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Forord 
Gildeskål kommune har utarbeidet et budsjett for 2019 og en økonomiplan for 2019-2022 som viser 
at kommunen har økonomi til å levere tjenester til innbyggerne på omtrent samme nivå som 
tidligere. 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 bør 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 
egenkapitalfinansiere deler av investeringer. Dette er det fylkesmennene betegner som en sunn 
kommuneøkonomi. Gildeskål kommune har ikke et slikt budsjett for 2019. Det betyr at vi må bruke 
av oppsparte midler for å finansiere driften. Øvrige år i økonomiplanperioden er netto driftsresultat 
over anbefalt nivå. 

Kommunestyret har ved budsjettbehandlingene tidligere stilt krav til effektivisering og innsparing. 
Administrasjonen har i arbeidet med dette budsjettet og økonomiplanen også sett etter og foreslått 
effektivisering og innsparinger. Kommunens budsjett før den politiske behandlingen er et budsjett 
som innebærer en videreføring av tjenester på samme nivå som året før. Dette til tross for at statens 
overføringer gjennom inntektssystemet ikke er økt nevneverdig. Det foregår en dreining i 
inntektssystemet der folkerike og mer urbane kommuner ser ut til å få mer penger og taperne er 
kommuner som Gildeskål. I dette bildet er det viktig å legge vekt på at Gildeskål kommune fortsatt 
klarer å levere et stabilt tjenestenivå til innbyggerne. 

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. Dette ble første gang gjort ved budsjettfremlegget for 2017 
og erfaringene våre gjør at vi fortsetter med denne praksisen. 

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 den 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. 

For å få fullstendig oversikt i dette er det viktig at leseren også ser dette i sammenheng med 
kommunens øvrig planverk, årsmeldinger, årsberetninger og budsjettdokumenter. De er alle viktige 
bakgrunnsdokumenter i arbeidet med handlingsdelen av kommuneplanen og økonomiplanen. 

Det budsjettet og økonomiplanen som nå foreligger er et resultat av de prioriteringer 
kommunestyret har gjort for økonomiplanperioden 2018-2021 og der vi nå legger frem det andre 
budsjettåret (2019) i tråd med de mål og tiltak kommunestyret har besluttet at vi skal ha i denne 
perioden. 
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1. Gildeskål kommunens spesifikke utfordringer og konsekvenser 
Gildeskål kommune tilhører en gruppe kommuner med høye bundne kostnader per innbygger og 

samtidig høye frie disponible inntekter. Samtidig er kommunen randkommune til en større by som 

fører til at kommunen opplever virkningene av lokal og nasjonal urbaniseringstrend. Statistisk 

Sentralbyrå (SSB) beskriver Gildeskål kommunes utvikling gjennom framskrivning av den 

demografiske utviklingen.  

Aldersgruppe 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

0 år 10 18 17 17 17 17 16 16 16 16 16 

1-5 år 93 89 93 85 85 87 91 91 89 89 88 

6-12 år 164 159 148 155 155 146 137 133 135 138 131 

13-15 år 54 54 61 67 70 71 78 77 66 59 62 

16-19 år 95 96 87 79 76 85 86 94 100 97 101 

20-44 år 548 539 545 544 540 541 534 520 518 515 507 

45-66 år 596 598 598 584 579 558 560 560 555 555 558 

67-79 år 306 312 312 326 329 352 353 348 348 344 330 

80-89 år 102 105 104 104 106 109 104 120 126 133 150 

90 år + 30 31 29 24 27 25 28 28 27 28 25 

Sum 1998 2001 1994 1985 1984 1991 1987 1987 1980 1974 1968 

 

Gildeskål kommune har i flg prognosene fra SSB en negativ folketallsutvikling, vi blir færre innbyggere 

i årene som kommer. I 2027 skal vi være 1974 innbyggere noe som er langt lavere enn vår egen 

samfunnsplan som sier at vi skal være 2250 innbyggere i 2027.  

Går vi inn i dette og studerer detaljene ser vi at i aldersgruppen 20-66 år, den yrkesaktive delen av 

befolkningen, vil vi miste 67 innbyggere frem til 2027. I tillegg til dette mister vi 16 barn i skolepliktig 

alder. Studerer vi dette ytterligere ser vi at det er flest kvinner som flytter. I aldersgruppen over 67 år 

øker befolkningen med 57 mennesker i samme periode. 

Ut ifra disse prognosene vil Gildeskål kommune miste innbygger i yrkesaktiv alder, særlig kvinner og i 

tillegg mister vi skolebarn. Samtidig øker andelen med eldre over 67 år. 

Hva betyr dette demografiske bilde for kommunens planlegging og utvikling i årene fremover. 

Kommunens viktigste oppgaver er å levere tjenester til personer. De største gruppene som mottar 

kommunale tjenester er de eldre gjennom helse –og omsorgstjenester og barn i skolepliktig alder. 

1.1 Helse og omsorgstjenester 
Ut ifra prognosen fra SSB må kommunen i årene fremover bygge opp et betydelig større helse- og 

omsorgstilbud enn vi har i dag. Vi vil ha behov for et variert tilbud med mer volum på hvert trinn i 

helse- og omsorgstrappen, fra de enkle hjemmetjenestene til omfattende sykehjemstilbud. Dette er 

lønnsintensive tjenester som i begrenset grad kan automatiseres. Det betyr at selv med en betydelig 

digitalisert velferdstjeneste vil det allikevel være behov for en stor økning i antall ansatte 

helsearbeidere fra hjemmehjelper til sykepleiere og leger i årene fremover. Det vil også være behov 

for flere institusjonsplasser og omsorgsboliger med heldøgns tjeneste. 
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For kommunen er dette en krevende situasjon. På den ene siden slår urbaniseringen inn også her. 

Helsearbeidere, særlig sykepleiere, ønsker ikke å arbeide i eldreomsorgen, men på store 

helseinstitusjoner som sykehusene og gjerne i byer. Samtidig har vi en sykepleierutdanning som ikke 

har kapasitet til å utdanne nok sykepleiere til det behovet Norge har. Det bør derfor ikke komme som 

en overraskelse på noen om kostnadene for å rekruttere og beholde, særlig sykepleiere, vil stige 

betydelig i årene som kommer. Samtidig vil vi ha betydelige investeringer i nye bygg og 

omsorgsplasser med påfølgende drifts- og vedlikeholdskostnader for disse nye byggene. 

Investeringene vil også påvirke driftsøkonomien, enten i form av mer renter- og avdragskostnader 

ved lånefinansiering eller mindre inntekter fra finansporteføljen ved egenkapitalfinansiering. 

Vi har allikevel grunn til å tro at de som om noen år utgjør gruppen eldre vil være friskere og fysisk i 

bedre form og mer digitalt erfarne enn de som utgjør denne gruppen i dag. Vi tror også at dette vil 

påvirke hva slags tjenester de vil etterspørre og at de kanskje etterspør tjenester som er rimeligere 

enn det vi tilbyr i dag. 

 

1.2 Skole 
Gildeskål kommune har fire skoler. Vår minste skole har 21 elever og vår største skole har 124 elever. 

Vår største skole er allikevel en liten skole. Totalt har vi 210 skolebarn i Gildeskål. Om alle hadde gått 

på samme skole ville dette også vært en liten skole. I aldersgruppen 0-4 år er det 88 barn, hvorav 17 

vil være i skolepliktig alder høsten 2019. Samtidig vet vi fra SSB prognosen at vi skal ha 16 færre barn 

i skolepliktig alder i 2027 enn vi har i 2019. Vi vet også at størst flytting har vi i den yrkesaktive delen 

av befolkningen. Det er denne gruppen som også er foreldre. Så om det er 17 barn som skal begynne 

på skolen høsten 2019 gjenstår å se. Det vi vet er at det er 20 barn som slutter i skolen, idet de går ut 

10 klasse våren 2019. Allerede nå ser vi at neste skoleår vil ha 3 barn mindre enn vi har i år. I 2020 

kan dette bedre seg idet 14 stk slutter og 26 stk begynner, dersom ingen flytter. Året deretter i 2021, 

skal det i flg prognosen slutte og begynne like mange barn. Så går det den gale veien igjen i 2022, idet 

28 barn slutter og bare 15 barn begynner på skolen. Trenden er altså nedadgående totalt i 

økonomiplanperioden. 

Flere av skolene våre har bare ett eller to barn i mange klassetrinn og få barn på de andre trinnene. 

For å løse undervisningsutfordringene er derfor trinnene slått sammen. Flere alderstrinn får felles 

undervisning i samme klasserom med en lærer. Dette gir pedagogiske og sosiale utfordringer for barn 

og lærer og også for foreldrene. Gildeskål kommune har lang erfaring med å organisere 

undervisningen på denne måten, men det er allikevel ikke optimalt. Det er bare nødvendig. 

Gildeskål kommunes utfordringer med denne skoleløsningen er flere. For det første er dette en 

kostnadskrevende modell. En lærer på få elever koster mer per elev enn en lærer på mange elever. 

Det nye normkravet om en lærer per 14 elever vil ikke plage Gildeskål kommune nevneverdig. Vår 

utfordring er det motsatte, vi har ikke nok elever per lærer og slår sammen klassetrinn. 

En annen utfordring er skoletilbudet til de største barna, de som har krav på valgfag. Vi klarer ikke å 

tilby tilfredsstillende valgfagsløsninger, muligheter og forutsigbarhet for barn i denne gruppen. 

Rekruttering av lærere er i tillegg en egen utfordring. Lærere ønsker å arbeide i et fagmiljø der de får 

utviklet seg i den profesjonen de har valgt. En liten grendeskole er ikke særlig attraktiv i så måte. 
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Urbaniseringstrenden slår også inn her og lærerne trekkes til store skoler, med stort fagmiljø i byene. 

Det bør derfor heller ikke her overraske noen om kostnadene for å rekruttere og beholde, kanskje 

særlig faglærere og rektorer, vil stige betydelig i årene som kommer. 

I tillegg til dette må vi dessverre konstatere at våre barn har dårligere karakterer når de går ut av 

grunnskolen enn elvene fra de andre kommunene i Kostragruppe 6 og i landet. Våre barn gjør det 

også dårlig på nasjonale prøver i lesing enn barna fra kommuner i Kostragruppe 6 og i landet. 

 

1.3 Prognosenes konsekvenser 
En konsekvens av disse utviklingstrekkene er at kommunen får mindre penger fra staten. Regjeringen 

benytter samme data som SSB når de beregner skatt og rammetilskudd for kommunene. Allerede nå 

ser vi at utviklingen for frie inntekter ikke gir Gildeskål kommune økning i overføringene de neste 4 

årene. Samtidig er prognosen at pris og lønnsveksten i perioden påfører oss økte kostnader i 

størrelsesorden 20-25 mnok. Man trenger ikke særlig avansert forskning på å forklare at det 

regnestykket ikke går opp. 

Gitt disse utviklingstrekkene vil det for rådmannen være naturlig å foreslå sammenslåing av skoler til 

kanskje en stor skole eller foreslå å samle hele ungdomstrinnet på en skole. Samtidig må 

eldreomsorgen styrkes både med mer bemanning og mer bygningsmasse. Vi ser for oss en 

nedbygging og sentralisering av skolene. Samtidig må det til en betydelig oppbygging av 

eldreomsorgen. Om eldreomsorgen trenger å være så sentralisert er ikke sikkert. Det kan bli større 

institusjoner på flere steder i kommunen. 

Når det gjelder nedleggelse og sentralisering av skoler er dette en lovstyrt og tidkrevende prosess. Vi 

tror derfor at det er lurt å starte forberedelsene allerede i 2019. Vi har sett på noen alternativer som 

vi mener det er verd å utrede. Det vi tenker på her er om det er mulig med dagens teknologi å 

etablere en digital undervisning basert på virtuelle klasserom. Elevene kan sitte på flere steder og 

følge den samme læreren interaktivt, der læreren både har lyd og bildekommunikasjon med de 

elevene som ikke sitter i samme rom som læreren er. Denne løsningen kan begrense behovet for 

transport og løse utfordringene med en eller to elever på et klassetrinn på en skole ved at disse kan 

være digitalt sammen med sine jevnaldrende på en annen skole. Kombinert med å samle de samme 

elvene i noen fag i løpet av uken ser vi for oss en sentralisert skoleløsning der vi også bruker 

desentrale virtuelle klasserom. 

I dette scenariet drøfter ikke rådmannen utfordringene med å være enslig 14 år gammel jente på en 

skole der det er to 13 år gamle gutter og to 12 år gamle gutter før vi kommer til en jente på 11 år i en 

sosial omgangskrets. Alle vil skjønne at dette også er en del av bildet og utfordringene ved små 

skoler. 

 

1.4 Foreløpig konklusjon på demografiske utfordringer 
Det fremtidsbilde og de løsninger rådmannen her tegner vil i det lange løp medføre at kommunens 

selvstendighet ikke lenger er noe poeng og etterhvert ikke lenger er mulig heller. Gitt dette bildet er 

det å søke kommunesammenslåing det alternativet regjeringen ønsker. Dersom kommunen ikke gjør 
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dette selv, tror rådmannen det i fremtiden heller blir snakk om at kommunen blir overtatt av en 

annen kommune en gang, med de begrensede forhandlingsmuligheter det medfører. 

Det viktige politiske spørsmålet blir derfor om det rådmannen her har beskrevet er i samsvar med 

den ønskede politiske løsningen for fremtiden til Gildeskål kommune.  

 

1.5 Alternativ utvikling av kommunen 
Dersom kommunen ønsker en alternativ utvikling er det nødvendig å skaffe seg nye innbyggere i de 

gruppene som flytter, innbyggere i yrkesaktiv alder og barn.  Med den politikken som sittende 

regjering følger så er det ikke lenger aktuelt å øke innbyggertallet ved hjelp av økning i antallet 

flyktninger, slik kommunen har kunnet gjøre tidligere år.  

Når vi studerer flyttemønstre finner vi at en viktig årsak til flytting er muligheten for arbeid. 

Fraflytting skyldes mangel på arbeid og tilflytting skyldes tilgang på arbeid. For å øke muligheten for 

arbeid må kommunen drive betydelig næringsutvikling. I denne sammenhengen anser rådmannen 

det som viktig å prioritere og støtte opp om våre eksisterende bedrifters vekst og samtidig få nye 

virksomheter til å flytte til Gildeskål og etablere seg her. Dette kan være i form av akkvisisjon av en 

hel bedrift eller at en bedrift starter sin nye avdeling i Gildeskål. Slike etableringer kan få folk til 

fortsatt bli i Gildeskål, dempe fraflytting. Samtidig kan det få folk til å søke jobb hos disse bedriftene, 

øke tilflytting. Kommunen må samtidig ha et øye for gründere og oppstartbedrifter. I disse tilfellene 

er det mer snakk om å få folk til å bli enn å flytte hit. Økningen i innbyggere må søke å basere seg på 

flytting internt i Norge og fødsler i Gildeskål. Arbeidsinnvandring fra utlandet er et viktig bidrag til 

utvikling av bedriftene i Gildeskål. Men for kommunen og fremtidig tjenesteyting er det viktig at det 

skjer bosetting av familier med barn, slik at arbeidsinnvandrerne tar skolene og barnehagene våre i 

bruk også. 

I Gildeskål kommune er det dessuten ca 1700 fritidsboliger. Fra sen vår til tidlig høst er befolkningen i 

Gildeskål i snitt fordoblet. Trenden er at fritidsboligene blir mer og mer gjort om til boligstandard og 

mange velger å ha hjemmekontor fra sine fritidsboliger. Uten at det er gjort noen undesøkelse på det 

så kan vi ikke se bort ifra at en del av de som pendler fra Bodø og Meløy (pr 2015 134 personer) har 

fritidsboliger i Gildeskål. Det er grunn til å gjøre en undersøkelse om hva som skal til for å få disse til å 

melde flytting til Gildeskål. Fritidsbefolkningen er en stor ressurs for Gildeskål og etter rådmannens 

syn er dette en mulighet vi har for å få en befolkningsøkning på lik linje med å få etablert 

næringsvirksomheter. Det bør derfor undersøkes hvilke insentiver og tilrettelegging som skal til for å 

rekruttere fast bosetning fra denne gruppen. 

Gildeskål kommune har økonomiske ressurser til å satse på næringsutvikling.  Vi er klar over at man 

ikke lykkes med alle prosjekter man satser penger på. Det må derfor være aksept for at for å lykkes 

med ett prosjekt, så vil mye penger bli brukt på prosjekter som ikke lykkes. Gildeskål kommune har 

vedtatt en strategisk næringsplan. For 2019 er det utarbeidet handlingsplaner for de to områdene 

som det er besluttet å satse på, reiseliv og havbruk. 

Gildeskål har tre selskaper som aktivt kan arbeide med å realisere målene i handlingsplanene. 

Gildeskål Invest AS er et selskap som kan gå inn med penger i alle typer bedrifter. Salten 

Havbrukspark AS er et selskap innen havbruk og som kan utvikle nye produkter og bedrifter.  I 
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samarbeid med Beiarn kommune har vi vårt eget næringsselskap Sjøfossen Næringsutvikling AS 

(SNU). Gildeskål kommune har de verktøyene som skal til for å realisere målene i handlingsplanene 

for næringsutvikling. 

For å lykkes må det skapes en forutsigbarhet i næringsarbeidet. Etter rådmannens syn gjøres dette 

best gjennom en årlig bevilgning til Gildeskål Invest AS og SNU. Dette vil gjøre disse selskapene i 

stand til å knytte til seg ressurser som aktivt og over tid, kan arbeide med å realisere de målene 

Gildeskål kommune har. Vi erkjenner at det er en utfordring knyttet til eierskapet i SNU. Så langt har 

ikke den andre eieren signalisert samme ønske om å utvikle SNU på samme måte som Gildeskål 

kommune vil.  Rådmannen foreslår en overføring til SNU hvert år i økonomiplanperioden. Vi må 

komme nærmere tilbake til hvordan dette i praksis skal gjøres. Aktuelle metoder er prosjektmidler 

med grunnlag i aksjonæravtalen eller som aksjekapital i selskapet. Uavhengig av dette må det sikres 

at penger fra Gildeskål kommune til SNU kun benyttes til aktiviteter og prosjekter i Gildeskål. 

For å være i stand til å realisere konkrete etableringer må kommunen kunne tilby næringsarealer. For 

tiden har kommune begrenset tilgang på næringsarealer utover arealene i Sundsfjorden. Rådmannen 

mener det må erverves næringsarealer i andre delene av kommunen også, som for eksempel på 

Saura/Nygård/Ertenvåg og Inndyr. Dette er områder der kommunen har tilgjengelige boligtomter og 

kapasitet på skoler og barnehager til å ta inn flere barn. 

Dersom kommunen lykkes med næringsarbeidet og får etablert flere arbeidsplasser og flere 

innbyggere vil dette komme i konflikt med å legge ned og sentralisere skoler. I et miljøperspektiv bør 

bolig, skole og arbeid ligge i nærheten av hverandre for å begrense intern transport.  

Uavhengig om kommunen lykkes med næringsarbeidet og velger å opprettholde skolestrukturen 

kommer eldrebølgen.  

1.6 Konklusjon på spesifikke utfordringer og konsekvenser 
Rådmannen mener at kommunen bør søke å motvirke de demografiske utfordringene ved å satse 

betydelig på næringsutvikling. Det vil styrke argumenter om å opprettholde en skolestruktur. 

Kommunen må i tillegg forberede seg på en økt aldrende befolkning og utvikle tjenester og lokaler 

for å møte det behovet denne gruppen vil ha. 

Vi må samtidig forberede oss på at vi ikke klarer å øke innbyggertallet over natten og at kommunens 

økonomiske utvikling blir negativ. Rådmannen mener derfor det vil være viktig å starte en drøfting 

om hvordan fremtidens skole i Gildeskål skal være både når det gjelder kvalitet og hvor mange skoler 

vi skal ha og hvor de skal være. 
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2. Om plandokumentene 
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 2019-2022 

 Økonomiplan 2019-2022 

 Budsjett 2019 

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

systematisk tok 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 2019 er en naturlig konsekvens av prioriterte tiltak. Her føres inntekter og utgifter knyttet til 

de tiltak som er prioritert. 
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2.1 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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2.2 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.



12 
 

2.3 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 

forslag til prioriterte plan- og utviklingsoppgaver i kommunal regi 2018-2022. Tabellen er hentet fra 

sak om Gildeskål kommunes planstrategi 2018-2022 som er oppe til revidering høsten 2018. Endelig 

oversikt settes inn etter at planstrategien er vedtatt. 

Planens navn Forrige 
vedtak 

Behov 2
0
1
8 

2
0
1
9  

2
0
2
0  

2
0
2
1 

Ansvarlig 

LANGSIKTIG (4år og >):        

Kunnskapsgrunnlaget *) 2016 NY X    Ledergruppa 
Kommuneplanens Samfunnsdel 2016 NY X    Arealplanlegger 
Kommuneplanens Arealdel 2016 NY  X   Arealplanlegger 
Handlingsdel med økonomiplan 2017  X X X X Øk.Sjef/ledergruppe 
Helhetlig ROS-Analyse 2013 Revidering X    Beredskapskoordinator 
Plan for oppfølging av 
samfunnsikkerhet og beredskap 

2016 Revidering X    Beredskapskoordinator 

Trafikksikkerhetsplan **) 2016 Revidering  X   Arealplanlegger 

Kommunedelplan for fysisk 
aktivitet og folkehelse 

2016 Handlingsdel rulleres 
Revideres hvert 4 år 

X X X X OK 

Oversiktsdokument for 
folkehelsesituasjon 

2016 Revideres  X   Folkehelsekoordinator/le
dergruppe 

Ruspolitisk plan med 
alkoholpolitisk handlingsplan 

2017 Revideres  X   HO/PS 

Strategisk Næringsplan  Handlingsdel Revideres  X   Rådmann 
Personalpolitisk Handlingsplan  Revideres X    Personal 

Arkivplan 2015 Rulleres ved behov     PS 
IKT Plan 2016 Årlig rullering av 

tiltaksdel 
X X X X IKT 

KORTSIKTIG (<4år):        
Beredskapsplan for kommunal 
kriseledelse 

2017 Revidering  X X X X Beredskapskoordinator 

Plan for helsemessig og sosial 
beredskap 

2017 Revideres X X X X HO 

Smittevernplan inkl. 
tuberkulosekontrollprogram 

2015   X   HO 

Beredskapsplaner skoler 2018  X X X X OK 
Beredskapsplan vannforsyning 2017 Revidering  X   Teknisk 
Boligpolitisk plan 2016 Revisjon Handlingsdel  X  X HO/Teknisk 
Vedlikeholdsplan for tekniske 
bygg og kommunale anlegg 

 NY  X    Teknisk 

Overordnet ernæringsplan 2016    X  HO 
Kompetanseplan 2014   X   Personal 
Reguleringsplaner i kommunal 
regi 

       

Nygårdsjøen/ertenvåg havn **) 1991 Revidering X    Arealplanlegger 
Stabbursvingen 
**) 

2007 Revidering  X   Arealplanlegger 

Inndyr Sentrum/havna 1997   X   Arealplanlegger 
Sørarnøy Sentrum 1985 Revidering    X Arealplanlegger 
Storsteinan **)  NY   X  Arealplanlegger 
Sundsfjorddalen  NY X    Arealplanlegger 
Saura  NY  X    

*) 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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2.4 Organisering av arbeidet og prinsipper som er lagt til grunn 
Arbeidet med årsbudsjett 2019, handlingsdel og økonomiplan 2019-2022 er omfattende. 

Rådmannens ledergruppe bestående av rådmannen, kommunalsjef pleie og omsorg, kommunalsjef 

oppvekst og kultur, kommunalsjef teknisk og kommunalsjef økonomi og administrasjon, har alle hatt 

ansvar og 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. 

Hovedprioriteringene og retningen i budsjettet er utarbeidet i samråd også med virksomhetslederne. 

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

kvalitet. 

I arbeidet med budsjett 2019 er det tatt utgangspunkt i konsekvensjustert budsjett for 2018 (som 

består av opprinnelig budsjett 2018 med de endringene som er vedtatt i løpet av året) og tatt høyde 

for de momentene som ble vedtatt for 2019 i økonomiplanen 2018-2021. 

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 2019 og økonomiplan 2019-2022 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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3. Kommuneplanens mål og sentrale føringer for handlingsdel og 

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

Kommuneplanens Samfunnsdel (vedtatt mars 2016), er det utformet mål og strategier som det 

legges spesielt vekt på i budsjett og økonomiplan 2019-2022. Temaområdene er gjennomgående i 

hele den kommunale driften. For denne perioden legges det opp til en videreføring av de mål og 

strategier som ble presentert ved 2018 budsjettet. 

 

3.1 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.) 

 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 

 Etablere frivilligsentral 
 
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 2019. Gildeskål kommune skal rekruttere flere lærere med riktig kompetanse via 

egne rekrutteringstiltak. 
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 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. 

 
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: 

 Fortsatt drift av ungdomsklubb, 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 

 Anskaffe og tilby tilstrekkelig/tilrettelagt næringsareal 

 Styrke 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.  

 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 og redusere sykefraværet til 5 % i 2022. 

 Inkludere og vektlegge folkehelse i planverk, tjenesteproduksjon og utviklingsarbeid. 
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3.2 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. 8. oktober la regjeringen frem sitt forslag til 

statsbudsjett for 2019.  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 2019 

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). 

I statsbudsjettet for 2019 legges det opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på 2,6 

mrd. Kroner sammenlignet med nivået i revidert nasjonalbudsjett 2018. For inneværende år er 

imidlertid skatteinntektene oppjustert med 2,4 mrd. Kroner. Oppjusteringen har sammenheng med 

ekstraordinært store uttak av utbytter som trolig skyldes tilpasninger til skattereformen. Veksten i 

frie inntekter i 2019 målt fra inntektsnivået i 2018 uten merskattevekst, anslås til 0,7 %. Den faktiske 

realveksten i frie inntekter fra 2018 til 2019 er anslått til 0,0 %. 

Den samlede pris- og kostnadsveksten (kommunal deflator) anslås til 2,8 prosent for 2019.  

I statsbudsjettet opplyses det at Kommunal- og moderniseringsdepartementet på nyåret 2019 skal 

nedsette et offentlig utvalg for å gjennomgå inntektssystemet for kommunene. 

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

2019. På neste side vises Gildeskål kommunes del av kommunesektorens frie inntekter. Beløpene er 

lagt inn i budsjett og økonomiplan. 
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(år 2019-prisnivå i perioden 2019-2022)         PROGNOSE 

1000 kr     2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)                46 175             47 348             48 211             49 246             49 442           49 516           49 521  

Utgiftsutjevningen                33 580             31 475             31 052             32 634             32 697           32 719           32 721  

Overgangsordning - INGAR                    -117               1 729               1 612                  188                     -                     -                     -    

Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg)                   232                  257                  253                  284                  284                284                284  

Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen (skjønn i 2017)                      -                       -                       -          

Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester                      -                       -                       -                       -                       -                     -                     -    

Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker                        -                       -                       -                       -                       -                     -                     -    

Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd                  3 402               3 494               3 461               3 512               3 512             3 512             3 512  

Storbytilskudd                        -                       -                       -                       -                       -                     -                     -    

Småkommunetillegg                  5 475               5 543               5 543               5 698               5 698             5 698             5 698  

Distriktstilskudd Sør-Norge                        -                       -                       -                       -                       -                     -                     -    

Regionsentertilskudd                          -                       -                       -                       -                     -                     -    

Veksttilskudd                         -                       -                       -                       -                       -                     -                     -    

Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.                     765                  646                     -                       -                       -                     -                     -    

  herav gradvis bortfall av diff.arbeidsgiveravgift                 

Skjønn - tap endringer av inntektssytemet 2011                   100              

Kompensasjon Samhandlingsreformen                   

Ekstra skjønn tildelt av KMD inkl. ufrivillig alene 

kommuner, infrastruktur og bosetting enslig 

mindreårige 

                       -                       -                       -                       -          

Budsjettvedtak 2018 Stortinget - endringer ekskl skjønn                           7          

Budsjettvedtak 2018 Stortinget-skjønn overgangsordning sammenslåing                        -            

RNB 2018 - endringer i rammetilskudd                             5          

Endringer saldert budsjett 2014 - 2017                     402                 -159            

RNB 2012-2017, samt Dok8:135 S (2014-15)                      -                    104            

Sum rammetilsk uten inntektsutj                90 015             90 438             90 144             91 563             91 633           91 730           91 736  

Netto inntektsutjevning                  5 263               7 717               7 773               7 966               7 966             7 966             7 966  

Sum rammetilskudd                95 278             98 155             97 917             99 529             99 599           99 696           99 702  

Rammetilskudd - endring i %                      0,6                   3,0                  -0,2                   1,6                   0,1                 0,1                 0,0  

Skatt på formue og inntekt     50 208 49 108 49 259 50 065 50 065 50 065 50 065 

Skatteinntekter - endring i %                    17,8                -2,19                 0,31                 1,64                     -                     -                     -    

Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)              145 486           147 263           147 200           149 600           149 700         149 800         149 800  
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Innbyggertilskudd blir først fordelt med likt beløp pr innbygger. Dette beløpet er 24 710 i 2019 

(23 726 i 2018). Det er innbyggertallet pr 1.7.2018 som blir bruk i beregningen. For Gildeskål 

kommune utgjør dette 24 710 kroner x 1 993 innbyggere = 49 246 000 (48 211 000 i 2018). 

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 1,3049 i 2019 (1,2956 i 2018). Landsgjennomsnittet er 1. Det betyr at Gildeskål kommune blir 

kompensert med tilsammen 31,7 mnok i 2019 (30,1 mnok i 2018) for høyt utgiftsbehov. 

Enkelte kommuner har elever i statlige og private grunnskoler. Disse elevene har ikke kommunene 

utgifter for. Trekkordningen for statlige og private skoler medfører at kommuner med elever i 

statlige og private skoler trekkes et gitt beløp per elev for de elevene kommunene ikke yter 

grunnskoletjenester til. Summen av trekk fra kommuner med elever i statlige og private skoler 

fordeles ut igjen til alle landets kommuner etter kommunenes andel av beregnet utgiftsbehov 

(kostnadsnøkkelen). Gildeskål kommune får 1,055 mnok etter kostnadsnøkkelen og kr 191 000 i trekk 

i 2019 for elever i statlige og private skoler. Etter dette får kommunen kr 864 000. 

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 2018 til 2019 er 568 kroner pr innbygger (-561 fra 2017-

2018), og kommunen får derfor 148 kroner per innbygger (865 kr i 2018) gjennom 

inntektsgarantiordningen. Alle kommuner er med på å finansiere inntektsgarantiordningen og blir 

trukket et lik beløp per innbygger i innbyggertilskuddet. For 2019 er trekket -53 kroner. For Gildeskål 

kommune utgjør inntektsgarantiordningen 95 kr x 1993 innbyggere = 188 000 kr. 

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

fordeling. For 2019 gjelder det helsestasjon og skolehelsetjenesten. Midlene er fordelt til 

kommunen basert på innbyggertallet i alderen 0-19 år. For Gildeskål kommune utgjør det kr 284 000 

i 2019. 

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 9,21 mnok i 2019 (9,004 mnok i 2018) for Gildeskål kommune. 

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 2019. Gildeskål 

kommune ble ikke kompensert i første tildeling. 
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Skatteinntektene er for Gildeskål kommune anslått til 58 mnok i 2019 (57,2 mnok i 2018), inkludert 

inntektsutjevning. Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2019 før i januar 2020, er 

det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2019 vil være. I anslaget er det tatt 

utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2017. For den enkelte kommune er skatteanslaget for 

2019 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 2017. Etter hvert som skattetallene 

foreligger omfordeles skatteinntekter mellom kommunene, for å utjevne forskjeller i skatteinntekter 

mellom kommunene.  
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4. 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. 

4.1 Utvalgte nøkkeltall sammenlignet med KOSTRA gruppe 6 og Nordland 
 

KOSTRA gruppe 6 er en samling av 58 små sammenlignbare kommuner med høye bundne kostnader 

pr innbygger og høye frie disponible inntekter.  

 

Nedenfor vises utvalgte nøkkeltall sammenlignet med KOSTRA gruppe 6 og Nordland i 2017. 

Utvalgte nøkkeltall 2017      
Gildeskål                  

KOSTRA 
gruppe 6 

    
Nordland                  

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 
(prosent) 

                    
6  

                             
3  

                    
2  

Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter 
(prosent) 

 
61  

                          
28  

                  
42  

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto 
driftsinntekter (prosent) 

                  
99  

                          
84  

                
101  

Frie inntekter per innbygger (kr)       73 780     75 145      57 945  

Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, 
f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager 
(kr) 

                   
 

60  

                           
 

68  

                   
 

62  

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn 
(prosent) 58,3 72,1 66,7 

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 
8.trinn (prosent) 69,2 66,1 65,2 

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) 38,7 40,9 41,3 

Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt 
norskopplæring (antall) 

                  
87  

                          
68  

                  
51  

Årstimer til spesialundervisning per elev med 
spesialundervisning (antall) 

                
169  

                        
168  

                
151  

Elever i kommunale og private grunnskoler som får 
spesialundervisning (prosent) 

                  
11  

                          
10  

                  
10  

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i 
prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) 

                  
22  

                          
21  

                  
22  

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), 
per innbygger 6-15 år (kr) 

  
 188 528  

  
 171 425  

  
 123 836  

Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. 
innb. 18-66 år (kr) 

                
557  

                        
283  

                
429  
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Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0-
22 år (kr) 

        
 9 863  

                  
13 229  

             
8 969  

Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet 
(funksjon 252) (kr) 

     
468 667  

                
456 683  

        
349 889  

Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per 
innbygger (kr) 

          
 42 438  

                  
45 551  

           
31 112  

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)           551          545           398  

Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester 
(prosent) 

                  
43  

                          
38  

                  
34  

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)             37             39             48  

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem 
(prosent) 

                  
16  

                          
17  

                  
14  

Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)        4 019       3 740        3 542  

Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av 
kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) 

                    
5  

                             
6  

                    
5  

 

 

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 KOSTRA gruppe 6 og 

landsnittet forøvrig. Veksten i Gildeskål kommunes lånegjeld er mindre enn gjennomsnittet i KOSTRA 

gruppe 6 og landssnittet i perioden. 

 

 

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. 
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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. 

 

 

 

4.2 Befolkning/bosetting og boliger 
Følgende innbyggertall er lagt til grunn ved beregning av frie inntekter i økonomiplanperioden  

Aldersgruppe 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

0 år 10 18 17 17 17 17 16 16 16 16 16 

1-5 år 93 89 93 85 85 87 91 91 89 89 88 

6-12 år 164 159 148 155 155 146 137 133 135 138 131 

13-15 år 54 54 61 67 70 71 78 77 66 59 62 

16-19 år 95 96 87 79 76 85 86 94 100 97 101 

20-44 år 548 539 545 544 540 541 534 520 518 515 507 

45-66 år 596 598 598 584 579 558 560 560 555 555 558 

67-79 år 306 312 312 326 329 352 353 348 348 344 330 

80-89 år 102 105 104 104 106 109 104 120 126 133 150 

90 år + 30 31 29 24 27 25 28 28 27 28 25 

Sum 1998 2001 1994 1985 1984 1991 1987 1987 1980 1974 1968 

 

Iflg fremlagte prognoser fra SSB vil Gildeskål oppleve en negativ utvikling i folketall de neste årene, 

fra 1998 innbyggere i 2018 til 1968 i 2028. Det er tatt høyde for middels utvikling i fruktbarhet, 

levealder, innenlandsk flytting og innvandring i framskrivningene. I kommuneplanen for 2015-2027 er 

det satt en overordnet målsetting om et innbyggertall på 2250 i 2027.  
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Kommunen har hatt en situasjon med mangel på boliger. Det er bygget seks småhus på Våg i 2017 og 

tre firemannsboliger i 2018. To på Inndyr og en på Nygårdsjøen. Den siste er innflyttingsklar i 

begynnelsen av 2019.  

 

Det etterspørres fortsatt boligtomter, først og fremst byggeklare tomter lokalisert til kommunens 

tettsteder, særlig på Inndyr. 

 

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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4.3 Verdiskapning og næringsutvikling 
 

Sysselsetting 

Sysselsatte per 4. kvartal 2017, med arbeidssted Gildeskål, fordelt på næring (SSB)* 

 
* SSB opplyser at 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 266 av 937 yrkesaktive med bosted Gildeskål i 2017 (271 av 928 yrkesaktive 

med bosted Gildeskål i 2016) og en relativt stor andel personer mellom 20-44 år kan tyde på at det er 

behov for flere nye og attraktive arbeidsplasser i kommunen.  
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4.4 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 – 2017, Gildeskål kommune (kommunens egen statistikk) 

 
 
Det har vært en positiv utvikling siden toppåret 2011, men vi er nå tilbake til 2011-nivå. I 2018 er det 

gjennomført trening av lederne for å gjøre dem bedre i stand til å jobbe systematisk med 

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

 

Arbeidsmiljøutvalget har vedtatt at sykefraværet skal være kommet ned til 5 % i 2022. Det er satt i 

gang et systematisk arbeid for å nå dette målet. 

 

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.   

 

4.5 Folkehelseprofil 
Gildeskål kommune sin folkehelseprofil utgitt av Folkehelseinstituttet er et bidrag til å skaffe oversikt 

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

Statistikken er hentet fra Kommunehelsas statistikkbank per 2018, hvorav de fleste tall er hentet fra 

2014-2016 og Ungdata-undersøkelsen i 2015. 

I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkelfunn i kommunen og fylket med landsnivået. En 

«grønn» verdi betyr at kommunen ligger bedre an enn landet som en helhet, likevel kan det tilsvare 

en viktig folkehelseutfordring for kommunen, da landsnivået ikke nødvendigvis representerer et 

ønsket nivå. 

 

0,0 %

2,0 %

4,0 %

6,0 %

8,0 %

10,0 %

12,0 %

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sykefravær



 

27 
 

 

Tabell: hentet fra www.fhi.no/folkehelseprofiler 

Våre utfordringer  

Vi ser av årets folkehelseprofil at flere sentrale utfordringer som kommunene står ovenfor gjelder de 

unge. I teksten vil barn og unge, med mindre annet er spesifisert, omhandle aldersgruppen 0-17 år. 

Over halvparten av barna i 5.klasse opplever lav mestringsgrad når det gjelder lesing og regning. 

Tallene er hentet fra skoleåret 2014/2015-2016/2017 og har økt med hhv. 16% og 10% fra forrige 

måling. På sikt kan dette bidra til en høyere andel frafall fra videregående skole, enn hva kommunen 

allerede står ovenfor. Allerede nå opplever kommunen et frafall på 30% i forhold til landet som har 

et frafall på 22%.  

I følge kommunehelsas statistikkbank har Gildeskål kommune en høy andel ungdom (målt blant 10. 

klassinger i skoleåret 2013/2014-2017/2018) som opplever mobbing. Dette er høyt i forhold til resten 

av landet. Andelen ungdom og unge voksne (15-29 år) som sliter med psykiske lidelser skiller seg ikke 

vesentlig fra landsnivået (Gildeskål 162 per 1000 mot Norge 152 per 1000), men tiltak rettet mot 

denne gruppen vil i tiden fremover være viktig.  
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Kommunen må sikte mot å videreføre bruken av nærmiljøet som arena for fysisk aktivitet blant barn 

og unge, spesielt med tanke på at andelen ungdom som er lite fysisk aktive er vesentlig dårligere enn 

landet som en helhet (Gildeskål 30% mot Norge 13%). Tallene baserer seg på de som rapporterer at 

de blir svett og andpusten mindre enn én gang i uken. Arbeid helsefremmende inn mot denne 

gruppen er viktig for kommunen ettersom de unge er kommunens fremtid. Tidlig innsats og 

synliggjøring av muligheter blir dermed sentralt for å legge grunnlag for gode levevaner senere i livet.  

Dagsenter for eldre og opprettelse av frivilligsentral kan bidra til å sikre den sosiale helsen til 

innbyggerne i kommunen, noe som på sikt kan redusere andelen ensomme. På den positive siden 

opplever 9 av 10 ungdommer i kommunen at de har en fortrolig venn, noe som er litt høyere enn 

fylkesnivået (Nordland 88,6% mot Gildeskål 91,8%). Sosiale og aktive møteplasser for barn og unge, 

så vel som eldre, er et viktig tiltak for å sikre at innbyggerne i Gildeskål opplever stolthet og 

tilhørighet, samt at kommunen er et godt sted å bo og leve i. 

Blant annet vil en frivilligsentral være viktig for kommunen ikke bare for å redusere andelen 

ensomme eldre og være behjelpelig til å utføre oppgaver som for noen kan være utfordrende å 

gjennomføre, men det vil også være et tiltak inn mot å redusere sosiale ulikheter i kommunen og 

sikre aktive og sosiale ungdom. All tjenestevirksomhet bør dermed inkludere og vektlegge folkehelse 

i sine planverk, og videreføre fokuset på folkehelse i tjenesteproduksjon og utviklingsarbeidet.  

Folkehelse er så mye mer enn summen av den enkeltes helsetilstand og omfavner alle de forhold 

som påvirker helsetilstanden, blant annet økonomiske, fysiske, psykiske og miljømessige forhold. 

For at kommunen skal kunne gjennomføre et vellykket folkehelsearbeid ser vi at dette må gjøres 

sammen med innbyggerne, lokalt næringsliv, organisasjonsliv og andre offentlige aktører. Samarbeid 

på tvers av sektorer og instanser, så vel som innbyggerne sees som viktig for at kommunen skal få 

gode resultater. Samtidig ser man behovet for å gjennomføre en ny Ungdata-undersøkelse, da det 

nærmer seg fire år siden forrige undersøkelse og man ser på de undersøkelser gjort blant studenter 

siste året at det er en økt andel unge mennesker som opplever psykisk mobbing og ensomhet. Dette 

ønsker vi å gjennomføre i første halvdel av 2019.  

Tanken om at vi sammen får til mer enn hva kommunen klarer alene, setter krav til gode samspill 

med innbyggerne og de aktørene som ønsker å bidra til samfunnsutviklingen. Dette ønskede 

samarbeidet bygges på frivillighet og likeverdighet, noe som er viktig for at kommunen skal kunne 

videreføre blant annet ungdomsklubb og frisklivssentral, men også opprette en egen frivilligsentral. 

Kommunen ønsker i dette perspektivet å være en aktiv støttespiller og veileder for at tanken om 

stolte innbyggere med god tilhørighet i Gildeskål skal realiseres.  

Kommunen har som overordnet mål å legge til rette for gode levevilkår for alle aldersgrupper med 

særlig fokus på folkehelsearbeid, spesielt blant de unge. Dette legger grunnlaget for hvorfor 

videreføring og oppretting av sosiale møteplasser er viktig for kommunen.  

Vi ser at viktige tiltak for kommunen vil være er å opprettholde ungdomsklubber og frisklivssentral, i 

tillegg til å opprette en egen frivilligsentral.  
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5. Økonomiplan 2019-2022 
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 2019 bli 

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

5.1 Budsjett 2019 
Budsjett 2019 for Gildeskål kommune er en detaljering av første året i økonomiplan 2019 -2022.   

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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5.1.1 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 2019 sammenlignet med 2018. Endringer av 

betydning kommenteres under. 

Inntekter Budsjett 2018 Budsjett 2019 Endring i kr Endring i % 

Brukerbetalinger  8 967 752   8 894 364   -73 388  -0,82 % 

Andre salgs- og leieinntekter  27 698 608   28 641 641   943 033  3,40 % 

Overføringer med krav til motytelse 
(refusjoner) 

 19 670 917   18 057 000   -1 613 917  -8,20 % 

Rammetilskudd  96 139 000   99 529 000   3 390 000  3,53 % 

Andre statlige overføringer  9 322 000   10 076 507   754 507  8,09 % 

Skatt på inntekt og formue  47 231 000   46 065 000   -1 166 000  -2,47 % 

Eiendomsskatt  14 795 011   15 795 011   1 000 000  6,76 % 

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

SUM DRIFTSINNTEKTER   229 924 288   233 158 558   2 170 133  1,63 % 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  900 000   520 000   -380 000  -42,22 % 

Gevinst på finansielle instrumenter  12 500 000   12 500 000   -    0,00 % 

Mottatte avdrag på utlån  100 000   100 000   -    0,00 % 

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER  13 500 000   13 120 000   -380 000  -2,81 % 

Bruk av disposisjonsfond  12 126 494   13 984 793  1 858 299  15,32 % 

Bruk av bundne fond  2 450 858   4 208 233   1 757 375  71,70 % 

SUM BRUK AV AVSETNINGER   14 577 352  18 193 026   3 615 674  24,80 % 

 

Andre salgs og leieinntekter 

Andre salgs og leieinntekter har økt med i underkant av 1 mnok. Det er i hovedsak husleieinntekter 

som følge nye utleieenheter og små prisøkning på kommunens gebyrbelagte tjenester. Prisene på 

kommunens tjenester står i prisregulativet.  

Overføringer med krav til motytelse 

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

kommune, fylkeskommune. Det er budsjettert med 1,6 mnok mindre i 2019 enn 2018. Det er i 

hovedsak refusjon fra staten til flyktningetjenesten som er redusert med 1 mnok. Det er også 

budsjettert med 0,6 mnok mindre i momsrefusjon som må ses i sammenheng med at det er også er 

budsjettert med 0,6 mnok mindre i momsutgifter. 

Andre statlige overføringer 

Andre statlige overføringer er økt med 0,7 mnok. Det er utbetaling fra havbruksfondet som er varslet 

at vil bli 3,4 mnok. Statlige overføringer til flyktningetjenesten er redusert med 3, 0 mnok. I tillegg er 

det budsjettert med flere små statlige overføringer som alltid kommer i løpet av året. 
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Skatt og rammetilskudd 

Det er budsjettert med en økning på totalt 2,2 mnok i skatt og rammetilskudd. 

Skatt og rammetilskudd R 2016 R 2017 B 2018 B 2019 

Skatt 50,4 49,0 51,2 50,0 

Rammetilskudd 95,8 98,3 96,1 99,5 

Sum frie inntekter 146,2 147,3 147,3 149,5 
*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 3.2 side 17-20.  

 

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. Fra 2013-2017 gikk 

hele beløpet til drift, og det er også nødvendig for 2019 og de øvrige årene i økonomiplanen. 

Det er budsjettert med en økning i eiendomsskatt på 1 mnok i forhold til 2018. Fordelingen mellom 

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

Eiendomsskatt Sats Budsjett 2018 Budsjett 2019 

Næringseiendommer 7,0 ‰ 7,7 7,7 

Bolig og fritidseiendommer 4,6 ‰ 7,1 8,1 

Sum  14,8 15,8 
 

Eiendomsskatt på boliger og fritidshus 

Økningen på 1 mnok skyldes at takstene kontorjusteres i tråd med kommunestyrets vedtak fra 

12.10.2017 sak 46/17. Økte inntekter som følge av kontorjusteringen skal brukes til å finansiere 

arbeidet med ny allmenn taksering som skal gjennomføres i 2019 med virkning fra 2020. Det er 

imidlertid blitt foreslått nye endringer i eiendomsskatteloven med virking fra 2020 som kan påvirke 

dette arbeidet. Regjeringens forslag til statsbudsjett er foreløpig ikke behandlet i Stortinget. 

Regjeringen har i statsbudsjett for 2019 foreslått at det skal være obligatorisk å benytte 

skatteetatens formuesgrunnlag som markedsverdi for boliger og at det skal være en obligatorisk 

reduksjonsfaktor på 30 % før eiendomsskatten beregnes. Det betyr at ny allmenn taksering av boliger 

ved bruk av egne takstmenn ikke er nødvendig. For fritidsboliger må vi fortsatt taksere selv på 

sammen måte som ved sist allmenn taksering.  

Da kommunen har gamle takster fra 2009 er det grunn til å tro at å bruke skatteetatens 

formuesgrunnlaget – med fratrekk på 30 % - vil gi et høyere grunnlag for beregning av eiendomsskatt 

enn det vi har i dag. Et høyere grunnlag gjør at man kan senke satsen eller øke bunnfradraget for å få 

lik eiendomsskatt i kroner som vi har med dagens takster. I løpet av vinteren 2018/2019 og 

sommeren 2019 vil det gjennomføres et prosjekt for å få på plass nye takster i kommunen. 
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Regjeringen har også i statsbudsjett for 2019 foreslått at maksimal eiendomsskatt på bolig og 

fritidshus skal senkes fra 7 ‰ til 5 ‰. I Gildeskål kommune har vi 4,6 ‰ og blir derfor ikke berørt 

direkte av dette forslaget annet enn at mulighetsrommet innstrammes. 

Eiendomsskatt på næringseiendommer 

I statsbudsjettet for 2019 er det også varslet ytterligere økning av grunnrenteskattesatsen fra 35,7 % 

til 37 %. 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.  

Endringer i eiendomsskatteloven som ble vedtatt i 2017 innebærer at produksjonsutstyr og 

installasjoner skal være fritatt for eiendomsskatt. Fritaket innfases gradvis med 1/7 reduksjon i 

eiendomsskatten årlig fra og med 2019 til den er fult ut implementert i 2025. Stortinget har vedtatt 

at kommunene skal få tilnærmet full kompensasjon for inntektsbortfallet. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet vil kartlegge de kommunevise utslagene lovendringen gir etter at 

eiendomsskatten for 2019 er skrevet ut, og kompensasjonsmidlene vil bli fordelt i 2019. 

Eiendomsskatten på næringseiendommer holdes for 2019 likt nivået i budsjett 2018. Det skyldes at 

det for 2018 var litt for lavt budsjettert. Etter taksering av næringseiendommer med 

produksjonsutstyr og installasjoner blir gjennomført vil vi vite mer om omfanget av denne endringen. 

 

Renteinntekter og gevinst finansielle instrumenter 

Det er budsjettert med 0,38 mnok mindre i renteinntekter i 2019. Det skyldes replassering av 

obligasjon i Gildeskål sparebank på 10 mnok. Renteinntektene på denne plasseringen har inntil 

høsten 2018 gått som renteinntekt i driften. Midlene er nå plassert i Nordea og vil heretter 

rapporteres som avkastning sammen med øvrig finansportefølje. 

Det er budsjettert med en avkastning på finansporteføljen på 12,5 mnok, som er likt nivået i 2018. 

Det tilsvarer 4,8 % av en portefølje på 262 mnok. Det står mer om finansforvaltningen i kap. 5.4, side 

42-43. 

 

Bruk av disposisjonsfond  

Budsjettert bruk av disposisjonsfond er 13,9 mnok som tilsvarer 1,8 mnok mer enn i 2018. Det er 7,6 

mnok for å dekke halvparten av renter og avdrag, ressurskrevende bruker i annen kommune på 3,5 

mnok, 50 % stilling som skal jobbe med frivillighetssentral 0,3 mnok og 1 mnok til omstilling i 

administrasjonen. I tillegg er det 0,1 mnok til å finansiere utgiftene til valg og 1 mnok til 

rekrutteringstiltak. 

Gildeskål kommune har vedtatt at bruk av disposisjonsfond skal være knyttet til engangsutgifter. 

Dette fordi kommunens «sparepenger» ikke skal bindes opp over år til daglig drift. Tiltakene som i 

2019 finansieres ved bruk av disposisjonsfond er delvis fast og delvis engangsutgifter. Hvis det 

pågående arbeidet ikke lykkes må tiltakene i framtiden innarbeides i rammene og dermed finansieres 

det av løpende inntekter for mer forutsigbar drift. 
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Med dagens drift vil alle nye tiltak øke risikoen med tanke på fondsbruk og avkastning. Slik vi 

budsjetterer nå bygges fondet ned i 2019, men øke ri øvrige år i økonomiplanperioden. 

Bruk av bundne fond 

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

underskudd på selvkosttjenesten Vann og septik som gjør at vi må finansiere det med tidligere 

avsatte midler på selvkostfondet Vann og septik som har en regel som sier at fondene skal brukes 

innen 5 år. I tillegg er det budsjettert bruk av fond til aktiviteter som dagaktivitet demente og 

næringsutvikling. 

 

5.1.2 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 2019 

sammenlignet med 2018. Endringer av betydning kommenteres under. 

Utgifter Budsjett 2018 Budsjett 2019 Endring i kr  Endring i % 

Lønnsutgifter 133 411 445 135 581 558 2 170 113 1,63 % 

Sosiale utgifter 25 601 077 26 369 096 768 019 3,00 % 

Kjøp av varer og tjenester som 
inngår i kommunal tj. produksjon 

35 250 347 34 481 691 -768 656 -2,18 % 

Kjøp av varer og tjenester som 
erstatter kommunal tj. produksjon 

14 746 610 15 203 422 456 812 3,10 % 

Overføringer 19 762 661 19 071 496 -691 165 -3,50 % 

Fordelte utgifter 0 0 0 0,00 % 

SUM DRIFTSUTGIFTER  228 772 140 230 707 263 1 935 123 0,85 % 

Renteutgifter, provisjoner og 
andre finansutgifter 

5 835 000 6 053 500 218 500 3,74 % 

Avdrag på lån 8 599 500 9 417 760 818 260 9,52 % 

Utlån 100 000 100 000 0 0,00 % 

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER  14 534 500 15 571 260 1 036 760 7,13 % 

Overført til investeringsregnskapet 4 200 000 4 200 000 0 0,00 % 

Avsetninger til disposisjonsfond 8 300 000 11 700 000 3 400 000 40,96 % 

Avsetninger til bundne fond 2 195 000 2 293 026 98 026 4,47 % 

SUM AVSETNINGER  14 695 000 18 193 026 3 498 026 23,80 % 

 

 

Lønnsutgifter 

Lønnsutgiftene er økt med 3 mnok sammenlignet med 2018. Sentralt og lokalt lønnsoppgjør og 

ansiennitetsopprykk i 2018 som får virkning for 2019 er innarbeidet. Det er tatt inn en ny stilling i 

administrasjonen som skal være plassert i rådmannen stab. I tillegg er det lagt inn 50 % stilling som 

skal administrere frivillighetssentral.  
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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 2019: 

 KLP fellesordningen  15,55 % (15,95 % i 2018) av brutto lønnsutgift 

 KLP sykepleierordningen 13,93 % (13.86 % i 2018) av brutto lønnsutgift 

 SPK    12,17 % (11,00 % i 2018) av brutto lønnsutgift 

For Gildeskål kommune utgjør pensjonsutgifter tilsammen 18,7 mnok (18,1 mnok i 2018). 

Arbeidsgiveravgift: Arbeidsgiveravgiften holdes konstant og er på 5,1 % i 2018. For Gildeskål 

kommune utgjør dette en arbeidsgiveravgift på tilsammen 7,7 mnok (7,5 mnok i 2018).  

Kjøp av varer og tjenester som inngår kommunal tjenesteproduksjon 

Utgiftene er redusert med 0,7 mnok. Det er i hovedsak vintervedlikehold som er redusert med 0,3 

mnok og leie av lokaler er redusert da noen leiekontrakter på leiligheter for videre utleie er sagt opp. 

 

Overføringer 

Utgiftene er redusert med 0,7 mnok. Det skyldes at momsutgiftene er redusert med 0,6 mnok som 

må sees i sammenheng med momsrefusjon som er tatt ned med samme beløp. Tilskudd til 

melkekvote på 0,45 mnok var et engangstiltak i 2018 og er derfor tatt ut i 2019. Utgifter til 

lønnsoppgjør er økt med 0,5 mnok til 2,5 mnok, som følge av at det trolig blir lokale forhandlinger i 

alle kapitlene i 2019. 

Renter og avdrag 

Opptak av nytt lån i 2018 og 2019 til investeringer gjør at rente og avdragsutgiftene øker med 

tilsammen 1 mnok. Tilsammen er det budsjettert med 15,5 mnok i renter og avdrag. Låneopptakene 

er i stor grad knyttet til nye boliger som skal leies ut. Dette gir økte leieinntekter som forsvarer rente 

og avdragsutgiftene.  

 

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 2019 er nå, brukes det 7,6 mnok av 

disposisjonsfondet for å finansiere renter og avdragsutgiftene. 

 

Overført til investeringsregnskapet 

Det overføres 4,2 mnok til investeringsregnskapet for avsetning til ubundet kapitalfond. Det er 

avkastning på finanskapitalen som avsettes med 1/3 jfr. kommunestyrets vedtak 12.10.2017 sak 

43/17.  Resterende 2/3 avsettes disposisjonsfond. 

 

Avsetninger til disposisjonsfond 

Det avsettes 11,7 mnok til disposisjonsfond. Det er avkasting på finanskapitalen som avsettes med 

2/3 jfr. kommunestyrets vedtak 12.10.2017 sak 43/17. Resterende 1/3 overføres til 

investeringsregnskapet for avsetning til ubundet kapitalfond. I tillegg avsettes det 3,4 mnok til 

disposisjonsfond som er hele utbetalingen fra Havbruksfondet som Fiskeridirektoratet har varslet at 
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vil komme i 2019. Utviklingen på disposisjonsfondet i økonomiplanperioden skisseres i kapittel 5.3, s 

41-42.  

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 2019 er det lagt opp til en bruk av fondet på 2,2 mnok 

som i hovedsak overføres til Sjøfossen næringsutvikling AS (SNU). I tillegg er det for 2019 avsatt 0,1 

mnok til bundet selvkostfond Avløp da vi går med et planlagt overskudd på tjenesten. 
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5.2 Driftsrammer 
Sektordiagrammet viser utgiftsfordelingen mellom sektorene i kommunen i 2019. 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 2019 

i de forskjellige hovedansvarsområdene er forklart i korthet under: 

HA 1 Politisk virksomhet 

Det er ikke gjort store endinger innenfor HA 1 politisk virksomhet. Utgifter til valg på 0,1 mnok er lagt 

inn finansiert av disposisjonsfondet.  

 

HA 2 Familie og oppvekst 

Rammen til HA 2 Oppvekst er endret som følge av reduksjon i tilskudd knyttet til voksenopplæringen 

på ca. 1 mnok, lønnsutgiftene til voksenopplæringen er også tatt ned som følge av færre elever. 

Inntektene på flyktningetjenesten er tatt ned med ca 3 mnok som følge av at det ikke tas inn nye 

flyktninger. Utgiftene er også tatt ned, men nettoen på flyktningetjenesten er totalt økt med 0,2 

mnok.  Utgiftene og inntektene til utleie av boliger som flyktningetjenesten tidligere har administrert 

er flyttet til HA 4 teknisk for å samle all utleievirksomhet på et sted i budsjettet. 

 

 

HA 3 NAV 

Endring i rammen på tilsammen 0,55 mnok skyldes for lavt budsjetterte lønnsutgifter tidligere år. 

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp er økt med 0,4 mnok fra 1,6 til 2 mnok. Det skyldes at en ønsker å 

samle all bruk (også til flyktninger) av midler til økonomisk sosialhjelp på dette området. Tilsvarende 

er utgiftene til økonomisk sosialhjelp knyttet til flyktninger som tidligere har stått på 

flyktningetjenesten tatt bort. 
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HA 3 Helse og omsorg 

Innen hovedansvarsområde 3 Helse og omsorg er det i 2018 gjennomført en omorganisering.  Ansvar 

som tidligere tilhørte helse og sosial, foruten Nav, folkehelse, barnevern og flyktningetjenesten ble 

overført til pleie og omsorg. Nytt navn på hovedansvarsområde ble helse og omsorg. 

Økning i rammen fra 2018 til 2019 skyldes i hovedsak økte lønnsutgifter, sentrale og lokale 

lønnsoppgjør, samt at flere ansatte har lønnsopprykk i 2019 i henhold til ansiennitet.  Videre 

helårsvirkning av en tredje legestilling og økt betaling til Signo vivo. Tilskudd til Gildeskål vekst er lagt 

inn med kontraktfestet beløp på kr 1,6 mnok. Det er også en økning på inntektssiden som følge av 

økte tilskudd og brukerbetalinger. 

 

HA 4 Teknisk/eiendom og HA 6 VAR/drift og vedlikehold 

Endringen i rammen skyldes i hovedsak økt husleieinntekt som følge av at det i løpet av 2018 bygges 

nye boliger til utleie. Utgiftene og inntektene til utleie av boliger som flyktningetjenesten tidligere 

har administrert er flyttet til HA 4 teknisk for å samle all utleievirksomhet på et sted i budsjettet. 

Lønn- og driftsutgiftene til planlegger er flyttet fra HA 7 Fellestjenester til HA 4 Teknisk.  

 

Det er lagt inn lønnsmidler for en ny medarbeider på vann og avløp. 

 

HA 5 - Kultur 

Liten endring i rammen skyldes at stillingen som kombinert miljøarbeider på ungdomsklubb og 

hybelhuset er delt og stillingsressursen som miljøarbeider på hybelhuset er økt med 25 % til 50 % 

stilling. 

 

HA 7 Fellestjenester (rådmannens stab/økonomi og administrasjon) 

Lønnsmidler til en ny leder i administrasjonen er lagt inn da det pågår en prosess med 

omorganisering i administrasjonen. Det er også lagt inn 1 mnok i utgifter som følge av 

takseringsarbeidet på eiendomsskattesiden som skal gjennomføres i 2019. Lønn- og driftsutgiftene til 

planlegger er flyttet fra HA 7 Fellestjenester til HA 4 Teknisk.  

 

HA 8 Finansielle transaksjoner 

Renter og avdrag på lån er justert opp med 1 mnok i henhold til nedbetalingsplan og opptak av nye 

lån til investeringer.  Bruk av disposisjonsfond for å finansiere driften er oppjustert på denne 

området med 2 mnok. Disposisjonsfondet brukes til å finansiere 7,6 mnok for å dekke halvparten av 

renter og avdrag, ressurskrevende bruker i annen kommune på 3,5 mnok, 50 % stilling som skal 

jobbe med frivillighetssentral 0,3 mnok og 1 mnok til omstilling i administrasjonen (I tillegg er det 0,1 

mnok på HA1 Politisk virksomhet til å finansiere utgiftene til valg og 1 mnok på HA 7 Fellestjenester 

for å finansiere rekrutteringstiltak). 

HA 9 kommunal finansiering 

Skatt og rammetilskudd er justert opp med 2,2 mnok jfr. KS prognosemodell. Momskompensasjon er 

redusert med 0,6 mnok og må ses i sammenheng med momsutgiften i de øvrige driftsområdene. 

Eiendomsskatten er økt med 1 mnok som følge av kontorjustering på eiendomsskattegrunnlaget på 

boliger. Det er også lagt inn en forventet overføring fra Havbruksfondet på 3,4 mnok. Samme beløp 

er satt av på disposisjonsfond. Rentekompensasjon fra Husbanken har tidligere vært noe høyt 

budsjetter og er derfor justert ned med 0,5 mnok i tråd med faktisk kompensasjon. 
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5.3 Driftsoversikt – økonomiplanperioden 2019-2022 
Driftsoversikten nedenfor gir et samlet bilde av kommunens drift hvor alle årene i 

økonomiplanperioden er i balanse etter at de nye inntektsforutsetningene i statsbudsjettet, lønns- og 

prisvekst og tiltak i økonomiplanperioden for å balansere driften, er innarbeidet. Tiltakene som er 

innarbeidet beskrives nedenfor. Økonomiplanperiodens år to til fire budsjetteres i 2018-priser. Det 

betyr at både inntektene og utgiftene som ikke er berørt av tiltaksendringer i perioden vil være 

statiske. 

 

Driftsoversikt økonomiplanperioden 
Budsjett 

2019 
Budsjett 

2020 
Budsjett 

2021 
Budsjett 

2022 

Brukerbetalinger -8 894 364 -8 894 364 -8 894 364 -8 894 364 

Andre salgs- og leieinntekter -28 641 641 -28 641 641 -28 641 641 -28 641 641 

Overføringer med krav til motytelse -18 057 000 -18 057 000 -18 057 000 -18 057 000 

Rammetilskudd -99 529 000 -99 599 000 -99 696 000 -99 702 000 

Andre statlige overføringer -10 076 507 -10 076 507 -10 076 507 -10 076 507 

Andre overføringer 0 0 0 0 

Skatt på inntekt og formue -46 065 000 -46 065 000 -46 065 000 -46 065 000 

Eiendomsskatt -15 795 011 -15 795 011 -15 795 011 -15 795 011 

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

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -233 158 523 -233 228 523 -233 325 523 -233 331 523 

Lønnsutgifter 135 581 558 134 831 558 134 831 558 134 831 558 

Sosiale utgifter 26 369 096 26 369 096 26 369 096 26 369 096 

Kjøp av varer og tjenester som inngår 
i kommunal tjenesteproduksjon 

34 481 691 34 481 691 34 481 691 34 481 691 

Kjøp av varer og tjenester som 
erstatter kommunal tj. produksjon 

15 203 422 11 759 822 11 759 822 11 759 822 

Overføringer 19 071 496 19 071 496 19 071 496 19 071 496 

Avskrivninger 0 0 0 0 

Fordelte utgifter 0 0 0 0 

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 230 707 263 226 513 663 226 513 663 226 513 663 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) -2 451 260 -6 714 860 -6 811 860 -6 817 860 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -520 000 -520 000 -520 000 -520 000 

Gevinst på finansielle instrumenter -12 500 000 -12 500 000 -12 500 000 -12 500 000 

Mottatte avdrag på utlån -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER 
(E) 

-13 120 000 -13 120 000 -13 120 000 -13 120 000 

Renteutgifter, provisjoner og andre 
finansutgifter 

6 053 500 5 833 500 5 653 500 5 453 500 

Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 0 

Avdrag på lån 9 417 760 9 417 760 9 417 760 9 417 760 

Utlån 100 000 100 000 100 000 100 000 

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 15 571 260 15 351 260 15 171 260 14 971 260 

RESULTAT EKSTERNE 
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 

2 451 260 2 231 260 2 051 260 1 851 260 
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Motpost avskrivninger 0 0 0 0 

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 0 -4 483 600 -4 760 600 -4 966 600 

Bruk av tidligere års regnskapsmessig 
mindreforbruk 

0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond -13 984 793 -9 501 193 -9 224 193 -9 018 193 

Bruk av bundne fond -4 208 233 -4 208 233 -4 208 233 -4 208 233 

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -18 193 026 -13 709 426 -13 432 426 -13 226 426 

Overført til investeringsregnskapet 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 

Avsetninger til disposisjonsfond 11 700 000 11 700 000 11 700 000 11 700 000 

Avsetninger til bundne fond 2 293 026 2 293 026 2 293 026 2 293 026 

SUM AVSETNINGER (K) 18 193 026 18 193 026 18 193 026 18 193 026 

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 befolkningsprognoser fra 

SSb, jfr. tabell side 18 og 23. 

 Bruk av disposisjonsfond er justert etter behov i økonomiplanperioden.  

 Utgiftene til Signo vivo er tatt ut. 

 Renter og avdrag endres jfr. nedbetalingsplan. 

 

Netto utgift pr virksomhetsområde 

Endringene i økonomiplanperioden gir følgende netto utgifter pr virksomhetsområde: 

Netto utgift Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

 Politisk virksomhet  

Sum inntekter  -1 431 000 -1 431 000 -1 431 000 -1 431 000 

Sum utgift  4 667 804 4 667 804 4 667 804 4 667 804 

Netto utgift  3 236 804 3 236 804 3 236 804 3 236 804 

 Familie og oppvekst  

Sum inntekter  -9 829 184 -9 829 184 -9 829 184 -9 829 184 

Sum utgift  68 584 271 67 834 271 67 834 271 67 834 271 

Netto utgift  58 755 087 58 005 087 58 005 087 58 005 087 

 NAV  

Sum inntekter  -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 

Sum utgift  4 549 324 4 549 324 4 549 324 4 549 324 

Netto utgift  4 399 324 4 399 324 4 399 324 4 399 324 

 Helse og omsorg  



 

40 
 

Netto utgift Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

Sum inntekter  -10 394 208 -10 394 208 -10 394 208 -10 394 208 

Sum utgift  88 262 705 84 819 105 84 819 105 84 819 105 

Netto utgift  77 868 497 74 424 897 74 424 897 74 424 897 

 Teknisk  

Sum inntekter  -12 092 422 -12 092 422 -12 092 422 -12 092 422 

Sum utgift  23 529 516 23 529 516 23 529 516 23 529 516 

Netto utgift  11 437 094 11 437 094 11 437 094 11 437 094 

 Kultur  

Sum inntekter  -330 624 -330 624 -330 624 -330 624 

Sum utgift  4 646 154 4 646 154 4 646 154 4 646 154 

Netto utgift  4 315 530 4 315 530 4 315 530 4 315 530 

 Drift og vedlikehold  

Sum inntekter  -12 239 119 -12 239 119 -12 239 119 -12 239 119 

Sum utgift  9 451 696 9 451 696 9 451 696 9 451 696 

Netto utgift  -3 687 423 -3 687 423 -3 687 423 -3 687 423 

 Fellestjenester   

Sum inntekter  -3 776 250 -3 776 250 -3 776 250 -3 776 250 

Sum utgift  21 782 554 21 782 554 21 782 554 21 782 554 

Netto utgift  18 006 304 18 006 304 18 006 304 18 006 304 

 Finansielle transaksjoner  

Sum inntekter  -15 970 000 -11 486 400 -11 209 400 -11 003 400 

Sum utgift  20 997 525 20 777 525 20 597 525 20 397 525 

Netto utgift  5 027 525 9 291 125 9 388 125 9 394 125 

 Kommunal finansiering  

Sum inntekter  -197 358 742 -197 428 742 -197 525 742 -197 531 742 

Sum utgift  18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 

Netto utgift  -179 358 742 -179 428 742 -179 525 742 -179 531 742 

 
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. 
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Budsjett 2 019 2 020 2 021 2 022 

Anbefalt (1,75 %) 4 080 274 4 081 499 4 083 197 4 083 302 

Budsjettert i kr  0 4 483 600 4 760 600 4 966 600 

Budsjettert i % 0,00 % 1,92 % 2,04 % 2,13 % 

Differanse (budsjettert-anbefalt) -4 080 274 402 101 677 403 883 298 
 

2019 er det eneste året at Fylkesmannens anbefaling og kommunens eget måltall på netto 

driftsresultat ikke følges. Det skyldes utgifter av engangskarakter på HA 2 og HA 3 i 2019, men som 

tas ut i øvrige år i økonomiplanperioden fordi de vil være avsluttet. Samtidig oppfyller kommunen 

selve hensikten med å budsjettere med netto driftsresultat på 1,75 % fordi kommunen har 

betydelige oppsparte finansielle midler til å dekke uforutsette hendelse og evnen til å håndtere 

muligheter som kan oppstå. 

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

fram til 2017 og budsjett-tall fra 2018-2022. 

 

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 reduseres i 

2019, men bygges opp i øvrige år i økonomiplanperioden. 

Disposisjonsfond  

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

er vedtatt at kommunen skal bygge opp disposisjonsfondet for å stå sterkere ved svingninger i 

finansmarkedet. 

Gildeskål kommunes økonomiplan 2019-2022 styrker fondet hvert år foruten i 2019. Fondet vil ved 

utgangen av 2022 ha en saldo på 37 mnok. 
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Disposisjonsfond 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Saldo 31/12  29 084 680   52 358 186    30 073 393   32 272 200   34 748 007    37 429 814  

Økning i kr pr år  11 820 885   23 273 506   -22 284 793*     2 198 807     2 475 807      2 681 807  
*Det er budsjettert med bruk av 20 mnok til næringsutvikling finansiert ved bruk av Havbruksfondet 

 

 

Havbruksfond 

Midlene fra havbruksfondet vil i 2018 bli satt av på et eget disposisjonsfond i 2018. På det 

tidspunktet konsekvensjustert budsjett ble overført var det ikke kjent hvor mye Gildeskål kommune 

ville få fra havbruksfondet, det er derfor ikke lagt inn i budsjettet for 2018 som er utgangspunkt for 

budsjett 2019. Vi er nå kjent med at kommunen får 27,1 mnok i 2018. 

 

Vi er kjent med at det er avsatt midler fra havbruksfondet til fordeling i 2019. Hvis kommunen får lik 

andel som i 2018 (1,15 %) utgjør det 3,4 mnok. Dette beløpet er budsjettert og avsatt på 

disposisjonsfondet i 2019. Det er stor usikkerhet knyttet til overføringen for øvrige år. Beløpet er 

derfor videreført i økonomiplanperioden. 

 

 

 

5.4 Finansforvaltning 
Gildeskål kommune har en betydelig kapital plassert i finansmarkedet. Totalt utgjør plasseringen 263 

mnok pr september 2018. 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. Kommunestyret har vedtatt at det skal være en buffer på 40 mnok for å håndtere 

årlige svingninger. I slutten av økonomiplanperioden vil bufferen være på 37 mnok. 
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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 og ubundet kapitalfond. På denne måten 

synliggjøres avkastningen og kommunen bygger opp en sikkerhet til den dagen avkastningen er 

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

markedet forventer. For tiden utgjør dette en forventet avkastning på 4,85 %.   

I 2017 fikk kommunen en handlingsregel for bruk av avkastning. Handlingsregelen innebærer blant 

annet at 2/3 deler av avkastningen skal avsettes disposisjonsfond og 1/3 del skal avsettes ubundet 

kapitalfond. Handlingsregelen er fulgt opp i hele økonomiplanperioden. 

 

Dagens portefølje har fram til og med september 2018 gitt en avkastning på 4,5 mnok. Budsjettert 

avkastning for hele 2018 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 avkastning på 4,85 %.  

 R 2014  R 2015 R 2016 R 2017 B 2018 B 2019 

Avkastning 19,6 mnok 5,8 mnok 14,9 mnok 22,9 mnok 12,5 mnok 12,5 mnok 
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5.5 Øvrige virksomheter i regi av kommunen med tilskudd 

5.5.1 Kirkelig fellesråd 

Fellesrådet søker om kommunalt tilskudd i henhold til Kirkelovens § 15 på i alt kr 2 651 265 til 

lovpålagt drift av fellesrådets virksomhet. Det er en økning på kr 64 665 sammenlignet med 

bevilgningen som er gjort i 2018. Begrunnelsen for søknaden generell økning i lønns og prisvekst 

samt at det er nedgang på inntektssiden fra bispedømmet som får konsekvenser for kontoret på 

driftssiden. 

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, 2,45 mnok i 2016 og 2,5 i 2017 og 2,59 i 2018. Gildeskål 

kommune har i budsjett 2019 foreslått å øke tilskuddet til fellesrådet med kr 64 665 som tilsvarer en 

lønns og prisvekst på 2,5 %. Tilskuddsbeløpet blir da 2,65 mnok i 2019. 

Konsekvensen av dette er at driften må holdes på samme nivå som tidligere, 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. 

Gildeskål fellesråd har også søkt om kr 100 000 til forprosjekt brannsikring Gildeskål gamle kirke. Det 

er for budsjett 2019 funnet plass til kr 100 000 til prosjektet i investeringsbudsjettet. 

 

5.5.2 Gildeskål vekst 

Gildeskål Vekst AS løser en del oppgaver for kommunen på områder der 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.  

I tillegg kjøper HA 3 Helse og omsorg tjenester for 0,57 mnok hos Gildeskål vekst for enkeltbrukere 

med ulike behov for tilrettelegging av arbeidsaktivitet. Gildeskål kommune har i 2018 søkt NAV om 

økte VTA plasser. Søknaden ble avslått med bakgrunn i at NAV Nordland ikke har fått tilført nye 

midler til VTA de senere år og rammen er fult utnyttet.  Arbeidsgiverforeningen for vekst og 

attføringsbedrifter arbeider aktivt opp mot sentrale myndigheter for å få økt antall VTA plasser. 

Dersom det åpnes muligheter for å søke flere VTA plasser vil det bli sendt søknad. 

Styret i Gildeskål vekst har vedtatt et budsjett hvor det forutsettes at kommunen øker sin bevilgning 

til 1,9 mnok. Det er samme beløp som ble budsjettert i 2018. I søknaden skriver de at «Budsjettet er 

meget stramt. Det er lite rom for fornyelser og utviklende tiltak. Det er utfordrende og stiller 
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betydelige krav til styret og administrasjonen for å holde rammene og sikre et forsvarlig og godt 

tilbud». 

Rådmannen har foreslått en overføring lik kontrakt som er 1,6 mnok og i tillegg 0,57 mnok til kjøp av 

enkelttjenester. Totalt utgjør dette 2,17 mnok. 

I budsjett for 2017 ble det bevilget tilsammen 2,65 mnok. Av disse var 1,05 mnok bevilgninger som 

ble gjort etter rådmannen hadde lagt fram sitt forslag på 1,6 mnok som er i tråd med avtalen. 

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

effektivisere egen drift. Rådmannen har blant annet utfordret Gildeskål Vekst til å etablere 

ladestasjon for el-biler både for kommersiell drift og for at kommunen selv kan gå over til el-biler i 

egen bilpark på sikt. 

 

5.5.3 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. 

I næringsarbeidet kombineres 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 førte til at kommunen har rettet de 

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

skal reduseres. 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. Som grunnlag for arbeidet bruker Sjøfossen næringsutvikling strategisk 

næringsplan med årlige handlingsplaner. 

I 2019 er det lagt opp til bruk av 2,2 mnok til næringsutvikling finansiert av konsesjonsavgiftsfondet. 

Sjøfossen Næringsutvikling AS vil motta 2 mnok til drift av selskapet og til næringsutvikling. 

Kontingenter og medlemsavgifter som kommunen selv betaler utgjør de siste 0,2 mnok som 

konsesjonsavgiftsfondet også finansierer. 

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

næringsutvikling. Overføringer til Gildeskål Invest skjer via kommunens investeringsbudsjett. 

Det er i investeringsbudsjettet lagt opp til en stor satsing på næringsutvikling i 2019 og årene 

framover. Pengene fra Havbruksfondet brukes til næringsutviklingstiltak. For 2019 er det satt av 

tilsammen 10 mnok til aksjekapital/prosjektmidler som skal fordeles med likt beløp til Gildeskål 

Invest AS og Sjøfossen Næringsutvikling AS. I tillegg er det satt av 10 mnok til erverv og opparbeidelse 

av næringsarealer. 

Det foreligger eget handlingsprogram for reiselivssatsingen og havbrukssatsingen i tråd med 

strategisk næringsplan. Handlingsprogrammet er utarbeidet av SNU AS og lagt til grunn i rådmannens 

budsjettforslag. 
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5.5.4 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. 

Kigok har søkt om driftsstøtte til studiesenter på kr 150 000. Det er funnet plass til kr 100 000 i 

budsjettet for 2019, som er samme beløp som ble bevilget etter kommunestyrets behandling i 2019. 

Oversikten viser de viktigste samarbeidene kommunen deltar i:  

 Samarbeid Budsjett 2019 

KS 343 838 

Salten regionråd 80 000 

Salten Regionråd - Friluftsråd 55 000 

Salten Regionråd - Felles ansvar 40 000 

Salten Regionråd -Kultursamarbeid 60 000 

Sekretariat Salten kontrollutvalg service 120 000 

Salten Kommunerevisjon 591 300 

Helse- og miljøtilsyn 93 000 

Labora 165 500 

RKK Indre Salten 161 000 

Salten interkommunal regnskapskontroll. 140 000 

LVK 70 000 

Utmarkskommunenes Sammenslutning 41 000 

Salten IUA (akutt forurensning) 42 000 

Salten Brann IKS 3 033 666 

Bedriftshelsetjenesten 200 000 

KIGOK 100 000 

Sum 5 336 304 
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5.6 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 2018 ansees alle som 

investeringer jfr KRS 4.  

5.6.1 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 2018 som bør videreføres til 2019. 

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 2019 legges vekt på 

å gjennomføre igangsatte prosjekter før nye prosjekter igangsettes. 

 

Nummer P.nr Prosjektnavn 2019 2020 2021 2022 

1 3008 Digitalt mobilt pleiesystem 1,5 0,8 0,5 0,5 

2 6036 Opprusting veilys  1 1 1 1 

3 6021 Forprosjekt Tøa vannverk 0,5       

4 4027 Dypvannskai Sørarnøy (forprosjekt)   0,25     

5 2021 Sørarnøy skole ventilasjon og brannsikring   1,75     

6 4800 Omsorgsboliger 24,5       

7 X Boligsatsing Boliger 6   20 20 

8 4001 Boligsatsing Tomter 8 5 5   

9 NY Spylevogn VA 0,7       

10 NY Steamer VA 0,4       

11 NY Brøytestikkemaskin 0,5       

12 NY Aggregat Stjernåga 0,3       

13 NY UV anlegg Stjernåga 0,3       

14 NY Utvidelse vannreservoar Kjøpstad 0,5       

15 NY Tetting demning Lauvvatnet 0,15       
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16 NY Ombygging Inndyr skole 1       

17 NY Renovering tekniske anlegg GIBOS  3       

18 NY Skilting 0,1 0,1 0,1 0,1 

19 
NY 

Forprosjekt flytting til Strømstadbygget. Møterom 
og kontorer til 40 personer 

0,5       

20 NY Ny aksjekapital i Gildeskål Invest AS 5 5 5 5 

21 NY Prosjektmidler SNU/aksjekapital  5 5 5 5 

22 NY Industriarealer - erverv og opparbeidelse av nye 10       

23 NY Brannsikring Gildeskål gamle kirke 0,1       

24 NY/4070 Nye el-biler   1     

25 4900 Stedsutvikling 1       

Sum 70,05 19,9 36,6 31,6 

Nummer Finansieringsform         

6, 9, 10, 12-17 Lån 20,15  20 20 

3,5,7 Ubrukte lånemidler 6,5 1,75   

20, 21, 22 Disposisjonsfond/havbruksfond 20 10 10  10 

1,2,4, 8, 11, 18, 19, 23, 
24, 25 

Ubundet kapitalfond 
7,7 3,15 1,6 1,6 

6 Investeringstilskudd 10,7    

8 Salg av tomter 5 5 5  

 Sum 70,05 19,9 36,6 31,6 

 

5.6.2 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 bruk av 

ubundet kapitalfond gir salg av finansielle eiendeler (aksjer og obligasjoner) og det belastes driften 

ved reduserte inntekter i form av avkastning på finansielle instrumenter. 

 

5.6.3 Beskrivelse av investeringsprosjektene 
1. Prosjektet gjelder velferdsteknolog i helse og omsorg. Teknologien skal bedre kvalitetssikring og 

vil kunne muliggjøre økt effektivitet, selvstendighet, medbestemmelse og livskvalitet. Ved å 

skape trygghet i bosituasjonen øker det muligheten for å bo hjemme lengre. Prosjektet 

innbefatter også digitalt mobilt pleiesystem for hjemmetjenesten og e-romløsning for institusjon. 

Prosjektet ble opprettet i 2016, men har ikke hatt fremdrift som planlagt. Gildeskål kommune har 

fått 0,67 mnok i skjønnsmidler til prosjektet. Gildeskål har sammen med Meløy og andre 

kommuner snart ute et anbud på velferdsteknologisk utstyr. Prosjektet videreføres og en ser at 

det er nødvendig å sette av økonomiske ressurser for å møte fremtidens utvikling innen 

velferdsteknologi.  Det er avtalt innfasing av ulike moduler som Lifecare mobil våren 2019 og e-

rom høst 2019/vinter 2020.  

I Stortingsmelding 29 «Morgendagens omsorg» trekkes velferdsteknologi frem som et verktøy 

for økt trygghet, bedre mestringsevne og tilgang til informasjon og veiledning. Regjeringen 

ønsker velferdsteknologi inn som en integrert del av helsetjenestene innen 2020, og sier at 

utvidet bruk og innføring av nye velferdsteknologiske løsninger vil legge til rette for at brukere 

kan bo hjemme lengre.  
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 Finansiering: Ubundet kapitalfond 

2. 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. 

 Finansiering: Ubundet kapitalfond 

3. Forprosjekt Tøa. Prosjektet har vært vedtatt tidligere og det foreslås gjennomført 2019. 

 Finansiering: Ubrukte lånemidler 

4. Dypvannskai Sørarnøy. Forprosjekt gjennomført. Det gjenstår fortsatt en del før et 

utbyggingsprosjekt kan bli oppstartet. Prosjektet utsettes til 2020. 

 Finansiering: Ubundet kapitalfond 

5. Sørarnøy skole ventilasjon utført, men brannsikring utføres 2020. 

 Finansiering: Ubrukte lånemidler. Det ble tatt opp lån til prosjektet i 2017. 

6. Omsorgsboliger. Anbudsprosessen skal være avklart i inneværende år. Prosessen med klargjøring 

av tomt er igangsatt. 

 Finansiering: Ikke helt avklart, men trolig blir det 13,8 i låneopptak, investeringstilskudd 

på 10,7 i 2019. 

7. Boligsatsing bolig. Det er bygget 6 småhus på Våg og 3 firemannsboliger der den siste skal leveres 

1. kvartal 2019.  

 Finansiering: Ubrukte lånemidler. Det ble tatt opp lån til prosjektet i 2018. 

8. Boligsatsing - tomter. Opparbeidelse av byggeklare tomter for salg i kommunen. 

 Finansiering: 5 mnok salg av tomter/3 mnok ubundet kapitalfond 

9. Spylevogn brukes til tinning av kommunale vann og avløpsledninger Kommunen bruker nå en 

vogn som er kjøpt inn på 90'-tallet. Denne er utslitt og havarerer ofte. 

 Finansiering: Låneopptak 

10. Steamer er over 30 år gammal og går ikke slik den skal. Må tvangskjøres ved bruk på vinter. 

 Finansiering: Låneopptak 

11. Brøytestikkemaskin vi nå bruker er en maskin som tidligere er kassert fra Vegvesenet. Maskinen 

er endelig kondemnabel.  

 Finansiering: Ubundet kapitalfond 

12. Kjøp av aggregat på Stjernåga har blitt vedtatt av kommunestyre gjennom hovedplan vann. 

 Finansiering: Låneopptak 

13. UV anlegget i Stjernåga har brent kretskort og må byttes. Stjernåga har vært brukt i store deler 

av året. 

 Finansiering: Låneopptak 

14. Demningen på Kjøpstad må bygges om slik at inntaket løftes fra bunnen. For å gjøre det på 

forsvarlig måte må hele duken i bunnen byttes ut. Demningen må også utvides for å øke 

kapasiteten på vannverket. Per dags dato er det ikke tilstrekkelig med vann i dette området. 

 Finansiering: Låneopptak 

15. Demningen bør tettes for å unngå restriksjoner på bruk av vannet slik det var i sommer 2018. 

 Finansiering: Låneopptak 

16. Ombygging Inndyr skole. Ombygging klasserom og lydisolering i kontorfløyen. 

 Finansiering: Låneopptak 

17. Renovering tekniske anlegg GIBOS og varmeanlegg. I tillegg er det solavskjerming, noen nye 

vinduer, rep tak og takhatter. 
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 Finansiering: Låneopptak 

18. Skilting. Etter at kommunen har fått gatenavn er det behov for å sette opp skilter på de forskjellig 

områdene. 

 Finansiering: Ubundet kapitalfond 

19. Strømstadbygget. Forprosjekt ang flytting av administrasjon til Strømstadbygget. Møterom og 

kontorer til 40 personer. 

 Finansiering: Ubundet kapitalfond 

20. Aksjekapital Gildeskål Invest 

 Finansiering: Disposisjonsfond/havbruksfond 

21. Aksjekapital/prosjektmidler Sjøfossen Næringsutvikling As 

 Finansiering: Disposisjonsfond/havbruksfond 

22. Erverv og opparbeidelse av industriarealer for ny næringsetablering 

 Finansiering: Disposisjonsfond/havbruksfond 

23. Brannsikring Gildeskål gamle kirke 

 Finansiering: Ubundet kapitalfond 

24. Nye el-biler. Det legges opp til at vi gradvis bytter ut noen av leasingbilene med el-biler som vi 

eier selv. 

 Finansiering: Ubundet kapitalfond 

25. Stedsutvikling. Fortsettelse av prosjektet som pågår i 2018. 

 Finansiering: Ubundet kapitalfond 
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6. Handlingsdel 2019-2022 
Kommunen har i dag fire overordnede hovedoppgaver. Det er: 

 Tjenesteyting 

 Myndighetsutøvelse 

 Samfunnsutvikling 

 Demokratisk arena 

6.1 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 

6.2 Tjenesteområdene 
Driftsmessig er Gildeskål kommune delt inn i fem tjenesteområder. Det er rådmannen og 

rådmannens stab, økonomi og administrasjon, teknisk, helse og omsorg og familie oppvekst og 

kultur. Hvert tjenesteområde er ledet av kommunalsjef eller rådmann. Alle kommunalsjefene 

rådmann er delegert myndighet etter særlov, budsjett, økonomi og personal. 

For hvert tjenesteområde er prioriterte satsingsområder i planperioden kort omtalt. 
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6.2.1 Gildeskål kommunes organisasjonskart:  
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6.2.2 HA 2 – Familie – oppvekst og kultur 

F og O Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

Inntekter  
-12 901 039 -16 566 239 -9 829 184 -9 829 184 -9 829 184 -9 829 184 

Utgifter  
64 248 174 75 603 104 68 584 271 67 834 271 67 834 271 67 834 271 

Netto  
51 347 135 59 036 865 58 755 087 58 005 087 58 005 087 58 005 087 

 

Kultur Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

Inntekt  -660 458 -300 963 -330 624 -330 624 -330 624 -330 624 

Utgift  4 234 551 4 509 872 4 646 154 4 646 154 4 646 154 4 646 154 

Netto  3 574 093 4 208 909 4 315 530 4 315 530 4 315 530 4 315 530 

 

Andel av driftsutgiftene som går til familie og oppvekst i 2019: 

33 % av kommunens driftsutgifter går til HA 2 oppvekst. 85 % av driftsutgiftene til HA 2 familie og 

oppvekst går til lønn. 

Andel av driftsbudsjettet som går til kultur i 2019: 

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

Årsverk: 

Det er 93.66 årsverk i familie – oppvekst og kultur fordelt på ansatte i barnehage, skole, barnevern og 

flyktningetjenesten- kulturskole, fritidsklubber- hybelhus, kulturavdeling samt administrative 

stillinger. Stillingene er besatt av pedagoger- fagarbeidere – assistenter – renholdere – 

barnevernspedagoger, sosionomer, miljøarbeidere, kulturadministrasjon og merkantile ansatte. 

Hovedoppgaver familie og oppvekst: 

 Kommunale barnehager 

 Kommunale skoler og SFO 

 Voksenopplæring 

 Skoleskyss 

 Barnevern 

 Flyktningetjeneste 

 

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 – og 

læringsmiljø for elever og ansatte. Veilederkorpset er inne og veileder ledere og ansatte ved 

skolene.  Flere av lederne har i 2018 vært med på et eget utviklingsprogram for ledere. 

 Rekruttere dyktige lærere og barnehagelærere og fortsatt gi tilbud om kompetanseheving til 

ansatte som mangler kompetanse i forhold til nye kompetansekrav i skole og barnehage, 

samt sikre at skolene så langt det lar seg gjøre har kvalifiserte lærere i alle skolefag.. 

Minimum to lærere skal årlig få videreutdanning via statlig delfinansiering – Kompetanse for 

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

tiden har vi to ansatte som tar grunnutdanning som lærere og en ansatt som tar 

grunnutdanning som barnehagelærer. Siden det er få lærere som tar utdanning som lærere i 

Salten, ønsker vi å legge til rette for intern rekruttering til yrket. 

 Vi fortsetter satsingen på lesing, skriving og relasjonskompetanse – klasseledelse. I 

samarbeid med fylkesmann og Nord universitet formidles det statlige midler til skolebasert 

kompetanseutvikling og det er etablert lokale og interkommunale nettverk som skal ivareta 

at denne skolebaserte kompetanseutviklingen skal føre til positive endringer i læringsmiljøet 

for elevene 

 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. 

 Sikre at rammene for barnehagenorm og pedagognorm er i tråd med sentrale vedtak. 

 Legge til rette for lokal kompetanseheving i barnehagene på samme måte som skolene – i 

lokale og interkommunale nettverk sammen med våre nabokommuner, fylkesmannen og 

Nord Universitet. 

 Sikre gode overganger mellom barnehage – skole – videregående opplæring 

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

 Arbeide for tverrfaglig samarbeid som skal komme barn – og unges oppvekstmiljø til gode. 

 

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: 

 Sentrale og lokale lønnsoppgjør samt ansiennitetsopprykk 

 Legge til rette for 3 lærlingeplasser - oppvekst har nå 3 lærlinger og vil fortsatt etterstrebe å 

gi et opplæringstilbud til lærlinger 

 Reduksjon i tilskudd knyttet til voksenopplæringen i stillinger knyttet til opplæring av voksne 

minoritetsspråklige elever fører til reduksjon av lærerstillinger i voksenopplæringen 

 En stilling som miljøterapeut i skolen som skal bidra til et godt sosialt miljø for elevene. 

 Økning i pris på lisenser og ny programvare som er nødvendig for driften. 

 Ressurs til tidlig innsats fra 1-10 klasse skal sikre at elever som trenger faglig støtte, skal få 

intensiv hjelp tidlig- nytt statlig vedtak fra 01.08.18 

 Stilling som miljøarbeider ved hybelhus for elever i videregående skole styrkes og 

videreføres. 

 

 

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.  

Stillingsressursen knyttet til tidlig innsats videreføres. 

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

stillinger knyttet til generell spesialundervisning.  Vi har et behov for ressurser og kompetanse   

knyttet til elever med et særskilt opplæringsbehov 
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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 er mulig å opprettholde større voksentetthet i 

begynneropplæringen og dermed satse på grunnleggende ferdigheter med fokus på lesing og 

skriving. 

Tilbudet om skolefrukt videreføres. 

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. 

 

Utfordringer i oppvekst: 

  Pr. 01.10.18 er det 210 elever i grunnskolen fordelt på 156 elever på barnetrinnet og 54 

elever på u – trinnet. Nedgang i elevtall og mangel på faglærere i flere fag gir faglige 

utfordringer spesielt for ungdomstrinnet på de minste skolene i kommunen. Elevene får ikke 

det samme tilbudet for valgfag som elever på større skoler kan tilbys. Mulige løsninger kan 

være å utrede digitale klasserom eller felles ungdomstrinn for hele kommunen. 

 Etablere samarbeidsrutiner mellom alle som arbeider med barn og unge slik at forebygging 

og tiltak fra flere fagmiljø skal sikre at barn og unges fysiske og psykiske helse ivaretas. 

 Med de retningslinjene som er pr. i dag der kommuner under 5000 innbyggere ikke får 

etablering av nye flyktninger, ser vi at elevtallet i voksenopplæringen reduseres kraftig. Det 

må i løpet av 2019 utredes hvordan tilbudet til disse elevene skal organiseres. 

 

Kultur: 

Det er knyttet 4.14 årsverk til tjenesten. 

Hovedoppgaver kultur: 

 Kulturskolen – gi tilbud om opplæring i musikk- dans – visuelle kunstuttrykk for 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. 

 Fortsette arbeidet med årlig bygdebok - Gildeskålboka 

 Aktiv deltakelse i Salten kultursamarbeid. 

 Kulturell skolesekk og kulturell spaserstokk videreføres 

 Videreutvikle fritidsklubb, samt føre tilsyn hybelhuset 

 Koordinere arbeidet i Ungdomsrådet 
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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 fortsatt 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.  

 Fokus på utdeling til grupper og personer som fortjener en ekstra utmerkelse via 

Frivillighetspris, omdømmepris og kulturstipend  

 Bidrar til fortsatt utgivelse av Gildeskålboka. 

 Arrangere 3 – 4 arrangementer for eldre og etablere nye møteplasser via bl. a. «Den 

kulturelle spaserstokken». 

 Støtte opp økonomisk og praktisk slik at lag og foreninger kan opprettholde tilbud til 

innbyggere med ulike behov. 

 Arbeide for å opprettholde et «levende bibliotek». 

 Arbeide for samarbeid mellom kultur og næring 

 

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 eventuelle «turskiltprosjekt» 

 Fortsatt satse på utvikle Friluftskolen for aldersgruppen 10 – 13 år. 

 Delta i prosjekter i regi av Salten Friluftsråd som videreutvikler tilbud til kommunens 

innbyggere. 

 Aktivt samarbeid med folkehelsekoordinator for å skape nye tiltak og møteplasser. 

 

 

Kommentar til driften  

 Sentrale og lokale lønnsoppgjør, og ansiennitetsopprykk  

 Utgifter til priser finansieres med kr. 20.000 

 Vennskapssamarbeidet med Russland videreføres. 

 

Dagens drift videreføres.  

 

 

Barnevernstjenesten: 

 

Det er 2 årsverk knyttet til barnevernstjenesten 

 

Hovedoppgave barnevern: 

 Tverrfaglig samarbeid  

 Forebygging som skal være med å gi barn og unge en trygg og god oppvekst 

 Gi råd og veiledning 

 Kvaltetssikre meldinger og undersøkelser 
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 Fatte vedtak etter barnevernsloven 

 Iverksette og følge opp tiltak 

 Sikre ettervern av barn og unge 

 Forberede eventuelle saker til fylkesnemnda 

 

Prioriterte oppgaver i planperioden: 

 Sikre god faglig kompetanse hos ansatte i barnevernstjenesten i tråd med ny lov om 

barnevern. 

 Komme tidlig inn med råd og veiledning og tilpassede tiltak til familier. 

 Legge til rette for gode samarbeidsrutiner med alle som arbeider med barn – og unges 

oppvekstmiljø. 

 Etablere en interkommunal akuttberedskap i samarbeid med våre nabokommuner slik at 

tjenesten vil ha et 24/7 tilbud for mottak av meldinger og oppfølging av tiltak. 

 

Flyktningetjenesten: 

Det er to årsverk knyttet til tjenesten. 

Hovedoppgaver for flyktningetjenesten:  

 Bosetting og integrering av flyktninger 

 Følge opp introduksjonsloven og kommunale retningslinjer 

 Tverrfaglig samarbeid 

 Gi god bo- veiledning 

 Samarbeide med skole og barnehage 

 Tett trekantsamarbeid mellom Nav – flyktningetjeneste og voksenopplæring for å kvalifisere 

minoritetsspråklige elever til utdanning og jobb slik at de blir selvforsørget- godt integrert og 

fortsatt bosatt i Gildeskål 

 

Utfordringer i tjenesten: 

 Hvordan sikre fortsatt god oppfølging av flyktninger som har rettigheter når refusjon av 

tilskudd fra IMDI reduseres? 

 Beholde god kompetanse i tjenesten. 

 Et stramt arbeidsmarked gir utfordringer til rekruttering i lokalt næringsliv. 
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6.2.3 HA 3 Helse og omsorg 

PLO Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

Inntekt  -14 149 786 -9 307 240 -10 394 208 -10 394 208 -10 394 208 -10 394 208 

Utgift  87 967 913 85 744 525 88 262 705 84 819 105 84 819 105 84 819 105 

Netto  73 818 127 76 437 285 77 868 497 74 424 897 74 424 897 74 424 897 

 

Andel av driftsbudsjettet som går til helse og sosial i 2019: 

34 % av kommunens driftsutgifter går til HA 3 helse og omsorg. 81 % av driftsutgiftene til HA 3 helse 

og omsorg går til lønn. 

 

Årsverk: 

Det er 97,3 årsverk i helse og omsorg           

           + 1,6 avtalehjemmel fysioterapi fordelt på 4 driftsavtaler 

 

Hovedoppgaver: 

 

Helseavdeling 

 Helsestasjon – forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg, gi 

helseopplysning og informasjon, vaksinering, tverrfaglig samarbeid 

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

tverrfaglig samarbeid, legevakt 

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

samarbeid  

 Miljørettet helsevern, krisesenter og overgrepsmottak der kjøpes tjenestene eksternt.   

 

Åpen omsorg  

Pleie og omsorgstjenester til hjemmeboende, med fokus på forebygging, trygghet, 

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. 

 Tiltak for barn med funksjonsnedsettelse - avlastning og andre støttetiltak 

 

 

 



 

59 
 

 

Psykisk helse og rustjeneste 

Lavterskel tilbud for personer med psykiske vansker, lidelser og rusavhengighet. Tjenesten vil i 2019 

være samlokalisert i nye lokaler og fungere sterkere som team. 

 Samtaler, forebygging og veiledning, kontaktledd mot spesialisthelsetjenesten og tverrfaglig 

samarbeid. 

 

Gibos Institusjon  

Tjenester til brukere som har større pleie og omsorgsbehov enn det som faglig forsvarlig kan ivaretas 

i eget hjem eller i omsorgsbolig /eldresenter. Institusjonen har 28 langtidsplasser og 5 korttidsplasser 

inkludert 1 KAD plass (kommunal akutt døgnplass).  

 4 institusjonsavdelinger – 2 pleieavdelinger og 2 dementavdelinger 

 Kjøkken  

 Vaskeri/renhold 

 Arbeidsstue 

Prioriterte satsningsområder planperioden: 

I henhold til samfunnsplanen skal Gildeskål kommune legge til rette for gode levevilkår for alle 
aldersgrupper med særlig fokus på folkehelse / fysisk aktivitet for alle. 
 

 Forebygge livsstilsykdommer med særlig fokus på kosthold og aktivitet.  

 Svangerskapsomsorg hos jordmor 

 Utvidet skolehelsetjeneste, også i videregående skole og helsestasjon for ungdom 

Helsestasjon skal ha oppmerksomhet mot vold, overgrep og omsorgssvikt hos barn/unge og 

bidra til system rettet samarbeid med skole  

 Bygging av nye omsorgsboliger med heldøgns tjeneste for personer med utviklingshemning, 

psykiske lidelser eller annen kognitiv svikt. 

 Folkehelse og aktivitet implementert i alle tjenestene innen helse og omsorg. Fokus på 

forebygging, aktivitet og ernæring   

 

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

eldreomsorg. 

 Fleksible og robuste hjemmebaserte tjenester som legger til rette for at brukerne skal kunne 

bo hjemme lengst mulig med tjenesteleveranse på rett nivå. 

 Fokus på kvalitet, aktivitet og integritet hos beboerne på institusjon, jf. nasjonale føringer 

 Utvikle kompetanse hos lederne, økt fokus på organisasjonsutvikling, tjenesteutvikling, godt 

arbeidsmiljø og nærværsarbeid. 

 Implementering av velferdsteknologi som muliggjør økt selvstendighet, trygghet, 

medbestemmelse, livskvalitet og samtidig effektiviseringsgevinst. 
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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. Rekrutteringstiltak for sykepleiere og vernepleiere er etablert 

 Fortsette nærværsarbeidet, fokus på arbeidsmiljø og redusert sykefravær, mål om et 

sykefravær på 5% innen 2022. Lederne innen helse og omsorg gjennomfører en 

lederopplæring der dette er sentrale tema. 

 

Kommentar til driften 

Virksomhetens budsjett for 2019 vurderes som nøkternt. Kjøp av tjenester til bruker bosatt i annen 

kommune i påvente av at omsorgsboliger med heldøgns tjenester står klar i løpet av høsten 2019, er 

innarbeidet i budsjettet.   

Helse og omsorg står i stadige utfordringer. Flere krav og oppgaver overføres fra 

spesialisthelsetjenesten uten at ressurser følger med. Gildeskål kommune i likhet med andre 

kommuner, sliter med å rekruttere fagpersoner som sykepleiere, vernepleiere, leger og psykolog. 

Endrede lovkrav fra mars 2019 gjør rekruttering av leger meget utfordrende. Det er også et krav at 

kommunene skal ha psykologkompetanse innen 2020, men få psykologer søker stilling i kommunene. 

Antall eldre øker i årene fremover. Dette krever fleksible hjemmetjenester der det tilpasses med 

effektive og gode løsninger etter individuelle behov. Tjenestene må også ta i bruk de 

velferdsteknologiske løsninger som bidrar til effektivisering, selvstendiggjøring og øker 

trygghetsfølelsen.  Samtidig må vi levere et høyre omsorgsnivå med heldøgns tjenester som 

eldresenter/omsorgsbolig og institusjonsplass til de som trenger det.  

Samarbeid med frivillige og organisasjoner for økt aktivitet hos de eldre vil være viktig for trygghet, 

trivsel, redusere følelsen av ensomhet og utsette behov for omsorg eller institusjonsplasser. 

Ferdigstillelse av nye omsorgsboliger med heldøgns tjeneste til personer med utviklingshemning og 

psykiske lidelser vil gi denne brukergruppen et samordnet, godt og kostnadseffektivt tilbud. 

Antall lærlinger er i planperioden økt fra 3 til 6, målet er at virksomheten har 6 lærlinger i 2019, 

finansiert med tilskudd fra KS og at de i deler av året får lønn fra vikarbudsjett.  

Brukerbetaling er økt i hht. deflator på 2,6 % og ellers etter beste estimat, muligheter for økt 

brukerbetaling vurderes kontinuerlig. 

Rammen til helse og omsorg har økt med 1,4 mnok. 

Endringer i rammen er i hovedsak; 

 Lønnsøkning (sentralt og lokalt lønnsoppgjør samt stor andel ansiennitetsopprykk)  

 Helårsvirkning tredje legestilling og psykolog  

 Økte tiltak til barn med funksjonsnedsettelse (ny forskrift om arbeidstid gir økt utgift da 

avlastere for barn som tidligere hadde oppdragsavtaler, nå skal tilsettes i fast stilling) 

 Prisjustering av utgifter til matvarer, forbruksmateriell, lisenser fagprogram etc. 
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6.2.4 HA 4 Teknisk - eiendom og HA 6 Vann og avløp – drift og vedlikehold 

Tekn/Eiend. Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

Inntekt  -8 598 169 -9 683 422 -12 092 422 -12 092 422 -12 092 422 -12 092 422 

Utgift  21 345 405 19 962 429 23 529 516 23 529 516 23 529 516 23 529 516 

Netto  12 747 236 10 279 007 11 437 094 11 437 094 11 437 094 11 437 094 

 

D&V VAR Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

Inntekt  -10 483 652 -11 244 410 -13 139 119 -13 139 119 -13 139 119 -13 139 119 

Utgift  11 380 274 9 419 051 9 451 696 9 451 696 9 451 696 9 451 696 

Netto  896 622 -1 825 359 -3 687 423 -3 687 423 -3 687 423 -3 687 423 

 

Andel av driftsbudsjettet som går til teknisk i 2019: 

16 % av kommunens driftsutgifter går til HA 4/6 teknisk. 37 % av driftsutgiftene til HA 4/6 teknisk går 

til lønn. 

 

Årsverk: 

Det er 18 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.  

 Få avsluttet prosjektet med firemannsboligene med den siste som ble bestemt flyttet fra 

Nygårdsjøen til Solvika. 

 Bygge omsorgsboliger ved Gibos. Planlegging og prosjektering skal startes i inneværende 

planperiode.  

 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. 

 



 

62 
 

 Arbeide systematisk for å ha en høy kvalitet på det kommunale vei- og veilysnettet. Mål for 
2019 er å ha rustet opp minst like stor andel av veilysene som i 2018. Det er søkt om 
trafikksikkerhetsmidler for å finansiere bygging av nytt veilysanlegg fra avkjøringen på Røsnes 
til påkjøring Fv 17 i Ertenvåg på Nygårdsjøen, men søknaden ble ikke innvilget. 
 

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.  

 Vi tar sikte på å rekruttere en lærling på byggdrift i planperioden.  

 På VA siden har vi godt voksne medarbeider som til tider har krevende fysiske oppgaver. Vi 

må styrke denne staben for at de som er der i dag skal få mer avlastning og at vi får 

videreført de kunnskapene som dagens personell innehar. Vi tar sikte på å få rekruttert en 

driftsoperatør VA. 

 

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:  

 Ferdig prosjektert kai på Sørarnøy 

 Nytt driftsbygg ferdigstilles i første kvartal 2019 

 Ventilasjon på Sørarnøy skole er utbedret, men arbeidet med brannsikring og rømningsveier 

gjøres i 2020. 

 Utarbeidelse av vedlikeholdsplan videreføres og ferdigstilles 1. kvartal  

 Forprosjekt nytt vannverk Sørfjorden gjennomføres 2019. 

 Oppgradering av veilys 

 Reguleringsplan for Stabburssvingen ferdigstilles mars 2019. 

 

Kommentar til driften: 

Det tas sikte på å få rekruttert en driftsoperatør VA og en lærling på byggdrift. 
 
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. Det er viktig å holde fokus på boligbygging, men pr i dag er det 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 skal være ferdig i første kvartal 2019. 
Trinn en i vedlikeholdsplanen er under utarbeidelse og vil bli lagt ut på Doffin før jul. Denne delen har 
fokus på styringen på Gibos og varmeanlegget slik at vi kan få kan få en sikker drift av anleggene og 
sikre en bedre energiøkonomisk drift.  
 
Arbeidet med å få solgt og sanert utleieboliger som ikke er beboelige lengre fortsetter inn i 2019. 
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6.2.5 HA 7 Fellestjenester 

Felles Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

Inntekt  -2 765 701 -3 269 300 -3 776 250 -3 776 250 -3 776 250 -3 776 250 

Utgift  19 567 787 19 796 604 21 782 554 21 782 554 21 782 554 21 782 554 

Netto  16 802 086 16 527 304 18 006 304 18 006 304 18 006 304 18 006 304 

 

Andel av driftsbudsjettet som går til fellestjenester: 

10 % av kommunens driftsutgifter går til HA 7 Fellestjenester. 52 % av driftsutgiftene til HA 7 

fellestjenester går til lønn. 

Årsverk: 

14,5 årsverk. I tillegg kommer hovedtillitsvalgt med 0,4 og 1 lærling. 

Hovedoppgaver: 

Overordnet planverk 

Prosjektstøtte 

Personalpolitikk og organisasjonsutvikling 

IKT 

Beredskapsplanlegging 

Folkehelsearbeid 

Politisk sekretariat 

Servicetorg 

Lønn og personal 

Budsjett og regnskap 

Skatt og eiendomsskatt 

Innkjøp 

Frivilligsentral 

 

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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6.3 Øvrige sektorplaner i økonomiplan 2019-2022 
Sektorplanene skal behandles og rulleres i forbindelse med økonomi og handlingsdel. Nedenfor 

beskrives hva som gjennomføres i økonomi- og handlingsdel 2019-2022. 

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 er lagt inn i budsjettet. 

Det har tidligere blitt sagt at hver pc skal byttes ut etter fire år, men i et miljøperspektiv vil hver 

maskin heretter vurderes særskilt før den kastes. I de tilfellene hvor det er en restverdi i PC-en vil 

kommunen bli kompensert.  

Boligpolitisk plan 

Gildeskål kommunes boligpolitisk plan ble vedtatt i kst. 22.6.2016. For 2019 er det planlagt bygg av 

omsorgsboliger og ferdigstillelse av den tredje 4-mannsboligen. Ut over dette vil det klargjøres 

boligtomter for salg. Se investeringsbudsjett. 

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 2019-2022. 

 

6.4 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.  

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. 

Konkret betyr dette at politikken må tørre å drøfte organisering og struktur for skolen i Gildeskål og 
samtidig hvordan kommunen skal møte utfordringen med en stadig eldre befolkning.  
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Vedlegg 
 

 Hovedoversikt drift 

 Budsjettskjema 1A 

 Budsjettskjema 1 B 

 Hovedoversikt investering 

 Budsjettskjema 2 A 

 Budsjettskjema 2 B 
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Hovedoversikt drift Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

 Gildeskål        

Brukerbetalinger  -8 835 109 -8 967 752 -8 894 364 -8 894 364 -8 894 364 -8 894 364 

Andre salgs- og leieinntekter  -25 192 142 -27 698 608 -28 641 641 -28 641 641 -28 641 641 -28 641 641 

Overføringer med krav til motytelse  -28 566 096 -19 670 917 -18 057 000 -18 057 000 -18 057 000 -18 057 000 

Rammetilskudd  -98 305 469 -96 139 000 -99 529 000 -99 599 000 -99 696 000 -99 702 000 

Andre statlige overføringer  -14 674 994 -9 322 000 -10 076 507 -10 076 507 -10 076 507 -10 076 507 

Andre overføringer  -86 091 0 0 0 0 0 

Skatt på inntekt og formue  -45 296 525 -47 231 000 -46 065 000 -46 065 000 -46 065 000 -46 065 000 

Eiendomsskatt  -17 632 730 -14 795 011 -15 795 011 -15 795 011 -15 795 011 -15 795 011 

Andre direkte og indirekte skatter  -5 933 903 -6 100 000 -6 100 000 -6 100 000 -6 100 000 -6 100 000 

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -244 523 059 -229 924 288 -233 158 523 -233 228 523 -233 325 523 -233 331 523 

Lønnsutgifter  138 106 616 133 411 445 135 581 558 134 831 558 134 831 558 134 831 558 

Sosiale utgifter  24 659 445 25 601 077 26 369 096 26 369 096 26 369 096 26 369 096 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod  38 324 836 35 250 347 34 481 691 34 481 691 34 481 691 34 481 691 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod  15 795 735 14 746 610 15 203 422 11 759 822 11 759 822 11 759 822 

Overføringer  23 295 602 19 762 661 19 071 496 19 071 496 19 071 496 19 071 496 

Avskrivninger  14 421 421 0 0 0 0 0 

Fordelte utgifter  -200 000 0 0 0 0 0 

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  254 403 655 228 772 140 230 707 263 226 513 663 226 513 663 226 513 663 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  9 880 596 -1 152 148 -2 451 260 -6 714 860 -6 811 860 -6 817 860 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -984 800 -900 000 -520 000 -520 000 -520 000 -520 000 

Gevinst på finansielle instrumenter  -22 857 177 -12 500 000 -12 500 000 -12 500 000 -12 500 000 -12 500 000 

Mottatte avdrag på utlån  -16 517 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 
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Hovedoversikt drift Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)  -23 858 494 -13 500 000 -13 120 000 -13 120 000 -13 120 000 -13 120 000 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  5 302 356 5 835 000 6 053 500 5 833 500 5 653 500 5 453 500 

Tap på finansielle instrumenter  0 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån  8 053 460 8 599 500 9 417 760 9 417 760 9 417 760 9 417 760 

Utlån  29 010 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  13 384 826 14 534 500 15 571 260 15 351 260 15 171 260 14 971 260 

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  -10 473 668 1 034 500 2 451 260 2 231 260 2 051 260 1 851 260 

Motpost avskrivninger  -14 421 421 0 0 0 0 0 

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  -15 014 493 -117 648 0 -4 483 600 -4 760 600 -4 966 600 

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk  0 0 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond  -1 479 115 -12 126 494 -13 984 793 -9 501 193 -9 224 193 -9 018 193 

Bruk av bundne fond  -4 213 073 -2 450 858 -4 208 233 -4 208 233 -4 208 233 -4 208 233 

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  -5 692 188 -14 577 352 -18 193 026 -13 709 426 -13 432 426 -13 226 426 

Overført til investeringsregnskapet  0 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 

Dekning av tidligere års merforbruk  0 0 0 0 0 0 

Avsetninger til disposisjonsfond  15 500 000 8 300 000 11 700 000 11 700 000 11 700 000 11 700 000 

Avsetninger til bundne fond  4 236 563 2 195 000 2 293 026 2 293 026 2 293 026 2 293 026 

SUM AVSETNINGER (K)  19 736 563 14 695 000 18 193 026 18 193 026 18 193 026 18 193 026 

REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  -970 118 0 0 0 0 0 
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Budsjettskjema 1 A Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

 Gildeskål        

Skatt på inntekt og formue  -45 296 525 -47 231 000 -46 065 000 -46 065 000 -46 065 000 -46 065 000 

Ordinært rammetilskudd  -98 305 469 -96 139 000 -99 529 000 -99 599 000 -99 696 000 -99 702 000 

Skatt på eiendom  -17 632 730 -14 795 011 -15 795 011 -15 795 011 -15 795 011 -15 795 011 

Andre direkte eller indirekte skatter  -5 933 903 -6 100 000 -6 100 000 -6 100 000 -6 100 000 -6 100 000 

Andre generelle statstilskudd  -14 674 994 -9 322 000 -10 076 507 -10 076 507 -10 076 507 -10 076 507 

Sum frie disponible inntekter  -181 843 621 -173 587 011 -177 565 518 -177 635 518 -177 732 518 -177 738 518 

Renteinntekter og utbytte  -984 800 -900 000 -520 000 -520 000 -520 000 -520 000 

Gevinst på finansielle instrumenter  -22 857 177 -12 500 000 -12 500 000 -12 500 000 -12 500 000 -12 500 000 

Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter  5 302 356 5 835 000 6 053 500 5 833 500 5 653 500 5 453 500 

Tap på finansielle instrumenter  0 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån  8 053 460 8 599 500 9 417 760 9 417 760 9 417 760 9 417 760 

Netto finansinntekter/-utgifter  -10 486 161 1 034 500 2 451 260 2 231 260 2 051 260 1 851 260 

Dekning av tidl års regnskm merforbruk  0 0 0 0 0 0 

Til ubundne avsetninger  15 500 000 8 300 000 11 700 000 11 700 000 11 700 000 11 700 000 

Til bundne avsetninger  4 236 563 2 195 000 2 293 026 2 293 026 2 293 026 2 293 026 

Bruk av ubundne avsetninger  -1 479 115 -12 126 494 -13 984 793 -9 501 193 -9 224 193 -9 018 193 

Bruk av bundne avsetninger  -4 213 073 -2 450 858 -4 208 233 -4 208 233 -4 208 233 -4 208 233 

Netto avsetninger  14 044 375 -4 082 352 -4 200 000 283 600 560 600 766 600 

Overført til investeringsbudsjettet  0 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 

Til fordeling drift  -178 285 407 -172 434 863 -175 114 258 -170 920 658 -170 920 658 -170 920 658 

Sum fordelt til drift fra skjema 1B  177 315 289 172 434 863 175 114 258 170 920 658 170 920 658 170 920 658 

Merforbruk/mindreforbruk  -970 118 0 0 0 0 0 
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Budsjettskjema 1B Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

 Politisk virksomhet        

Utgifter  4 664 624 4 477 337 4 667 804 4 667 804 4 667 804 4 667 804 

Inntekter  -1 120 174 -1 300 000 -1 331 000 -1 331 000 -1 331 000 -1 331 000 

Sum fordelt  3 544 450 3 177 337 3 336 804 3 336 804 3 336 804 3 336 804 

 Familie og oppvekst        

Utgifter  64 248 167 75 603 104 68 584 271 67 834 271 67 834 271 67 834 271 

Inntekter  -12 440 319 -10 532 239 -6 680 884 -6 680 884 -6 680 884 -6 680 884 

Sum fordelt  51 807 848 65 070 865 61 903 387 61 153 387 61 153 387 61 153 387 

 NAV        

Utgifter  20 707 434 3 992 618 4 549 324 4 549 324 4 549 324 4 549 324 

Inntekter  -2 598 881 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

Sum fordelt  18 108 553 3 892 618 4 449 324 4 449 324 4 449 324 4 449 324 

 Helse og omsorg        

Utgifter  87 455 093 85 744 525 88 262 705 84 819 105 84 819 105 84 819 105 

Inntekter  -13 619 627 -9 307 240 -10 025 320 -10 025 320 -10 025 320 -10 025 320 

Sum fordelt  73 835 466 76 437 285 78 237 385 74 793 785 74 793 785 74 793 785 

 Teknisk        

Utgifter  20 971 707 19 962 429 23 529 516 23 529 516 23 529 516 23 529 516 

Inntekter  -7 384 382 -9 331 403 -11 940 403 -11 940 403 -11 940 403 -11 940 403 

Sum fordelt  13 587 325 10 631 026 11 589 113 11 589 113 11 589 113 11 589 113 

 Kultur        

Utgifter  4 234 551 4 509 872 4 646 154 4 646 154 4 646 154 4 646 154 

Inntekter  -475 504 -252 624 -290 624 -290 624 -290 624 -290 624 
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Budsjettskjema 1B Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

Sum fordelt  3 759 047 4 257 248 4 355 530 4 355 530 4 355 530 4 355 530 

 Drift og vedlikehold        

Utgifter  10 089 919 9 324 051 9 258 670 9 258 670 9 258 670 9 258 670 

Inntekter  -10 483 652 -10 644 410 -11 790 793 -11 790 793 -11 790 793 -11 790 793 

Sum fordelt  -393 733 -1 320 359 -2 532 123 -2 532 123 -2 532 123 -2 532 123 

 Fellestjenester         

Utgifter  19 567 787 19 796 604 21 782 554 21 782 554 21 782 554 21 782 554 

Inntekter  -710 168 -792 800 -776 250 -776 250 -776 250 -776 250 

Sum fordelt  18 857 619 19 003 804 21 006 304 21 006 304 21 006 304 21 006 304 

 Finansielle transaksjoner        

Utgifter  22 454 574 5 461 600 5 526 265 5 526 265 5 526 265 5 526 265 

Inntekter  -16 688 877 -2 250 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 

Sum fordelt  5 765 697 3 211 600 3 526 265 3 526 265 3 526 265 3 526 265 

 Kommunal finansiering        

Utgifter  183 201 0 0 0 0 0 

Inntekter  -11 795 792 -11 926 561 -10 757 731 -10 757 731 -10 757 731 -10 757 731 

Sum fordelt  -11 612 591 -11 926 561 -10 757 731 -10 757 731 -10 757 731 -10 757 731 
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Hovedoversikt investering Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

 Gildeskål        

Salg av driftsmidler og fast eiendom  -2 388 224 0 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 0 

Andre salgsinntekter  0 0 0 0 0 0 

Overføringer med krav til motytelse  -250 000 0 -10 700 000 0 0 0 

Kompensasjon for merverdiavgift  -1 161 480 -1 435 000 -7 550 000 -2 310 000 -1 375 000 -375 000 

Statlige overføringer  0 0 0 0 0 0 

Andre overføringer  0 0 0 0 0 0 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  0 0 0 0 0 0 

SUM INNTEKTER (L)  -3 799 704 -1 435 000 -23 250 000 -7 310 000 -6 375 000 -375 000 

Lønnsutgifter  213 618 0 0 0 0 0 

Sosiale utgifter  17 688 0 0 0 0 0 

Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.  19 495 674 25 550 000 59 950 000 9 900 000 26 600 000 21 600 000 

Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod  1 524 889 0 0 0 0 0 

Overføringer  4 173 987 5 435 000 7 650 000 2 310 000 1 375 000 375 000 

Renteutg, provisjoner og andre finansutg  103 0 0 0 0 0 

Fordelte utgifter  0 0 0 0 0 0 

SUM UTGIFTER (M)  25 425 959 30 985 000 67 600 000 12 210 000 27 975 000 21 975 000 

Avdragsutgifter  727 299 0 0 0 0 0 

Utlån  4 841 110 0 0 0 0 0 

Kjøp av aksjer og andeler  4 034 062 0 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

Dekning tidligere års udekket  0 0 0 0 0 0 

Avsetning til ubundne investeringsfond  0 0 0 0 0 0 

Avsetninger til bundne fond  2 542 838 0 0 0 0 0 
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Hovedoversikt investering Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)  12 145 309 0 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)  33 771 564 29 550 000 54 350 000 14 900 000 31 600 000 31 600 000 

Bruk av lån  -22 799 417 -10 700 000 -26 650 000 -1 750 000 -20 000 000 -20 000 000 

Salg av aksjer og andeler  0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån  -3 020 137 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  -2 200 000 -600 000 -20 000 000 -10 000 000 -10 000 000 -10 000 000 

Bruk av bundne driftsfond  0 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne investeringsfond  -5 851 749 -18 250 000 -7 700 000 -3 150 000 -1 600 000 -1 600 000 

Bruk av bundne investeringsfond  0 0 0 0 0 0 

SUM FINANSIERING (R)  -33 871 303 -29 550 000 -54 350 000 -14 900 000 -31 600 000 -31 600 000 

UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)  -99 739 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

73 
 

Budsjettskjema 2 A Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

 Gildeskål        

Investeringer i anleggsmidler  25 425 959 30 985 000 67 600 000 12 210 000 27 975 000 21 975 000 

Utlån og forskutteringer  4 841 110 0 0 0 0 0 

Kjøp av aksjer og andeler  4 034 062 0 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

Avdrag på lån  727 299 0 0 0 0 0 

Dekning av tidligere års udekket  0 0 0 0 0 0 

Avsetninger  2 542 838 0 0 0 0 0 

Årets finansieringsbehov  37 571 268 30 985 000 77 600 000 22 210 000 37 975 000 31 975 000 

Bruk av lånemidler  -22 799 417 -10 700 000 -26 650 000 -1 750 000 -20 000 000 -20 000 000 

Inntekter fra salg av anleggsmidler  -2 388 224 0 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 0 

Tilskudd til investeringer  0 0 0 0 0 0 

Kompensasjon for merverdiavgift  -1 161 480 -1 435 000 -7 550 000 -2 310 000 -1 375 000 -375 000 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner  -3 270 137 0 -10 700 000 0 0 0 

Andre inntekter  0 0 0 0 0 0 

Sum ekstern finansiering  -29 619 258 -12 135 000 -49 900 000 -9 060 000 -26 375 000 -20 375 000 

Overført fra driftsregnskapet  0 0 0 0 0 0 

Bruk av tidligere års udisponert  0 0 0 0 0 0 

Bruk av avsetninger  -8 051 749 -18 850 000 -27 700 000 -13 150 000 -11 600 000 -11 600 000 

Sum finansiering  -37 671 007 -30 985 000 -77 600 000 -22 210 000 -37 975 000 -31 975 000 

Udekket/udisponert  -99 739 0 0 0 0 0 
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Budsjettskjema 2 B 
 

Nummer P.nr Prosjektnavn 2019 2020 2021 2022 

1 3008 Digitalt mobilt pleiesystem 1,5 0,8 0,5 0,5 

2 6036 Opprusting veilys  1 1 1 1 

3 6021 Forprosjekt Tøa vannverk 0,5       

4 4027 Dypvannskai Sørarnøy (forprosjekt)   0,25     

5 2021 Sørarnøy skole ventilasjon og brannsikring   1,75     

6 4800 Omsorgsboliger 24,5       

7 X Boligsatsing Boliger 6   20 20 

8 4001 Boligsatsing Tomter 8 5 5   

9 NY Spylevogn VA 0,7       

10 NY Steamer VA 0,4       

11 NY Brøytestikkemaskin 0,5       

12 NY Aggregat Stjernåga 0,3       

13 NY UV anlegg Stjernåga 0,3       

14 NY Utvidelse vannreservoar Kjøpstad 0,5       

15 NY Tetting demning Lauvvatnet 0,15       

16 NY Ombygging Inndyr skole 1       

17 NY Renovering tekniske anlegg GIBOS  3       

18 NY Skilting 0,1 0,1 0,1 0,1 

19 
NY 

Forprosjekt flytting til Strømstadbygget. Møterom 
og kontorer til 40 personer 

0,5       

20 NY Ny aksjekapital i Gildeskål Invest AS 5 5 5 5 

21 NY Prosjektmidler SNU/aksjekapital  5 5 5 5 

22 NY Industriarealer - erverv og opparbeidelse av nye 10       

23 NY Brannsikring Gildeskål gamle kirke 0,1       

24 NY/4070 Nye el-biler   1     

25 4900 Stedsutvikling 1       

Sum 70,05 19,9 36,6 31,6 
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Nummer Finansieringsform         

6, 9, 10, 12-17 Lån 20,15  20 20 

3,5,7 Ubrukte lånemidler 6,5 1,75   

20, 21, 22 Disposisjonsfond/havbruksfond 20 10 10  10 

1,2,4, 8, 11, 18, 19, 23, 
24, 25 

Ubundet kapitalfond 
7,7 3,15 1,6 1,6 

6 Investeringstilskudd 10,7    

8 Salg av tomter 5 5 5  

 Sum 70,05 19,9 36,6 31,6 
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