Fylkesmannen om at et tilskudd som har gitt 
finansiering til ett årsverk i barnevernet de siste årene, kan ventes videreført til 2024. Dette skaper en 
stabilitet og forutsigbarhet som har vært manglende hittil. I tillegg foreslås det overføring av midler fra 
kjøp av private tjenester i barnevernet til egne personalressurser som kan løse de samme oppgavene 
til en lavere pris, og bedre effektivitet. 

11. Mål 
Det jobbes for, og legges til rette for å få etablert ett nytt Helgelandssykehus i Hemnes kommune 
Hemnes kommune skal delta etter oppsatte møteplan i Helgelandssykehuset 2025. Prosjektets 
ressursgruppe legger frem sine anbefalinger om lokasjon 3. desember 2018 i en dialogkonferanse 
med kommunene m.fl. Konferansen blir oppstart for høringsrunde. Rådmann vil fremme et forslag til 
høringsuttalelse til politisk behandling i januar/februar 2019. Dersom Hemnes kommune blir valgt som 
lokasjon, vil det betinge økte ressurser til planarbeid. Dette vil i så fall behandles i egen sak, dersom 
det blir aktuell. 
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12. Mål 
Disposisjonsfond kan benyttes til engangstiltak som kan bidra til å nå målene fastsatt i 
kommuneplanens samfunnsdel, samt bidra til en effektivisering av tjenesteproduksjonen. 
Disposisjonsfond skal ikke brukes i budsjettsammenheng 

Følgende bruk av disposisjonsfond er innarbeidet i rådmannens forslag: 

 

Avsatte midler NAV Integreringstilskudd brukes til finansiering av flyktningekontoret. Bruk av fondet 
var innarbeidet i gjeldende økonomiplan. 

Enheten for tekniske tjenester har foreslått at det ansettes en arealplanlegger i to-årig engasjement 
som finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

Tiltaket er ikke valgt av rådmannen. 

Følgende bruk av og avsetning til bundne fond er innarbeidet i rådmannens forslag 

 

Konsesjonsavgiften må avsettes til fond og brukes neste år (10,2 mill.). Avsetning til og bruk av 
selvkost fond (vann, avløp) er lovpålagt.  For 2019 utgjør bruk av selvkostfond. 

13. Mål  
Det skal jobbes for, og legges til rette for etablering og videreutvikling av næringsvirksomhet i 
Hemnes kommune 
Ansvaret for næringsarbeidet har næringsteamet bestående av ordfører, rådmann, teknisk sjef, 
arealplanlegger og bygdeutvikler.  Bygdeutvikler deltar på vegne av Hemnes kommune i 
førstelinjenettverket for næring sammen med Rana, Lurøy, Nesna og Hattfjelldal kommuner.  

Hemnes kommune har avtale med Rana Utviklingsselskap om etablererservice med oppfølging av 
etablerere og andre med veiledningsbehov.  Ordfører og rådmannen samarbeider om 
næringsspørsmål gjennom deltakelse i Helgeland regionråd. 

Kommunen er også medlem i Rana regionen næringsforening og arrangerer årlig 2-3 
næringslivslunsjer. 
 
Det er også inngått avtale med RKK Vefsn om kompetanseheving for næringslivet i Hemnes. 
 
Kommunen er aktiv gjennom eierskap i Helgeland reiseliv.  Hemnes kommune har signert 
intensjonsavtale om partnerskap med Okstindan natur- og kulturpark (ONK) og vil legge fram en sak 
for kommunestyret om eventuelt permanent medlemskap. 
 
Hemnes kommune jobber med Kunnskapsparken Helgeland og inkubatorordningen. Tilskudd til 
bedrifter i årlige budsjett utgjør kr 150 000.   Kommunen har en del midler på bundne fond som kan 
benyttes til næring.  Det er ikke innarbeidet bruk av bundne fond til næring i rådmannens forslag. 
 
 

DISPOSISJONSFOND B2019 B2020 B2021 B2022
Bruk -1 000 000 -600 000
Avsatt 0
Netto bruk (-)/avsatt (+) -1 000 000 -600 000 0 0

BUNDNE DRIFTSFOND B2019 B2020 B2021 B2022
Bruk -15 963 000 -13 198 000 -11 462 000 -10 365
Avsatt 10 285 000 10 307 000 10 370 000 11 092 000
Netto bruk (-)/ avsatt (+) -5 678 000 -2 891 000 -1 092 000 11 081 635

http://ru.no/andre-prosjekter/etablerer.html
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I motsetning til de fleste kommuner i fylket mottar Hemnes ikke næringstilskudd men kommunen 
mottar årlig kr 30 000 i tilskudd som skal lyses ut som støtte til gründere (kompetansehevning). 
 
Landbruksavdelingen gir også tilskudd til næringsformål gjennom ordningen «robust landbruk» til 
f.eks. kjøp av melkekvoter, nydyrking og mindre tiltak i landbruket.  Årlig tilskudd utgjør kr 200 000 

14. Mål 
Kommunens forebyggende arbeid overfor barn og unge skal styrkes 

Hemnes kommune gjennomførte Ungdata-undersøkelser i 2014 og 2017. Målsettingen for å delta var 
å få mer kunnskap om hvordan det er å vokse opp i kommunen vår, og dermed gjøre innsatsen 
overfor barn og unge mer målrettet.  

Prosjektet «Ung i Hemnes» - ledet av Ungdomsrådet – har fått ekstern finansiering fra Fylkesmannen i 
Nordland frem til 2021/22. Det er innledet et formelt samarbeid med «Med Ungdom i Fokus» (MED). 
De bistår Ungdomsrådet og kommunen i medvirkningsarbeidet for barn og unge. I dette arbeidet 
involveres barn og unge, foreldre/foresatte, folkevalgte, fagfolk/enheter og ledelse i kommunen aktivt. 
Overordnet målsetting er at Hemnes kommune skal bli en bedre oppvekstkommune.  

Om vi er på rett veg skal annet måles gjennom Ungdata-kartleggingene i 2019 og 2022. Hemnes 
kommune har gjennom støtten fra fylkesmannen forpliktet seg til å få på plass større og mer 
permanente ressurser som skal arbeide med forebygging, styrking, utvikling av oppvekstsvilkårene 
for barn og ungdom. Dette skal dokumenteres gjennom budsjett og økonomiplan fra 2022.   

Helsetjenestene vil styrke sitt forebyggende arbeid med blant annet å tilsette en kommunepsykolog, 
og det satses videre på prosjektet «Trygge barn- psykisk helse i skolen».  

Skolen arbeider bevisst for å styrke og sikre læringsmiljøet. Godt og strukturert samarbeid med 
hjemmene, skolehelsetjenesten, barnehagene, kulturskolen, ungdomsklubbene og andre er av stor 
betydning for økt læring, gode resultater og bedre trivsel.  

Barnehagene har sterkt fokus på foreldresamarbeid. Enheten har startet et kompetanseløft for alle 
ansatte i barnehagene, “Være sammen”. Der målet er bl.a. å øke kompetansen til alle ansatte for å 
gjøre de bedre i stand til å veilede og være gode rollemodeller for foreldrene. “Være sammen” har en 
allmennpedagogisk innretning og ser sin innsats i perspektiv av “tidlig innsats” og “forebygging” og 
har en særlig oppmerksomhet rettet mot holdninger og atferd som indikerer at barnet kan bli belastet 
senere i livet. “Være sammen” har et eget opplegg for foreldrene som barnehagene nå er startet 
implementeringen av.  Videre har enhet barnehage en barnehagelærer som er sertifisert som COS-
veileder. Det er høsten 2018 startet et prøveprosjekt i en barnehage, for å gjennomføre COS-kurs til 
foreldregruppen.   

Styrking av det systematiske samarbeidet mellom de ulike enhetene, og de ulike 
profesjonene/fagfolkene vil ha stor oppmerksomhet og prioritet i planperioden. Dette vil gi større 
muligheter for å rette fokus mer på det forebyggende arbeidet overfor familier, barn og unge.  

15. Mål  
Hemnes kommune skal prioritere tiltak for å stimulere økt boligbygging og tilflytting 
Det er startet planarbeid for boligfelt på Aspmoen og Tømmerbakkmoen i Korgen. Vi har i tillegg i 
gang utredning for å se om det er mulig for interesserte som ønsker å bygge i Sjåtøfta. På Bjerka er 
det stor aktivitet hvor både kommunen og private har tatt initiativ til å ferdigstille boligområder. 
Kommunen er initiativtaker i Lundliveien. På Finneidfjord jobber kommunen med en privat 
initiativtaker for å se om det er mulig å få til et boligfelt i det gamle grustaket. På Hemnesberget 
jobber private aktører med boligfelt i Skjæranmarka og med leiligheter i sentrum. Det har også vært 
interesse for tomt i kommunens felt i Juvika.  
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Alle disse vil det bli jobbet videre med, med det er få ressurser på planavdelingen så også i år 
fremmer Rådmannen et tiltak for et 2-årig prosjektengasjement på en Arealplanlegger. 

Det skal i 2019 jobbes for å skaffe full oversikt over Husbankens støtteordninger slik at man kan få 
økt fokus på førstegangsboliger i Hemnes kommune. Selv om man har mange boligfelt på alle 
tettstedene er det sjelden at førstegangsetablerere bygger en ny bolig. Dette er kapitalkrevende og 
bankenes nye egenkapitalkrav gjør at mange velger å flytte til våre nærmeste byer fordi de der får 
tilgang på et leilighetsmarked vi ikke har i Hemnes. I 2018 har vi hatt en del møter med Husbanken, 
også sammen med private aktører hvor vi har fått skissert mulighetene her. For å møte målet om økt 
bosetning er det viktig at dette arbeidet fortsettes også i 2019. 
 
Arbeidet som er skissert ovenfor vil danne grunnlaget for å få utarbeidet og vedtatt en ny 
“Boligpolitisk handlingsplan” i 2019/20. Stabilisering, og deretter befolkningsvekst avhenger blant 
annet av at kommunen bidrar til at det er god tilgang på boliger for ungdom og andre i en 
etableringsfase. Situasjonen er litt ulik fra bygd til bygd, dermed må innsasts/tiltak differensieres ut 
fra konkrete stedsvurderinger.  

16. Mål 
Omstilling: 

Vedtak: Omstilling Politikk:  
Rådmannen gis i oppdrag å ta initiativ til å bistå i politiske prosesser med mål om å oppnå reduserte 
utgifter til 109 Politikk med minimum 10% innen 2020. 

Rådmannen har i sitt forslag lagt fram tiltak som gir minimal innsparing i 2019, men som fra 2020 gir 
12% reduksjon målt i 2018-tall. Dette i tråd med vedtatte endringer i styrer, råd og utvalg vedtatt i 
KST-sak 42/18 21.6.18. Se for øvrig Kapittel 4 – 6.2. Note 1 Politisk virksomhet.   

Vedtak: Omstilling Administrasjon:  
Rådmannen gis i oppdrag å finne måter å redusere utgiftene på disse områdene med minimum 10% 
innen 2020. 

Dette vedtaket omhandler de tidligere områdene 110 Administrasjon, 111 Stab og 112 Utvikling og 
Strategi. Områdene er nå er samlet i 115 Fellesområder. Områdene 113 Kirke og trossamfunn, 114 
Næring, 116 Ungdom, kultur og fritid er skilt ut. En slik organisering sikrer fokus på oppgaver som 
hører sammen, og gir en større fleksibilitet i ressurs- og budsjettdisponeringen i administrasjonen.  

Særlig om stab:  
Omstilling er igangsatt i Stab, og det er vedtatt ny en organisasjon og reduksjon i antall stillinger. 
Budsjettet er i utgangspunktet redusert med èn lærling. I tillegg har Rådmannen i sitt forslag lagt fram 
tiltak som gir 1 mill. i innsparing i 2019 og ytterligere tiltak i 2020. Innsparingen kommer i form av 
vakanser og nedtak i antall stillinger. Tiltaket gir ikke full uttelling i 2019, men større uttelling fra 2020, 
og gjør at Stab kan holde seg innunder de tildelte rammer i økonomiplanperioden. 

På de øvrige administrative områdene er det også driftsutgiftsposter kuttet for å komme innunder 
rammen, og er derfor stramt budsjettert. 

Se for øvrig Kapittel 4 – 6.2. Note 4 Fellesoppgaver.  

Vedtak: Omstilling Skole 
Hemnes må ha skolestruktur som kan møte den demografiske utviklingen på en forsvarlig måte. 
Rådmannen gis i oppdrag å utrede en skolestruktur bestående av flere alternativer inkludert den 
nåværende med 5 grunnskoler, samt en felles ungdomsskole for Hemnesberget-Korgen, evt. også 
Bleikvassli. Forslag til vedtak legges fram i junimøtet 2019 med sikte på gjennomføring høsten 2020. 
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Organisering av SFO og konsekvensene av en evt. oppretting av privatskoler må også tas med i 
utredningen. 

For informasjon om utredningsoppdrag til skolen, se dokumentet «Utredninger» 

Vedtak: Omstilling Barnehage 
Rådmannen gis i oppdrag å utarbeide en plan for iverksetting av samlokalisering av alle barnehager i 
Korgen. I tillegg til alternativene som er fremlagt utredes en lokalisering i Gullblokka. En viktig årsak er 
å unngå å øke kommunens arealer. 

For informasjon om utredningsoppdrag til barnehagene, se dokumentet «Utredninger» 

Vedtak: Omstilling Teknisk 
Rådmannen gis i oppdrag å utrede energieffektiviserende tiltak. I første omgang prioriteres de mest 
energikrevende byggene.  Rådmannen gis i oppdrag å forhandle frem fastprisavtale på strøm slik at 
svingningen vi nå opplever blir minimalisert. 

Omstillingen i teknisk er i gang fra høsten 2018 og dette arbeidet vil fortsette i 2019 for å kunne møte 
omstillingsbehovet som er skissert i tiltaket for 2020-2022. Dette må nok løses med en kombinasjon 
av redusert aktivitet, kutt i tjenester, økte inntekter, satsning på ENØK og kontinuerlig forbedring. 

Vedtak: Omstilling Helse 
Helsetjenester skal produseres nærmest mulig brukerne. Rådmannen gis i oppdrag å utrede flytting 
av Korgen legekontor og Korgen helsestasjon til rådhusbygget. Dette som en del av oppdraget med å 
utrede barnehage i Korgen. Det foreslås å utrede mulighet for plassering av helsestasjonene og 
legekontorene på sykehjemmene henholdsvis til Hemnesberget og Korgen. Eventuelt andre steder. 
Helsesøster skal være tilgjengelig på alle skoler daglig. 

For informasjon om utredningsoppdrag Helse, se dokumentet “Utredninger”.  

Vedtak: Omstilling Omsorg  
Hemnes kommune skal organisere omsorgstjenesten slik at kommunen kan møte den demografiske 
utviklingen på en forsvarlig måte, både faglig og økonomisk. Kommunen skal prioritere tiltak som er 
fleksible og gir muligheten for å bo så lenge som mulig i eget hjem. Kommunen skal ta i bruk 
moderne teknologi i omsorgstjenesten. Kommunen skal ha ledere og medarbeidere som er 
utviklingsorienterte. 

Omsorg har over tid jobbet med omstilling og kontinuerlig forbedring. I budsjettsamlingene vinteren 
2018 kom det også mange forslag rundt framtidig organisering av omsorgssektoren for å løse de 
store utfordringene som sektoren står overfor. Det ble på et tidspunkt ønskelig å få et eksternt blikk 
på dette. Under rådmannens orientering om omstillingsprosessen i kommunestyremøtet den 1.3.18 
ble det derfor informert om at «Hvis ikke kommunestyret har motforestillinger, vil rådmannen 
engasjere ekstern bistand i gjennomgangen av Omsorgstjenesten». 

Nå er evalueringen gjennomført av Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO), og rådmannen 
har mottatt en rapport som er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Rapporten gir et ganske klart 
bilde på dagens status i omsorgstjenesten, hva som kan forventes av fremtidige utfordringer og 
hvilke tiltak som vil gjøre tjenesten rustet for fremtiden (kommende 20 år). Evalueringen er finansiert 
innenfor enhetens rammer. 

Evalueringen bekrefter at de prosessene omsorgstjenesten har iverksatt, eller gjennomført, er riktige: 

Modellering av tjenestene, kartlegge tidsbruk og tidstyver. Kan vi jobbe smartere for å oppnå bedre 
ressursutnyttelse (BitStream)? Først ut er hjemmetjenestene. Utvikling av hjemmetjenestene er 
nødvendig for å hindre behov for flere heldøgns plasser. 
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Det er gjennomført en kartlegging av arbeidsoppgavene i hjemmesykepleien, fordelt på direkte 
pasienttid, indirekte pasienttid og administrative oppgaver. Resultatet stemmer veldig med RO-
rapportens beskrivelser. Ansatte skal nå jobbe med å finne tidstyver i den delen av arbeidstiden som 
ikke er direkte pasienttid, for å frigjøre mer tid til pasienten.  

Heltid for fremtiden – en prosess for å redusere antall deltidsstillinger og øke antall helstillinger. Dette 
vil føre til bedre kontinuitet for brukeren, bedre arbeidsvilkår for de ansatte og bedre ressurs- og 
kompetanseutnyttelse for arbeidsgiver. 

Digitalisering og velferdsteknologi  
En prosess som omsorgstjenesten har jobbet med i mange år, og som egentlig ikke har noen ende. 
Nå er det i gang et tilskuddsfinansiert prosjekt i samarbeid med Grane, Hattfjelldal og Vefsn (2018-
2020), som har som hovedmål å implementere velferdsteknologi i omsorgstjenesten i disse fire 
kommunen, samt rigge et robust samarbeid for videre arbeid. I tillegg har Hemnes en egen 
arbeidsgruppe som jobber internt i egen organisasjon. 

Hverdagsrehabilitering  
Selve prosjektperioden er avsluttet, hverdagsrehabilitering er implementert som tjeneste. Resultat til 
nå er at flere brukere har forbedret funksjonsevne, noen betydelig. De trenger mindre hjelp, og noen 
klarer seg uten hjelp. I to konkrete tilfeller førte tiltaket til at brukeren ikke fikk behov for 
sykehjemsplass. 

Ikke påbegynte tiltak, men planlagt for kommende økonomiplanperiode: 

Forebyggende hjemmebesøk 

Helse- og omsorgsdepartementet anser forebyggende hjemmebesøk som et sentralt praktisk og 
konkret verktøy i kommunenes forebyggende arbeid, som kan føre til at flere kan leve lenger i egen 
bolig og oppleve større mestring i egen hverdag, og dermed økt livskvalitet. 

Formålet med forebyggende hjemmebesøk vil ofte være å hente frem den enkeltes ressurser, bidra til 
å tilrettelegge omgivelsene, og å styrke den enkeltes muligheter til å holde seg frisk og aktiv lengst 
mulig. De nye eldre vil trolig i større grad enn tidligere generasjoner eldre fremme ønske om å ha 
aktive og selvstendige liv også når de går inn i 80- og 90-årsalderen.  

Omsorgstrapp 

Omsorgstjenesten skal utarbeide en omsorgstrapp, der skal det skisseres hvilke tiltak som kan 
iverksettes alt etter hva innbyggeren trenger, og hva vedkommende klarer selv. Det vil skape en 
forutsigbarhet for brukerne og være retningsgivende for både tildelende og utførende deler av 
tjenesten. 

Strategisk kompetanseplan og rekrutteringsarbeid 

Omsorgstjenesten har en kompetanseplan, men mangler en strategi når det gjelder rekruttering og 
kompetansebygging. Tjenesten er allerede nå rammet av mangel på høgskolekompetanse, så det 
haster med å rekruttere med tanke på fremtidens behov. Det må utarbeides en strategisk 
rekrutterings- og kompetanseplan. 

Generelt: 

For at kommunens innbyggere skal kunne bo lengst mulig hjemme, må det tas noen viktige veivalg. 
Innbyggerne må legge til rette for egen alderdom så langt det lar seg gjøre. Sørge for å ha en 
funksjonell bolig, forebygge og legge til rette for god helse m.v. Kommunen kan bidra med noen 
strategiske valg, som f.eks.: 
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 Tilstrekkelig dagplasser 

 Tilstrekkelig korttids- og avlastningsplasser 

 Rehabiliteringstilbud 

 Aktivitetstilbud 

 Pårørendestøtte 

 

17. Mål 
Det skal legges til rette for opprettholdelse og videreutvikling av et godt kulturtilbud i Hemnes 
kommune  

Hemnes kommune oppfattes som en kommune med et godt og variert kulturtilbud. Begrepet kultur er 
et vidt begrep, som rommer svært mye.  

Tidligere var det en egen kulturetat/avdeling. Denne ble bygd ned over flere år. Kommunen har en 
egen kulturskole, som i dag er organisert som en avdeling under skole. I tillegg gir kommunen 
økonomisk støtte til lag og foreninger. Dette er øremerket formål rettet mot aktiviteter for barn og 
ungdom. Kulturbudsjettet har i tillegg en del faste utgifter som f.eks. driftstilskudd til Helgeland 
museum, festivalstøtte (Hemnes Jazz) og bibliotekdrift.  

 Med begrensa ressurser er kommunens kontakt og samarbeid med frivillig sektor grunnleggende 
viktig, dersom «Kulturkommunen Hemnes» skal kunne utvikle seg videre i årene fremover.  For 
kommunen vil en fortsatt satsing gjennom bygde-/tettstedsutvalgene og Frivilligsentralen være 
sentralt. Okstindan Natur og kulturpark vil også kunne bidra til å styrke og bygge kulturkommunen. 
Kommunen kan bidra som en støttespiller og partner på ulike områder. Med begrensa økonomiske 
ressurser vil dialog, samarbeid og tilrettelegging være sentrale stikkord i kommunens videre satsing 
på kulturområdet fremover.  

 18 Mål 
Budsjettplakaten 

Rådmannens budsjettforslag er i tråd med prinsippene listet i budsjettplakaten kapittel 4. 
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3 Rammebetingelser 

3.1 Kommuneøkonomi – det økonomiske opplegget for 2019 

I statsbudsjettet for 2019 legges det opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på 2,6 
mrd. kroner sammenlignet med nivået i revidert nasjonalbudsjett (RNB)2018. For inneværende år er 
imidlertid skatteinntektene oppjustert med 2,4 mrd. kroner. Oppjusteringen har sammenheng med 
ekstraordinært store uttak av utbytter som trolig skyldes tilpasninger til skattereformen. 

Sammenlignet med anslag på regnskap 2018 blir realveksten i frie inntekter i 2019 på 0,2 mrd. 
kroner. Merskatteveksten i 2018 må dermed ses på som en forskuttering av veksten i frie inntekter 
som kommuneproposisjonen la opp til for 2019. Merskatteveksten i 2018 er samtidig en 
engangsinntekt som ikke vil kunne finansiere varige økninger i driftsutgiftene. 

SSB har i etterkant av kommuneproposisjonen lagt fram nye befolkningsframskrivinger. Merutgiftene 
for kommunesektoren i 2019 er anslått til 1,3 mrd. kroner, hvorav om lag 1,0 mrd. kroner antas å 
belaste de frie inntektene. Dette er om lag 0,6 mrd. kroner lavere enn anslaget fra Det tekniske 
beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi fra mars i år basert på SSBs forrige 
befolkningsframskriving og alternativet med lav innvandring. 

Veksten i frie inntekter som det legges opp til i statsbudsjettet ligger helt nederst i det angitte 
intervallet for inntektsvekst i kommuneproposisjonen 2019 (2,6 – 3,2 mrd. kroner). 

Merskatteveksten gir isolert sett økt økonomisk handlingsrom inneværende år. Økt kostnadsvekst, 
hovedsakelig som følge av økte elektrisitetspriser, trekker i motsatt retning. Den kommunale lønns- 
og prisveksten i 2018 er oppjustert med 0,4 prosentenheter fra 2,6 til 3,0 pst, hvilket tilsvarer 1,9 mrd. 
kr. For 2019 er lønns- og prisveksten anslått til 2,8 pst. 

Veksten i frie inntekter i 2019 målt fra inntektsnivået i 2018 uten merskattevekst, anslås til 0,7 pst. 
Den faktiske realveksten i frie inntekter fra 2018 til 2019 er anslått til 0,0 prosent. 

I tabellen nedenfor vises veksten i frie inntekter i 2019 målt fra inntektsnivået i 2018 uten 
merskattevekst. 

Kom.prp. 2019 Statsbudsj. 2019 

 Mrd. kr. Mrd. kr. 

Vekst frie inntekter 2,6-3,2 2,6 

Demografi 1½ 1,0 

Pensjon 0,65 0,65 

Handlingsrom før særskilte satsinger 0,45-1,05 0,95 

Satsinger innenfor veksten 0,2 0,5 

Herav:   

Opptrappingsplan rus 0,2 0,2 

Tidlig innsats- skole  0,2 

Opptrappingsplan habilitering/rehabilitering  0,1 

Omprioritering innenfor veksten   

Fylkesveinettet  0,1 
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Kommunene får hele veksten i frie inntekter på 2,6 mrd. kroner. Fordelingen mellom kommuner og 
fylkeskommuner må ses i sammenheng med at mens kommunene kan forvente økte nettokostnader 
som følge av befolkningsendringer på 1,6 mrd. kroner vil fylkeskommunenes utgiftsbehov reduseres 
med om lag 0,6 mrd. kroner. Merutgiftene i kommunene kan hovedsakelig henføres til de eldre 
aldersgruppene og til barn i grunnskolealder. For fylkeskommunene er det nedgangen i antall 16-18- 
åringer som slår sterkt ut. Innenfor rammen av fylkeskommunenes frie inntekter gjør regjeringen en 
omprioritering ved at midlene som gis med en særskilt fordeling til opprusting og fornying av 
fylkesvegnettet økes med 100 mill. kroner. 

I beregningen av økt handlingsrom tas det ikke hensyn til økningen av innslagspunktet i 
toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester med kroner 50 000 utover lønnsveksten. KS 
har anslått at dette vil gi økte kostnader for kommunene med 0,3 mrd. kroner, og da allerede fra 
regnskap 2018. I 2018 vil merskatteveksten kunne finansiere de økte utgiftene, men dette vil ikke 
være ikke tilfellet i de påfølgende årene hvor merutgiften må dekkes innenfor rammen av de frie 
inntektene. 

Økte renter vil også føre til at handlingsrommet svekkes. Hvis Norges Bank setter opp rentene i tråd 
med rentebanen vil det kunne øke rentekostnadene i sektoren med i underkant av 700 millioner 
kroner i 2019. På sikt vil også økte renter føre til lavere pensjonspremier. 

Det er lagt opp til vekst i sektorens samlede inntekter på 1,9 mrd. kroner fra 2018 til 2019. Veksten er 
regnet med utgangspunkt i hva inntektsnivået ville vært i 2018 uten merskattevekst. Veksten i 
samlede inntekter i 2019 er sammensatt slik: 

 

  Mrd. kroner  

Frie inntekter 2,6 

Frie inntekter knyttet til endringer i oppgaver 0,1 

Øremerkede tilskudd -1,2 

Gebyrinntekter  0,5  

Realvekst i samlede inntekter  1,9  

 

Frie inntekter knyttet til endringer i oppgaver økes med 0,1 mrd. kroner. Endringene knytter seg til økt 
foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage, samt utvidet rett til videregående opplæring for 
innvandrere. Fra 1. januar 2019 blir maksprisen på en barnehageplass 2 990 kroner per måned. I 
budsjettet foreslås det at maksimalprisen settes ytterligere opp til 3 040 kroner per måned fra 1. 
august 2019. Ordningen med gratis kjernetid i barnehage foreslås utvidet til å inkludere toåringer fra 
familier med lav inntekt. 

Øremerkede tilskudd reduseres med netto med 1,2 mrd. kroner. Dette må ses i sammenheng med 
betydelig nedgang i overføringer til kommuner og fylkeskommuner knyttet til salg av 
oppdrettstillatelser i havbruksnæringen fra 2018 til 2019.  
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Noen av endringene i øremerkede tilskudd er: 

bevilgninger til statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter (50/50- ordningen) økes reelt med 
0,7 mrd. kroner. 

investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser splittes i to tilskuddsordninger. Én for netto 
tilvekst av plasser og én til rehabilitering og utskifting av eksisterende heldøgns omsorgsplasser. 
Samlet på de to ordningene er det tatt høyde for tilskudd til om lag 1 500 nye heldøgns 
omsorgsplasser 

3.2 Fylkeskommunenes regionale utviklingskraft reduseres 

De senere års kutt i de regionale utviklingsmidlene fortsetter. For 2019 foreslås det en reduksjon på 
223 millioner fra saldert budsjett for 2018, tilsvarende en nedgang på rundt 16 prosent. 

KS mener dette vil skade fylkeskommunenes arbeid med samfunnsutvikling. Reduksjonen står også i 
kontrast til intensjonene i regionreformen om å styrke nettopp samfunnsutviklingsarbeidet i 
regionene. I statsbudsjettet opplyser for øvrig regjeringen selv at de regionale utviklingsmidlene 
utløser om lag det tredobbelte i annen kapital til prosjekter i fylkene. 

Midlene til regionale forskningsfond kuttes også, fra 210 til 183 millioner kroner. Interregmidlene 
opprettholdes på inneværende års nivå. 

3.3 Nytt inntektssystemutvalg for kommunene 

I statsbudsjettet opplyses det at Kommunal- og moderniseringsdepartementet på nyåret 2019 vil 
nedsette et offentlig utvalg for å gjennomgå inntektssystemet for kommunene. KS er glad for dette 
initiativet, og legger til grunn at utvalget vil være bredt sammensatt samtidig som kommunene blir 
tungt representert. 
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Utdanning 

3.4 Mangler 400 mill. kroner til bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm i barnehagene 

Høsten 2018 ble pedagognormen i barnehagene innskjerpet, samtidig som det ble innført en generell 
bemanningsnorm. Barnehageeier har frem til 1.8.2019 for å innfri bemanningsnormen som gjelder 
både for private og kommunale barnehager. Pedagognormen skjerpes fra maksimum 18 barn per 
pedagogisk leder til 14 barn. Det må ansettes en ny pedagogisk leder om barnetallet økes fra 14 til 15 
barn. Bemanningsnormen innføres med maksimalt 6 barn per ansatt. Normen kan oppfylles 
prosentvis. 

KS beregner innføringen av normen i 2019 til å koste over 400 mill. kroner mer enn det som er 
bevilget i statsbudsjettet. Om private og kommunale barnehager skal gjøres i stand til å innfri 
normene samtidig må bevilgningen økes. 

 

Kostnad Bevilgning Underfinansiering 

Pedagognorm kommunale 340 215 125 

Pedagognorm private 337 209 128 

Bemanningsnorm kommunale 113 40 73 

Bemanningsnorm private 169 60 109 

SUM 960 524 436 

 

Uten samtidig finansiering av bemannings og pedagognorm for kommunale og private barnehager vil 
normene bli krevende å innfri for private barnehager de neste årene. Om det ikke bevilges økte 
overføringer til kommunene innebærer det en vedvarende underfinansiering. 

Manglende finansiering innebærer at mange kommuner må gjøre omdisponeringer og prioritere ned 
andre tjenester for å kunne oppfylle normene. Noen kommuner blir spesielt hardt rammet. 

3.5 Økte utgifter til norm for lærertetthet, og bruksanvisning på økning i frie inntekter 

Stortinget vedtok i 2018 innføring av norm for lærertetthet, og av innstillingen fra Utdannings- og 
forskningskomiteen framgår det at ingen kommuner skal tape på innføringen av normen. Dette 
stadfestes i Finanskomiteens innstilling til RNB 2018: «det eksisterende øremerkede tilskuddet til økt 
lærertetthet på 1.–4. trinn videreføres som i 2018 og inngår i kompensasjonen til kommunesektoren 
og at ingen kommuner skal tape på innføring av normen i 2018». 

Stortingets vedtak innebærer at det fra høsten 2018 skal være 1 lærer per 16 elever i 1.-4. klasse og 1 
lærer per 21 elever i 5.–10. klasse. Fra høsten 2019 skjerpes kravene slik at det skal være 1 lærer per 
15 elever i 1.-4. klasse og 1 lærer per 20 elever i 5.–10. klasse. 

I statsbudsjettet er det et felles øremerket tilskudd til økt lærertetthet og finansiering av lærernorm. 
Dette tilskuddet økes ikke fra 2018 til 2019, selv om normkravet skjerpes fra 1.8 2019. Konsekvensen 
av dette er at andelen av det øremerkede tilskuddet som må disponeres for å bringe kommuner opp 
til minimumsnivået i normen øker fra om lag 200 mill. kroner i 2018 til om lag 400 mill. kroner i 2019. 
Andelen av det øremerkede tilskuddet til generell styrking av lærertetthet, og som fordeles mellom 
kommunene etter grunnskolenøkkelen, blir som følge av dette redusert fra om lag 1,2 mrd. kroner i 
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2018 til 1,0 mrd. kroner i 2019. Mange kommuner vil dermed oppleve at man får mindre i øremerkede 
overføringer til generell satsing på lærertetthet i 2019 sammenlignet med 2018. 

 

 

Samtidig er 200 mill. kroner av veksten i frie inntekter i 2019 begrunnet med satsing på tidlig innsats i 
skolen. I Kunnskapsdepartementets forslag til statsbudsjett omtales dette blant annet slik: «mellom 
anna kan nyttas til fleire lærerårsverk ved opptrappinga av lærarnorma hausten 2019». I realiteten er 
imidlertid dette kun en anvisning til kommunene om hvordan de kan videreføre lærertetthet fra 2018 
når den generelle delen av det øremerkede tilskuddet reduseres, snarere enn en ytterligere satsing. 
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3.6 Tidlig innsats og gode læringsmiljø 

Det er ingen nye friske midler i statsbudsjettet til økt tidlig innsats for de yngste barna. De «styrkingene» 
som ligger i forslaget til statsbudsjett på barnehageområdet finansieres av foreldrene gjennom økt 
makspris. Dette gjelder for tiltakene gratis kjernetid for 2-åringer og flere studieplasser på 
tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk og arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU). 

Regjeringen foreslår å styrke håndhevingsordningen i skolemiljøsaker/mobbesaker ved å bevilge 17 mill. 
kroner ekstra for å redusere saksbehandlingstiden hos fylkesmennene. KS stiller spørsmål ved om ikke 
disse ressursene hadde vært bedre anvendt i det forebyggende arbeidet mot mobbing enn til forvaltning 
og klagebehandling. 

3.7 Styrking av regionale ordninger for kompetanseutvikling 

I statsbudsjettet videreføres de regionale ordningene for kompetanseutvikling som er innført både for 
barnehage og grunnskole. I 2019 vil også videregående opplæring/ fylkeskommunene omfattes av 
ordningen. Dette er en viktig forutsetning for at de statlige kompetansemidlene i disse ordningene skal 
være bedre tilpasset lokale behov. Andre tiltak skal utfases og legges inn i disse ordningene for 
barnehage og skole. For barnehage skal totalt 140 mill. kroner fases inn i denne ordningen. For 
grunnopplæringen blir summen totalt om lag 230 mill. kroner. 

Videre er det foreslått å bruke om lag 122 mill. kroner til å videreutvikle nye karriereveier for lærerne, de 
såkalte lærerspesialistene. Dette er en økning på 70 mill. kroner fra inneværende år, og vil legge til rette 
for en dobling av antall lærerspesialister fra 600 – 1200 lærere. 

Både kommuner/fylkeskommuner, skoleledere og lærere står overfor mange muligheter og utfordringer, 
og lærerspesialistene kan få en sentral rolle i den forbindelse. Det gjelder blant annet implementering av 
ny overordnet del til læreplanen, fagfornyelsen, arbeidet med elevenes skolemiljø og mobbing og 
desentralisert kompetanseheving. 

KS vil likevel påpeke at de mange foraene og krevende rutinene som nå etableres regionalt, for å ivareta 
de ordningene for kompetanseutvikling både for barnehage og grunnopplæring, må ha en betydelig sum 
å fordele til lokale behov; 

• barnehage- og skolebaserte tiltak om nye rammeplaner 
• fagfornyelsen 
• læringsmiljø 
• digitalisering, bygge fag- og profesjonsfelleskap 
• vurderings- og tolkningsfelleskap 
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Da må de ulike bevilgningene også kunne veies opp mot hverandre, herunder: 

140 mill. kroner til regionalt definert kompetanseutvikling i barnehage 

230 mill. kroner til regionalt definert kompetanseutvikling i den 13-årige grunnopplæringen 

122 mill. kroner til 1200 lærerspesialister. 

 

3.8 Yrkesfag- og yrkesfaglærerløftet 

Regjeringen inkluderer ny tilbudsstruktur (oppdatering av læreplaner) fra og med skoleåret 2020/21 som 
en del av sitt yrkesfagløft. I tillegg foreslås totalt 30 mill. kroner til nye tiltak for å styrke yrkesfagene. Det 
omfatter 13 mill. kroner til en satsing på faget yrkesfaglig fordyping, 12 mill. kroner til etterutdanning 
innenfor yrkesfagene (legges til 100 mill. kroner, 112 mill. kroner totalt), inkludert prøvenemndene, og 5 
mill. kroner til forsking som skal bidra til økt kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. 

KS er glad for at regjeringen fortsetter sin satsing på yrkesfagene. Det er positivt at man ønsker mer 
kunnskap om hvordan man kan øke kvaliteten på opplæringen. KS minner samtidig om at 
fylkeskommunene i de siste årene har jobbet aktivt med frafallsproblematikken på yrkesfag, og at flere 
og flere nå gjennomfører videregående opplæring. 

Den viktigste årsaken til frafall på yrkesfag er mangel på læreplasser. Arbeidslivet må være seg sitt 
ansvar bevisst og gi ungdommene sjansen til å fullføre gjennom både lærekontrakt, opplæringskontrakt 
og tilbud om praksis gjennom Yrkesfaglig fordypning (YFF). 

Det er et tankekors at mange som gjennomfører med fagprøve er voksne. Av de totalt 11 120 fagbrevene 
som ble utstedt til personer over 25 år i skoleåret 2016/2017 utgjorde praksiskandidatene 79 prosent 
(8753 kandidater). KS mener det er mye mer samfunnsøkonomisk å gi søkerne muligheten mens de er i 

opplæringsløpet. 

3.9 Manglende vilje til videre satsing på fagskole 

Regjeringen framhever i budsjettforslaget at høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) skal 
styrkes og bli mer tilgjengelig og synlig som et utdanningsvalg etter videregående opplæring. Det vises 
blant annet til stortingsmelding 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden. Fagskoleutdanning. Videre 
understrekes det at Fagskolene også er en avgjørende faktor i kompetansereformen til regjeringen. 

KS stiller seg derfor noe undrende til den manglende videre satsing på høyere yrkesfaglig utdanning 
(fagskole). Det er ikke avsatt midler til fortsatt vekst i antall studenter, stikk i strid med regjeringens 
ambisjoner for fagskolesektoren og den historisk store økning på 638 nye studieplasser i 2018. KS 
forventer at Stortinget følger opp satsingen på høyere yrkesfaglig utdanning som er så viktig for regional 
kompetanseutvikling, og fortsetter økningen i studieplasser. 
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Helse og velferd 

3.10 Nytt kutt i ressurskrevende tjenester ordningen 

Med virkning fra regnskapsåret 2018 foreslås det at kommunene får kompensert 80 prosent av egne 
netto lønnsutgifter til helse- og omsorgstjenester til enkeltbrukere ut over et innslagspunkt på 1 320 000 
kroner. Regjeringen øker dermed innslagspunktet med kroner 50.000 utover lønnsvekst, hvilket vil påføre 
kommunene merutgifter til ressurskrevende tjenester på om lag 300 mill. kroner. Den samlede 
innstrammingen i ordningen de siste 4 årene blir dermed over 1 mrd. kroner. 

KS er kritisk til at toppfinansieringsordningen nok en gang svekkes ved at innslagspunktet heves. Dette 
kan gi prioriteringsutfordringer i kommunene og medføre kutt i andre tjenester. 

I 2017 var 8 033 ressurskrevende tjenestemottakere omfattet av ordningen. Dette er brukere under 67 år 
med størst behov for helse og eller omsorgstjenester. Regjeringens forslag innebærer en ny overvelting 
av kostnader for ressurskrevende tjenester til yngre brukere fra stat til kommune. KS har tatt opp disse 
kuttene med Stortinget hvert år, men uten at kuttene er blitt reversert. KS har også tatt opp at brukere 
som er i ordningen ved fylte 67 år burde kunne inkluderes i ordningen også etter 67 år. 

3.11 Investeringstilskuddsordningen for sykehjem og omsorgsboliger deles i to 

Etter Stortingsvedtaket tidligere i vår om likebehandling i investeringstilskuddsordningen for sykehjem og 
omsorgsboliger, blir ordningen delt i to. Den ene halvparten stiller krav om netto tilvekst, mens den andre 
er forbeholdt rehabilitering av bygg. Rammen gir rom for 750 plasser i hver ordning, til sammen 1500 
plasser. I revidert nasjonalbudsjett for 2017 og 2018 ble tilsagnsrammen økt med henholdsvis 1 300 
plasser og 700 plasser sammenliknet med tilsagnsrammene i vedtatt statsbudsjett. KS vil derfor be om 
at rammen for nye plasser økes og tilpasses kommunenes behov allerede nå. Videre bør kravet om 
nettotilvekst utsettes til 2025, slik at kommunene både får tid til å tilpasse sine investeringsplaner og får 
gjort grundige fremskrivninger av behov for plasser. 

KS anerkjenner at det er behov for netto tilvekst av plasser nasjonalt, for å møte behovene som følger av 
demografiske endringer. På kort sikt er likevel behovet for et mer differensiert tilbud større, og det kan 
best oppnås ved en mer fleksibel tilskuddsordning som gir mulighet for at også trygghetsboliger og 
andre boliger uten heldøgns omsorg kan inkluderes i ordningen. Siden behovet for flere typer boliger er 
nevnt i regjeringsplattformen, bør det også kunne forventes at det gir utslag i endrede 
tilskuddsordninger. 

3.12 Innføring av betalingsplikt for rus og psykisk helse – fortsatt stor usikkerhet 

Det legges opp til å innføre kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern 
og rusbehandling fra 1.1.2019. Ordningen skal tilsvare den som er innført for somatikken, det vil si en 
døgnpris på 4 880,- og betalingsplikt fra første dag. Det er ikke foreslått karensdager, uansett hvor 
omfattende behov for kommunale tjenester brukeren har. Kommunene får en samlet kompensasjon på 
185 mill. kroner når betalingsordningen innføres, mens helseforetakene får trukket tilsvarende beløp fra 
sin ramme. 

Det er mye usikkerhet knyttet til innføring av betalingsplikt. Kommunene har ikke tilgang på data om 
hvem de utskrivningsklare pasientene er, og vet heller ikke hvor mange pasienter det er snakk om.  
Det er dermed ikke mulig å forutse hvor godt fordelingen av kompensasjonen samsvarer med 
kommunenes behov.  
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En annen usikkerhet er knyttet til at forskriften endres slik at oppholdskommunen gis betalingsplikt, ikke 
bosteds eller folkeregistrert kommune, som i dag. KS støtter i utgangspunktet oppholdsprinsippet, men 
mener at konsekvensene for kommunesektoren er for dårlig utredet. Når det gjelder somatikken og 
utskrivningsklare pasienter, så mener KS at hovedregelen er at pasienter skrives ut til folkeregistrert 
adresse. 

Formålet med betalingsplikten er blant annet å skape gode og kostnadseffektive pasientforløp, som kan 
gi brukerne minst like gode tilbud i kommunene som i spesialisthelsetjenesten. KS mener det er tvilsomt 
om kommunal betalingsplikt gir bedre tjenester til brukere med omfattende tjenestebehov, særlig tatt i 
betraktning at antallet døgnplasser og liggedøgn i psykisk helsevern og TSB er betydelig redusert de 
siste 20 årene. 

3.13 Videreutvikling av barnevernet 

Kompetansestrategien for det kommunale barnevernet er en viktig byggestein for økt kommunalt ansvar 
for barnevernet. For at tiltakene i strategien skal ha ønsket virkning, er det sentralt at alle tiltakene i 
strategien tar utgangspunkt i og har en form som er tilpasset det kommunene har behov for. KS 
forutsetter at kommunene får nok tid til å opparbeide seg kompetanse på de oppgavene de skal overta, 
som for eksempel generell veiledning av fosterhjem. 

Stortinget anmodet regjeringen i 2017 om å vurdere hvordan barnevernansatte kan sikres mot vold og 
trusler. Departementet viser til veilederen om hvordan dette kan håndteres, laget i et samarbeid mellom 
Bufdir og KS, samt tiltak i Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer (2016-2020), og anser 
anmodningsvedtaket som fulgt opp. Vold og trusler mot barnevernansatte har betydning for 
arbeidsmiljø, helse og muligheter for å rekruttere og beholde medarbeidere i barneverntjenestene. KS vil 
derfor ta initiativ til å drøfte med regjeringen hva som i tillegg til ovennevnte tiltak kan gjøres for å stoppe 
og forebygge hets og trusler mot barnevernansatte og fosterhjem. 

3.14 Økning i antall overføringsflyktninger samt kvalifisering av nyankomne innvandrere 

Regjeringen har fulgt opp anmodningen fra KS og øker antall overføringsflyktninger i 2019 fra 2150 til 
3000, samtidig som integreringsmottaksordningen videreføres. 

Kvalifisering og utdanning av nyankomne innvandrere fremheves som en hovedsatsing i statsbudsjettet, 
og knyttes til det varslede integreringsløftet. Samtidig framstår finansieringen som uklar, med både 
reduksjoner i tilskuddssatsene, samtidig som flere av de mest kostbare tiltakene overlapper med øvrige 
politikkområder. Kommunenes integreringstilskudd og tilskuddet til enslige mindreårige er heller ikke 
prisjustert som tidligere år. 

I sum kan regjeringens ambisjoner om bedre måloppnåelse i integreringen gjennom et stort antall mindre 
bevilginger på enkeltområder, kombinert med reduksjon i de viktigste tilskuddene til kommunene, føre til 
at kommunene får et mindre handlingsrom. KS er positiv til at det satses særskilt på kvalifisering og 
utdanning, men frykter at redusert lokal handlefrihet på sikt kan gå på bekostning av måloppnåelsen i 
integreringsarbeidet. 
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3.15 Krevende kompetanseløft for kommunenes legetjeneste 

Stortinget har vedtatt at alle leger i kommunehelsetjenesten skal være spesialister i allmennmedisin, 
samtidig som selve spesialistutdanningen blir lagt om. Kommunene vil få et betydelig større ansvar for å 
planlegge og tilrettelegge for spesialistutdanningen i allmennmedisin. Kommunene har i stor grad støttet 
disse endringene fordi legene er sentrale i kommunehelsetjenesten, og deres kompetanse er avgjørende 
for videre kvalitetsutvikling. Erfaringene fra tilskuddsordningen som ble avsluttet i 2017 og ALIS Vest, 
viser at suksesskriterier er samarbeid mellom flere kommuner, en dedikert koordinator for arbeidet, 
grundige utdanningsplaner for kandidatene og veiledning gjennom hele utdanningen. ALIS Vest har for 
sine nå 15 leger i ALIS-stillinger mottatt til sammen 15 mill. kroner i prosjektstøtte. Dette har, foruten å 
dekke kommunenes kostnader til utdanningen (veiledning, kontorutgifter mv), også dekket 
prosjektadministrasjon, utviklingsarbeid og evaluering. 

Behovet for nye spesialister i allmennmedisin blir av Helse og omsorgsdepartementet oppgitt til å være 
200 pr. år. Det foreslås totalt 46 mill. kroner i 2019 til dekning av kommunenes utgifter i forbindelse med 
ikrafttredelse av revidert forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger. 
De foreslåtte midlene vil på langt nær være tilstrekkelig for å utdanne nye allmennleger for å dekke 
fremtidig behov. 

3.16 Økt tilskudd til rekruttering av psykologer 

Fra 1. januar 2020 er alle kommuner lovpålagt å ha psykolog. Tilskuddsordningen til kommuner som 
rekrutterer psykologer utvides med 50 mill. kroner i statsbudsjettet i 2019. Det anslås at dette vil bidra til 
delfinansiering av om lag 120 nye psykologårsverk. Resterende finansiering må kommunene finne rom 
for innenfor egne budsjetter. Rekrutteringssituasjonen for psykologer er samtidig svært vanskelig, og 
over 100 av kommunene som hadde fått tilskudd i 2017 klarte ikke å rekruttere psykolog. Dette gjaldt 
særlig de mindre kommunene. 
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Samferdsel, klima, og miljø 

3.17 Mer til utslippsfri transport 

Overføringene til Enova foreslås økt med 344 millioner. Midlene gis for å styrke arbeidet med kutt i ikke-
kvotepliktig sektor, med vekt på å skalere opp innsatsen for innfasing av null- og lavutslippsteknologi i 
både sjø- og landbasert transport. 

Klima- og miljødepartementet tar sikte på å inngå en tilleggsavtale med Enova om bruken av disse 
midlene. Det opplyses likevel at satsingen skal gjennomføres innenfor Enovas eksisterende 
styringsmodell. 

Det er et stort behov for nye midler til økt innfasing av el-ferger, el-busser og andre utslippsfrie 
kjøretøyer. KS synes derfor det er positivt at regjeringen nå avsetter egne, økte midler til dette. Samtidig 
må ekstrabeløpet på 344 millioner bare ses på som start på en økt satsing. Bare Hordaland 
fylkeskommune vil bruke 650 millioner kroner av egne midler til ladeinfrastruktur for fergesambandene i 
fylket. 

3.18 Klimasats 

Støtteordningen Klimasats er en nasjonal støtteordning for klimatiltak i kommunesektoren. KS er tilfreds 
med at regjeringen avsetter 156,8 millioner kroner til Klimasats i 2019. Det er meget stor interesse for 
ordningen i kommunesektoren. Følge-evaluering av ordningen viser at den utløser en rekke nye tiltak 
som ellers ikke ville blitt gjennomført. Den bidrar også til økt samarbeid mellom kommuner og betydelig 
kompetanseutvikling. 

3.19 Ingen økning til flom- og skredsikring utover dagens nivå 

For 2019 foreslås det 349 millioner kroner til flom- og skredsikring over NVEs budsjett, det vil si om lag 
som årets nivå. 

NVEs forslag til en økt satsing utover dagens nivå med 200 millioner i en 10 års periode har ikke fått 
gjennomslag i regjeringens budsjett for 2019. Dette er andre gang NVE legger fram et slikt forslag for 
kommende fireårs planperiode (2019-2022). 

NVE, som lager oversikt over nødvendige sikringstiltak anslår på usikkert grunnlag at det minst er  160 
000 enheter som ligger i utsatte områder. I oversikten over nødvendige sikringstiltak framgår det et 
estimert tiltaksbehov på 2,5 milliarder kroner. Sett i lys av dette, framstår NVEs forslag som svært 
moderat. Pågående faresonekartlegging avdekker nye behov for nødvendige sikringstiltak. 

Midlene til skredsikring av fylkesvei, økes med 18 millioner kroner til 776 millioner kroner. Dette vil langt 
fra dekke behovet for bedre skredsikringen langs fylkesveiene. 

3.20 Midler til byvekstavtaler i tråd med NTP 

Som ledd i gjennomføringen av byvekstavtalene avsettes det 1,5 milliarder til store kollektivprosjekter i 
de fire største byene. Dette er i tråd med Stortingets føringer for årlige gjennomsnittlige bevilgninger i 
Nasjonal transportplan 2018-2023. KS mener det er bra, men regjeringen følger bare opp Stortingets 
intensjoner. 
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Det avsettes også belønningsmidler i 2019 til de øvrige byområdene som kvalifiserer til byvekstavtaler. 
Samlet beløp er omtrent det samme som i saldert budsjett i fjor, 771 mill. kroner. 

3.21 Ingen midler til flere planleggere 

Stortinget anmodet regjeringen i 2017 om å sette i gang et arbeid for å øke utdanningskapasiteten i 
offentlig planlegging. Det er i statsbudsjettet for 2019 ikke avsatt noen økte bevilgninger til dette og det 
gis heller ingen signaler om dette. Regjeringen varsler derimot at de vil igangsette en kartlegging av 
utdanningskapasiteten. Sett på bakgrunn av behovet for nye planleggere finner KS dette beklagelig. 
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Innovasjon og digitalisering 
Perspektivmeldingen og Kommuneproposisjon 2019 satte behovet for omstilling og innovasjon i 
offentlige sektor tydelig på agendaen. Forslag til statsbudsjett for 2019 samsvarer ikke med dette 
utfordringsbildet. 

I en tid der det blir tøffere å prioritere, og lokale myndigheter trenger tillit og handlingsrom for å utvikle 
bærekraftige lokalsamfunn, hadde KS forventet et budsjett som i sterkere grad fulgte opp regjeringens 
uttalte ambisjon om reduksjon av statlig detaljstyring for å øke innovasjons- og omstillingsevnen. 

Det er likevel enkelte poster i budsjettet som støtter innovasjonsarbeidet i kommunesektoren: 

Offentlig sektor-ph.d. (OFFPHD), 50 mill. kroner, økning 2 mill. kroner (KD) 

FORKOMMUNE, 50 mill. kroner, økning på 10 mill. kroner (KMD) 

Leverandørutviklingsprogrammet: 10,3 mill. kroner, økning på 0,3 mill. kroner (NFD) 

Innovasjonspartnerskap (Innovative anskaffelser), økning på 24 mill. kroner (KMD) 

StimuLab ordningen på 20 mill. kroner, en økning på 10 mill. kroner (KMD) 

Men når for eksempel søknadsbeløpet til FORKOMMUNE var på over 400 mill. kroner, eller 
Innovasjonspartnerskapet i praksis vil omfatte tre offentlige virksomheter, er bevilgningene fortsatt for 
små. Manglende samordning av virkemidler peker regjeringen selv på som en utfordring for 
innovasjonsarbeidet i offentlig sektor. KS hadde derfor ønsket et budsjett som la til rette for deling, 
stjeling og skalering på tvers av kommuner og sektorer. 

3.22 Innovative anskaffelser som innovasjonsmotor for næringslivet 

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) har vært en ubetinget suksess. I første periode (2010-14) jobbet 
programmet konkret med piloter for å vise at innovative anskaffelser (IOA) virker. I andre periode (2015-
19) jobbes det med å modne relevante aktører til å bruke IOA og for å bidra til at IOA blir varig praksis i 
virksomhetene. I fortsettelsen foreslås det å rette fokus på å skalere arbeidet slik at flere tar IOA i bruk 
og med større vekt på samfunnseffektene. Målet er at Norge skal bli ledende til å bruke innovasjon for å 
løse behov i offentlig sektor. 

Tilskudd fra Nærings- og fiskeridepartementet på 10 mill. kroner videreføres i 2019. I tillegg bidrar rundt 
35 nasjonale og regionale aktører (antall partnere per høsten 2018) med et tilskudd mellom 250 - 500 
000 kroner. Imidlertid sier ikke regjeringen noe om hvorvidt den vil videreføre – eller øke – støtten til 
programmet etter 2019. NHO, KS, Difi, Innovasjon Norge og Forskningsrådet anbefaler sterkt at LUP 
videreføres, videreutvikles og oppskaleres i en ny programperiode etter 2019. Uten LUP vil mye av det 
gode arbeidet med innovative offentlige anskaffelser stoppe opp og det blir mer krevende å sikre at 
offentlige anskaffelser blir den innovasjonsmotoren den bør være. 

3.23 Digitalisering og e-helse – virkemidler for omstilling 

Budsjettet representerer tidenes satsing på digitalisering (1,7 milliarder kroner), men det er for få tiltak 
som bygger opp under kommunal sektor. 

Helse utgjør en vesentlig del av kommuneøkonomien, og er den sektoren som står overfor de største 
omstillingsutfordringene i årene fremover, og her medfører forslaget i statsbudsjettet at fremdrift på de 
viktigste tiltakene for kommunal sektor må reduseres betydelig. 
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Bedre digital samhandling i helsetjenesten er helt nødvendig for å sikre pasientene sammenhengende 
tjenester av god kvalitet, men også for å utnytte ressursene i en samlet helsetjeneste bedre enn i dag. 

Prosjektene i nasjonal ehelse-portefølje er av stor betydning for bedret pasientsikkerhet, effektivitet og 
kvalitet i tjenestene og for omstilling i helsesektoren. 

Årets budsjett bidrar til å styrke forvaltningen av de nasjonale fellesløsningene med 77,4 mill. kroner, 
men dette er ikke tilstrekkelig gitt at kostnadene til drift og forvaltning av løsningene øker grunnet 
populariteten og bruken av nasjonale tjenester som eResept, Helsenorge og kjernejournal. Samtidig er 
egen bevilgning på 50 mill. kroner til utvikling av løsning for helhetlig samhandling og felles kommunal 
journal kuttet. 

Det pågår et omfattende arbeid for å nå de nasjonale målene for IKT-utvikling i helse- og 
omsorgsektoren. Direktoratet for e-helse leverte før sommeren konseptvalgutredning for nasjonal løsning 
for kommunal helse- og omsorgstjeneste og helhetlig samhandling i helsetjenesten og innen utgangen 
av 2018 skal plan for felles digital grunnmur ferdigstilles. Innen legemiddelområdet pågår flere 
enkeltaktiviteter. 

Særlig innen disse tre strategiske områdene er det helt avgjørende at aktiviteten videreføres og styrkes 
gjennom 2019 slik at beslutningsgrunnlaget for nødvendige satsinger i budsjettet for 2020 blir solid. 
Disse mest sentrale tiltakene av betydning for kommunesektoren er: 

• Sikre fremdriften i arbeidet med Én innbygger – én journal, herunder løsning for helhetlig 
nasjonal samhandling og felles kommunal journal. Her mangler det minst 30 millioner for å 
fullføre forprosjekt i 2019 i henhold til plan. Midler til forprosjekt trengs uavhengig av hvilket 
konsept en velger å gå videre med. Redusert fremdrift vil også være svært uheldig for nødvendig 
nasjonalt samspill med Helseplattformen. 
 

• Videreføre arbeidet innen legemiddelområdet herunder Pasientens legemiddelliste, samt 
innføring av eResept og Kjernejournal i kommunesektoren. Dette er viktige prosjekter for en 
samlet helsetjeneste. Med rammene i budsjettforslaget er det varslet redusert fremdrift i høyt 
prioriterte tiltak. 
 

• Videreføre arbeidet med felles digital grunnmur for blant annet å bidra til styrket samhandling og 
pasientsikkerhet. 

Ingen av disse tiltakene er prioritert gjennom egne bevilgninger i budsjettet og må således dekkes 
innenfor Direktoratet for e-helse sine egne rammer. Resultatet er at tempoet i utviklingsarbeidet må 
reduseres sammenlignet med 2018. Det er imidlertid et lyspunkt at det er satt av tilskuddsmidler til det 
regionale prosjektet Helseplattformen i Midt-Norge. 

Prosjektene «Modernisert folkeregister Helse» og «Velferdsteknologi programmet» er av stor betydning 
for kommunene. Derfor er det positivt at det foreslås henholdsvis en styrking på 60 mill. kroner og en 
videreføring på 18,3 mill. kroner. 

KomUT (Kommunal utbredelse) er et kompetansenettverk under Norsk Helsenett som skal støtte opp 
under kommunenes behov knyttet til elektronisk samhandling og nye IKT-tiltak i 
kommunehelsetjenesten. Nettverket bidrar blant annet ved innføring av nye løsninger som berører 
kommunesektoren. Det foreslås en reduksjon på omlag 10 mill. kroner, noe som innebærer en halvering 
av dagens nivå.  
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Konsekvensen kan bli at hele nettverket må legges ned, da en ikke vil ha tilstrekkelig med midler til 
frikjøp av kommunale ressurser. Disse ressursene bidrar blant annet til utbredelse av felleskommunale 
løsninger, som for eksempel DigiHelse. 

3.24 Bredbånd - Digitale tjenester krever digital infrastruktur 

Det er en forventning (gjennom blant annet Digital Agenda, Riksrevisjonens rapport om digitalisering i 
kommunesektoren, IT i praksis) om at kommunesektoren i større grad utvikler digitale tjenester til 
innbyggere og næringsliv og tar i bruk teknologi i tjenesteytingen, for eksempel velferdsteknologi. For at 
digitaliseringen og teknologibruken skal være hensiktsmessig må det etableres digital infrastruktur som 
gjør det mulig for alle innbyggere å ta tjenester og teknologi i bruk. 

Regjeringens mål er tilbud om 100 Mbit/s nedlasting til 90 pst. av husstandene i 2020 basert på 
kommersiell utbygging, og på sikt er målet at alle husstander skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd. I 
dag har 82 pst. tilbud om slik nedlastingshastighet. 

For å øke kapasiteten og gi bedre dekning i geografiske områder der det ikke er kommersielt grunnlag 
for investeringer er det foreslått å bevilge 100 mill. kroner i tilskudd til utbygging av bredbånd. 
Inneværende år er tilskuddet på 149 mill. kroner. Nasjonalt breibandråd (består av fylkeskommuner) gir 
uttrykk for at behovet er på minst 400 mill. kroner årlig for å kunne nå regjeringens egne ambisjoner. 

Det foreslås avsatt 150 mill. kroner til delvis dekning av nødvendige kostnader NTV (Norsk Televisjon) 
har knyttet til å bygge om bakkenettet. Avtalen legger til rette for avanserte mobiltjenester og tidlig 
oppstart av 5G i Norge, og vil kunne ha stor betydning for samfunn og næringsliv. Det er positivt at dette 
arbeidet starter opp, men det løser ikke bredbåndsbehovet i de områdene der det ikke er kommersielt 
grunnlag for utbygging dersom arbeidet starter opp i byer og større tettsteder. Det er derfor nødvendig å 
styrke innsatsen for utbyggingen av bredbånd. 
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Eiendomsskatt – ytterligere innstramminger i kommunenes handlefrihet 

3.25 Skattesats for boliger og fritidsboliger 

Maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendommer foreslås redusert fra syv til fem promille 
med virkning fra 2020. Regjeringen begrunner forslaget med at dette vil bidra til å senke skattetrykket i 
kommuner med høy eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer, samtidig som endringen vil forhindre 
at kommuner med lavere sats setter denne opp til dagens maksimum. 

KS er skuffet over at regjeringen på denne måten griper inn i det lokaldemokratiske handlingsrommet, og 
hindrer kommuner fra selv å kunne foreta prioriteringer ut fra lokale ønsker og behov. 

3.26 Eiendomsskattegrunnlaget for boliger og fritidsboliger 

For bolig- og fritidseiendommer foreslås det en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent, og 
eiendomsskattegrunnlaget kan dermed maksimalt utgjøre 70 prosent av markedsverdien. Videre foreslås 
det at det skal obligatorisk å benytte skatteetatens formuesgrunnlag som markedsverdi for boliger og 
fritidsboliger fra og med 2020. For kommuner som har gjennomført alminnelig taksering i 2013 eller 
senere foreslås det en overgangsregel som gir kommunene mulighet til å fortsette å bruke egne takster 
til og med 2023. 

Kommuner som allerede benytter skatteetatens formuesgrunnlag vil som følge av forslaget få en økning i 
obligatorisk reduksjonsfaktor fra 20 til 30 prosent. For kommuner som i dag benytter kommunale takster 
vil effektene av forslaget i første rekke avhenge av om kommunen benytter reduksjonsfaktor eller ikke 
ved fastsettelse av eiendomsskattegrunnlaget for boliger og fritidsboliger. Det kan også være forskjeller 
mellom markedsverdier fastsatt gjennom kommunale takster og skatteetatens formuesverdier, men slike 
differanser antas likevel å være av mer temporær karakter. 

3.27 Kompensasjonsordningen for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og 
installasjoner 

Endringene i eiendomsskatteloven som ble vedtatt i 2017 innebærer at produksjonsutstyr og 
installasjoner skal være fritatt for eiendomsskatt. Fritaket innfases gradvis med 1/7 reduksjon i 
eiendomsskatten årlig fra og med 2019 til det er fullt ut implementert i 2025. Stortinget har vedtatt at 
kommunene skal få tilnærmet full kompensasjon for bortfall av inntekter, begrenset oppad til 500 mill. 
kroner. 

I statsbudsjettet for 2019 er det avsatt 71 mill. kroner til kompensasjonsordningen. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet vil kartlegge de kommunevise utslagene av lovendringen etter at 
eiendomsskatten for 2019 er skrevet ut, og kompensasjonsmidlene vil bli fordelt i løpet av 2019. 
Nærmere omtale om saken vil først komme i revidert nasjonalbudsjett i 2019. 

Økning i grunnrenteskatten betyr reduksjon av eiendomsskatteinntekter fra vannkraftverk 

Regjeringen foreslår en økning i grunnrenteskatten fra 35,7 % til 37 %. En slik økning i 
grunnrenteskatten vil innebære en reduksjon av kommunenes eiendomsskatteinntekter ettersom 
grunnrenteskatten kommer til fradrag i eiendomsskattegrunnlaget. 
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4 Økonomiplan 2018-2021 

4.1 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. 

4.2 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. 
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4.3 Hovedprinsippene for årsbudsjett og økonomiplaner som følger: 

4.3.1 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. 

4.3.2 Alle investeringer skal være finansiert 

4.3.3 Det er ulovlig å budsjettere med underskudd 

4.3.4 Årsbudsjettet er en bindende plan 

4.3.5 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 

4.3.6 Forslaget som er framsatt og stemt over i formannskapet skal legges ut til offentlig ettersyn før 
kommunestyrets behandling 

4.3.7 Minstekravet til ettersyn er 14 dager 

4.3.8 Årsbudsjett og økonomiplan skal vedtas innen januar 

4.3.9 Fylkesmannen foretar lovlighetskontroll av budsjettet 

4.3.10 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 

4.3.11 Hvis kommunen er underlagt betinget kontroll skal departementet godkjenne låneopptak og 
langsiktige leiekontrakter.  
I tillegg har kommunen plikt til å informere omverdenen om situasjonen 

4.3.12 Årsbudsjettet skal foreligge som dokument 15. januar budsjettåret 

4.3.13 Økonomiske oversikter skal sendes fylkesmannen senest 1. mars 

4.3.14 Budsjettendringer kan ikke foretas etter utløpet av budsjettåret 
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4.4 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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4.5 Budsjettskjema 1A drift  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budsjettskjema 1A - drift Note R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Skatt på inntekt og formue 1 -124 876 -127 082 -132 515 -132 515 -132 515 -132 515
Ordinært rammetilskudd 2 -155 609 -159 655 -160 666 -160 666 -160 666 -160 666
Skatt på eiendom 3 -49 946 -41 231 -42 385 -42 585 -42 785 -42 985
Andre direkte eller indirekte skatter 4 -17 863 -31 862 -34 650 -33 572 -31 756 -31 492
Andre generelle statstilskudd 5 -2 377 -1 747 -1 734 -1 711 -1 680 -1 739
Sum frie disponible inntekter -350 671 -361 577 -371 950 -371 049 -369 402 -369 397
Renteinntekter og utbytte + kalkulatoriske 6 -13 754 -14 267 -15 526 -15 526 -15 526 -15 526
Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 0 0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 7 8 854 9 722 11 738 12 683 14 247 14 931
Tap finansielle instrument 0 0 0 0
Avdrag på lån 8 19 670 20 956 20 644 21 447 22 088 22 743
Netto finansinnt./utg. 14 770 16 411 16 856 18 604 20 808 22 148
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbru 9 0 0 0 0 0 0
Til ubundne avsetninger 10 10 162 0 66 0 0 0
Til bundne avsetninger 11 10 305 10 204 10 703 10 703 10 703 10 703
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk -12 601 0 0 0 0 0
Bruk av ubundne avsetninger -3 696 0 0 0 0 0
Bruk av bundne avsetninger * -10 097 -10 743 -10 703 -10 703 -10 703 -10 703
Netto avsetninger -5 927 -539 66 0 0 0
Overført til investeringsregnskapet 12 0 0 0 0
Til fordeling drift -341 829 -345 706 -355 028 -352 445 -348 593 -347 250
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 341 829 345 706 355 028 352 445 348 593 347 250
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 0 0 0 0 0
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4.6 Budsjettskjema 1B drift  

 

  

Budsjettskjema 1B drift
R2017 B2018 Note B2019 B2020 B2021 B2022

109 Politikk 4 623 4 456 1 4 791 4 436 4 436 4 436
113 Kirke og trossamfunn 3 599 3 635 2 3 750 3 750 3 750 3 750
114 Næring 2 731 2 883 3 3 141 3 141 3 141 3 141
115 Fellesoppgaver 20 936 28 036 4 34 055 35 793 31 432 30 366
116 Ungdom, kultur og fritid 3 088 2 553 5 2 764 2 769 2 764 2 769
120 Skolene 67 552 66 408 6 66 519 66 606 66 606 66 606
140 Barnehagene 34 812 35 700 7 38 399 38 210 38 680 38 680
160 Teknisk 43 576 42 874 8 45 400 42 717 41 863 41 875
171 Helse og velferd 50 598 47 622 9 49 225 48 672 49 570 49 798
190 Omsorg 112 829 118 510 10 118 929 117 660 117 660 117 660
191 Villmarksnett 309 271 11 46 46 46 46

344 653 352 948 367 019 363 800 359 948 359 127
117 Pensjon -2 825 -7 245 -11 353 -11 353 -11 353 -11 353

341 828 345 703 355 666 352 447 348 595 347 774
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4.7 Hovedoversikt drift  

 

 

  

R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Brukerbetalinger -18 044 -18 930 -18 789 -18 789 -18 789 -18 789
Andre salgs- og leieinntekter -59 703 -57 583 -66 637 -67 460 -67 443 -68 980
Overføringer med krav til motytelse -59 216 -27 693 -28 187 -28 472 -28 472 -28 472
Rammetilskudd -155 609 -159 655 -160 666 -160 666 -160 666 -160 666
Andre statlige overføringer -20 559 -13 725 -9 022 -6 991 -5 906 -4 963
Andre overføringer -125 -100 0 0 0 0
Skatt på inntekt og formue -94 378 -97 269 -132 515 -132 515 -132 515 -132 515
Eiendomsskatt -49 946 -41 231 -42 385 -42 585 -42 785 -42 985
Andre direkte og indirekte skatter -40 702 -40 016 -10 503 -10 503 -10 503 -10 503
SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -498 282 -456 203 -468 705 -467 981 -467 079 -467 873
Lønnsutgifter 281 899 268 836 265 777 264 070 263 686 263 450
Sosiale utgifter 47 606 57 328 49 893 49 967 49 865 49 807
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 81 145 59 271 70 007 63 238 59 673 58 724
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 27 501 22 285 22 841 22 511 22 361 21 688
Overføringer 54 321 35 371 43 650 46 628 45 323 44 893
Avskrivninger 30 858 25 536 26 086 26 086 26 086 26 086
Fordelte utgifter -4 173 -4 580 -3 432 -3 432 -3 432 -3 432
SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 519 157 464 047 474 824 469 069 463 563 461 217
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 20 874 7 844 6 119 1 088 -3 516 -6 656
Renteinntekter, utbytte og eieruttak -4 450 -4 641 -5 350 -5 350 -5 350 -5 350
Mottatte avdrag på utlån -127 -241 -241 -201 -201 -201
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -4 577 -4 882 -5 591 -5 551 -5 551 -5 551
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 8 342 9 484 11 494 12 589 14 152 14 837
Avdrag på lån 19 670 20 956 20 644 21 447 22 088 22 743
Utlån 50 55 55 50 50 50
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 28 062 30 496 32 192 34 086 36 290 37 629
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 23 485 25 614 26 601 28 535 30 739 32 078
Motpost avskrivninger -30 858 -25 536 -26 086 -26 086 -26 086 -26 086
NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 13 501 7 922 6 634 3 536 1 136 -664
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk -12 601 0 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond -9 416 -1 396 -1 000 -600 0 0
Bruk av bundne fond -15 988 -16 789 -16 463 -13 699 -11 962 -10 865
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -38 006 -18 185 -17 463 -14 299 -11 962 -10 865
Avsetninger til disposisjonsfond 10 232 0 66 0 0 0
Avsetninger til bundne fond 14 272 10 263 10 763 10 763 10 826 11 528
SUM AVSETNINGER (K) 24 504 10 263 10 829 10 763 10 826 11 528
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L=I+J-K) 0 0 0 0 0 0
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4.8 Noter til budsjettskjema 1A  

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

Skatt og rammetilskudd er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.  Skatteinntekter og 
inntektsutjevning for den enkelte kommune er anslått i statsbudsjettet.  Det er ikke lagt inn egne anslag 
for skatteinntekt. Skatt og rammetilskudd for 2019 er videreført i hele planperioden. 

For 2019 bygger alle tall på en kommunal lønns- og prisvekst (deflator) oppgitt i statsbudsjettet til  
2,8 prosent.  Alle tall fremover i perioden (2019-2022) er i 2019 priser.  Endringer i inntekter og utgifter i 
planperioden skal i større grad forklares med volum og aktivitetsendringer enn prisendringer 

TABELL: SKATT OG RAMME 

 

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

For informasjon om satsninger i statsbudsjettet for 2019 vises til kapittel 3 rammebetingelser. 

Saker med særskilt fordeling til Hemnes kommune for 2019: 

Helsestasjoner og skolehelsetjeneste (jf. Grønt hefte s 212)  kr 698 000 

Frivillighetssentraler (jf. Grønt hefte s 213)    kr 414 000 

Sum         kr 1 112 000 

Midler som kommunen mottar som rammetilskudd til ulike formål er kommunen ikke forpliktet til å 
disponere, krone for krone, til de formål de er gitt.  Kommunen må imidlertid fullt ut løse oppgavene. 

Tilskudd til frivillighetssentralen over rammetilskuddet, kr 414 000, pluss årlig tilskudd fra kommunen  
kr 217 900, til sammen kr 631 900 er budsjettert som tilskudd til frivillighetssentralen i Hemnes.   

Kommunen mottar kr 4 043 000 i ordinært skjønnstilskudd for 2019 (iht. Grønt hefte s 95,186 og brev fra 
Fylkesmannen i Nordland): 

Barnevern   kr 2 330 000 

Sosialtjenesten  kr 1 713 000  

Sum    kr 4 043 000 

 

 

 

SKATT OG 
RAMME B2019 B2020 B2021 B2022
Skatt på inntekt 132 515 000 132 515 000 132 515 000 132 515 000
Rammetilskudd 160 666 000 160 666 000 160 666 000 160 666 000
Sum 293 181 000 293 181 000 293 181 000 293 181 000
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Note 3 – Skatt på eiendom 

Det meste av eiendomsskatten til Hemnes kommune kommer fra kraftverk. 

Verdien på kraftverkene beregnes årlig.  Kommunen mottar opplysninger om grunnlag for eiendoms-
skatt på kraftverk i november året før budsjettåret.   

Kapitaliseringsrente 

Statkraft betaler eiendomsskatt på anlegg i Hemnes kommune på grunnlag av en beregnet formues-
verdi.  Denne fastsettes på grunnlag av salgsinntekter (siste 5 år), faktiske kostnader per kraftverk 
inklusive grunnrenteskatt og kostnader til utskifting av driftsmidler.  

Nåverdien av driftsmidlene finnes ved å beregne verdien av inntekter og kostnader fratrukket stipulerte 
utviklingskostnader ved hjelp av en kapitaliseringsrente (diskonteringsrente). 

Denne diskonteringsrenten ble tidligere fastsatt med normrente basert på gjennomsnittlig rente for 12 
måneders statskasseveksler, og et risikopåslag. 

Fra og med eiendomsskatteåret 2013 (inntektsåret 2011) er kapitaliseringsrenten fastsatt til 4,5%  
(3,3% for eiendomsskatteåret 2012). 

Økning grunnrenteskattesats 

I statsbudsjettet for 2019 varsler regjeringen ny økning av grunnskattesatsen fra 35,7 % til 37%. 

Økningen begrunnes med ønske om å kompensere statens skattebortfall som følge av redusert sats på 
alminnelig inntekt (fra 23% til 22%) 

Forslaget innebærer at kommunens inntekter fra eiendomsskatt på vannkraftanlegg reduseres ytterligere 
ettersom grunnskatten kommer i fradrag i eiendomsskattegrunnlaget. 

Kompensasjon verk og bruk 

Regjeringen varsler kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt.  Kompensasjonen fases inn over 7 år 
fra og med 2019. Det er uklart om kompensasjonen, som øker fra 71 millioner i 2019 til 500 millioner i 
2025, skal dekke faktisk inntektsreduksjon eller om kompensasjonen er begrenset til f.eks. 71 millioner 
(2019). 

Statnett har anmodet om retting av taksering med bakgrunn i høyesterettsdom 2017.   

Retaksering vil bli foretatt i løpet av 2019.   

Resultatet av retaksering vil ha tilbakevirkende kraft (t.o.m. 2017).  Eiendomsskatt på Statnett sine 
anlegg utgjør kr 3 890 000 (2019). 

Eiendomsskattesats 

Regjeringer foreslår å redusere den maksimale eiendomsskattesatsen, fra 2020, for boliger og 
fritidseiendommer fra 7 til 5 promille.  Obligatorisk regel om å benytte formues grunnlag for 
eiendomsbeskatning av boliger.  Fritidseiendommer må fortsatt takseres.  Regjeringen foreslår også 
obligatorisk reduksjonsfaktor i e-skattetakstene på 30% for boliger og fritidseiendommer. 

Hemnes kommune skriver ikke ut eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer. 
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Økonomiske konsekvenser 

Inntektene fra eiendomsskatt øker noe i 2019 med bakgrunn i økt produksjon på Nedre Røssåga og 
høyere kraftpris.  Eiendomsskatten er anslått og forventes å utvikle seg slik i økonomiplanperioden: 

 

Dette er foreløpige tall som oppdateres når nye opplysninger mottas fra Sentralskattekontoret for 
storbedrifter (november 2018). 

Eiendomsskatt kraftanlegg 

Den største reduksjonen i eiendomsskatt kommer fra skatt på kraftanlegg men fra og med 2019 antar 
rådmannen en økning i forhold til budsjett 2018. 

 

Verker og bruk 

Regjeringen har besluttet at produksjonsanlegg ikke lenger skal være med i grunnlaget for beregning av 
eiendomsskatt av verker og bruk. 

Eiendomsskatten av verker og bruk utgjør i 2017 ca. 6,2 millioner kroner. Alminnelig retaksering av 
verker og bruk må foretas 2019.   

Ingen av grunnlag for verker og bruk i Hemnes kommune er taksert med produksjonsutstyr.   

Derfor blir det ikke behov for retaksering av verker og bruk i 2018.   

Inntekter blir følgelig uendret. 

Kommunen har heller ikke behov for skjønnsmidler fra Fylkesmannen til retaksering. 

Note 4 – Andre direkte og indirekte skatter 

Denne noten omhandler konsesjonskraftsalg og konsesjonsavgifter. 

Konsesjonskraftsalg 

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

Inntekten fra konsesjonskraftsalg vil variere fra år til år. 

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

Prognose for neste års alminnelige forbruk skal være basert på fjorårets forbruk, forventet 
forbruksendring og tillagt 10 prosent for nettap. 
 
 
 

EIENDOMSSKATT R2016 R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
E-skatt 59 834 000 49 946 000 41 231 000 42 385 000 42 585 000 42 785 000 42 985 000
Sum 59 834 000 49 946 000 41 231 000 42 385 000 42 585 000 42 785 000 42 985 000

EIENDOMSSKATT R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Endring -9 888 000 -8 715 000 1 154 000 200 000 200 000 200 000
Sum -9 888 000 -8 715 000 1 154 000 200 000 200 000 200 000
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Prognosen for alminnelig forsyning har utviklet seg slik: 
 

TABELL: ALMINNELIG FORBRUK (2015-2019) 

 

Kommunen mottar ikke framskriving av prognosen for alminnelig forbruk.  Tallene fra Helgelandkraft 
2019 legges til grunn i hele økonomiplanperioden. 

Grunnlag og beregninger 

Stipulering av inntekten fra konsesjonskraftsalg bygge på følgende forutsetninger: 

Prognose alminnelig forbruk 2019 – grunnlag for beregninger 2019-2022 

Forward priser fra Nasdaq med ½ øre påslag (merverdi konsesjonskraft)1 

Forward priser per 12 oktober 2018 

Kjøpspris og avgifter i 2018 – grunnlag for beregninger 2019-2022 

Kjøpspris må eventuelt oppdateres når etterberegning fra Statkraft mottas november 2019. 

TABELL: FASTPRISAVTALE 

 

                                                      
1 Brukstid: hvor mange timer av et år (8 760 timer) som et fastsatt kraftvolum kan tas ut av kraftverket. 
Konsesjonskraft har en brukstid på 5 000 timer noe som gir kommunen mulighetene til å ta ut kraften på 
de timene i året som har høyest pris. Av den grunn har konsesjonskraften en merverdi på ca.  ½ øre per 
kwh. 
 

ALMINNELIG FORBRUK R2015 R2016 R2017 R2018 R2019
Hemnes kommune 88,9 94,9 101,2 96,7 91,9

FORWARD PRISER (12.10.18) 9,55
€ 9,55 Euro B2020 B2021 B2022

ENOYR-20 € 34,90 kr 333,30
ENOYR-21 € 32,83 kr 313,53
ENOYR-22 € 32,53 kr 310,66

Salgspris kraft (mwh) 338,30 318,53 315,66
Kjøpspris kraft (mwh) 158,0 158,0 158,0
Alminnelig forbruk (mwh) 91 900 91 900 91 900

Salgsum 31 089 311 29 272 585 29 009 292
Kjøpesum -14 520 200 -14 520 200 -14 520 200
Innmating -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000
Netto inntekt 11 569 111 9 752 385 9 489 092

FASTPRIS KRAFTSALG
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Konsesjonskraften for 2019 ble solgt i mai 2018 for 350,02 Nok/Mwh som gir en salgssum på 32,1 
millioner.  Kjøp av kraft utgjør 19,5 mill. kroner slik at inntekten for 2019 blir ca. 12,6 mill. kroner 
Inntektsanslaget kan bli justert (jf. etterberegning fra Statkraft). 

 

Rettssaker 

Dom i rettssak mot AIG (styreansvarsforsikring) er anket og vil bli behandlet i lagmannsretten i 2019.   

 

Det er forutsatt at ankespørsmålet og «Terra saken» avsluttes i 2019.  Utgifter til juridisk bistand i 
forbindelse ankesak antas å bli mindre enn første behandling i for domstol. 

Konsesjonsavgift 

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

 

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

Hovedformålet for bruken av kraftfondsmidlene er å fremme næringsetablering 

Bedriftsstøtte 

Tilrettelegging for næringslivet i regi av kommunen 

Stedsutvikling 

Utviklingsarbeid m.m. 

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

Kommunestyret har revidert vedtektene til konsesjonsavgiftsfondet i 2015. Fylkesmannen i Nordland har 
03.11.2015 godkjent de reviderte vedtektene.  

Formannskapet innstiller hvordan midlene i konsesjonsavgiftsfondet skal brukes (november).   

Kommunestyret fatter vedtak om disponering gjennom budsjettvedtaket (desember). 

RETTSSAK AIG B2019 B2020 B2021 B2022
Juridisk bistand 150 000
Sum 150 000 0 0 0

KONSESJONSAVGIFT B2019 B2020 B2021 B2022
K-avgift 10 503 000 10 503 000 10 503 000 10 503 000
Avsatt fond -10 703 000 -10 703 000 -10 703 000 -10 703 000
Bruk av fond 10 703 000 10 703 000 10 703 000 10 703 000
inntekt år 1 avsettes fond og brukes år 2
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Konsesjonsavgiften avsetter til bundet driftsfond og hentes inn påfølgende år. 

Konsesjonsavgiften benyttes i sin helhet til renter og avdrag på lån tatt opp til investeringer. 

Note 5 - Andre generelle tilskudd 

Rentekompensasjon skole (Husbanken) 

Kommunen for utbetalt rentekompensasjon for investeringer til opprustning av skoleanlegg.  Grunnlaget 
for beregningen er en investeringsramme på kr 14,8 millioner kroner. Prosjektet ble ferdigstilt i 2004.  
Rentekompensasjonen beregnes over 20 år med avdragsfrihet i 4 år og flytende rente.  Inntektsanslag 
beregnet av Husbanken. 

Rentekompensasjon omsorg (Husbanken) 

Kommunen får kompensasjonstilskudd for omsorgsboliger, psykiatriboliger og sykehjem.  Boligene ble 
ferdigstilt 2007.  Inntektsanslag beregnet av Husbanken. 

Rentekompensasjon kirkebygg (Husbanken) 

Det gis rentekompensasjon ved istandsetting og restaurering av kirkeinventar og utsmykning med 
antikvarisk verdi.  Beregningsgrunnlaget for rentekompensasjon er påløpte kostnader inklusive moms.  
Kompensasjonen tilsvarer renten for serielån i Husbanken med 20 års løpetid og 5 år avdragsfri periode 
på 5 år.  Til enhver tid gjeldende rente benyttes.  Rentekompensasjon utbetales kun til kommuner.  Det 
er budsjettert med rentekompensasjon for Korgen og Bleikvassli kirke. 2 

TABELL: RENTEKOMPENSASJON 

 

Inntektsanslag i henhold til oppgave fra Husbanken. 

Note 6 – Renteinntekter og utbytte 

Renteinntekt 

Renteinntekten på kommunes ledige likviditet avhenger av renten på bankinnskudd og gjennomsnittlig 
bankinnskudd.  Begge størrelsene kan være vanskelig å anslå.  Det er imidlertid forutsatt at renten vil 
øke og gjennomsnittlig innskudd blir lik eller noe høyere enn tidligere år. 

TABELL: RENTEINNTEKT 

                                                      
2 Alle kirkeprosjekt er registrert ferdig hos Husbanken 

 

RENTEKOMP B2019 B2020 B2021 B2022
Omsorg/sykehj 1 490 000 1 478 000 1 466 000 1 545 000
Skoler 186 000 177 000 160 000 142 000
Kirke 58 000 56 000 54 000 52 000
Sum 1 734 000 1 711 000 1 680 000 1 739 000
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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 tidligere gitt tilbakemelding om at utbyttet vil bli lavere enn det vi har sett i gode år.  
Flere forhold påvirker utbyttet blant annet strømpris og investeringer.  Høye strømpriser vil normalt gi 
høy inntekter for Helgelandkraft og økt utbytte til eierne. 

Hemnes kommune mottok i utbytte fra Helgelandkraft AS: 

2016  kr 2 247 000 

2017  kr 2 604 000  

2018  kr 2 520 000 

TABELL: UTBYTTE 

 

Det er lagt til grunn bedre resultater i Helgelandkraft AS og høyere utbytte til eierne. 

Note 7 – Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 

Rådmannen har lagt til grunn føringer for låneopptak slik det er vedtatt av kommunestyret juni 2018.   
Låneopptak gjøres i desember budsjettåret og derfor påløper renter og avdrag fra og med året etter 
låneopptak 

Historiske rentesatser 

Kommunen har lån til investeringer med fast og flytende rente.  Grafen under viser utviklingen i flytende 
rente de siste 10 år for lån i Kommunalbanken. 

RENTEINNTEKT B2019 B2020 B2021 B2022
Rente på bankinnskudd 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000
Sum 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000

UTBYTTE B2019 B2020 B2021 B2022
Utbytte Helgelandkraft 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Sum 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
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Som det framgår av grafen så har renten falt tidlig i perioden og forblitt lave til og med 2018.  Norges 
bank har økt styringsrenten i september 2018 og flytende rente er økt med 0,15%. 

Framtidige rentesatser 

Grafen under viser markedets forventninger til flytende rente 3 

                                                      
3 Kilde: Kommunalbanken finans 
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Rentesatser 

Følgende rentesatser er benyttet ved beregning av renteutgifter på lån. 

TABELL: RENTESATS 

 

Av kommunens lån til investeringer er 28% med fastrentevilkår. Låneopptak foretas i desember i 
budsjettåret.  Rådmannen innhenter da tilbud på lån med fast og flytende rente.  Det er her forutsatt at 
når fastrenteavtalen utløper forutsettes lånet videreført med flytende rente.  

 

 

Kommunens lånegjeld 

Kommunen tar opp lån til 3 formål: 

Uspesifiserte investeringer 

Selvkost (vann og avløp) 

Formidlingslån (Startlån) 

Sammensetningen av lån etter formål er vist i tabell og graf under: 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

des jul des jul des jul des jul des

R2018 B2019 B2020 B2021 B2022

Flytende rentesats
2019-2022

STYRINGSRENTE B2019 B2020 B2021 B2022
Fastrente I 1,75 % 1,75 %
Fastrente II 1,95 % 1,95 % 1,95 % 1,95 %
Flytende rente 2,15 % 2,54 % 2,80 % 2,96 %
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Lån som tas opp til diverse investeringer (uspesifiserte) påfører kommunen utgifter som må finansieres 
av kommunestyret.  Lån til selvkostområder finansieres av gebyr og lån til videre utlån (formidlingslån) 
finansieres av låntakerne. 

Fordelingen mellom lån til uspesifiserte investeringer og selvkost investeringer (2018): 

Egne   66,5%  

Selvkost  33,5%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNENS LÅNEGJELD 2018
Uspesifiserte 336 115
Selvkost 176 093 512 208
Formidlingslån 26 232
Sum 538 440
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Låneopptak 

Rådmannen legger til grunn følgende låneopptak i økonomiplanperioden: 

 

Renteutgifter 

Renteutgifter i økonomiplanperioden. 

TABELL: RENTEUTGIFT 

 

Note 8 – Avdrag på lån 

Avdrag i økonomiplanperioden 

TABELL: AVDRAG PÅ LÅN 

 

Gjeldsutvikling 

Gitt at låneopptak og avdrag blir som innarbeidet i økonomiplan 2019-2022 forventes lånegjelden, 
eksklusive formidlingslån, å utvikle seg slik: 

 

 

 

LÅNEOPPTAK B2019 B2020 B2021 B2022
Lån egne investeringer 15 042 000 15 780 000 16 204 000 16 204 000
Lån selvkostområder 9 050 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000
Sum 24 092 000 19 230 000 19 654 000 19 654 000

RENTER B2019 B2020 B2021 B2022
Renterutgifter 11 493 600 12 589 000 14 152 200 14 836 500
Sum 11 493 600 12 589 000 14 152 200 14 836 500

AVDRAG LÅN B2019 B2020 B2021 B2022
Avdrag 20 643 500 21 446 600 22 087 600 22 742 700
Sum 20 643 500 21 446 600 22 087 600 22 742 700
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Note 9 – Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk 

Kommunen har ikke underskudd som skal dekkes inn. 

Note 10 – Til ubundne avsetninger 

Bruk av og avsetninger til ubundne fond i enhetene inngår i budsjett til enhetene og tas ikke med i 
oppstillingen av budsjettskjema 1 drift. 

Note 11 – Til bundne avsetninger 

Konsesjonsavgiften avsettes til bundet driftsfond 

Avsatt konsesjonsavgift fra forrige år brukes påfølgende år til finansiering av renter og avdrag på 
kommunens lån.  Avsetning til og bruk av konsesjonsavgift kr 10 703 000. 

Bruk av og avsetning til bundne fond i enhetene inngår i enhetenes budsjett og tas ikke med 
budsjettskjema 1A drift 

Oversikt over all bruk av og avsetning til driftsfond framgår av kapittel 7. 

Note 12 – Overføring til investeringsbudsjettet 

Det er ikke innarbeidet overføringer fra drift til investeringer. 

Note 13 – Premieavvik 

Kommunen budsjetterer med pensjonspremie og premieavvik.  Pensjonspremien blir en utgift i enhetene 
budsjett.   

Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og pensjonskostnaden kalles premieavvik. 

De fleste år er premieavviket positivt og budsjetteres da som en inntekt.  

Det positive premieavvik blir senere en utgift som belastes budsjett over 15, 10 eller 7 år avhengig av når 
premieavviket oppstod. 

Dette kalles amortisering av premieavviket. 

Fra KLP har vi mottatt prognose for pensjonspremie, premieavvik og amortisering av premieavvik. 

TABELL: PENSJON 

 

Prognosen tar utgangpunkt i lønnsvekst i perioden.  Hemnes kommune budsjetterer i faste priser og 
legger 2019 tallene til grunn for hele økonomiplanperioden. 

 

 

PENSJON 2019 2020 2021 2022
Pensjonspremie inkl 2% 45 715 000   51 996 000    51 067 000   54 159 000   
Premieavvik 17 839 000   23 198 000    22 144 000   23 684 000   
Amortisert premieavvik -6 486 000    -8 968 000    -12 473 000 -13 607 000 
Premieavvik inkl amortisering 11 353 000   14 230 000    9 671 000     10 077 000   
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4.9 Noter til budsjettskjema 1B 

Note 1 Politisk virksomhet 

I Kommunestyrevedtak 40/18 – Økonomiplan 2019-2020 ble det vedtatt at “Rådmannen gis i oppdrag å 
ta initiativ til å bistå i politiske prosesser med mål om å oppnå reduserte utgifter til Kapittel 109 Politikk 
med minimum 10% innen 2020”. Budsjett for Kapittel 109 Politikk var i 2018 på mill. NOK 4,454 – slik at 
10% reduksjon utgjør ca. 450.000,- i 2018-kroner. Slik reduksjon må til for at Politikk skal holdes under 
de tildelte rammene i økonomiplanperioden.  

Ifbm. den pågående omstillingsprosessen ble det våren 2018 satt ned et politisk utvalg som skulle jobbe 
med å redusere kostnadene ved politisk virksomhet i Hemnes kommune. Utvalgets mandat var å se på 
utvalg/råd, samt godtgjørelser til disse. Kommunestyret vedtok i den forbindelse ny utvalgsstruktur, 
endring av godtgjørelser og stopp av abonnement på Kommunal Rapport (Kommunestyrevedtak 42/18 
21.6.18). Med unntak av sistnevnte punkt, trer endringene først i kraft fra ny kommunestyreperiode. 
Vedtaket får således minimal betydning for budsjett 2019 (70.000,-). For resten av økonomiplanperioden 
er det lagt inn ytterligere reduksjon i godtgjørelser på 470.000 årlig. Beregningen er basert på 
gjennomsnittstall og vedtatt ny utvalgsstruktur. Ved dette vedtaket sparer kommune ca. 540.000,- pr. år 
fra 2020 basert på gjennomsnittstall. Dette utgjør 12% av 2018-budsjettet. 

Med denne omleggingen holdes området 109 Politikk under de tildelte rammene i årene 2020-2022. 
Rådmannen foreslår derfor et mindre driftstiltak «109 Uspesifisert rammekutt politikk» på 65.000,- for å 
holde området under rammen også for 2019. 

2019 er valgår. Det gjør kommunen får utgiftene til gjennomføring av kommunevalg, og ansvar 1110 
VALG er derfor budsjettert med noe økning i utgifter i forhold til 2018.  

Det jobbes med å få på plass nytt «Reglement for politisk behandling av saker i Hemnes kommunestyre, 
formannskap, fagutvalg og råd», som trolig legges fram for politisk behandling vinteren 2018/19. Det nye 
reglementet tar blant annet hensyn til dagens digitale arbeidsmetoder og arbeidsflyt. Rådmannen 
imøteser en fullelektronisk behandling av politiske saker. Noe som vil redusere trykket på knappe 
ressurser i administrasjonen. Det legges også opp til identiske rutiner i alle utvalg og redusert bruk av 
særordninger utenom vedtatte prosesser og verktøy. 

Note 2 Kirke og trossamfunn  

Driftstilskudd til Hemnes kirkelige fellesråd (HKFR) og andre trossamfunn er skilt ut i eget kapittel i 
kontoplanen (113 Kirke og trossamfunn).   

I henhold til avtale mellom Hemnes kommune og Korgen menighetshus om driftstilskudd til drift av 
menighetshuset dekker kommunen 35% av driftsutgiftene.  Utgiften inngår også i budsjett for kapittelet  
(kr 28 800). 

Tilskudd til andre trossamfunn avhenger av drifts og investeringstilskudd til HKFR med noen unntak.  

Tilskudd til HKFR er økt med 2,8% tilsvarende deflator i statsbudsjettet (kr 3 586 100). 

HKFR har ber om kr 3 710 000 i driftstilskudd fra Hemnes kommune 

Det vises til driftstiltak NBD (N) 113 Tilskudd kirke og trossamfunn og vedlagt budsjettforslag fra Hemnes 
kirkelige fellesråd for informasjon om tilskudd og tilskuddsbehov.  
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Note 3 Næring 

Næringsoppgaver er skilt ut i eget kapittel (114 Næring).  Lønn og driftsutgifter til bygdeutvikler, 
turistinformasjon samt næringsutvikling inngår i kapittelet.  Bevilgningen til turistinformasjon og tilskudd 
bedrift og tilskudd til bygdelagene er alle videreført med samme beløp som i 2018. 
 (se kapittel 6) 

Kapittelet inneholder også utgifter til medlemskap i Helgeland reiseliv, Rana næringsforening, 
Utmarkskommunenes sammenslåing.  Kommunal medfinansiering av Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser 
(VTA) hos HASVO.  

Driftsutgiftsposter er kuttet for å komme til rammen og er et meget stramt budsjett. 

For mer informasjon om næringsarbeid se kapittel 2 punkt 13. 

Note 4 Fellesoppgaver 

Ansvar som er fellesoppgaver for kommunen er samlet i eget kapittel (115 Fellesoppgaver). Her ligger 
blant annet utgifter til administrasjon, IKT-tjenester, personalforvaltning, arbeidstakerorganisasjoner, 
økonomi og regnskap, ungjobb og reserverte tilleggsbevilgninger (reserver). 

Av større utgiftsposter nevnes:  

Lønnsreserven  

2019   kr 7 mill.  

2020-2022  kr 10,6 mill. 

Generell reserve (buffer) 

2019   kr 1 mill. 

2020   kr 1 mill. 

Formannskapets disp.  kr 50 000 

Tilskudd frivillighet  kr 631 900 

Uspesifiserte rammekutt (utover enhetenes egne) 

2020   kr 4,5 mill. 

2021   kr 7,3 mill. 

2022   kr 8,4 mill. 

Med unntak av uspesifiserte rammekutt og tilskudd til frivillighetssentralen er dette bevilgninger som 
«blåser opp rammen» for Fellesoppgaver. I løpet av året vil disse bevilgningen bli fordelt og 
regnskapsført i hele organisasjonen, slik at årsregnskap til slutt vil vise det korrekte forbruk for kapittel 
115 Fellesoppgaver. 

I KST-vedtak 40/18 – Økonomiplan 2019-2022 ble det for administrasjonen vedtatt at “Rådmannen gis i 
oppdrag å finne måter å redusere utgiftene på disse områdene med minimum 10% innen 2020”.  Dette 
vedtaket omhandler de tidligere områdene 110 Administrasjon, 111 Stab og 112 Utvikling og Strategi. 
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Områdene er nå er samlet i 115 Fellesområder. Områder som er skilt ut er 113 Kirke og trossamfunn, 
114 Næring, 116 Ungdom, kultur og fritid. En slik organisering sikrer fokus på oppgaver som hører 
sammen, og en større fleksibilitet i ressurs- og budsjettdisponeringen i administrasjonen.  

Budsjett for 111 Stab var i 2018 på mill. NOK 14,980 – slik at 10% reduksjon utgjør ca. 1,5 mill.  Slik 
reduksjon må til for at Stab skal holdes under de tildelte rammene i økonomiplanperioden. Drifts-
utgiftsposter på resterende fellesområder, er kuttet for å komme til rammen og er derfor stramt 
budsjettert. 

Særlig om omstilling i Stab: Utgifter til bemanning utgjør i dag 70% av budsjettet i Stab, mens utgifter til 
lisenser, kommunikasjon og drift av IKT (fellesutgifter) utgjør 27%. 5% av utgiftene på enheten dekker 
Ungjobb og noe bistand til lærlingeordningen ute i enhetene. Alle utgifter til aktiviteter som kurs, reiser, 
innkjøp av utstyr må i dag dekkes av inntektsmuligheter enheten har (bistand til Hemnes Boligstiftelse og 
enkelte gebyrer). Det er lite trolig at utgiftene til IKT vil gå ned i framtiden, selv om det jobbes med 
omlegging av IKT. Slik endring vil i hovedsak redusere risiko og kompetansebehov, men ikke redusere 
utgiftene. Det er all grunn til å tro at IKT-utgiftene vil øke i årene som kommer. Reduksjonen på 10% vil 
derfor måtte tas ut i form av stillinger.  

Det er budsjettert med èn lærling mindre på IKT enn tidligere. Beregninger viser at i tillegg må Stab 
redusere med 3 stillinger i 2019. Dette gjøres ved at èn stilling på IKT holdes vakant inntil videre. I tillegg 
er det kjørt en prosess i høst for å omorganisere Stab slik at ytterligere 2 stillinger tas ned. Det er ikke 
lagt inn full årseffekt av dette i 2019, basert på arbeidslivets regelverk om omstilling/nedbemanning og 
tiden en slik omstilling tar. Nedtaket blir gjort med èn stilling i servicekontor og èn stilling på områdene 
økonomi, lønn og personal. Det søkes så langt det er mulig, å ta ned stillingene uten å måtte gå til 
oppsigelser. I tillegg legges det opp til ytterligere nedtak av en stilling fra 2021.  

Årsverksutvikling: 

Stab/Adm 1.1.16 1.1.17 1.1.18 1.1.19 1.1.20 1.1.21 

Stab 18,9 17,2 15,7 15,9 12,9 11,9 

Adm. forøvr.  5 5 4 3,7 3,7 3,7 

Totalt 23,9 22,2 19,7 19,6 17,6 16,6 

 

I tillegg er det tatt ned stillinger innenfor KOSTRA-funksjon 120 på TEK som i stor grad utførte 
administrative oppgaver som i dag må håndteres av Fellesområdene: 

Rådgiverstilling kraft, prosjekt, næring, utvikling (TEK) 1 stilling  

Rådgiverstilling beredskap, risiko oa (TEK) 1 stilling  

Konsekvensen av dette, er at Stab isolert sett i løpet av 2019 vil bestå av 12,9 stillinger. Enheten har 
allerede i dag utfordringer med å levere tilfredsstillende tjenester til akseptabel tid, og er inne i store 
forbedringsprosesser både for å endre tjenesteprofil, men også for å effektivisere dagens oppgaver. 
Nedtaket gjør at det må finnes metoder for å framskynde forbedringsarbeidet. Mens dette arbeidet pågår 
er det en risiko for at tjenester ikke blir levert så raskt som ønsket og heller ikke til den kvalitet vi ønsker. 
Vi har stort fokus på tjenester som er lovpålagt, og har en bekymring for svikt i levering pga. stor bredde 
i arbeidsoppgavene. Likevel har vi tro på at det over litt tid skal la seg gjøre å endre oppgaver, endre 
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innhold i oppgaver og tenke nytt slik at avdelingen skal kunne framstå som både faglig dyktig, troverdig 
og serviceinnstilt i levering av sine tjenester. For å få dette til må vi standardisere enda mer framover.  

Vi må videreutvikle rutinene, gjøre tjenestedesign, jobbe med veiledning til selvbetjeningsløsninger og 
digitalisere/automatisere mest mulig. I tillegg jobbes det med samarbeidsløsninger med 
nabokommunene. Målet er å utvikle Stab som tre serviceområder med litt ulikt fokus:  

Èn serviceavdeling (dagens servicekontor) som sikrer kvalitet på eksterne prosesser og produkter, slik at 
leveransen utad blir best mulig. Avdelingen vil jobbe med å endre eksisterende tjenester slik at 
innbyggere og politikere opplever økt verdi, og tjenestene imøtekommer sentrale myndigheters 
forventninger til digitalisert samhandling med innbyggerne. 

Èn serviceavdeling (dagens økonomi-, personal- og lønnsavdeling) som sikrer kvalitet på interne 
prosesser og produkter, slik at leveransen innad blir best mulig. Denne avdelingen ivaretar oppgaver 
kommunen må gjøre eller er lovpålagt fordi man driver en virksomhet. Avdelingen vil jobbe med å endre 
eksisterende tjenester slik at de andre enhetene opplever økt verdi, og må-tjenester kan utføres til lavest 
mulig kost for kommunen. Digitalisering og automatisering er sentralt også her.  

En Teknisk avdeling (dagens IKT) som har i oppgave å sikre drift av alle IKT-relaterte verktøy, samt sørge 
for utvikling av området på en slik måte at kommunen er i stand til å ta i bruk ny teknologi og nye 
arbeidsmetoder i den forbindelse. Avdelingen har også ansvar for den tekniske delen av 
datasikkerhetsområdet.  

Digitalisering og IKT:  

I budsjettprosessen for 2018 ble det lagt fram et utkast til digitaliseringsstrategi. Formannskapet valgte 
da å opprette en politisk IKT-arbeidsgruppe som en samarbeidsgruppe mellom administrasjonen og 
politisk nivå når det gjelder framtidig IKT. Det er gjort analyser og gjennomgang av hele IKT-området, og 
det foreligger i dag konkrete forslag til hvordan området bør rigges framover (outsourcing, skytjenester, 
standardisering, felleskomponenter blant annet). For å sikre planmessig arbeid med dette området 
foreligger det nå et utkast til en Kommuneplan for Digitalisering og IKT, som vil bli behandlet politisk 
høsten 2018. Denne består av tre delplaner:  

Digitaliseringsstrategi  

Plan for digital infrastruktur  

IKT-plan  

Planverket gir struktur og retning på det videre arbeidet.  

Mens arbeidet med planverket har pågått, har det likevel vært gjort mye innenfor området digitalisering. 
Det nevnes noen tiltak her:  

Oppstart av Velferdsteknologiprosjekt sammen med nabokommunene. 

Forbedring av digital infrastruktur: oppstart av egen fiber/Villmarksnett, knytte kommunal virksomhet til 
egen fiber, oppgradere linjer og innvendig infrastruktur. 

Administrative digitaliseringstiltak - som f.eks. flere nye digitale komponenter i økonomiavdelingen, 
digitalisert post, selvbetjeningsløsninger, digitalisering av lønnsslipp, fraværsmeldinger og timesystem, 
gradvis oppgradering til nye systemversjoner og overgang til skytjenester for en rekke administrative 
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applikasjoner, ny nettside og nytt intranett, modernisering av utstyr, sikkerhetsløsninger, 
samarbeidsløsninger osv.  

IKT avdelingen har også reforhandlet avtaler og flyttet enkeltområder til nye avtaler innenfor 
innkjøpssamarbeidet i Nordland, noe som har gitt innsparinger og øker farten på forbedringsarbeidet. 
Dette har gjort at det ikke er behov for å oppjustere IKT-budsjettet i takt med prisendringene i markedet.  

Det er gjort en analyse og anbefaling av IKT drift, og rådmannen presenterer et tiltak om outsourcing i 
den forbindelse. Det er påbegynt et samarbeid med Hattfjelldal kommune for å se på mulig 
ressursutnyttelse og risikoreduksjon sammen. 

Arkiv og post:  

Det jobbes for å få på plass to viktige større prosesser som er avgjørende for effektiv og lovlig drift av 
arkiv i framtiden: utarbeidelse av arkivplan og overføring av fysiske arkiv til depot i Bodø. Dette er 
omfattende prosesser å få på plass. Deponering av fysisk arkiv er f.eks. avhengig av en god 
kassasjonsplan og rutiner for ivaretakelse, utplukk, pakk og forsendelse av materialet. Det er avgjørende 
for den nye organisasjonen å få dette på plass for å kunne levere nødvendige og tilfredsstillende 
administrative tjenester i årene som kommer. Førende i dette arbeidet er både lovverk og tidligere 
pålegg fra statsarkivet om historiske arkiver.  I investeringsbudsjettet er det derfor bedt om midler til å 
fullføre denne jobben. Dette er i tillegg til midler som er tilført fra før. 

Det er gjennom 2017 og 2018 jobbet med å få økt digitalisering av post, og bruken av digital postkasse 
har økt. Høsten 2018 begynner kommunen med KS’ løsning SvarUt og SvarInn, som gir oss enda høyere 
grad av digital post. Det er særlig oversendelser mellom virksomheter som nå styrkes ved det nye 
verktøyet. I den forbindelse har kommunen også meldt sin interesse for å få være med å prøve ut den 
nye eInnsynsløsningen som er tatt i bruk av Oslo kommune og de fleste statlige etater. Løsningen vil 
snart åpnes for kommunal bruk, og vil forhåpentligvis gjøre dokumenter tilgjengelig for innbyggere og 
andre interessenter på samme måte som statlige etater gjør i dag.  

Note 5 Ungdom, kultur og fritid 

Budsjett for arbeid med ungdom, kultur og fritid er samlet i eget kapittel (116 Ungdom, kultur og fritid). 
På dette kapittelet er det blant annet bevilgninger til idrett/fritidsaktivitet, kommunale bad, kulturformål, 
tilskudd til barn og unge, forebyggende rusarbeid ungdom, bibliotek og ungdomsråd.   
I løpet av første halvår 2019 vil biblioteket bli flyttet til nye lokaler. På Hemnesberget blir biblioteket flyttet 
fra Olsenhågen til Hemnes sentralskole.  I Korgen vil biblioteket bli flyttet fra Helsehuset (Gullblokka) til 
Korgen sentralskole.  Utgifter til husleie biblioteket på Hemnesberget er redusert i forslag til budsjett fra 
kr. 100.000.- til kr. 50.000.-    
 
Til idrett/fritidsaktivitet og øvrige kulturformål går størstedelen av midlene direkte til lag og foreninger, 
som tilskudd eller dekning av faste utgifter som tomteleie eller andre leie- /driftskostnader. Utgifter til 
slike formål er skjermet for 2019. 

I økonomiplanperioden vil kommunen satse på å styrke Hemnes som en god oppvekstkommune. 
Prosjektet “Ung i Hemnes” rommer en rekke tiltak innenfor dette. Grunnen til at kommune kan ha en 
større satsning på dette er at Fylkesmannen har bevilget støtte til “Ung i Hemnes”.  
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Note 6 Enhet skole   

Enhet skole består av 5 grunnskoler, 4 ungdomsklubber, kulturskolen og Hemnes voksenopplæring 
(HEVO).  Utgangspunktet for budsjett 2019 er rammen fra 2018, pluss en marginal økning på 111 000.- 
Økningen blir redusert til rammekutt når prisvekst, lønnsvekst og nye tiltak er innarbeidet i den nye 
rammen. Det er gjort kutt i grunnskolen, i tillegg er det redusert aktivitet ved HEVO. I påvente av 
skolestrukturutredning har rådmannen tilgodesett skole med ( 1,2 mill.) utfra den opprinnelige 
planrammen. 

Årsverksutvikling: 

120 Enhet skole  Dato 01.01.2018 Note 

Årsverk  01.01.2018 99,9   

Interne overføringer   0.78 1 

Reduksjon   10,11 2 

Økning   0,8 3 

Årsverk  01.01.2019 90,59   

 

Note 1:  Det ble bl.a. overført en assistent fra skole til barnehage 0,78% 

Note 2: Enhet skole hadde en reduksjon i årsverk på 10.11 stillinger som følge av reduksjon i rammen for 
enhet skole 2018 og reduksjon i aktivitet ved HEVO. Dette ble tatt ved naturlig avgang, oppsigelser og 
omplasseringer av ansatte til andre avdelinger som trengte folk (B.H.G) 

3: Enhet skole har en økning av lærer stillinger på 20% finansiert av statlige midler til realfagskommune 
og ca. 60 % økning på lærerstillinger finansiert av direktoratets tidliginnsats midler. 

Endringer i tjenesteproduksjon:                                                                                                                                   
- Skolebegynner høsten 2019 med store hjelpebehov, spesialundervisning etter § 5.1. har behov for     
assistent og lærer både på skole og i SFO-tiden (skolefritidsordningen)                                                              
- 2 elever tilflyttet med rettigheter innenfor språk etter § 2.8 / Serbisk                                                              
- Elev med innvilget alternativ opplærings arena (Frikult)                                                                                       
- 6 nye elever som har rettigheter innenfor språk etter § 2.8 / Samisk  

Det er flere utfordringer ved å budsjettere for enhet skole, men HEVO (Hemnes voksenopplæring) har de 
største endringene. Inntektene er kraftig redusert bl.a.  pga. reduksjon i antall elever, hvor lenge 
flyktningene har vært i Norge, alder, om det er grunnskoletilbud, voksenopplæring osv. Det ble heller 
ikke bosatt flyktninger i Hemnes høsten 2017 og ikke vinter 2018. Dette gjør at aktiviteten er redusert 
kraftig og det er kuttet mye i bemanning. Tross dette vil 2019 med dagens organisering gå med 798 
000.- i minus. Derfor er det arbeidet inn et balanserende tiltak. 
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Tiltak for å balansere budsjettet 

Utover å kutte i utgifter må det tiltak til for å balansere budsjettet. Redusere og flytte HEVO. Hemnes 
voksenopplæring har pga. nedlagt flyktningmottak 2017, samt ikke bosetting av flyktninger 2017/2018 
redusert sin drift mye. Inntektene går også ned på de bosatte som har som har vært bosatt lenge. Det er 
gjort store bemannings kutt for å tilpasse driften. Det er nå 3,14 stillinger knyttet til HEVO (grunnskole 
klasse, norsk opplæring og adm.) 

For å balansere budsjettet er tiltaket å redusere lærerstillinger og administrasjon.  Administrasjonens 
oppgaver legges til Hemnes sentralskole høst 2019 og på sikt flyttes elevene inn i Hemnes sentralskole. 
Dette vil gi en reduksjon på 1,14 % stilling og en reduksjon i andre administrative kostnader. 

Effekten vil være på ca. 443 000.- (5/12 i 2019) / Effekten for 2020 vil være ca. 925 000.- (års effekt) 

Elevene i Hemnes kommune har et godt skoletilbud. Skolene må fortsette å se på ressursbruk opp mot 
læreplanmål samt følge de mål og føringer som kommunestyret har bestemt. Reduserte rammer over 
flere år gir mindre fleksibilitet og det kan bli en utfordring å nå de mål som er satt for driften. 

Kuttene er gjort i grunnskole og ved HEVO, vi opprettholder driften på Kulturskolen og 
Ungdomsklubbene på samme nivå som 2018. 

Note 7 Enhet Barnehagene  

Enheten har hatt en økning av budsjettet fra 2018 til 2019 som følge av endring i barnehageloven med 
helårsvirkning i 2019. Endringen omfattet økt krav til pedagogisk bemanning, som igjen førte til økte 
lønnsutgifter uten å øke antall årsverk. Videre har det vært en økning av enhetens ramme i tråd med 
økning av det kommunale tilskuddet til privat barnehage. 

Enhet barnehage består av 6 kommunale barnehager, enhetsleder, en logoped, en spesialpedagog og 
en merkantil ressurs. Utgangspunkt for budsjettet 2019 er driftsnivået pr 01.01.2018. 

Årsverksutvikling: 

140 Barnehage Dato 01.01.2018 Note 

Årsverk  01.01.2018 61,3   

Interne overføringer   0 1 

Reduksjon   -1,3 2 

Økning   0,7 3 

Årsverk  01.01.2019 60,7   

  

Note 1: 

Note 2: Enhet barnehage hadde en reduksjon i årsverk på 1,3 som følge av mindre antall barn i 
barnehagene, funksjon 201. 

Note 3: Enhet barnehage hadde en økning i årsverk på 0,7 som følge av et barn med enkelt vedtak etter 
sakkyndig vurdering, hjemlet i Barnehageloven §17, funksjon 211. 



 
Side 68 

V1.2 

Tiltak innenfor rammene 

Innenfor Enheten sin tildelte budsjettramme, er 2,1 årsverk knyttet mot finansering av 
spesialpedagogiske tiltak, hjemlet i barnehageloven §17. Disse vedtaket er fattet på bakgrunn av 
sakkyndig vurdering og tilrådning fra PPT Rana. 

I tillegg er det i rammene lagt inn økt forventet inntektstap i foreldrebetalingen som følge av redusert 
foreldrebetaling og gratis kjernetid. Totalt beløp er 400 000,- i tapt inntekt.  

Valgte driftstiltak 

I rådmannens forslag til budsjett har enheten har fått rammeøkning som følge av økt kommunalt tilskudd 
til privat barnehage, ihht. tiltak 052 NBD (A) 140 Tilskudd privat barnehage. Dette tiltaket er delvis 
finansiert innenfor egne rammer men er fullfinansiert i rådmannens forslag med kr 932 596,- 

Valgte tiltak for å balansere budsjettet 

Under tiltak for å balansere budsjettet er det lagt inn et effektiviseringstiltak knyttet mot organisering av 
drift for spesialpedagogiske tiltak, funksjon 211. Tiltaket inneholder innsparing i forhold til lønnsmidler 
samt en innsparing knyttet mot materiell/spesialpedagogisk utstyr. Deler av tiltaket får 5/12 effekt mens 
resten får helårseffekt i 2019. En konsekvens at denne effektiviseringen, vil være at eventuelt nye behov 
som oppstår i 2019, knyttet mot spesialpedagogiske tiltak, må enheten få budsjettregulert i 2019. 

I gjeldende økonomiplan NBD (B) Samlokalisering av barnehagetilbudet I Korgen: 

«Det er også lagt inn et balanseringstiltak med virkning fra 2021. Ved en samlokalisering av 
barnehagetilbudet i Korgen, vil enheten oppnå en innsparing på driften som er stipulert til kr 718 000,- 
Dette omfatter bl.a. mer fleksibel bruk av personal, mindre vikar innleie/ansatte, mindre behov for 
inventar/utstyr/arbeidsmateriell, trenger ikke dobbelt av alt”. Dersom det ikke blir fullfinansiert ny 
barnehage i Korgen i løpet av 2021, må disse midlene budsjetteres inn i rammene til enhet barnehage 
igjen.  
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Note 8 Enhet Teknisk 

 

Årsverksutvikling: 

 

  

Note 1 Interne overføringer 

Hjemmehjelp og renhold er overført til TEK, rammene økt med kr. 2 309 383. I praksis betyr dette at 5,1 
årsverk overføres TEK. Omsorgs rammer reduseres tilsvarende 

Note 2 Reduksjon 

Her holdes det stillinger vakante hele eller deler av året for å klare å komme inn i rammen i 2019. 
Stillinger for totalt 2 262 516 holdes vakant i 2019 og kun ved særskilt behov skal det leies inn folk. Det 
dreier seg om stillinger på renhold, elektriker, rådgiver og avdelingsleder. Det gjøres oppmerksom på at 
det er noen permisjoner (1 år) som er gitt i noen av stillingene. 

Note 3 Økning 

Økningen er på ca. 1,3 årsverk, men man har fått overført oppgaver for en økning på 5,1 årsverk. 

Tjenesteproduksjon (endringer) 

Hjemmehjelp er overflyttet fra omsorg til TEK for å se om det kan være synergier man drar nytte av 
mellom renhold og hjemmehjelp. Det skal etableres ordninger for å kunne øke inntektene på TEK’s 
tjenester og Arealer. I budsjettet er det lagt opp til at TEK skal øke inntektene med 300 000,-  

Finansiering  

TEK har et bevilgningsbehov på følgende: 

 

 

 

 

 

160 TEKNISK
BRUKT RAMME (KJB ARENA) 47 627 234 47 627 234 47 627 234 47 627 234
PLANRAMME 45 442 000 42 672 000 41 818 000 41 830 000
AVVIK (merforbruk) 2 185 234 4 955 234 5 809 234 5 797 234
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I 2019 klarer vi å balansere ramma fordi mange er ute i permisjoner og at noen har gått av med pensjon. 
I tillegg er det kuttet 1,5 millioner i vedlikehold av vei og 1,5 millioner i vedlikehold av bygg for å dekke 
inn den fortsatte høye strømprisen vi har. Rådmannen har tidligere sagt at vedlikeholdet på både vei og 
bygg må økes, og dette vil forsterkes ytterligere. 

I økonomiplanperioden ser vi at omstillingsbehovet til tekniske tjenester nærmer seg 6 millioner årlig.  

Ekstern finansiering 
 
Teknisk har tilskuddordninger som dekker jobben vi har med Veterinærvakt, Vilt og en god del av 
tjenestene er gebyrfinansiert. Det er selvkostprinsippet som skal gjelde for vann, avløp, feiing, byggesak, 
private planer og matrikkel/oppmåling. 
 
Det ble fra enheten foreslått å engasjere en arealplanlegger i et 2-årig prosjektengasjement for å få 
fortgang i arealplaner og etablering av tomter. Dette ble foreslått finansiert av fond, men tiltaket ble ikke 
valgt av rådmannen. Det er for øvrig ikke lagt opp til bruk av fond i driftsbudsjettet, mens det på Vann og 
Avløp er lagt opp til å tømme fondene i tillegg til en høy avgiftsøkning for å dekke de økte 
driftskostnadene der. De økte driftskostnadene kommer av de store investeringene som er gjort her. 
 

Note 9 Helse og Velferd  

Utgangspunktet for dette forslaget er årsbudsjettet 2018. 

Det er i budsjettet tatt høyde for prisvekst og inntektsvekst, samt lønnsvekst fra lønnsforhandlinger 2017.  

Årsverksutvikling: 

171 Helse og velferd Dato årsverk Note 

Årsverk  1/1/2018 38   

Interne overføringer     1 

Reduksjon   -0,75 2 

Økning   7,7 3 

Årsverk 1/1/2019 45   

  

Note 1 

Det er ingen interne overføringer av årsverk som berører Helse og velferd. 

Note 2 

Reduksjonen på 0,75 årsverk er som følge av opphør i bosetting av flyktninger. 

Note 3 

I rammen er det innarbeidet stilling til kommunepsykolog, prosjektleder for implementering av Familiens 
møte, og økonomisk rådgiver, i tråd med økonomiplan 2018-2021. Tiltakene ansees fremdeles som 
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nødvendig for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Kommunepsykolog er lovpålagt for alle 
kommuner fra 2020. 

Konsekvensjustert budsjett for 2019 inkluderer følgende driftstiltak som har betydning for årsverk i 
enheten;  

044: NBD (N) 171 FASTE ANSETTELSER I STØTTEKONTAKTORDNINGEN 

Pr i dag har Hemnes kommune oppdragsavtaler med et titalls personer som fungerer som 
støttekontakter. Tiltaket har som mål å avslutte disse avtalene, for så å ansette noen få personer i faste 
stillinger. Tiltaket gir økning på 1,5 årsverk, men gir ikke økte lønnskostnader. 

045: NBD (B) 171 OMGJØRING AV HJEMMEL PRIVAT FYSIOTERAPEUT TIL FASTLØNN 

Tiltaket omgjør hjemmel for privatpraktiserende fysioterapeut til ansettelse av kommunal fysioterapeut. 
Tiltaket har en budsjettbalanserende effekt, fordi tilskuddsordninger gjør det rimeligere for kommunen å 
ha egen fysioterapeut fremfor driftstilskudd til privat. Tiltaket gir økning på ett årsverk. 

047: NBD (N) 171 EGENFINANSIERING AV TRYGGE BARN, PSYKISK HELSE I BARNESKOLEN 

Tiltaket overfører prosjektet «Trygge barn – Psykisk helse i skolen» til ordinær drift, etter utløp av statlig 
tilskudd. Tiltaket er en varig styrkning av skolehelsetjenesten med ett årsverk. Prosjektet har hatt som 
mål å lære elever i 2. og 4. klasse om psykisk helse og hvordan håndtere egne følelser, og er blitt et godt 
eksempel for hvordan forebyggende arbeid blant barn og unge kan gjennomføres. Bieffekter har vært 
økt kunnskap blant lærere om formidling av temaene og lavere terskel blant elever til å oppsøke 
skolehelsesøster. 

050: NBD (B) 171 FRIGJØRING AV MIDLER FRA KJØP AV PRIVATE TJENESTER TIL EGEN 
TJENESTEPRODUKSJON 

Tiltaket omprioriterer midler til kjøp av private tjenester til opprettelse av to årsverk som kan gjennomføre 
tiltak for barnevernet, men også være tilgjengelig for andre (helsetjenester, skole, barnehage m.m). 
Tiltaket forventes å gi besparelse over tid og anses å være nødvendig for å reversere den økende 
kostnadsutviklingen i barnevernet. Det er et overordnet økonomisk mål å redusere gjennomsnittsutgifter 
for barnevernstiltak i Hemnes kommune til fylkesgjennomsnittet i Nordland. 

Endring i tjenesteproduksjon 

I tillegg til ovennevnte driftstiltak, tar konsekvensjustert budsjett høyde for økte lisensutgifter for nødnett, 
beredskap i barnevernet utover kontortid, og omdisponering av midler innenfor enhetens ramme for 
opprettelse av stilling som sektorleder for helsetjenestene. For mer inngående informasjon, se 
tiltaksdokumentet. 

Finansieringsbehov 

Tjenestetiltakene håndteres delvis innenfor tildelt ramme, og delvis med bevilgning utover rammen.  

Ekstern finansiering 

I budsjettet er det tatt høyde for tilskudd for 35 flyktninger med integreringstilskudd til sammen kr 4 064 
400. Det er disponert fond kr 1 000 000 i budsjettet, avsatt fra tidligere års overskudd i 
flyktningetjenesten.  

Kontinuerlig forbedring: 
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Budsjettet for 2019 er i balanse. I resten av økonomiplanperioden er det store utfordringer med å 
tilpasse driftsnivået til rammene. Kravene til kommunene innenfor helsetjenester, barnevern og arbeids- 
og velferdstjenester øker, og omstilling er nødvendig for å dempe kostnadsutviklingen i årene som 
kommer. 

Flere trender gir økte behov i enheten; 

-Flere med livsstilssykdommer 

-Økte somatiske lidelser som følge av en aldrende befolkning 

-Økte psykiske lidelser blant den yngre delen av befolkningen 

-Økte krav til kommunen om folkehelse- og forebyggende arbeid 

Bedring av oppvekstvilkår for barn og unge er et sentralt fokusområde i kommunen. Ungdata-resultater i 
to omganger med 3 års mellomrom har gitt bedre innsikt i ungdommenes hverdag og helse. Resultater 
på de aller fleste områder er oppsiktsvekkende og roper et varsko. 

Enheten forsøker å utnytte eksterne tilskuddsordninger så langt det lar seg gjøre for å finansiere 
omstillingsarbeidet og prøve ut nye arbeidsmetoder. 

Den største utfordringen er å avse nok ressurser til det forebyggende arbeidet, samtidig som lovpålagte 
tjenester av mer “reparerende” art leveres til en stadig eldre befolkning. 

Note 10 Omsorgstjenesten 

Utgangspunktet for dette forslaget er årsbudsjettet 2018. 

Uspesifisert rammekutt og delfinansiert tiltak i årsbudsjett 2018 på til sammen kr 1.699.700 er erstattet 
med redusert drift. Det er i budsjettet tatt høyde for prisvekst og inntektsvekst, samt lønnsvekst fra 
lønnsforhandlinger 2017. Enhetens KJB er 1.535.740 under rammene. Ved finansiering av alle tiltakene 
innenfor egne rammer, vil budsjettet være i balanse. Dette mener vi er et resultat av det møysommelige 
forbedringsarbeidet som har pågått i mange år, spesielt siden 2013 (Bærekraftig utvikling). 

 

Årsverksutvikling: 

190 Omsorg Dato årsverk Note 

Årsverk  1/1/2018 179.53  

Interne overføringer  -5.10 1 

Reduksjon  -5.03 2 

Økning  4,21 3 

Årsverk 1/1/2019 173,61  

 

Dette utgjør en effektivisering på 9,24 årsverk. 
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Note 1 

Hjemmehjelp og renhold er overført til TEK, rammene redusert med kr. 2 309 383. I praksis betyr dette at 
5,1 årsverk overføres TEK. TEKs rammer økes tilsvarende. 

Note 2 

Det reelle nedtaket gjelder 2,55 å.v. på Hemnesberget omsorgssenter, bemannede boliger, og er en 
konsekvens av stenging av avdeling. Videre 0,6 å.v. hjemmehjelp i Korgen, og 0,58 å.v. brukerstyrt 
personlig assistent. Til slutt 1,3 å.v. i Miljøtjenesten som en konsekvens av en bruker mindre, og 
sammenslåing av to bofellesskap og overgang til langvakter på helg.  

Sammenslåing av to bofellesskap førte til en reduksjon på 8 hjemler/personer, og en økning i 
gjennomsnittsstørrelsen i avdelingen fra 0,56 til 0,65, selv om det samtidig ble redusert med 1,3 årsverk. 

Note 3 

Se tiltak 1-3 under. 

Endring i tjenesteproduksjon 

Enheten har 4 driftstiltak:   

1. Ny ressurskrevende bruker. Økning på 1,0 å.v. Netto økning kr. 247 171 pr. år. Kan finansieres 
innenfor rammene (009 NBD (A) 190). 

2. Barnebolig (institusjon) etableres fram til august 2019. Økning på 0,8 å.v. Økte kostnader på kr 632 
569 for 8 måneders drift i 2019. Kan finansieres innenfor rammene (010 NBD (A) 190). 

3. Ny forskrift for private avlastere fører til en utgiftsøkning på kr 212 000/år. Tidligere hadde disse 
avlasterne oppdragsavtaler, nå er kravet at de skal ansettes. Det må derfor opprettes 2,41 nye årsverk. 
Kostnadene i dette tiltaket er beregnet ut fra statens minimumssatser. Dette er tatt inn i budsjettet for 
2019. Må opprettes 2,41 nye årsverk.  (008 NBD (PUF) 190). Vil komme en egen sak til behandling. 
Finansieres innenfor enhetens rammer. 

4. Midlertidig avstenging av bolig-åtter. Effekten for omsorg er tatt høyde for i budsjettet, og er en av 
flere tiltak for å tilpasse driften til rammene. Effekten for TEK håndteres ved at omsorgs rammer 
reduseres med 656 000, og TEKs rammer økes med samme beløp (007 NBD (B) 190). 

I årsbudsjett 2019 er det tatt høyde for normal drift på dagrehabiliteringene igjen, etter redusert drift i 
inneværende år. Det er også budsjettert med ledsagermidler for utviklingshemmede. 

Finansieringsbehov 

Tjenestetiltakene håndteres innenfor tildelte rammer. Ingen behov for finansiering ut over rammene. 

Ekstern finansiering 

I budsjettforslaget er det tatt høyde for tilskudd for 12 ressurskrevende brukere. Det er ikke disponert 
fond i budsjettet. 

Kontinuerlig forbedring: 

Den demografiske utviklingen vil bety store utfordringer for kommunen. Det vil i kommende 20 år bli 
betydelig flere eldre og samtidig færre i arbeidsfør alder. 
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 Rekrutteringsbehovet er stort allerede, og vil øke i takt med den demografiske utviklingen. 
Omsorgstjenesten må omstille seg, jobbe smartere og utnytte arbeidskraft og ressurser best mulig. En 
viktig del av dette er overgang til digitale løsninger og teknologi.  

Prosessene det har vært jobbet med i 2018, vil bli videreført i 2019. Det betyr konkret: 

Arbeidet med å fremme en heltidskultur fortsetter. Alle avdelinger skal gjennom de samme øvelsene. 

Kompetanse og rekruttering skal stå i fokus. 

Prosessen med å modellere og effektivisere tjenestene fortsetter, først ut er hjemmetjenesten. 

Arbeidet med å redusere sykefraværet skal fortsette 

Digitalisering av arbeidsoppgaver, og innføring av bruk av velferdsteknologi fortsetter. Både i samarbeid 
med Grane, Hattfjelldal og Vefsn, og i Hemnes kommune internt. 

Det forventes at disse prosessene skal føre til mer effektiv drift av omsorgstjenesten, både på kort og på 
lang sikt. Overgang til digitale løsninger vil medføre betydelige investeringskostnader, som det vil ta lang 
tid å klare å forsvare med reduserte driftsutgifter.  

Evalueringen som er gjort av omsorgtjenesten, gir enheten det beste utgangspunkt for arbeidet videre. 
Den sier helt klart hvor skoen trykker, og hvilke forbedringsmuligheter som er. Den sier også at de 
forbedringsprosessene som er i gang, er de riktige.  

Note 11 Villmarksnett  

Hemnes og Hattfjelldal kommune drifter fibernett i kommunene.  Hemnes kommune fører regnskap og 
har daglig leder. Etterhvert som fibernettet er satt i drift vil Villmarksnett få flere bedrifts og privatkunder.  
I løpet av budsjettåret forventer vi at antallet kunder øker med 100 til 383. Refusjoner mellom kommunen 
er innarbeidet i budsjett med fordelingsnøkkel 60% Hattfjelldal og Hemnes 40%. 

Eventuelle overskudd og underskudd fordeles i henhold til antallet kunder i hver kommune.  
Fordelingsnøkkelen vil derfor endres over tid.  
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5 Budsjettskjema investeringer 
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Det henvises til tiltaksdokumentet for beskrivelser av de enkelte investeringene. 
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Budsjettskjema 2A 
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6 Tilskuddsordninger 

 

Kapittel 6 Tilskuddsordninger 2019
Rådmannens forslag

Tilskudd fra Hemnes kommune 2018 2019
Politiske partier 78 200 80 000
Tilskudd fra folkehelse til organisasjoner og lag 18 000 23 000
Bygdeutvalg 160 000 160 000
Velferdsmidler 30 000 30 000
Tilskudd Radio Korgen 75 000 75 000
Frivillighetssentralen 609 000 631 900
Kirken 3 488 400 3 586 000
Trossamfunn 130 000 133 000
Ungjobb 300 000 300 000
Turistinformasjon 51 000 51 000
HASVO 1 555 300 1 600 000
Tilskudd bedrift 150 000 150 000
Driftstilskudd PPT Rana (3) 1 475 407 1 475 400
Tilskudd til kurs/kompetanse 380 000 636 031
Ungdomsklubbene 90 000 90 000
Private barnehager 2 014 007 3 378 141
Idrettslag, drift 275 000 355 000
Idrettsanlegg (kulturformål) 180 000 180 000
Idrettsanlegg (kommunal andel priv.spillemidl.anlegg) 0 0
Idrettsanlegg (hall Bjerka.m.m) 90 000 90 000
Festivaler/sommerfestuker 111 000 111 000
Kulturpris 5 000 0
Øvrige kulturformål 33 000 33 000
Skolemusikk 44 000 44 000
Barne- og ungdomsforeninger 15 100 15 100
17.mai 40 000 40 000
Kulturformål ungdom (ungdomsrådet) 89 000 89 000
Kulturpris – ungdomsråd 5 000 0
Private veger (1) 200 000 200 000
Norsk Landbruksrådgivning 114 500 114 500
Robust landbruk 200 000 200 000
Jordbruksfondets rentemidler 21 800 21 800
Helgeland landbrukstjenester (landbruksvikar) 160 000 160 000
Fiske- og viltforvaltningen 12 800 12 800
Rovviltpremier 2 100 2 100
Krisesenter 580 000 620 000
Mental Helse 77 000 90 000
Norsk pasientskadeerstatning 273 500 273 500
Til sammen 13 203 114 15 051 272
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Tilskudd til Hemnes kommune
Tilskuddene er innarbeidet i rammene til enhetene
Rentekompensasjon – investering i grunnskolene 231 000 186 000
Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger/sykehjem 1 538 000 1 490 000
Rentekompensasjon kirke 110 000 58 000
Ressurskrevende brukere* 10 171 339 9 499 785
Refusjon veterinærvakt 740 000 740 000
Tilskudd til bosetting av flyktninger (integreringstilskudd) 7 005 000 4 064 400
Refusjon kommunal fysioterapeut 385 040 290 040
Til sammen

*forutsatt 80 % av lønnsutgifter over innslagspunktet
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7 Fond 
Alle tall hele 1000

OPPSTILLINGEN VISER BUDSJETTERT BRUK AV OG AVSETNING TIL FOND I ØKONOMIPLANPERIODEN 2019-2022
DISPOSISJONSFOND

FONDNR FONDNAVN 31.12.18 BRUK AVSATT 31.12 BRUK AVSATT 31.12 BRUK AVSATT 31.12 BRUK AVSATT 31.12
25699001 DISPOSISJONSFOND 1 0 0 0
25699001 DISPOSISJONSFOND 1 65
25699001 DISPOSISJONSFOND 1 18 333 0 65 18 398 0 0 18 398 0 0 18 398 0 0 18 398

25699085 NAV INTEGRERINGSTILSKUDD 0
25699085 NAV INTEGRERINGSTILSKUDD Helse 1 602 -1 000 0 602 -600 0 2 0 0 2 0 2

19 935 -1 000 65 19 000 -600 0 18 400 0 0 18 400 0 0 18 400
Alle tall hele 1000

OPPSTILLINGEN VISER BUDSJETTERT BRUK AV OG AVSETNING TIL FOND I ØKONOMIPLANPERIODEN 2018-2021
BUNDNE DRIFTSFOND

FONDNR FONDNAVN 31.12.18 BRUK AVSATT 31.12 BRUK AVSATT 31.12 BRUK AVSATT 31.12 BRUK AVSATT 31.12
25699981 KONSESJONSAVGIFTSFOND 1840 Skatt 10 703 -10 703 10 703 10 703 -10 703 10 703 10 703 -10 703 10 703 10 703 -10 703 10 703 10 703

25199001 OPPHJELP FISKE/FANGST 6330 Tekn 207 0 23 230 0 23 253 0 23 275 0 23 298

25199010 SKOLEHELSEPROSJEKT 7133 Helse 352 -300 0 52 0 23 75 0 23 97 0 23 120

25199040 VILTFOND 6331 Tekn 27 0 37 64 0 37 101 0 37 137 0 37 174

25199914 DRIFTSFOND VANNVERK 6050 Tekn 3 036 -2 021 0 1 015 -876 0 139 -140 63 62 -140 663 585

25199915 DRIFTSFOND AVLØPSANLEGG 6060 Tekn 6 234 -3 162 0 3 072 -2 097 0 975 -1 097 0 -122 0 103 -19

25199005 LANDRBRUKSFONDETS RENTEM 6308 Tekn 535 -22 22 535 -22 22 535 -22 22 535 -22 22 535

25199060 KOMP.STATKRAFT 2013 1212 Adm -255
25199060 KOMP.STATKRAFT 2013 2 332 -255 0 2 077 0 0 2 077 0 0 2 077 0 0 2 077

23 427 -16 463 10 785 17 748 -13 698 10 807 14 857 -11 962 10 870 13 766 -10 865 11 573 14 474

STED

B2019 B2020 B2021 B2022
STED

B2019 B2020 B2021 B2022
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8 Vedlegg: 

8.1 Tiltak for å oppfylle kommunale planer som er vedtatt 

Tiltak for å oppfylle kommunale planer som er vedtatt eller oppdatert i 2018, listes i eget vedlegg til økonomiplanen. 

No Kommunal plan Tiltak 

1 Plan for kriseledelse Ingen 

2 Plan for fyskisk aktivitet og naturopplevelse Ingen 

3 Plan for habilitering og rehabilitering Innarbeidet i budsjett 2019 

4 Arealplan, detaljregulering Tømmerbakkmoen Ingen 

5 Arealplan, detaljregulering Leirområdet I og II Ingen 

6 Arealplan, snøskuterløyper i Hemnes Ingen 

7 Detaljregulering for Torget på Hemnesberget Ingen 

8 Detaljregulering for Lundliveienn 1-9 Ingen 

9 Kommuneplan for Digitalisering og IKT Innarbeidet i budsjett 2019 

8.2 Kommunale Gebyrer - Budsjett 2019



2019 2020 2021 2022 2023 2024

10,0 % 10,0 % 10,0 % 5,0 % 5,0 % -8,4 %

10,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 5,0 %

5,0 % 3,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -3,3 %

9,7 % 9,6 % 9,5 % 7,6 % 7,7 % -0,2 %

Hemnes kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-

tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å 

frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger 

på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til 

abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd 

som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd 

som stammer fra 2014 i sin helhet være disponert innen 2019.

Kommunale gebyrer - Budsjett 2019

Dette forslaget til gebyrsatser for 2019 er utarbeidet i samarbeid med EnviDan Momentum AS. Hemnes kommune benytter selvkostmodellen 

Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske 

kommuner og selskap. EnviDan Momentum AS har 15 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet 

til selvkost.

Fra 2018 til 2019 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 10 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for vann 

øker med 10 %, mens gebyret for feiing øker med 5 %. I perioden 2017 til 2022 øker samlet gebyr med kr 4 940,- , fra kr 10 260,- i 

2017 til kr 15 200,- i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 8 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vann 

og avløp basert på et årlig målt forbruk på 120 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Total endring

Utfordringer med selvkostbudsjettet

Generelle forutsetninger

Gebyrutvikling vann, avløp og feiing.

Årlig gebyrendring

fra året før
Vann

Avløp

Feiing

Kalkylerenten er for 2019 anslått å være 2,34 %. Lønnsvekst fra 2018 til 2019 er satt til 2,60 % mens generell prisvekst er satt til 2,50 

%. Budsjettet er utarbeidet den 12. september 2018. Tallene for 2017 er etterkalkyle, tallene for 2018 er prognostiserte verdier og ikke 

tall fra budsjettet. Tallene for 2019 til 2022 er budsjett/økonomiplan.  Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder 

henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Det er en rekke faktorer som Hemnes kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste 

faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter 

(kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er 

utfordrende å treffe med budsjettet.

3 864 4 058 4 463 4 910 5 401 5 671

5 734 6 021
6 621
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

kr 1 893 kr 1 988 kr 2 186 kr 2 405 kr 2 645 kr 2 778

5 % 10 % 10 % 10 % 5 %

kr 16,43 kr 17,25 kr 18,98 kr 20,88 kr 22,96 kr 24,11

5 % 10 % 10 % 10 % 5 %

kr 3 864 kr 4 058 kr 4 463 kr 4 910 kr 5 401 kr 5 671

5 % 10 % 10 % 10 % 5 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
2 272 042 2 180 000 2 236 680 2 294 834 2 354 499 2 415 716 45 %

1 182 920 1 124 000 1 152 100 1 180 903 1 210 425 1 240 686 23 %

1 663 643 1 534 000 1 572 350 1 611 659 1 651 950 1 693 249 32 %

3 263 0 0 0 0 0 0 %

5 121 868 4 838 000 4 961 130 5 087 395 5 216 875 5 349 651 100 %

Årlig endring -6 % 3 % 3 % 3 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
2 481 678 2 573 907 2 566 357 2 554 387 2 319 219 2 110 402 61 %

0 0 83 677 319 927 474 927 549 927 6 %

1 054 739 1 230 522 1 170 382 1 110 468 1 053 447 1 001 621 28 %

0 36 879 155 265 269 297 331 368 354 477 5 %

3 536 417 3 841 308 3 975 680 4 254 079 4 178 961 4 016 427 100 %

Årlig endring 9 % 3 % 7 % -2 % -4 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
386 378 396 423 406 730 417 305 428 155 439 287 100 %

1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 0 0 %

95 88 63 38 13 0 0 %

387 542 397 580 407 862 418 412 429 237 439 287 100 %

Årlig endring 3 % 3 % 3 % 3 % 2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
6 562 222 7 041 583 7 651 590 8 457 177 9 348 594 9 863 000 98 %

0 225 576 150 384 150 384 150 384 150 384 2 %

6 562 222 7 267 159 7 801 974 8 607 561 9 498 978 10 013 384 100 %

Årlig endring 11 % 7 % 10 % 10 % 5 %

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 4,8 millioner kr til 5,0 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 

driftsutgiftene med 0,2 millioner kr, fra 5,1 millioner kr i 2017 til 5,3 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 

1 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 45 % av de totale driftsutgiftene. 

Abonnementsgebyr (kr/abonnent)

Årlig endring

Forbruksgebyr (kr/m3)

Årlig endring

Årsgebyr inklusiv mva.

Årlig endring

Vanngebyrsatser

I Hemnes kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 

38 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at vanngebyret øker med 10 % fra kr 4 058,- til kr 4 463,-. I perioden 

2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 1 808,-, hvorav kr 406,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en 

gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 8 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 3 864,- i 2017 til kr 5 671,- i 

2022. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig målt forbruk på 120 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 3 % fra 3,8 millioner kr til 4,0 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 

kapitalkostnadene med 0,5 millioner kr, fra 3,5 millioner kr i 2017 til 4,0 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

økning på 3 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 67 % av de totale kapitalkostnadene. 

Kapitalkostnader Vann

Avskrivningskostnad

Driftsutgifter Vann

Kapitalkostnader Vann

Indirekte kostnader Vann

Sum gebyrinntekter

Gebyrinntekter Vann

1640 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER - AVG.PLIKTIG

1641 TILKNYTNINGSGEBYRER - AVG.PLIKTIG

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 7 % fra 7,3 millioner kr til 7,8 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 

gebyrinntektene med 3,5 millioner kr, fra 6,6 millioner kr i 2017 til 10,0 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

økning på 9 %. Konto 1640 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER - AVG.PLIKTIG utgjør 98 % av de totale gebyrinntektene. 

Indirekte kostnader Vann

Indirekte driftsutgifter (netto)

Indirekte avskrivningskostnad

Indirekte kalkulatorisk rente

Sum indirekte kostnader

Driftsutgifter Vann

10** Lønn

11** Varer og tjenester

12** Varer og tjenester

13** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.

Sum driftsutgifter

Avskrivningskostnad fremtidige investeringer

Kalkulatorisk rente

Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer

Sum kapitalkostnader

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 0,40 millioner kr til 0,41 millioner kr. I perioden 2017 til 

2022 øker indirekte kostnader med 0,05 millioner kr, fra 0,39 millioner kr i 2017 til 0,44 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100 % av de totale indirekte kostnadene. 

Gebyrinntekter Vann

Vann - 2017 til 2022

Vanngebyrsatser



2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
-506 13 710 14 053 14 404 14 764 15 133 12 %

2 072 100 000 102 500 105 063 107 689 110 381 88 %

1 566 113 710 116 553 119 467 122 453 125 515 100 %

7161 % 2 % 3 % 2 % 2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

5 121 868 4 838 000 4 961 130 5 087 395 5 216 875 5 349 651 5 485 808

1 054 739 1 267 401 1 325 647 1 379 766 1 384 815 1 356 098 1 294 470

2 481 678 2 573 907 2 650 034 2 874 314 2 794 146 2 660 329 2 606 994

387 542 397 580 407 862 418 412 429 237 439 287 450 709

-1 566 -113 710 -116 553 -119 467 -122 453 -125 515 -128 652

-34 635 0 0 0 0 0 0

9 009 626 8 963 179 9 228 120 9 640 420 9 702 619 9 679 851 9 709 328

6 562 222 7 267 159 7 801 974 8 607 561 9 498 978 10 013 384 10 556 892

-2 447 404 -1 696 020 -1 426 146 -1 032 859 -203 641 333 533 847 564

73 % 81 % 85 % 89 % 98 % 103 % 109 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

5 547 652 3 185 862 1 544 548 137 859 -903 859 -1 131 033 -820 064

-2 447 404 -1 696 020 -1 426 146 -1 032 859 -203 641 333 533 847 564

85 614 54 706 19 457 -8 859 -23 533 -22 564 -9 273

3 185 862 1 544 548 137 859 -903 859 -1 131 033 -820 064 18 227

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022

kr 3 059 kr 3 213 kr 3 533 kr 3 886 kr 4 275 kr 4 702

5 % 10 % 10 % 10 % 10 %

kr 22,29 kr 23,40 kr 25,74 kr 28,31 kr 31,15 kr 34,25

5 % 10 % 10 % 10 % 10 %

kr 5 734 kr 6 021 kr 6 621 kr 7 284 kr 8 013 kr 8 812

5 % 10 % 10 % 10 % 10 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
1 941 990 2 058 600 2 112 124 2 167 039 2 223 382 2 281 190 44 %

1 440 486 1 426 000 1 461 650 1 498 191 1 535 646 1 574 037 30 %

1 175 075 1 224 000 1 254 600 1 285 965 1 318 114 1 351 067 26 %

3 262 0 0 0 0 0 0 %

4 560 813 4 708 600 4 828 374 4 951 195 5 077 142 5 206 294 100 %

Årlig endring 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
3 789 125 4 328 434 4 328 434 4 328 434 4 292 887 4 291 730 62 %

0 0 249 869 566 501 647 751 729 001 5 %

1 791 015 2 179 657 2 078 372 1 977 086 1 876 217 1 775 777 28 %

0 67 666 277 082 439 699 480 482 491 869 4 %

5 580 139 6 575 757 6 933 757 7 311 720 7 297 337 7 288 377 100 %

Årlig endring 18 % 5 % 5 % 0 % 0 %

Selvkostgrad i %

+/- Selvkostresultat

Selvkostresultat

Selvkostfond/fremførbart underskudd

Gebyrinntekter

Selvkostoppstilling Vann

Øvrige inntekter Vann

16** Øvrige salgsinntekter

17** Refusjoner

Øvrige inntekter Vann

Sum øvrige inntekter

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2 % fra 0,11 millioner kr til 0,12 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 

øvrige inntekter med 0,12 millioner kr, fra 0,00 millioner kr i 2017 til 0,13 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

økning på 140 %. 

Avløp - 2017 til 2022
Avløpgebyrsatser

I Hemnes kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 

40 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at avløpgebyret øker med 10 % fra kr 6 021,- til kr 6 621,-. I 

perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 3 078,-, hvorav kr 601,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til 

en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 9 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 5 734,- i 2017 til kr 8 812,- i 

2022. I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig målt forbruk på 120 kubikkmeter vann.  Gebyrsatsene er inkl. mva.

Avløpgebyrsatser

Abonnementsgebyr (kr/abonnent)

Årlig endring

Forbruksgebyr (kr/m3)

Årlig endring

Årsgebyr inklusiv mva.

Årlig endring

Driftsutgifter Avløp

Kapitalkostnader Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 4,7 millioner kr til 4,8 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 

driftsutgiftene med 0,6 millioner kr, fra 4,6 millioner kr i 2017 til 5,2 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 

3 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 44 % av de totale driftsutgiftene. 

Driftsutgifter Avløp

10** Lønn

11** Varer og tjenester

12** Varer og tjenester

13** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.

Sum driftsutgifter

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 5 % fra 6,6 millioner kr til 6,9 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 

kapitalkostnadene med 1,7 millioner kr, fra 5,6 millioner kr i 2017 til 7,3 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

økning på 5 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 67 % av de totale kapitalkostnadene. 

Kapitalkostnader Avløp

Avskrivningskostnad

Avskrivningskostnad fremtidige investeringer

Kalkulatorisk rente

Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer

Sum kapitalkostnader

Årlig endring

Selvkost dekningsgrad i %

 - Øvrige inntekter

Inngående balanse 01.01

Selvkostregnskap

Direkte driftsutgifter

Direkte kalkulatoriske rentekostnader

Direkte kalkulatoriske avskrivninger

Indirekte kostnader (drift og kapital)

+/- Andre inntekter og kostnader

Gebyrgrunnlag

+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd

Utgående balanse 31.12



2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
346 997 356 019 365 276 374 773 384 517 394 514 100 %

1 297 1 297 1 297 1 297 1 297 0 0 %

116 106 76 46 15 0 0 %

348 410 357 423 366 649 376 116 385 829 394 514 100 %

Årlig endring 3 % 3 % 3 % 3 % 2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
8 329 564 8 917 820 9 570 610 10 527 049 11 580 580 12 736 806 99 %

0 225 576 75 154 75 154 75 154 75 154 1 %

8 329 564 9 143 396 9 645 764 10 602 203 11 655 734 12 811 960 100 %

Årlig endring 10 % 5 % 10 % 10 % 10 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
59 728 47 566 0 0 0 0 100 %

59 728 47 566 0 0 0 0 100 %

Årlig endring -20 % -100 % 0 % 0 % 0 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

4 560 813 4 708 600 4 828 374 4 951 195 5 077 142 5 206 294 5 338 732

1 791 015 2 247 322 2 355 453 2 416 784 2 356 699 2 267 646 2 150 267

3 789 125 4 328 434 4 578 303 4 894 935 4 940 638 5 020 731 5 011 652

348 410 357 423 366 649 376 116 385 829 394 514 404 772

-59 728 -47 566 0 0 0 0 0

-41 551 0 0 0 0 0 0

10 388 084 11 594 214 12 128 779 12 639 030 12 760 308 12 889 185 12 905 423

8 329 564 9 143 396 9 645 764 10 602 203 11 655 734 12 811 960 14 083 495

-2 058 520 -2 450 818 -2 483 015 -2 036 828 -1 104 574 -77 225 1 178 071

80 % 79 % 80 % 84 % 91 % 99 % 109 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

6 702 404 4 756 212 2 388 015 -68 172 -2 130 426 -3 297 775 -3 453 071

-2 058 520 -2 450 818 -2 483 015 -2 036 828 -1 104 574 -77 225 1 178 071

112 328 82 621 26 828 -25 426 -62 775 -78 071 -67 018

4 756 212 2 388 015 -68 172 -2 130 426 -3 297 775 -3 453 071 -2 342 018

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022

kr 663 kr 663 kr 696 kr 717 kr 717 kr 717

0 % 5 % 3 % 0 % 0 %Årlig endring

Indirekte kostnader Avløp

Gebyrinntekter Avløp

Øvrige inntekter Avløp

Feiing - 2017 til 2022

Feiing - gebyrsatser

Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for feiing øker med 5 % fra kr 663,- til kr 696,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt 

øke med kr 54,-, hvorav kr 33,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 2 % i 

årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 663,- i 2017 til kr 717,- i 2022.  Gebyrsatsene er inkl. mva.

Indirekte driftsutgifter (netto)

Indirekte avskrivningskostnad

Indirekte kalkulatorisk rente

Sum indirekte kostnader

+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd

Selvkost dekningsgrad i %

Feiing - gebyrsatser

Gebyrinntekter

Selvkostresultat

Normalgebyr

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 5 % fra 9,1 millioner kr til 9,6 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 

gebyrinntektene med 4,5 millioner kr, fra 8,3 millioner kr i 2017 til 12,8 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

økning på 9 %. Konto 1640 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER - AVG.PLIKTIG utgjør 99 % av de totale gebyrinntektene. 

Gebyrinntekter Avløp

1640 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER - AVG.PLIKTIG

1624 TILKNYTNINGSGEBYR - AVGIFTSFRI

Sum gebyrinntekter

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 0,36 millioner kr til 0,37 millioner kr. I perioden 2017 til 

2022 øker indirekte kostnader med 0,05 millioner kr, fra 0,35 millioner kr i 2017 til 0,39 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100 % av de totale indirekte kostnadene. 

Indirekte kostnader Avløp

Selvkostoppstilling Avløp

Direkte kalkulatoriske rentekostnader

Direkte kalkulatoriske avskrivninger

Indirekte kostnader (drift og kapital)

 - Øvrige inntekter

Utgående balanse 31.12

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 100 % fra 47,6 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 

reduseres øvrige inntekter med 59,7 tusen kr, fra 59,7 tusen kr i 2017 til 0,0 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

reduksjon på 100 %. 

Øvrige inntekter Avløp

17** Refusjoner

Sum øvrige inntekter

Selvkostregnskap

Direkte driftsutgifter

+/- Andre inntekter og kostnader

Gebyrgrunnlag

Selvkostgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd
Inngående balanse 01.01

+/- Selvkostresultat



2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
620 520 691 000 708 966 727 399 746 311 765 716 57 %

143 899 120 000 123 000 126 075 129 227 132 458 10 %

150 005 150 005 153 755 157 599 161 539 165 577 13 %

0 0 369 000 378 225 387 681 397 373 20 %

914 423 961 005 1 354 721 1 389 298 1 424 758 1 461 123 100 %

Årlig endring 5 % 41 % 3 % 3 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
95 081 97 553 100 089 102 692 105 362 108 101 100 %

492 492 492 492 492 0 0 %

44 40 29 17 6 0 0 %

95 617 98 085 100 610 103 201 105 860 108 101 100 %

Årlig endring 3 % 3 % 3 % 3 % 2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
1 023 649 1 023 742 1 594 704 1 642 767 1 642 773 1 642 904 100 %

1 023 649 1 023 742 1 594 704 1 642 767 1 642 773 1 642 904 100 %

Årlig endring 0 % 56 % 3 % 0 % 0 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
0 8 040 0 0 0 0 100 %

0 8 040 0 0 0 0 100 %

Årlig endring 0 % -100 % 0 % 0 % 0 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

914 423 961 005 1 354 721 1 389 298 1 424 758 1 461 123 1 498 417

95 617 98 085 100 610 103 201 105 860 108 101 110 912

0 -8 040 0 0 0 0 0

-3 848 0 0 0 0 0 0

1 006 192 1 051 050 1 455 331 1 492 499 1 530 618 1 569 224 1 609 329

1 023 649 1 023 742 1 594 704 1 642 767 1 642 773 1 642 904 1 642 689

17 457 -27 308 139 373 150 268 112 155 73 680 33 360

102 % 97 % 110 % 110 % 107 % 105 % 102 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

-404 535 -394 915 -431 783 -300 884 -155 899 -46 080 27 383

17 457 -27 308 139 372 150 268 112 155 73 679 33 360

-7 837 -9 561 -8 473 -5 283 -2 336 -216 1 031

-394 915 -431 783 -300 884 -155 899 -46 080 27 383 61 774

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Selvkost dekningsgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd
Inngående balanse 01.01

+/- Selvkostresultat

+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd

Utgående balanse 31.12

Selvkostgrad i %

Indirekte kostnader (drift og kapital)

 - Øvrige inntekter

Gebyrinntekter

+/- Andre inntekter og kostnader

Gebyrgrunnlag

Selvkostresultat

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 100 % fra 8,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 

reduseres øvrige inntekter med 0,0 tusen kr, fra 0,0 tusen kr i 2017 til 0,0 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

reduksjon på 0 %. 

Øvrige inntekter Feiing

17** Refusjoner

Sum øvrige inntekter

Selvkostoppstilling Feiing

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 56 % fra 1,0 millioner kr til 1,6 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 

gebyrinntektene med 0,6 millioner kr, fra 1,0 millioner kr i 2017 til 1,6 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 

på 10 %. Konto 1640 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER - AVG.PLIKTIG utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene. 

Gebyrinntekter Feiing

1640 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER - AVG.PLIKTIG

Sum gebyrinntekter

Øvrige inntekter Feiing

Indirekte kostnader Feiing

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 0,10 millioner kr til 0,10 millioner kr. I perioden 2017 til 

2022 øker indirekte kostnader med 0,01 millioner kr, fra 0,10 millioner kr i 2017 til 0,11 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100 % av de totale indirekte kostnadene. 

Indirekte kostnader Feiing

Indirekte driftsutgifter (netto)

Indirekte avskrivningskostnad

Indirekte kalkulatorisk rente

Sum indirekte kostnader

Gebyrinntekter Feiing

Driftsutgifter Feiing

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 41 % fra 1,0 millioner kr til 1,4 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 

driftsutgiftene med 0,5 millioner kr, fra 0,9 millioner kr i 2017 til 1,5 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 

10 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 57 % av de totale driftsutgiftene. 

Driftsutgifter Feiing

10** Lønn

11** Varer og tjenester

12** Varer og tjenester

15** Finansutgifter /Aktivitetsendring

Sum driftsutgifter

Selvkostregnskap
Direkte driftsutgifter
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