ØKONOMIPLAN
MED INVESTERINGSBUDSJETT 2019-2022
RØDØY KOMMUNE

INNLEDNING
Økonomiplanen er handlingsplanen som skal følger opp de utfordringene og satsingsområdene som blir
utpekt i kommuneplanens samfunnsdel. Når kommuneplanens samfunnsdel ferdigstilles, blir den årlige
rulleringen av økonomiplanen viktig styringsverktøy.
Kommunestyret har bedt om at økonomiplanen vedtas årlig før behandlingen av kommende års driftsbudsjett.
Dette gjøres for første gang nå for økonomiplanperioden 2019‐2022. For 2020‐2023 tar en sikte på å legge frem
sak første halvår i 2019.
For å sikre kommunens økonomiske handlingsrom er det nødvendig å styre etter handlingsregler eller mål for
drift og investeringer.





Netto driftsresultat for kommunesektoren burde ligge 1,75 %.
Egenfinansieringsgraden bør økes, og tilskuddsordninger utnyttes der de finnes.
Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå.
Bruk av fond bør begrenses til bruk av avkastningen.

FORPLIKTENDE PLAN
I økonomiplanen her synliggjøres behov for å gjøre omfattende strukturelle endringer i driften for å nå et netto
driftsresultat på 1,75 % som vedtatt av kommunestyret. Innsparingsbehovet er nå på ca. kr 18 mill. årlig i
slutten av fireårsperioden. Det vil ikke være midler i disposisjonsfond for å dekke fire års underskudd med den
driften en legger opp til i dag, tross inntekter fra havbruksfondet. Desentralisering av tjenestetilbud er en villet
politikk, men en må kunne finansiere driften.
Den negative økonomiske trenden bekreftes av fremlagte analyse «I ROBEKs forgård – egenvurdering» som ble
lagt frem for fjerde gang i forbindelse med årsregnskapet for 2017. Vurderingen viser at nøkkeltall for både
driftsmarginer og driftsmidler er på kritisk nivå eller på grensen til kritisk nivå, og at endringer er helt
nødvendige.
I lys av stadig sviktende inntekter og økte kostnader har kommunestyret vedtatt å starte arbeidet med en
forpliktende plan, etter den modellen som anbefales bruk for ROBEK‐kommuner. Hensikten var å gjenvinne
økonomiske kontroll, ved god økonomistyring og å få balanse mellom inntekter og utgifter.
Til arbeidet med forpliktende plan har kommunestyret nedsatt formannskapet som arbeidsgruppe. Det har
også vedtatt at en skal ha som hovedmål å oppnå 1,75 % driftsresultat, og at netto lånegjeld ikke skal overstige
100 %.
Formannskapet hadde tre heldags arbeidsmøter høsten 2017. Det ble gjennomgått konkrete tiltak for å få
økonomisk balanse, og de ble prioritert i forhold til om de var både politisk og praktisk gjennomføre. Tiltakene
ble delt i kategorier på hva som kan tas inn i driftsbudsjett umiddelbart, hva som bør utredes nærmere og hva
som ikke er gjennomførbart.
Kommunestyret vedtok flere av tiltakene, og innarbeidet dem i budsjettet for 2018. Blant annet at
informasjonsmateriell som Rødøy‐løva og brosjyrer skulle opphøre, økning av kommunale avgifter og husleie,
stimuleringstiltak bolig skulle opphøre.
I løpet av 2018 har flere av tiltakene blitt reversert, slik som å legge ungdomstrinnet på Gjerøy skole til Rødøy
skole, og de innarbeidete besparelsene på feriestenging av SFO og barnehage. Enkelte tiltak har ikke nådd full
effekt enda, slik at kommunestyret igjen har økt rammen gjennom budsjettreguleringer. Dette gjelder blant
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annet reduksjon i potten skyss av helsepersonell deler av året, næringskonsulent som opphører først ved
årsslutt, organisering av omsorgs‐ og helsetjenesten.
Arbeidet om forpliktende plan eller tiltak så langt ikke blitt tatt opp igjen i 2018. Det anbefales å ta det opp
igjen, og at formen vurderes for forsterking.
Det er planlagt at arbeidet med økonomiplan 2020‐2023 tas opp våren 2019. Hensikten er å følge
fylkesmannens anbefalinger om å vedta ny økonomiplan årlig, før arbeidet med driftsbudsjett for neste
kalenderår igangsettes. Til dette arbeidet kreves engasjement og innsats, også politisk.
TILTAK OG INNSPARINGER
Å øke inntektsnivået for en kommune er krevende, og vil måtte belaste innbyggere og næringsdrivende. Det vil
ha marginalt potensiale, men er likevel viktig.
For å bedre driftsresultatet i nødvendig omfang må også kostnadsnivået ned. Det vil ikke være tilstrekkelig med
nøysomhet eller generell sparing alene – det har en forsøkt i mange år uten å oppnå nødvendig sparing. For å
få ned kostnadsnivået vesentlig må en samle ressursene om drift av færre og mer rasjonelle enheter.
Videre anbefales det å stoppe alle planlagte, ikke påbegynte investeringer som ikke er kritiske, ikke gir
umiddelbar gevinst, eller direkte bidrar til å redusere tap. Disse bør avvente inntil en har oppnådd et driftsnivå
som gir netto driftsresultat på 1,75 %, inklusive de aktuelle prosjektene.
Rådmannen ber om at kommunestyret tar stilling til allerede vedtatte prosjekter, og utsetter de som ikke faller
under disse kategoriene. Særlig nevnes:












Rødøy legekontor inntil avgjørelse om helsehus. Fungerer i dag.
Tjongsfjord tannklikk inntil avgjørelse om helsehus. Ombygging i Våga vedtatt alternativ.
Arkiv nybygg og prosjektering, tidligst inntil en har besluttet videre samarbeid med IKAN.
Botilbud psykisk utviklingshemmede – ombygging Jektvik, da en har et stort antall nye, ledige boliger i
samme område som er universelt utformet og en kan vurdere bygget til annen bruk.
Oppgradering trygdeleiligheter ved RO – også kartlegging av hvilke boligtyper det er behov for.
Gjennomgangsbolig Nordnesøy.
Ny branngarasje/stasjon i Kila.
Asfaltprogram, tidligst inntil behovsvurdering og kostnadsoverslag fremlagt.
Helsehus hvor flere av funksjonene som er tillagt allerede er i kommunale lokaler som da blir ledige,
og en ikke har fått utredet driftskonsekvenser, eller kostnader til investeringer.
Næringsområde Vågaholmen, tidligst inntil en får avklart eventuelt nivå på tilskudd fra NFK og om
leienivå blir realistisk.
Ett prosjekt som allerede er vedtatt er tatt ut i oversikten; interkommunale samarbeid mot 2020med
kr 150’ årlig. Dette er kostnader som ifølge god regnskapsskikk bør henføres driften.

Alle disse ville redusere investeringsbehovet inntil videre med hele kr 47 mill. bto.
Av de nye, foreslåtte tiltakene, så er ett ønsket av kommunestyret; videooverføring kommunestyremøter.
Dette anbefales også utsatt til tidligst 2020, basert på en vurdering av nødvendighet og krav til ressurs ved
bruk. Redusert investeringsbehov er kr 150’ bto.
Rådmannen anbefaler på det sterkeste at det lages en handlingsregel for driftsfondet som kan etableres i
forbindelse med midler fra havbruksfondet. Dersom en ikke reduserer driftskostnadene vil overskuddet i 2018
være oppbrukt allerede i 2022. Dersom en reduserer driftsnivået vil en kunne disponere fondet kontrollert over
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flere år, blant annet til innovasjon for effektivisering og bedre tjenesteyting, og til løpende vedlikehold av bygg
og anlegg.
Plan og budsjett må likevel være troverdig og gjennomførbart både politisk og administrativt. En må bør legge
opp til forutsigbare rammer på lang sikt, og ta bedre høyde for en forsvarlig personalpolitikk og høyere
vedlikeholdsnivå i driften enn hva en har funnet rom for tidligere.
En vesentlig faktor i organisering av kommunens drift er tilgang på kompetanse. Kommunens drift er svært
personavhengig. Både i administrasjonen på andre områder vil en person som slutter kunne ta meg seg mange
kompetanseområder som en nytilsatt ikke uten videre kan dekke – men vedkommende kan kanskje dekke opp
andre områder. Dette og nye krav til kommunene krever fleksibilitet og smidighet, og en organisasjon som har
evnen til å omstille seg løpende. Det vil også måtte påvirke de valg en gjør i forhold til servicegrad, tjenestenivå
og kjøp fra andre kommuner.
UTVIKLINGSTREKK
I 2017 ble det nytt inntektssystem som gir en dramatisk nedgang i Rødøy kommunes inntekter, som forsterkes i
kommende år ettersom inntektsgarantiordningen INGAR trappes ned i økonomiplanperioden. Det nye
systemet har blant annet nye kostnadsnøkler for kommunene, og en ny modell der det skilles mellom frivillige
og ufrivillige smådriftsulemper – strukturkriteriet. Fra 2020 vil det også gjelde nye distriktsindeks, som blant
annet vil påvirke distriktstilskuddet for Nord‐Norge.
KS mener at kommunene i Nordland har ikke fått reell vekst i frie inntekter de senere årene, dels på grunn av
øremerking, og samtidig befolkningsnedgang. Dette gjelder også Rødøy, som vil ha fallende antall unge under
yrkesaktiv alder. Veksten nasjonalt har vært større i store enn små kommuner, noe som blant annet gir bedre
muligheter for å skrive ut eiendomsskatt der.
Økonomiplanen viser en veldig svak inntektsutvikling i perioden 2019‐2022. Langt lavere enn kostnadsveksten.
Da er også nye inntekter fra Smibelg‐Storåvatn kraftverker lagt inn fra 2020.
Departementet varsler også at skatteinngangen skal ned fra 2016 og 2017, som ble svært gode år. KS advarer
mot planlegging med økt skatteinngang, selv om det er konjunkturoppgang. Vi ser dette nå i 2018.
Rødøy får uheldige utslag av nye kostnadsnøkler og utgiftsutjevning, men får noe redusert effekt ved
strukturkriteriet. Inntekstveksten for Rødøy kommune har vært dårligere enn som varslet gjennomsnitt for
landet. Veksten i underliggende kostnader er høyere enn inntektsøkningen (nedgangen). Departementet
forventer at kommunene effektiviseres gjennom innovasjon og digitalisering.
Verker og bruk fjernes fra eiendomsskatteloven som kategori for eiendomsskatt fra 2019, slik at
produksjonsutstyr og ‐installasjoner ikke skal beskattes. Kommunestyret har vedtatt å gå videre med
utskrivningsalternativet i eiendomsskatteloven §3 c. Dette for å beholde eiendomsskatten på enkelte områder
som nett, vannkraft og havbruk. For produksjonsutstyr som faller ut vil en følge overgangsordningen til
eiendomsskatteloven § 3 og 4 som gir syv års nedtrappingstid. Alminnelig skattesats er 7 promille. Regjeringen
har også forslått reduksjon til maks 5 promille, men det er ikke avklart om det vil gjelde for verker og bruk. Det
må avholdes nye takster for de eiendommer som er berørt av lovendringen. Det er søkt skjønnsmidler til
takseringen, men søknaden ble ikke innvilget ved statsbudsjettet. Det kan komme som prosjektmidler.
I forbindelse med statsbudsjettet 2019 foreslås 71 millioner kroner til å kompensere kommuner som får lavere
inntekter som følge av lovendringene. Etter at de berørte anleggene er taksert på nytt og kommunene har
informasjon om hvordan lovendringene vil slå ut for dem økonomisk, vil Kommunal‐ og
moderniseringsdepartementet kartlegge de kommunevise utslagene og fordele kompensasjonen på
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kommunene. Regjeringen vil komme tilbake med en omtale av dette i forbindelse med revidert
nasjonalbudsjett 2019.
I forbindelse med at det har blitt et nytt system for kapasitetsjusteringer i norsk lakseoppdrettsnæring har det
blitt besluttet at 80 % av inntektene fra salg av ny produksjonskapasitet skal tilfalle kommunal sektor gjennom
havbruksfondet. Første utbetaling kom i 2017, kr 775’. Fiskeridirektoratet oppgir Rødøy kommunes andel for
2018 til kr 30,2 mill. Dette beløpet er tatt inn i driftsbudsjettet, og vil ifølge skrive fra KMD kunne disponeres
som frie inntekter. Fordelingsnøkkelen mellom stat, fylker og kommuner er vedtatt, men det er svært
uforutsigbart hvor mye fondet vil fylles opp med til den fremtidige, årlige tildelingen. Forslaget til
økonomiplanen er å ikke legge til grunn nye utbetalinger.
BEFOLKNINGSUTVIKLING
SSBs kom med nye befolkningsframskrivninger i juni 2018. Rødøy kommune har 1249 innbyggere per 1. januar
2018. Befolkningsframskrivingene viser at Rødøy vil ha 1100 innbyggere i 2040 (ved hovedalternativet eller lav
nasjonal vekst, ved høy nasjonal vekst 1200). Dette er en nedgang fra tallene som ble publisert for to år siden i
2016, som da viste 1200 innbyggere ved hovedalternativet.
Norge har en sterkere befolkningsvekst enn tidligere, men noe justert ned fra sist. I 2018 er befolkningen 5,3
millioner. Vi vil passere 6 millioner innbyggere før 2040. Befolkningsveksten kommer først og fremst i sentrale
strøk, i storbyene Oslo, Bergen og Trondheim. Andre kommuner får nedgang i folketallet. Disse kommunene
ligger stort sett i den nordlige halvparten av landet, og mange av dem ligger usentralt til. Det blir flere eldre –
spesielt i distriktene og blant innvandrerne. Levealderen stiger kraftig, mens antall barn norske kvinner
kommer til å føde ikke stiger, og netto innvandring forventes lav og nedadgående.
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ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT – FRAMSKREVET FRA DAGENS NIVÅ
ØKONOMIPLAN DRIFT 2019‐2022
REGNSKAP 2017

REV. BUD 2018

BUDSJETT 2019

BUDSJETT 2020

BUDSJETT 2021

BUDSJETT 2022

BRUKERBETALING

‐6 480 836

‐6 630 010

‐6 815 650

‐7 006 488

‐7 202 670

‐7 404 345

ANDRE SALGS‐ OG LEIEINNTEKTER

‐9 002 995

‐9 933 450

‐10 072 518

‐10 354 549

‐10 644 476

‐10 942 522

OVERFØRINGER M/KRAV MOTYTELSER

‐16 602 211

‐13 415 192

‐17 748 540

‐18 245 500

‐18 756 374

‐19 281 552

RAMMETILSKUDD INKL. SKJØNNSTILSK.

‐84 565 536

‐114 521 555

‐83 369 000

‐82 903 000

‐82 355 000

‐82 000 000

ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER

‐300 000

‐150 000

‐100 000

‐102 800

‐105 678

‐108 637

ANDRE OVERFØRINGER

‐492 707

‐450 000

‐500 000

‐1 500 000

‐2 500 000

‐2 500 000

‐27 438 673

‐26 221 000

‐26 997 000

‐26 997 000

‐26 997 000

‐26 997 000

‐6 403 581

‐8 114 550

‐9 114 550

‐9 728 550

‐9 442 550

‐9 156 550

‐111 317

0

0

314 286

628 571

942 857

‐151 397 856

‐179 435 757

‐154 717 259

‐156 523 601

‐157 375 177

‐157 447 749

LØNNSUTGIFTER

85 878 966

86 325 586

88 742 702

91 227 498

93 781 868

96 407 760

SOSIALE UTGIFTER

18 584 488

20 234 065

20 002 414

20 562 482

21 138 231

21 730 102

KJØP VARER/TJEN.INNG.KOM.TJEN.PROD

22 230 794

22 184 867

24 261 674

24 892 477

25 539 681

26 203 713

KJØP VARER/TJEN.ERST.KOM.TJEN.PROD

14 816 610

10 740 240

12 438 800

12 787 086

13 145 125

13 513 188

OVERFØRINGER

8 203 417

6 307 455

7 710 000

7 925 880

8 147 805

8 375 943

AVSKRIVNINGER (ANSL. 2015)

7 485 282

9 491 826

9 500 000

9 500 000

9 500 000

9 500 000

‐760 985

‐770 000

‐791 560

‐810 561

‐831 635

‐831 635

156 438 572

154 514 039

161 864 030

166 084 863

170 421 075

174 899 072

5 040 716

‐24 921 718

7 146 771

9 561 262

13 045 898

17 451 323

INNTEKTS‐ OG FORMUESKATT
EIENDOMSSKATT
ANDRE DIREKTE OG IND.SKATTER
SUM DRIFTSNNTEKTER

FORDELTE UTGIFTER
SUM DRIFTSUTGIFTER
BRUTTO DRIFTSRESULTAT
Fortsetter neste side …
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REGNSKAP 2017

REV. BUD 2018

BUDSJETT 2019

BUDSJETT 2020

BUDSJETT 2021

BUDSJETT 2022

5 040 716

‐24 921 718

7 146 771

9 561 262

13 045 898

17 451 323

RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE

‐856 592

‐900 000

‐900 000

‐900 000

‐900 000

‐900 000

MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN

‐847 931

‐746 110

‐1 070 000

‐1 099 960

‐1 130 759

‐1 162 420

‐1 704 523

‐1 646 110

‐1 970 000

‐1 999 960

‐2 030 759

‐2 062 420

RENTEUTG. OG LÅNEOMKOSTNINGER

2 933 456

2 697 507

2 830 554

2 794 014

2 617 002

2 493 588

AVDRAG PÅ LÅN

5 479 255

6 326 925

5 903 622

5 903 622

5 903 622

5 903 622

232 658

330 000

750 000

771 000

792 588

814 780

SUM FINANSUTGIFTER

8 645 369

9 354 432

9 484 176

9 468 636

9 313 212

9 211 990

RESULTAT AV FINANSTRANSAKSJONER

6 940 846

7 708 322

7 514 176

7 468 676

7 282 453

7 149 570

‐7 485 282

‐9 491 826

‐9 500 000

‐9 500 000

‐9 500 000

‐9 500 000

4 496 280

‐26 705 222

5 160 947

7 529 937

10 828 352

15 100 893

‐2,97 %

14,88 %

‐3,34 %

‐4,81 %

‐6,88 %

‐9,59 %

BRUK AV TIDLIGERE ÅRS MINDREFORBRUK

‐1 382 132

0

0

0

0

0

BRUK AV DISPOSISJONSFOND

‐2 706 457

‐2 805 000

‐4 610 947

‐6 979 937

‐10 278 352

‐14 550 893

BRUK AV BUNDNE FOND

‐1 682 486

‐825 000

‐1 075 000

‐1 075 000

‐1 075 000

‐1 075 000

SUM BRUK AV AVSETNINGER

‐5 771 075

‐3 630 000

‐5 685 947

‐8 054 937

‐11 353 352

‐15 625 893

OVERF. INVEST.REGNSK.

0

0

0

0

0

0

AVSATT DEKN. TIDL. ÅRS MERFORBRUK

0

0

0

0

0

0

AVSATT TIL DISPOSISJONSFOND

1 382 132

589 480

0

0

0

0

AVSATT TIL BUNDNE FOND

1 636 769

880 187

525 000

525 000

525 000

525 000

SUM AVSETNINGER

3 018 901

1 469 667

525 000

525 000

525 000

525 000

‐2 752 174

‐2 160 333

‐5 160 947

‐7 529 937

‐10 828 352

‐15 100 893

1 744 106

‐28 865 555

0

0

0

0

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

SUM FINANSINNTEKTER

UTLÅN

AVSKRIVNINGER (MOTPOST)
NETTO DRIFTSRESULTAT

NETTO RES. AV AVSETNINGER
REGNSK. MESSIG MER/MINDREFORBRUK

Bruk av disposisjonsfond, merket gult, er det en må bruke av oppsparte midler for å få regnskapsmessig merforbruk i null. Det summerer seg til kr 36,4 mill. i
fireårsperioden.
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FORKLARING ØKONOMIPLAN DRIFT 2019‐2022
I framskrivningen av kommunens inntekter har en basert seg på KS´ anslag og eget skjønn. Skatteinngangen har
gått opp nasjonalt over lengre tid, men har nå snudd til nedgang. Brukerbetalinger og leieinntekter er anslått i
henhold til tilgjengelige boliger, KPI og kommunal deflator.
Kommunen kan forvente økte inntekter i forbindelse med etableringen av Smibelg‐Storåvatn kraftverker. I
økonomiplanens talldel er det lagt til grunn at konsesjonsavgift, konsesjonskraft, og naturressursskatt får effekt
fra 2020. Eiendomsskatt vil påløpe på både kraftverk og nettanlegg vil påløpe i anleggsperiode og etter
produksjonsstart. Mest konservative anslag fra Advokatfirmaet Lund & Co. DA (vedlagt) er lagt til grunn.
Taksering av verker og bruk er gjennomført i 2017. Ny taksering må gjennomføres i 2019, som følge av ny
eiendomsskattelov. Eiendomsskattegrunnlaget vil gå ned, og maskiner og utstyr skal fases ut i løpet av en
syvårsperiode.
Utbetaling fra havbruksfondet i 2018 med kr 30,2 mill. vil medføre at disposisjonsfond vokser kraftig. Det er
imidlertid usikkert om hvor store fremtidige utbetalinger vil bli, og om ordningen vil opprettholdes. Det er
derfor å anbefale at det lages en lokal handlingsregel for havbruksfondet, som sikrer at disse midlene forvaltes
fornuftig over en lengre periode, ikke bare til å opprettholde et ikke bærekraftig driftsnivå over en kortere
periode.
For utgifter er KS’ prognoser samt KPI og kommunal deflator lagt til grunn. Det vil være behov for ytterligere
innsparinger, knyttet til struktur og omfang/kvalitet i tjenestetilbudet. Lønnsandelen i budsjettet må ned på
både kort og lang sikt.
Finanstransaksjoner (renter, avdrag) omtales nærmere i forbindelse med investeringsbudsjettet, under. Renter
og avdrag på langsiktige lån til investeringer vil kunne gå ned i perioden, dersom en ikke gjennomfører
investeringer som krever ytterligere låneopptak. Disse kostnadene må dekkes inn av den totale
inntektsrammen, før fordeling til drift ved etatene. Ved å dempe investeringstakten og øke avdragene vil en
kunne regulere ned gjelden og dermed rentene til et lavere nivå.
Merk at posten bruk av disposisjonsfond i perioden 2019‐2022 uttrykker behovet for innsparinger en har for å
unngå et regnskapsmessig merforbruk, totalt kr 36,4 mill. i økonomiplanperioden:

Bruk av disposisjonsfond
Avsetning til tidligere års merforbruk

BUDSJETT
2019
‐4 610 947
0

BUDSJETT
2020
‐6 979 937
0

BUDSJETT
2021
‐10 278 352
0

BUDSJETT
2022
‐14 550 893
0

BEHOV FOR TILTAK
For å sikre kommunens økonomiske handlingsrom anbefales det å styre mot et netto driftsresultat på 1,75 %.
Målet bør opprettholdes, til tross for utbetalinger fra havbruksfondet. I forhold til aktiviteten det er lagt opp til
i økonomiplanen er det behov for å gjøre omfattende endringer i driften for å nå dette målet.
ØKONOMISK HANDLINGSROM
Mål om netto driftsresultat 1,75 %
Behov for tiltak
NULLRESULTAT, STOPPE TAP
Mål om netto driftsresultat 0 %
Behov for tiltak

RØDØY KOMMUNE

BUDSJETT
2019
‐2 707 552
‐7 868 499

BUDSJETT
2020
‐2 739 163
‐10 269 100

BUDSJETT
2021
‐2 754 066
‐13 582 417

BUDSJETT
2022
‐2 755 336
‐17 856 229

BUDSJETT
2019
0
‐5 160 947

BUDSJETT
2020
0
‐7 529 937

BUDSJETT
2021
0
‐10 828 352

BUDSJETT
2022
0
‐15 100 893
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Den øverste tabellen viser anbefalt nivå på netto driftsresultat på 1,75 % som vil bidra til å sikre økonomisk
handlingsrom. Den nederste viser hva som må til av resultatforbedring for å ha et netto driftsresultat i null, noe
som er svært risikabelt over tid.
Bruk av bundne fond (i hovedsak kraftfondene) bør begrenses til bruk av avkastningen, så beholdningen holdes
intakt og en får lengre nytte av fondene. Investeringer som gir meravkastning kan også prioriteres.
Økonomiplanen for 2019 legger opp til vesentlig negativt netto driftsresultat om ikke kommunestyret gjør
nødvendige prioriteringer. Dette bør gjøres til tross for at en nå har mulighet for å opparbeide reserver med
ekstrainntektene fra havbruksfondet. I perioden 2019‐2022 vil den negative effekten av nytt inntektssystem og
den demografiske utviklingen forsterke seg kraftig, samtidig som eiendomsskattegrunnlaget vil reduseres.
Strategisk planarbeid er tatt opp i 2018, og vil fortsette i 2019. Det bør lages klare mål for samfunnsutvikling. Så
bør en i lys av dette vurdere effektivisering av den kommunale tjenesteproduksjonen.

KOMMENTARER TIL DRIFTEN
Budsjettansvarlige har meldt inn trender og utviklingstrekk som bør tas hensyn til ved driftsbudsjett i
fireårsperioden. Det er meldt om større om mindre behov for reguleringer av driften.

Oppvekst‐ og kulturetaten
OPPVEKST
Oppvekstsektoren i Rødøy står over for følgende utfordringer i fremtiden:
Stadig færre elever fordelt på det samme antall skoler som tidligere år. Inneværende skoleår 18 /19 er det 165
elever i skolene i Rødøy kommune. Dette er noenlunde i samsvar med prognosene som tidligere har vært
presentert når det gjelder elevtallsutviklingen i Rødøy. Trenden er at elevtallet går ned i de fleste kretsene. I
løpet av fireårsperioden 2018‐2022 vil elevtallet være ned mot 140 dersom prognosene slår til.
Prognosene viser at barnekullene minsker. Dette, samt andre faktorer som f.eks. kontantstøtteordningen gjør
at vi regner med noe færre barn i barnehagene fremover.
ELEVPROGNOSER 2018‐2014
År/klasse

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tot.

*)

2018/2019

20

13

13

14

11

20

13

14

28

19

165

10

2019/2020

17

20

13

13

14

11

20

13

14

28

163

11

2020/2021

16

17

20

13

13

14

11

20

13

14

151

11

2021/2022

10

16

17

20

13

13

14

11

20

13

147

10

2022/2023

15

10

16

17

20

13

13

14

11

20

149

7

2023/2024

15

15

10

16

17

20

13

13

14

11

144

8

*) Hvorav elever fra Meløy og Lurøy.
Dette er en situasjon som har utviklet seg over lang tid, og det har allerede gitt seg utslag i stengte og nedlagte
skoler, og reduksjon i skolenes rammer.
Tidligere prognoser vedrørende reduksjon i etatens rammer vil imidlertid ikke være realistiske. Disse
prognosene var bygget på endringer i skolestruktur samt tilbudsstruktur i barnehage og SFO. Disse endringene
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ble vedtatt ikke gjennomført, og dermed er forutsetningen for etatens nedtrekk i rammene ikke tilstede.
Tidligere prognoser om hvor store nedtrekk som kan beregnes vil derfor ikke være sannsynlige.
Skolene i Rødøy vil ha omtrent samme kostnadsramme som inneværende år de kommende årene. Reduksjon
av antall stillinger som følge av nedgang i elevtallet vil ikke merkes før om 2‐3 år uten at det gjøres strukturelle
endringer.
I og med at flere av skolene er så vidt små, vil skolene etterhvert møte utfordringer i forhold til
kompetansekrav og bredde i kompetansen. Det må derfor jobbes for å finne kompenserende tiltak dersom
man forutsetter at det samme antall skoler skal driftes i årene fremover. Rødøyprosjektet II er et slikt tiltak.
Det er fattet stor interesse for prosjektet både i inn ‐og utland. Prosjektets grunnidé er å etablere digitale
klasserom på tvers av skolene. Dette vil kunne gi gevinster i form av økt samarbeid mellom skolene, bedre
utnyttelse av lærerkompetansen, og tettere bånd mellom elevene på tvers av kretsene i vår grisgrendte
kommune. Etter hvert vil prosjektet kunne ta inn i seg andre IKT‐ prosjekter som det jobbes med, f.eks. digitale
hjelpemidler i begynneropplæringen.
Rødøyprosjektet har fått økonomisk støtte fra Fylkesmannen og det søkes om støtte fra Norsk Forskningsråd til
bl.a. finansiering av oppfølging fra Nord Universitet.
Prosjekt går fram til 2021, og følger således store deler av økonomiplanperioden.
•
•

•
•

Utredninger i økonomiplanperioden
o Organisering kulturskole
Tiltak i perioden utover ordinære budsjetter
o Opprusting av skolenes datautstyr.
o Totalt i perioden: kr. 1,2 mill.
o Vedlikehold av barnehager og skoler:
o Totalt i perioden: kr. 2 mill + kr. 500’ fra tidligere investeringsbudsjett til tak på Rødøy skole.
Videreutdanning
o Finansiering av kommunal andel til videreutdanning av lærere og barnehagelærere.
Totalt i perioden: kr. 320’.

KULTUR
Arbeidet med kulturminneplan er godt i gang. Det vil likevel ikke være mulig å fullføre planen inneværende år
slik det opprinnelig var tenkt. Når kulturminneplanen er ferdigstilt vil den også inneholde en handlingsplan
som vil ha konsekvenser inni økonomiplanen.
Nordland fylkeskommune har støttet arbeidet med kulturminneplan med kr 100’. Dette skal benyttes til
ekstern bistand i arbeidet med å ferdigstille planen.

Helse‐ og omsorg
VIDEREUTDANNING/KURS/HOSPITERING/REKRUTTERINGSTILTAK
Rødøy kommune vil i løpet av neste fireårsperiode miste kompetanse innenfor helsefagarbeider grunnet
pensjon. Totalt i perioden kan det dreie seg om ni ansatte helsefagarbeidere fordelt på omsorgssentrene som
er over 60 år i 2018. Per i dag har vi ingen ansatte som er påbegynt utdanningsløp innenfor helsefag.
Rekrutteringstiltak vil være nødvendig, samt midler til årlig to lærlingeplasser på omsorgssentrene. Lønn
lærling vil komme under driftsbudsjett. Det er mål om å lage en rekrutteringsplan innen 2019.
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Det ses også som nødvendig med videreutdanning for sykepleiere/vernepleiere/helsefagarbeidere. Dette for å
imøtekomme krav i henhold til samhandlingsreformen. Helse Nord har nå ny plan for samhandling mellom
Helse Nord og kommunehelsetjenesten ute på høring. Under punkt 8 er et hovedmål styrking av kompetanse i
kommunen. Å jobbe med eldre har fortsatt lav status, og skal man være attraktiv som arbeidsplass for
rekruttering og å beholde de ansatte vi har i dag, ses det nødvendig med investering i kompetanseutvikling.
Videreutdanning innenfor geriatri og alderspsykiatri nevnes særskilt i planen. Kommunen kan dessuten søke
tilskudd for utdanningskandidater til avansert klinisk sykepleie, rettet mot pasienter med kompliserte
sykdomstilfeller. Kursing og hospitering ved sykehus for økt kompetanse innen akuttmedisin for å håndtere
KAD‐plasser både innen somatikk og psykiatri/rus ses også på som nødvendig.
DEMENSTEAM/DAGAKTIVITETSTILBUD TIL DEMENTE
I henhold til Helsedirektoratets demensplan 2020 skal alle kommuner ha et helhetlig tilbud til demente, både
hjemmeboende og demente i institusjon. I følge Demensplanen 2020 vil «antallet på personer med demens
sannsynligvis fordobles de nærmeste 30‐40 årene. De fleste av dem vil ha behov for ulike tjenester i eget hjem
eller sykehjem i løpet av sykdomsperioden. Deres nærmeste vil ha behov for avlastning og støtte. Dagens
kommunale helse‐ og omsorgstjeneste er imidlertid ikke i tilstrekkelig grad bygd og tilrettelagt for personer
med demens og deres pårørende». Planen setter økt fokus på selvbestemmelse og involvering av den
demente. Demensplanen setter mål om at ansatte i kommunen skal øke sin kompetanse på demens, slik at
man bistå i diagnostisering på et tidlig tidspunkt, tilby tjenester og oppfølging etter behov i sykdomsforløpet,
ivaretar pårørende, utarbeide informasjonsprosedyrer/veiledere og sikre aktivitet, mestring og avlastning i
større grad enn i dag.
I henhold til Prosjekt omsorg som ble fremlagt i k‐sak 049/2017 ønsker vi å utvikle et hukommelsesteam som
kan bidra med diagnostisering, kartleggingsbesøk i hjemmet, oppfølging av den demente og deres pårørende
med tjenester etter behov. Hukommelsesteamet vil også ha en rolle innenfor internundervising og veiledning
av de andre ansatte i kommunen. I veileder for oppstart av hukommelsesteam er det for kommune med 1000
innbyggere stipulert med 75 % stilling for koordinator.
Demensplanen setter som mål at kommuner skal ha et dagaktivitetstilbud for demente hjemmeboende. I følge
demensplanen er «beregningsgrunnlaget benyttet til utviklingen av tilskuddet er presentert i de årlige
statsbudsjettene i perioden 2012‐2014. Grunnlaget viser at hver plass koster om lag 230 000 kroner (2016‐
kroner). Av dette dekker det øremerkede tilskuddet om lag 30 % og de øvrige kostnadene finansieres gjennom
veksten i de frie inntektene».
Rødøy kommune bør setter nødvendige midler for igangsettelse av tilbudet i 2019.
OPPDATERING DATAUTSTYR ALDERSTUN OMSORGSSENTER
Det er behov for to nye stasjonære pc med skrivere tilknyttet omsorgssentrene i 2019. Dette for å unngå kø for
journalføring ved rapport vaktskifter og under avholdelse legevisitt. Kostnadsramme beregnet til kr 25 000.
HELSETJENESTEN
Vi har etablert helsetjenesten som egen enhet, med enhetsleder fra februar 2018. Hovedoppgaver er å sikre
stabil legetjeneste med faste ansatte, innenfor de vedtatte økonomiske rammene. Videre å utvikle gode
internkontrollsystemer, prosedyrer ved hjelp av sikre dataverktøy. Det er også behov for forutsigbar og stabil
ledelse av staben som nå består av leger, helsesøster, legesekretærer, psykisk helse og ungdomskoordinator.
Samhandling med sykehusene har et viktig kontaktpunkt i helsetjenesten. I lys av blant annet ny
ambulanseplan og interkommunale samarbeid om spesialtjenester, jobbes det med å få endret
foretakstilknytning og bedret akuttilbudet som er forespeilet på sikt.
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Videre jobbes det med vedtaket om at det skal bygges et eget helsehus i Jektvik, hvor det må utredes hva dette
skal inneholde, med økonomiske, samfunnsmessige og praktiske konsekvenser.

TEKNISK ETAT
Det foreslås å øke de årlige vedlikeholdsmidlene tilknyttet kapittel 1.6 med ca. kr. 500.000, slik at mer av større
vedlikehold kan tas løpende istedenfor at dette meldes inn til investeringsbudsjett.
Dette gjelder for: administrasjonsbygninger, vannverk, helse‐ og omsorgsbygninger, barnehager, skoler
(kapitlene 1.620, 1.621 og 1.660).
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INVESTERINGER
TIDLIGERE VEDTATTE PROSJEKTER
2019
Arkiv tilrettelegging
Boligområde Jektvik
Rødøy legekontor
Tjongsfjord tannklinikk
Rødøy Produkter
Oppgradering av brannberedskap
Boligadresseprosjektet
Rehabilitering Rådhuset
Prosjektlønn
Arkiv nybygg og prosjektstilling
Alderstun utbygging
Botilbud psyk. utv. /funksj. hemming
Oppgradere trygdeleiligheter ved RO
Kommunestyresalen
Opprusting vei Jektvikøya
Boligløft, boligpolitisk plan
Gjennomgangsbolig Nordnesøy
Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens arealdel
Ny branngarasje/‐stasjon i Kila
Interkommunale samarbeid 2020
FV17 Storvika‐Reppen, fremdrift,reg.pl
Asfaltprogram
Tak Rødøy skole
Tjongsfj.skole, renov. h.tavle/2 sentr.
Helsehus Jektvik
Næringsareal Vågaholmen
Nasjonalt velferdsteknologiprogram
Kirke ‐ nye vinduer Rødøy kirke
Kirke ‐ rehab. Tjongsfjord kirke innv.
Kirke ‐ klimastyring/energispar oppv.
Kirke ‐ brannvarslingsanlegg
Kirke ‐ rehab instrumenter
Kirke ‐ rehab. bårehus og gravgård
Kirke ‐ digitalt kirkeorgel
Kirke ‐ avkjørsel/parker. Tjongsfjord
Kirke ‐ gravgårdsdrift, minigraver
SUM VEDTATTE PROSJEKTER

370 000
5 000 000
500 000
2 500 000
2 000 000
400 000
400 000
300 000
776 950
2 000 000
188 000
8 760 000
‐
40 000
1 500 000
1 000 000
3 800 000
300 000
‐
1 800 000
‐
300 000
‐
500 000
1 500 000
4 500 000
20 087 500
550 000
600 000
‐
300 000
400 000
‐
100 000
‐
200 000
500 000
61 172 450

2020

2021

2022

SUM

‐

370 000
5 000 000
500 000
2 500 000
2 000 000
400 000
400 000
300 000
776 950
2 000 000
188 000
8 760 000
1 000 000
40 000
1 500 000
2 000 000
3 800 000
350 000
1 500 000
1 800 000
‐
300 000
3 000 000
500 000
1 500 000
4 500 000
20 087 500
550 000
600 000
600 000
600 000
800 000
400 000
200 000
300 000
200 000
500 000
69 822 450

1 000 000

1 000 000
50 000
750 000

750 000

‐
3 000 000

600 000
300 000
400 000
400 000
100 000
300 000

7 600 000

1 050 000

Prosjektene er vedtatt tidligere og har fremkommet i økonomiplan for 2018‐2021 eller er besluttet
gjennomført av kommunestyret i 2018. Prosjekter som er vedtatt, men ikke er sluttført i 2018 er foreslått
overført med restverdi til 2019, se egen liste vedlagt. Det er foreslått å justere enkelte noe opp for sluttføring,
mens andre foreslås avsluttet. Vedlagte oversikt viser også detaljer som finansiering per prosjekt.
Det har blitt redegjort for fremdrift for investeringsprosjekter løpende gjennom året i perioderapporter
annenhver måned. Følgende ligger til grunn for videreføring av tidligere vedtatte prosjekter:
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ARKIV TILRETTELEGGING
I dette ligger blant annet midler til prosjektstilling for rydding i arkivmateriale, som vedtatt i kommunestyrets
sak 040/2014. Arbeidet er utsatt i påvente av nybygg arkivlokale som ble vedtatt i samme sak. Vi håper å
komme i gang i løpet av høsten 2018, og sluttført i løpet av 2019. Påbegynt i 2014, rest kr 370’ overføres til
2019. Gjennomføres når nytt arkiv er bygget.
BOLIGOMRÅDE JEKTVIK
Reguleringsplanen for området er godkjent av kommunestyret. Prosjektet med bygging av infrastruktur (veg,
vann, avløp, kabeltrekkerør, etc.) for feltet har vært ute på anbud, med tilbudsfrist 01.10.2018. Det arbeides nå
med gjennomgang av innkomne tilbud. Det er tatt kontakt med Jektvik vannverk BA for å få bekreftelse/garanti
for levering av vann til tomtene i boligfeltet, men så langt har en ikke fått tilbakemelding fra vannverket.
Prosjektet foreslås videreført ved å overføre restbeløp kr 5 mill. fra 2018 til 2019. Egen sak om oppstart legges
frem.
RØDØY LEGEKONTOR
Det ble i 2017 overført 500 000 for oppgradering av Rødøy legekontor evt. flytting av kontoret til Rødøy
omsorgssenter. Saken er foreløpig ikke utredet og vi kan dermed ikke si noe om utgiftene tilknyttet prosjektet.
Ber om at beløpet blir videreført til 2019.
TJONGSFJORD TANNKLINIKK
Fylkestannhelsesjefen har orientert om at det ligger an til at Nordland fylkeskommune får en betydelig endring
i inntektsnivået fremover som følge av endrede rammebetingelser fra staten. Det er varslet en høringsrunde
angående ny bitannklinikkstruktur, hvor det er foreslått å legge ned mer enn halvparten av de ca. 60
tannklinikkene i Nordland. I dette foreslås Tjongsfjord bitannklinikk nedlagt, men Vågaholmen er foreslått
bygget i samråd med samferdselsavdelingen. I skrivende stund har høringen ikke blitt mottatt.
Investeringsplanen foreslås opprettholdt på investeringsbudsjettet, men flyttes til i 2019 sammen med
Helsehuset.
RØDØY PRODUKTER
Det ble i K‐sak 046/2015 vedtatt blant annet ny eierstrategi for driften som er under innfasing høsten 2015. Det
jobbes fremdeles i tråd med kommunestyrets vedtak med bruksendring, strategiplan, og andre tiltak som følge
av eierskapsmeldingen.
Bedriften har konsultert fagmiljøer for tegningsarbeid og planlegging, og kommunen har dekket dette arbeidet
over prosjektmidlene. Styret og ledelsen er bedt om å komme tilbake med nærmere behovsbeskrivelse for drift
av virksomheten, herunder inngangsparti og tilpasning av adkomst, sanitæranlegg, etc. Kommunen vil basert
på dette planlegge gjennomføring av det planlagte prosjektet om nytt tak og drenering, uten at dette kommer i
konflikt med tilpasninger til driften. Prosjektsummen foreslås beholdt i 2019.
OPPGRADERING AV BRANNBEREDSKAP
Gjenstår noe innkjøp, samt utplassering av en del innkjøpt materiell/utstyr. Foreslås regulert til 2019.
BOLIGADRESSEPROSJEKTET
Startet opp – ferdigstilles i 2019.
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REHABILITERING RÅDHUSET
Skilting, brannalarm/‐slanger, ferdigstilling inngangsparti og andre småarbeider. Noe påbegynt i egen regi.
Restbeløp foreslått flyttet over til 2019.
PROSJEKTLØNN
Egen prosjektering av investeringsprosjektene, teknisk etat. Gjenbevilges som tidligere år, korrigert for
lønnsjustering.
ARKIV NYBYGG OG PROSJEKTSTILLING
I henhold avvik etter til tilsynsrapport Statsarkivet. Behov for bygging av arkivrom ved rådhuset. Prosjektstilling
som skal sikre at arkivet kommer i forskriftsmessig stand når rommet er klart. Prosjektering startet høsten
2017. Prisforespørsel på prosjektering sendt. Ikke mottatt tilbud. Purres. Rest foreslås overført til 2019.
BOTILBUD TIL PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING ELLER FUNKSJONSHEMMING
Kommunestyret vedtok i K‐sak 072/2014 å prosjektere og bygge fire omsorgsboliger som botilbud for personer
med funksjonshemming i Jektvik. Det er innvilget 45% tilskudd, kr 3,9 mill. til totalprosjekt på kr 8,7 mill. Etter
ønske fra kommunestyret er det sendt søknad til Husbanken om utsettelse av ferdigstillelse for prosjektet, til
31.12.19. Utsettelse er til 31.12.19 er gitt av Husbanken. Innen byggesak fremlegges må det gjøres en
beregning av totale kostnader for drift.
OPPGRADERE TRYGDELEILIGHETER VED RØDØYA OMSORGSSENTER
I forbindelse med kommunestyrets vedtak om ombygging av Rødøya omsorgssenter, K‐sak 010/2015, ble det
også vedtatt at arbeidet med oppgradering av trygdeboliger ved omsorgssenteret skal settes i gang så snart
som mulig. Ønsket var å få til fire omsorgsboliger med universell utforming og etter dagens standard. Det
anbefales å vurdere totalt behov for omsorgsplasser i kommunen til begge omsorgssentrene er bygget om, og
det er bygget om fra fire trygdeboliger til boliger for personer med psykisk utviklingshemming eller
funksjonshemming i Jektvik. Da bør en også vurdere om det kan være større behov for annen bruk, for
eksempel trygdeboliger. Prosjektet anbefales flyttet til 2020.
KOMMUNESTYRESALEN
Restbeløp kr 49’ foreslås overført til utsmykning av den nyoppussede kommunestyresalen.
OPPRUSTING VEI JEKTVIKØYA
Arbeidene med oppgradering av vegen, herunder utvidelse av fjellskjæringer, grøfter, stikkrenner, etc. har vært
ute på anbud, som en del av prosjektet med etablering av boligfeltet i Jektvik, med anbudsfrist 01.10.2018. Det
arbeides nå med gjennomgang av innkomne tilbud. Prosjektet foreslås overført med kr 1,5 mill. til 2019.
BOLIGLØFT IHHT. BOLIGPOLITISK PLAN
Boligpolitisk plan 2015‐2018 «Få ballen til å rulle» ble vedtatt av kommunestyret i sak 062/2015. I denne lå et
«boligløft» som tiltak for oppgradering av dagens boligmasse i henhold til plan, med kr 2 mill. over
investeringsbudsjettet, flyttet til 2019‐2020.
GJENNOMGANGSBOLIG NORDNESØY
Vedtatt i forbindelse med økonomiplan 2016‐2019: Gjennomgangsbolig oppføres på Nordnesøy kr. 4.000.000
inkl. mva. Det ble foretatt befaring på Nordnesøy i slutten av august 2018, der aktuelle tomtealternativer ble
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vurdert. Lokalutvalget har også fått uttale seg i forhold til tomtealternativer, og en kan nå ta en
oppsummering/vurdering og foreta tomtevalg. Tiltaket ble vedtatt flyttet fra 2017 til 2018 ved
budsjettbehandlingen 2017. Kr 300’ foreslås overflyttet til 2019.
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel gjennomføres som et prosjekt, ved hjelp av trainee Salten‐
ordningen. Det vil påløpe kostnader til gjennomføringen, som i hovedsak gjennomføres i 2019, med sluttføring i
2020.
KOMMUNEPLANENS AREALDEL
Når kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt bør kommuneplanens arealplan rulleres, i henhold til vedtatt
planstrategi. Til arbeidet leies det inn ekstern kompetanse. Foreslått gjennomført i perioden 2020 og 2021.
NY BRANNGARASJE/‐STASJON I KILA, TJONGSFJORDEN
Kommunen kjøpte inn en brannbil i 2016, i tråd med planene i investeringsbudsjettet. Brannbilen skal kunne
dekke området Tjongsfjord/Værangfjord. Ved budsjettbehandlingen 2017 ble det vedtatt å ta inn ny
branngarasje/stasjon i Kila; et enkelt og isolert garasjebygg i én etasje, på anslagsvis 100 m², til formålet.
Kostnad for komplett bygg var beregnet til kr 1,8 mill. inkl. mva. Kommunestyret vedtok gjennomføring i 2019,
som videreføres i investeringsplanen.
INTERKOMMUNALE SAMARBEID MOT 2020
Rødøy kommune har vedtatt at de ønsker å bestå som egen kommune. Kommunen skal tilby gode og
likeverdige tjenester til innbyggerne, sikre en god samfunnsutvikling og et godt lokaldemokrati. Det er også
besluttet å aktivt søke samarbeid med andre kommuner for å sikre tilstrekkelig kapasitet, relevant kompetanse
og effektiv tjenesteproduksjon i tråd med kriteriene for morgendagens kommuner.
Det anbefales at en i økonomiplanperioden kartlegger hvilke behov en har for samarbeid, og legger frem
forslag om eventuelle samarbeid til politisk behandling.
Kommunene blir stadig tillagt flere oppgaver, blant annet som følge av Stortingsmelding 14 (2014‐2015) om
nye oppgaver til større kommuner, forslag til ny barnevernslov, oppfølging av forslag i
primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemeldingen m. v.
Det ble ved budsjettbehandlingen 2017 innvilget kr 150’ årlig i økonomiplanperioden til prosjektarbeid mot å
inngå nødvendige avtaler om å løse dagens og nye oppgaver i samarbeid med andre kommuner. Prosjektet er
pågående.
Finansiering av interkommunale samarbeid må hentes over driftsbudsjettet. Det kan skje ved at en
effektiviserer ved inngåelse av slike samarbeid, kombinert med at en må hente finansiering gjennom
prioriteringer innenfor dagens rammer. Prosjektet foreslås videreført, uendret, men belastes driften så beløpet
satt i null i investeringsbudsjettet.
FV. 17 STORVIKA‐REPPEN
Delfinansiering med Meløy til detaljplanlegging ble vedtatt ved budsjettbehandlingen i 2017, men har ikke
startet opp, og foreslås overført til 2019. Anbefaler også å legge arbeid med fremdriftsplan inn i prosjektet.
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ASFALTPROGRAM
Asfaltprogram ble vedtatt ved budsjettbehandlingen i 2017 med kr 1 mill. hvert år årene 2018, 2019 og 2020.
Prioriteringsrekkefølge vedtas av kommunestyret. Foreslås opprettholdt i perioden, men anbefales samlet i
2020. Sak om prioritering legges frem.
RØDØY SKOLE, UTBEDRING TAKLEKKASJE
Skolen ble bygget ut på begynnelsen av 1990‐tallet, og det har vært lekkasje siden utbygget var nytt. Det ble
vedtatt ved budsjettbehandlingen 2017 at taket på Rødøy skole skal utbedres, og det ble bevilget kr 500 i 2017.
Arbeidet er ikke igangsatt, og prosjektet foreslås overført til 2019.
BEREDSKAPSPAKKE
Foreslås tatt ut i forbindelse med varslet flytting av ambulansebåt.
TJONGSFJORDSKOLE, RENOVERING AV HOVEDTAVLE OG TO SENTRALER
Hovedtavlen og to større sentraler er fra 1963 og vi har pålegg fra DLE om totalrenovering. Anslått kostnad
kr 1,5 mill. Så langt ingen arbeider igangsatt. Foreslås gjennomført i 2019.
HELSEHUS JEKTVIK
Ved K‐sak 048/2017 er foreløpige beregninger satt til 4,5. mill. for gjennomføringen av prosjektet. De totale
kostnadsberegningene for investering og drift legges frem for kommunestyrets beslutning før eventuell
oppstart. Ber om at beløpet blir videreført til 2019. Dersom alle funksjoner som er oppgitt utredet i vedtaket
legges til helsehuset varsles det om vesentlig økning av budsjettsummen, uten at en per i dag kan oppgi hvor
mye det vil beløpet seg til.
NÆRINGSAREAL VÅGAHOLMEN
Prosjektet var vedtatt i investeringsbudsjettet med kr 1 mill. til planlegging, prosjektering og mulig oppstart i
2018, og kr 11 mill. til gjennomføring i 2019. Reguleringsplanen for utbyggingen er godkjent av kommunestyret
i juni 2018, ingen merknader er innkommet innen klagefristen, og reguleringsplanen er således godkjent.
Det er søkt NFK om tilskudd til tiltaket. Søknadene forventes behandlet først i 2019. Finansieringen forutsettes
dekket av tilskuddsmidler resten fra kommunal egenkapital som hentes fra RLK‐fondet. Det tas forbehold om
prosjektets omfang – sak om eventuell oppstart og finansiering vil legges frem til politisk behandling.
NASJONALT VELFERDSTEKNOLOGIPROGRAM
Kommunestyret satt av midler i 2017 til et oppstartprosjekt «fremtidens omsorg». Dette resulterte i at Rødøy
kommune ble tatt opp i Nasjonal velferdsteknologiprogram i nært samarbeid med Bodø og Røst kommuner.
Det er nasjonal enighet om å imøtekomme utfordringene ved å opprettholde dagens nivå på helse‐ og
omsorgstjenestene, med færre yrkesaktive og flere eldre, med velferdsteknologi. Dette er spesielt aktuelt for
Rødøy, med stor geografisk spredning og lange reiseavstander. Velferdsteknologi innebærer blant annet
trygghetsløsninger og digitale hjelpemidler for kronisk syke og personer med demens. Regjeringen ser
velferdsteknologi som viktig for effektivisering og kvalitetssikring. En regner med at på sikt vil velferdsteknologi
kunne gi gevinstrealiseringer i form av redusert bemanning knyttet til digitale tilsyn.
Kommunene som deltar i nasjonalt velferdsteknologiprogram får oppfølging underveis i prosjektperioden i
form av nettverkssamlinger og prosessveiledning til tjenesteinnovasjonsprosesser, samt støtte til
anskaffelsesprosesser og opplæringstiltak. I tillegg til prosjektet gis det muligheter for innovasjon og opplæring
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i Bodø kommune for allerede implementerte teknologiløsninger, som medisineringsstøtte/dispensere og
digitale tilsyn.
Juridiske aspekter vil også bli utredet med tanke på responstjeneste. Mye av velferdsteknologien baserer seg
på nyinvesteringer og oppgraderinger av eksisterende anlegg.
Det gis tilskudd for delvis dekning av utgifter til prosjektledelse og implementeringsstøtte i kommunene. Det gis
ikke tilskudd til anskaffelse av utstyr. For 2017 skulle det utbetales kr 50’ til hver kommune, og for 2018 kr 550’
til fordeling mellom kommunene. Egeninnsats investeringer settes til kr 550’ for Rødøy kommune.
Prosessen med medisineringsstøtter har pågått nå i 2018. I samarbeid med Bodø kommune er det nå inngått
rammeavtale med en av leverandørene for medisineringsstøtte. Planlagt oppstart våren 2019. Avsatte midler
fra 2018 med kommunens egeninnsats investeringer 550 000 foreslås videreført til 2019.
DEN NORSKE KIRKE
Investeringer til Den norske kirke ved Rødøy kirkelige fellesråd er tatt med på lik linje som kommunens øvrige
investeringer. Vedtatte investeringer inngår i kommunens låneopptak og har kommunens avdrags‐ og
renteprofil, hvor kostnadene er overført driftsbudsjettet (Kirkeloven § 15).
I investeringsbudsjettet for 2019‐2022 er det tatt med tidligere bevilgede investeringer, og det er overført ikke
utførte prosjekter for 2018 til 2019. Brev fra menighetsrådet vedlagt.
Nye vinduer Rødøy kirke. Alle vinduene er morknet og må skiftes ut. Vi beholder glassene, men bytter
rammene. Tidligere utsatt til 2018‐2019, men foreslås gjennomført samlet i 2018, og økt fra kr 300’ til kr 600’.
Rehabilitering Tjongsfjord kirke innvendig. Oppmaling av vegger, pussing av gulv og nye matter første prioritet
her, også skifte av gulv i «ny delen» trenges, beleggene «svulmer» ‐ gamle kontorlokaler må gjøres om til
menighetslokaler igjen. Utsatt til 2019, men foreslås gjennomført samlet i 2020 og økt fra kr 400’ til kr 600’.
Klimastyring/energibesparende oppvarming for å ha et system som på egen hånd kan styre temperatur og
luftfuktighet i kirkene. Dette vil igjen være med på å bevare instrumentene og kirkekunsten vår. Foreslås utsatt
til 2019 og 2020, totalt kr 600’.
Brannvarslingsanlegg i Rødøy og Tjongsfjord kirker. Branntilsynet melder avvik på at det ikke er
brannvarslingsanlegg i de særlige brannobjektene vi har. Foreslått overført til 2019 og 2020, og økt fra kr 600’
til kr 800’ totalt.
Rehabilitering instrumenter. Vi ser ingen grunn til å overhale instrumentene før vi har på plass klimastyring i
krikene, de vil ikke fungere lenge. Foreslås økt fra kr 200’ til kr 400’, og flyttet til 2021.
Rehabilitering bårehus og redskapshus på gravgårdene Rødøy, Tjongsfjord, Sørfjorden, Gjerøy og Storselsøy
trenger tetting av tak og vegger, og det må gjøres noe med toalettforholdene i bårehuset i Sørfjorden, gjelder
også gjerder. Vedtatt utvidet til også å omfatte investering i bioklippere og kompostkverner til kirkegårdene i
Tjongsfjord og på Rødøy. Foreslått økt fra kr 156’ til kr 200’ gjennomført i 2019 og 2020.
Digitalt kirkeorgel i Tjongsfjord kirke bør skiftes ut. Reparasjon vurderes som for kostbart, og nytt orgel vil
kunne ha levetid på minst 25 år. Det er vedtatt kommunal investering på kr 300’, og medfinansiering på kr 100’
fra menigheten, totalt kr 400’. Prosjektet lå var flyttet til 2019, og foreslås flyttet til 2021.
Avkjørsel og parkeringsplass ved Tjongsfjord kirke er uoversiktlig og upraktisk. Prosjekt som omfatter
opparbeidelse av bedre parkeringsplass i tillegg til ny avkjørsel har vært besiktiget, og foreslås redusert fra kr
250’ til kr 200’ med gjennomføring i 2019.
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Minigraveren som disponeres av gravgårdsdrift er på tur til å ta kveld. Reparasjonskostnadene er ganske høye.
Det er ønskelig å i ny minigraver, og at beløpet økes fra kr 400’ til kr 500’ med gjennomføring i 2018.

NYE PROSJEKTER
2019
Nettbrett til politikere
Nytt telefonisystem
Videooverføring kommunestyremøter
Opprusting av skolenes datautstyr
Nytt pasientjournalsystem omsorg
Vannverk – forsyn.sikk. og kapasitet
SUM NYE PROSJEKTER

125 000
312 500
‐
300 000
525 000
2 125 000
3 387 500

2020

2021

2022

SUM
125 000
312 500
150 000
1 200 000
525 000
2 125 000
4 437 500

150 000
300 000

300 000

300 000

450 000

300 000

300 000

De foreslåtte nye prosjektene er nøye vurdert i forhold til hvor kritiske de er, og hvilken nåverdi investeringen
vil ha. Det har vært et mål i økonomiplanarbeidet å redusere lånebehovet så langt som mulig, og å holde høyt
fokus på gjennomføringen av allerede vedtatte prosjekter. Det vil bli søkt prosjektmidler det det finnes for å
bidra til finansieringen av prosjektene.
NETTBRETT TIL POLITIKERE
Nettbrett til politikere for tilgang til saksdokumenter ble tatt i bruk fra og med 2014. Det ble ikke kjøpt inn nye
etter valget i 2015, ettersom de som var i bruk enda var såpass «ny på dato». Til neste valg må det imidlertid
investeres i nye – de som ble kjøpt i slutten av år 2013 er utdaterte. Det foreslås å investere kr 125’ i 2019 ved
kjøp av nye nettbrett til kommunestyret med første vara, samt plan‐ og jordstyret, pluss en i reserve, deksler og
ladere.
NYTT TELEFONISYSTEM
På grunn av utfasing av ISDN‐linjene, blir vi nødt til å se på ny telefoniløsning. Vi er i gang med å se på
alternativer og innhente pris, og foreslår avsatt kr. 250.000 eks mva. til dette formålet i år 2019.
VIDEOOVERFØRING AV KOMMUNESTYREMØTER
Kommunestyret har etterspurt mulighet for strømming av kommunestyremøter. De løsninger vi har fått tilbud
på, har foreløpig ikke mulighet for integrasjon mot sak‐/og arkivsystemet vårt, dette vil komme i løpet av neste
år. Vi foreslår å avvente investering til integrasjonen er mulig, slik at kr. 120.000 settes som investering i år
2020.
OPPRUSTING AV SKOLENES DATAUTSTYR
I og med at flere av skolene er så vidt små, vil skolene etterhvert møte utfordringer i forhold til
kompetansekrav og bredde i kompetansen. Det må derfor jobbes for å finne kompenserende tiltak dersom
man forutsetter at det samme antall skoler skal driftes i årene fremover. Rødøyprosjektet II er et slikt tiltak.
Det er fattet stor interesse for prosjektet både i inn ‐og utland. Prosjektets grunnidé er å etablere digitale
klasserom på tvers av skolene. Dette vil kunne gi gevinster i form av økt samarbeid mellom skolene, bedre
utnyttelse av lærerkompetansen, og tettere bånd mellom elevene på tvers av kretsene i vår grisgrendte
kommune. Etter hvert vil prosjektet kunne ta inn i seg andre IKT‐ prosjekter som det jobbes med f.eks. digitale
hjelpemidler i begynneropplæringen.

RØDØY KOMMUNE

ØKONOMIPLAN MED INVESTERINGSBUDSJETT 2019‐2022 – VEDTATT K‐SAK 056/2018

19

Rødøyprosjektet har fått økonomisk støtte fra Fylkesmannen og det søkes om støtte fra Norsk Forskningsråd til
bl.a. finansiering av oppfølging fra Nord Universitet.
Prosjekt går fram til 2021, og følger således store deler av økonomiplanperioden. Totalt i perioden foreslås
avsatt kr 1,2 mill. til opprusting av skolenes datautstyr.
NYTT PASIENTJOURNALSYSTEM
Omsorgsetaten gikk over fra papirjournal til elektronisk pasientjournalsystem i 2013, under avtale med
leverandørselskapet Acos. Det har helt siden oppstart vært problematisk med kapasiteten på hovedserveren
Rødøy kommune er tilknyttet på Hemnes. Det har i årenes løp vært gjort flere forsøk på å oppgradere hastighet
og funksjon, uten at vi har fått noe mer funksjonelt tilbud fra leverandøren. Omsorgsetaten er nå inne i
prosjekt nasjonal velferdsteknologi i samarbeid med Bodø og Røst kommune. Begge disse kommunene
benytter seg av pasientjournalsystemet Gerica, og har god erfaringer med denne leverandøren både i forhold
til kapasitet og funksjon. Gerica skal også være mer kompatibel med den planlagt utviklingen innenfor prosjekt
velferdsteknologi. Det planlegges overgang til nytt pasientjournalsystem fra høsten 2019, med opplæring av
superbrukere som skal være ansvarlig for den videre opplæringen annet personell. Det er behov for to nye
stasjonære PC med skrivere tilknyttet omsorgssentrene i 2019. Dette for å unngå kø for journalføring ved
rapport vaktskifter og under avholdelse legevisitt. Overgang til nytt pasientjournalsystem med to terminaler er
estimert til kr 525’, og gjennomføring bes legges til 2019.
VANNVERK – FORSYNINGSSIKKERHET OG KAPASITETSØKNING
Når det gjelder fremtidige prosjekter til investeringsbudsjettet foreslår vi å sette av til sammen kr. 1.700.000
eks. mva. for 2019 til en del tiltak ved de vannverkene der en hadde problemer med kapasiteten på forsyningen
sist vinter:




Storselsøy vannverk: Nytt råvannsmagasin (i tillegg til det gamle), nede på kote ca. 42, med
kapasitet på minimum 2000 m².
Rangsund/Selsøyvik vannverk: Utbedring/reparasjon av eksisterende råvannsmagasin, etablering
av 2 stk. nye vannkummer samt utskiftning av en del ledningsnett(sjøledninger) i Rangsund.
Gjerøy vannverk: Utvidelse av eksisterende råvannsmagasin, samt overvåking, styring og
automatikk tilknyttet dette.

Summen kan settes av samlet for de tre vannverkene. Gjennomføring av ovennevnte tiltak vil gjøre
vannverkene mer robust i forhold til de problemer en hadde med forsyningen sist vinter.
GRENDEHUSET I JEKTVIK
Det har vært avholdt møte med hovedbrukerne av grendehuset i Jektvik. Det er ønsket bedre lagerkapasitet, ny
scene, nye tribuner og diverse oppgraderinger/utbedringer blant annet av dekket i gymsalen. Så langt er ingen
tiltak prosjektert. En avventer nærmere behovsspesifikasjon før kalkulasjon. Kommunedelplan for folkehelse,
idrett og friluftsliv skal nå revideres. Prosjektet bør meldes inn til prioritert handlingsdel.
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Kommunestyret gjorde følgende endringer i vedtak K‐sak 056/2018:
Prosjekt
Arkiv tilrettelegging
Rødøy legekontor
Rødøy Produkter
Rehabilitering rådhuset
Botilbud psyk.utv./funksj.hemming
Boligløft, boligpolitisk plan
Ny branngarasje/‐stasjon i Kila
Asfaltprogram
Næringsareal Vågaholmen
Kirke – nye vinduer Rødøy kirke
Kirke – rehab. Tjongsfjord kirke innv.
Kirke – klimastyrt/energispar oppv.
Kirke – brannvarslingsanlegg
Kirke – rehab instrumenter
Kirke – rehab. bårehus og gravgård
Kirke – digitalt kirkeorgel
Kirke – avkjørsel/parker. Tjongsfjord
Kirke – gravgårdsdrift, minigraver
Nytt prosjekt:
Gjennomgangsbolig Gjerøy

Beløp
370 000
500 000
2 000 000
300 000
8 760 000
1 000 000
1 800 000
3 000 000
20 087 500
600 000
600 000
300 000
400 000
400 000
100 000
300 000
200 000
500 000

Flyttes fra år
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2019
2019
2020
2019
2019
2020
2019
2021
2019
2019

Beløp
3 800 000

Flyttes til år
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2020
2020
År
2019

Andre endringer:
Tjongsfjord tannklinikk: Prosjektnavn endres til «Tannklinikk»
I prioritert rekkefølge skal prosjektene gjennomføres:
1. Helsehus i Jektvik
2. Boligområde og utbedring vei Jektvik
3. Arkiv nybygg
4. Gjennomgangsbolig Nordnesøy
5. Gjennomgangsbolig Gjerøy
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FINANSIERING
Kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Det fremgår av økonomireglement
at finans‐ og gjeldsforvaltningen skal legge vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. For å oppnå dette skal
forvaltningen baseres på blant andre følgende prinsipper:
•
•
•

Forvaltningen skal kjennetegnes av at det ikke skal tas vesentlig finansiell risiko, kommunen skal ha
tilfredsstillende likviditet og tilstrebe en forutsigbar og god avkastning av de forvaltede midler.
Tilsvarende tilstrebe en best mulig sammensetning av låneporteføljen. Porteføljen skal både ivareta
hensynet til lavest mulig netto renteutgifter og krav til forutsigbarhet i renteutgiftene.
Forvaltning av driftslikviditet, låneportefølje og gjennomføring av låneopptak skal sees i sammenheng.

2019

2020

2021

61 172 450

7 600 000

1 050 000

‐

69 822 450

94 %

3 387 500

450 000

300 000

300 000

4 437 500

6%

Totalkostnad brutto

64 559 950

8 050 000

1 350 000

300 000

74 259 950

100 %

Prosjekter totalt

64 559 950

8 050 000

1 350 000

300 000

74 259 950

100 %

Hvorav MVA 25%

12 756 600

1 610 000

270 000

60 000

14 696 600

20 %

Hvorav tilskudd/egenfinans.

20 195 333

‐

‐

‐

20 195 333

27 %

Sum finansieres

31 608 017

6 440 000

1 080 000

240 000

39 368 017

53 %

Tidligere vedtatte prosjekter
Nye prosjekter

Ubrukte lånemidler IB
Ledig likviditet

2022

SUM ANDEL

8 697 718

‐

‐

‐

8 697 718

22 %

22 910 299

‐

‐

‐

22 910 299

58 %

0

6 440 000

1 080 000

240 000

7 760 000

20 %

Behov for låneopptak

Prosjektenes totalkostnad viser hvilken verdiskapning som gjøres i kommunen. MVA kommer tilbake som
inntekt på prosjekter hvor det er MVA‐kompensasjon/refusjon. Tilskudd omfatter midler fra Husbanken,
tippemidler og andre søkbare ordninger. Egenfinansiering menes her av fondsmidler, f.eks. fra
disposisjonsfondet til investeringer, RLK‐fondet. Det som skal finansieres kan dekkes opp ved ledig likviditet
eller ved bruk av lån.
I tillegg til lån til investeringsprosjekter kommer blant annet lån til videre utlån, som startlånordningen til
Husbanken. I 2018 ble det tatt opp kr 4 mill. til Startlån.

70000 000
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50000 000

Sum finansieres

40000 000

Hvorav MVA 25%

30000 000

Hvorav tilskudd/egenfinansiering

20000 000
10000 000
‐
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LÅNEGJELD, RENTER OG AVDRAG
Kommunens lån minus ledig likviditet defineres som kommunens finansportefølje. Det er et potensielt
innsparingsbehov når det gjelder å refinansiere finansporteføljen. Det er vedtatt å utrede dette som egen sak i
løpet av 2018.
LÅN

2019

2020

2021

2022

139 446 811

133 773 503

134 416 528

129 969 220

0

6 440 000

1 080 000

240 000

5 673 308

5 582 308

5 491 308

5 492 118

0

214 667

36 000

8 000

5 673 308

5 796 975

5 527 308

5 500 118

133 773 503

134 416 528

129 969 220

124 709 102

Renter opprinnelig gjeld

2,0 %

2,5 %

2,9 %

2,8 %

Renter årets lån (6 mnd)

2 830 554

2 713 836

2 601 234

2 490 180

0

80 178

15 768

3 408

IB 1. jan
Låneopptak
Avdrag opprinnelig gjeld, 30 år
Avdrag årets lån, 30 år
UB 31. des
Rentesats

Årets rentebelastning

Oversikten danner bakgrunnen for finanstransaksjoner i driftsbudsjettet. Avdrag på dagens gjeld er basert på
inngåtte avtaler om serielån.
Avdrag på nye lån er basert på 30 års nedbetalingstid. Kommunene har regler for minimumsavdrag som blant
annet er knyttet levetiden på anleggsmidler. Denne beregningen gjøres årlig i samarbeid med revisor, og det er
derfor noe usikkerhet til fremtidig avdragsprofil. I økonomiplanen er minimumsavdrag beregnet til kr 5,9 mill.
Dette er høyere enn låneavtaler med bank som vist over. Avdragsbeløp er derfor overstyrt til driftsbusjettet
med sum minimumsavdrag.
Avskrivningstid varierer fra 50 år (institusjoner) til 40 år (skolebygg), 20 år (tekniske anlegg) og kortere på f.eks.
biler og utstyr.
Kommunalbanken Norge, KNB, har utarbeidet forslag til budsjettrenter til bruk for kommuner og
fylkeskommuner for perioden 2019–2022. Disse baserer seg på offentlig tilgjengelige prognoser og
markedsrenter. De deler budsjettrenten i følgende bestanddeler:
•
•
•

Norges Banks styringsrente
Nibor‐påslaget, som er differensen mellom styringsrenten og 3mnd Nibor
Kredittmarginen, som er kapitalmarkedets påslag over 3 mnd Nibor

KNBs anbefaling er å bruke Norges Banks egne renteprognoser som et utgangspunkt for budsjettering av
NIBOR 3 mnd framover. Disse anbefalingene er lagt til grunn for økonomiplanen.
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Grafene viser årlig endring i lånegjeld (sekundærakse), avdrag og rentebelastning (primærakse) ved foreslått
økonomiplan og investeringsbudsjett.
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