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Forord 
Gildeskål kommunes budsjett og økonomiplan for 2017 – 2020 er det første budsjettet etter at 
kommunestyret i juni 2016 besluttet at kommunen skal bestå som egen selvstendig kommune. En 
viktig begrunnelse for kommunereformen var at mindre kommuner vil få økonomiske problemer i 
fremtiden og vanskeligheter med å tilby tjenester på et akseptabelt nivå til innbyggerne. Måten å 
løse dette på skulle være at kommuner slo seg sammen i større og mer robuste enheter som ville 
være bedre rustet til å møte disse utfordringene. 

Gildeskål kommune har utarbeidet et budsjett for 2017 og en økonomiplan for 2017-2020 som viser 
at kommunen har økonomi til å levere tjenester til innbyggerne på samme nivå som tidligere i mange 
år fremover. Dette skjer samtidig som kommunen betjener en relativt høy lånegjeld. Fylkesmennenes 
krav til økonomisk balanse i kommunebudsjettene og alle årene i økonomiplanperioden er at netto 
driftsresultat skal være på minst 1,75 % av driftsinntektene. Det betyr at ikke alle inntektene skal 
brukes til drift, men noe skal gå til sparing for å kunne takle uforutsette hendelser og kunne 
egenkapitalfinansiere deler av sine investeringer. Dette er det fylkesmennene betegner som en sunn 
kommuneøkonomi. Gildeskål kommune har et slikt budsjett og et netto driftsresultat godt innenfor 
det kravet som er satt.  

Kommunestyret stilte ved forrige budsjettbehandling betydelige krav til effektivisering og innsparing. 
Administrasjonen har løst dette og lagt frem et budsjett i tråd med de kravene kommunestyret stilte. 
Det er gjort store endringer innen omsorgsektoren og i administrasjonen som forutsatt. I tillegg har 
de øvrige virksomhetene også gjort vurderinger av egen effektivitet og avdekket områder for 
innsparing. Kommunens budsjett før den politiske behandlingen er derfor et budsjett som bare 
inneholder en videreføring av tjenester på samme nivå som året før. Alt av mulige reserver i 
kommunens økonomi er lagt frem for politisk disponering. I budsjettsaken har administrasjonen 
redegjort for hvordan politiske mål og føringer kan endre budsjettet og økonomiplanen og hvor mye 
penger som kan disponeres. 

Kommunestyret vedtok i mars 2016 kommuneplanen med samfunnsdel og arealplan. Det 
kommunale plansystemet forutsetter at det utarbeides en handlingsplan med tiltak der det vedtas 
hvordan målene i samfunnsplanen skal realiseres. Gildeskål kommune har valgt å benytte muligheten 
som lovverket gir til å slå sammen handlingsdelen med økonomiplanen og årsbudsjettet i ett 
dokument. Kommunen får kun ett dokument der handlingsplanens tiltak både er budsjettert og 
målsatt. Foruten å være det formelle vedtaket om hva og hvordan kommunen skal realisere målene i 
samfunnsplanen de neste 4 årene, blir dokumentet et praktisk arbeidsverktøy både for politikken og 
administrasjonen i Gildeskål kommune.  

Utfordringen med denne teknikken er at politiske beslutninger og føringer endres fra å bevilge et 
beløp til å fastsette et mål for hva man vil oppnå og så bevilge hvor mye penger som skal til for å nå 
det målet. Politikken vil ved avleggelsen av årsregnskapet kunne kontrollere om målet ble nådd og 
evaluere resultatet. Ved neste budsjett kan man så korrigere målet og/eller bevilgningen. 

Fordelen med å gjøre det på denne måten er at politikken kommunestyret velger kommer tydelig 
frem. Alle analyser og fakta er utarbeidet av administrasjonen. Administrasjonen har også gjennom 
beskrivelsene av virksomheter og tjenester anbefalt hvilke mål i samfunnsplanen kommunen bør 
jobbe for å nå. 



4 
 

1. Innledning 
Dette dokumentet skal gi et godt beslutningsgrunnlag for framtidig styring og utvikling av Gildeskål 

kommune ved at det i ett og samme dokument integreres følgende tema og beslutninger: 

 Samfunnsplanens handlingsdel 2017-2020 

 Økonomiplan 2017-2020 

 Budsjett 2017 

Gildeskål kommune har et omfattende planverk og 2016 er det først året hvor kommunen aktivt og 

systematisk tar i bruk dette plansystemet. Plansystemet, med kunnskapsgrunnlaget i bunn, legger 

grunnlaget for kommunens handlingsdel og økonomiplan.  

Mye av planverkarbeidet foregår isolert innenfor en virksomhet eller et prosjekt. Ofte vil tiltakene 

som er utarbeidet i planene ha økonomiske konsekvenser og ethvert tiltak som skal gjennomføres 

må finansieres, uansett om det dreier seg om drifts- eller investeringstiltak. Dette gjøres i budsjett og 

økonomiplanarbeidet. Det er altså ikke før tiltakene i planene blir realitetsbehandles i budsjettet at vi 

kan si at de prioriteres eller ikke. 

Noen tiltak får konsekvenser ut over ett år. Disse tiltakene synligjøres i årsbudsjettet og i 

økonomiplan. For å sikre den økonomiske handlefriheten må kommunen ha en formening om 

hvordan finansieringen skal være på sikt. 

Handlingsdelen av kommuneplan og økonomiplanen er et redskap som skal gjøre det mulig å binde 

planene sammen og knytte dem til de finansielle mulighetene kommunen har, eller regner med å 

skaffe seg. Det knytter seg større usikkerhet til planer som gjelder for flere år frem i tid enn til et 

årsbudsjett. Det er derfor naturlig at økonomiplanen er enklere og mindre detaljert enn et 

årsbudsjett. Det betyr at det i økonomiplanen vil være naturlig å fokusere på rammer og større 

enheter av inntekts- og utgiftstyper. Økonomiplanen er dermed en forenklet oversikt over 

ressursanskaffelser og ressursanvendelse på lengre sikt. 

Økonomiplanen må sees i sammenheng med kommunens øvrig planverk, årsmeldinger, 

årsberetninger og budsjettdokumenter. De er alle viktige bakgrunnsdokumenter i arbeidet med 

handlingsdelen av kommuneplanen og økonomiplanen. 

Budsjett 2017 er en naturlig konsekvens av prioriterte tiltak. Her føres inntekter og utgifter knyttet til 

de tiltak som er prioritert. 
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1.1 Handlingsdelen av kommuneplanen og økonomiplanens plass i plan og 

budsjettsystem 
Handlingsdelen av kommuneplanen og økonomiplanens rolle i kommunens plan- og budsjettsystem 

kan illustreres som vist i figuren under. 

Gildeskål kommunes plansystem (ref. Utviklingskompetanse AS) 
 

 

 
 

Handlingsdelen og økonomiplanen skal bygge på de fysiske planene og de generelle og sektorielle 

målene som er nedfelt i den langsiktige delen av kommuneplanen. Visjonen i kommuneplan er: 

«Å, eg veit meg eit land» 
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1.2 Lovkrav til handlingsdelen av kommuneplanen og økonomiplanen 
Plan- og bygningsloven (PBL) setter krav om at samfunnsdelen skal ha en handlingsdel. PBL § 11-1 

sier at kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire 

påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå i 

handlingsdelen.  

Handlingsdelen er et viktig strategisk verktøy som kan brukes til å sikre gjennomføring av 

kommuneplanens samfunnsdel. Handlingsdelen konkretiserer handlingsmål og tiltak knyttet til 

samfunnsdelens visjoner, strategier og mål. Slik legges føringer for utviklingen i kommunen og 

grunnlaget for kommunens konkrete prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver 

innenfor kommunens økonomiske handlingsrom de neste fire år. Gjennom denne konkretisering kan 

kommunens innbyggere lettere forstå prioriteringene i planen og planen blir mer operativ for 

kommunestyret. Dette er i samsvar med plikten etter kommuneloven § 44, som stiller krav om at 

kommuner skal utarbeide en fireårig plan for sin egen økonomi, med oversikt over forventede 

inntekter, bruken av midlene og prioriterte oppgaver. Dermed åpner plan- og bygningsloven opp for 

at planlegging av den daglige drift og prioritering av tjenesteområdenes tiltak i økonomiplanperioden 

kan samordnes med gjennomføringen av handlingsdel til kommuneplanen. Kommunen kan derfor 

velge å la tjenesteområdenes årsbudsjett og økonomiplan etter kommunelovens kapittel 8 inngå i 

handlingsdelen. Det er denne metoden som ligger til grunn for handlingsdelen, økonomiplanen som 

rådmannen legger frem. Budsjett og økonomiplan skal ses på som et økonomisk handlingsprogram 

på kort og på mellomlang sikt, og viser hvordan kommunen tenker å arbeide for å nå mål og 

gjennomføre tiltak for tjenesteområdene innenfor de økonomiske rammene de neste fire år.  

Kommunen er ofte avhengig av rammebetingelser som er utenfor vår kontroll. For å klare å fange 

opp nye eller endrede behov, er det viktig å ha et system for å oppdatere handlingsdelen slik at den 

ikke blir utdatert som styringsdokument. Derfor er det også pålagt å gjøre årlig vedtak om 

oppdatering av kommuneplanens handlingsdel. Dette er i samsvar med plikten etter kommuneloven 

§ 44, som stiller krav om at økonomiplanen skal rulleres årlig. 

Det er kommunestyret som vedtar kommuneplanens handlingsdel. Tilsvarende praksis er det for 

økonomiplanen etter kommuneloven § 44. For å oppnå en best mulig samordning av prosess og 

innhold, legger lovverket til grunn at det er formannskapet som innstiller til det samlede 

planvedtaket også når kommuneplanens handlingsdel omfatter økonomiplanen. Dersom arbeidet 

med økonomiplanen samordnes med kommuneplanens handlingsdel, skal innstillingen til 

økonomiplan legges ut på offentlig ettersyn i minst 30 dager før kommunestyrets behandling.  

Når arbeidet med kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan integreres, forutsettes det at 

kravene både i plan- og bygningsloven og kommuneloven etterleves. Et viktig krav er at 

planleggingen av virksomheten skal skje innenfor kommunens økonomiske rammer.



7 
 

1.3 Øvrige sektorplaner 
Kommunen har flere sektorplaner. Det er virksomhetsspesifikke planer, og for de som inneholder 

tiltak som må finansieres vil de realitetsbehandles i budsjettarbeidet. Nedenfor følger oversikt over 

prioriterte plan- og utviklingsoppgaver i kommunal regi 2016-2019. Hentet fra Gildeskål kommunes 

planstrategi 2016-2019. 

Planens navn Forrige 
vedtak  
-  år  

Behov 20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

Ansvarlig 

Langsiktig  (4 år og >):        

Kunnskapsgrunnlag – utviklingstrekk og utfordringer *) - Ny X    Ass.rådm/ledergr 

Kommuneplan – Samfunnsdel 2007 Revidere X    Ass.rådm/ledergr 

Kommuneplan – Arealdel 2007 Revidere X    
Arealplanlegger/ 
TA/ass.rådm 

Handlingsdel med økonomiplan 2015 Revidere X X X X Øk.sjef m/ledergr 

Helhetlig ROS-analyse   2013 Revidere  X   Ass.rådm/ledergr 

Plan for oppfølging av samfunnssikkerhet  
og beredskap 2014 Revidere  X   Ass.rådm/ledergr 

Trafikksikkerhetsplan ***) 2003 Revidere X x x x TA 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 
***) 2015 Revidere x x x X OK 

Oversiktsdokument – folkehelsesituasjon - Ny  X    Ledergr m. fl. 

Ruspolitisk plan med     
Alkoholpolitisk handlingsplan 

-/ 
2012 

Ny/ 
Revidere X    HS/Servicekontor 

Strategisk næringsplan  - Ny X    Rådm 

Personalpolitisk handlingsplan 2006 Revidere  X   Personal 

Arkivplan 2015 Revidere  X   Servicekontor 

IKT plan - Ny X    IKT 

Kortsiktig (< 4 år):        

Beredskapsplan  for kommunal kriseledelse 2014 Revidere X X X X Ass.rådm 

Plan for helsemessig og sosial beredskap*)  2015 Forbedre   X   PLO og HS 

Smittevernplan inkl tuberkulosekontrollprogram 2015 Revidere    X HS 

Beredskapsplaner skoler*) - Forbedre X    OK/ass.rådm 

Beredskapsplan vannforsyningssystemer*) - Ny X    TA 

Boligpolitisk plan - Ny X    HS/PLO/TA 

Vedlikeholdsplan for kommunale bygg  
og tekniske anlegg - Ny  X   TA 

Større reguleringsplaner, kommunal regi :        

Solvikhaugen II **) 2012 Revidere  X   Arealplanlegger 

Gang–sykkelvei Mårnes-Våg (Sandhornøy) **) - Ny  X   Arealplanlegger 

Storsteinan **) - Ny   X  Arealplanlegger 

Ertenvåg  1991 Revidere   X  Arealplanlegger 

Sørarnøy sentrum 1985 Revidere    X Arealplanlegger 

Gjennomgang gamle planer som ev kan tas ut – 
skjer v/neste revisjon av kommuneplans arealdel - -     Arealplanlegger 

Inndyr havn og Øya 1997 
Revidere 
hele/del    X Arealplanlegger 

*)     Kommunens kunnskapsgrunnlag og virksomhetenes/enhetenes faglige beredskapsplaner revideres årlig ved behov,  

          eller når situasjonen tilsier det. 
**)    Arbeidet igangsatt i større eller mindre grad. 
***)  Liten x betyr at for disse to planene skal handlingsplan/tiltaksliste behandles årlig. 
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1.4 Organisering av arbeidet og prinsipper som er lagt til grunn 
Arbeidet med årsbudsjett 2017, handlingsdel og økonomiplan 2017-2020 er omfattende. 

Rådmannens ledergruppe bestående av rådmannen, assisterende rådmann, kommunalsjef pleie og 

omsorg, kommunalsjef helse og sosial, kommunalsjef oppvekst og kultur, kommunalsjef teknisk og 

kommunalsjef økonomi og administrasjon, har alle arbeidet med dette dokumentet og innholdet i 

budsjett, handlingsdel og økonomiplan. 

Rådmannens ledergruppe har arbeidet med dette sammen og hver for seg med sine mellomledere. 

Naturligvis har det vært størst fokus på de nærmeste årene da vi her har informasjon av høyere 

kvalitet. 

I arbeidet med budsjett 2017 er det tatt utgangspunkt i konsekvensjustert budsjett for 2016 (som 

består av opprinnelig budsjett 2016 med de endringene som er vedtatt i løpet av året) og tatt høyde 

for de momentene som ble vedtatt for 2017 i økonomiplanen 2016-2019. 

Rådmannens ledergruppe har samlet vurdert, med bakgrunn i kommuneplanens samfunnsdel, hvilke 

tiltak som er viktigst for kommunen som helhet å satse på. Nye tiltak som rådmannen foreslår, både 

innenfor drift – og investeringsbudsjettet, er omforent i rådmannens ledergruppe. 

Gildeskål kommunens årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 er satt opp i tråd med 

kommuneloven og de anbefalingene som gis av foreningen for god kommunal regnskapsskikk. Det er 

gjort konkrete vurderinger i forhold til forsiktighet og vesentlighet. Beregninger som ligger til grunn 

er enten gjort av rådmannens ledergruppe eller samarbeidspartnere. Makroøkonomiske 

betraktninger som ligger til grunn for våre egne beregninger er i det vesentlige gjort av andre, som 

f.eks SSB, KS, KLP, samarbeidende banker og andre.  
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2. Kommuneplanens mål og sentrale føringer for handlingsdel og 

økonomiplan 
Basert på kunnskapsgrunnlagets gjennomgang av informasjon knyttet til de fire temadelene i 

Kommuneplanens Samfunnsdel, er det utformet mål og strategier som det legges spesielt vekt på i 

budsjett og økonomiplan 2017-2020. Temaområdene er gjennomgående i hele den kommunale 

driften. 

2.1 Mål 
 

Tema 1 - Befolkning/bosetning og boliger 

I samfunnsplanen har kommunestyret blant annet vedtatt følgende mål: 

 

Mål: Gildeskål kommune har 2250 innbyggere i 2027 - med en relativ større andel barnefamilier og 

yrkesaktive (20-66). 

 

I planperioden vil Gildeskål kommune nå målet ved å: 

 Etablere attraktive boligtomter og bidra til fortetting på tettstedene i kommunen, og bidra til 

flere boformer i Gildeskålsamfunnet (leiligheter, rekkehus mv.) 

 Ha tilgjengelige prøve- /gjennomgangsboliger på tettstedene i kommunen 

 Bygge boliger for utleie 

 

Tema 2 - Levekår – Oppvekst, kultur, helse og folkehelse (inkl. klima og miljø) 

I samfunnsplanen har kommunestyret blant annet vedtatt følgende mål: 
 
Mål: Legge til rette for gode levevilkår for alle aldersgrupper i Gildeskål med særlig fokus på 
folkehelsearbeid, spesielt blant unge. 
 
I planperioden vil Gildeskål kommune nå målet ved å: 

 Legge til rette for god integrering av alle nye innbyggere i Gildeskålsamfunnet 

 Kontinuerlig tilpasse og forbedre kommunale service- og tjenestetilbud 

 Fokus på å øke den opplevde trivsel, tilhørighet og inkludering i Gildeskålsamfunnet 

 Fysisk aktivitet skal være en del av skolehverdagen 
 
I samfunnsplanen har kommunestyret blant annet vedtatt følgende mål: 
 
Mål: Gildeskålskolene- og barnehagene er blant de tre beste i Saltenregionen. 
 
I planperioden vil Gildeskål kommune nå målet ved å: 

 Legge til rette for kompetanseheving eksternt via statlig kompetanseløft for minimum to 

lærere i 2017. Gildeskål kommune skal rekruttere flere lærere med riktig kompetanse via 

egne rekrutteringstiltak. 

 Ha fokus på å styrke grunnleggende ferdigheter hos elever for å skape faglige resultater 

sammenlignet med kommunalt og nasjonalt nivå.  Dette skal skje gjennom fokus på tidlig 

innsats – vurdering for læring og ungdomstrinnet i utvikling. 
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I samfunnsplanen har kommunestyret blant annet vedtatt følgende mål: 
 
Mål: Gildeskål kommune skal ha en verdig og moderne tilpasset eldreomsorg. 

 
I planperioden vil Gildeskål kommune nå målet ved å: 

 Legge til rette for å bo hjemme så lenge som mulig 

 Fortsette arbeidet med implementering av velferdsteknologi 

 Fokus på kontinuerlig tjenesteutvikling og brukermedvirkning 
 
I samfunnsplanen har kommunestyret blant annet vedtatt følgende mål: 
 
Mål: Gildeskål kommune er kjent for gode kultur- og fritidstilbud for alle innbyggere. 

 
I planperioden vil Gildeskål kommune nå målet ved å: 

 Få ungdomsklubben i drift, og også være en møtearena for ungdommer fra alle deler av 

kommunen på to – tre felles arrangementer i løpet av året. 

 Det skal være minimum 3 arrangementer for eldre via DKS. Biblioteket skal være en arena for 

minimum 4 arrangementer i løpet av året.  

 
 
Tema 3 – Verdiskapning og næringsutvikling 

I samfunnsplanen har kommunestyret blant annet vedtatt følgende mål: 
 
Mål: Gildeskål kommune har 100 flere arbeidsplasser enn vi har i dag. 

 
I planperioden vil Gildeskål kommune nå målet ved å: 

 Legge til rette for flere nye og attraktive arbeidsplasser i kommunen 

 Tilby tilstrekkelig/tilrettelagt næringsareal 

 Ha fokus på næringsutvikling gjennom SNU og Gildeskål Invest AS. 
 

 

Tema 4 - Kommuneorganisasjonen – kompetanse, rekruttering og økonomisk bærekraft 

I samfunnsplanen har kommunestyret blant annet vedtatt følgende mål: 
 
Mål: Kommunens medarbeidere skal ha fokus på omdømmebygging gjennom kontinuerlig å 
kvalitetsutvikle alle tjenester med basis i en sunn og bærekraftig økonomi. 

 
I planperioden vil Gildeskål kommune nå målet ved å: 

 Budsjettere med netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene (netto resultatgrad) på 
minimum 1,75 % i hele økonomiplanperioden.  

 Minimerer uttak fra finansporteføljen for å sikre mest mulig avkastning gjennom året. 
Ubundet kapitalfond skal minst være på 250 mnok. 

 Tenke utvikling og effektivisering av tjenesteproduksjonen i det daglige. 
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I samfunnsplanen har kommunestyret blant annet vedtatt følgende mål: 
 
Mål: Gildeskål kommune skal ha fokus på å rekruttere, beholde og utvikle gode medarbeidere. 
 
 
I planperioden vil Gildeskål kommune nå målet ved å: 

 Styrke kompetansenivået på ansatte i organisasjonen i form av videreutdanning. 

 Rekruttere fagpersoner i ledige stillinger  

 Forbedre bo- og kommunikasjonsmulighetene som virkemiddel for å avhjelpe 
rekrutteringsbehovet.   

 Ha minimum fem lærlinger. 
 

I samfunnsplanen har kommunestyret blant annet vedtatt følgende mål: 
 
Mål: Gildeskål kommune skal ha høyt nærvær i kommuneorganisasjonen (lavt sykefravær). 

 
I planperioden vil Gildeskål kommune nå målet ved: 

 Systematisk nærværsarbeid med ansatte. 

 Inkludere og vektlegge folkehelse i planverk, tjenesteproduksjon og utviklingsarbeid. 
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2.2 Sentrale- og regionale myndigheters føringer til kommunen 
Gildeskål kommune er en leverandør av velferdstjenester, myndighetsforvalter, samfunnsplanlegger 

og demokratisk arena. Det er Stortinget og Regjeringen som vedtar lover og forskrifter som vi som 

kommune må forholdes til ved utøvelse av oppgaver. 6 oktober la regjeringen frem sitt forslag til 

statsbudsjett for 2017.  I forslaget legges det føringer for kommunesektorens økonomiske ramme. 

Nedenfor redegjøres det for hovedtrekkene på de elementene som er av interesse i forhold til 

kommunens budsjett. 

Kommunesektorens inntekter 2017 

De frie inntektene til kommunene består av rammetilskudd og skatteinntekter. Nivået på de frie 

inntektene blir bestemt ut fra pris- og lønnsvekst, vekst i frie inntekter, innlemming av øremerkede 

tilskudd, satsinger over rammetilskuddet og korreksjon av rammetilskudd for oppgaveendringer. Når 

nivået på samlet frie inntekter er satt, kommer en fram til størrelsen på samlet rammetilskudd ved å 

trekke anslaget for skatteinntekter fra nivået på samlet frie inntekter. 

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å bidra til at kommunene kan gi et likeverdig 

tjenestetilbud til innbyggerne. Ved fordelingen av rammetilskudd tar en hensyn til strukturelle 

forskjeller i kommunenes utgifter (utgiftsutjevning) og forskjeller i skatteinntektene 

(skatteutjevning). 

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2017 på 7,3 mrd. Av 

den samlede inntektsveksten er 4,075 mrd. kroner frie inntekter. Veksten i frie inntekter fordeles 

med 3,625 mrd. på kommunene og 0,450 mrd. på fylkeskommunene. Regjeringens satsinger på tiltak 

finansiert innenfor de frie inntektene, samt utslaget for Gildeskål kommune vises i tabellen nedenfor: 

Satsinger innenfor veksten i frie inntekter Kommunesektoren i alt Herav Gildeskål kommune 

Tidlig innsats i skolen 150 mnok 65 415 kr 

Rusomsorgen 300 mnok 93 902 kr 

Rehabilitering/habilitering 100 mnok 65 987 kr  

Helsestasjon/skolehelsetjeneste 50 mnok 15 650 kr 

Regjeringens satsinger på tidlig innsats i første til fjerde trinn i skolen, rusomsorgen og 

rehabilitering/habilitering i eldreomsorgen og helsestasjon/skolehelsetjeneste gir, som det framgår 

av tabellen over, ikke grunnlag for å styrke disse områdene ekstra, utover det vi allerede finansierer 

gjennom det ordinære rammetilskuddet til kommunen. 

Skatteinngangen til kommunesektoren er oppjustert med 3,8 mrd. kroner etter anslagene i Revidert 

nasjonalbudsjett 2016. Høyere skatteinngang er trolig tilpasning og virkning av skattereformen og 

sees på som en engangseffekt for 2016. Det innebærer at anslaget for kommunesektorens 

skatteinntekter i 2017 ikke inneholder denne økningen. 

Den samlede pris- og kostnadsveksten (kommunal deflator) anslås til 2,5 prosent. Kommunesektoren 

er kompensert for denne veksten i de foreslåtte inntektsrammer for 2017.  

KS har utarbeidet ny prognosemodell med utgangspunkt i regjeringens forslag til statsbudsjett for 

2017. Nedenfor vises Gildeskål kommunes del av kommunesektorens frie inntekter. Beløpene er lagt 

inn i budsjett og økonomiplan. 
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Innbyggertilskudd blir først fordelt med likt beløp pr innbygger. Dette beløpet er 23 313 i 2017. Det 

er innbyggertallet pr 1.7.2016 som blir bruk i beregningen. For Gildeskål kommune utgjør dette 

23 313 kroner x 2031 innbyggere = 47 348 000. 

Gjennom utgiftsutjevningen omfordeles innbyggertilskuddet mellom kommunene ved hjelp av 

behovsnøkkelen. Midlene omfordeles fra kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til kommuner 

med høyt utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som 

kommunene ikke kan påvirke selv. Behovsindeksen forteller noe om hvor dyr en kommune er å drive 

i forhold til landsgjennomsnittet. Den samlede behovsindeksen er beregnet ved hjelp av et sett 

kriterier og vekter som sier noe om hvorfor utgiftene varierer. Indeksen brukes videre til å beregne 

kommunens trekk eller utlegg i utgiftsutjevningen. Gildeskål kommune har en samlet behovsindeks 

på 1,3025. Landsgjennomsnittet er 1. Det betyr at Gildeskål kommune blir kompensert med 

tilsammen 31,4 mnok for høyt utgiftsbehov. 

Endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet kan for 

enkeltkommuner føre til brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste.   

Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme kommunene mot slike endringer. Gildeskål 

kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2016 til 2017 er -523 kroner per innbygger, og kommunen får 

derfor 852 kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen. 

Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en særskilt 

fordeling. For 2017 gjelder det helsestasjon og skolehelsetjenesten. Midlene er fordelt til 

kommunen basert på innbyggertallet i alderen 0-19 år. For Gildeskål kommune utgjør det 0,257 

mnok i 2017. 

Distriktstilskudd Nord-Norge gis til kommuner i Nord-Norge. Tilskuddet går til alle kommuner i 

Namdalen og de tre nordligste fylkene og gis som en sats per innbygger. Satsen differensieres 

mellom ulike områder. I tillegg gis det et småkommunetillegg til kommuner med under 3 200 

innbyggere. Dette tillegget gis med en sats per innbygger, som differensieres etter distriktsindeksen. 

Samlet utgjør dette 8,877 mnok for Gildeskål kommune. 
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Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges 

opp i den faste delen av inntektssystemet. Fylkesmannen har gjort første tildeling for 2017 og for 

Gildeskål kommunen utgjør tildelingen 0,646 mnok og er for å kompensere høgt utgiftsbehov til 

sosialtjenester. 

Skatteinntektene er for Gildeskål kommune anslått til 55,6 mnok i 2017, inkludert inntektsutjevning. 

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2017 før i januar 2018, er det gjort et anslag på 

hvor store skatteinntektene for 2017 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på 

skatteinntektene i 2015. For den enkelte kommune er skatteanslaget for 2017 deretter framskrevet i 

tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per 

innbygger, med fordeling som i 2015. Etter hvert som skattetallene foreligger omfordeles 

skatteinntekter mellom kommunene, for å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene.  
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3. Kommunens rammebetingelser 
Planlegging av aktivitet forutsetter at vi har et bilde av utviklingen frem i tid. Den historiske utvikling 

kan gi en klar indikasjon på den fremtidige utvikling. De forhold som er av størst interesse i 

økonomiplansammenheng er utvikling i antall innbyggere og bosetningsmønster. Også den 

demografiske sammensetningen er viktig i forhold til planlegging av investeringer og fremtidig 

tjenestetilbud.  

Økonomiske nøkkeltall må også legges til grunn når en skal planlegge investeringer og fremtidig 

tjenestetilbud. Utviklingen i innbyggertall gir umiddelbare utslag i inntektssiden (rammetilskudd). 

Utgiftssiden er mer statisk. Økonomiske nøkkeltall sier noe om hvordan kommunen har forvaltet sine 

verdier samtidig som de viser hvilket handlingsrom kommunen har for å møte fremtidige utfordring. 

3.1 Økonomiske nøkkeltall sammenlignet med KOSTRA gruppe 6 og 

landssnittet 
 

Netto lånegjeld i kroner per innbygger 

Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale 

utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne 

midler).  

Grafen nedenfor viser at Gildeskål kommune ligger over gjennomsnittet i kostragruppe 6 og 

landsnittet forøvrig.  

 

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 

Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat eksterne 

finansieringsposter, dvs. netto renter, netto avdrag og netto tap/gevinst på finansiell instrumenter, 

samt kommunens utlån, utbytter, eieruttak, og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke 

gis resultateffekt. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes 

til senere bruk. 

Grafen nedenfor viser at Gildeskål kommunens netto driftsresultat i prosent av driftsinntekten har 

svinget i mye større grad en KOSTRA gruppe 6 og landssnittet forøvrig. Det skyldes i hovedsak 

svingningen i gevinst på finansielle instrumenter. 
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3.2 Befolkning/bosetting og boliger 
Følgende innbyggertall er lagt til grunn ved beregning av frie inntekter i økonomiplanperioden 

(tabellen er hentet fra Gildeskål kommunes kunnskapsgrunnlag):  

 
Gildeskål kommunes folkemengde 2008-2016, samt framskriving 2017-2027, pr.1.januar.  
Gjennomsnittet for utviklingen i fylket 2010-2013 lagt til grunn for framskrivning (SSB/NFK) 

Iflg fremlagte prognoser fra NFK vil Gildeskål oppleve en positiv utvikling i folketall de neste årene, 

fra 2043 innbyggere pr 01.01.16 til 2128 pr 01.01.27. I kommuneplanen for 2015-2027 er det satt en 

overordnet målsetting om et innbyggertall på 2250 i 2027.  
 

Kommunen har en situasjon med mangel på boliger. Det har i de senere år vist seg et større behov 

for mindre boenheter, både ifm med bosetting av flyktninger, skole-elever på videregående og ved 

rekruttering av nye kommunalt ansatte. For flere vil det å flytte til Gildeskål være noe de gjør på 

prøvebasis, og de ønsker gjerne å leie bolig for en periode før de eventuelt kjøper bolig/tomt. 

Tilbakemeldinger fra bedrifter i kommunen er at mangel på boliger er en utfordring.  
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Gildeskål 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

0 år 12 21 21 19 17 13 11 24 19 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17

1-5 år 90 86 79 98 97 99 102 94 100 88 88 88 93 93 94 95 95 96 96 96

6-12 år 174 163 159 158 155 147 141 145 154 146 153 151 147 149 148 144 144 144 145 148

13-15 år 79 87 91 81 67 71 81 84 69 66 57 61 59 62 62 66 68 67 64 61

16-19 år 123 109 95 98 99 103 100 91 99 89 94 89 82 76 75 77 74 79 81 81

20-44 år 519 517 504 522 535 539 555 538 560 606 605 612 623 627 630 636 638 633 637 639

45-66 år 632 648 643 635 628 626 619 608 604 587 589 592 599 594 593 583 588 591 595 601

67-79 år 245 255 248 248 251 260 261 276 289 299 307 305 305 321 325 337 338 338 333 325

80 - 89 år 136 134 131 128 123 115 120 113 104 110 107 110 109 106 108 109 107 115 123 132

90 år og over 36 33 25 33 28 33 33 41 45 36 34 33 32 30 30 27 31 29 27 28

Sum 2046 2053 1996 2020 2000 2006 2023 2014 2043 2043 2050 2057 2065 2074 2082 2091 2100 2109 2118 2128
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Gildeskål har et mål om 2250 innbyggere i 2027, dette ligger noe over dagens prognoser. Med 

utgangspunkt i befolkningstall pr 01.01.16 (2043) innebærer dette en gjennomsnittlig økning på ca. 

20 innbyggere pr. år i kommuneplanperioden.  Ut fra et gjennomsnittlig anslag på 3 personer pr 

boenhet tilsier dette ca. 7 boenheter pr år. Av erfaring viser det seg at forholdsvis mange av 

flyktningene og nyrekrutterte ansatte er enslige, samtidig ser vi at boligsosiale behov øker. Antall 

boenheter bør derfor justeres opp til anslagsvis 12-15 pr år. Dette betyr at kommunen for å realisere 

kommuneplanens mål har behov for anslagsvis 120-150 flere boenheter i perioden 2017-2027 for å 

dekke befolkningsvekst og økte boligsosiale behov. Flyktningene vil utgjøre en vesentlig del av denne 

veksten. Med fratrekk for boenheter som planlegges ferdigstilt i privat regi og potensielt kommunalt/ 

privat boligtomtesalg, +/- 40 boenheter/ tomter, ligger kommunen an til et totalt behov på ca. 80-

110 nye boenheter/ tomter i perioden 2017-2027. En gjennomgang på de enkelte brukergrupper 

viser at tallet er reelt og faktabasert ut fra de behov vi ser i dag, og det etterslep av boenheter som 

foreligger særlig mht. flyktninger. I anslagene er det ikke tatt høyde for at noen av våre innbyggere 

årlig faller bort. Dette burde tilsi en viss frigjøring av eneboliger til den yngre garde, men erfarings-

messig viser det seg ofte at disse boenhetene blir værende i familien og isteden benyttes som ferie-/ 

fritidshus.  

 

Kommunen har mange boligtomter for salg, noen byggeklare, en del private tomter ligger og ute. Det 

etterspørres først og fremst byggeklare tomter lokalisert til kommunens tettsteder, særlig på Inndyr.  

 

For å stimulere til privat boligbygging er det viktig at Gildeskål kommune også ser andre muligheter 

enn det rent kommunale tilbudet. Det er derfor sentralt at kommunen har en dialog med private 

aktører inkludert Husbanken på dette området.  

 

Kommuneplanens arealdel vektlegger at ny boligbygging fortrinnsvis skal skje med fokus på fortetting 

og nærhet til eksisterende infrastruktur, selv om kommunen også legger opp til å tilrettelegge for 

boligbygging i spredtbygde områder. Det vises forøvrig til Boligpolitisk plan 2016-2027.  
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3.3 Verdiskapning og næringsutvikling 
 

Sysselsetting 

Sysselsatte per 4. kvartal 2015, med arbeidssted Gildeskål, fordelt på næring (SSB)* 

 
* Fom 2015 bygger sysselsettingsstatistikken på nye datakilder. Tall fom 2015 er dermed ikke sammenlignbare med 
    tidligere års tall. 

 
De største næringssektorene i Gildeskål er offentlig tjenesteyting, havbruk/fiskeri, kraftproduksjon, 

entreprenørvirksomhet og annen servicenæring.  

 

Stor relativ utpendling (258 av 928 yrkesaktive med bosted Gildeskål) og vekst i gruppen 20-44 år kan 

tyde på at det er behov for flere nye og attraktive arbeidsplasser i kommunen.  

 
Arbeidsledighet 

Registrerte arbeidsledige i % etter region og alder, perioden 2008-15. Statistikk mnd. november (SSB) 

 
 
Gildeskål kommune har vesentlig lavere arbeidsledighet enn Nordland og hele landet pr. november 

2015, tallene er hhv 1,4 %, 2,6 % og 2,9 %. Kommunen ligger særlig lavt i aldersgruppen 15-29 år, 
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som generelt sett anses mest utsatt. Denne aldersgruppen har hatt svært store svingninger i 

perioden 2008-15.  

 

3.4 Sykefravær 
Sykefraværet i kommuneorganisasjonen har vært høyt gjennom flere år, noe som fører til 
utfordringer både av økonomisk, kvalitetsmessig og sosial karakter.  
 
Sykefravær i % 2011 – 2015, Gildeskål kommune (kommunens egen statistikk) 

 
 
Med bakgrunn i ny IA-avtale for 2014-18 satte Gildeskål kommune seg som mål å komme ned på 

måltallet til kommunesektoren under ett, 6,7 % for avtaleperioden 2014–2018. Dersom den positive 

utviklingen i kommunen fortsetter, jf ytterligere nedgang på 13,1 % 1.halvår 2016, er kommunen på 

god vei mht. måloppnåelse. Utfordringen ligger hovedsakelig på Pleie og omsorg, som har hatt 

nedgang de siste år, men som fortsatt ligger for høyt. Kommunen jobber systematisk med 

nærværsarbeid. Oppfølging av ansatte er et viktig ledelsesarbeid som må foregå kontinuerlig.  

 

I forlengelse av nærværsarbeidet skal også alle tjenestevirksomheter inkludere og vektlegge 

folkehelse i sine planverk, og har kontinuerlig fokus på folkehelse i tjenesteproduksjon og 

utviklingsarbeid.   

 

3.5 Folkehelseprofil 
Gildeskåls folkehelseprofil utgitt av Folkehelseinstituttet er et bidrag til å skaffe oversikt over 

helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jfr lov om folkehelsearbeid. 

Statistikken er fra siste tilgjengelige periode per oktober 2015. 

I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall i kommunen og fylket med landstall. En «grønn» 

verdi betyr at kommunen ligger bedre an enn landet som helhet, likevel kan det innebære en viktig 

folkehelseutfordring for kommunen da landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå.  
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4. Økonomiplan 2017-2020 
Økonomiplanen tar utgangspunkt i kommuneplanens langsiktige mål, strategier og utfordringer og 

sier hvordan kommunen skal bruke ressursene for å nå målene. I dette kapitlet vil budsjett 2017 bli 

gjennomgått i detalj, mens øvrige år i økonomiplanen vil kun endringene spesifiseres. 

4.1 Budsjett 2017 
Budsjett 2017 for Gildeskål kommune er en detaljering av første året i økonomiplan 2017 -2020.   

Budsjettet er bygd opp i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) m.m., 

og forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsbudsjett jfr. kommuneloven § 46 kap. 8 fastsatt 

av Kommunal- og regionaldepartementet.  

Budsjettet er bygd opp med hovedansvarsområder (sektornivå) som gjenspeiler kommunens 

organisering av virksomhetsområder. Hvert virksomhetsområde er på ett siffer (HA 1, HA 2 osv.). For 

å ivareta best mulig økonomistyring er hvert virksomhetsområde delt opp igjen på ansvarsområder 

med fire siffer, som benyttes i den interne kontoplan. Budsjettet vedtas på hovedansvarsnivå 

(sektornivå) (budsjettskjema 1B).  

Årsbudsjettets rolle i kommunens plan- og budsjettsystem er illustreres i figuren i kapittel 1.1 

Handlingsdelen av kommuneplanen og økonomiplanens plass i plan og budsjettsystem, side 5. 

Budsjett er en bindende plan for kommunens anskaffelse og anvendelse av midler. Budsjettet skal 

være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. Budsjettet skal være bygget opp på en slik måte at 

det gir kommunestyret eller de organer som kommunestyret bemyndiger, anledning til å prioritere 

hvordan midlene ønskes anvendt i budsjettåret. Krav til budsjettets innhold er beskrevet i 

kommunelovens § 46 og i forskriftenes § 5 og 6.  
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4.1.1 Kommunens inntekter 

Kommunens inntekter er grovt sagt sammensatt av rammetilskudd, skatteinntekter, 

brukerbetalinger, kraftinntekter, eiendomsskatt, utbytter og finansinntekt. Tabellen under viser det 

kommunale inntektsgrunnlaget for Gildeskål kommune i 2017 sammenlignet med 2016. 

 

Andre salgs og leieinntekter 

Andre salgs og leieinntekter har økt med 3,1 mnok. Det er i hovedsak inntekter som følge av 

prisøkning på selvkosttjenestene. Øvrige priser som ikke er sentralt regulert, er økt i tråd med 

kommunesektorens deflator som er 2,5 %. 

Overføringer med krav til motytelse 

Innenfor posten «overføringer med krav til motytelse» ligger refusjoner fra blant annet stat, 

kommune, fylkeskommune. Det er budsjettert med 4,1 mnok mindre i 2017 enn 2016. Det er i 

hovedsak refusjon fra Nordland fylkeskommune på 3,4 mnok til digital infrastruktur som ikke 

kommer i 2017 (utgiftene er også tatt ut da prosjektet skal avsluttes i løpet av 2016). Det er også 

nedgang i refusjon fødselspenger på 0,9 mnok. Momskompensasjonen har økt med 0,1 mnok. 

Skatt og rammetilskudd 

Det er budsjettert med en økning på totalt 3,223 mnok i skatt og rammetilskudd. 

 R 2014 R 2015 R 2016 pr 
oktober 

B 2016 B 2017 

Skatt* 46,2 mnok 42,6 monk 41,8 mnok 48 mnok 49,2 monk 

Rammetilskudd 88,8 mnok 94,7 mnok 82,5 mnok 95 mnok 97 monk 

Sum frie inntekter 135 mnok 137 mnok 124 mnok 143 mnok 146 mnok 
*I skatt ligger også naturressursskatt på ca 4 mnok. I tabellen ligger de i raden «andre direkte og indirekte skatter» sammen 

med konsesjonsavgiften. 

Kommunen følger KS prognosemodell i beregningen av kommunens frie inntekter som er skatt og 

rammetilskudd. Oppbyggingen og beregning av modellen står beskrevet i kapittel 2.2 side 13.  

 

 

Inntekter Budsjett 2016 Budsjett 2017 Endring i kr Endring i %

Brukerbetalinger 8 974 355 8 895 862 -78 493 -0,87 %

Andre salgs- og leieinntekter 21 644 872 24 810 821 3 165 949 14,63 %

Overføringer med krav til motytelse 19 632 489 15 526 530 -4 105 959 -20,91 %

Rammetilskudd 94 994 000 96 970 556 1 976 556 2,08 %

Andre statlige overføringer 11 134 000 11 964 000 830 000 7,45 %

Skatt på inntekt og formue 43 943 000 45 190 000 1 247 000 2,84 %

Eiendomsskatt 19 824 296 17 827 290 -1 997 006 -10,07 %

Andre direkte og indirekte skatter 6 100 000 6 100 000 0 0,00 %

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) 226 247 012 227 285 059 1 038 047 0,46 %

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 1 070 000 883 928 -186 072 -17,39 %

Gevinst på finansielle instrumenter 12 500 000 12 000 000 -500 000 -4,00 %

Mottatte avdrag på utlån 130 000 130 000 0 0,00 %

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) 13 700 000 13 013 928 -686 072 -5,01 %

Bruk av disposisjonsfond 12 416 667 4 314 000 -8 102 667 -65,26 %

Bruk av bundne fond 1 222 845 3 010 582 1 787 737 146,19 %

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) 13 639 512 7 324 582 -6 314 930 -46,30 %
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Eiendomsskatt 

I forbindelse med budsjettet for 2013 ble det vedtatt at eiendomsskatteinntektene skulle settes av 

på fond, for å synliggjøre hvor stor andel av inntektene som blir brukt til drift. I 2013, 2014 og 2015, 

2016 gikk hele beløpet til drift, og det er nødvendig også for 2017 og de øvrige årene i 

økonomiplanen. 

Det er budsjettert med en reduksjon i eiendomsskatt på 2 mnok i 2017. Fordelingen mellom nærings 

eiendommer og bolig- og fritidseiendommer og skattesatsen vises i tabellen nedenfor. 

Eiendomsskatt Sats Budsjett 2016 Budsjett 2017 

Næringseiendommer 7 ‰ 12,7 mnok 10,2 mnok 

Bolig og fritidseiendommer 4,6 ‰ 7,1 mnok 7,6 mnok 

Sum  19,8 mnok 17,8 mnok 

 

Inntektene er noe oppjustert som følge av økt bemanning på oppmåling og ny takserte objekter. 

Men reduksjonen kommer dels av at eiendomsskattesatsen på boliger og fritidseiendommer er satt 

ned fra 4,8 prom til 4,6 prom, og at det i Statsbudsjettet for 2017 er varslet en økning av 

grunnrenteskattesatsen med 1,3 %. Begrunnelsen er at man ønsker å kompensere for 

skattebortfallet som følger av redusert sats for selskapskatten. Kommunene er ikke mottaker av 

grunnrenteskatt, den er en statsskatt. Kommunene er i stedet mottaker av eiendomsskatten. Det er 

imidlertid en kobling mellom de to skattartene ved at kraftselskapene er gitt hjemmel til å trekke fra 

grunnrenteskatten i eiendomsskattegrunnlaget. En økning av grunnrenteskatten slik Regjeringen 

foreslår, betyr med andre ord en redusert eiendomsskatt til kommunene. For Gildeskål kommune 

betyr det en reduksjon i eiendomsskatt på kr 1,75 mnok på kraftanleggene. 

Gevinst finansielle instrumenter 

Det er budsjettert med en avkastning på 12 mnok, som er 0,5 mnok lavere enn i 2016. Det tilsvarer 

4,8 % av en portefølje på 250 mnok. Det står mer om finansforvaltningen i kap. 4.4, side 32. 

Bruk av disposisjonsfond  

Budsjettert bruk av disposisjonsfond er 4,3 mnok i 2017. I utgangspunktet var driften tatt ned slik at 

det ikke var noe bruk av disposisjonsfond i 2017. I siste time kom sentralskattekontoret for 

storbedrifter med eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg som viste en nedgang i inntekter på 

1,75 mnok. Løsningen ble å finansiere dette ved bruk av disposisjonsfond. 

Det er lagt inn noen nye tiltak i budsjettet for 2017. Med dagens drift vil alle ny tiltak øke risikoen 

med tanke på fondsbruk og avkastning. Slik det er nå bygges fondet opp og hvis bruk og avsetning i 

regnskap 2016 blir som budsjettert blir inngående beholdning i fondet kr 8,250 mnok i 2017. Det gjør 

at vi nå bruker av tidligere års oppsparte midler til dette. 

Bruk av bundne fond 

Det er budsjettert med en økning i bruk av bundne fond på 1,7 mnok. Det er i hovedsak en økning i 

bruk av konsesjonsavgiftsfondet for å finansiere næringsutvikling (SNU). I tillegg er det inntektsført 

bruk av gamle bundne fond som skulle vært gjort i tidligere budsjettår. 
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4.1.2 Kommunes utgifter 

Kommunes utgifter består i hovedsak av lønnsutgifter, kjøp av tjenester, renter og avdrag på lån, 

samt avsetninger til fond. Tabellen under viser budsjetterte utgifter til Gildeskål kommune i 2017 

sammenlignet med 2016.  

 

Lønnsutgifter 

Lønnsutgiftene er økt med 1,7 mnok sammenlignet med 2016. Endringen skyldes bortfall av stillinger 

som følge av organisasjonsmessige endringer. Frigjorte lønnsmidler er benyttet til å styrke områder 

der behovet har vært stort. Økt saksbehandlingskapasitet innen tekniske tjenester og omgjøring av 

deltidsstillinger innen omsorg. Lønnsoppgjør 2016 som får virkning for 2017 er også innarbeidet. I 

tillegg er det lagt inn lønnsmidler til styrking av skolehelsetjenesten, vaktordning vannverk, tidlig 

innsats og kulturskolerektor. 

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene: I budsjettforslaget er normalpremien for 

pensjonsutgiftene, basert på aktuarberegninger av KLP og SPK lagt til grunn. Beregningene gir 

følgende beregningssatser i 2017: 

 KLP fellesordningen  16,23 % av brutto lønnsutgift 

 KLP sykepleierordningen 13.88 % av brutto lønnsutgift 

 SPK    10,25 % av brutto lønnsutgift 

For Gildeskål kommune utgjør pensjonsutgifter tilsammen 17,1 mnok 

Arbeidsgiveravgift: Arbeidsgiveravgiften holdes konstant og er på 5,1 % i 2017. For Gildeskål 

kommune utgjør dette en arbeidsgiveravgift på tilsammen 7 mnok.  

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 

Utgiftene er redusert med 4,2 mnok. Det er utgifter knyttet til to ressurskrevende brukere på 

tilsammen 4,2 mnok. Etter ny tolkning av regelverk står ikke kommunen ansvarlig for å dekke 

utgiftene til disse brukerne som ikke er bosatt eller registrert i kommunen. For disse brukerne har 

kommunen fått refundert 0,6 mnok. Inntektene er også tatt ut av budsjettet. 

 

Utgifter Budsjett 2016 Budsjett 2017 Endring i kr Endring i %

Lønnsutgifter 150 044 545 151 730 601 1 686 056 1,12 %

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 35 178 120 35 636 712 458 592 1,30 %

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 16 586 514 12 313 720 -4 272 794 -25,76 %

Overføringer 24 685 039 20 112 133 -4 572 906 -18,53 %

Fordelte utgifter -1 706 684 0 1 706 684 -100,00 %

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 224 787 534 219 793 166 -4 994 368 -2,22 %

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 5 858 490 5 570 903 -287 587 -4,91 %

Avdrag på lån 7 410 500 7 964 500 554 000 7,48 %

Utlån 100 000 100 000 0 0,00 %

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 13 368 990 13 635 403 266 413 1,99 %

Avsetninger til disposisjonsfond 13 235 000 12 000 000 -1 235 000 -9,33 %

Avsetninger til bundne fond 2 195 000 2 195 000 0 0,00 %

SUM AVSETNINGER (K) 15 430 000 14 195 000 -1 235 000 -8,00 %
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Overføringer 

Utgiftene er redusert med 4,6 mnok. Det skyldes at utgifter til digital infrastruktur på kr 7,1 ikke 

videreføres til 2017. Det er også en økning på 0,8 mnok knyttet til institusjon/fosterhjemsplassering, 

0,5 mnok til flykningetjenesten (må ses i sammenheng med integreringstilskudd som kommunen 

mottar) og 0,1 som er økning i momsutgiftene. 

Fordelte utgifter 

I 2016 lå det inne et innsparingstiltak på HA3 pleie og omsorg på 1,7 mnok som ikke ligger inne som 

tiltak i 2017. 

Renter og avdrag 

Opptak av nytt lån i 2016 gjør at avdragsutgiftene øker med 0,55 mnok. Lave renter gjør at budsjettet 

er redusert med 0,29 mnok. Tilsammen er det budsjettert med 13,6 mnok i renter og avdrag.  

Det har tidligere blitt sagt at halvparten av rente og avdragsutgiftene skulle finansieres av avkastning 

på finansporteføljen. Det medfører risiko med tanke på at avkastningen kan svinge mens rente og 

avdragsutgiftene er faste utgifter. Slik budsjettet for 2017 er nå, avsettes all avkastning på fond og 

rente og avdragsutgiftene belaster driftsbudsjettet slik det burde være. 

Avsetninger til disposisjonsfond 

Det avsettes 12 mnok til disposisjonsfond. Det er avkasting på finanskapitalen som avsettes i sin 

helhet. Utviklingen på disposisjonsfondet i økonomiplanperioden skisseres i kapittel 4.3, s 32.  

Avsetninger til bundne fond 

Hvert år avsettes det 2,1 mnok til konsesjonsavgiftsfondet, som er et bundet fond. Ved 

kraftutbygging pålegges regulanten å innbetale en avgift (konsesjonsavgift) til kommunen. Avgiften 

settes av på fondet og skal fortrinnsvis anvendes til utbygging av næringslivet i kommunen, jfr. 

Gildeskål kommunes standardvedtekter for kommunale næringsfond (konsesjonsavgiftsfondet), 

vedtatt 19.5.2016 i kst-sak 19/16. I budsjettet 2017 er det lagt opp til en bruk av fondet på 2 mnok 

som i hovedsak overfores til Sjøfossen næringsutvikling AS (SNU). 
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4.2 Driftsrammer 
Sektordiagrammet viser utgiftsfordelingen mellom sektorene i kommunen i 2017. Utgifter som 

renter og avdrag på HA 8 og HA 9 er ikke tatt med. 

 

Alle ansvarsområder er justert med lønns og prisvekst. Øvrige endringer som er gjort i budsjett 2017 i 

de forskjellige hovedansvarsområdene er forklart i korthet under: 

HA 1 Politisk virksomhet 

Det er ikke gjort store endinger innenfor HA 1 politisk virksomhet. Utgiftene til kommunereformen 

som var inne i 2016 er erstattet med utgifter til valg i 2017. Inntekt på 0,1 mnok som er bruk av fond 

til lokalutvalg tas ut. Finansieres derfor innenfor drift. Aktiviteten i eldrerådet har tatt seg opp og 

bevilges derfor kr 30 000 til disposisjon i 2017. 

 

HA 2 Oppvekst 

Endringene i rammen baserer seg i hovedsak på at renholderne på skolene er organisatorisk flyttet 

fra HA 4 eiendom. Økningen utgjør 2 mnok. Det er også gjort en omdisponering av lønnsmidler 

administrasjon fra HA 2 oppvekst til HA 5 kultur på 0,147 mnok. Dette er gjort av 

rapporteringsmessige hensyn. HA 2 har også opprettet en ekstra lærlingeplass med delvis refusjon 

fra KS. Det ble også gjort plass til videreføring av 1 mnok til tidlig innsats og skolefrukt ble lat inn som 

nytt tiltak med 0,120 mnok. 

 

HA 3 Helse og sosial 

Utgiftsrammen til Helse og sosial og nav viser en total økning på ca 1 mnok mnok. Det skyldes i 

hovedsak lønnsoppgjør, institusjonsopphold, ny helsesøsterstilling og økt tilskudd til Gildeskål Vekst. 

Buf etat har økt egenandelen til kommunene til kr 75 000 pr måned i forbindelse med plassering i 

beredskapshjem og institusjon. 

 

HA 3 Pleie og omsorg 

Rammen til pleie og omsorg har en reduksjon på kr 4.1 mnok.  Reduksjonen er gjennomført ved at en 

institusjonsavdeling er lagt ned i 2016 og oppsigelse av avtaler for brukere som bor i andre 

kommuner. Forventet innsparing på nedleggelsen av institusjonsavdeling er innfridd.  Første 
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innsparing ble gjort i 2016 med en reduksjon på 1,7 mnok og de resterende er tatt i rammen for 

2017. Reduksjon for 2017 blir lite synlig pga lønnsøkning på 1,1 mnok, og Kst vedtak om opprettelse 

av hvilende nattevakt ved Sandhornøy eldresenter.  

I budsjettforslaget ligger det også en økning av grunnbemanning i institusjon med 2 årsverk. Dette er 

tiltak for å redusere forbruk av overtid, «slitasje» på ansatte og som mål å redusere sykefraværet. 

Antall lærlinger er i planperioden økt fra 2 til 3 finansiert med tilskudd fra KS. Brukerbetaling er økt i 

henhold til deflator på 2,5 % og ellers beste estimat, muligheter for økt brukerbetaling vurderes 

kontinuerlig. 

HA 4 Teknisk/eiendom 

Utgiftene er redusert med 2 mnok som skyldes organisatorisk flytting av renholderne fra HA 4 

eiendom til HA 2 oppvekst. Utgiftene og inntektene (bruk av fond) til næringsutvikling er flyttet til HA 

7 fellestjenester. Utgiftene og inntektene knyttet til planarbeid er flyttet til HA 7 fellestjenester. 

Inntektene er økt som følge av økt saksbehandlerkapasitet på oppmåling og byggsak. Ny 

vedlikeholdsplan vil bli utarbeidet i 2017 i tråd med planstrategien. Utgifter til vedlikehold av 

kommunens bygningsmasse blir da avdekket. Når beløpene er kjent må økonomiplanen endres. 

 

HA 5 - Kultur 

Endringen i rammen skyldes lønnsoppgjør og omdisponering av lønnsmidler administrasjon fra HA 2 

oppvekst til HA 5 kultur på 0,174 mnok. Dette er gjort av rapporteringsmessige hensyn. Kultur ble 

også i løpet av 2016 styrket med en ny 50 % stilling som miljøarbeider knyttet til ungdomsklubb og 

hybelhus 0,240 mnok. Stillingen ble flyttet fra HA 3 til HA 5 i løpet av 2016, derfor lå den ikke inne HA 

5 kulturs opprinnelige budsjett. I tillegg er det lagt inn 0,130 mnok til kulturskolerektor og 0,110 

mnok til kulturmidler for å styrke kultursatsingen i kommunen. 

 

HA 6 Vann og avløp/drift og vedlikehold 

Inntektene er økt som følge av prisøkning på selvkostområdene, jfr. prisregulativet. Det er også lagt 
inn 0,6 mnok til vaktordning på vannverkene. 
 

HA 7 Fellestjenester (plan og utvikling/økonomi og administrasjon) 

Utgiftene og inntektene (bruk av fond) til næringsutvikling er flyttet fra HA 4 teknisk til HA 7 økonomi 

og administrasjon. Utgiftene og inntektene knyttet til planarbeid er flyttet fra HA 4 teknisk til HA 7 

plan og utvikling. Ellers utgjør endringen små prisjusteringer og lønnsoppgjør. 

Det er også gjort organisatoriske endringer innad i HA 7, jfr organisasjonskart s. 41. Ha 7 er styrket 

med kr 37 000 til etablering og drift av overføring av kommunestyremøter. Bruk av IKT-konsulenter 

er redusert med 0,1 mnok. 

HA 8 Finansielle transaksjoner 

Renter og avdrag på lån er justert i henhold til nedbetalingsplan. Bruk av disposisjonsfond for å 

finansiere driften er kraftig nedjustert på dette hovedansvarsområdet. Utgiftene og inntektene (fond 

og refusjon fylkeskommunen) på 7,1 mnok til digital infrastruktur er tatt ut i budsjett 2017. 

HA 9 kommunal finansiering 

Rammetilskudd er økt med 2 mnok jfr. KS prognosemodell. Momskompensasjon er økt med 0,1 

mnok og må ses i sammenheng med momsutgiften i driften. Refusjon ressurskrevende brukere er 
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justert ned med 0,6 mnok som skyldes oppsigelse av kontrakt med to ressurskrevende brukere i 

andre kommuner. Utgiftene er også redusert på HA 3 pleie og omsorg. 

4.3 Driftsoversikt – økonomiplanperioden 2017-2020 
Driftsoversikten nedenfor gir et samlet bilde av kommunens drift hvor alle årene i 

økonomiplanperioden er i balanse etter at de nye inntektsforutsetningene i statsbudsjettet for 2016, 

lønns- og prisvekst for 2016 og tiltak i økonomiplanperioden for å balansere driften, er innarbeidet. 

Tiltakene som er innarbeidet beskrives nedenfor. Økonomiplanperiodens år to til fire budsjetteres i 

2017-priser. Det betyr at både inntektene og utgiftene som ikke er berørt av tiltaksendringer i 

perioden vil være statiske. 

Driftsoversikt økonomiplanperioden Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Brukerbetalinger  -8 895 862 -8 895 862 -8 895 862 -8 895 862 

Andre salgs- og leieinntekter  -24 810 821 -24 810 821 -24 810 821 -24 810 821 

Overføringer med krav til motytelse  -15 526 530 -15 245 280 -15 245 280 -15 245 280 

Rammetilskudd  -96 970 556 -94 748 556 -94 878 556 -94 945 556 

Andre statlige overføringer  -11 964 000 -11 964 000 -11 964 000 -11 964 000 

Skatt på inntekt og formue  -45 190 000 -45 359 000 -45 527 000 -45 720 000 

Eiendomsskatt  -17 827 290 -17 827 290 -17 827 290 -17 827 290 

Andre direkte og indirekte skatter  -6 100 000 -6 100 000 -6 100 000 -6 100 000 

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -227 285 059 -224 950 809 -225 248 809 -225 508 809 

Lønnsutgifter  127 103 938 125 338 904 125 338 904 125 338 904 

Sosiale utgifter  24 626 663 24 421 697 24 421 697 24 421 697 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm 

tjenestepro. 

35 636 712 35 581 712 35 581 712 35 581 712 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm 

tjenestepro  

12 313 720 12 313 720 12 313 720 12 313 720 

Overføringer  20 112 133 19 805 883 19 805 883 19 805 883 

Fordelte utgifter  0 -500 000 -1 000 000 -1 000 000 

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  219 793 166 216 961 916 216 461 916 216 461 916 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  -7 491 893 -7 988 893 -8 786 893 -9 046 893 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -883 928 -883 928 -883 928 -883 928 

Gevinst på finansielle instrumenter  -12 000 000 -12 000 000 -12 000 000 -12 000 000 

Mottatte avdrag på utlån  -130 000 -130 000 -130 000 -130 000 

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)  -13 013 928 -13 013 928 -13 013 928 -13 013 928 

Renteutgifter, provisjoner og andre 

finansutgifter  

5 570 903 5 570 903 5 570 903 5 570 903 

Avdrag på lån  7 964 500 7 964 500 7 964 500 7 964 500 

Utlån  100 000 100 000 100 000 100 000 

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  13 635 403 13 635 403 13 635 403 13 635 403 
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Driftsoversikt økonomiplanperioden Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

RESULTAT EKSTERNE FINANS TRANSAKSJ. 621 475 621 475 621 475 621 475 

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  -6 870 418 -7 367 418 -8 165 418 -8 425 418 

Bruk av disposisjonsfond  -4 314 000 -3 817 000 -3 019 000 -2 759 000 

Bruk av bundne fond  -3 010 582 -3 010 582 -3 010 582 -3 010 582 

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  -7 324 582 -6 827 582 -6 029 582 -5 769 582 

Avsetninger til disposisjonsfond  12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 

Avsetninger til bundne fond  2 195 000 2 195 000 2 195 000 2 195 000 

SUM AVSETNINGER (K)  14 195 000 14 195 000 14 195 000 14 195 000 

REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L 

= I+J-K)  

0 0 0 0 

 
 

Tiltak som endrer driften i økonomiplanperioden: 

 Skatt og rammetilskudd er justert i tråd med KS prognosemodell og kommunens egne 

befolkningsprognoser, jfr. tabell side 13 og 16. 

 Opphør av fødselspenger reduserer lønnsutgiftene med 840 000 i 2018 og resten av 

økonomiplanperioden 

 Nedleggelse av Storvik skole. Synkende elevtall gjør det utfordrende å levere gode tjenester 

til elever i hvert skoletrinn. Kommunen har tidligere vedtatt at hvis elevtallet er under 10 på 

en skole skal skolen legges ned, jfr. vedtak i kst sak 35/15. Følgende elevtallprognose 

foreligger pr oktober 2016: 

Skole 2017 2018 2019 2020 

Inndyr 101 96 91 96 

Nygårdsjøen 38 37 40 43 

Sandhornøy 32 31 34 35 

Sørarnøy 25 27 25 26 

Storvik 14 9 8 8 

Elevtallprognosene på Storvik skole viser at elevtallet er under 10 elever fra 2018, det er 

derfor ikke grunnlag for videre drift. Nedleggelse av Storvik skole har vært utredet tidligere i 

forbindelse med prosjektet «Fortettet omsorg og service». Elevene vil fraktes til Inndyr skole. 

Arbeidet med å legge ned en skole er krevende. Å velge inn tiltaket fra med halvårsvirkning 

2018 gjør at elevene kan fullføre skoleåret 2017/2018, men prosessen kan starte i 2017. 

Dette for å gjøre prosessen godt gjennomtenkt og så skånsom som mulig for elever og 

ansatte. Budsjetteffekten vises i raden «fordelte utgifter» med 0,5 mnok i 2018 og 1 mnok i 

2019 og 2020. 

 Bruk av fond er justert etter behov i økonomiplanperioden. Siden det avsettes 12 mnok i hele 

økonomiplanperioden vil det alltid være tidligere oppsparte midler som benyttes. 

 Ekstra tilskudd til Gildeskål Vekst på kr 0,3 mnok gjelder kun for 2017. 

 1 mnok til tidlig innsats gjelder kun for 2017. 

 0,13 mnok til kulturskolerektor gjelder kun for 2017. 
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 Kr 37 000 til kjøp av utstyr til overføring av kommunestyremøter gjelder kun for 2017. 

 

Netto utgift pr virksomhetsområde 

Endringene i økonomiplanperioden gir følgende netto utgifter pr virksomhetsområde: 

Netto utgift Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

 Politisk virksomhet  

Sum inntekter  -1 250 000 -1 250 000 -1 250 000 -1 250 000 

Sum utgift  4 477 106 4 447 106 4 447 106 4 447 106 

Netto utgift  3 227 106 3 197 106 3 197 106 3 197 106 

 Skole og barnehage  

Sum inntekter  -8 643 188 -9 143 188 -9 643 188 -9 643 188 

Sum utgift  59 069 208 58 069 208 58 069 208 58 069 208 

Netto utgift  50 426 020 48 926 020 48 426 020 48 426 020 

 Helse og sosial  

Sum inntekter  -15 217 400 -14 942 400 -14 942 400 -14 942 400 

Sum utgift  37 835 623 36 695 623 36 695 623 36 695 623 

Netto utgift  22 618 223 21 753 223 21 753 223 21 753 223 

 Pleie og omsorg  

Sum inntekter  -6 181 240 -6 181 240 -6 181 240 -6 181 240 

Sum utgift  63 802 575 63 802 575 63 802 575 63 802 575 

Netto utgift  57 621 335 57 621 335 57 621 335 57 621 335 

 Teknisk  

Sum inntekter  -7 735 422 -7 735 422 -7 735 422 -7 735 422 

Sum utgift  18 377 226 18 377 226 18 377 226 18 377 226 

Netto utgift  10 641 804 10 641 804 10 641 804 10 641 804 

 Kultur  

Sum inntekter  -320 350 -320 350 -320 350 -320 350 

Sum utgift  4 115 286 3 985 286 3 985 286 3 985 286 

Netto utgift  3 794 936 3 664 936 3 664 936 3 664 936 

 Drift og vedlikehold  

Sum inntekter  -8 473 723 -8 473 723 -8 473 723 -8 473 723 

Sum utgift  8 961 838 8 961 838 8 961 838 8 961 838 

Netto utgift  -411 885 -411 885 -411 885 -411 885 

 Fellestjenester   

Sum inntekter  -2 248 400 -2 248 400 -2 248 400 -2 248 400 

Sum utgift  18 695 804 18 664 554 18 664 554 18 664 554 
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Netto utgift Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Netto utgift  16 447 404 16 416 154 16 416 154 16 416 154 

 Finansielle transaksjoner  

Sum inntekter  -5 553 140 -5 056 140 -4 258 140 -3 998 140 

Sum utgift  19 188 903 19 188 903 19 188 903 19 188 903 

Netto utgift  13 635 763 14 132 763 14 930 763 15 190 763 

 Kommunal finansiering  

Sum inntekter  -192 100 706 -190 041 456 -190 339 456 -190 599 456 

Sum utgift  14 100 000 14 100 000 14 100 000 14 100 000 

Netto utgift  -178 000 706 -175 941 456 -176 239 456 -176 499 456 

 

Krav til netto driftsresultat 

Fylkesmannens råd er at kommunene bør bestrebe seg på å ha et netto driftsresultat over tid på 1,75 

%. Gildeskål kommune har også satt seg som mål å budsjettere med netto driftsresultat på minimum 

1,75 % for å ha en sunn økonomi. Ved å ha et positivt netto driftsresultat over tid vil kommunen 

være i stand til å etablere frie fondsmidler for å håndtere muligheter og ikke minst svingninger i 

kommunens utgiftsnivå. 

 2017 2018 2019 2020 

Anbefalt (1,75 %) 3 977 000 3 940 000 3 940 000 3 950 000 

Budsjettert i kr 6 870 418 7 367 418 8 165 418 8 425 418 

Budsjettert i % 3,02 % 3,27 % 3,62 % 3,73 % 

Differanse (budsjettert-anbefalt) 2 893 418 3 427 418 4 225 418 4 475 418 

For hvert år i økonomiplanperioden er det budsjettert med positivt netto driftsresultat på over 1,75 

%. 

Grafen viser utviklingen i netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Det er brukt regnskapstall 

fram til 2015 og budsjett-tall fra 2016-2020. 
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Negativt tall indikerer at kommunen må bruke mer av fond enn man setter av for å gå i balanse det 

året. Positivt tall indikerer at kommunen kan bygge opp fond. Gildeskål kommunes fond bygges opp i 

kommende økonomiplanperiode. 

Disposisjonsfond 

Disposisjonsfondet er kommunens frie fond og kan brukes både i drift og investeringsregnskapet. Det 

har tidligere vært sagt at kommunen skal bygge opp disposisjonsfondet for å stå sterkere ved 

svingninger i finansmarkedet. 

Gildeskål kommunes økonomiplan 2017-2020 styrker fondet for hvert år og fondet vil ved utgangen 

av 2020 ha en saldo på 48 mnok. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Saldo fond        7 350 260        8 258 593         15 944 593       24 127 593         33 108 593         42 349 593  

Økn pr år        2 389 061           908 333           7 686 000         8 183 000           8 981 000           9 241 000  
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4.4 Finansforvaltning 
Gildeskål kommune har en betydelig kapital plassert i finansmarkedet. Avkastningen av 

finanskapitalen virker årlig direkte inn i driftsregnskapet. Konsekvensen av dette er at kommunen har 

behov for å beskytte driften mot svingninger i finansinntektene. Kommunen trenger 

fondsavsetninger som er tilstrekkelig store til å håndtere årlige svingninger. Det betyr at Gildeskål 

kommune må ta mål av seg til å opp et slikt fond(buffer). En tommelfingerregel er å ha buffer/fond 

tilsvarende halvparten av investert kapital i aksjemarkedet. 

Det er viktig at det i kommunen etableres et bevisst forhold til finansavkastningene og hvordan 

denne avkastningen skal håndteres både i regnskapene og budsjettene.  I denne økonomiplanen 

legges det derfor opp til at den forventede avkastningen i sin helhet inntektsføres i budsjettet, 

samtidig som den settes av til disposisjonsfondet. På denne måten synliggjøres avkastningen og 

kommunen bygger opp en sikkerhet til den dagen avkastningen er negativ. Avkastningen settes av til 

disposisjonsfondet. Kommunen legger opp til en avkastning for kommende år i tråd med det som 

analytikere i markedet forventer.   

En avsetning til disposisjonsfondet vil isolert sett medføre en reell reduksjon av ubundet kapitalfond 

fordi dette fondet ikke blir økt med selve avkastningen. Samtidig vil det totale beløp til forvaltning 

øke. Dersom ubundet kapitalfond skal øke må det gjennomføres en avsetning til dette fondet 

særskilt. Det er ikke foreslått nå. 

Kommunen bør etablere en handlingsregel for bruk av fondet. En handlingsregel vil sikre at fondet 

opprettholdes på et nivå som er politisk bestemt, samtidig som det er politisk avklart hvor mye av 

avkastningen som kan brukes til investering og drift i budsjettene.  

Med et mål om å opprettholde det ubundne kapitalfondet på dagens nivå vil handlingsregelen være 

at inntil 50 % av avkastningen kan brukes til drift og/eller investering. For budsjettåret 2017 vil dette 

utgjøre 6 MNOK som da kan benyttes til drift og/eller investeringstiltak, samtidig som 6 MNOK 

avsettes til disposisjonsfondet. Avkastningen er beregnet til 4,85 % og årlig prisvekst er beregnet til 

2,5 %. 
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Ved bruk av avkastningen i driftsbudsjettet bør dette bare være til tiltak som ikke er varige 

driftsutgifter, som f.eks lønn, men til uforutsette hendelser som oppstår en gang og avsluttes. En slik 

bruk vil sikre forutsigbarhet for kommunens tjenester. 

Markedsverdi, avkastning og prosentvis økning som er vist i tabellen under gjelder for perioden 

1.januar til og med 31. august 2016. Tall i mnok. 

 

Forvalt
er 

Verdi 
1/1 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Juli Aug Avkastn %-vis 
økning 

Verdi 
31/8 

KLP 143,50 -2,38 0,28 3,16 0,92 1,02 0,82 2,62 0,60 7,03 4,9 140,5 

Nordea 68,92 -0,62 -0,09 0,18 0,31 0,40 -0,35 0,74 0,24 0,82 1,18 64,7 

Spb1 54,96 -1,51 0,20 0,59 0,28 0,90 -0,66 0,78 0,52 1,10 2,01 56,1 

Sum 267,38 -4,51 0,39 3,93 1,51 2,23 -0,19 4,14 1,36 8,95 3,35 261,3 
  
 

Dagens portefølje har fram til og med august 2016 gitt en avkastning på 8,95 mnok. Budsjettert 

avkastning for hele 2016 er på 12,5 mnok. Det fremgår av tabellene at avkastningen vil svinge 

innenfor et år og mellom år. Over tid vil allikevel denne porteføljen gi en avkastning på 4,85 %.  

 R 2014  R 2015 B 2016 B 2017 

Avkastning 19,6 mnok 5,8 mnok 12,5 mnok 12 mnok 

 

I denne økonomiplanperioden er det ikke lagt opp til at mesteparten av avkasningen settes av til 

fond. Det er behov for å prioritere oppbygging av en buffer for å håndtere svingninger i 

finansavkastningen som vil komme. 
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4.5 Øvrige virksomheter i regi av kommunen med tilskudd 

4.5.1 Kirkelig fellesråd 

Fellesrådet har i sak 24/16 vedtatt sitt budsjett for 2017. Budsjettet er vedtatt finansiert med 

overføringer fra Gildeskål kommune på 2,964 mnok. Det er 0,515 mnok mer enn i 2016. Det er i følge 

søknaden fra fellesrådet til lovpålagt drift av fellesrådets virksomhet, hvorav 0,305 er lønn til 

organiststilling.  

Gildeskål kommune er kjent med at fellesrådets virksomhet har knappe driftsrammer på de ulike 

ansvarsområdene. Fellesrådet er således i samme situasjon som kommunens øvrige virksomheter. 

Kommunens egne virksomheter har forholdt seg til tildelt ramme, korrigert for lønnsvekst. Nye tiltak 

er ikke prioritert, men det skal heller søkes om effektivisering innenfor eksisterende ramme. 

Gildeskål kommune legger til grunn at fellesrådet også må forholde seg til det samme 

utgangspunktet og skal ikke settes i noen særstilling sammenlignet med annen kommunal 

virksomhet.  

Fellesrådet fikk overført 2,4 mnok i 2015 og 2,45 mnok i 2016. Gildeskål kommune foreslår å øke 

tilskuddet til fellesrådet med kr 73 500 som tilsvarer 3 % økning i 2017. 

Konsekvensen av dette er at driften må holdes på samme nivå i 2016 og årene fremover, med innslag 

av effektiviseringer. Dersom rammen skal økes må fellesrådet søke å få dette til ved hjelp av annen 

finansiering, egne inntekter eller mer støtte fra bispedømmerådet. 

4.5.2 Gildeskål vekst 

Gildeskål Vekst AS løser en del oppgaver for kommunen på områder som kommunen uansett ville 

hatt en forpliktelse. Disse oppgavene er knyttet til personer med spesielle behov for arbeid og 

oppfølging. Dette er regulert i en egen avtale og kommunen er forpliktet til å betale 1,6 mnok per år 

for disse tjenestene.  

Styret i Gildeskål vekst har vedtatt et budsjett med et underskudd på kr 964 080. Resultat uten 

avskrivninger er overskudd på kr 55 920. I budsjettet forutsettes det at kommunen øker sin 

bevilgning på kr 380 000. Med denne forutsetningen sikres driften på samme nivå som tidligere og 

likviditeten vil være tilfredsstillende. 

Gildeskål kommune tok initiativ overfor Gildeskål Vekst AS tidlig høsten 2015 med tanke på å 

undersøke nye inntektsmuligheter for selskapet. Rådmannens ledergruppe har gjort en gjennomgang 

av ulike muligheter og vurdert kjøp av tjenester som kan kanaliseres til Gildeskål Vekst istedenfor 

bedrifter utenfor kommunen. Det er gjennomført to møter med Gildeskål Vekst der også NAV leder 

har deltatt. Dette har ført til en oversikt over andre inntektsmuligheter for Gildeskål Vekst.  

Helt konkret er det inngått avtale om dekkskifte og bilvask for kommunens egne biler. Kommunens 

interesse ligger blant annet i å opprettholde en restverdi på leasingbiler som gjør at kommunen ikke 

får en ekstrakostnad ved innlevering av bilene. Rådmannen mener videre at det har en egenverdi at 

kommunens biler fremstår som presentable, både med tanke på arbeidsmiljøet for våre ansatte og 

ikke minst i forhold til kommunens omdømme utad. 
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Gildeskål Vekst AS er utfordret på å utvikle andre og nye inntektsmuligheter mot private. I 

forbindelse med kommunens prosjekt «fortettet omsorg og service» er målet å skape trygghet i 

hjemmene slik at folk evner å bo hjemme lenger, før de søker institusjonsplassering. Et tiltak her er at 

Gildeskål Vekst AS tilbyr enkle, betalbare, tjenester til innbyggerne. Dette området utvikler Gildeskål 

Vekst AS selv, men det kan være snakk om snømåking, strøing, levering av ved i hus, hjelp til 

dagligvare handling og bæring av varer osv. 

Gildeskål kommune utfordrer Gildeskål Vekst AS til å gjøre inntektsbringende arbeid ut i markedet. 

Tilskuddet på 1,6 mnok opprettholdes i 2017 og hele økonomiplanperioden. I tillegg bevilges 

Gildeskål Vekst et ekstraordinært tilskudd på 0,3 mnok i 2017. 

4.5.3 Sjøfossen næringsutvikling (SNU)/Gildeskål Invest AS 

Næringsutvikling er et satsingsområde for Gildeskål kommune, jft. samfunnsplanens tema 3 - 

Verdiskapning og næringsutvikling. Kommunen har Sjøfossen Næringsutvikling AS og Gildeskål Invest 

AS som sine viktigste samarbeidspartner innenfor næringsutvikling og økning i antall arbeidsplasser. 

Næringsarbeidet har kombinert tilskudd, lån og kjøp av aksjer i nye bedrifter i tillegg til hjelp, støtte 

og bistand til etablering. En enkel evaluering i løpet av 2015 har ført til at kommunen ønsker å dreie 

de økonomiske virkemidlene mot utlån og aksjekjøp i bedriftene. Det betyr at andelen direkte 

tilskudd skal reduseres. Et ledd i denne endringen er at kommunen har opprettet selskapet Gildeskål 

Invest AS som skal stå for lån og aksjekjøp. Sjøfossen Næringsutvikling AS skal fortsatt stå for arbeidet 

med tildeling av tilskudd til nystartede bedrifter og ellers bistå til etablering og rådgivning rundt 

etablering som tidligere. Sjøfossen Næringsutvikling AS har også en løpende aktivitet rettet mot våre 

mer etablerte bedrifter og bistår disse ved behov. 

Fra og med 2017 skal det overføres 2 mnok til næringsutvikling finansiert av konsesjonsavgiftsfondet. 

Sjøfossen Næringsutvikling AS vil motta midlene til drift av selskapet og til næringsutvikling foruten 

de kontingenter og medlemsavgifter som kommunen selv betaler. 

Gildeskål Invest AS mottar ikke driftsmidler fra kommunen. Gildeskål Invest bruker sin egenkapital til 

næringsutvikling. Overføringer til Gildeskål Invest skjer via kommunens investeringsbudsjett. 

4.5.4 Øvrige samarbeid og selskaper kommunen deltar i 

Kommunen kjøper en rekke tjenester i interkommunale selskaper, som vertskommuneløsninger o.a. 

Det som er særlig utfordrende på dette område er at disse enhetene har eget styre som vedtar 

budsjettet. Kommunen har liten eller ingen innflytelse hverken på budsjettprosessen eller 

muligheten for å sette inn innsparingstiltak her. Kommunen er ofte representert i styret i disse 

organene men da sammen med de andre deltakerne. Kommunen må derfor akseptere overføringen 

til disse eller melde seg ut av ordningen. 

Salten regionråd har vedtatt ny eierstrategi. Dette innebærer at kommunen vil være med å 

bestemme innholdet i budsjettene for samarbeidende før de legges fram i representantskapene. 

Dette har virkning fra budsjettåret 2018. 
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Oversikten viser de viktigste samarbeidene kommunen deltar i:  

 Samarbeid Budsjett 2017 

KS 336 475 

Salten regionråd 79 330 

Salten Regionråd - Friluftsråd 44 782 

Salten Regionråd - Felles ansvar 41 470 

Salten Regionråd -Kultursamarbeid 57 477 

Sekretariat Salten kontrollutvalg service 115 000 

Salten Kommunerevisjon 566 500 

Helse- og miljøtilsyn 86 000 

Labora 165 500 

RKK Indre Salten 161 000 

Salten interkommunal regnskapskontroll. 135 960 

LVK 70 000 

Utmarkskommunenes Sammenslutning 45 000 

Salten IUA (akutt forurensning) 42 000 

Salten Brann IKS 2 484 000 

Bedriftshelsetjenesten 200 000 

Sum 4 630 494 
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4.6 Investeringsbudsjett 
Investeringer (påkostning) skiller seg fra vedlikehold ved at utgifter til påkostning er av 

investeringsmessig karakter. I merknadene til regnskapsforskriften § 7 presiserer Kommunal- og 

regionaldepartementet at løpende vedlikeholdsutgifter skal utgiftsføres i driftsregnskapet, mens 

påkostninger skal utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres i balanseregnskapet. Det er grunn 

til å påpeke at avgrensningen mellom vedlikehold og påkostning kun vedrører varige driftsmidler.  

Kommunal regnskapsstandard (KRS) 4 – Foreløpig standard (F) – Avgrensning mellom 

driftsregnskapet og investeringsregnskapet angir hvilke kriterier som må oppfylles for at en utgift kan 

klassifiseres som investeringsutgift, herunder skillet mellom vedlikehold og påkostning. Skillet 

mellom påkostning og vedlikehold bygger på definisjonene av vedlikeholdskostnader og 

utviklingskostnader i Norsk Standard (NS 3454) Livssykluskostnader for byggverk. Utgifter som ikke 

kan klassifiseres som påkostning (investeringsutgift) etter denne standarden, skal klassifiseres som 

vedlikehold (driftsutgift). Praktiseringen av skillet mellom påkostning og vedlikehold, vil til en viss 

utstrekning måtte baseres på faglig skjønn i det enkelte tilfellet. Dette skjønnet må utøves innenfor 

de rammer lov, forskrift og denne standarden setter.  

Kravet til at en anskaffelse kan defineres som en investering er at det har en verdi på over kr 100 000  

og en økonomisk levetid på mer enn tre år. Investeringsprosjekter i budsjett 2017 ansees alle som 

investeringer jfr KRS 4.  

4.6.1 Investeringer i planperioden 

Det er i hovedsak målet i samfunnsplanen som sier at Gildeskål kommune skal ha 2250 innbyggere i 

2027 som det legges vekt på i investeringsbudsjettet.  

 

I tillegg til nye prosjekter er det også noen igangsatte prosjekter i 2016 som bør videreføres til 2017. 

Det er også prosjekter som ikke er igangsatt som blir vurdert på nytt i dette investeringsbudsjettet. 

Høy aktivitet både på drift og investeringssiden krever personalkapasitet. Det vil i 2017 legges vekt på 

å gjennomføre igangsatte prosjekter før nye prosjekter igangsettes. 

 

Nr P.nr Prosjektnavn 2017 2018 2019 2020 

1 3008 Digitalt mobilt pleiesystem 1,5    

2 Ny Avløpsledning Vågsosen 0,4     

3 Ny Kapasitetsutvidelse Inndyr vannverk 2     

4 6036 Opprusting veilys og belysning GIBOS 1,35  1 1 1 

5 Ny Ny lastebil  0,7    

6 Ny Flytebrygge Mevær 0,21    

7 Ny Dekke kulturhus 0,15    

8 8000 Investeringer kirkelige fellesråd 0,6    

9 Ny Basseng Inndyr 0,35    

10 4020 Næringsarealer Sundsfjord 6,3 6   

11 4001 Boligsatsing 5 5 5 5 

Sum 18,56 12 6 6 
*Tall i mnok 
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Kommentar til prosjektene 

1. Prosjektet gjelder nytt digitalt mobilt pleiesystem. Teknologien skal muliggjør økt selvstendighet, 

medbestemmelse, livskvalitet og komfort. Ved å skape trygghet i bosituasjonen øker dette 

muligheten for å bo hjemme lengre. Prosjektet startet i 2016, men har ikke hatt den framgangen 

som først planlagt. Prosjektet videreføres med samme ramme men forskyves til 2017. 

2. I forbindelse med etablering av algeproduksjon i Vågsosen havn må den private avløpsledninga 

som munner ut her forlenges. Ledninga må forlenges slik at utløpet blir liggende minimum 300 m 

eter fra der inntak av sjøvann skal skje. Tiltaket er ikke prosjektert, men anslås å få en kostnad på 

0,3-0,4 mnok.  Tiltaket bidrar til verdiskaping og næringsutvikling jfr. mål i samfunnsplanen. 

Dersom kommunen vedtar å investere i dette, bør det samtidig vurderes å overta hele 

avløpsanlegget. Anlegget betjener blant annet det regulerte boligfeltet Vasseliheia.   

3. Kapasiteten ved Inndyr vannverk må utvides. Slik anlegget er i dag er det ikke rom for å øke 

forbruket i særlig grad, og det er sårbart ved høyt forbruk. Det er viktig å legge til rette for flere 

abonnenter. Vannverket forsyner både Vestsida av Sandhornøy fra Horsdal til Vågsosen og 

Arnøyene. Kapasiteten på renseanlegget må økes, blant annet ved å lage et tilbygg til 

eksisterende prosessbygg. Tilgang på nok og godt vann er en del av nødvendig infrastruktur for 

både bosetting og næringsliv. 

4. Det er fortsatt stort behov for opprusting av veilysnettet. Det er mye dårlig materiell, behov for 

utskifting av påler og armatur. Opprusting vil også gi mulighet for nøyaktig måling av 

strømforbruket og ikke stipulert forbruk som i dag. Dette gjør at det kun betales for faktisk bruk. 

Det er også behov for belysning ved Gibos i form av både veilysmaster og vegg monterte lys. Det 

har vært flere falluhell pga dårlig belysning.  

5. Det er behov for skifte ut lastebilen som nyttes av utestaben.  Den gamle er slitt og ikke egnet til 

å frakte den nye minigraveren på henger. Salg av den gamle gir trolig 0,3 mnok og kjøp av ny 

koster trolig 0,7 mnok. Netto utgift 0,4 mnok. 

6. Det kommunale flytebrygganlegget i Mevær må skiftes ut. Kommunen har allerede fjernet den 

ene brygga som var ødelagt. For å komme på land må man i dag klatre over et rekkverk og 

balansere langs en smal og ustødig kai.  

Brygga skal gi tilgang til postkontor, fiskemottak, av/på stigning for reisende med hurtigbåt og 

bygderute (hovedkai kan ikke brukes ved stor fjære). Den vil også fungere ved beredskap, 

båretransport. 

Fleinvær lokalutvalg har tatt initiativ til å bygge ei ny betongbrygge, og tilbyr kommunen å være 

med på et spleiselag. Kommunal andel på kr 210 000 skal dekke hele yttersiden på brygge 2, 

halve yttersiden på brygge 1,sikkerhetstiltak, fortøyning og landgang. Utriggere og det som 

kommer rundt private plasser er ikke med. 

7. Innkjøp av dekke til kulturhuset. Ved ulike arrangementer må det leies inn dekke for å unngå 

skader på gulvet som nyttes som gymsal. Kommunen bør kjøpe inn eget dekke til dette formålet.   

8. Fellesrådet søker om investeringsmidler på kr 1,2 mnok. Det er 0,5 mnok til nytt tak Sandhornøy 

kapell og 0,7 mnok til videre arbeider med Gildeskål gamle kirke. Arbeidet med restaurering av 

Gildeskål Gamle kirke er påbegynt. Da Gildeskål gamle kirke har en attraksjonsverdi anser 

kommunen det som viktig å fortsette med dette arbeidet og bevilger 0,5 mnok til dette arbeidet i 

2017. I tillegg bevilges det 0,1 mnok til nødvendig teknisk utstyr til kirkegårdene. 

9. Basseng på Inndyr. Investeringen er anslag da rapport fra konsulenten ikke foreligger. 

10. Næringsarealer Sundsfjord. Prosjekt med å etablere havbruksrelatert industrivirksomhet i 

Sundsfjord er i gang. For 2017 forventes det å bruke 6,3 mnok jfr. kst-sak 26/15. 
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11. Boligsatsningen er viktig for befolkningsvekst. Erfaringen fra 2016 viser at å satse utelukkende på 

private utbyggere ikke gir ønsket virkning på kort sikt. Kommunen må derfor selv gjøre 

investeringer og bygge for utleie, med senere muligheter for at leietaker kjøper boligen.  

Låneopptak vil finansieres gjennom husleiebetalinger. Gildebo kan være en aktør. 

Andre forhold som ikke er avklart 

 I løpet av 2017 skal det legges fram vedlikeholdsplan for kommunale bygg. Behovet for 

opprusting av kommunale bygg vil da bli kjent. Avgrensingen mellom drift og investering må 

vurderes i hvert enkelt tilfelle. Når behovet er kjent må økonomiplanen endres.  

 Tilstandsrapport på kommunehuset foreligger i løpet av høsten 2016. Resultatet er ikke kjent 

på nåværende tidspunkt. Kan medføre utgifter som gjør at økonomiplanen må endres. 

 Boligpolitisk plan ble vedtatt 20.9.2016 i sak 43/16. Ny sak om boligprogram vil komme på 

nyåret. Utfallet av saken kan endre økonomiplanen. 

 Regulere gang-/sykkelvei langs fylkesveiene på Inndyr, Sandhornøy og Nygårdsjøen. 

 Øvrige igangsatte prosjekter i 2016 som ikke er avsluttet. Kan medføre en budsjettregulering 

mellom år. 

o Kai Sørarnøy 

o Venterom Våg 

o Lagerhall for biler og utstyr og omkledningsrom 

o Forprosjekt Tøa vannverk 

o Vannledning Jelstad 

o Utbedring Sørarnøy skole, ventilasjonsanlegg og brannsikringstiltak. 

o Skifte av Uv-anlegg Inndyr vannverk og tetting av Lauvannet. 

o Bytting av eternittrør på Sund. 

o Prosjekt opplevelser og attraksjoner 

4.6.2 Finansiering 

Valg av finansieringsform vil gi utslag på driftsøkonomien. Ved opptak av lån som finansieringsform 

vil driften belastes med ytterligere utgifter i form av renter og avdrag. Finansieringsform ved salg av 

finansielle eiendeler (aksjer og obligasjoner) belastes driften ved reduserte inntekter i form av 

avkastning på finansielle instrumenter. 

Gildeskål kommune vil finansiere prosjekt 2,3,5 og 11 med låneopptak på tilsammen 9,1 mnok (det 

er differansen mellom kjøp av ny lastebil og salg av gammel lastebil, estimert til 0,4 mnok, som 

finansieres med låneopptak). Prosjekt 1, 4, 6,7, 8 og 9 finansieres med ubundet kapitalfond med 

tilsammen 4,16 mnok. Prosjekt 12 finansieres ved salg av tomter med 5 mnok og prosjekt 6 

finansieres ved salg av gammel lastebil estimert til 0,3 mnok.
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5. Handlingsdel 2017-2020 
Kommunen har i dag fire overordnede hovedoppgaver. Det er: 

 Tjenesteyting 

 Myndighetsutøvelse 

 Samfunnsutvikling 

 Demokratisk arena 

5.1 Temaområde i planperioden 
Temaområdene i handlingsdelen skal være gjennomgående i hele den kommunale drifta. 

Handlingsdelen viser prioriterte områder i tjenesteutvikling i planperioden innenfor de rammene 

som er fastsatt i økonomiplanen. De fire temaområdene er: 

1. Befolkning/bosetning og boliger 
2. Levekår - oppvekst, kultur, helse og folkehelse (inkl. klima og miljø) 
3. Verdiskapning og næringsutvikling 
4. Kommuneorganisasjonen - kompetanse, rekruttering og økonomisk bærekraft 

5.2 Tjenesteområdene 
Driftsmessig er Gildeskål kommune delt inn i sju tjenesteområder. Det er økonomi og administrasjon, 

plan og utvikling, teknisk, pleie og omsorg, helse og sosial, oppvekst og kultur og politisk 

sekretariat/arkiv. Hvert tjenesteområde er ledet av kommunalsjef foruten plan og utvikling som er 

organisert under assisterende rådmann og politisk sekretariat/arkiv som er organisert under 

rådmannen. Alle kommunalsjefene og assisterende rådmann er delegert myndighet etter særlov, 

budsjett, økonomi og personal. 

For hvert tjenesteområde er prioriterte satsingsområder i planperioden kort omtalt. 
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Gildeskål kommunes organisasjonskart: 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

5.2.1 HA 2 – Oppvekst 

Oppvekst Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Inntekt  -11 679 530 -7 651 577 -8 643 188 -9 143 188 -9 643 188 -9 643 188 

Utgift  55 817 995 55 750 572 59 069 208 58 069 208 58 069 208 58 069 208 

Netto  44 138 465 48 098 995 50 426 020 48 926 020 48 426 020 48 426 020 

 

Andel av driftsutgiftene som går til oppvekst: 

27 % av kommunens driftsutgifter går til HA 2 oppvekst. 88 % av driftsutgiftene til HA 2 oppvekst går 

til lønn. 

Årsverk: 

Det er 84.3 årsverk i oppvekst fordelt på ansatte i barnehage, skole og administrative stillinger. 

Hovedoppgaver: 

 Kommunale barnehager 

 Kommunale skoler og SFO 

 Voksenopplæring 

 Skoleskyss 

 

Prioriterte satsingsområder i planperioden: 

I henhold til samfunnsplanen skal Gildeskålskolene- og barnehagene være blant de tre beste i 

Saltenregionen. 

 Videreutvikle ledere som har fokus på lærende organisasjoner med et godt arbeidsmiljø for 

elever og ansatte.  

 Rekruttere dyktige lærere og fortsatt gi tilbud om kompetanseheving. Minimum to lærere 

skal årlig få videreutdanning via statlig delfinansiering. 

 Legge til rette for grunnutdanning for å sikre intern rekruttering til barnehager og skoler. 

 Oppnå gode faglige resultater sammenlignet med kommunalt og nasjonalt nivå.  

 Fokus på folkehelse, god trivsel, daglig fysisk aktivitet og sosial kompetanse. 

 Ha full barnehagedekning i hele kommunen. 

 Etablere gode samarbeidsrutiner skole / barnehage– hjem og ha årlige brukerundersøkelser. 

 

Kommentar til driften  

Oppvekst har stramme budsjettrammer og må fortsatt ha fokus på organisering og kvalitet innenfor 

gitt ramme. Endringene i rammen baserer seg bl. a. på følgende forhold: 

 Renhold skole – stillinger overført fra teknisk – utgjør økning på 2 mnok 

 Sentrale og lokale lønnsoppgjør – utgjør økning på kr. 797.800 

 Opprettet en ekstra lærlingeplass med delvis refusjon fra KS 

 Dette innebærer en reell nedgang i stillinger knyttet til ordinær drift sammenlignet med 

2016. 
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Grunnressursen med 14 elever pr. lærer i 1 -4. klasse, og 15 elever pr. lærer fra 5. -1o klasse 

opprettholdes, og er utgangspunkt for beregning av stillingstallet.  

Nedgang i stillinger knyttet til primæroppgavene i oppvekst skyldes variasjoner i elevtall og færre 

stillinger knyttet til spesialundervisning.  

Satsingen på tidlig innsats fra 1- 4. klasse har ført til en nedgang i antall enkeltvedtak knyttet til 

spesialundervisning, og styrking av lærerressurs har ført til mer tilpasset opplæring i grunnleggende 

ferdigheter for denne aldersgruppen. Det har vært mulig å opprettholde full klassedeling på Inndyr 

skole, og større voksentetthet på de fådelte skolene i begynneropplæringen. I budsjettrammen for 

2017 er ekstra styrking av tiltaket «Tidlig innsats» videreført. 

Oppvekst er styrket med 0,120 mnok til skolefrukt som et ledd i folkehelsearbeidet i kommunen. 

Lønnsutgifter utgjør en vesentlig del av det totale budsjettet, men i budsjettet er det en satsing på 

innkjøp av pc, jfr. IKT-plan, til elever og ansatte slik at digital kompetanse blir styrket i opplæringen. 
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5.2.2 HA 3 Helse og sosial 

H&S Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Inntekt  -14 784 926 -13 611 000 -15 217 400 -14 942 400 -14 942 400 -14 942 400 

Utgift  38 362 862 35 082 655 37 835 623 36 695 623 36 695 623 36 695 623 

Netto  23 577 936 21 471 655 22 618 223 21 753 223 21 753 223 21 753 223 

 

Andel av driftsbudsjettet som går til helse og sosial: 

17 % av kommunens driftsutgifter går til HA 3 helse og sosial. 50 % av driftsutgiftene til HA 3 helse og 

sosial går til lønn. 

Årsverk: 

Det er 14,5 årsverk i helse og sosial. 

Fysioterapi er løst med 1,8 driftstilskudd.  

Hovedoppgaver: 

 Folkehelse – utarbeide oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer samt identifisere de 

viktigste folkehelseutfordringene i kommunen, tverrfaglig samarbeid 

 Helsestasjon – forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste, gi helseopplysning og 

informasjon, vaksinering, tverrfaglig samarbeid 

 Legekontor – behandling og oppfølging av listepasienter, smittevern, gi råd og veiledning, 

tverrfaglig samarbeid, legevakt 

 NAV – kommunale oppgaver i nav er økonomisk sosialhjelp, gjeldsrådgivning, startlån og 

bostøtte 

 Fysioterapi – forebygging og klinisk behandling og oppfølging av pasienter, tverrfaglig 

samarbeid  

 Rus – forebygging, oppfølging, veiledning og rådgivning, tverrfaglig samarbeid 

 Barnevern – forebygging, tverrfaglig samarbeid, råd og veiledning, undersøkelser, fatte 

vedtak etter barnevernsloven, iverksette og følge opp tiltak, forberede saker til 

fylkesnemnda 

 Flyktningetjeneste – bosette og integrering av flyktninger, følge opp introduksjonsloven, 

tverrfaglig samarbeid 

Prioriterte satsningsområder planperioden: 

I henhold til samfunnsplanen skal Gildeskål kommune ha 2250 innbyggere i 2027 - med en relativ 

større andel barnefamilier og yrkesaktive (20-66). 

 Bosette 10 nye flyktninger, familiegjenforeninger og overføringsflyktninger. Kvalifisere til 

jobb eller videregående skole slik at de blir selvforsørget og forblir bosatt i Gildeskål 

kommune. 

I henhold til samfunnsplanen skal Gildeskål kommune legge til rette for gode levevilkår for alle 
aldersgrupper med særlig fokus på folkehelsearbeid, spesielt blant unge. 

 Forebygge livsstilsykdommer med særlig fokus på kosthold og aktivitet.  

 Etablere sosiale møteplasser og arenaer for samhandling med andre.  
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Kommentar til driften  

Utgiftsrammen til Helse og sosial og nav viser en total økning på ca 1 mnok mnok. Det skyldes i 

hovedsak lønnsoppgjør, institusjonsopphold, ny helsesøsterstilling og økt tilskudd til Gildeskål Vekst. 

Buf etat har økt egenandelen til kommunene til kr 75 000 pr måned i forbindelse med plassering i 

beredskapshjem og institusjon. 

 

Virksomhetens drift for 2017 vurderes som stram og marginal, men fortsatt forsvarlig. Dukker det 

opp uforutsette ting som må håndteres, må det forsøkes løst innenfor eksisterende ramme. 
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5.2.3 HA 3 Pleie og omsorg 

PLO Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Inntekt  -12 253 185 -7 657 200 -6 181 240 -6 181 240 -6 181 240 -6 181 240 

Utgift  69 840 055 69 351 761 63 802 575 63 802 575 63 802 575 63 802 575 

Netto  57 586 870 61 694 561 57 621 335 57 621 335 57 621 335 57 621 335 

 

Andel av driftsbudsjettet som går til pleie og omsorg: 

30 % av kommunens driftsutgifter går til HA 3 pleie og omsorg. 88 % av driftsutgiftene til HA 3 pleie 

og omsorg går til lønn. 

Årsverk: 

Antall årsverk er 83,26 årsverk.    

Hovedoppgaver: 

Åpen omsorg – pleie og omsorgstjenester til hjemmeboende, med fokus på forebygging, trygghet og 

brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid. 

 Hjemmesykepleie 

 Hjemmehjelp 

 Omsorgsboliger på Gibos – 16 leiligheter 

 Eldresenter på Sandhornøy og Nygårdsjøen, tilsammen 20 boenheter i bofellesskap 

 Trygghetsalarm og matombringing  

 Hjelpemiddelformidling via Nav hjelpemiddelsentral 

 Omsorgslønn, støttekontakt og avlastningstiltak utenfor institusjon 

 Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende demente 

 Miljøterapitjeneste - tjenester til psykisk utviklingshemmede, barn og voksne.  Fokus på 

selvstendighet, veiledning og sosiale aktiviteter.  

Døgntilbud til bruker med spesielle behov. 

 Psykisk helsetjeneste - lavterskel tilbud for personer med psykiske vansker og lidelser. 

Samtaler, forebygging og veiledning, kontaktledd mot spesialisthelse tjenesten og tverrfaglig 

samarbeid. 

 

Institusjonsdrift – tjenester til brukere som har større pleie og omsorgsbehov enn det som faglig og 

forsvarlig kan ivaretas i eget hjem eller i omsorgsbolig /bofellesskap. Institusjonen har 28 

langtidsplasser og 5 korttidsplasser inkludert 1 KAD plass (kommunal akutt døgnplass).  

Prioriterte satsingsområder i planperioden: 

I henhold til samfunnsplanen skal Gildeskål kommune ha en verdig og moderne tilpasset 

eldreomsorg. 

 Styrke hjemmebaserte tjenester og legge til rette for at brukerne skal kunne bo hjemme 

lengst mulig med tjenesteleveranse på rett nivå. 

 Implementering av velferdsteknologi som muliggjør økt selvstendighet, trygghet, 

medbestemmelse, livskvalitet og samtidig effektiviserings gevinst. 
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I henhold til samfunnsplanen skal Gildeskål kommune legge til rette for gode levevilkår for alle 
aldersgrupper med særlig fokus på folkehelsearbeid, spesielt blant unge. 
 

 Få på plass koordinerende enhet innen rehabilitering og habilitering for innbyggere med 

sammensatte behov og økt tverrfaglig samarbeid mellom tjenesteyterne. 

 Folkehelse og aktivitet implementert i tjenestene innen pleie og omsorg. Fokus på 

forebygging, aktivitet og ernæring   

I henhold til samfunnsplanen skal Gildeskål kommune ha fokus på å rekruttere, beholde og utvikle 

gode medarbeidere. 

 Rekruttere sykepleiere og vernepleiere, samt styrke kompetansenivået i form av kurs og 

videreutdanning 

 Fortsette nærværsarbeidet, fokus på arbeidsmiljø og redusert sykefravær 

Kommentar til driften 

Virksomhetens drift for 2017 vurderes som stram og marginal, men fortsatt forsvarlig. For å oppnå 

full effekt av dreining av tjenestene til økt bruk av hjemmetjenester og færre institusjonsplasser, må 

hjemmetjenesten styrkes. Samarbeid med frivillige organisasjoner vil være viktig for trygghet, trivsel 

og vil forhindre ensomhet. 

Rammen til pleie og omsorg har en reduksjon på kr 4.1 mnok.  Reduksjonen er gjennomført ved at en 

institusjonsavdeling er lagt ned og oppsigelse av avtaler for brukere som bor i andre kommuner. 

Forventet innsparing på nedleggelsen av institusjonsavdeling er innfridd.  Første innsparing ble gjort i 

2016 med en reduksjon på 1,7 mnok og de resterende er tatt i rammen for 2017. Reduksjon for 2017 

blir lite synlig pga lønnsøkning på 1,1 mnok, og Kst vedtak om opprettelse av hvilende nattevakt ved 

Sandhornøy eldresenter  

I budsjettforslaget ligger det også en økning av grunnbemanning i institusjon med 2 årsverk. Dette er 

tiltak for å redusere forbruk av overtid, «slitasje» på ansatte og som mål å reduser sykefraværet.  

Antall lærlinger er i planperioden økt fra 2 til 3 finansiert med tilskudd fra KS.  

Brukerbetaling er økt i hht. deflator på 2,5 % og ellers beste estimat, muligheter for økt 

brukerbetaling vurderes kontinuerlig. 
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5.2.4 HA 4 Teknisk - eiendom og HA 6 Vann og avløp – drift og vedlikehold 

Tekn/Eiend. Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Inntekt  -6 162 338 -7 447 683 -7 735 422 -7 735 422 -7 735 422 -7 735 422 

Utgift  10 685 578 21 270 306 18 377 226 18 377 226 18 377 226 18 377 226 

Netto  4 523 240 13 822 623 10 641 804 10 641 804 10 641 804 10 641 804 

 

D&V VAR Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Inntekt  -7 269 623 -7 290 408 -8 473 723 -8 473 723 -8 473 723 -8 473 723 

Utgift  8 110 820 8 245 157 8 961 838 8 961 838 8 961 838 8 961 838 

Netto  841 197 954 749 -411 885 -411 885 -411 885 -411 885 

 

Andel av driftsbudsjettet som går til teknisk: 

 9 % av kommunens driftsutgifter går til HA 4 teknisk/eiendom. 35 % av driftsutgiftene til HA 4 

teknisk/eiendom går til lønn. 

 4 % av kommunens driftsutgifter går til HA 6 D&V/vann og avløp. 26 % av driftsutgiftene til 

HA 6 D&V/vann og avløp går til lønn. 

Årsverk: 

Det er 14,9 årsverk. 

Hovedoppgaver: 

Byggesak og byggetilsyn 
Oppmåling og matrikkelføring 
Forvaltning og vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer 
Miljøforvaltning 
Kommunale havner og flytebrygger 
Graving i forbindelse med begravelser 
Landbruks- og viltforvaltning 
Gjennomføring/oppfølging av investeringsprosjekt 
Vedlikehold av kommunale veier  
Vann og avløp 
 
Prioriterte satsingsområder i planperioden: 

I henhold til samfunnsplanen skal Gildeskål kommune ha 2250 innbyggere i 2027 - med en relativ 

større andel barnefamilier og yrkesaktive (20-66). 

 Prosjektere og bygge ut infrastruktur med vei, vann og avløp for boligbygging i Solvikhaugen 

på Inndyr.  

 Etablere moderne infrastruktur tilpasset innbyggernes behov ved å bygge gang- og 

sykkelveier i alle tettsteder for å øke trafikksikkerheten. I tillegg vil det bidra til økt fysisk 

aktivitet som er viktig i et folkehelseperspektiv for alle.  

Vårt mål i 2017 er å ha en ferdig reguleringsplan for bygging av gang-/sykkelvei fra Mårnes til 

Våg.  

 Arbeide systematisk for å ha en høy kvalitet på det kommunale vei- og veilysnettet. Mål for 
2017 er å ha rustet opp minst like stor andel av veilysene som i 2016, samt ha bedret 
belysningen ved Gibos. 
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I henhold til samfunnsplanen skal Gildeskål kommune fokus på å rekruttere, beholde og utvikle gode 

medarbeidere. 

 Alle som jobber i kommunens utestab, som vaktmestre og vedlikeholdsarbeidere vann og 

avløp skal ha de nødvendige kurs, sertifikat og godkjenninger som det er krav om i ulike 

forskrifter. Det er viktig å ha god kompetanse i alle ledd, og ha fokus på HMS.  

 

I henhold til samfunnsplanen skal Gildeskål kommune understøtte innbyggere og næringslivets 

behov knyttet til positiv vekst og samfunnsutvikling på en profesjonell og effektiv måte. For å oppnå 

dette er det et mål å ferdigstille igangsatte/planlagte prosjekt:  

 Utbygging VA i Sundsfjord - ferdig prosjektert kai på Sørarnøy – ombygging VVA-bygg  – 

venterom i Vågsosen – ferdig reguleringsplan for gang-/sykkelvei Mårnes/Våg – utbedring 

Sørarnøy skole-  vedlikeholdsplan kommunale bygg – forprosjekt nytt vannverk Sørfjorden – 

oppgradering av veilys – vannledning Jelstad 

Kommentar til driften: 

En stor endring fra 2016 er at renholderne ble flyttet til HA2 og HA3 fra 1. august 2016.  
 
Det ble ansatt to nye medarbeidere fra 1. november 2016. Dette vil styrke saksbehandlerkapasiteten 
på oppmåling/kart og byggesak. Nyansettelsene vil blant annet gi oss mulighet til å være ajour med 
byggesaksbehandling, utføre flere tilsyn i byggesaker, følge opp flere ulovligheter og 
forurensningssaker, utføre flere oppdrag oppmåling og komme ajour med taksering av bygg for 
eiendomsskatt. Dette vil bedre servicen ovenfor publikum og næringsliv.    
 
Innenfor rammen vil vi søke å opprettholde et høyt aktivitetsnivå på saksbehandling, vedlikeholde 
bygg og gjennomføre prosjekter. Det er igangsatt relativt mange byggeprosjekter samtidig, og det er 
krevende å følge opp alle. Ikke alle prosjektene som ble vedtatt for 2016 er gjennomført grunnet 
begrenset kapasitet. Det er viktig å holde fokus på boligbygging, men pr i dag er det mange 
prosjekter på VAR-området som også krever oppfølging, og som er helt nødvendige å gjennomføre 
som grunnlag for økt bosetting og næringsutvikling.  
 
Mye gammel bygningsmasse er utfordrende. Vedlikeholdsbudsjettet gir ikke rom for større tiltak. 
Akutte hendelser må likevel håndteres. Ny vedlikeholdsplan vil bli utarbeidet i 2017 i tråd med 
planstrategien. 
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5.2.5 HA 5 - Kultur 

Kultur Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Inntekt  -1 102 885 -1 029 804 -320 350 -320 350 -320 350 -320 350 

Utgift  3 748 000 4 041 245 4 115 286 3 985 286 3 985 286 3 985 286 

Netto  2 645 115 3 011 441 3 794 936 3 664 936 3 664 936 3 664 936 

Andel av driftsbudsjettet som går til kultur: 

2 % av kommunens driftsutgifter går til HA 4 kultur.54 % av driftsutgiftene til HA 5 kultur går til lønn. 

Årsverk: 

Det er 3.69 årsverk i kultur fordelt på kulturskole, kulturkontor, bibliotek og fritidsklubb.  

Hovedoppgaver: 

 Kulturskole – gi opplæring innenfor musikk og dans til barn og voksne  

 Kulturkontor – planlegge, gjennomføre og koordinere kulturtilbud til barn og voksne. 

Samarbeide med lag og foreninger om aktiviteter og arrangementer, samt tildele 

kulturmidler. 

 Bibliotek - utlån av bøker og andre medier til barnehager, skoler og kommunens øvrige 

innbyggere. Arrangere ulike arrangementer med bibliotek som en sosial arena. 

 Gildeskålboka 

 Aktiv deltakelse i Salten kultursamarbeid. 

 Kulturell skolesekk og kulturell spaserstokk 

 Drive fritidsklubb og tilsyn hybelhuset 

 Koordinere arbeidet i Ungdomsrådet 

 

Prioriterte satsingsområder i planperioden: 

I henhold til samfunnsplanen skal Gildeskål kommune videreutvikle frivillighetsarbeidet og legge til 

rette for møteplasser med fokus på kulturelle aktiviteter for alle aldersgrupper. 

 Bidra til at ungdomsklubben er i drift, og at det også gis tilbud til ungdommer fra alle deler av 

kommunen på to – tre felles arrangementer i løpet av året.  

 Bidrar til fortsatt utgivelse av Gildeskålboka. 

 Arrangere 3 – 4 arrangementer for eldre bl. a. »Den kulturelle spaserstokken». 

 Støtte opp økonomisk og praktisk slik at lag og foreninger kan opprettholde tilbud til alle. 

 Arbeide for å opprettholde et «levende bibliotek». 

I henhold til samfunnsplanen skal vi ta i bruk det rike kulturlandskapet i kommunen, og stimulere til 

god folkehelse gjennom aktiv bruk av vår storslåtte natur. 

 Opprettholde Fjelltrimmen og Telltur. 

 Gjennomføre turskiltprosjekt 

 Delta i prosjekter i regi av Salten Friluftsråd – eks. «Sykkel i Salten» 

 Aktivt samarbeid med folkehelsekoordinator for å skape nye tiltak og møteplasser. 
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Kommentar til driften  

 Omdisponering av lønnsmidler administrasjon fra oppvekst til kultur – kr. 174.000 

 Ny stilling 50 % miljøarbeider knyttet til ungdomsklubb og hybelhus – kr. 240.000 

 Sentrale og lokale lønnsoppgjør – utgjør økning på kr. 62.000 

 Kulturmidler økes med 0,110 mnok 

 Ny stilling som kulturskolerektor opprettes med kr 0,130 mnok. 

 

Dagens drift videreføres.  
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5.2.6 HA 7 Fellestjenester 

Felles Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Inntekt  -2 272 267 -607 084 -2 248 400 -2 248 400 -2 248 400 -2 248 400 

Utgift  17 548 236 16 512 613 18 695 804 18 664 554 18 664 554 18 664 554 

Netto  15 275 969 15 905 529 16 447 404 16 416 154 16 416 154 16 416 154 

 

Andel av driftsbudsjettet som går til fellestjenester: 

9 % av kommunens driftsutgifter går til HA 7 Fellestjenester. 50 % av driftsutgiftene til HA 7 

fellestjenester går til lønn. 

Årsverk: 

14,9 årsverk inkludert hovedtillitsvalgt med 0,4. 

Hovedoppgaver: 

Samfunns- og arealplanlegging 

Overordnet planverk 

Prosjektstøtte 

Personalpolitikk og organisasjonsutvikling 

IKT 

Beredskapsplanlegging 

Folkehelsearbeid 

Politisk sekretariat 

Servicetorg 

Lønn og personal 

Budsjett og regnskap 

Skatt og eiendomsskatt 

Innkjøp 

 

Koordinerende enhet og støttefunksjon 

HA 7 fellestjenester er koordinerende enhet og støttefunksjon for hele kommunen og er således 

involvert i alle de kommunale tjenesteområdene. Alle mål i samfunnsplanen vil på en eller annen 

måte og i ulik grad påvirke oppgavene som skal løses innenfor dette hovedansvarsområde. 

I hovedsak prioriteres oppfølging av: 

 Politiske saker  

 Økonomistyring 

 Prosjektgjennomføring   

 Ledelse 

 Sykefravær 

 Effektivisering i arbeidsoppgaver og organisasjon 

 Tjenesteytingen under hovedansvarsområdene HA 1 – HA 6 
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5.3 Øvrige sektorplaner i økonomiplan 2017-2020 
Sektorplanene skal behandles og rulleres i forbindelse med økonomi og handlingsdel. Nedenfor 

beskrives hva som gjennomføres i økonomi- og handlingsdel 2017-2020. 

Ikt-plan 

Gildeskål kommunes IKT-plan ble vedtatt i kst 20.9.2016. Tiltakene står beskrevet i dokumentet. Alle 

er lagt inn i økonomiplanen innenfor eksisterende ramme. Rullering av PCer hvert fjerde år (utskifting 

av ¼ årlig) er innarbeidet med i hovedsak 0,2 mnok til HA 2 Oppvekst og 0,05 mnok til HA 3 Helse og 

sosial og HA 3 pleie og omsorg. 

Boligpolitisk plan 

Gildeskål kommunes boligpolitisk plan ble vedtatt i kst 22.6.2016. Ny sak om boligprogram vil komme 

på nyåret. Utfallet av saken kan endre økonomiplanen. 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 

Gildeskål kommunes plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser ble vedtatt 10.12.2015. Ingen av 

tiltakene er prioritert i budsjett og økonomiplan 2017-2020. 

 

5.4 Oppsummering/konklusjon 
Det er viktig å se økonomiplanen inn i kommuneplan sammenheng. Økonomiplanen må ha en 

forankring i det som ligger vedtatt i kommuneplan. Planen må også ta hensyn til de føringer staten 

gir gjennom lover og forskrifter. I tillegg må det tas hensyn til planer på andre områder. 

 Utviklingen i samfunnet generelt og i Gildeskål tilsier at kommunen må tilpasse seg endrede 

rammebetingelser. Mye av utviklingen ligger i forhold/faktorer som kommunen selv ikke kan påvirke. 

Sysselsetting og arbeidsplasser er en viktig faktor i forhold til hvor folk bor. Kommunens evne til å 

tilrettelegge for eksisterende og nye helårsarbeidsplasser og attraktive tomter/boliger vil være viktig.  

Ressursmangel vil være en utfordring kommunen vil måtte håndtere også i framtiden. Utfordringen 

blir å erkjenne den faktiske utviklingen og prioritere kommunens ressurser slik at disse blir forvaltet 

på en best mulig måte. Kravet til omstillingsevne og kompetanseutvikling blir viktig. Dette vil kreve 

stor innsats både fra den politiske og administrative ledelse, og ikke minst fra medarbeidere i de ulike 

virksomhetene i kommunen. Innbyggernes forventningsnivå til kommunalt tjenestetilbud må 

realitetsorienteres og avstemmes i forhold til kommunens økonomi.  

Kommunens evne til å gjennomføre fremtidige investeringer er sterkt begrenset sett i forhold til 

kommunens generelle driftsøkonomi og økonomiske nøkkeltall. Kommunen er utsatt for 

rentesvingninger på grunn av den høye gjeldssituasjonen. Det må settes fokus på å opprettholde 

kommunens netto driftsresultat i årene som kommer, slik at investeringer i større grad finansieres 

med egenkapital og ikke nye låneopptak.  

De omprioriteringer/vedtak som vi ser må gjøres om noen år bør gjøres i dag slik at det kan avsette 

midler til fremtidige behov. Tunge beslutninger må tas og beslutningsvegring vil bidra til å redusere 

kommunens handlefrihet i fremtiden. Beslutninger må tas med et perspektiv som tar innover seg 

helheten og en fremtidsrettet utvikling for Gildeskål kommune i tråd med målene i samfunnsplanen. 
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Hovedoversikt drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

 Gildeskål  

Brukerbetalinger  -9 394 713 -8 974 355 -8 895 862 -8 895 862 -8 895 862 -8 895 862 

Andre salgs- og leieinntekter  -19 529 795 -21 644 872 -24 810 821 -24 810 821 -24 810 821 -24 810 821 

Overføringer med krav til motytelse  -24 104 557 -19 632 489 -15 526 530 -15 245 280 -15 245 280 -15 245 280 

Rammetilskudd  -94 693 133 -94 994 000 -96 970 556 -94 748 556 -94 878 556 -94 945 556 

Andre statlige overføringer  -12 767 012 -11 134 000 -11 964 000 -11 964 000 -11 964 000 -11 964 000 

Andre overføringer  -502 915 0 0 0 0 0 

Skatt på inntekt og formue  -38 616 361 -43 943 000 -45 190 000 -45 359 000 -45 527 000 -45 720 000 

Eiendomsskatt  -19 303 798 -19 824 296 -17 827 290 -17 827 290 -17 827 290 -17 827 290 

Andre direkte og indirekte skatter  -6 097 846 -6 100 000 -6 100 000 -6 100 000 -6 100 000 -6 100 000 

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -225 010 130 -226 247 012 -227 285 059 -224 950 809 -225 248 809 -225 508 809 

Lønnsutgifter  124 104 943 125 165 928 127 103 938 125 338 904 125 338 904 125 338 904 

Sosiale utgifter  22 989 301 24 878 617 24 626 663 24 421 697 24 421 697 24 421 697 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod  30 729 347 35 178 120 35 636 712 35 581 712 35 581 712 35 581 712 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod  24 150 989 16 586 514 12 313 720 12 313 720 12 313 720 12 313 720 

Overføringer  24 842 269 24 685 039 20 112 133 19 805 883 19 805 883 19 805 883 

Avskrivninger  10 821 845 0 0 0 0 0 

Fordelte utgifter  -36 000 -1 706 684 0 -500 000 -1 000 000 -1 000 000 

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  237 602 694 224 787 534 219 793 166 216 961 916 216 461 916 216 461 916 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  12 592 564 -1 459 478 -7 491 893 -7 988 893 -8 786 893 -9 046 893 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -1 296 192 -1 070 000 -883 928 -883 928 -883 928 -883 928 

Gevinst på finansielle instrumenter  -5 840 457 -12 500 000 -12 000 000 -12 000 000 -12 000 000 -12 000 000 

Mottatte avdrag på utlån  -59 235 -130 000 -130 000 -130 000 -130 000 -130 000 
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Hovedoversikt drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)  -7 195 884 -13 700 000 -13 013 928 -13 013 928 -13 013 928 -13 013 928 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  6 382 547 5 858 490 5 570 903 5 570 903 5 570 903 5 570 903 

Tap på finansielle instrumenter  0 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån  6 530 960 7 410 500 7 964 500 7 964 500 7 964 500 7 964 500 

Utlån  316 728 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  13 230 235 13 368 990 13 635 403 13 635 403 13 635 403 13 635 403 

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  6 034 351 -331 010 621 475 621 475 621 475 621 475 

Motpost avskrivninger  -10 821 845 0 0 0 0 0 

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  7 805 070 -1 790 488 -6 870 418 -7 367 418 -8 165 418 -8 425 418 

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk  -9 016 299 0 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond  -14 238 813 -12 416 667 -4 314 000 -3 817 000 -3 019 000 -2 759 000 

Bruk av bundne fond  -5 275 449 -1 222 845 -3 010 582 -3 010 582 -3 010 582 -3 010 582 

Bruk av likviditesreserve  0 0 0 0 0 0 

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  -28 530 561 -13 639 512 -7 324 582 -6 827 582 -6 029 582 -5 769 582 

Overført til investeringsregnskapet  0 0 0 0 0 0 

Dekning av tidligere års merforbruk  0 0 0 0 0 0 

Avsetninger til disposisjonsfond  16 867 783 13 235 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 

Avsetninger til bundne fond  3 857 721 2 195 000 2 195 000 2 195 000 2 195 000 2 195 000 

Avsetninger til likviditetsreserven  0 0 0 0 0 0 

SUM AVSETNINGER (K)  20 725 504 15 430 000 14 195 000 14 195 000 14 195 000 14 195 000 

REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  0 0 0 0 0 0 
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Budsjettskjema 1A Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

 Gildeskål  

Skatt på inntekt og formue  -38 616 361 -43 943 000 -45 190 000 -45 359 000 -45 527 000 -45 720 000 

Ordinært rammetilskudd  -94 693 133 -94 994 000 -96 970 556 -94 748 556 -94 878 556 -94 945 556 

Skatt på eiendom  -19 303 798 -19 824 296 -17 827 290 -17 827 290 -17 827 290 -17 827 290 

Andre direkte eller indirekte skatter  -6 097 846 -6 100 000 -6 100 000 -6 100 000 -6 100 000 -6 100 000 

Andre generelle statstilskudd  -12 767 012 -11 134 000 -11 964 000 -11 964 000 -11 964 000 -11 964 000 

Sum frie disponible inntekter  -171 478 150 -175 995 296 -178 051 846 -175 998 846 -176 296 846 -176 556 846 

Renteinntekter og utbytte  -1 296 192 -1 070 000 -883 928 -883 928 -883 928 -883 928 

Gevinst på finansielle instrumenter  -5 840 457 -12 500 000 -12 000 000 -12 000 000 -12 000 000 -12 000 000 

Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter  6 382 547 5 858 490 5 570 903 5 570 903 5 570 903 5 570 903 

Tap på finansielle instrumenter  0 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån  6 530 960 7 410 500 7 964 500 7 964 500 7 964 500 7 964 500 

Netto finansinntekter/-utgifter  5 776 858 -301 010 651 475 651 475 651 475 651 475 

Dekning av tidl års regnskm merforbruk  0 0 0 0 0 0 

Til bundne avsetninger  3 857 721 2 195 000 2 195 000 2 195 000 2 195 000 2 195 000 

Til ubundne avsetninger  16 867 783 13 235 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk  -9 016 299 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger  -14 238 813 -12 416 667 -4 314 000 -3 817 000 -3 019 000 -2 759 000 

Bruk av bundne avsetninger  -5 275 449 -1 222 845 -3 010 582 -3 010 582 -3 010 582 -3 010 582 

Netto avsetninger  -7 805 057 1 790 488 6 870 418 7 367 418 8 165 418 8 425 418 

Til fordeling drift  -173 506 349 -174 505 818 -170 529 953 -167 979 953 -167 479 953 -167 479 953 

Sum fordelt til drift fra skjema 1B  173 506 362 174 505 818 170 529 953 167 979 953 167 479 953 167 479 953 

Merforbruk/mindreforbruk  0 0 0 0 0 0 
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Regnskapsskjema 1B Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

 Politisk virksomhet  

Utgifter  4 356 182 4 350 859 4 477 106 4 447 106 4 447 106 4 447 106 

Inntekter  -1 104 060 -1 222 000 -1 250 000 -1 250 000 -1 250 000 -1 250 000 

Sum fordelt  3 252 122 3 128 859 3 227 106 3 197 106 3 197 106 3 197 106 

 Skole og barnehage  

Utgifter  55 554 825 55 750 572 59 069 208 58 069 208 58 069 208 58 069 208 

Inntekter  -10 405 820 -7 402 811 -8 018 063 -8 518 063 -9 018 063 -9 018 063 

Sum fordelt  45 149 005 48 347 761 51 051 145 49 551 145 49 051 145 49 051 145 

 Helse og sosial  

Utgifter  38 348 862 35 082 655 37 835 623 36 695 623 36 695 623 36 695 623 

Inntekter  -4 695 622 -5 261 000 -5 333 400 -5 058 400 -5 058 400 -5 058 400 

Sum fordelt  33 653 240 29 821 655 32 502 223 31 637 223 31 637 223 31 637 223 

 Pleie og omsorg  

Utgifter  68 777 735 69 351 761 63 802 575 63 802 575 63 802 575 63 802 575 

Inntekter  -11 594 005 -7 657 200 -6 171 240 -6 171 240 -6 171 240 -6 171 240 

Sum fordelt  57 183 730 61 694 561 57 631 335 57 631 335 57 631 335 57 631 335 

 Teknisk  

Utgifter  10 567 374 21 270 306 18 377 226 18 377 226 18 377 226 18 377 226 

Inntekter  -2 553 885 -6 673 604 -7 583 403 -7 583 403 -7 583 403 -7 583 403 

Sum fordelt  8 013 489 14 596 702 10 793 823 10 793 823 10 793 823 10 793 823 

 Kultur  

Utgifter  3 748 000 4 041 245 4 115 286 3 985 286 3 985 286 3 985 286 

Inntekter  -1 102 885 -989 804 -268 124 -268 124 -268 124 -268 124 
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Regnskapsskjema 1B Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Sum fordelt  2 645 115 3 051 441 3 847 162 3 717 162 3 717 162 3 717 162 

 Drift og vedlikehold  

Utgifter  7 797 018 8 150 157 8 866 838 8 866 838 8 866 838 8 866 838 

Inntekter  -6 833 712 -7 290 408 -9 373 723 -9 373 723 -9 373 723 -9 373 723 

Sum fordelt  963 306 859 749 -506 885 -506 885 -506 885 -506 885 

 Fellestjenester   

Utgifter  17 548 236 16 512 613 18 695 804 18 664 554 18 664 554 18 664 554 

Inntekter  -2 188 848 -607 084 -496 400 -496 400 -496 400 -496 400 

Sum fordelt  15 359 388 15 905 529 18 199 404 18 168 154 18 168 154 18 168 154 

 Finansielle transaksjoner  

Utgifter  31 644 640 12 759 050 5 653 500 5 653 500 5 653 500 5 653 500 

Inntekter  -10 947 845 -3 435 000 0 0 0 0 

Sum fordelt  20 696 795 9 324 050 5 653 500 5 653 500 5 653 500 5 653 500 

 Kommunal finansiering  

Utgifter  150 -450 000 0 0 0 0 

Inntekter  -13 409 978 -11 774 489 -11 868 860 -11 862 610 -11 862 610 -11 862 610 

Sum fordelt  -13 409 828 -12 224 489 -11 868 860 -11 862 610 -11 862 610 -11 862 610 
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Hovedoversikt investering Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

 Gildeskål  

Salg av driftsmidler og fast eiendom  -1 169 069 0 -5 300 000 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 

Andre salgsinntekter  -56 248 0 0 0 0 0 

Overføringer med krav til motytelse  0 0 0 0 0 0 

Kompensasjon for merverdiavgift  -7 590 037 -4 015 775 -2 780 000 -2 500 000 -1 000 000 -1 000 000 

Statlige overføringer  0 0 0 0 0 0 

Andre overføringer  -147 000 0 0 0 0 0 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  0 0 0 0 0 0 

SUM INNTEKTER (L)  -8 962 354 -4 015 775 -8 080 000 -7 500 000 -6 000 000 -6 000 000 

Lønnsutgifter  200 000 705 000 0 0 0 0 

Sosiale utgifter  42 000 147 300 0 0 0 0 

Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.  44 497 812 27 231 765 17 960 000 12 000 000 6 000 000 6 000 000 

Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod  25 991 0 0 0 0 0 

Overføringer  7 744 035 4 415 775 3 380 000 2 500 000 1 000 000 1 000 000 

Renteutg, provisjoner og andre finansutg  0 0 0 0 0 0 

Fordelte utgifter  0 0 0 0 0 0 

SUM UTGIFTER (M)  52 509 838 32 499 840 21 340 000 14 500 000 7 000 000 7 000 000 

Avdragsutgifter  0 0 0 0 0 0 

Utlån  1 400 000 0 0 0 0 0 

Kjøp av aksjer og andeler  5 850 864 6 000 000 0 0 0 0 

Dekning tidligere års udekket  0 967 494 0 0 0 0 

Avsetning til ubundne investeringsfond  0 0 0 0 0 0 

Avsetninger til bundne fond  28 000 0 0 0 0 0 
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Hovedoversikt investering Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Avsetninger til likviditetsreserve  0 0 0 0 0 0 

SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)  7 278 864 6 967 494 0 0 0 0 

FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)  50 826 348 35 451 559 13 260 000 7 000 000 1 000 000 1 000 000 

Bruk av lån  -15 620 160 -7 700 000 -9 100 000 -7 000 000 0 0 

Salg av aksjer og andeler  0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån  0 0 0 0 0 0 

Overføringer fra driftsregnskapet  0 0 0 0 0 0 

Bruk av tidligere års overskudd  0 0 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond  -239 909 0 0 0 0 0 

Bruk av bundne driftsfond  0 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne investeringsfond  -34 966 278 -27 751 559 -4 160 000 0 -1 000 000 -1 000 000 

Bruk av bundne investeringsfond  0 0 0 0 0 0 

SUM FINANSIERING (R)  -50 826 347 -35 451 559 -13 260 000 -6 000 000 1 000 000 1 000 000 

UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)  0 0 0 0 0 0 
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Budsjettskjema 2 A Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

 Gildeskål  

Investeringer i anleggsmidler  52 509 838 32 499 840 21 320 000 14 500 000 7 000 000 7 000 000 

Utlån og forskutteringer  1 400 000 0 0 0 0 0 

Kjøp av aksjer og andeler  5 850 864 6 000 000 0 0 0 0 

Avdrag på lån  0 0 0 0 0 0 

Dekning av tidligere års udekket  0 967 494 0 0 0 0 

Avsetninger  28 000 0 0 0 0 0 

Årets finansieringsbehov  59 788 702 39 467 334 21 320 000 14 500 000 7 000 000 7 000 000 

Bruk av lånemidler  -15 620 160 -7 700 000 -9 100 000 -6 000 000 0 0 

Inntekter fra salg av anleggsmidler  -1 169 069 0 -5 300 000 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 

Tilskudd til investeringer  -147 000 0 0 0 0 0 

Kompensasjon for merverdiavgift  -7 590 037 -4 015 775 -2 760 000 -2 500 000 -1 000 000 -1 000 000 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner  0 0 0 0 0 0 

Andre inntekter  -56 248 0 0 0 0 0 

Sum ekstern finansiering  -24 526 266 -11 715 775 -17 180 000 -13 500 000 -6 000 000 -6 000 000 

Overført fra driftsregnskapet  0 0 0 0 0 0 

Bruk av tidligere års udisponert  0 0 0 0 0 0 

Bruk av avsetninger  -35 206 187 -27 751 559 -4 160 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

Sum finansiering  -59 788 701 -39 467 334 -21 340 000 -14 500 000 -7 000 000 -7 000 000 

Udekket/udisponert  0 0 0 0 0 0 
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Budsjettskjema 2 B 

Nr P.nr Prosjektnavn 2017 2018 2019 2020 

1 3008 Digitalt mobilt pleiesystem 1,5    

2 Ny Avløpsledning Vågsosen 0,4     

3 Ny Kapasitetsutvidelse Inndyr vannverk 2     

4 6036 Opprusting veilys og belysning GIBOS 1,35  1 1 1 

5 Ny Ny lastebil  0,7    

6 Ny Flytebrygge Mevær 0,21    

7 Ny Dekke kulturhus 0,15    

8 8000 Investeringer kirkelige fellesråd 0,6    

9 Ny Basseng Inndyr 0,35    

10 4020 Næringsarealer Sundsfjord 6,3 6   

11 4001 Boligsatsing 5 5 5 5 

Sum 18,56 12 6 6 
*Tall i mnok 

 

 

 

 

 


