DRIFTSBUDSJETT 2019
RØDØY KOMMUNE

INNLEDNING
Rødøy kommune er i en særdeles krevende økonomisk situasjon. Dette skyldes utviklingen i folketall over
tid, kombinert med dyre driftsstrukturer og stadig flere kommunale oppgaver. Med nye inntekter fra
havbruksfondet har en stoppet prosesser som skulle bidra til økonomisk balanse. Dette anser rådmannen at
ikke er forsvarlig politikk.
De faste inntektene fra staten har økt med kr 1,7 mill. fra 2014 til budsjettåret 2019. Dette gir en
inntektsøkning på kr 342’ eller 0,42 % årlig. I samme periode har lønns‐ og prisvekst vært på ca. 2,5‐3 %.
Driftsutgiftene har økt helt tilsvarende i samme periode, med kr 22,6 mill. eller kr 4,5 mill. årlig.
Gapet mellom økning i inntekter og utgifter har vært kr 20,9 mill., eller kr 4,2 årlig. Dette har blitt dekket
gjennom blant annet høyere skatteinngang enn forventet to siste år, samt et ekstraordinært utbytte fra RLK
som vi ikke lenger får utbytter fra da aksjene er solgt og midlene fra salget lagt i investeringsfond.
I 2017 fikk Rødøy kommune for første gang utbetaling fra statens nye havbruksfond, kr 776’. I 2018 vil en få
kr 30,2 mill. Det er uklart om eller hva fremtidige inntekter fra havbruksfondet vil utgjøre, idet utbetaling
forutsetter at staten får tilførsel av midler til fondet ved økning av produksjonskapasitet nasjonalt, før en andel
så skal fordeles til oppdrettskommunene.
Netto driftsresultat for perioden 2014 til 2019 er beregnet til tap på kr 22,6 mill., korrigert for engangsinntekter
fra ekstraordinært utbytte og havbruksfond. Med disse inntektene vil en likevel kunne oppnå positivt netto
driftsresultat på ca. kr 20,3 mill.
For økonomiplanperioden er det synliggjort behov for innsparingstiltak tilsvarende kr 17,8 mill. årlig i 2022. Da
har en anvendt forsiktighetsprinsippet, og ikke anslått noen inntekter fra havbruksfondet som ikke allerede er
kjent. Dersom en opprettholder det høye kostnadsnivået og ytterligere inntekter fra havbruksfondet uteblir, vil
kommunen ikke klare å dekke opp det akkumulerte underskuddet fra 2021.
Basert på anbefalinger blant annet fra fylkesmannen, samt den offentlige diskusjonen som pågår om
innretningen av havbruksfondet, så mener rådmannen at Rødøy kommune bør basere driftsbudsjettene på å
gå i balanse uten inntekter fra havbruksfondet inntil de blir mer forutsigbare. Om det måtte komme fremtidige
inntekter fra havbruksfondet bør de benyttes til å dekke etterslep på vedlikehold, innovasjon og
tjenesteutvikling for effektivisering, samt egenfinansiering av investeringsprosjekter.
Kommunestyret har startet et arbeid for å gjenvinne økonomiske kontroll, ved god økonomistyring og å få
balanse mellom inntekter og utgifter. Det ble satt mål for netto driftsresultat på 1,75 %. Formannskapet jobbet
med tiltak frem til budsjettbehandling 2017. Arbeidet har ikke vært fulgt opp i 2018, men flere av de vedtatte
tiltakene ble tvert imot reversert i lys av utbetalingene fra havbruksfondet. Rådmannen advarer på det
sterkeste å skrinlegge det politiske arbeidet som skal bidra til å legge et tjenestenivå som er økonomisk
bærekraftig.
Kommunestyret har vedtatt enkelte mindre innsparinger for 2018, som opphør av informasjonsmateriell og
stimuleringstiltak bolig. Videre ble det vedtatt økning av kommunale avgifter og husleie, som finansieres av
innbyggere og næringsdrivende. Det har blitt vurdert å ikke innføre eiendomsskatt på boliger, på grunn av lave
eiendomsverdier og dermed lite inntektspotensial.
Flere av tiltakene som ble vedtatt er imidlertid reversert i 2018. Blant annet å legge ungdomstrinnet på Gjerøy
skole til Rødøy skole, og besparelser på feriestenging av SFO og barnehage. Det har blitt avslått å selge
skolebygg som ikke er drift, for å få inn annen virksomhet.
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For videre arbeid med å komme i økonomisk balanse bør en følge fylkesmannens anbefaling om at tiltakene
som utredes må være gjennomførbare, politisk og administrativt. Det nytter ikke å kutte i tallene, så lenge
driftsnivået opprettholdes – slik det i det følgende synliggjøres at har vært tilfelle for vedtatte kutt under helse‐
og omsorgsetaten. Det må heller ikke reduseres i budsjettet for kostnader som ikke kan kuttes uten at det
rettslige og organisatoriske er i orden, som vi har sett med reduksjon i bruk av ambulansebåt eller i
overføringer til Rødøy produkter. Budsjettene bør være realistiske.
For å effektivisere driften med omkring 10 % som behovet er vil en måtte se på det totale tjenestetilbudet, og
vurdere antall enheter. Rådmannen mener en må ta inn over seg at store avstander til tross, så må en velge å
holde seg med et mer sentralt tilbud i kommunen, der det er mulig. Det vil være den eneste måten å kunne
tilby fullverdige tjenester, til en pris en kan finansiere.
Da Rødøy kommune valgte å bestå som egen kommune valgte en samtidig en vei som krever vilje til endring for
finansiere egen virksomhet. Samtidig får kommunene flere oppgavene og økte krav til kvalitet, standardisering
og rapportering. Demografien blir mer krevende med synkende barnekull og flere eldre, og det er stor
konkurranse om kompetansen, særlig i Nordland. Desentralisering av tjenestetilbud er en villet politikk, men en
må kunne finansiere driften.
Rådmannen kommer ikke med enkeltforslag til kutt, da dette helt nylig har vært lagt frem innenfor alle
sektorer, og forkastet. Videre har det i formannskapet blitt tatt til orde for at slike forslag alene forstyrrer det
politiske arbeidet. Det er politikernes ansvar å finansiere driftsnivået. Dersom et tilbud skal avvikles eller
servicenivået skal reduseres på noe område må det forankres i politisk vedtak. En forutsetter at politisk ledelse
er godt orientert om situasjonen, utfordringene og valgene en står overfor. Derfor bes det heller om at
diskusjonen eller arbeidet med forpliktende plan tas opp igjen, med involvering av og støtte fra
administrasjonen. Dette bør gjennomføres i med de strategiske valgene som må gjøres i kommuneplanens
samfunnsdel, som nå er under utarbeidelse.

BAKGRUNN
Budsjettforslaget har en merforbruk på kr 10,5 mill., som kan dekkes av disposisjonsfond som oppstår etter
mindreforbruk grunnet havbruksfond i 2018.
Formannskapet bes gjøre prioriteringer for å få budsjettet i balanse, før det legges frem for kommunestyret til
behandling.
Budsjettet for Rødøy kommune 2019 legges frem som et rammebudsjett. De økonomiske rammene bygger på
revidert budsjett 2018, økonomiplan 2019‐2021, og rapport per 31. august 2018. Videre kilder som
Revidert Nasjonalbudsjett 2018, Kommuneproposisjonen 2019 og framlegg til Statsbudsjett 2019.
Stortinget har behandlet kommunereformen, og Rødøy består som egen kommune. Rødøy kommune hadde
gjennomført en grundig prosess om reformen. Å delta i etableringen av nye Bodø kommune ble vurdert opp
mot nullalternativet, hvor kommunestyret i Rødøy vedtok å bestå som egen kommune. Kommunen skal tilby
gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, sikre en god samfunnsutvikling og et godt lokaldemokrati.
Kommunestyret anser at de økonomiske forutsetningene for å bestå som egen kommune er tilstede, basert på
forventet inntektsutvikling. Rødøy kommune har lavt folketall og utfordringer knyttet til geografi og avstand.
Derfor vil en aktivt søke samarbeid med andre kommuner for å sikre tilstrekkelig kapasitet, relevant
kompetanse og effektiv tjenesteproduksjon i tråd med kriteriene for morgendagens kommuner.
Kommunaldepartementet har til behandling en grensejustering mellom Lurøy og Rødøy kommuner. Utfallet er
ikke kjent, men kommunestyrets og fylkesmannens anbefalinger er like. Det anbefales å avvente slik justering
til det finnes løsninger for hele regionen, da det berører både Helgeland og Salten.

Side 2

Driftsbudsjett 2019 – vedtatt K‐sak 070/2018

Nytt inntektssystem har fått virkning fra 2017. Rødøy kommer svært ugunstig ut ved beregning av utgiftsbehov
etter nye kostnadsnøkler. Samtidig får en noe tilbake grunnet et nytt avstandskriterium. Inntektsgaranti‐
ordningen, INGAR, sikrer at overgangen til lavere inntekter ikke blir for brå, ved at det legges opp til en
nedtrapping av netto statlige inntekter gjennom økonomiplanperioden.
Størsteparten av kommunens inntekter består av rammetilskudd fra staten. Rammetilskuddet kan i svært liten
grad påvirkes. Videre har kommunen skatteinntekter og inntekter på eiendomsskatt, konsesjonskraft, MVA‐
kompensasjon og finansinntekter. Disse inntektene går til fordeling etatsvis i driften. Vekst i frie inntekter for
Rødøy kommune fra 2018 til 2019 er på bare 0,8 %, og av de laveste i landet hvor snittveksten er på ca. 2,9 %.
Veksten er ikke tilstrekkelig til å dekke lønns‐ og kostnadsøkning som er anslått til 2,9 %.
Det er vedtatt endringer i eiendomsskatteloven, som innebærer at kommunenes muligheter for å skrive ut
eiendomsskatt på verker og bruk blir fjernet. Kommunestyret har valgt å fortsatt skrive ut eiendomsskatt på de
punktene som var dekket av tidligere lov, der det går. Det skal avholdes nye takster i 2019, og produksjons‐
utstyret skal så fases ut av grunnlaget over syv år. Anslått inntektstap vil være omkring kr 2‐4 mill. årlig.
Kompensasjonsordningen ser ikke ut til å dekket tapet kommunene vil ha, ifølge LVK.
Fra og med 2016 skal 80 % av statens inntekter fra salg av konsesjoner for vekst i oppdrettsnæringen, fordeles
fra Havbruksfondet til kommuner og fylkeskommuner. Hvor mye hver enkelt kommune får beregnes ut fra
kommunens andel av Norges totale produksjonskapasitet for laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, og en
mindre andel til kommuner som har klarert ny lokalitets‐MTB de siste to årene. Dersom denne utbetalingen til
en enkelt kommune overstiger 5 millioner, fordeles det overskytende på alle kommuner etter deres andel av
lokalitets‐MTB. Pengene er frie midler som skal føres i driftsregnskapet, og som hver enkelt kommune
disponerer etter eget ønske. Dette klargjøres av KMD i brev av 18. januar 2018.
Havbruksfondet øker driftsinntektene i 2018 med hele 20 prosent. Dette gir igjen handlingsrom til å
gjennomføre nødvendige strukturelle endringer i driften, men er ikke tilstrekkelig for å holde driftsnivået på
dagens nivå i mer enn omtrent tre år.
I følge økonomireglementet skal det utarbeides tertialrapporter for kommunens virksomhet. Dette i tråd med
målet om å gjenvinne økonomisk kontroll og balanse. To‐månedlig rapportering har vært veldig tidkrevende i
2018, uten at det har gitt noe bedre kontroll i seg selv. Rådmannen foreslår at en går tilbake til
kvartalsrapportering.

ORGANISERING ETATENE: FOREBYGGING, VELFERD
I lys av pågående prosesser i NAV, så har kommunestyret bedt om at en samtidig vurderer organiseringen av
alle de kommunale tjenestene som Rødøy kommune har lagt til NAV‐kontoret. Blant annet barnevern og sosial,
som er bemannet med to kommunalt ansatte.
Pilotprosjektet mellom Meløy, Gildeskål og Rødøy pågår samtidig, hvor en tester ut hva en kan samarbeide om,
uten å måtte slå kontorene sammen. Det har vært involvering av tillitsvalgte og møter med ansatte. Begge
prosjektene skal avsluttes første halvår 2019.
Samtidig har vi flere utfordringer i forhold til organisering, kapasitet og kompetanse innenfor blant annet
folkehelsearbeid, psykisk helse og dagtilbud som i stor grad er forebyggende tjenester. Folkehelsearbeidet er
spredd på tre forskjellige stillinger, hvor alle tre jobber i forskjellige enheter og en andel nå blir vakant. En
stilling innen psykisk helse er vakant. En har ikke klart å ha tilstrekkelig fokus på miljøarbeid og dagtilbud.
I lys av dette vil det bli lagt frem sak om organisering av de kommunale oppgavene omkring forebygging og
velferd, som kan få betydning på tvers av etatene.
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TILTAK – FORPLIKTENDE PLAN
Kommunestyret vedtok i 2017 å starte arbeidet med en forpliktende plan, etter den modellen som benyttes for
ROBEK‐kommuner. Dette skal bidra til gjenvinne økonomisk kontroll og balanse, hvor det beskrives tiltak som
skal føre til endring. Formannskapet skal inngå i arbeidsgruppe med rådmannen om utarbeidelse av planen.
Det ble satt følgende hovedmål for kommende budsjett‐ og økonomiplanarbeid:
a.
b.

Netto driftsresultat korrigert for premieavvik skal være større enn 1,75 %
Netto lånegjeld skal være mindre enn 100 % av brutto driftsinntekter
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Grafen viser avvik mellom budsjett og regnskap over 11 år. Avviket har vært så høyt som 16 %. Dette er et tegn
på urealistisk budsjettering. I perioden 2014‐2017 er vi nede på nesten 5 % avvik. Null avvik er målet.
God periodisering og løpende rapportering er viktig for å kunne gjøre nødvendige justeringer underveis i året.
Mer nøyaktige periodeavslutninger og å bruke faktiske regnskapstall og realistiske prognoser og
fremskrivninger som budsjettunderlag er noe en har jobbet mye med å forbedre. Det er svært viktig når en nå
jobber med å få bedre økonomisk kontroll å opprettholde budsjettdisiplin og ‐realisme. Det har ingen hensikt å
budsjettere med høyere inntekter eller lavere kostnader, uten at det ligger faktiske strukturelle endringer og
planlagte reduksjoner i driftsnivå bak.
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Den blå grafen viser netto driftsresultat over ti år, korrigert for ekstra inntekter som kom med Smibelg‐
Storåvatn fondet i 2012 og ekstraordinært utbytte fra RLK i 2016. Den røde grafen viser nasjonal anbefaling
som ble nedjustert i 2014 fra 3 % til 1,75 %.
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Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet (KMD) anbefaler at kommunene budsjetterer med 1,75 % i netto
driftsresultat for å sikre en sunn kommuneøkonomi med rom for å håndtere inntektssvikt, uforutsette
kostnader, renteøkninger, eller høye nok avskrivninger/avdrag. For Rødøy kommune ville dette innebære å
budsjettere med et netto driftsresultat på omkring kr 2,5 mill. årlig.
Så lenge en ikke har opparbeidet disposisjonsfond i driften over år er det svært uheldig å budsjettere så knapt
som mulig, uten buffere for variasjoner og uten positivt driftsresultat. Når det da inntreffer noe uforutsett har
en ingen midler å dekke underskuddet med. Budsjettforslaget som foreligger er så stramt det lar seg gjøre
forsvarlig, men dette innebærer også stor risiko.
Endrings‐ og utviklingsprosesser koster. Det er derfor veldig viktig å gjøre nødvendige tilpasninger av driftsnivå i
forhold til forventet befolkningsutvikling, demografi, og inntektsutvikling mens det fremdeles er frie midler i
driften og en har et visst handlingsrom.
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Den blå grafen viser netto lånegjeld av brutto driftsinntekter siste ti år. Den røde viser anbefalt maksnivå, som
vi tangerte i 2015. I 2016 ble netto lånegjeld 108 %, og i 2017 var den tilbake på 99,8 %.
Lånegjelden har økt kraftig siste tiårsperiode. Det har vært investert mye i idrettshaller, boliger, omsorgssentre.
En stor del av investeringene har vært delfinansiert med statlige midler fra Husbanken, norsk Tipping og andre
tilskuddsordninger, så verdiskapningen som har skjedd i kommunen har vært større enn lånegjelden tilsier.
Det er klare regler for kommunenes låneopptak og avdrags‐ og avskrivningsprofil. Gjelden må betjenes løpende
med minimumsfradrag. For tiden er renten lav, men den kan øke, og må betjenes rettidig. Derfor må en ha et
brutto driftsresultat som gjør at det er rom for å betjene finanskostnadene, avhengig av hvor stor gjelden er.
Enkelte investeringer skal føre til lavere driftskostnader, rasjonalisering eller effektivisering. Det er da viktig at
en realiserer den planlagte gevinsten, gjennom å faktisk gjennomføre reduksjoner. Andre investeringer vil
derimot gi økte utgifter til blant annet drift og vedlikehold. Dette må det tas høyde for ved planlegging av
fremtidige og ønsket tjenestenivå til befolkningen.
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FØRINGER FOR DRIFTSBUDSJETT 2019
Bud 2018

Bud 2019

1,75 %

1,75 %

Lønnsøkning (ref. SSB)

3,00 %

2,80 %

Arbeidsgiveravgift

5,10 %

5,10 %

12,00 %

12,00 %

KLP generell

21 %

21 %

KLP sykepleiere

20 %

20 %

STP

12 %

12 %

2,60 %

2,80 %

1,60 %

2,60 %

Post
Netto driftsresultat
Anbefaling fra TBU og KMD, sunn kommuneøkonomi
Lønn, sosiale utgifter

Feriepenger
Pensjonskostnader

Kommunal deflator
Samlet pris‐ og kostnadsvekst
Konsumprisindeks, KPI
12 måneders endring per oktober (året før budsjettår)

Generell lønnsøkning kommenteres ikke i det følgende – den ligger til grunn for alle sektorbudsjettene.

SATSER BRUKERBETALINGER FOR DRIFTSBUDSJETT 2019
De foreslåtte satsene ligger til grunn for det fremlagte driftsbudsjettet.
Post

Bud 2018

Bud 2019

3,0 %

3,0 %

Snitt 25%

5,0 %

5,0 %

5,0 %

Brukerbetalinger teknisk, landbruk, økonomi
Brukerbetalinger landbruk
Behandling av bygge‐, plan‐, fradeling, oppmål.
Utleie av kommunalt maskinutstyr
Vannforsyning

20,0 %

2,0 %

Avløp

20,0 %

2,0 %

Brøyting privat vei/parkering

10,0 %

10,0 %

Feiing/tilsyn av fyringsanlegg

20,0 %

2,0 %

Forskrift

Forskrift

Egenandel hjemmehjelp

Forskrift HO dep.

Forskrift HO dep.

Korttidsopphold i institusjon

Forskrift HO dep.

Forskrift HO dep.

Langtidsopphold i institusjon

Forskrift HO dep.

Forskrift HO dep.

Purregebyr på kommunale krav
Satser i omsorgstjenesten
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Post

Bud 2018

Bud 2019

Kostpenger i omsorgstjenesten
Middag

79

81

Frokost og kvelds
Abonnement full kost kr 5.000 per måned.

42

43

5000

5130

Reduksjon full kost ved fravær, per uke

1250

1280

Drift per måned

211

216

Installering, engangssum

472

480

Inntil 16 timer/uke

1250

1330

Inntil 24 timer/uke

1800

1880

Inntil 32 timer/uke

2300

2380

Inntil 40 timer/uke

2800

2880

Over 40 timer/uke

2910

2990

Satser for trygghetsalarm

Satser per mnd. for foreldrebetaling i barnehagen

Fra nytt barnehageår, august
Inntil 16 timer/uke

1380

Inntil 24 timer/uke

1930

Inntil 32 timer/uke

2430

Over 32 timer/uke

3040

Satser per mnd. for kost i barnehagen (selvkost)
Full plass
Inntil 32 timer/uke (tidligere 4 dager)

385

450

310

360

Inntil 24 timer/uke (tidligere 3 dager)

240

270

Inntil 16 timer/uke (tidligere 2 dager)

160

180

80

‐

Helårs SFO/uke

2420

2500

1‐10 timer/uke

1100

1180

Over 10 timer/uke

1320

1450

1 dag
Satser per mnd. for foreldrebetaling i SFO

Fra 1. august
Helårs SFO/uke

2550

1‐10 timer/uke

1230

Over 10 timer/uke

1450

Musikk‐ og kulturskolen (endring gjeldende fra august)
Instrumentalundervisning

900

950

Lydstudio /notelære

900

950

Gruppeundervisning /drama /kor

720

770

Instrumentleie

500

550
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ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT
RES. 2017

REV. BUD 2018

BUDSJETT 2019

BRUKERBETALING

‐6 480 836

‐6 630 010

‐6 719 122

ANDRE SALGS‐ OG LEIEINNTEKTER

‐9 002 995

‐9 933 450

‐9 767 900

OVERFØRINGER M/KRAV MOTYTELSER

‐16 602 211

‐13 415 192

‐12 533 450

RAMMETILSKUDD INKL. SKJØNNSTILSK.

‐84 565 536

‐114 521 555

‐83 929 000

ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER

‐300 000

‐150 000

‐300 000

ANDRE OVERFØRINGER

‐492 707

‐450 000

‐500 000

‐27 438 673

‐26 221 000

‐27 295 000

‐6 403 581

‐8 114 550

‐9 114 550

‐111 317

0

0

‐151 397 856

‐179 435 757

‐150 159 022

LØNNSUTGIFTER

85 878 966

86 325 586

93 065 146

SOSIALE UTGIFTER

18 584 488

20 234 065

20 824 105

KJØP VARER/TJEN.INNG.KOM.TJEN.PROD

22 230 794

22 184 867

24 485 681

KJØP VARER/TJEN.ERST.KOM.TJEN.PROD

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

14 816 610

10 740 240

9 869 860

OVERFØRINGER

8 203 417

6 307 455

6 751 609

AVSKRIVNINGER (ANSL. 2015)

7 485 282

9 491 826

9 500 000

‐760 985

‐770 000

‐780 000

156 438 572

154 514 039

163 716 401

FORDELTE UTGIFTER
SUM DRIFTSUTGIFTER
BRUTTO DRIFTSRESULTAT

5 040 716

‐24 921 718

13 557 379

RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE

‐856 592

‐900 000

‐900 000

MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN

‐847 931

‐746 110

‐1 070 000

‐1 704 523

‐1 646 110

‐1 970 000

RENTEUTG. OG LÅNEOMKOSTNINGER

2 933 456

2 697 507

2 694 807

AVDRAG PÅ LÅN

5 479 255

6 326 925

6 317 925

SUM FINANSINNTEKTER

UTLÅN

232 658

330 000

55 000

SUM FINANSUTGIFTER

8 645 369

9 354 432

9 067 732

RESULTAT AV FINANSTRANSAKSJONER

6 940 846

7 708 322

7 097 732

‐7 485 282

‐9 491 826

‐9 500 000

4 496 280

‐26 705 222

11 155 111

AVSKRVNINGER (MOTPOST)
NETTO DRIFTSRESULTAT

‐2,97 %

14,88 %

‐7,43 %

BRUK AV TIDLIGERE ÅRS MINDREFORBRUK

‐1 382 132

0

0

BRUK AV DISPOSISJONSFOND

‐2 706 457

‐2 805 000

0

BRUK AV BUNDNE FOND

‐1 682 486

‐825 000

‐2 315 000

SUM BRUK AV AVSETNINGER

‐5 771 075

‐3 630 000

‐2 315 000

OVERF. INVEST. REGNSK.

0

0

0

AVSATT DEKN. TIDL. ÅRS MERFORBRUK

0

0

0

AVSATT TIL DISPOSISJONSFOND

1 382 132

589 480

0

AVSATT TIL BUNDNE FOND

1 636 769

880 187

2 020 000

SUM AVSETNINGER

3 018 901

1 469 667

2 020 000

‐2 752 174

‐2 160 333

‐295 000

1 744 106

‐28 865 555

10 860 111

NETTO RES. AV AVSETNINGER
REGNS.MESS. MER/MINDREFORBRUK

Det vil ved årsavslutning 2018 være et mindreforbruk ca. kr 29 mill. som kan avsettes til disposisjonsfond etter
2018. Merforbruket ca. kr 10,5 mill. i 2019 må dekkes av disposisjonsfond fra tidligere års mindreforbruk.

Side 8

Driftsbudsjett 2019 – vedtatt K‐sak 070/2018

INNTEKTER
TIL FORDELING ETATSVIS I DRIFTEN
REGNSKAP 2017

R.BUDSJETT 2018

BUDSJETT 2019

‐27 438 673

‐26 221 000

‐27 295 000

‐6 403 581

‐8 114 550

‐9 114 550

‐496 643

‐450 000

‐500 000

‐74 071 962

‐74 195 000

‐75 037 000

INNTEKTSUTJEVNINGSTILSKUDD

‐7 967 983

‐8 877 000

‐8 342 000

SKJØNNSTILSKUDD

‐1 700 000

‐1 250 000

‐550 000

‐775 591

‐30 200 000

0

‐3 398 648

‐3 600 000

‐3 600 000

INVEST.KOMPENSASJON SKOLE

‐297 040

‐400 000

‐200 000

INVEST.KOMPENSASJON OMSORG

‐426 195

‐425 000

‐350 000

‐34 139

‐25 000

‐25 000

‐856 592

‐900 000

‐900 000

0

0

0

RENTEUTGIFT BANK

2 930 957

2 679 807

2 830 554

AVDRAGSUTGIFTER

5 479 255

6 317 925

5 903 622

‐115 456 835

‐145 659 818

‐117 179 374

SKATTER, STATLIGE RAMMETILSKUDD
SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE
EIENDOMSSKATT
KONSESJONSKRAFT, GODTGJØRELSE
RAMMETILSKUDD

HAVBRUKSFOND
ØVRIGE STATSTILSKUDD
MVA REF. FRA DRIFTSREGNSKAPET
INVESTERINGSKOMPENSASJON

INVEST.KOMPENSASJON KIRKE
RENTER/UTBYTTE/AVDRAG
RENTEINNTEKTER
UTBYTTE OG EIERUTTAK

TIL DRIFT
MÅL OM 1,75 % NTO DRIFTSRESULTAT

2 625 000

TIL FORDELING ETATSVIS, ANBEFALT

‐114 554 374

Det nye inntektssystemet for kommunene fikk virkning fra 2017, og fra 2018 har Rødøy kommune fått en reell
nedgang i inntekter og dermed kjøpekraft. Fra 2019 forsterker effekten seg ettersom folketallet går nedover.
Nye kostnadsnøkler innebærer endring i kriterieverdier og vekting av kriteriene. Rammetilskuddet fra staten
går i hovedsak til å finansiere lønninger og økte pensjonskostnader, samt økte renter/avdrag i forbindelse med
økt gjeld.
Rammetilskuddet består av blant annet innbyggertilskuddet som baserer seg på folketallet 1. juli. Folketallet
har vært jevnt synkende over lang tid.

Folketall 1. juli

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1320

1315

1289

1278

1272

1257

1241

Nye kostnadsnøkler for utgiftsutjevningen vil gir Rødøy kommune vesentlig reduserte statlige inntekter.
Strukturkriteriet skal å skille mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper. Dette premierer Rødøy noe for
store avstander.
Inntektsutjevningstilskuddet skal utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Snitt skatteinngang
per innbygger i Rødøy er vesentlig under landsgjennomsnittet. Anslaget justeres forløpende gjennom året.
Inntektsgarantiordningen INGAR er utformet slik at ingen kommune skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år
til det neste som er lavere enn 400 kroner under veksten på landsbasis, målt i kroner per innbygger.
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Distriktstilskudd Nord‐Norge støtter opp under regionalpolitiske forhold som skal sikre bosetting og levedyktige
lokalsamfunn. Tilskuddet skal gi innbyggerne like godt tjenestetilbud som i andre deler av landet, og gis etter
en sats per innbygger.
Småkommunetilskuddet er også regionalpolitisk, og gis til kommuner med færre enn 3 200 innbyggere og
skatteinntekter de siste årene som er lavere enn 120 % av landsgjennomsnittet.
Skjønnstilskudd kan søkes til drift eller prosjekter. Det skal kompensere kommuner for spesielle lokale forhold
som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet, slik at alle kommunene får samme mulighet til å
løse pålagte oppgaver.
Havbruksfondet deles ut til kommunene etter egen fordelingsnøkkel. Inntektene kommer fra den totale
produksjonskapasitet for oppdrett i landet.
Fra og med 2016 skal 80 % av statens inntekter fra salg av konsesjoner for vekst i oppdrettsnæringen, fordeles
fra Havbruksfondet til kommuner og fylkeskommuner. Hvor mye hver enkelt kommune får beregnes ut fra
kommunens andel av Norges totale produksjonskapasitet for laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, og en
mindre andel til kommuner som har klarert ny lokalitets‐MTB de siste to årene. Dersom denne utbetalingen til
en enkelt kommune overstiger 5 millioner, fordeles det overskytende på alle kommuner etter deres andel av
lokalitets‐MTB. Pengene er frie midler som hver enkelt kommune disponerer etter eget ønske.
Nedgang i de faste, forutsigbare inntektene totalt vil føre til behov for innsparinger på driften, og tilpasning av
tjenestetilbudet. Antallet barn i skolealder 6‐15 år er synkende, mens aldersgruppene over 67 år vokser. Dette
vil måtte gi utslag på kommunens ressursbruk mellom de forskjellige sektorene.

NETTOFORBRUK (DRIFTSUTGIFTER) PER SEKTOR
BUDSJETT PÅ RAMMENIVÅ
PER ANSVAR
SENTRALADM/FELLESUTG

RES. 2017

REV. BUD 2018

BUDSJETT 2019

11 082 154

12 641 129

13 687 935

OPPVEKST

40 024 628

40 326 091

41 581 023

4 954 239

6 262 022

7 219 182

HELSE OG OMSORG

50 333 024

48 700 864

52 415 863

BOLIGER MV.

‐1 230 123

‐1 708 000

‐924 500

626 509

467 000

276 500

NAV/SOSIAL

NÆRING
LANDBRUK

636 054

781 000

1 121 000

KULTUR

1 535 814

1 482 000

1 701 587

KIRKE/TROSSAMFUNN

2 203 698

2 235 455

2 253 339

TEKNISK/SAMFERDSEL

7 605 776

9 166 000

9 404 000

117 771 773

120 353 561

128 735 929

TOTALSUM

Det er foreslått en økning på kr 8,4 mill. eller 7 % fra revidert budsjett 2018 til budsjett 2019.
Prognosen for 2018 viser et merforbruk innenfor omsorgstjenesten, forklart i eget kapittel. Korrigert for dette
ville økningen i forhold til driftsnivået i 2018 utgjøre ca. kr 5. mill.
Normal lønns‐ og prisvekst utgjør ca. kr 3,5 mill. Resterende kr 1,5 mill. begrunnes hovedsakelig med økt
vedlikeholdsbehov i driften. I det følgende er de foreslåtte økningene nærmere begrunnet.
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60 000 000

50 000 000

40 000 000

30 000 000

20 000 000

10 000 000

0

‐10 000 000

SENTRALA OPPVEKST
DM/FELLE
SUTG
REGNSKAP 2012 9 997 000 38 419 000

ASYLMOT
TAK

NAV/SOSI
AL

HELSE OG
OMSORG

0

7 426 000

REGNSKAP 2013 11 701 634 39 795 686

0

6 081 680

REGNSKAP 2014 9 865 660
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BOLIGER
MV.

NÆRING

LANDBRU
K

KULTUR

1 152 000

KIRKE/TRO
SSAMFUN
N
1 615 000

TEKNISK/S
AMFERDS
EL
5 148 000

39 579 000 ‐1 596 000

226 000

808 000

41 314 026 ‐2 209 396

267 778

683 796

1 103 819

1 878 804

7 929 910

40 573 824

0

7 395 380

40 734 752 ‐2 600 779

372 842

881 625

964 149

2 202 284

7 808 742

REGNSKAP 2015 11 366 380 40 107 805

0

7 334 408

42 197 025 ‐2 479 012

516 911

594 544

1 476 892

2 205 804

8 665 991

REGNSKAP 2016 11 882 363 39 864 933

‐578 429

7 020 130

46 475 714 ‐1 011 977

409 656

874 981

1 472 631

2 183 513

7 086 400

REGNSKAP 2017 11 082 154 40 024 628

0

4 954 239

50 333 024 ‐1 230 123

626 509

636 054

1 535 814

2 203 698

7 605 776

REV. BUD. 2018 12 641 129 40 326 091

0

6 262 022

48 700 864 ‐1 708 000

467 000

781 000

1 482 000

2 235 455

9 166 000

BUDSJETT 2019

0

7 219 182

52 415 863

276 500

1 121 000

1 701 587

2 253 339

9 404 000

13 687 935 41 581 023
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‐924 500

NETTOFORBRUK (DRIFTSUTGIFTER) PER ANSVAR (ENHET)
SENTRALADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER
Kapittel og ansvar

Regn. 2017

R.bud. 2018

Bud. 2019

Diff 18‐19

Endring

01 Sentr.styringsorganer og fellesutgifter

11 082 155

12 641 129

13 687 935

1 046 806

8,28 %

100 Kommunestyret

1 322 959

1 489 724

1 561 500

71 776

101 Ungdomsstyret

12 710

20 000

20 000

‐

0,00 %

‐

‐

‐

‐

#DIV/0!

102 Kommunereformen
105 Valgutgifter

58 267

125 600

125 600

#DIV/0!

541 767

449 388

844 000

394 612

87,81 %

120 Sentraladm. sjefskontor

3 534 378

3 966 900

4 302 200

335 300

8,45 %

130 Økonomiavdelingen

2 853 191

3 451 400

3 427 885

‐23 515

‐0,68 %

197 303

232 050

386 500

154 450

66,56 %

1 102 998

1 651 067

1 508 500

‐142 567

‐8,63 %

11 505

13 900

12 900

‐1 000

‐7,19 %

‐

1 500

1 500

‐

0,00 %

296 292

360 000

356 350

‐3 650

‐1,01 %

1 043 575

712 500

812 500

100 000

14,04 %

107 209

292 700

328 500

35 800

12,23 %

110 Revisjon og kontrollutvalg

150 Adm.bygninger
180 Diverse fellestjenester
181 Felles råd for eldre og mennesker med neds
182 Klagenemnda
188 Arbeidsmiljøtiltak
195 EDB
199 Arkiv

‐

4,82 %

Kapittel og regnskapspost

Regn. 2017

R.bud. 2018

Bud. 2019

Diff 18‐19

01 Sentr.styringsorganer og fellesutgifter

11 082 155

12 641 129

13 687 935

1 046 806

8,28 %

‐383 976

‐348 550

‐292 000

56 550

‐16,22 %

02 Andre salgs‐ og leieinntekter

Endring

‐401 206

‐5 000

‐40 250

‐35 250

705,00 %

6 546 337

6 557 400

6 695 452

138 052

2,11 %

11 Sosiale utgifter

1 228 367

1 625 004

1 705 483

80 479

4,95 %

12 Kjøp av varer og tj. inngår i komm. tj.prod.

3 001 034

3 628 967

3 833 850

204 883

5,65 %

13 Kjøp av tj. som erstatter kommunens tj.prod

640 488

610 608

1 140 400

529 792

86,76 %

14 Overføringer

479 860

622 700

645 000

22 300

3,58 %

03 Overføringer med krav til motytelse
10 Lønnsutgifter

19 Renteutgifter og låneomkostninger
25 Bruk av bundne fond

‐
‐28 750

‐
‐50 000

‐

‐

‐

50 000

‐100,00 %

KOMMUNESTYRET, ANSVAR 100
Det er satt av noe ekstra midler knyttet til kommunestyrevalget, som folkevalgtopplæring og oppmerksomhet
ved fratredelse for de kommunestyremedlemmer som eventuelt trer ut. Videre innkjøp av gullklokke og
mobiltelefon ved eventuelt skifte av ordfører.
VALGUTGIFTER, ANSVAR 105
Til valget i år 2019 foreslås det en økning i møtegodtgjørelse til stemmestyrene fra kr 200 til kr. 1.000 til
ordinære medlemmer, og fra kr 400 til kr 1.200 til leder. Økning totalt kr 19.200 (åtte stemmestyrer med tre
medlemmer hver). Forslaget kommer som følge av at det til tider har vært utfordrende å få fulltallige
stemmestyrer, og at økning i godtgjørelsen forhåpentligvis vil virke motiverende. Dette også på bakgrunn av
tilbakemeldinger fra stemmestyrene.
REVISJON OG SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVALG, ANSVAR 110
I løpet av 2018 har kommunen gått fra SE‐KON til Salten kontrollutvalgssekretariat, og fra Ytre Helgeland
kommunerevisjon til Deloitte.
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Kontrollutvalget har utarbeidet forslag til budsjett for kontroll‐ og tilsynsarbeidet i kommunen.
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll‐ og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets
innstilling til kommunestyret, Jfr. § 18 i forskrift om kontrollutvalg, og er vedlagt.
Forslaget til budsjettramme er vesentlig høyere enn tidligere år, og innebærer en økning på kr 395’ til kr 844’
fra fjoråret. Dette til tross for at tilbudene på fast årspris var rimeligere enn de tidligere ordningene. Årsaken til
økningen er antageligvis at kontrollutvalget har lagt til grunn at alt som var priset i tilbudet utover fast årspris
skal gjennomføres fullt ut i 2019. Tidligere har en bare hatt tilfeldige forvaltningsrevisjoner, blant annet.
Økningen og aktivitetsnivået synes urealistisk høyt. Rådmannen ville anbefale kommunestyret å trekke
budsjettet ned, men legger kontrollutvalgets innstilling til grunn for budsjettforslaget.
SENTRALADMINISTRASJONENS SJEFSKONTOR, ANSVAR 120
Økning av midler til utstyr skyldes behov for utskifting av 4 stk. PC‐er. En 100 % stilling ved
formannskapskontoret er foreslått redusert til 60 %, men ved utlysning kombinert med en 40 % prosjektstilling
for året 2019, tiltenkt rydding og ordning i papirarkiv. Det er derfor budsjettert for 100 % stilling hele år 2019.
ØKONOMIAVDELINGEN, ANSVAR 130
Økonomiavdelingen har et relativt fast kostnadsbilde, hvor lønn og faste avtaler utgjør over 85 % av
budsjetterte utgifter.
Datakostnader har økt. Dette er inngåtte løpende avtaler som ikke kan sies opp direkte. Den eneste variable
datakostnaden som er tatt med er arbeidet med lønnsoppgjør. Denne er tatt med på grunn av at dette har Evry
gjort hvert år, og konsekvensene ved en feil er stor. Det er også foreslått en variabel bit på 30 000 til
konsulentbistand, da årets bruk har vært høy.
Videre er det foreslått en økning fra kr 93’ til kr 100’ på kurs og reiseutgifter. Det er forutsatt at saksbehandler
skatt og skattoppkrever trenger til sammen 3‐4 kursdager i året. I tillegg er det forutsatt 5‐6 kursdager til andre
oppdateringer på avdelingen.
Skatteoppkreverfunksjonen har ligget i Bodø i hele 2018, på grunn av langtids sykefravær. I budsjettforslaget er
det forutsatt at skattoppkrever fortsatt kjøpes i Bodø. Hvis skattoppkrever skal hentes tilbake vil denne
kostnaden utgjøre i overkant av 100’ i økte kostnader. Det legges frem egen sak om fremtidig organisering av
skatteoppkreverfunksjonen.
ADM. BYGNINGER, ANSVAR 150
Adm. bygninger fikk i 2017 reduserte leieinntekter med kr 136’ årlig, etter at Helgeland sparebank flyttet ut fra
rådhuset. Fra høsten 2018 flytter også politiet ut, noe som gir ytterligere 130’ i tapte leieinntekter. Lokalene
kan vurderes til eget bruk, eller til utleie.
ARBEIDSMILJØTILTAK, ANSVAR 188
Samme potten for tjenester av BHT. I kurs og opplæring er det tatt høyde for obligatorisk 40‐timers kurs for to
personer.
EDB, ANSVAR 195
Her er det satt midler til utbedring av infrastruktur: To gamle switcher skal byttes ut. Det er i tillegg en økning i
faste utgifter grunnet leie av serverplass eksternt som alternativ til investering i nye servere her på rådhuset.
ARKIV, ANSVAR 199
Ca. kr 40’ i økt medlemsavgift for Interkommunalt arkiv Nordland (IKAN), fra kr 50’ til ca. 90’ per år (delvis
beregnet etter innbyggertall).
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OPPVEKST
Kapittel og ansvar

Regn. 2017

R.bud. 2018

Bud. 2019

Diff 18‐19

02 Oppvekst

40 024 629

40 326 091

41 581 023

1 254 932

Endring

200 Skolesjefens administrasjon

1 642 023

1 497 024

1 815 671

318 647

21,29 %

201 Gjerøy skole undervisning

2 160 589

1 772 300

2 375 099

602 799

34,01 %

203 Jektvik skole undervisning

4 960 427

4 788 300

5 014 428

226 128

4,72 %

207 Rødøy skole undervisning

2 800 582

2 664 500

2 429 303

‐235 197

‐8,83 %

209 Tjongsfjord skole undervisning

8 555 000

8 273 400

7 591 040

‐682 360

‐8,25 %

210 Øresvik skole undervisning

3 492 002

3 563 800

3 576 041

12 241

0,34 %

212 Nesøy skole undervisning

3,11 %

2 598 370

3 145 900

2 938 896

‐207 004

‐6,58 %

220 Grunnskolen drift

‐243 517

59 800

59 168

‐632

‐1,06 %

221 Gjerøy skole drift

314 167

129 177

273 138

143 961 111,44 %

31 157

19 000

42 000

23 000 121,05 %

223 Jektvik skole drift

967 229

900 900

968 809

67 909

227 Rødøy skole drift

522 155

530 700

563 447

32 747

6,17 %

40 598

28 000

50 000

22 000

78,57 %

222 Hestmannøy skole drift

228 Selsøyvik skole drift
229 Tjongsfjord skole drift

7,54 %

1 379 300

1 068 100

1 253 591

185 491

17,37 %

230 Øresvik skole drift

578 445

539 850

547 933

8 083

1,50 %

231 Nesøy skole drift

239 057

309 300

328 665

19 365

6,26 %

‐618 900

‐482 400

235 Grunnskolen fellestjenester

‐758 703

240 SFO fellestjenester

‐

‐111 000

‐

136 500 ‐22,06 %
111 000 ‐100,00 %

242 Jektvik SFO

102 779

120 600

147 465

243 Nordnesøy SFO

‐13 667

71 400

194 638

244 Rødøy SFO

‐34 083

11 600

59 878

48 278 416,19 %

246 Tjongsfjord SFO

327 005

532 750

308 951

‐223 799 ‐42,01 %

21 476

338 600

429 086

270 Fellesutgifter barnehagen
271 Gjerøy barnehage

4 676

272 Jektvik barnehage

3 244 638

273 Nordnesøy barnehage
274 Rødøy barnehage

‐
3 047 400

‐
2 895 941

26 865

22,28 %

123 238 172,60 %

90 486

26,72 %

‐

#DIV/0!

‐151 459

‐4,97 %

791 798

784 490

856 666

72 176

9,20 %

2 019 400

2 285 600

2 583 516

297 916

13,03 %

275 Selsøyvik barnehage

4

‐

‐

‐

#DIV/0!

276 Tjongsfjord barnehage

3 047 634

3 157 600

3 364 101

206 501

6,54 %

290 Kommunal musikkskole

1 243 563

1 468 600

1 394 195

‐74 405

‐5,07 %

‐9 474

‐52 700

1 757

294 Andre underv.form.voksenoppl.

54 457 ‐103,33 %

Kapittel og regnskapspost

Regn. 2017

R.bud. 2018

Bud. 2019

Diff 18‐19

02 Oppvekst

40 024 629

40 326 091

41 581 023

1 254 932

3,11 %

01 Brukerbetalinger

‐2 390 478

‐2 556 510

‐2 394 122

162 388

‐6,35 %

02 Andre salgs‐ og leieinntekter
03 Overføringer med krav til motytelse
04 Rammetilskudd

‐56 053

‐69 000

‐53 500

15 500

‐22,46 %

‐7 163 120

‐4 333 500

‐4 259 000

74 500

‐1,72 %

‐50 000

10 Lønnsutgifter

Endring

‐

‐

‐

36 565 935

34 625 200

35 257 025

631 825

1,82 %

11 Sosiale utgifter

6 866 823

7 427 951

7 484 320

56 369

0,76 %

12 Kjøp av varer og tj. inngår i komm. tj.prod.

214 350

4 548 096

4 526 950

4 741 300

13 Kjøp av tj. som erstatter kommunens tj.prod

777 509

805 000

805 000

14 Overføringer

736 344

24 Bruk av disposisjonsfond

‐

‐
‐100 000

‐
‐

‐
‐
100 000

25 Bruk av bundne fond

‐99 570

‐

‐

‐

29 Avsatt til bundne fond

289 144

‐

‐

‐
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4,73 %
0,00 %
‐100,00 %

Forslaget til driftsbudsjett legger til grunn samme struktur i oppvekstsektoren i 2019 som inneværende år. Det
legges også til grunn samme nivå på tilbudet i barnehage og SFO som det ble vedtatt i 2018.
For skolene er det foreslått en reduksjon med 2,46 stillinger fra 1. august 2019.
Antall stillinger i barnehagene er beregnet til omtrent samme nivå som i 2018.
Følgende endringer foreslås i foreldrebetalinger:
BARNEHAGE








Følger statens satser i forhold til maksimumspriser for full plass
o Fra 1. januar
kr 2.990/mnd
o Fra 1. august
kr 3.040/mnd
Øvrige plasser reguleres med samme kronebeløp som maksprisen
o kr 80 fra 1. januar
o ytterligere kr 50 fra 1. august
Det foreslås å endre antall betalingssatser fra fem til fire nivåer fra nytt barnehageår
o 16 t/u
o 24t/u
o 32t/u
o over 32 t/u
Kostpenger økes til
o full plass, over 32t/uke kr 450/mnd
o 16t/uke
kr 180/mnd
o 24t/uke
kr 270/mnd
o 32t/uke
kr 360/mnd

SFO


Satsene per måned økes med kr 80 fra 1. januar og ytterligere kr 50 fra 1. august for alle plasser.

KULTUR‐ OG MUSIKKSKOLEN
1.

Alle satser økes med kr 50 fra august 2019.

SOSIALETAT/NAV

Kapittel og ansvar

Regn. 2017

R.bud. 2018

Bud. 2019

Diff 18‐19

04 NAV/sosial

4 954 238

6 262 022

7 219 182

957 160

350 Sosial etat/NAV

Endring
15,29 %

1 157 152

1 263 970

1 263 773

‐197

‐0,02 %

351 Barneverntjenesten

706 305

741 277

860 514

119 237

16,09 %

352 Tiltak innen barnevern i hjem.

314 430

583 725

889 940

306 215

52,46 %

359 810

359 810

#DIV/0!

353 Tiltak innen barnevern i inst.
354 Økonomisk sosialhjelp
358 Tiltak funksjonshemmede
359 Kvalifiseringsprogram
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‐

177 913

390 000

425 000

35 000

8,97 %

2 598 439

2 863 350

3 051 790

188 440

6,58 %

419 700

368 355

‐
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‐51 345 ‐12,23 %

Kapittel og regnskapspost
04 NAV/sosial
03 Overføringer med krav til motytelse
10 Lønnsutgifter

Regn. 2017

R.bud. 2018

Bud. 2019

Diff 18‐19

Endring

4 954 238

6 262 022

7 219 182

957 160

15,29 %

‐79 199
1 292 197

‐

‐

‐

1 946 900

2 205 094

258 194

13,26 %

11 Sosiale utgifter

250 341

307 372

367 291

59 919

19,49 %

12 Kjøp av varer og tj. inngår i komm. tj.prod.

578 033

618 900

688 387

69 487

11,23 %

13 Kjøp av tj. som erstatter kommunens tj.prod

2 588 458

2 943 350

3 438 540

495 190

16,82 %

14 Overføringer

365 965

415 500

464 870

49 370

11,88 %

18 Mottatte avdrag på lån

‐29 658

‐

‐

‐

32 658

30 000

55 000

25 000

‐44 557

‐

‐

‐

21 Utlån
25 Bruk av bundne fond

83,33 %

Vi har hatt store problemer med drift av fagsystemene fra Acos. Det foreslått å midler til bytte av
fagsystemer for sosial og barnevern fra Acos til Visma. Dette er samordnet med øvrige kontor i Sør‐
Salten. Det er ønskelig at systemene fremdeles kan driftes hos en vertskommune som Bodø, med de
fordelene det innebærer på kompetanse, opplæring og erfaringsutveksling.
For hvert av fagsystemene er installering og opplæring er beregnet til ca. kr 120’ og det er lagt inn et
halvt år med dobbel lisens pga. oppsigelsestid. Opplæring og reisekostnader er beregnet til ca. kr 60’.
Kostnadene er lagt til henholdsvis ansvar 350 Sosial etat/NAV og 351 Barnevernstjenesten.
Tiltak innen barnevern i hjemmet er omkring kr 70’ per måned. Budsjettforslaget inkluderer tre måneders
buffer, uten at det er kjente tiltak.
Det er også lagt inn kr 78 per innbygger, totalt kr 97’, til deltagelse i interkommunalt akuttberedskap barnevern
i Salten, som vedtatt søkt i K‐sak 058/2018.
Vi har ikke hatt brukere inne på kvalifiseringsprogrammet i 2017, men disse er vi lovpålagt å ha inne på
budsjettet, og posten kan ikke fjernes.
OMSTILLING I NAV
NAV er inne i en omstillingsprosess sentralt. I Nordland er det satt ned et prosjekt hvor en skal se på
konsekvensene av omstillingen, og hvordan en skal håndtere det i partnerskapet mellom NAV og kommunene. I
Rødøy, Meløy og Gildeskål går det parallelt et pilotprosjekt for å se på hvordan en best mulig kan samarbeide
med de nye målsettingene. Prosjektene er forlenget og arbeidet er forventet å konkludere våren 2019.
I Rødøy har en valgt å legge mye av det kommunale tjenesteinnholdet i NAV til kontoret, for å sikre mange nok
oppgaver til at en kan ha et godt og samlet fagmiljø, og å samle og ta vare på kompetansen. Parallelt med at
NAV (stat) jobber med fremtidens tjenester bør Rødøy kommune vurdere hvordan en skal ivareta de
kommunale oppgavene i fremtiden. Disse er blant annet økonomisk rådgivning, midlertidig husvære,
forvaltning av økonomiske ytelser, kvalifiseringsprogram, rusmiddel/oppfølging, barnevern, Husbanken,
bostøtte, utbedringstilskudd, parkeringsbevis, ledsagerbevis, avlastning, støttekontakt, med mer.
Vurdering av hvordan en bør organisere kommunale oppgaver som ligger til NAV i dag, sammen med andre
mulig beslektede oppgaver innenfor forebygging og velferd, gjennomføres parallelt med prosessen som pågår i
NAV sentralt og i Nordland

HELSE OG OMSORG
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Kapittel og ansvar

Regn. 2017

R.bud. 2018

Bud. 2019

Diff 18‐19

05 Helse og omsorg

50 333 023

48 700 864

52 415 863

3 714 999

7,63 %

370 Rødøya omsorgssenter

14 593 787

12 150 137

15 596 500

3 446 363

28,36 %

371 Alderstun omsorgssenter

16 231 233

18 897 802

20 136 727

1 238 925

6,56 %

3 343 990

1 693 958

1 907 600

213 642

12,61 %

‐1 103 818

‐1 182 000

‐1 191 500

‐9 500

0,80 %

663 317

666 000

673 400

7 400

1,11 %

‐

#DIV/0!

372 Døgntilbud funksjonshemmede
374 Kommunal omsorgsbolig
375 Omsorgslønn

‐

376 Komp. heving helse‐omsorg
380 Div. fellesutg. Rødøy helsesent.
381 Legetjenesten

‐

Endring

660 070

616 250

451 482

‐164 768 ‐26,74 %
‐1 404 181 ‐14,22 %

10 227 865

9 875 657

8 471 476

382 Medisinsk attføring

841 620

850 882

885 000

34 118

4,01 %

383 Helsestasjon/ skolehelsetj.

807 199

841 000

941 605

100 605

11,96 %

2 979 345

3 139 878

3 180 253

40 375

1,29 %

‐

#DIV/0!

384 Helse‐ og omsorg adm.
385 Ambulansefartøy

11

386 Tiltak innen psykisk helsevern

1 088 404

‐
1 151 300

‐
1 363 320

212 020

18,42 %

Kapittel og regnskapspost

Regn. 2017

R.bud. 2018

Bud. 2019

Diff 18‐19

Endring

05 Helse og omsorg

50 333 023

48 700 864

52 415 863

3 714 999

7,63 %

01 Brukerbetalinger

‐2 672 265

‐2 698 500

‐2 980 000

‐281 500

10,43 %

02 Andre salgs‐ og leieinntekter

‐1 993 071

‐2 245 900

‐2 339 900

‐94 000

4,19 %

03 Overføringer med krav til motytelse

‐3 615 914

‐3 876 692

‐3 179 200

697 492

‐17,99 %

‐300 000

‐150 000

‐300 000

‐150 000

100,00 %

34 791 919

36 069 186

40 960 272

4 891 086

13,56 %

6 393 472

8 965 638

9 319 723

354 085

3,95 %

05 Andre statlige overføringer
10 Lønnsutgifter
11 Sosiale utgifter
12 Kjøp av varer og tj. inngår i komm. tj.prod.

6 214 431

5 581 550

5 756 448

174 898

3,13 %

13 Kjøp av tj. som erstatter kommunens tj.prod

10 343 423

5 855 282

4 039 620

‐1 815 662

‐31,01 %

1 178 229

1 200 300

1 138 900

‐61 400

‐5,12 %

14 Overføringer
25 Bruk av bundne fond

‐7 200

‐

‐

‐

HELSE‐ OG OMSORGSETATEN – OVERORDNET
I 2017 ble det behandlet flere saker om organisering av ledelsen, og om struktur i helse‐ og omsorgstjenestene.
Det ble opprettet en ny stilling i ledelsen, slik at helse‐ og omsorgssjefen fikk ansvar for tre enhetsledere; to for
omsorgssentrene med hjemmetjenester og boenhet, og en for helsetjenesten med ansvar for legetjenesten,
helsestasjon og psykisk helse. Videre har helse‐ og omsorgssjefen ansvar for staben ved sitt kontor, og
oppfølging av fysioterapeutene.
Det ble tilsatt ny helse‐ og omsorgssjef per 1. januar 2018. Dessverre har hun vært langtidssykemeldt
Rådmannen har fungert i hennes sted fra januar. Leder for Alderstun omsorgssenter er stedfortreder for
omsorg, gjeldende fra høsten 2018.
HELSE‐ OG OMSORGSADMINISTRASJON, ANSVAR 384
Lønn til helse‐ og omsorgssjefen, staben ved helse‐ og omsorgskontoret, er lagt til dette ansvarsområdet. Fra
2018 også leder for helsetjenesten, da stillingen har ansvar for flere enheter.
Det er lagt inn kr 30’ i budsjettet til innføring av DigiHelse ‐ digital innbyggerdialog mellom pleie‐ og
omsorgstjenesten og innbyggerne. Dette er en stor nasjonal satsing på området for e‐helse, og det er KS som
har fått ansvaret for å utbre løsningen med hjelp fra KomUT. Når kommunene har tatt i bruk DigiHelse kan
pasienter (og evt. pårørende) som har tjenester i fagsystemet for pleie‐ og omsorg kunne kommunisere digitalt
med den avdelingen som yter tjenesten. Kommunen velger selv hvilke tjenester som skal åpnes for som skal
danne grunnlag for kommunikasjon, typisk vil være hjemmetjenester.
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Videre er det foreslått oppdatering av ressurssystemet RS, med kr 28’ til oppgradering og kurs per Skype.
Ellers ingen vesentlige endringer.
OMSORG – OVERORDNET
TJENESTENIVÅ
Rapporten Prosjekt omsorg 2017 ble utarbeidet av en prosjektgruppe sammensatt av ledere, fagpersoner og
tillitsvalgte. Prosjektet tok utgangspunkt i dagens drift med tanke på enhetenes utforming, omfangsberegning
og bemanning. Videre ble den basert på befolkningsframskrivninger, utfordringer i forhold til tjenester og
geografi, og fremtidige krav til kommunale omsorgstjenester. Her ble blant annet økt samarbeid,
demensomsorg, tidlige kontakt, helsestasjon for eldre, hukommelsesteam, digitale verktøy og velferdsteknologi
omtalt.
Basert på prosjekt omsorg og snarlig ferdigstillelse av om‐ og utbygginger av Rødøya og Alderstun
omsorgssentre, ble det lagt frem sak om struktur i omsorgstjenesten høsten 2017. Her ble det drøftet hvordan
omfangsberegning burde ligge til grunn for vurdering av bemanning og tjenestenivå. Videre hvordan en bør
fremtidsrette omsorgstjenestene, og de økonomiske rammene. I lys av dette ble det lagt frem fire alternativer
til struktur.
1) Full drift av begge omsorgssentrene etter om‐ og utbygging (51 årsverk, ramme kr 35,9 mill.)
2) Dagens drift ved begge omsorgssentrene (40 årsverk, resultat 2017 kr 31 mill.)
3) Økt drift ved Aldestun og redusert drift ved Rødøya omsorgssenter
a) dagens driftsnivå begge steder (40 årsverk)
b) redusert drift RO til bare demensgruppe, AO mer ressurs dagtid (37 årsverk)
c) redusert drift RO til dagtilbud, sovende natt, AO døgndrift (38 årsverk)
d) RO nedlagt, full samlokalisering AO (35 årsverk)
4) Full samlokalisering til AO (se d)).
Det ble vedtatt at Rødøy kommune skal ha to døgnbemannete omsorgssentre. Skjermet avdeling skulle være
på Rødøya omsorgssenter, og aktivitet i forbindelse med samhandlingsreformen skal være på Alderstun
omsorgssenter. Det skulle tilstrebes lokaltilhørighet ved tildeling av plass, mens øvrig aktivitet og drift
bestemmes ut fra brukernes behov, jfr. IPLOS vurderinger. Dette svarte ikke til noen av de fremlagte
alternativene, men i praksis kunne dette utvikle seg til alternativ 1) som innebærer økning på 11 årsverk, særlig
dersom driftssituasjonen ble påvirket av økt pasienttilgang og pleiebehov.
I lys av vedtaket ble det lagt frem sak om driftsramme for omsorgssentrene, som en hadde hatt som mål å få
ned. Det var behov for noen avklaringer. Disse ble gitt i følgende vedtak:
En skal fortsatt ha tilrettelagt 2. etasje for brukere med spesielle behov knyttet til aldersdemens på
RO. RO skal drives som en avdeling. Også på AO gis tilbud til mennesker med demenssykdom.
Lokal tilhørighet ved tildeling av tjeneste vektlegges, men skal være underordnet når faglige hensyn
veier tyngre.
Ny ramme for omsorgssentrene kr. 31.050.000. Omfangsberegninger og personalbehov tilsier en
fordeling på ca. kr. 11.700.000 til Rødøya omsorgssenter, og kr. 19.350.000 til Alderstun
omsorgssenter.
Rådmannen gis fullmakt til både å rasjonalisere innenfor rammen, og å disponere mellom enhetene.
Driftsendringene bør gjennomføres så snart som mulig, i tråd med rammene, og innen 1. april 2018.
Planleggingen skal skje i tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. Rødøy kommune skal som
arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å
ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Side 18

Driftsbudsjett 2019 – vedtatt K‐sak 070/2018

I budsjettvedtaket ble kr 450’ omfordelt mellom AO og RO. Begrunnelsen var:
Kommunestyret har gitt ny lønnsramme for omsorgssentrene på kr 31,05 mill. fordelt med kr 11,7 til
Rødøya omsorgssenter og kr 19,35 mill. til Alderstun omsorgssenter. Beløpet er vesentlig lavere enn
det man kalkulerte kostnadene ved vedtatt driftsstruktur til, som var kr 34,8 mill.
Ny lønnsramme er forsøkt innarbeidet i budsjettarbeidet. Samtidig jobber en med utarbeidelse av nye
turnuser så en ser at det er praktisk løsbart. Det er krevende.
Kommunestyret har gjennom sine vedtak lagt til rette for full drift av begge omsorgssentrene, begge med
heldøgns omsorgs‐ og demenstilbud. Alderstun skal ha tilbudet knyttet til samhandlingsreformen, som KAD‐
plasser. Slik ble vedtaket enda mer likt alternativ 1), som var kalkulert til 51 årsverk, med ramme kr 35,9 mill.
Samtidig reduserte man rammen til kr 31,05 mill.
Det har igjen vært en grundig gjennomgang av prognosen for 2018, og driftsnivået fremover. Det har ikke
lykkes oss å ta forbruket ned til budsjettert nivå, uten å gjøre endringer på strukturen. Særlig på RO er
overforbruket stort i 2018, noe som også skyldes både antall pasienter og høyt pleiebehov. At AO har klart å
holde rammen skyldes delvis at de har hatt færre pasienter enn forutsatt.
Budsjettforslaget for 2019 innebærer derfor forslag til driftsramme på de to omsorgssentrene på kr 35,7 mill.,
fordelt på RO kr 15,6 mill. inklusive demensteam, og AO kr 20,1 mill. Dette er en økning på kr 4,7 mill. i forhold
til vedtatt budsjett for 2018, men det er nær det man kalkulerte den valgte driftsstrukturen til som ga
lønnsramme på kr 34,8 pluss lønns‐ og prisvekst. Det er også nærmere prognosen for 2018.
Det er utarbeidet detaljert stillingsbudsjett for hver enhet innenfor helse og omsorg. Denne viser 19,5 årsverk
på Rødøy inklusive demensteam og 27 på Alderstun, totalt 46,5 på de to omsorgssentrene. Da er kostnader til
vikarer tatt ned, utover vikarer til ferie og sykefravær i arbeidsgiverperioden. Om ikke pleiebehovet og
pasienttilgangen øker vesentlig, vil en altså kunne ligge noe under det opprinnelige alternativ 1), til tross for at
det i praksis er nær det en har valgt.
Det har nå kommet inn lønnskrav fra personalet for kompensasjon for økt helgebelastning, tilsvarende 50 kr pr
time på helg for de som går langvakter. Dette utgjør kr 932’ per år som ikke er lagt til budsjettet. Lønnsveksten
er beregnet til 2,8 % som i kommunen forøvrig.
ØVRIG DRIFT
Vi er tatt med i nasjonal velferdsteknologi program sammen med Bodø og Rødt kommuner. Det fokuseres
derfor på å ta i bruk velferdsteknologi både ved omsorgssentrene og i hjemmet til brukerne. Deltagelse i
prosjektet er statlig finansiert, men investeringer knyttet til teknologi må dekkes av kommunene.
Abonnement på full kost som ble vedtatt i 2018 har vært vellykket, og sparer kostnader til administrasjon,
planlegging av innkjøp, etc. De fleste velger dette tilbudet, selv om det fremdeles er mulig å kjøpe
enkeltmåltider.
RØDØY OMSORGSSENTER, ANSVAR 370
Det ble i 2017 skrevet ny turnus, for å redusere utgiftene noe, denne ble startet fra 01. 02.2018. Turnusen er
laget med minimumsbemanning, og leder anser at det ikke kan drives forsvarlig med færre på vakt.
RO har gått bort fra tredelt turnus, på grunn av at det blir høyere kostnad. I tredelt turnus telles en helgetime 1
time og 10 minutter, og en kveldstime teller 1 time og 15 minutter.
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RO har også gått bort fra arbeid hver tredje helg, alle jobber nå annenhver helg. Den tredelte turnusen kostet
ifølge RS kr 8,7 mill. med feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift. Turnusen RO har i dag koster ifølge RS
kr 7,7 mill.
I 2018 var det budsjettert med kr 200’ for lønn til vikarer. Dette var fra starten av året gitt tilbakemelding på at
var satt for lavt. Dette fordi Rødøy Omsorgssenter har hatt fire personer ute i foreldrepermisjoner i løpet av
2018 (to sykepleiere og to helsefagarbeidere). Av mangel på sykepleierressurser har det vært innleid en
sykepleier fra byrå.
To personer i 100 % stilling har vært, og er, sykemeldte. En av vikarene har vært sykemeldt en periode på to
uker. Det utløser mertid/overtid, da det er lite personell å ta av. Det er fremdeles personell ute i permisjoner.
Turnusen har vært ufullstendig, med vakante stillinger i grunnbemanning, og særlig på helg. Dette fører til
ekstra vikartid og overtid.
RO har i 2018 fått inn et økende antall pasienter, som trenger et ekstra tilrettelagt og skjermet tilbud. Dette har
ført til bruk av ekstravakter. Det har vært perioder som har utløst behov for bakvakt. Dette må en også regne
med i 2019.
Etter Helsedirektoratets demensplan for 2020, er det lovpålagt at alle kommuner skal ha et eget demensteam.
Dette arbeidet må det også være rom for å få utført. Se omtale i prosjekt omsorg, rapport 2017 og i
økonomiplan for 2019‐2022. Dette er foreslått budsjettert, foreløpig lagt på lønn med kr 600 bto’ og 0,75 %
stilling.
Leder ber også om at det også tas høyde for at det er en forventet økning i hjemmesykepleie ute på øyene, og
rom for drift av denne.
Forøvrig er generell lønns‐ og prisvekst lagt inn på forbruksmateriell, etc.
ALDERSTUN OMSORGSSENTER, ANSVAR 371
FAST LØNN OG FASTE TILLEGG
I 2018 var det budsjettert med 12,9 mill. i fastlønn for Alderstun etter utbygging med 12 nye pasientrom.
Denne rammen var utgangspunkt for ny turnus med oppstart februar 2018. Hovedfokus for turnusarbeidet var
heltidskultur, hvor vi hadde flere ansatte som ønsket økt stillingsstørrelse samt fast ansettelse. Det andre
hovedfokuset var å unngå å legge inn mye vakanser i turnus, da man vet at det er vanskelig å rekruttere fagfolk
til småstillinger. For å oppnå dette måtte man lage turnus med utgangspunkt i den personalressursen som
allerede var ansatt i faste og vakante stillinger.
Løsningen ble da langvakter for å unngå mange vakante stillinger, særlig på helg. Man klarte ikke å unngå
fortsatt arbeid hver tredje helg, da hver fjerde helg utløste mye vakante helgestillinger på 20‐30 %. Det vil si at
den totale helgebelastningen har økt for de fleste av våre ansatte. Den totale lønnsrammen ble ikke benyttet,
da man måtte være realistisk i forhold til en gradvis økning i pasientgrunnlaget for nybygget, samt å unngå
mange ubesatte vakante stillinger. Det var derfor totalt 4,64 årsverk som ikke ble lagt inn i turnus i 2018,
tilsvarende kr 2,2 mill.
Alderstun har våren 2018 hatt et redusert pasientgrunnlag, hvor man har tatt ned bemanningen tilsvarende og
unngått innleie av vikarer på vakante stillinger, ferie utenom hovedferieperioden og annet fravær. Man har
hatt pasientene samlet i nybygget for å samle personalressursen. Alderstun har høsten 2018 et større
pasientgrunnlag inne på omsorgssenteret, hvor man nå har tatt hele bygget i bruk. Man antar at man foreløpig
ikke har behov for å øke grunnbemanningen i forhold til gjeldende turnus. Man har i løpet av 2018 fått ansatt
personale i de faste stillingene i turnus, hvor man per oktober 2018 kun har 0,7 årsverk vakant av faste
stillinger. Man har derfor tatt ut de 4,64 årsverk av pleie + 0,5 årsverk vaskeri som ikke er benyttet i 2018.
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Sykemeldingsprosent har gått ned etter oppstart ny turnus. I turnusavtalen ligger det at man skal særskilt
evaluere belastning for langvakter inne ett år. Evaluering er utført i september 2018, hvor de fleste ønsker å
fortsatt gå sine turnuser. Det er 7 av 23 ansatte som gir tilbakemelding på at det er belastende med langvakter.
Halvparten opplever langvakter dag helg som mest belastende, de andre opplever natt lang helg som
belastende. Tilbakemelding på større belastning på langvakter helg dag kommer av at grunnbemanningen på
dag og aften er lavere på helg. Det er ønske om endring i turnus med reduksjon langvakt dag til kun lør./søn.,
og ikke fredag, ved helgearbeid for å minske belastningen. Det vil bli gjort endringer i turnus med tilpasning
etter ønsker for å unngå sykemelding på lang sikt forårsaket av langvaktsbelastning. Hvis man skal gå bort fra
langvakter helg, må man se på turnus med arbeid annen hver helg. Dette vet man fra tidligere øker
sykemeldingsprosent, og det er tatt med i grunnarbeidet med turnus som mer belastende enn langvakt hver
tredjehelg.
VIKARLØNN
Vikarforbruk for 2017 for Alderstun var kr 2 mill. For 2018 vil det utgjøre ca kr 1,5 mill. (dette basert på resultat
per 30.09.18 framskrevet). Budsjett for 2019 er satt til kr 700’ i vikarlønn inkludert variable tillegg. Variable
tillegg var ikke budsjettert i 2018. I denne posten inngår kveld/natt/helg‐tillegg for vikarer, samt
helligdagstillegg for vikarer og faste ansatte. Dette er med bakgrunn at man har fast ansatte i så å si alle
stillinger.
For 2019 har man ikke anledning slik pasientgrunnlaget er per oktober 2018 å unngå innleie vikar ved fravær. Vi
har lyst ut tre vikariat fra dages dato til høsten 2019. De fleste har allerede så store stillingsstørrelser at de ikke
kan påta seg så mye ekstravakter uten å unngå overtid.
Alderstuns grunnbemanning i turnus tåler noe økt pasientbehov, men man må belage på seg noe mer ekstra
vikarbruk hvis pasientbehovet øker ytterligere. Dette er uforutsigbart i forhold til korttidsplasser, KAD‐plasser,
behov perioder i hjemmesykepleien. Man legger da til noe budsjett fra de 4,64 årsverk som er ubenyttet i år til
vikar for neste år, med en buffer på kr 400’ til ekstrahjelp.
Vikarbyrå under post kjøp av private satt til kr 200’. Man har i 2018 etter oppstart ny turnus klart å unngå bruk
av vikarbyrå. Sommerferien er likevel en utfordring i forhold til at vi har mange ufaglærte sommervikarer. Man
har redusert behovet for vikarbyrå i 2018 sammenlignet med 2019, da man hadde anledning til å redusere
grunnbemanningen for sommerferieperioden. Dette vil være usikkert om man klarer for 2019.
HELSETJENESTEN – OVERORDNET
Det ble i 2017 vedtatt å opprette stilling som leder helsetjenesten under helse‐ og omsorgssjefen. Stillingen ble
besatt i februar 2018. Dette, sammen med at Kila nå opereres som hovedlegekontor, har bidratt til et bedre
arbeidsmiljø og tettere samarbeid og oppfølging mellom leder og ansatte.
Sak om struktur for legekontor med helsestasjon ble lagt frem 2017, hvor det ble utredet alternativer




tre kontor på Nesøy, Rødøy og fastlandet
to kontor på Rødøy og fastlandet
ett kontor på fastlandet

Investeringer ved de seks kalkulerte alternativene til fastlandskontor varierte fra kr 1,5 mill. ved ombygging av
eksisterende bygningsmasse i Våga, til kr 4,5 mill. ved en ny enetasjes trebygning i Jektvik. I et eget notat ble
det beregnet tilleggskostnader til lokaler ved hvert enkelt utekontor, utover hovedlegekontor fastland, samt at
forskjellen på driftskostnader ved de enkelte alternativene på fastlandet ble beregnet.
Det ble vedtatt at Rødøy kommune skal ha to legekontor, hvor hovedlegekontor legges til Jektvik. Der skal det
bygges et helsesenter som rommer leger, helsesøster, psykisk helse og eventuelt tannhelsetjeneste og
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fysioterapi. Utredingen vil derfor måtte omfatte nye økonomiske og driftsmessige konsekvenser. Det er pekt ut
en tomt kommunestyret ønsker utredet, og saken har høyeste prioritet. Legekontoret på Rødøy skal
opprettholdes som tilbud til øybefolkningen, og lokalisering må vurderes i lys endringer som følge av
ambulanseplanen.
Helgelandssykehusets ambulanseplan nordre del av sykehusets dekningsområde var varslet at skulle innføres
første halvår 2019. Det er besluttet at ambulansebåtens base skal flyttes fra Rødøy til Kvarøy i Lurøy, og at
båten da ikke lengre vil kunne brukes til legekontor. Helgelandssykehuset har sagt opp avtalen om leie av
basen, med forbehold om utflyttingsdato pluss/minus tre måneder.
Helseministeren har bedt om at det gjennomføres ROS‐analyser for hver kommune som er berørt innenfor
ambulanseplanområdet. Rødøy kommune har bedt om at arbeidet med implementering av ambulanseplanen
stanses, inntil analysen er gjennomført og nytt vedtak blir gjort. Direktøren for Helgelandssykehuset har
bekreftet at de vil gjennomføre ROS‐analysene, men at de vil fortsette bygging på Kvarøy for egen risiko og
regning mens dette pågår.
I lys av ambulanseplanen har Rødøy kommune reforhandlet av avtalen som omfatter skyss av helsepersonell
allerede i 2018 for å rasjonalisere tidligere. Kostnadene er tatt ned med 1/3, ca. kr 1 mill., ved at Rødøy
kommune har lagt ned legekontordagene på båten. Det er også oppnådd besparelser for sykehuset, idet båten
brukes mindre i oppdrag ettersom legene nå har vakt ut fra kontoret i Kila, og dermed når større deler av
befolkningen uten båt.
Det jobbes med å ansette både leger og helsesekretær i faste stillinger. Avklaringer om både struktur og
organisering/ledelse av helsetjenesten var forventet å gjøre rekrutteringen enklere. Samtidig er det stadig
større konkurranse om fastleger, og kravene til de kommunale oppgavene øker. Fastlegelisten i Rødøy
kommune er synkende. Listene er tilstrekkelig å ivareta for en lege, men på grunn av demografi og geografi blir
arbeidsmengden for stor med tanke på dagens struktur og legevakt.
Helse Nord har i første omgang avslått Rødøy kommunes anmodning om skifte eller deling av
foretakstilknytning mellom Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuet. Søknaden ble begrunnet med
beredskapsmessige konsekvenser ved ambulanseplanen, samhandling med spesialisthelsetjenesten, og med
nabokommuner om blant annet legevakt, jordmor‐ og psykologtjenester, og utvikling av velferdsteknologi.
Beslutningen er innklaget, og en har bedt om at både innføring av ambulanseplan, og også arbeidet med
prosjektet Helgelandssykehuset 2025 avventer inntil en konkluderer. Dette så langt ikke besvart.
DIVERSE FELLESTJENESTER RØDØY HELSESENTER, ANSVAR 380
Den foreslått innsparingen skyldes redusering i driftskostnader i forbindelse med nedsatt drift på Rødøy
legekontor.
Rødøy kommune leier i dag lokaler til drift av helsesenter og stasjon for ambulansebåt. Lokalene er i en hel
egen fløy på Smiholmen, og utleier er Rødøy Utleiebygg AS. Tilsammen utgjør leiekostnader kr 347’.
Lokalene er varslet oppsagt av Helgelandssykehuset. Dette vil først iverksettes etter at nye ROS‐analyser er
gjennomført. Direktøren informerer om at disse anses å skulle være ferdige første halvår 2019. Ved en
eventuell flytting av stasjonen vil vi tape leieinntekter fra fremleie av stasjon og kai. Vi fakturerer
Helgelandssykehuset årlig kr 210’ for leie av stasjon.
Kommunestyret har også bedt om at lokalisering av legesenter på Rødøy vurderes sammen med Rødøy
omsorgssenter. I investeringsplan 2018‐2021 er det avsatt 500 000 til oppgradering av legekontor, som
eventuelt kan benyttes til flytting til Rødøy omsorgssenter. Det er mange avklaringer som må gjøres først.

Side 22

Driftsbudsjett 2019 – vedtatt K‐sak 070/2018

Det fremlegges eventuelt egen sak om omdisponering og oppsigelse av leieforhold på Smiholmen, og
eventuelle flytting av helsesenteret. Avtalen med Helgelandssykehuset har tre måneders oppsigelse, mens
oppsigelsestiden til Rødøy kommune på Smiholmen er på seks måneder.
LEGETJENESTEN, ANSVAR 381
LEGENE
Rødøy kommune har utfordringer i forhold til rekruttering av leger. Stillingene har vært utlyst jevnlig over flere
år uten vi har lyktes med å ansette i faste stillinger. Konsekvensen av dette er at kommunen må bruke vikarer i
korter engasjement eller fra vikarbyrå, noe som medfører en betydelig mer kostnad. I fikk tjenesten innvilget
en budsjettregulering på 1,7 mill.
Ny forskrift som trer i kraft 1. mai 2020, sier at legene i legevakt skal være spesialister, eller ha arbeidet ett år
som allmennlege i den kommunale helse‐ og omsorgstjenesten. Legen må i tillegg ha gjennomført kurs i
akuttmedisin og volds‐ og overgrepshåndtering, og i tillegg gjennomført 40 legevakter med bakvakt.
Kommunen plikter å etablere bakvaktordninger for leger i vakt som ikke oppfyller kravene. Vi forsøker allerede
nå å tilpasse oss ordningen. Dette vil være fordyrende.
Leder for helsetjenesten vurderer at der er behov for ytterligere tiltak for å rekruttere leger. Hun foreslår å øke
lønnsrammene for å bedre kunne konkurrere med andre kommuner. Økning i fastlønn vil kunne være med på å
utjevne forskjeller mellom vikarer og fastansatte, noe som kan være et rekrutteringstiltak i seg selv. Både for å
kunne konkurrere med byrålønninger, men også for at eventuelle fastansatte ikke skal oppleve seg underbetalt
i forhold til vikarlegene våre.
Rødøy kommune har vedtatt tre legehjemler, men budsjettert med 2,5 årsverk inklusive kommuneoverlege
som også skal gå vakt. Dette dekker tilsammen 109 uker med lege, korrigert for ferie og avtalefestete friuker.
Det innebærer at vi har tilstede to leger i 104 av årets 52 uker, og fem uker med tre leger. Da får vi tilsvarende
fordeling av belastning på legevakt. Kommuneoverlegeoppgaver er planlagt med 40 % av tiden til
administrasjon, ca. 17 uker. Det innebærer at vi får ut av legene:




17 administrative ukesverk til kommuneoverlegeoppgaver
92 ukesverk til kurativt arbeid
109 ukesverk å fordele vaktbelastningen på, i forholdet 1:2,1, pluss eventuell avlastning gjennom
samarbeid og innleie av helgevikar.

Basert på undersøkelser med nabokommuner, og data fra SSB foreslås det å øke lønnsrammene til totalt
kr 3,95 mill. inkl. sosiale utg. I 2018 vil det etter prognosene bli brukt kr 4,9 mill. i lønn inkl. sosiale utgifter, og
vikartjenester. Vi legger altså opp til en innsparing på omtrent kr 900’. Lønnsrammen vil gi en gjennomsnittspris
på kr 37’ i uken per lege.
Til sammenligning så vil vi fortsatt være avhengig av vikarer inntil vi lykkes å rekruttere i faste stillinger.
Vikarlegers ukespris er gjennomsnittlig kr 40’ per uke (via byrå eller vikarlønn inkl. sosiale utgifter). Dette gir
noen utfordringer i forhold til budsjettering og er i stor grad årsaken til overforbruk i legetjenesten. Dersom vi
skal opprettholde samme legedekning som planlagt over ved bruk av vikarer vil det gi en merkostnad på
kr 300’. Det gir også ulemper som mindre forutsigbare tjenester for pasientene og merarbeid at kommunen får
ikke har fastansatte leger.
Vi foreslår derfor å budsjettere med en ramme tilsvarende kr 4 mill. brutto inkl. vikarer som foreslått, men at
legetjenesten i 2019, inntil vi får stillinger på plass, drifter inntil 12 uker med bare en lege. Disse må fordeles på
rolige sesonger, og ikke for lange perioder. Vi vurderer det som forsvarlig i perioder på inntil to uker, forutsatt
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at vi avlaster legevakt gjennom vaktsamarbeid og innleie av helgevikar. En lege per uke medfører noe ventetid
for våre dagpasienter, men erfaringen er at ventelistene raskt reduseres når to leger er på plass igjen.
Samtidig foreslår vi å kjøpe kommuneoverlegetjenester inntil videre i den utstrekning det er nødvendig hos
andre kommuner, og innenfor samme ramme. Dette for å ha buffer til de dyrere vikarukene, men samtidig å få
utført nødvendige oppgaver.
Vaktgodtgjørelse er ikke inkludert i fastlønn. Vi har valgt å legge oss på lønn etter KS særavtale 2305 som utgjør
totalt kr 1,5 mill. årlig. Vaktgodtgjørelsen er beregnet i to delt vakt. Det vil være høyere vaktkostnader de ukene
vi bare har en lege, men det vil ikke overstige innsparingen ved å bare ha en lege enkelte uker.
Tilskudd for turnuslege bortfaller som en direkte årsak av forskriftsendring, og det er heller ikke planlagt å ha
turnuslege.
Bedre avtaleverk og oppfølging rundt HELFO‐regnskapene har gitt høyere inntekter. Budsjettforslaget
innebærer en økning på kr 329’ til kr 1,75 mill.
ØVRIG DRIFT
Helsesekretærer er budsjettert med tilsammen to årsverk, fordelt på tre personer. Stillingene er fordelt som
følger: 100%‐60%‐40%. En ansatt i full stilling har et funksjonstillegg som IKT‐ansvarlig. 40% er budsjettert som
legesekretær.
60 % stilling er vakant, men budsjettert som sykepleier. En vil forsøke å ansette en sykepleier i denne
funksjonen for å avlaste leger i forhold til utsending av prøvesvar, ol. I tillegg har helsedirektoratet i 2016 utlyst
midler til pilotprosjekter hvor legekontorer gir sykepleiere arbeidsoppgaver i forhold til oppfølging av
kronikere, som for eksempel årskontroller for diabetes, kolspasienter, hjertepasienter osv. I pilotprosjektene
kan sykepleiere taksere pasient.
Videre er det budsjettert med kr 10’ til dekning av reiseutgifter for personalet i forbindelse med legedager på
Rødøya.
Det blir leaset bil til legetjenesten. Dermed kan vi ta ned kostnadene på andre reise‐ og skyssutgifter, som
drosjeutgifter og kjøregodtgjørelser. Det er behov for bil til vakthavende lege ved utrykning. Vi har for liten
kontroll på tjenesten dersom vi er avhengig av taxi for å få legen på utrykning. Egen bil er også
kostnadsbesparende i forhold til forflytning av personal ved for eksempel kontordager på Rødøy. Det er likevel
budsjettert med noe drosjeutgifter dersom lege for eksempel må rykke ut til ukjente privatadresser.
Det er lagt inn kr 10’ til kurs i legetjenesten. Denne er tenkt til førstehjelpskurs til helsesekretærene.
Kommunen er forpliktet til å sørge for at de har jevnlige kurs og det har ikke vært avviklet de siste årene.
Ambulansebåten er budsjettert med bruk av 8000 kilometer, i henhold til ny avtale. Vi vil i år få full effekt av
innsparing på 4000 kilometer, etter avvikling av ordningen med legekontor ombord i båten.
MEDISINSK ATTFØRING, ANSVAR 382
Tilskudd til fysioterapeuter blir indeksregulert hvert år i juni. Økning fra 2018‐2019 er budsjettert med økning i
KPI for begge fysioterapeutene. Det er også lagt inn økte utgifter for å dekke av deler av norsk helsenett til
fysioterapeuten i Jektvik.
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HELSESTASJON/SKOLEHELSETJENESTE, ANSVAR 383
Foreslått økning fra 2018 er begrunnet med økning i utgifter i forbindelse med kjøp av jordmortjenester. Vi har
behov for å utvide tjenesten for å kunne tilby gravide et tilbud som tilsvarer forskriftene, men dette har ikke
vært mulig å få tilbud om til nå.
Videre er det i 2018 underbudsjettert i forhold til datalinjer, så denne er foreslått økt. Det er også lagt inn
innkjøp av ny programvare i forbindelse med journalsystemet CGM.
TILTAK INNEN PSYKISK HELSEVERN, ANSVAR 386
Endring skyldes vakant psykisk helsetjeneste stilling i 2018, hvor leder for helsetjenesten har permisjon fra
stillingen i dag. Den er forutsatt bemannet fra februar 2019, og er planlagt lyst ut før årsskiftet.
Videre har det vært underbudsjettert avtalefestet samarbeid om krisesenter. Det er lagt inn kr 20’ til nylig
vedtatt regionalt ettervernsteam.
ENDRING I BETALINGSSATSER FOR PLEIE‐ OG OMSORGSTJENESTER
For 2019 er satsene foreslått økt innenfor omsorgssektoren slik:
HJEMMEHJELP
Egenandel per måned for husholdninger med inntekt under 2 G følger maksimal beløpet foreslått av Helse‐ og
omsorgsdepartementet. Er i 2018 kr 205/mnd. Ny sats blir offentliggjort i desember 2018.
Inntekt 2‐3G
Inntekt 3‐4G
Inntekt 4‐5G
Inntekt over 5G

kr 855/mnd
kr 1.250/mnd
kr 1.556/mnd
kr 1.860/mnd

KOST
Middag
Frokost/kvelds

fra kr 79 til kr 81
fra kr 42 til kr 43

Abonnement full kost settes til kr 5.130/måned. Ved fravær som gir pause i tjenesten, f.eks. innleggelse
sykehus/institusjon eller avtalt fravær utover en uke og mindre enn en måned, reduseres prisen med
kr 1.280/uke.
TRYGGHETSALARM
Drift
Installering

fra kr 211 til kr 216/mnd
fra kr 472 til kr 480

KORTTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON
følger Helse‐ og omsorgsdepartementets årlige regulering. Er i 2018
kr 160/døgn
kr 80/dag eller natt
LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON
betales etter forskrift om egenandel for kommunale helse‐ og omsorgstjenester.
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BOLIGER, MV.

Kapittel og ansvar

Regn. 2017

R.bud. 2018

Bud. 2019

06 Boliger, mv.

‐1 230 123

‐1 708 000

‐924 500

783 500 ‐45,87 %

401 Tannhelsetjenesten

Diff 18‐19

Endring

‐39 873

‐90 500

‐102 500

‐12 000

13,26 %

402 Kommunale trygdeboliger

‐259 198

‐80 000

‐75 000

5 000

‐6,25 %

410 Kommunale leiegårder

‐933 380

‐1 540 000

‐747 000

793 000 ‐51,49 %

411 Boliger Tjongsfjord

253

‐

‐

‐

#DIV/0!

417 Jektvik boligtomter

613

‐

‐

‐

#DIV/0!

420 Festetomter

1 462

2 500

425 Boligtiltak

‐

‐

Kapittel og regnskapspost

Regn. 2017

R.bud. 2018

06 Boliger, mv.

‐1 230 123

02 Andre salgs‐ og leieinntekter

‐3 307 220

03 Overføringer med krav til motytelse

‐12 972

10 Lønnsutgifter

203 618
49 803
1 808 020
826 127
2 500

11 Sosiale utgifter
12 Kjøp av varer og tj. inngår i komm. tj.prod.
14 Overføringer
19 Renteutgifter og låneomkostninger
25 Bruk av bundne fond

‐800 000

‐2 500 ‐100,00 %
‐

‐

#DIV/0!

Bud. 2019

Diff 18‐19

Endring

‐1 708 000

‐924 500

783 500

‐45,87 %

‐3 745 000

‐3 350 000

395 000

‐10,55 %

‐90 000

‐90 000

‐

0,00 %

60 000

66 000

6 000

10,00 %

17 000

17 500

500

2,94 %

1 965 000

2 351 000

386 000

19,64 %

70 000

66 000

‐4 000

‐5,71 %

15 000

15 000

‐

0,00 %

‐

‐

‐

Inngående husleier etc. avstemt i forhold til statistikk, ledighetsgrad etc., uten forutsetning om spesielle
reguleringer av leie etc.
Kommunestyret vedtok økning i kommunale husleiesatser for 2018. For 2019 reguleres husleien i kommunale
utleieboliger med KPI i henhold til leieavtaler og Husleieloven.
Ordningen med stimuleringstilskudd til boligtiltak ble fjernet fra 2018.
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NÆRING
Kapittel og ansvar
07 Næring
430 Næringssjefens administrasjon

Regn. 2017

R.bud. 2018

Bud. 2019

625 703

467 000

276 500

75 000

‐

‐

Diff 18‐19

Endring

‐190 500 ‐40,79 %
‐

#DIV/0!

434 Rødøy Produkter AS

597 759

390 000

309 000

‐81 000 ‐20,77 %

435 Reiselivstiltak

170 457

290 000

237 500

‐52 500 ‐18,10 %

436 Selvågen Sør

1 485

437 Bevillingsavgifter

‐17 700

441 Komm.næringsområde
447 Smiholmen

Kapittel og regnskapspost
07 Næring
02 Andre salgs‐ og leieinntekter
10 Lønnsutgifter
11 Sosiale utgifter

‐

‐

‐

#DIV/0!

‐2 000

‐2 000

‐

0,00 %

‐81 000

‐108 000

‐110 000

‐2 000

1,85 %

‐120 298

‐103 000

‐158 000

‐55 000

53,40 %

Regn. 2017

R.bud. 2018

Bud. 2019

Diff 18‐19

Endring

625 703

467 000

276 500

‐190 500

‐40,79 %

‐434 398

‐435 000

‐702 500

‐267 500

61,49 %

‐25 000

‐100,00 %

‐

25 000

‐

1 485

‐

‐

‐

#DIV/0!

12 Kjøp av varer og tj. inngår i komm. tj.prod.

448 768

395 000

806 500

411 500

104,18 %

13 Kjøp av tj. som erstatter kommunens tj.prod

207 865

350 000

262 000

‐88 000

‐25,14 %

14 Overføringer

701 983

407 000

780 500

373 500

91,77 %

21 Utlån

200 000

25 Bruk av bundne fond

‐500 000

‐
‐275 000

‐
‐870 000

‐
‐595 000

216,36 %

BEVILLINGSAVGIFTER, ANSVAR 437
Ny utgiftspost – tobakksalgstilsyn. Den balanseres av inntekter fra tilsynsgebyret, som salgsstedene betaler.
Medlemskap i begge destinasjonsselskapene Visit Helgeland og Visit Bodø er lagt inn, etter kommunestyrets
vedtak. Videre foreslås støtte til reiselivstiltaket Kystriksveien reiseliv opprettholdt.,
Ordningen med næringskonsulent er igjen forutsatt fjernet, i henhold til vedtak om å beholde ordningen inntil
trainee var på plass. Effekt er kr 250’ og tilsvarende redusert bruk av Melfjordfondet.
Kommunestyret vedtok:
Avtale med næringskonsulent. Rødøy kommune inngår en toårs avtale med Rolf Inge Sleipnes som
næringskonsulent. Avtalens innhold og omfang videreføres fra 2018. Næringskonsulenten skal i
avtaleperioden rapportere til formannskapet to ganger per år.
Det anses som avgjørende for avtalen at Sleipnes har stor lokalkunnskap, lokalt nettverk, kompetanse
og at han allerede jobber med større prosjekter på vegne av kommunen.
Avtale om trainee er inngått med kunnskapsparken, og trainee kom på plass i august 2018. Traineen er
utdannet statsviter og har fått rollen som samfunnsutvikler og næringskonsulent. Han er i gang med å
utarbeide kommuneplanens samfunnsdel, og han er næringslivets kontaktperson i Rødøy. Han behandler også
saker knyttet til næring, som bevillingssaker, og saker om søknader om støtte fra næringsfondene. Videre
følger han opp prosjekter i regi av Salten næringsnettverk som Start opp Salten. Blant annet. Ordningen er
tenkt selvfinansierende gjennom tilskuddsordninger over tiltaksperioden som er inntil sommeren 2020.
Kommunens bidrag til Rødøy produkter er blant annet at husleien subsidieres fullt med ca. kr 250’ årlig. Videre
kommunal medfinansiering av tiltaksplasser som er besluttet til 40 %, basert på seks plasser i full tid, som
utgjør kr 350’ årlig, basert på en månedspris på kr 13.231 i 2018, pluss KPI. For tiden er det 4,5 plasser, som gir
kr 300’ i budsjettert medfinansiering for 2019.
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Kommunestyret vedtok å redusere medfinansieringen med kr 200’ i 2018. Driften er ikke omorganisert, og det
pågår regionale prosesser omkring organisering av VTA‐bedriftene, så det har ikke vært mulig å oppnå den
forutsatte innsparingen i 2018. Eiermeldingen kommunestyret har vedtatt forutsettes fulgt opp tett. Bedriften
har problemer med rekruttering, og sliter med fylle de seks tiltaksplassene. Det i seg selv gjør det
bedriftsøkonomisk problematisk, da antall ansatte bør være vesentlig lavere enn antall deltakere. Samtidig
pågår prosesser i NAV stat som kan påvirke VTA‐ordningen.

LANDBRUK
Kapittel og ansvar

Regn. 2017

R.bud. 2018

Bud. 2019

Diff 18‐19

Endring

08 Landbruk

636 860

781 000

1 121 000

340 000

43,53 %

460 Landbrukskontoret

627 978

500 000

860 000

360 000

72,00 %

‐20 000

‐8,20 %

461 Tiltak innen landbruk

5 239

244 000

224 000

463 Tiltak innen skogbruk

‐1 250

20 000

20 000

468 Fiske jakt og viltstell

4 087

17 000

17 000

‐

0,00 %

‐

‐

‐

#DIV/0!

470 Prosjekt Segeråa

806

Kapittel og regnskapspost
08 Landbruk
01 Brukerbetalinger
02 Andre salgs‐ og leieinntekter
03 Overføringer med krav til motytelse
10 Lønnsutgifter
11 Sosiale utgifter
12 Kjøp av varer og tj. inngår i komm. tj.prod.
14 Overføringer
25 Bruk av bundne fond

‐

0,00 %

Regn. 2017

R.bud. 2018

Bud. 2019

Diff 18‐19

Endring

636 860

781 000

1 121 000

340 000

43,53 %

‐586 980

‐500 000

‐540 000

‐40 000

8,00 %

‐46 383

‐25 000

‐20 000

5 000

‐20,00 %

‐4 559

‐

‐

‐

1 028 620

885 000

1 255 000

370 000

41,81 %

191 603

315 000

311 000

‐4 000

‐1,27 %

53 152

80 000

88 000

8 000

10,00 %

11 817

26 000

27 000

1 000

3,85 %

‐10 409

‐

‐

‐

For landbruk er det forutsatt samme aktivitetsnivå, stillingsstørrelser etc. som for 2018. Ingen økning i
lønnsmidler. Økning skyldes seniortiltak og vakanse i 2017 og 2018.
Brukerbetaling landbruk foreslås økt med 3 %.

KULTUR
Kapittel og ansvar
09 Kultur

Regn. 2017

R.bud. 2018

Bud. 2019

Diff 18‐19

Endring

1 535 815

1 482 000

1 701 587

219 587

14,82 %

500 Kulturadministrasjon

608 228

650 200

650 324

124

0,02 %

501 Bibliotek og boksamlinger

152 424

125 000

208 109

83 109

66,49 %

502 Kulturvern

379 648

370 000

390 000

20 000

5,41 %

1 000

33,33 %

503 Samfunnshus
504 Idrett og friluftsaktiviteter
506 Barne‐ og ungdomsarbeid

3 858

3 000

4 000

17 000

‐23 000

‐3 000

20 000 ‐86,96 %
30 500 107,02 %

19 517

28 500

59 000

507 Øvrige kulturformål

148 854

146 000

160 300

14 300

9,79 %

570 Rødøyhallen

206 285

182 300

232 854

50 554

27,73 %
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Kapittel og regnskapspost
09 Kultur
02 Andre salgs‐ og leieinntekter
03 Overføringer med krav til motytelse

Regn. 2017

R.bud. 2018

Bud. 2019

Diff 18‐19

Endring

1 535 815

1 482 000

1 701 587

219 587

14,82 %

‐39 446

‐50 000

‐10 000

40 000

‐80,00 %

‐180 211

‐50 000

‐130 000

‐80 000

160,00 %

10 Lønnsutgifter

588 913

637 900

660 303

22 403

3,51 %

11 Sosiale utgifter

151 794

172 100

175 788

3 688

2,14 %

12 Kjøp av varer og tj. inngår i komm. tj.prod.

349 892

256 500

395 196

138 696

54,07 %

13 Kjøp av tj. som erstatter kommunens tj.prod

35 488

35 000

43 300

8 300

23,71 %

551 993

480 500

567 000

86 500

18,00 %

14 Overføringer
29 Avsatt til bundne fond

77 391

‐

‐

‐

Det er lagt til grunn samme driftsnivå som inneværende år. I tillegg er det lagt inn kostnader knyttet til Salten
kultursamarbeid med kr 60’, og utgifter til bokbuss i Øresvik med kr 40’.
I forbindelse med personellmessige endringer foreslås det å gjennomgå hvordan vi organiserer
kulturkonsulentstillingen og hvordan vi løser bibliotekdriften og folkehelsearbeidet i kommunen. Det legges
fram egen sak om dette.
Kommunestyret vedtok:
Rødøy kommune vurderer drift av bokbuss opp mot utlånsstasjon, der pengene brukes til innkjøp av
nye bøker.
Det budsjetteres med vikar for biblioteket, slik at dette kan holdes åpent ed bibliotekarens fravær. Det
settes av kr 20.000 til vikarpott.

KIRKER OG TROSSAMFUNN

Kapittel og ansvar

Regn. 2017

R.bud. 2018

Bud. 2019

Diff 18‐19

Endring

10 Kirker og trossamfunn

2 203 698

2 235 455

2 253 339

17 884

0,80 %

575 Kirker

2 041 178

2 034 850

2 051 129

16 279

0,80 %

162 520

200 605

202 210

1 605

0,80 %

580 Andre religiøse formål

Rødøy menighetsråd har sendt budsjettforslag kr 3,3 mill. for 2019. Budsjettforslaget vedlegges. Dette ville
utgjøre en økning på 48 %. Det foreslås at kirker og trossamfunn får økning tilsvarende total økning frie
inntekter som er 0,8 %.
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TEKNISKE FORMÅL OG SAMFERDSEL

Kapittel og ansvar

Regn. 2017

R.bud. 2018

Bud. 2019

Diff 18‐19

11 Teknisk

7 605 776

9 166 000

9 404 000

238 000

2,60 %

600 Teknisk administrasjon

1 498 894

2 269 500

2 170 000

‐99 500

‐4,38 %

290 060

299 500

377 000

77 500

25,88 %

2 457 830

2 858 000

3 003 000

145 000

5,07 %

856 937

1 146 000

826 000

‐1 936 436

‐2 177 500

‐2 085 000

606 Kart og oppmålingsvirksomhet
615 Teknisk utedrift
620 Vannforsyning produksjon
621 Vannforsyning distribusjon

Endring

‐320 000 ‐27,92 %
92 500

‐4,25 %
‐5,40 %

631 Avløpsnett

‐233 708

‐282 250

‐267 000

15 250

650 Brannvern

1 166 044

1 176 000

1 273 000

97 000

8,25 %

‐134 331

111 750

128 000

16 250

14,54 %

651 Feiing
652 Oljevernberedskap

2 175

47 000

47 000

862 908

718 000

1 058 000

340 000

47,35 %

760 Kommunale veger

2 814 032

3 039 000

2 896 000

‐143 000

‐4,71 %

770 Kommunale kaier

‐38 629

‐39 000

‐22 000

660 Vedlikehold kommunale bygg

Kapittel og regnskapspost

‐

0,00 %

17 000 ‐43,59 %

Regn. 2017

R.bud. 2018

Bud. 2019

Diff 18‐19

7 605 776

9 166 000

9 404 000

238 000

2,60 %

‐831 112

‐875 000

‐805 000

70 000

‐8,00 %

‐2 724 708

‐3 015 000

‐3 000 000

15 000

‐0,50 %

‐414 008

‐85 000

‐85 000

4 861 427

5 919 000

5 966 000

11 Sosiale utgifter

1 027 609

1 404 000

1 443 000

39 000

2,78 %

12 Kjøp av varer og tj. inngår i komm. tj.prod.

5 215 806

5 797 000

5 715 000

‐82 000

‐1,41 %

11 Teknisk
01 Brukerbetalinger
02 Andre salgs‐ og leieinntekter
03 Overføringer med krav til motytelse
10 Lønnsutgifter

Endring

‐

0,00 %

47 000

0,79 %

13 Kjøp av tj. som erstatter kommunens tj.prod

223 378

141 000

141 000

14 Overføringer

997 505

650 000

809 000

159 000

24,46 %

‐760 985

‐770 000

‐780 000

‐10 000

1,30 %

16 Fordelte utgifter
25 Bruk av bundne fond
29 Avsatt til bundne fond

‐

‐57 000

‐

‐

‐

67 863

‐

‐

‐

0,00 %

Det er generelt ikke lagt inn noen spesielle nye tiltak, kun avstemt i forhold til tidligere års regnskap og de
endringer som følger av pågående utbygginger etc.
TEKNISK, KAPITTEL 600, 606 OG 615
Dagens aktivitetsnivå og stillingsstørrelser videreført, ingen spesielle endringer.
VANNFORSYNING OG AVLØP, KAPITTEL 620, 621 OG 631
Dagens aktivitetsnivå og stillingsstørrelser videreført, ingen spesielle endringer.
Det er foreslått en økning i vedlikeholdsmidlene for vannverk produksjon og ledningsnett. Se spesifikasjon
under.
Ikke forutsatt større endringer i gebyrer/betalingssatser, kun ca. 2 %.
BRANNVERN OG FEIING, KAPITTEL 650 OG 651
Dagens aktivitetsnivå videreført, ingen spesielle endringer.
Ikke forutsatt spesielle justeringer av gebyrer for feiing, kun ca. 2 %.
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DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGNINGER, KAPITTEL 660.
Det er på det rene at det over mange år har vært budsjettert med for begrensede vedlikeholdsmidler for
skoler, barnehager, omsorgsbygninger etc., som inngår i kapittel 660.
Det er større løpende kostnader på blant annet vedlikehold av elektriske anlegg for å holde disse i henhold til
dagens krav (etter bl.a. tilsyn fra DLE) enn en tidligere har tatt høyde for.
Videre er det krav om (lovpålagt) å ha faste avtaler med autoriserte firma for årlige kontroller av tekniske
anlegg som brannalarmanlegg, el‐anlegg, sprinkleranlegg etc.
Dette koster en del, og det er per i dag ikke tilstrekkelige midler i budsjettet til slikt, og kommunen har derfor
ikke hatt dette på plass.
Vi har tatt konsekvensen av dette og foreslått en forholdsvis god økning på til sammen kr 340’ for de bygninger
og anlegg som inngår i kapittelet. Se spesifikasjon under.
SAMFERDSEL, KAPITTEL 760 OG 770
En sliter med å holde vegene forsvarlig vedlikeholdt innenfor dagens budsjettrammer til sommer‐ og
vintervedlikehold.
Det er derfor foreslått en økning på kr 200’ til sommervedlikehold av veger, og en økning på kr 100’ til
vintervedlikehold. Dvs. totalt kr 300’ for kapittel 760.
KOMMUNALE KAIER, KAPITTEL 770
Ingen spesielle endringer.
FORSLAG TIL ØKNING AV VEDLIKEHOLDSMIDLENE FOR DIV. BYGG‐ OG ANLEGG:
Det vises til min mail av 07.09.18 der jeg foreslår en økning på til sammen kr. 500.000,‐ til vedlikehold av div.
bygninger og anlegg under kapitlene 620, 621 og 660. Midlene foreslås disponert som følger:
Kap. 620, vannverk produksjon
Kap. 621, vannverk distribusjon
Kap. 660, 130 adm. bygninger
Kap. 660, 221 barnehager
Kap. 660, 222 skoler
Kap. 660, 261 helse‐ og oms. bygn.
Sum =

+ kr 80.000
+ kr 80.000
+ kr 20.000
+ kr 20.000
+ kr 250.000
+ kr 50.000
+ kr 500.000

FORSLAG TIL GENERELL JUSTERING AV BETALINGSSATSER (SOM DE SISTE ÅR)
Betalingsregulativ for bygge‐, plan‐, fradelings‐ og oppmålingssaker etc. + 5 %
Utleie av kommunalt maskinutstyr
+5%
Vannforsyning
+2%
Avløp
+2%
Brøyting av privat veg/parkering
+ 10 %
Feiing og tilsyn av fyringsanlegg
+2%
Husleie kommunale utleieboliger
+ KPI
Endringen i KPI siste 12 mnd er 3,4 % (sept.17‐sept.18). KPI er budsjettert med 2,6 % fra 2018‐2019.
Gebyrer for vann og avløp ble økt med hele 20 % i fjor, og det er derfor foreslått en beskjeden økning på 2 %
nå.
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