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1. Innledning 
Saltdal kommunens økonomiske situasjon har vært krevende over flere år, og kommunen har derfor 

siden 2015 vært oppført i Register for betinget kontroll, den såkalte Robek-listen. De siste to årene 

har imidlertid akkumulert underskudd i balansen blitt betydelig redusert som følge av positiv 

inndekking i driftsregnskapene og det gjenstår ved inngangen av 2018 9,0 mill kr for å utligne 

underskuddet. Dette er budsjettert for inndekking i 2018, men prognosene viser noe usikkerhet om 

dette kan oppnås inneværende år. Forslaget til økonomiplan innebærer derfor en viss avsetning til 

overskudd, alternativt restinndekking for akkumulert underskudd dersom budsjett for 2018 ikke 

oppnås. 

Tidligere års budsjettprosesser har i stor grad vært styrt ovenfra og ned ved at enhetene har 

utarbeidet konsekvensjusterte budsjetter og ledergruppen utarbeidet tiltak ut fra samlet ramme 

totalt sett. Det har imidlertid vært et ønske både fra kommunestyre, administrasjon og tillitsvalgte å 

tildele budsjettrammer tidlig i prosessen slik at enhetene får en begrunnet ramme og planlegger drift 

ut fra det. Årets budsjettprosess er derfor snudd prosessmessig sammenlignet med tidligere år ved at 

budsjettene i større grad utarbeides nede i tjenesten. Rådmannen tror dette gir bedre eierskap til 

lokale budsjetter og gir kommunestyret insentiver til å styre på ramme- og tjenestenivå. På sikt bør 

tilnærmingen gi bedre økonomistyring. 

Virksomhetenes budsjettrammer bygger på vedtatt økonomiplan fra desember 2017, forpliktende 

plan for inndekking av akkumulert underskudd, føringer i statsbudsjettet, politiske vedtak gjennom 

året og realendringer gjennom året som har gått. Vedtatt økonomiplan forutsetter svært krevende 

tiltak som blant annet innebærer nedbemanning. Tiltakene foreslås videreført dersom annet ikke 

oppgis. 

Statsbudsjettet legger opp til en deflator, forventet pris- og lønnsvekst på 2,8%. Overføringer til 

norske kommuner er i gjennomsnitt på 2,9 %. Begrunnelsen for overføringer ut over deflator er 

skjønnsmidler, satsningsområder innenfor forebygging og lovendringer. Alle satsningsområdene 

søkes hensynstatt i budsjettforslaget, men ikke alle med like stort beløp som forutsatt. Noe av dette 

skyldes at overføringer til Saltdal kommune ventes å bli 2,7 %, som altså er under lønn- og prisvekst 

og som isolert sett betyr at kommunen ikke får tilstrekkelig rammeøkning til å opprettholde dagens 

tilbud. Overføringen ventes å bli ca 6,4 mill kr mer enn budsjett 2018. For å dekke opp om ventet 

kostnadsøkning burde overføringene økt med 13, 0 mill kr.  

Utover endringer i skatt og rammetilskudd er det beskjedne endringer i fellesinntekter og kostnader. 

Det må ventes noe økning i avsetning til lønnsvekst og pensjon som følge av sentralt lønnsoppgjør og 

endring i reguleringspremie. Av positive endringer for kommunen innebærer økte strømpriser økte 

konsesjonskraftsinntekter på 1,5 mill kr. Dette tilgodeses virksomhetenes rammer.   

For å beregne virksomhetenes budsjettrammer for det kommende året må man i tillegg hensynta 

eventuelle årsjusteringer som påvirker midler til drift. Det er her vi ser de største realendringene og 

som gir betydelig sterkere virkning enn statsbudsjettet. Det ene er usikkerhet om fortsatt bosetting 

av flyktninger for 2019. Dette er forutsatt i budsjettet og vil i så fall medføre en inntektssvikt på 5,7 

mill kr. Videre har ny domspraksis medført endring i hvorvidt kommuner kan kreve inn refusjon der vi 

tilbyr omsorgstjenester for brukere fra andre kommuner.  Dette innebærer en inntektssvikt på 10,6 

mill kr. I rammetildelingen er dette løst ved at halvparten av inntektssvikten bæres av omsorg alene, 
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mens resterende halvpart fordeles forholdsmessig mellom virksomhetene. Årsaken til denne 

fordelingen er at omsorg ikke kan legges til last for inntektssvikten og det vil være urimelig å legge 

hele byrden til én virksomhet når nedgangen ikke skyldes økonomistyringen som sådan.  

Gjennom året er det fattet flere politiske vedtak som må hensyntas i økonomiplanen. Dette har også 

betydning for rammetildelingen. Brutto realendring for virksomhetene er en økning i tilgjengelige 

midler (skatt, ramme, konsesjonskraft, eiendomsskatt mv) på 8,3 mill kr, men der inntektssvikt og 

nye politiske vedtak medfører reduksjoner på 13,5 mill kr. Netto realnedgang blir derfor på 5,2 mill kr 

der kommunen skulle hatt en økning på 13,0 mill kr for å kompensere for lønn- og prisstigning. Dette 

betyr nye effektiviseringstiltak for å tilpasse driften til tilgjengelige midler. 

Å balansere budsjettet er en krevende øvelse der man skal ta hensyn til realisme, lovkrav og politiske 

føringer. Når rådmannen legger frem sitt budsjett er det svært viktig å vise tiltak som kan gi konkret 

besparelse samtidig som tidligere politiske føringer må legges til grunn. Det har derfor vært 

nødvendig å foreslå betydelig aktivitetskutt, både for å tilpasse tidligere tiltak i forpliktende plan som 

ikke har latt seg gjennomføre men også for å tilpasse seg nye forutsetninger i år. For komplett 

oversikt over alle tiltak vises til tabell i innledning til kapittel 4. 

På grunn av tjenestens omfang og tidligere års merforbruk er det omsorgstjenesten som må 

iverksette de mest krevende tiltakene. Det foreslås å legge ned ei avdeling på Saltdal sykehjem, legge 

ned rehabiliteringsplass på Fløyveien og plass i Rus- og psykiatri, ROP-bolig. Dette er krevende tiltak 

som ideelt sett skulle vært effektuert med kompenserende tiltak, eksempelvis i hjemmetjenesten. På 

grunn av begrenset ramme har det ikke vært mulig å finne kompensasjonsløsninger, men dette vil bli 

vurdert gjennom året.  

Videre foreslås redusert ramme for legetjenesten som begrunnes med effektivisering ved 

opprettelse av interkommunal legevakt. Det må også påregnes permanent nedbemanning i 

sentraladministrasjon som er enda høyere enn det som ble estimert etter omorganiseringsprosessen. 

Det er i gjeldende økonomiplan vedtatt nær en dobling i vedlikeholdsinnsatsen. Den reduserte 

rammen tilsier at denne bør redusere noe, dog vil det likevel være en økning fra tidligere år. Det 

foreslås også å øke i kommunale gebyrer utover det som er vedtatt i gebyrregulativet.  

På tross av stramt budsjett legges det likevel opp til satsninger i tråd med tidligere politiske vedtak. 

Rådmannen foreslår at eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger senkes fra 4 til 3 promille. Den 

totale rammen for skolene foreslås økt med 1,1 mill kr i tråd med sak om ressursfordelingsmodell. 

Det bemerkes dog at også skolene må gjennomføre tiltak for å drifte innenfor budsjett og justering 

av elevtall. Videre foreslås det øke stilling for kommunepsykolog til 100 % i tråd med sentrale 

føringer om tidlig innsats i skolene, satsning på helsestasjon og resultater fra Ungdata-undersøkelse.  

Investeringsbudsjettet foreslås svært nøkternt i 2019. I tråd med politisk vedtak vil det settes i gang 

et forprosjekt for bygging av nytt helsehus. Det anbefales også å sette i gang et forprosjekt for å 

vurdere bygging av nye omsorgsboliger for å erstatte noe av dagens ineffektive struktur. Dette er 

særdeles viktig for å tilpasse fremtidens drift til den demografiske endringen. Bygging av Slipen Scene 

vil tidligst igangsettes i 2020 og frigjør noe midler i årsbudsjettet for 2019. Det legges inn fortsatt 

prosjektmidler til beslutning av konsept og anbudsprosess. Det videreføres en netto investering på 

80 mill kr, noe som vil kunne gi en betydelig satsning på kulturhusløsning for kommunen. 

Rådmannen vil dog påpeke at en løsning som gir høyere nettokostnad enn budsjettet ikke er 
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tilrådelig, da dette vil øke gjeldsgraden og måtte redusere tjenestetilbudet ytterligere for å finansiere 

investeringen.  

Den nye kommuneloven setter blant annet krav til at kommunen vedtar finansielle måltall. I tillegg til 

dette har det vært et ønske å sette mål for virksomhetenes drift det kommende året med 

resultatindikatorer som viser måloppnåelse. Budsjettdokumentet er derfor endret slik at det i større 

grad synliggjør ønsket retning både sentralt og for enhetene. Måltall og gjennomføring vil fremover 

bli presentert i årlige styringsdokumenter som årsmelding og økonomiplan.  

2. Forutsetninger 
Befolkning: Kommunens overføring gra staten knyttet til skatt og rammetilskudd bestemmes av 

befolkningssammensetningen. For å kunne forutsi forventede inntekter i årene som kommer må det 

lages en prognose over befolkningsendringer.  

 

Kilde: SSBs befolkningsframskrivinger publisert 21.06.2018. 

Over viser utvikling en gradvis nedgang i befolkningen for Saltdal kommune. Samtidig viser 

utviklingen også en økning i antall eldre. Dette vil fortsatt stille store krav til kommunens evne til å 

omprioritere og effektivisere tjenestetilbudet. Utviklingen har skjedd gradvis over tid og forventes og 

fortsette.  

Skatt og rammetilskudd: Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og 

utgjør om lag 75% av de samlede inntekter som kommunen disponerer. Beregningen av frie inntekter 

i planperioden bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Gjennom inntektssystemet 

fordeles de frie inntektene til kommunene og til fylkeskommunene. Inntektssystemet skal ivareta 

både utjevningshensyn og distriktspolitiske målsetninger. Saltdal er en relativt skattesvar kommune 

og får med dette systemet høøyere inntekter pr. innbyger enn de store byene. Gjennom utgifts 

utjevningen i inntektssystemet skal kommunene i prinsippet få kompensasjon for ufrivillige 

etterspørsels- og kostnadsforskjeller. Utgifts utjevningen er basert på kostnadsnøkler innenfor 

demografiske og geografiske forhold, som i hovedsak forklarer forskjeller i utgiftsnivået. Dette 

innebærer at Saltdal kommune som med en forholdsvis høy andel eldre og lavere andel av 

innbyggere i arbeidsdyktig alder kompenseres for dette gjennom utgifts utjevningen. Det som særlig 

gir seg utslag i utgifts utjevningen er at kommunen har en høy relativ andel av psykisk 

utviklingshemmede, noe som har sammenheng med tiden som vertskommune. 

Statsbudsjettet: Statsbudsjettet legger opp til en deflator, forventet pris- og lønnsvekst på 2,8%. 

Overføringer til norske kommuner er i gjennomsnitt på 2,9 %. Overføringer til Saltdal kommune 

ventes å bli 2,7 %, det vil si noe under lønn- og prisvekst. Med dette ventes inntektene å bli ca 8,0 

mill kr mer enn regnskap 2018 og 6,4 mill kr mer enn budsjett.  

Befolkningsutvikling 2018 2019 2020 2021 2022

0-17 år 931 920 915 919 905

18-49 år 1670 1644 1610 1573 1559

50-66 år 1136 1132 1123 1123 1084

67-79 år 696 714 743 763 793

80-89 år 209 202 209 216 224

90 år og eldre 49 52 51 49 48

SUM 4691 4664 4651 4643 4613



- 6 - 
 

 

Begrunnelsen for samlede overføringer ut over deflator er skjønnsmidler som kompensasjon for 

andel unge sosialhjelpsmottakere, satsning på helsestasjon og skolehelsetjeneste, tidlig innsats i 

skolen, opptrappingsplan for rus, opptrappingsplan for rehabilitering og habilitering, regelendring om 

betaling for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helse og økt overføring til frivilligsentralen. Alle 

satsningsområdene søkes hensynstatt i budsjettforslaget, men ikke alle med like stort beløp som 

forutsatt.  

Satsning på skolehelse og helsestasjon er en videreføring av tidligere års prioriteringer fra 

regjeringen. Kommunestyret har tidligere valgt å ikke øremerke midlene til tjenesten direkte, 

begrunnet med at KOSTRA-tall viser at Saltdal kommune bruker mer penger til 

skolehelsetjenesten/helsestasjonene enn gjennomsnittet. Det har understøttet at kommunen har 

forskuttert satsningen tidligere år, og at det slik sett ikke har vært påkrevet å øremerke satsningen 

konkret. Rådmannen anbefaler likevel at midlene ses i sammenheng med føringer om tidlig innsats i 

skolene og resultater fra Ungdata-undersøkelse. Kommunestyret har i tidligere vedtak bedt vurdere 

om økning av kommunepsykologstilling kan økes fra 50 % til 100 %. Regjeringens styringsmidler er på 

tilsammen 872.000 kr for helsestasjon og tidlig innsats. Ved å bruke midlene til 

kommunepsykologfunksjonen tilføres virksomhet Helse en økt ramme på 470.000 kr samtidig som vi 

til en viss grad følger både sentrale og lokale føringer.  

Videre er rammene for Omsorg økt med 154.000 kr for opptrappingsplan rus, 142.000 kr for 

opptrappingsplan rehab og habilitering og 77.000 som kompensasjon for utskrivningsklare pasienter i 

spesialisthelsetjenesten, psykisk helse. Rammen til Fellestjenestene er økt med 11.000 kr til økte 

overføringer til frivilligsentralen.  

Når man trekker fra føringer i statsbudsjettet gjenstår det 5,5 mill kr av overføringer i skatt og 

rammetilskudd til å dekke opp lønn- og kostnadsvekst. For å kompensere for ventet kostnadsøkning 

burde handlingsrommet økt med 13, 0 mill kr. 

SALTDAL

(år 2019-prisnivå i perioden 2019-2022)

1000 kr 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 110 199 112 580 115 196 115 653 115 827 115 839

Utgiftsutjevningen 27 240 28 594 33 228 33 290 33 312 33 313

Overgangsordning - INGAR -477 -339 -248

Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) 968 1 009 1 132 1 132 718 718

Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd 8 037 8 040 8 247 8 199 8 199 8 199

Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 1 071 3 006 945

Budsjettvedtak 2018 Stortinget - endringer ekskl skjønn 130

Endringer i saldert statsbudsjett 2014 - 3017 -355

RNB 2012 - 2017, samt Dok8:135 S (2014-15) 262

RNB 2018 - endringer i rammetilskudd 11

Sum rammetilsk uten inntektsutj 146 945 153 031 158 500 158 274 158 056 158 069

"Bykletrekket"

Netto inntektsutjevning 20725 21393 21506 21506 21506 21506

Sum rammetilskudd 167 670 174 424 180 006 179 780 179 562 179 575

Rammetilskudd - endring i % 4,2 4 3,2 -0,1 -0,1 0

Skatt på formue og inntekt 111140 112406 112945 112945 112945 112945

Skatteinntekter - endring i % 2,38 1,14 0,48

Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)

Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 278 811 286 800 293 000 292 700 292 500 292 500

Sum - endring i % 3,5 2,9 2,2 -0,1 -0,1 0

Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen 1780 750

Sum skatt (inkl selskaps) og netto inntektsutjevning 131865 133799 134451 134451 134451 134451

Sum - endring i % 3,6 1,5 0,5

Rammetilsk kr pr innb. (inkl. inntektsutjevning) 35471 36759 38612 38563 38516 38519

Skatteinntekter kr pr innb. 23512 23689 24227 24227 24227 24227

Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen) 1,1081 1,1123 1,1276 1,1276 1,1276 1,1276

                                               Prognose
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Budsjettskjema 1 a 

 

 

Utover ordinær skatte og rammetilskudd får kommunen en betydelig overføring som vertskommune 

for psykisk utviklingshemmede. Tilskuddet er ment å dekke totale utgifter som kommunen har og har 

hatt med sine vertskommuneforpliktelser. Dette er et øremerket tilskudd og inngår derfor ikke i 

tabellen over frie inntekter, men regnes som andre generelle statstilskudd. Inntektene for 2019 

beregnes til 51,4 mill kr, som tilsvarer en øknin på kr. 100 000,- sammenlignet med tilskuddet vi 

hadde budsjettert for i 2018. 

Integreringstilskudd for bosatte flyktninger er budsjettert med 9,97 mil. Dette utgjør en nedgang på 

ca. 5,2 mill sammenlignet med opprinnelig budsjett for tilsvarende tilskudd i 2018. Nedgangen 

skyldes at det er uvisst om man får bosette nye flyktninger i 2019. Dette gjør at det ikke er 

budsjettert med inntekter for første år på nye bosetninger i 2019. Videre har flere personer som var 

bosatt i 2018 flyttet ut av kommunen. Det totale antallet bosatte flyktninger som gir grunnlag for 

statstilskudd er dermed redusert for budsjett 2019 sammenlignet med 2018. Integreringstilskuddet 

ble tidligere budsjettert som fellesinntekter. Fra og med budsjett 2018 har tilskuddet blitt budsjettert 

på ansvaret til flyktningetjenesten. Bosetting av flyktninger medfører en betydelig forpliktelse og noe 

av merinntektene disponeres derfor til skole, helse, bolig og øvrige aktiviteter som følger av dette.  

 

 

 

 

Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022

Skatt på inntekt og formue -109 660 000          -112 327 000          -112 327 000          -112 327 000          -112 327 000          

Ordinært rammetilskudd -176 284 000          -180 007 000          -180 007 000          -180 007 000          -180 007 000          

Skatt på eiendom -17 051                    -13 972 000            -13 972 000            -13 972 000            -13 972 000            

Andre direkte eller indirekte skatter -1 503 000              -1 497 000              -1 497 000              -1 497 000              -1 497 000              

Andre generelle statstilskudd -66 978 000            -61 778 000            -61 778 000            -61 778 000            -61 778 000            

Sum frie disponible inntekter -371 476 000          -369 581 000          -369 581 000          -369 581 000          -369 581 000          

Renteinntekter og utbytte -1 595 000              -1 647 000              -1 647 000              -1 647 000              -1 647 000              

Gevinst på finansielle instrumenter -                           -                           -                           -                           -                           

Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 9 364 000                8 243 000                9 243 000                9 643 000                9 643 000                

Tap på finansielle instrumenter -                           -                           -                           -                           -                           

Avdrag på lån 20 493 000             21 204 000             23 204 000             25 204 000             25 204 000             

Netto finansinntekter/-utgifter 28 262 000             27 800 000             30 800 000             33 200 000             33 200 000             

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 7 565 000                -                           -                           -                           -                           

Til bundne avsetninger 2 198 000                1 654 000                1 654 000                1 654 000                1 654 000                

Til ubundne avsetninger 20 000                     2 680 000                2 680 000                2 680 000                2 680 000                

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -                           -                           -                           -                           -                           

Bruk av ubundne avsetninger -                           -                           -                           -                           -                           

Bruk av bundne avsetninger -1 620 000              -2 181 000              -2 181 000              -2 181 000              -2 181 000              

Netto avsetninger 8 163 000                2 152 000                2 152 000                2 152 000                2 152 000                

Overført til investeringsbudsjettet 3 270 000                2 770 000                2 770 000                2 770 000                2 770 000                

Til fordeling drift -331 781 000          -336 859 000          -333 859 000          -331 459 000          -331 459 000          

Sum fordelt til drift fra skjema 1B 331 781 000           336 859 000           333 859 000           331 459 000           331 459 000           

Merforbruk/mindreforbruk -                           -                           -                           -                           -                           

Spesifisering - andre generelle statstilskudd Budsjett 2018 Budsjett 2019

vertskommunetilskudd -51 300 000 -51 400 000

integreringstilskudd flyktn* -15 188 000 -9 970 000

investeringskomp grunnskole -190 000 -108 000

boligtilskudd Husbanken -300 000 -300 000

Sum -66 978 000            -61 778 000            
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Budsjettskjema 1 b 

 

Budsjettskjemaet viser sum fordelt til drift i henhold til skjema 1 a og b for virksomhetsområder. Det 

vises til tabell nedenfor for spesifisering av beløpet som utgjør andre finansielle transaksjoner. 

Skjema 1 b viser en gradvis nedgang i sum fordelt til drift. Nedgangen skyldes at kapitalkostnader for 

bygging av Slipen Scene er lagt inn fra 2020. I år 2020 utgjør kapitalkostnadene 3,0 millioner. I 

budsjettårene 2021-2022 utgjør kapitalkostnadene 5,4 millioner. Nedgangen i sum fordelt til drift 

reduseres tilsvarende.     

 

Oppfølging av politiske vedtak: Gjennom året gjøres det en rekke politiske vedtak som ofte har 

økonomisk konsekvens og som bes bli vurdert i forbindelse med økonomiplan. Alle vedtakene er 

vurdert og mange saker følges opp konkret i forslag til driftsbudsjett eller investeringsplan. Av 

investeringer er det hensyntatt både skifte av tak på rådhuset/Knaggen og forprosjekt investeringer 

innenfor omsorg (helsehus og boliger). For nærmere beskrivelse av investeringer vises det til kap. 3 

og vedlegg.  

Noen politiske vedtak og intensjoner er ikke lagt inn i rådmannens forslag av hensyn til den 

økonomiske situasjonen. Dette gjelder sanering av åpengarasje på Vensmoen og midler til drift av 

nye Vensmoen museum. Sistnevnte er fremdeles i prosess til vedtak. Dessuten har kommunestyret 

fattet vedtak om at det skal arbeides for å øke gjennomsnittlige stillingsstørrelser (hetlidskultur) men 

det er ikke lagt inn midler til det. Her må man se på hvilke løsninger i saksprosessen som vil gi best 

effekt.  

Kommunestyret har videre vedtatt at det skal arbeides for å øke stilling som kommunepsykolog til 

100%. Dette vedtaket foreslås effektuert og legges til rammene for enhet helse med kr 470.000. 

Tiltaket finansieres med midler fra statsbudsjettet til tidlig innsats i skolene og til helsestasjon. 

Budsjettskjema 1B Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Fellestjenester 33 129 000                                                          32 509 000        32 287 000        32 110 000        32 110 000        

Stab Oppvekst og kultur 3 518 000                                                            3 441 000          3 413 000          3 390 000          3 390 000          

Barnehager 33 347 000                                                          31 918 000        31 656 000        31 447 000        31 447 000        

Rognan barneskole 22 524 000                                                          22 803 000        22 636 000        22 500 000        22 500 000        

Rognan ungdomsskole 12 002 000                                                          12 431 000        12 342 000        12 271 000        12 271 000        

Røkland skole 14 333 000                                                          14 613 000        14 483 000        14 380 000        14 380 000        

Kultur 8 529 000                                                            8 398 000          8 332 000          8 279 000          8 279 000          

Flyktningtjenesten 9 679 000                                                                 8 671 000           8 609 000           8 559 000           8 559 000           
Folkehelse 178 000                                                               149 000             136 000             125 000             125 000             

Helse 40 507 000                                                          39 694 000        39 368 000        39 107 000        39 107 000        

Nav 10 974 000                                                          11 112 000        11 034 000        10 972 000        10 972 000        

Omsorg 133 059 000                                                        133 988 000      132 819 000      131 884 000      131 884 000      

Byggforvaltning 20 151 000                                                          20 631 000        20 499 000        20 394 000        20 394 000        

Tekniske tjenester 12 403 000                                                          6 615 000          6 466 000          6 348 000          6 348 000          

Selvkost VAR -4 368 000                                                          -9 761 000         -9 761 000         -9 761 000         -9 761 000         

Plan og utvikling 7 814 000                                                            7 813 000          7 743 000          7 687 000          7 687 000          

Servicekontor og IKT 5 338 000                                                            4 879 000          4 842 000          4 812 000          4 812 000          

Fordelt til drift fra 1B 363 117 000                                                             349 904 000      346 904 000      344 504 000      344 504 000      
Andre finansielle transaksjoner -31 336 000                                                        -13 045 000       -13 045 000       -13 045 000       -13 045 000       

Sum fordelt til drift 331 781 000                                                             336 859 000      333 859 000      331 459 000      331 459 000      

Spesifisering - andre finansielle transaksjoner Budsjett 2018 Budsjett 2019
Reservert lønnsoppgjør 3 303 000          3 898 000          

Motpost avskrivninger -17 218 000       -                     

Konsesjonskraftinntekter -1 880 000         -3 399 000         

Ref stat, sykehjem/omsorgsboliger -913 000            -788 000            

Premieavvik -14 628 000       -13 056 000       

Tap på fordringer -                     300 000             

Sum -31 336 000       -13 045 000       
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Kommunestyret har også vedtatt at det skal etableres en samarbeidsavtale innenfor reiseliv med 

Visit Bodø om felles destinasjonsorganisering. Rammene til plan og utvikling er økt med kr 130.000 

for å finansiere satsningen.  

1. tertialrapport ble det vedtatt at sammenslåtte klasser ikke skal brukes i kjernefagene ved 

grunnskolene i Saltdal og at det skal foretas en gjennomgang av ressursfordelingsmodellen til 

skolene. Rådmannen har i sak 77/18 foreslått en ny modell som med justert basisgruppetall som sier 

en gruppestørrelse på 12 elever i småskoletrinnet og 13 elever i mellom- og ungdomstrinnet. Den 

nye modellen ivaretar kommunestyrets føring om å unngå sammenslåtte klasser gitt dagens elevtall. 

Den justerte modellen tilsier en merkostnad på 1,1 mill kr i 2019 i forhold til 2018 og foreslås tilført 

skolenes rammer i dette budsjettforslaget. Det må likevel påpekes at også skolene må gjennomføre 

tiltak for å drifte innenfor budsjett og justering av elevtall. For nærmere beskrivelse av tiltak vises til 

kap 4.2.3. 

Konsesjonskraft: Eier av kraftverkene skal avgi inntil 10 prosent av kraftgrunnlaget som 

konsesjonskraft til kommunene og fylkeskommunen der kraftanlegget ligger. 

Konsesjonskraftordningen er begrenset oppad til forbruket til alminnelig elektrisitetsforsyning 

innenfor kommunens grenser. Saltdal kommune ar 19,268 GwH som vi får konsesjonskraftsinntekter 

fra, beregnet ut fra energivolum i Daja, Fagerli og Sjønstå kraftverk der SKS Produksjon er 

konsesjonær. Det er bestemt at kommunen best sikrer sine inntekter gjennom forvaltningsavtale 

som sikrer kommen en minimumspris men der vi likevel kan få en gevinst av flytende pris i 

spotmarkedet. Avtalen er en form for krysning mellom fastpris og variabel pris der forvalter har 

insentiver for å sikre best avkastning utover minimumsprisen. Strømprisene har i løpet av 2018 vært 

stigende. Forvaltningsavtalen for 2019 gav en referansepris på 367,1 kr/MWh og en garantipris på 

330,4 kr/MWh. For alle inntekter over referanseprisen får kommunen 90%. Sist prognose viser at 

samlede inntekter i 2019 kan bli nesten 3,4 millioner. Dette er en økning på ca. 1,5 millioner fra 

forrige økonomiplan sitt budsjett.   

Eiendomsskatt: Det planlegges betydelige endringer i eiendomsskatteregimet. Regjeringen foreslår 

at det innføres en obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetakstene på minst 30 prosent for all 

bolig- og fritidseiendom fra 2020. Kommunene står fritt til å velge en høyere reduksjonsfaktor enn 

dette. Regjeringen foreslår videre at bruk av formuesgrunnlag gjøres obligatorisk ved verdsettelse av 

boligeiendom for eiendomsskatteformål fra 2020. Forslaget begrunnes med ønske om å gjøre 

eiendomsskattetakseringen på tvers av kommunen mer enhetlig. For fritidsbolig er 

formuesgrunnlagene foreløpig lite egnet til verdsettelse, fordi de i liten grad reflekterer den 

underliggende markedsverdien. Fritidsboliger skal derfor inntil videre takseres som i dag. 

Det foreslås en overgangsregel der kommuner med lokal takst fra 2013 eller senere kan benytte 

denne til og med skatteåret 2023. Også disse kommunene skal benytte en reduksjonsfaktor på 30 

prosent. Det er usikkert hvordan dette vil slå ut for Saltdal kommune, men det er sannsynlig at de 

samlede inntektene vil gå ned. Dette vil bli fremmet som egen sak i 2019. 

I forslag til økonomiplan er det forutsatt at eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger senkes fra 4 til 

3 promille. Dette vil redusere de samlede inntektene på disse objektene fra 12,3 til 9,2 mill kr, en 

nedgang på 3,1 mill kr. Dette gir en betydelig reduksjon i skatten for husholdningene, eksempelvis vil 

en bolig med takst på 2,0 mill kr få redusert årlig eiendomsskatt fra 8000 kr til 6000 kr. For verker, 

bruk og næringseiendom foreslås samme beskatning som tidligere, 7 promille.  
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Lønn, pensjon og premieavvik: Det budsjetteres med ca 506 faste årsverk i 2019, mot 508 i 2018.  

Det budsjetteres med en sentral pott på ca. 3,9 millioner til avsetning for neste års lønnsoppgjør.  

Premiesatser for pensjonsutgifter baseres på beregninger fra KLP og Statens Pensjonskasse. Satsene 

varierer noe fra år til år, spesielt der hvor reguleringspremie inngår. Reguleringspremie er en premie 

som betales for å løfte fremtidige og løpende pensjonsutbetalinger til nytt tnivå etter lønnsoppgjør 

og g-reguleringer.  

I 2002 ble det i regnskapsbestemmelsene innført en justeringsbestemmelse i den hensikt å utjevne 

pensjonskostnadenes svingning fra år til år, det såkalte premieavviket. Premieavviket er differansen 

mellom innbetalt premie og en beregnet pensjonskostnad. Premieavviket påvirker driftsresultatet, 

og føres mot en balansepost. Gjelden skal avskrives over en periode på mellom 7 og 15 år  alt etter 

amortiseringsregler som gjelder for tidspunktet. Positivt premieavvik er en teknisk korrigering som 

det ikke følger fysiske penger med, men som inntektsføres i regnskapet. Akkumulert premieavvik i 

balansen var på 47,8 mill ved utgangen av 2017. 

Renter og avdrag: Kommunens lånegjeld var ved utgangen av 2017 på ca. 82% av driftsinntektene. 

En stor del av dette er investeringer med mindre grad av egenrisiko for kommunen ettersom det 

finansieres gjennom selvkostregnskapet, dvs gjennom avgiftsleggin på abonnenene. Økningen i 

lånegjelden de siste årene skyldes i hovedsak den store vann- og avløpsutbyggingen mellom Rusånes 

og Rognan. I tillegg har kommunen investert i utbyggingen av industrikaien. Videre utleie av 

industrikaien gir inntekter som brukes til å betjene kapitalkostnadene ved låneopptak for 

utbyggingen. Samlet utgjør renter og avdrag på lån ca. 5% av kommunens samlede driftsinntekter 

ved slutten av 2017.  

Det tas høyde for at kommunen kan øke aktivitetsnivået i løpet av planperioden når akkumulert 

underskudd er dekt inn. I henhold til at kommunen har et stort tap av inntekter i forbindelse med 

bosetning av flyktninger og refusjonsinntekter innen omsorg har man generelt lagt opp til en 

beskjeden utvikling av nye investeringer i økonomiplanen utover en mulig investering i Slipen Scene. 

Det jobbes med å prosjektere og planlegge investeringer som på sikt vil gi både en mere 

ressurseffektiv drift og et tjenestetilbud tilpasset utviklingen av kommunen. Her kan nevnes nytt 

helsehus og boliger innenfor omsorg.  

Tidligere års underskudd: Da kommunen ble oppført på Robek-listen i 2015 var det et samlet 

merforbruk på 25,0 mill kr. Pr utgangen av 2017 var det balanseført et samlet akkumulert merforbruk 

på 9,0 mill kr, henholdsvis 4,4 mill kr i i driftsregnskapet og 4,6 mill kr i investeringsregnskapet. Dette 

er budsjettert for inndekking i 2018 slik at kommunen ved regnskapsavleggelsen i 2019 skal ha nullet 

ut underskuddet i balansen. I vedtatt økonomiplan er derfor forutsetningen at disponible 

udisponerte midler går til avsetning fond. Det er budsjettert med  

I andre tertialrapport for 2018 ble det estimert at inndekkingen kan bli noe lavere enn budsjettert, 

6,0 mill kr mot budsjett 9,0 mill kr. Dersom prognosen holder må kommunen påregne at 2019 også 

brukes til å utligne merforbruket og budsjetterte midler til avsetting fond må omreguleres til 

inndekking av akkumulert merforbruk. Det er budsjettert med 2,7 mill kr til fondsavsetning i 2019.  
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3. Investeringer 
Budsjettskjema 2 a 

 

Investeringsbudsjettet for 2019 viser at det legges opp til et lavt investeringsnivå sammenlignet med 

tidligere år. De tidligere store investeringsprosjektene innenfor vann og avløp er ferdigstilte. Videre 

vil den største investeringen på industrikai fra 2018 ferdigstilles før 2019. For hele 

økonomiplanperioden 2019-2022 viser budsjettet at den største investeringen er utbyggingen av 

Slipen Scene. Utover denne investeringen opprettholdes en moderat utvikling av investeringer. 

Saltdal kommune er i 2018 fortsatt på ROBEK-listen. Dette medfører også i henhold til 

kommuneloven at man må få godkjent låneopptak og garantistillelser av Fylkesmannen. 

Investeringen er derfor vurdert strengt i hele økonomiplanperioden.  

Kommunen har i løpet av 2018 mistet betydelige inntekter i tilknytning til bosetting av flyktninger og 

refusjon for omsorgstjenester til brukere fra andre kommuner. Dette medfører at det må jobbes for 

å trappe ned aktiviteten i kommunen. Dette kommer i tillegg til allerede vedtatte nedtrapping av 

aktivitet fra tidligere års økonomiplan og forpliktende plan. Det er en utfordrende prosess og det vil 

derfor tilrådes at kommunen er forsiktig med å påta seg nye og store økonomiske forpliktelser før 

kommunen har lyktes med å ta ned aktiviteten tilsvarende inntektssvikten. 

Budsjettskjema 2 b  

 

 

Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022

Investeringer i anleggsmidler 80 950 000 15 670 000 106 450 000 6 450 000 6 450 000

Utlån og forskutteringer 7 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Kjøp av aksjer og andeler 2 070 000 2 270 000 2 270 000 2 270 000 2 270 000

Avdrag på lån 2 279 000 0 0 0 0

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0

Avsetninger 0 0 0 0

Årets finansieringsbehov 92 299 000 27 940 000 118 720 000 118 720 000 118 720 000

Bruk av lånemidler -76 600 000 -25 020 000 -95 800 000 -15 800 000 -15 800 000

Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 -20000000 0 0

Tilskudd til investeringer -10 000 000 0 0 0

Kompensasjon for merverdiavgift 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -2 429 000 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000

Andre inntekter 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -89 029 000 -25 170 000 -115 950 000 -15 950 000 -15 950 000

Overført fra driftsregnskapet -3 270 000 -2 770 000 -2 770 000 -2 770 000 -2 570 000

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0

Bruk av avsetninger 0 0 0 0

Sum finansiering -92 299 000 -27 940 000 -118 720 000 -18 720 000 -18 720 000

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0

Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022

Vann og avløp Røkland - Russånes 250                           -                           -                           -                           -                           

ROS-analyse: nødstrømsaggregat, satelittelefoner 4 700                       -                           -                           -                           -                           

Overtakelse Trollskogen Barnehage 15 000                     -                           -                           -                           -                           

Utvikling av Slipen Scene 500                           

Nytt bårehus 4 000                       5 300                       -                           -                           -                           

Utskifting biler, maskiner, utstyr -                           -                           2 200                       2 200                       2 200                       

Rehabilitering avløp 1 600                       1 600                       1 600                       1 600                       1 600                       

Rehabilitering vann 1 000                       1 000                       1 000                       1 000                       1 000                       

Sikring bruer, veiskjæringer, kaier 1 000                       1 000                       1 000                       1 000                       1 000                       

Omsorg, velferdsteknologisk plattform 2 500                       2 620                       -                           -                           

Slipen Scene -                           -                           100 000                   -                           -                           

Forprosjekt investeringer omsorg (Helsehus, boliger) -                           1 000                       -                           -                           -                           

Tak Knaggen og rådhus -                           2 500                       -                           -                           -                           

Utvidelse Rognan Industrikai 52 480                     -                           -                           -                           -                           

Spillemiddelanlegg 300                           300                           300                           300                           300                           

Egenandel trafikksikring 400                           200                           200                           200                           200                           

Digitalt kartverk 150                           150                           150                           150                           150                           

SUM 83 880                     15 670                     106 450                   6 450                       6 450                       
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Budsjettskjema 2 b viser en spesifiering av investering i anleggsmidler. Budjsett tallene for 2018  i 

skjemaet er justert for budsjettendringer i løpet av året,men tallene f0r 2019-2022 er hentet fra 

rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022. Slipen scene var i forrige økonomiplan lagt inn i 

investeringsbudsjettet for 2019. Etter politisk behandling i 2018 avventes oppstart på investeringen 

inntil videre. Dette medfører at investeringen ikke vil bli gjennomført i 2019, og den er derfor flyttet 

til oppstart i 2020 i økonomiplanen. 

Bygging av nytt bårehus var opprinnelig tiltenkt gjennomført i 2018. Endringer i prosjektet har 

medført forsinkelse i oppstart. Hoveddelen av investeringen vil derfor bli gjennomført og ferdigstilt i 

løpet av 2019.  

Velferdsteknologi vil etter planen videreføres inn i 2019. Avhengig av fremdrift i prosjektet vil det 

også i løpet av 2019 vurderes om noen aktiviteter først vil gjennomføres i 2020. Dette vi bli regulert i 

budsjettet når man har tilstrekkelig med informasjon i løpet av 2019. 

I henhold til kommunestyrevedtak i september 2018 er det vedtatt å øke beløpet på 

videreformidlingslån fra 7 til 10 millioner.  

Det er satt av 1 million for å å arbeide med forprosjekt på investeringer innenfor Omsorg. Dette 

inkluderer arbeid med Helsehus og omsorgsboliger.  

Kommunen har et stort etterslep på vedlikehold. Dette gjelder både på bygg og maskinparken. I 

investeringsbudsjettet er det derfor lagt inn en økning i nødvendige investeringer på utskifting av 

biler og maskiner fra år 2020. Investeringene er nødvendige og har tidligere blitt forskjøvet grunnet 

den økonomiske situasjonen i kommunen.  

Det foreslås å videreføre årlige avsetning av midler til oppgradering og rehabilitering av eksisterende 

vann og avløpsnett. I planperioden er det årlig beløpet satt til 2,6 millioner for disse to tiltakene. Det 

er fortsatt signalisert behov for økninger grunnet større området med dårlig tilstand og stort 

utskiftingsbehov. Det foreslås også å videreføre årlig avsetning til kontroll og sikring av veiskjæringer, 

bruer og kaier med 1 million årlig. Dette gjelder pålagte kontroller med sikringsarbeider og 

nyetablering av sikringsverk, ras og erosjonsskader og større sikringsarbeider.  

Årlig kommunal egenandel til trafikksikringstiltak foreslås videreført 0,2 millioner årlig. Beløpet 

benyttes hvert år til delfinansiering og gjennomføring av viktige trafikksikkerhetstiltak. Den 

kommunale egenandelen vil kunne utløse inntil 80% eksternt tilskudd av totalkostnaden for disse 

prosjektene. Spillemidler for nærmiljøanlegg videreføres med et årlig beløp på 0,3 millioner. Herav 

dekkes halvparten gjennom overføring fra kommunenes driftsbudsjett og resterende gjennom 

spillemidler. Digitalt kartverk foreslås videreført på tilsvarende nivå som sist budsjettår.  

4.  Drift 
I kapitlet presenteres en oversikt pr samhandlingsområde og virksomhet med budsjettrammer for 

året som kommer samt mål og resultatindikatorer. Tabellen nedenfor er en oppsummering av alle 

tiltak.  

 



- 13 - 
 

Virksomhet Tiltak Økonomisk 
effekt i kr. 

Aktivitetsøkninger 

Felles Redusere eiendomsskatt boliger/fritidsbol fra 4 til 3 prom  -3 100 000 

Felles Avsetning til fond -2 660 000 

Helse Økt stilling kommunepsykolog 50 %    -470 000 

Plan og utvikling Samarbeidsavtale felles destinasjonsorgansiering    -130 000 

Fellestjenester Prosjektstilling utredning Slipen Scene    -500 000 

Kultur og skole Rammeøkning driftskonsekvens flerbrukshall    -350 000 

Byggforvaltning Opptrapping vedlikehold    -877 000 

Innsparingstiltak 

Fellestjenester Effektivisering OU prosess 1 500 000 

Fellestjenester Vakanse 50% stilling økonomiavdelingen 300 000 

Fellestjenester Reduksjon kommunestyrets disposisjon 350 000 

Stab oppvekst og kultur Reduksjon tjenestekjøp skolesjefens pott 25 000 

Stab oppvekst og kultur Reduksjon fordeling spes.ped tiltak barnehage 43 000 

Barnehager Fjerne stilling spesialpedagog 497 000 

Rognan barneskole Avslutte tredeling på 3. klassetrinn 350 000 

Rognan barneskole Vakanse fag.arb.stilling skole og SFO 90% høstsemester 202 000 

Rognan barneskole Fast ansatt lærer overføres til Røkland skole 250 000 

Rognan barneskole Vakanse i fagarbeiderstilling 22% 135 000 

Rognan ungdomsskole Ikke forlengelse 2 vikariat høstsemester 568 000 

Rognan ungdomsskole Ikke innleie vikar for lærere på videreutdanning 227 000 

Rognan ungdomsskole Økt inntekter refusjon for helsetiltak 49 000 

Rognan ungdomsskole Økt inntekter refusjon for drifting av Newtonrom 100 000 

Rognan ungdomsskole Redusert bruk av ekstravikar 115 000 

Røkland skole Reduksjon av årsverk på voksenopplæring høstsemester 343 000 

Røkland skole Krav til ytterligere effektivisering av driften 545 000 

Kultur Reduksjons 15 % stilling kulturskolen 102 000 

Kultur Reduksjon i konto lag og foreninger 36 000 

Helse Reduksjon av 1 legestilling 1 000 000 

Helse Reduksjon av utstyr og lisenser for legetjenesten 110 000 

Helse Reduksjon av ett fosterhjem 150 000 

Helse Reduksjon ferievikarer og driftsmateriell Knaggen 110 000 

Helse Krav til ytterligere effektivisering av driften 579 000 

Nav Reduksjon i ramme for sosialhjelpsutgifter 285 000 

Omsorg Effektivisering av nattevakttilbud 500 000 

Omsorg Reduksjon av en 100% stilling Fløyveien 18 550 000 

Omsorg Legge ned 2 institusjonsplasser rus og psykiatri 1 000 000 

Omsorg Legge ned 1 avdeling på sykehjemmet 6 000 000 

Omsorg Legge ned 1 rehabiliteringsplass  1 000 000 

Omsorg Økte inntekter ressurskrevende brukere mm. 6 650 000 

Servicetorg og IKT Redusere kjøp av konsulenttjenester IKT 191 000 

Byggforvaltning Redusert drift 380 000 

Teknisk drift Økt inntekter utleie av kai 1 506 000 

Plan og Utvikling Vakanse tilsvarende 60% stilling 472 000 

 

Denne tabellen utgjør forpliktende plan for 2019. For nærmere beskrivelse av tiltakene vises det til 

delkapitlene.  
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4.1 Fellestjenester 
Fellestjenestene består av rådmannskontor, HR-avdeling, økonomiavdeling, politisk aktivitet og 

tilskudd til eksterne. Tjenesten yter service både internt mot politikerne, samhandlingsområdene, 

ansatte og arbeidstakerorganisasjonene dessuten eksternt mot innbyggerne, næringsliv, statlige og 

regionale instanser samt interkommunale samarbeidspartnere. En stor del av budsjettet er derfor 

bundet opp av utenforliggende forhold. Som organisasjon er kommunen kompleks og reguleres av 

detaljerte lover, kvalitetskrav, brukermedvirkning, tilsyn/kontroll, og økende grad av samarbeid 

internt og interkommunalt. Den elektroniske utviklingen stiller krav til nettbasert informasjon, 

forbedring av hjemmesiden, økt krav til personvern og datasikkerhet men gir også muligheter for 

effektivisering og bedre service.   

Mål og resultatindikatorer 

Målområde: Beskrivelse: Måltall: 
Netto driftsresultat Kommunen bør budsjettere med et visst overskudd. Teknisk beregningsutvalg 

anbefaler et nivå på 1,75 %. Rådmannen anbefaler en gradvis økning med et 
måltall på 0,50 % i 2019 som øker over tid. Dette innebærer fondsavsetning på 
2,7 mill kr i 2019.  
 

0,50 %  

Gjeldsgrad  Lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Saltdal kommune pr utgangen av 
2017 en gjeldsgrad på 82 %. Det foreslås at samlet nivå ikke overstiger 
landsgjennomsnittet på 85 % som et middels nivå.   
 

85% 

Nærvær I henhold til avtale om inkluderende arbeidsliv forplikter kommunen å arbeide 
mot redusert sykefravær ved at gjennomsnittlig tilstedeværelse på jobb skal 
være minimum 93 %. I 2016 var tallet på 90,4 % og i 2017 økte det til 91,6 %.  
 

93 % 

 

Fellestjenestene yter stabsfunksjoner som betjener hele organisasjonen med ansatte, politikere og 

tillitsvalgte. Tjenestene inkluderer økonomiavdeling og HR-avdeling som overvåker kommunens 

økonomistyring og personalforvaltning. Dette gjør det naturlig å velge måltall som favner inn under 

sentrale styringsmål. Det foreslås i tråd med ny kommunelov å velge ut finansielle måltall, herunder 

gjeldsgrad og nivå på netto driftsresultat. Dessuten pekes ut mål på nærværsprosent i tråd med 

avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA). 

Kommunen bør budsjettere med et visst overskudd for å ha en driftsmargin, for å bevare verdiene 

man besitter og kunne sette av noe til investeringer. Teknisk beregningsutvalg anbefaler et nivå på 

1,75 % noe som for kommunen ville utgjøre 9,3 mill kr. I 20167 var resultatet på 1,1 %. Rådmannen 

anbefaler en gradvis økning med et måltall som starter på 0,50 % i 2019 som øker til sentral 

anbefaling over tid. Dette innebærer fondsavsetning på 2,7 mill kr i 2019. Årsaken til en gradvis 

tilnærming er inntektssvikt i 2019 som bør fases inn over tid.  

Investeringer bør ha en grad av egenfinansiering. Gjeldsgrad er et mål på lånegjeld i prosent av 

brutto driftsinntekter. Gjennomsnittet for norske kommuner er i 2017 på 85 % mens Saltdal 

kommune på samme tid har en lånegjeld på 82 %. Nivå på gjeldsgrad bør skilles mellom 

risikobærende og selvfinansierende lån (selvkost og videreutlån). Inntil videre anbefales at samlet 

nivå ikke overstiger landsgjennomsnittet som et middels nivå, men måltallet vurderes revidert.  

I henhold til avtale om inkluderende arbeidsliv forplikter kommunen å arbeide å bedre 

arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær, hindre utstøting og frafall 
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fra arbeidslivet, hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne og øke 

gjennomsnittlig pensjonsalder gjennom gode seniortiltak.  Avtalen sier at gjennomsnittlig 

tilstedeværelse på jobb skal være minimum 93 %, det vil si et sykefravær på 7 % samlet. Den enkelte 

virksomhet skal sette egne mål. I 2016 var nærværsprosenten på 90,4 % og i 2017 økte det til 91,6 %. 

Tendensen i 2018 er fortsatt positiv.  

Budsjettrammer 

 

Fellestjenestene får en andel av rammeøkning på 438.000 kr, men andel av inntektssvikt og politiske 

vedtak er på tilsammen 901.000 kr, slik at netto realnedgang er på -463.000 kr. Utover dette er det 

tilført 500.000 kr til utredning av nye Slipen Scene, mens kommunestyrets disposisjonsfond er 

redusert med 350.000 kr til 650.000 kr i tråd med vedtak i gjeldende økonomiplan.  

Tiltak for å komme på budsjettramme 

- - Vakanse 50 % stilling økonomiavdelingen    300.000 kr 

- - Effektivisering OU-prosess   1.500.000 kr 

Konsekvensjustert budsjett med fortsatt drift som året innebærer justering av lønn og kostnader, 

samt prisjustering av forsikringsavtaler og interkommunale samarbeid. Overføring til Saltdal Utvikling 

og Kirkelig Fellesråd er økt med 2,7 % i tråd med rammeoverføring fra Staten. Frivilligsentralen økes 

med 11.000 kr i tråd med bevilgning i Statsbudsjettet.  

Som tiltak er det lagt inn vakanse på 50 % stilling på økonomiavdelingen. Likevel er Fellestjenestene 

300.000 kr over ramme i tillegg til vedtatt innsparingskrav fra OU-prosessen på 1,2 mill kr. Det 

Fellestjenester
Grunnlag: 2019

Netto budsjett 2018 33 129 000

Herunder videreført tiltak

Slå sammen politiske utvalg -150 000

Felles redusert vertskommune og integreringstilskudd -10 000

Effektivisering -1 200 000

Tekniske korrigeringer, flyttinger mv.

Motpost avskrivinger -348 000

R8 Andel skatt, ramme, pensjon, renter, konskraft mv

Endringer R8 427 000

Statsbudsjettet, frivilligsentralen 11 000

Utgangspunkt ramme fordelt fra R8 til drift 33 219 000

Nye politiske vedtak

Forprosjekt investerigner omsorg (helsehus, boliger) -6 000

Tak Knaggen og rådhus -13 000

Netto driftsresultat 1,75% - Fordeling -196 000

Frigjorte midler, endring gjeldende vedtak 136 000

Sum forslag ramme fordelt fra R8 til drift 33 140 000

Nye tiltak i allerede vedtatt økonomiplan

Reduksjon kommunestyrets disposisjonsfond -350 000

Slipen Scene 500 000

Andre justeringer (nye forhold som er fanget opp i 2018)

Reduksjon integreringstilskudd -422 000

Inntektssvikt omsorg -390 000

Nye politiske vedtak

Samarbeidsavtale avtale Visit Bodø -10 000

Endelig nettoramme 2019 32 468 000
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samlede udefinerte nedtrekket som Fellestjenestene må gjennomføre er derfor på 1,5 mill kr. Dette 

ses i sammenheng med evaluering av OU-prosessen som behandles av kommunestyret i vinter. 

Permanente tiltak som kan vurderes er: 

- Færre administrative stillinger i rådmannskontor med stabsfunksjoner 

- Reduserte overføringer til Kirkelig Fellesråd, Saltdal Utvikling KF, Frivilligsentralen, Vensmoen 

Eiendom AS og interkommunale samarbeid 

- Bortfall av sommerjobbtilbud 

- Redusert inntak av lærlinger 

Når evaluering av OU-prosessen er behandlet vil nærmere tiltak kunne besluttet, noe som søkes gjort 

i samarbeid med tillitsvalgte og samarbeidsaktører og så fremmes som egen politisk sak.    

4.2 Oppvekst og kultur 
Samhandlingsområdet består at fem virksomheter, grunnskolene, barnehage og kultur. I tillegg er 

flyktningtjenesten en del av samhandlingsområdet. I tillegg kommer en stabsdel som ivaretar 

fellesposter for samhandlingsområdet, koordinerer kontakt med PPT,  søknader innenfor 

spesialpedagogikk, skoleskyss og gjesteelever. Budsjettrammene og tiltak for å komme på ramme 

bygger på vedtatt økonomiplan. 

PPT Indre Salten skal ha en avdeling i Saltdal med to ansatte, og kontorsted Vensmoen. Avdelinga 

skal være på plass i starten av 2019.  

Kompetanse er et gjennomgående tema i barnehage og skole. Det må fortsatt være fokus på at alle 

lederne får kompetanse for å kunne være ledere. I 2019 er tre ledere i grunnskolen med i 

rektorutdanninga og en styrer skal melde seg på styrerutdanning. Når disse har fullført rektor- og 

styrerutdanning, har alle lederne i barnehage og skole lederkompetanse.  

Det må jobbes ytterligere for å skape gode rammevilkår for å sikre at Saltdal kommune til en hver tid 

har ansatte i barnehage og skole med rett kompetanse. I framtida vil det være stor mangel på både 

barnehagelærere og lærere. Vi skal konkurrere med andre kommuner om den samme arbeidskrafta 

og må jobbe systematisk for å lage en plan med gode tiltak og virkemidler for å ansette og beholde 

kvalifisert personale. Dette arbeidet må vi igangsette i 2019.  

Strategiplan for barnehagene i Saltdal er ikke utført i 2018, og det må igangsettes arbeid for å 

utarbeide en overordnet strategiplan i 2019.  

4.2.1 Stab Oppvekst og kultur 

Mål og resultatindikatorer 

Målområde: Beskrivelse: Måltall: 
Spesialpedagogisk 
hjelp/spesialundervisning 

PPT deltar i og bidrar med bistand og veiledning på systematisk nivå i 
møter i barnehage og skoler 

Inntil 3 møter 
i barnehager 
og skole om 
veiledning 
systemiske 
tiltak. 

Økt deltakelse på 
Newtonrom 

Flere elever tar i bruk moduler og tilhørende utstyr knyttet til Newton. 100% 
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Teknouka Økt deltakelse fra grunnskolene – Teknouka 2019 20 elever fra 
Saltdal deltar 

I stabsfunksjonen er det definert rammer til logopedtjenesten, rammer til spesialpedagogiske tiltak i 

barnehage og «skolesjefens pott» til fordeling. Videre ligger det utgifter til fosterhjemsplasserte 

elever fra Saltdal i andre kommuner, og refusjon fra andre kommuner. Noe av kommunens utgifter 

for skolene er lagt til området.  

Saltdal kommune kjøper PPT tjenester gjennom et interkommunalt samarbeid gjennom PPT Indre 

Salten. Deler av tjenesten blir nå lagt til Saltdal og vil gi en mer nærhet til virksomhetene i 

brukerperspektiv og systemisk arbeid.  

Budsjettrammer 

 

For stabsfunksjonen oppvekst og kultur har det ikke vært stort avvik mellom rammer som var gitt av 

rådmannen opp mot ressursen som ble lagt til i området. Reduksjon for 2018 er retningsgivende for 

rammene for 2019, og det har ikke vært rom for store justeringer.  

Budsjettrammen er redusert fra kr 3 518 000 i 2018 til kr 3 442 000 i 2019, en reduksjon på kr 76 568. 

Av dette utgjør motpost avskrivninger kr. 16 000 

Tiltak for å komme på budsjettramme 

- Reduksjon i tjenestekjøp gjennom skolesjefens pott     25 000 kr 

- fordeling av ramme til spesialpedagogisk tiltak i barnehage  43 000 kr 

Innenfor stab oppvekst og kultur er det ikke behov for store justeringer for å komme i balanse. 

Ansvarsområdet har allerede lite til disposisjon utenom rammer for å dekke kostnader knyttet til 

lovpålagte oppgaver. Tiltak for å komme i ramme har vært å redusere rammer til skolesjefens pott og 

fordeling av rammer til spesialpedagogiske tiltak i barnehagen.  

Oppvekst kultur sentralt
Grunnlag: 2019

Netto budsjett 2018 3 518 000

Herunder videreført tiltak

Felles redusert vertskommune og integreringstilskudd -1 616 000

Effektivisering -925 000

Tekniske korrigeringer, flyttinger mv.

Motpost avskrivinger -16 000

R8 Andel skatt, ramme, pensjon, renter, konskraft mv

Endringer R8 55 000

Statsbudsjettet, tidlig innsats i skolen 0

Utgangspunkt ramme fordelt fra R8 til drift 3 557 000

Nye politiske vedtak

Forprosjekt investerigner omsorg (helsehus, boliger) -1 000

Tak Knaggen og rådhus -2 000

Netto driftsresultat 1,75% - Fordeling -24 000

Frigjorte midler, endring gjeldende vedtak 17 000

Sum forslag ramme fordelt fra R8 til drift 3 547 000

Nye tiltak i allerede vedtatt økonomiplan 0

Andre justeringer (nye forhold som er fanget opp i 2018)

Reduksjon integreringstilskudd -54 000

Inntektssvikt omsorg -50 000

Nye politiske vedtak

Samarbeidsavtale avtale Visit Bodø -1 000

Forslag til nettoramme 2019 3 442 000
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Beskrivelse 

Logopeden har et tilbud for barn i barnehage og elever i grunnskolen som har ulike vanskekategorier 

knyttet til fagfeltet. Dersom dette tilbudet fjernes, har kommunen fortsatt et behov den tjenesten og 

må da kjøpe dette fra eksterne tilbydere.  

Ansvaret for Newton ligger under stabsfunksjonen, og administreres i stor grad fra Rognan 

ungdomsskole. Det er godt samarbeid med Nasjonalparksenteret, men også videregående skole og 

flere lokale bedrifter. Det er en økonomisk utfordring å videreutvikle det Newton-konseptet som i 

dag gjennomføres i kommunen. Det ligger et uutnyttet potensial i samarbeidet mellom videregående 

skole, næringsliv og kommunen når det gjelder en sating på realfag. Dette kan sees i sammenheng 

med Lektor 2 og muligheten for at Saltdal kan bli en realfagskommune. 

I Saltdal har det vært arrangert «Teknouka» i 2 år med gode tilbakemeldinger. Teknouka har vært 

gjennomført med godt samarbeid med Nexans, Dragefossen, Saltdal videregående skole og Saltdal 

kommune. Tilbudet er plassert i uka før skolestart og gis til elever som skal begynne i 10.trinn.  I den 

sammenheng er det ønskelig å utvikle en modul for «Teknouka».  

4.2.2 Barnehagene 

Mål og resultatindikatorer 

Målområde: Beskrivelse: Måltall: 
Andel styrere og 
pedagogisk ledere 
med godkjent 
utdanning 

Alle styrerne har godkjent barnehagelærerutdanning. 3 har fullført 
styrerutdanning/lederutdanning, 1 avslutter styrerutdanning i 2018 og målet 
er at 1 starter på styrerutdanning i 2019. 
 
For å oppfylle vedtatt pedagognorm har vi i kommunale barnehager behov 
for 23 pedagoger. Per oktober 2018 mangler vi 8 med godkjent utdanning.  

100% av 
styrerne skal 
ha fullført 
lederutdanning  
2020 
100% 
pedagogiske 
ledere med 
godkjent 
utdanning 

Kvalitet i barnehagen Barns trivsel og utvikling i barnehagen er målet for alt kvalitetsarbeid i 
barnehagesektoren. Dette målet er uttrykt i barnehageloven og Rammeplan 
for barnehagens innhold og oppgaver. 
Sektormålene har også betydning for prioriteringer og mål for kvalitetsarbeid 
i barnehagene. Disse målene er politisk bestemt og står i statsbudsjettet: 

 Barnehager med høy kvalitet som fremmer trivsel, lek og læring 

 Et tilgjengelig barnehagetilbud for alle barn 

 Forutsigbare rammevilkår som medvirker til mangfold og likeverd i 
barnehagesektoren 

 

Kompetansestrategi Ledelse og utvikling av lederkompetanse. 
Kompetansehevingsstudier for fagarbeidere og assistenter 
Barnehagefaglig grunnkompetanse – assistenter som mangler 
barnehagefaglig kompetanse 
Barnehagebasert kompetanseutvikling – intern kompetanseutviklingsplan 

 

Full 
barnehagedekning 

Saltdal har full barnehagedekning jfr barnehagelovens § 12 a om rett til 
barnehageplass. 
Mål: Tilby plass til barn den måneden de fyller 1 år. 

 

 

Regjeringa har revidert kompetansestrategien for ansatte i barnehagene for perioden 2018-2022. 

Dette er for å gjøre barnehagene enda bedre i stand til å møte kravene i rammeplanen som krever at 

barnehagene må ha et systematisk pedagogisk arbeid. 
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Kompetansestrategien er et viktig virkemiddel for å støtte implementeringen av forskrift om 

rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen gir tydelige føringer for hvordan 

eier, styrer, barnehagelærer og andre ansatte skal arbeide for et barnehagetilbud av høy kvalitet. 

Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag 

for allsidig utvikling, noe som krever kompetanse i alle ledd. Det er barnehageeiers ansvar å sørge for 

at personalet har riktig og nødvendig kompetanse. 

1. august 2018 ble det innført ny bemanningsnorm som skal sikre at det skal være minst én voksen 

per tre barn under 3 år og minst én voksen per seks barn over 3 år. I Saltdal har denne normen vært 

vedtektsfestet i noen år, og bemanningen er i tråd med normen. 

Ny pedagognorm ble innført fra 1. august 2018. Det skal være én pedagogisk leder per 7 barn under 

3 år, og én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år. Dette medfører økte lønnsutgifter. Av 23 stillinger 

for pedagogiske ledere, er 7 tilsatt på dispensasjon fra utdanningskravet. I tillegg har to barnehager 

søkt dispensasjon fra pedagognormen for to stillinger.  Vi mangler altså 9 personer med godkjent 

utdanning. Det er en stor utfordring å rekruttere barnehagelærere til barnehagene i Saltdal. 

Kommunen må arbeide målrettet og systematisk for å sikre tilgangen på kompetent personell i 

barnehagene. Konkurransen mellom kommunene blir stadig større, og det er viktig å markedsføre 

oss som en god arbeidsgiver. Vi har dyktige barne - og ungdomsarbeidere som kan tenke seg å ta 

utdanning, men som ser det som vanskelig på grunn av økonomi. I 2019 skal det jobbes med å 

vurdere konkrete tiltak og virkemidler slik at barnehagene får kompetansen som kreves.  

Pedagognormen medfører at det blir lavere voksentetthet da pedagogisk personale har lovfestet rett 

på planleggingstid. For å få gitt godt nok tilbud til barna, med fokus på tidlig innsats og forebygging er 

dette en utfordring som kan løses med å øke grunnbemanningen. 

Kvalitet i barnehagene i Saltdal 

 Jobbe for å få utdannet barnehagelærere slik at vi får oppfylt pedagognormen med 

pedagogisk leder med godkjent utdanning. Strategi for å beholde barnehagelærerne i 

barnehagen.  

 Ledelse og utvikling av lederkompetanse – fortsette deltakelse i LIB for styrere og pedagogisk 

ledere. Alle styrere fullført lederutdanning/styrerutdanning innen 2020. 

 Videreføre arbeidet med fokus på tidlig innsats og forebygging. Til det trengs kvalifisert 

personale og nok bemanning. Samarbeid med PPT, helsestasjon og barnevern. Konsekvens 

av å kutte spesialpedagogstillingen er at vi får dårligere kompetanse på området. 
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Budsjettrammer 

 

Tiltak for å komme på budsjettramme 

- Fjerne stillingen som spesialpedagog  497.000 kr 

For å komme ned på foreslått ramme i barnehagesektoren, er det bare reduksjon av stillinger som er 

mulig.  Vedtatt pedagognorm og bemanningsnorm, gjør at det ikke er mulig å redusere 

grunnbemanningen i barnehagene. Små budsjett gir ikke rom for å redusere de enkelte 

budsjettpostene. For å komme ned på ramme har vi valgt å fjerne stillingen som spesialpedagog. 

Stillingen har stått vakant i flere år. Dette medfører en reduksjon i lønnskostnader på kr 497 000,-. 

Beskrivelse 

Barnehagene opplever stramme rammer til drift med lite midler og muligheter til innkjøp av utstyr. 

Det oppleves vanskelig å få tilsatt kompetent personell og tilgangen på kompetente vikarer er 

utfordrende. Utvidet åpningstid i alle barnehagene medfører ikke tilstrekkelig antall voksne til enhver 

tid på grunn av planleggingstid, møter og pauseavvikling.  

Målet vårt er fremtidsrettede barnehager med høy kvalitet på inne – og uteområdet, og med godt 

kvalifisert personale. 

Konsekvensen av å kutte stillingen som spesialpedagog er et redusert tilbud til barn med spesielle 

behov. Vi ser at antall barn med atferdsutfordringer er økende, og også et økende behov for 

veiledning til foreldre. Vi ser med bekymring på at kommunen står uten PMTO terapeuter i nær 

framtid. 

Det har tidligere vært utredet og prøvd på sammenslåing av barnehagene i ferieperioden. Evaluering 

og regnskap viste at det var minimalt å spare. En utredning av muligheten for å stenge barnehagene 

for eksempel i juli er mer hensiktsmessig for å redusere utgiftene. Et slikt tiltak vil ha stor konsekvens 

Barnehager
Grunnlag: 2019

Netto budsjett 2018 33 347 000

Herunder videreført tiltak

Effektivisering skole, barnehager (PPT mm) -600 000

Tekniske korrigeringer, flyttinger mv.

Motpost avskrivinger -869 000

R8 Andel skatt, ramme, pensjon, renter, konskraft mv

Endringer R8 503 000

Utgangspunkt ramme fordelt fra R8 til drift 32 981 000

Nye politiske vedtak

Forprosjekt investerigner omsorg (helsehus, boliger) -7 000

Tak Knaggen og rådhus -16 000

Netto driftsresultat 1,75% - Fordeling -232 000

Frigjorte midler, endring gjeldende vedtak 162 000

Sum forslag ramme fordelt fra R8 til drift 32 888 000

Nye tiltak i allerede vedtatt økonomiplan 0

Andre justeringer (nye forhold som er fanget opp i 2018)

Reduksjon integreringstilskudd -498 000

Inntektssvikt omsorg -461 000

Nye politiske vedtak

Samarbeidsavtale avtale Visit Bodø -11 000

Forslag til nettoramme 2019 31 918 000
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for foreldre og barn, for personalet vil det bety styrt ferieavvikling, men samtidig en enklere 

ferieplanlegging for styrerne, og mer stabilitet resten av året. 

Prognosene sier lavere barnetall i årene framover. Det kan være hensiktsmessig å utrede om vi har 

en barnehagestruktur som er tilpasset framtidas behov for barnehageplass, spesielt i 

Rognanområdet. I dag har vi to barnehager med fire avdelinger, og to barnehager med to avdelinger.  

Regjeringen har foreslått å øke maksprisen på foreldrebetalingen fra kr 2 910 til kr 2 990 fra 1. januar 

og videre til kr 3 040 fra 1. august. De har også foreslått å utvide ordningen med gratis kjernetid 20 

timer i uka til også å gjelde for 2 åringene i familier med lav inntekt. Konsekvensen av økt 

foreldrebetaling, er at flere familier med lav inntekt søker redusert betaling. Kommunen kan velge å 

ha lavere foreldrebetaling enn makspris. 

Alle barnehagene har stort behov for oppgradering av IKT – utstyr og nett, og telefonsystem. For å 

tilfredsstille dagens krav til digital kompetanse hos personale og barn, er det nødvendig at 

barnehagene har det utstyret som trengs og nettilgang.  

De fleste av de kommunale barnehagebyggene er slitt og har behov for betydelig oppgradering både 

utvendig og innvendig. I tillegg medfører ny pedagognorm økt behov for kontorarbeidsplasser for 

pedagogene, noe det ikke er rom og areal for i dag. Utskifting av gammelt inventar og utstyr er det 

også et stort behov for. Uteområdene trengs oppgradering, mye er blitt fjernet av sikkerhetshensyn. 

4.2.3 Grunnskolene i Saltdal 

Mål og resultatindikatorer 

Målområde: Beskrivelse: Måltall: 
Kvalifiserte lærere  Lærere ansatt i Saltdalsskolen skal oppfylle kravene for kompetanse innen 

2025. 
Kommunen skal ha til enhver tid ha fire lærere på videreutdanning gjennom 
nasjonalt program – Kompetanse for kvalitet 

4 lærere  

Kvalitet i opplæringa  Skolene gjennomfører nasjonale prøver og elevundersøkelsen og følger opp 
resultatene i skolen 

100% 

Spesialundervisning  Revidering av kriterier i ressursfordelingsmodellen gir skolen økt fleksibilitet i 
bruk av pedagogiske ressurser.  
Andel elever som mottar spesialundervisning reduseres fra 11,2% i 2017 til 
10% i 2019 

10 % 

 

Saltdalsskolen skal gi et godt og kvalitativt tilbud for elevene og være en god arbeidsplass for 

personalet. Skolene skal sikre at nasjonale og lokale føringer iverksettes. Det er en rekke 

måleindikatorer knyttet til skole, disse er i sin helhet presentert i Strategiplan for Saltdalsskolen 2019 

– 2022. For skolene er det vesentlig å ha kvalifiserte lærere og at vi oppfyller lovkravet på 

kompetansemål som er gitt i forskrift til opplæringsloven. 

Saltdal deltar i det nasjonale programmet - Kompetanse for kvalitet. Det innebærer at lærere i 

grunnskolen gis mulighet til videreutdanning og kommunen får dekt utgiftene med utgangspunkt i 

refusjonsordning fra Utdanningsdirektoratet.  
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I Saltdal skal det være fire lærere som gis mulighet til videreutdanning hvert skoleår. Disse er fordelt 

mellom skolene slik at Rognan barneskole har 2 lærere og de to andre skolene har 1 lærer hver på 

videreutdanning.  

Etter hvert som det utdannes flere lærere og kompetansekravet økes, vil det i neste omgang føre til 

økte lønnskostnader framover. Det betyr at det koster mer å ha kvalifiserte lærere for kommunen 

uten at det kompenseres fullt ut gjennom statsbudsjettet.  

To rektorer har fullført rektorutdanninga i 2018. I 2019 er tre skoleledere på rektorutdanning 

gjennom NTNU og Nord Universitet. Når disse har fullført studiet høsten 2019, har alle rektorene og 

faglederne gjennomført lederutdanning.  

Som medlemmer i RKK Salten får Saltdal kommune kompetanseheving gjennom samarbeidsprosjekt 

Salten KAN. St.meld 21 (2016 – 2017) «Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen» har vedtatt at 

kommunene skal jobbe skolebasert kompetanseutvikling med basis i skolenes egne behov. Skolene 

skal delta i kompetanseutvikling ut fra føringene som er gitt i strategiplanen. Kompetansehevinga 

skal skje gjennom fagnettverk, veiledning, deltakelse i utviklingsnettverk og konferanser. Det skal 

settes av tid og rammer på skolene og i skoleledernettverket for å være med i utviklingsprosjektet 

Salten KAN. I dette inngår også et samarbeid med Saltdal videregående skole om fagnettverk.  

I tillegg til rektor og fagleder har alle skolene teamledere som også utgjør skolens plangruppe. For 

2019 vurderes det å igangsette tiltak for å strukturere denne ressursen slik at teamlederne får 

tilnærmet lik funksjon. Teamlederne er viktige parter i skolen med tanke på pedagogisk 

utviklingsarbeid og det å være rektors forlengede arm i lærerkollegiet.  

Strategiplan for Saltdalsskolen er førende for det pedagogiske utviklingsarbeidet skolene skal gjøre. 

For 2019 har skolene satt i gang satsingsområder med utgangspunkt i de behovene de har. Det er 

ikke gitt at alle skolene skal ha samme fokusområde hele tida, men at skolene gjennom 4-års 

perioden skal ha jobbet pedagogisk utviklingsorientert innenfor alle satsingsområdene som er gitt i 

strategiplanen.  

Det er igangsatt et arbeid for å utarbeide en overordnet plan for Saltdalsskolen med tema skole – 

hjemsamarbeid. Planen skal gi en retning for hvilke type råd og utvalg skolene har og hvilke oppgaver 

råd og utvalg skal ha. Videre skal forventninger fra skole til hjem og fra hjem til skole defineres. 

Oppstarten av planen var høsten 2018, og planen skal ferdigstilles våren 2019 til politisk behandling.  

I 2019 må skolene sette seg inn i Fagfornyelsen, der Kunnskapsdepartementet har vedtatt at 

læreplanene skal fornyes og gjøres gjeldende fra august 2020. Det er utarbeidet en ny Overdnet del 

til læreplanen. Dette inngår i det pedagogiske arbeidet og skolens personale må bruke tida fram til 

skolestart 2020 med å sette seg inn i Overordnet del og nye læreplaner.  

Det er stor satsing på helsefremmende skoler i hele Nordland og alle skolene i Saltdal er 

helsefremmende. I 2019 vil det bli satt av tid til å implementere de ti kriteriene som er gitt av 

Nordland fylkeskommune. Saltdal kommune har en samarbeidsavtale med Nordland kommune om å 

være folkehelsekommune. Det innebærer at grunnskolene må samarbeide om folkehelsetiltak og 

gjerne se det i sammenheng med satsing på helsefremmende skoler. Dette inngår i ledelsens 

oppgaver for å fronte og sørge for at skolene følger opp helsefremmende skole og folkehelse i 
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grunnskolen. Satsinga må kunne legges i opplæringstilbudet og sett opp mot kompetansemålene i 

opplæringsloven.  

Skolene tildeles ramme i ressursfordelingsmodellen. Det innebærer at modellen er førende for 

fordeling av rammer mellom skolene. Kommunestyrets vedtak til kriterier og valg av hvordan 

rammene skal fordeles, blir styrende. Det har vært en prosess for evaluering og revidering av 

modellen og til sist en avgjørelse av hvilken modell som skal være gjeldende for Saltdalsskolen. 

Foreslåtte rammer bygger på alternativ 4 i sak om ressursfordelingsmodell som ble fremmet i 

kommunestyret i november. Rammene er gitt ut fra kriterier som blant annet basisgruppetall, antall 

elever, årslønn, kriterier for ledelse og elevkostnader og elever fra språklige minoriteter. 

Elevtallskriteriet og basisgruppetallet har størst innvirkning på fordeling av rammer. Når 

ressursfordelingsmodellen er klar og skolene har fått sin ramme, har rektor måtte legge opp tiltak for 

å komme innenfor rammen som er gitt.  

4.2.3.1 Rognan barneskole 

Budsjettrammer 

 

Tiltak for å komme på budsjettramme 

- Avslutte tredeling på tredje klassetrinn fra og med 1.januar 2019.   350 000 kr. 

- Vakanse på fag.arb.stilling skole og SFO i foreldreperm. 90% stilling i 5 mnd.  202 000 kr 

- Fast ansatt lærer på RBSK overføres til Røkland skole.     250 000 kr. 

- Vakanse i fagarbeiderstilling skole – midlertidig uførepensjon – 22%.   135 000 kr 

Trinnet er totalt 46 elever og ble tredelt i forkant av oppstart andre trinn. Dette ble gjort for å gi et 

bedre opplæringstilbud til elevene. På bakgrunn av den økonomiske situasjonen foreslås tiltaket 

avsluttet. Dette vil frigjøre en lærerstilling i 100%. Besparelse kr. 350 000.-. 

Rognan Barneskole
Grunnlag: 2019

Netto budsjett 2018 22 514 000

Herunder videreført tiltak

Driftskonsekvens flerbrukshall 85 000

Reduksjon vertskommune og integreringstilskudd -28 000

Tekniske korrigeringer, flyttinger mv.

Motpost avskrivinger -583 000

R8 Andel skatt, ramme, pensjon, renter, konskraft mv

Endringer R8 321 000

Utgangspunkt ramme fordelt fra R8 til drift 22 252 000

Nye politiske vedtak

Forprosjekt investerigner omsorg (helsehus, boliger) -4 000

Tak Knaggen og rådhus -10 000

Netto driftsresultat 1,75% - Fordeling -148 000

Frigjorte midler, endring gjeldende vedtak 860 000

Sum forslag ramme fordelt fra R8 til drift 22 950 000

Nye tiltak i allerede vedtatt økonomiplan

Driftskonsekvens flerbrukshall 85 000

Andre justeringer (nye forhold som er fanget opp i 2018)

Reduksjon integreringstilskudd -318 000

Inntektssvikt omsorg -294 000

Nye politiske vedtak

Samarbeidsavtale avtale Visit Bodø -7 000

Ressursfordelingsmodell

Justering for å komme på ramme ressursfordelingsmodell 435 000

Forslag til nettoramme 2019 22 851 000
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Det settes ikke inn vikar for fagarbeider som er i foreldrepermisjon. Besparelse kr. 202 000,-. 

Saltdal kommune har behov for samisklærer på Røkland skole. Gjeldende lærer på Rognan 

barneskole innehar samiskkompetanse.  Overføringen gjøres fra 1. januar 2019. Behovet dekkes opp 

gjennom at lærer som blir overflødig når tredeling avsluttes, går inn i denne lærers stilling fram til 31. 

juli. 2019. Dette betyr en besparelse på kr. 250 000,- høsten 2019. 

Det settes ikke inn vikar for fagarbeider som har midlertidig uførepensjon i deler av sin stilling. 

Det vil i tillegg til ovennevnte tiltak bli stram vikarbruk ved sykefravær. Dessuten økes 

sykepengeanslaget med kr 50 000. Resterende – ca 50000 kr – salderes over driftsbudsjettet. 

Beskrivelse 

Rognan barneskole har i likhet med de to andre skolene i kommunen grunnleggende ferdigheter, 

læringsmiljø og læringsutbytte som felles satsningsområder inneværende skoleår. Skolen har 

imidlertid også flere fokusområder som har vært jobbet med over år. Dette gir oss følgende 

satsingsområder: 

- Grunnleggende ferdigheter – digitale ferdigheter 

- Klasseledelse 

- Veiledet lesing 

- Regning i alle fag 

- Engelsk 

I flere av disse satsingsområdene arbeides det målrettet på kommunalt nivå og det vil bli oppstart av 

kommunale nettverk i tre av satsingsområdene. Det innledes også samarbeid med Saltdal 

videregående skole og Nord Universitet for å ha fokus på lesing og leseforståelse. 

Rognan barneskole vil i 2019 fortsatt ha fokus på å jobbe systemrettet med spesialundervisning og 

har et uttalt mål om å redusere spesialundervisningsandelen, hovedsakelig gjennom i større grad 

gjøre tilpasninger i ordinær opplæring. Sakkyndige vurderinger er imidlertid fortsatt retningsgivende i 

forhold til volum og innhold på spesialundervisning.  

Skolen har fortsatt et stort etterslep på vedlikehold/renovering. I tillegg har skolen et akutt behov for 

grupperom og enkelte grupper har undervisning i rom uten vindu uten luftemuligheter. Vinteren 

2019 er FKSK sin nye flerbrukshall planlagt ferdigstilt. Dette vil frigjøre kapasitet i idrettshallen som 

skolen ønsker å utnytte. Vi ønsker derfor å se på muligheten for en enkel ombygging av skolens 

musikkrom som potensielt vil gi oss 3-4 ekstra grupperom/møterom. Dette behovet er formidlet til 

virksomhetsleder for byggforvaltning.  

Uavhengig av hvilket alternativ ressursfordelingsmodell som velges så vil Rognan barneskole måtte 

gjøre tiltak for å komme på ramme. Disse er beskrevet tidligere i dokumentet.  
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4.2.3.2 Rognan ungdomsskole 

Budsjettrammer 

 

Tiltak for å komme på budsjettramme 

- Ikke forlengelse av 2 to vikariat høst 2019.       568 000 kr.   

- Det leies ikke inn vikar for lærere på videreutdanning.    227 000 kr 

- Refusjon fra Omsorg helsetiltak 1 dag i uka. vår 2019.     49 000 kr  

- Refusjon fra kommunalleder for drifting av Newton Saltdal.    100 000 kr. 

- Mindre bruk av ekstravikar.        115 000 kr 

Rognan Ungdomsskole har utarbeidet flere tiltak for å komme ned på ramme i henhold til 

ressursfordelingsmodellen. 2 vikariat planlegges avsluttet til høstsemesteret 2019. Dette gir en 

besparelse på 568 000 kr. 

Det vil ikke leies inn vikar for lærere som er på videreutdanning. Totalt utgjør dette 37,5% stilling, og 

vil gi en besparelse på 227 000 kr. 

Skolen har utgifter til helsetiltak 1 dag i uka, og det søkes refusjon fra virksomhetsområdet omsorg 

på disse utgiftene. Dette gir en økt inntekt/besparelse på 49 000 kr.  

Utgifter for drifting av Newtonrom søkes refundert hos kommunalleder og utgjør 100 000 kr. Videre 

skal det brukes mindre ekstravikarer og det er budsjettert en besparelse på 115 000 kr for dette 

tiltaket.    

Beskrivelse 

Skolen har 3 satsningsområder inneværende skoleår: 

Rognan Ungdomsskole
Grunnlag: 2019

Netto budsjett 2018 12 002 000

Herunder videreført tiltak

Driftskonsekvens flerbrukshall 85 000

Tekniske korrigeringer, flyttinger mv.

Motpost avskrivinger -269 000

R8 Andel skatt, ramme, pensjon, renter, konskraft mv

Endringer R8 171 000

Utgangspunkt ramme fordelt fra R8 til drift 11 904 000

Nye politiske vedtak

Forprosjekt investerigner omsorg (helsehus, boliger) -2 000

Tak Knaggen og rådhus -5 000

Netto driftsresultat 1,75% - Fordeling -79 000

Frigjorte midler, endring gjeldende vedtak 622 000

Sum forslag ramme fordelt fra R8 til drift 12 440 000

Nye tiltak i allerede vedtatt økonomiplan

Driftskonsekvens flerbrukshall 85 000

Andre justeringer (nye forhold som er fanget opp i 2018)

Reduksjon integreringstilskudd -169 000

Inntektssvikt omsorg -157 000

Nye politiske vedtak

Samarbeidsavtale avtale Visit Bodø -4 000

Ressursfordelingsmodell

Justering for å komme på ramme ressursfordelingsmodell 236 000

Forslag til nettoramme 2019 12 431 000
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- Satsning på GRLF (grunnleggende ferdigheter: Regning, lesing, muntlig, skriftlig og digitale) 

- Klasseledelse 

- Vurdering 

Inneværende skoleår har vi mange elever som trenger mye oppfølging. Det er kommet inn et stort 

kull i 8.trinn med mange elever som trenger mye hjelp og oppfølging.Det vil bli økt arbeidsmengde på 

administrasjonen og lærere i forbindelse med saker som er mer komplekse. Dette kommer i tillegg til 

alt det andre som en meget liten administrasjon(1,7 stillinger) skal håndtere. Det vil bli økning i  

vikarbruk(lærervikarer) for å dekke opp for det ekstra arbeidet som medfølger elever som trenger 

tettere oppfølging.  Det er vanskelig å kostnadsberegne utgiftene pga man ikke vet mengden møter, 

størrelse på tiltak som settes i gang etc…    

Vi har en del utfordringer i fbm norskopplæringen av nyankomne fremmedspråklige elever. Pr d.t. er 

det elever fra 10 ulike nasjoner på skolen og  det for lite ressurser for å drive særskilt 

norskopplæring. For budsjett 2019 er det foreslått satt av midler for å drive 15 uketimer med særskilt 

norskopplæring og innskolingsgruppe. Det er en stor forbedring fra tidligere år hvor vi har tatt fra 

den totale rammen for å drive slik undervisning.   

Skolen er fortsatt inne i Lektor 2- prosjektet hvor skolen mottar oppdrag fra hjørnesteinsbedriften 

Nexans som elevene skal løse. Oppdraget for 2018 var å få oversikt over kildesorteringen på 

fabrikken og kommer med evt forbedringstiltak. I skrivende stund sluttføres dette arbeidet og 

rapporten skal vises til ledergruppa på Nexans i nær fremtid. Skolen drifter også Newton Saltdal i 

samarbeid med kommunalleder for oppvekst og kultur.  

Majoriteten av skolebygningen er fra 1960 tallet og bærer preg av det. Vinduer må skiftes og det 

trengs en generell oppussing av de fleste klasserom.Skolen må males utvendig. Dette har vært meldt 

om i flere år.Det elektriske anlegget på skolen ble kraftig utbedret i 2018 som følge av at massive 

avvik ble avdekket i el tilsynet som var i 2017.  

4.2.3.3 Røkland skole 

Tiltak for å komme på budsjettramme 

- Reduksjon årsverk på voksenopplæringen høst 2019    343 000 kr 

- Krav til effektivisering for å komme på ramme til ressursfordelingsmodell 545 000 kr 

På Røkland skole er det i dag 2 grupper som får grunnskoleopplæring etter opplæringsloven. Fra 

skolestart august 2019 vil en klasse ha fullført sitt skoleløp. Det innebærer at voksenopplæringa må 

redusere med 1,3 årsverk. Beregnet besparelse til 343 000 kr.  

For å komme på ramme i henhold til ressursfordelingsmodellen må virksomhetsområdet Røkland 

skole effektivisere driften med ytterligere 545 000,-. Det vil i løpet av 2019 jobbes med å konkretisere 

tiltaket for å nå dette kravet.  
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Budsjettrammer 

 

Beskrivelse 

Røkland skole har følgende satsningsområder for skoleåret 2018/2019: 

 Klasseledelse 

 Lesing og leseforståelse  

 Digitale ferdigheter 

Satsingen på klasseledelse er det vi kommer til å ha mest fokus på inneværende skoleår. Da vi ser at 

vi har utfordringer på læringsmiljøet i noen klasser. Dette arbeidet er ment for å styrke disse 

klassene, og gi et generelt løft på hele skolen fra 1. til 10.klasse. I dette arbeidet kommer vi til å ha et 

særlig fokus på relasjoner og relasjonskompetansen. Vi har stor tro på det arbeidet som blir lagt ned 

her også vil gi resultater på andre områder. I dette arbeidet vil vi være nødt til å hente inn noe 

ekstern kompetanse, dette vil føre til en merkostnad.  

I arbeidet rundt lesing og leseforståelse, velger vi å sende en lærer fra småtrinnet, mellomtrinnet og 

ungdomstrinnet i fagnettverk for lesing og leseforståelse. På den måten sikrer vi at skolen har 

representanter fra hele løpet fra 1-10 trinn inn i samarbeidet med videregående skole.  

Digitale ferdigheter er et område hvor vi trenger et solid løft. Her er utfordringen at mye av det 

digitale utstyret er utrangert. For å imøtekomme denne utfordringen har vi økt rammen til formålet i 

neste års budsjett, slik at vi får flere nye PCer. Det vil lages en fremtidig plan for å utruste Røkland 

skole med mer moderne IKT-utstyr. I tillegg til opprusting av utstyr, må vi styrke kunnskapene til hver 

enkelt lærer. 

Når det kommer til bygningsmassen, har Røkland skole mye grunnflate. Dette er energikrevende å 

varme opp, og skolens vaktmester har stort fokus på energiøkonomisering. Bygningsmassen krever i 

Røkland skole
Grunnlag: 2019

Netto budsjett 2018 14 351 000

Herunder videreført tiltak

Redusert drift norskopplæring -1 513 000

Tekniske korrigeringer, flyttinger mv.

Motpost avskrivinger -553 000

R8 Andel skatt, ramme, pensjon, renter, konskraft mv

Endringer R8 249 000

Utgangspunkt ramme fordelt fra R8 til drift 14 047 000

Nye politiske vedtak

Forprosjekt investerigner omsorg (helsehus, boliger) -3 000

Tak Knaggen og rådhus -8 000

Netto driftsresultat 1,75% - Fordeling -115 000

Frigjorte midler, endring gjeldende vedtak 903 000

Sum forslag ramme fordelt fra R8 til drift 14 824 000

Nye tiltak i allerede vedtatt økonomiplan

Andre justeringer (nye forhold som er fanget opp i 2018)

Reduksjon integreringstilskudd -247 000

Inntektssvikt omsorg -228 000

Nye politiske vedtak

Samarbeidsavtale avtale Visit Bodø -6 000

Ressursfordelingsmodell

Justering for å komme på ramme ressursfordelingsmodell 288 000

Forslag til nettoramme 2019 14 631 000
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stor grad tid og ressurser til jevnlig vedlikehold. Mye av jobben som gjøres er skiftning av vinduer. 

Vinduene i svømmehall og den gamle skoledelen er modne for utskifting.  

Voksenopplæring gir tilbud innenfor to lovgivninger.  

1. Voksenopplæring på grunnskolens nivå  

Opplæringslovens § 4A sier at kommunen er forpliktet til å gi grunnskoleopplæring for voksne 

som ikke oppfyller krav til vitnemål for grunnskolen. Tilbudet må gis dersom det er voksne 

melder inn behov og det kan påvises at de ikke har vitnemål fra tidligere eller at de ikke har et 

fullstendig vitnemål fra tidligere skolegang.  

Opplæringa er et kommunalt ansvar der kommunen bærer alle utgifter.  

2. Introdukskonsloven som gir rett til norskopplæring og samfunnskunnskap til flyktninger. Tilbudet 

skal gis over maks 5 års periode. Voksne som ankommer Norge, skal gjennomføre et 

introduksjonsprogram.  

Opplæringa gis av voksenopplæringssenter og kommunen mottar tilskudd gjennom fastsatte 

kriterier fra IMDI.  

Etter slik tallene ser ut i dag vil voksenopplæringen ha en introklasse i 2019 og en grunnskoleklasse 

fra august 2019. Tilbudet vil bli redusert med en grunnskoleklasse fra høsten 2019. Dette gjør at vi 

må kutte 1,3 årsverk, reduksjonen gjøres fra august 2019. 

4.2.4 Kultur 

Mål og resultatindikatorer 

Målområde: Beskrivelse: Måltall: 

Barn og ungdom Brukere av forebyggende ungdomstiltak (faste møteplasser 
er Slipen ungdomskafe, Rognan ungdomsklubb, juniorklubb) 

Gjennomsnittlig 
65 pers./ uke* 

Bibliotek  Besøkstall, - rommer mange av bibliotekets mål(lånere, 
skoleklasser, barnehager, studenter, avislesere, biblioteket 
som en sosial arena og møteplass, arrangementsdeltakere, 
turister 

2017:  
17 000 
besøkende 
 

Kulturskole Antall elever  
Nasjonal målsetting om at 30 % av grunnskoleelevene skal 
ha kulturskoleplass om de ønsker det  

GSI 2018: 
112 elever 
 (21 %)** 

Den kulturelle 
spaserstokken  

Publikumstall på forestillinger for eldre i samarbeid med 
Salten kultursamarbeid. 3-4 forestillinger hvert år 

2018:  
260 personer 
 

*i tillegg til disse kommer de større barne- og ungdomsarrangementene som Saltdal UKM, ferieklubb, LAN, 

Nyttårsball, 16.mai-arrangement, m.fl. 

**en elev kan ha flere elevplasser, - altså delta på flere tilbud, GSI 2018 130 elevplasser  

Virksomhetsområdet for kultur jobber innenfor et utvidet kulturbegrep fra kulturformidling og 

kulturminnevern til idrett og friluftsliv, drift av kulturskole og bibliotek og et aktivt arbeid for barn og 

unge. Denne allsidig og omfattende virksomheten med oppgaver og aktiviteter i svært mange 

retninger gjør det utfordrende å finne måleindikator som gjenspeiler hele virksomhetsområdet. Det 

er derfor valgt ut en måleindikatorer hver for barn og ungdom, kulturskole, bibliotek og allment 

kulturarbeid som tilsammen avspeiler nokså bra virksomhetsområdets målgruppe, - nemlig hele 
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befolkningen. Allikevel er det sentrale oppgaver som ikke blir belyst gjennom disse indikatorene, 

blant annet arbeidet med tilrettelegging for idretten i Saltdal. 

Det er heller ikke bare det som kan telles som forteller om vi når målene innen kultur. Kvalitet er et 

viktig begrep, og i den vurderingen må man ta i bruk både klart målbare faktorer, men også disse 

fornemmelsene- det man bare kjenner er bra eller godt, og de siste nevnte er svært vanskelig å 

formulere skriftlig eller sette i tabell. 

Budsjettrammer 

 

Ut fra virksomhetsområdets konsekvensjusterte budsjett har kultur fått en reduksjon i rammen på 

129.000 kr.  

Fra 2018 videreføres to tiltak: 

- Reduksjon på 34.000 på grunn av redusert vertskommune- og integreringstilskudd. Dette 
belastes bibliotekets bokbudsjett  

- Rammen er økt med 175.000 kr som kompensasjon for inntektssvikt ved åpning av flerbrukshall.  
 

I 2019 økes rammen med ytterligere 175.000 kr som kompensasjon for inntektssvikt ved åpning av 

flerbrukshall, - tilsammen 350.000 kr.  

Øvrige endringer er fordeling av «felles utgifter». Nettoendring for kultur sammenlignet 2018 utgjør 

134.000kr.  

Tiltak for å komme på budsjettramme 

- Reduksjon kulturskolen  15 % stilling:       102 000 kr 

- Reduksjon i konto lag og foreninger:                                                36 000 kr 

Kultur
Grunnlag: 2019

Netto budsjett 2018 8 529 000

Herunder videreført tiltak

Driftskonsekvens flerbrukshall 175 000

Redusert vertskommune og integreringstilskudd -34 000

Tekniske korrigeringer, flyttinger mv.

Motpost avskrivinger -165 000

R8 Andel skatt, ramme, pensjon, renter, konskraft mv

Endringer R8 127 000

Utgangspunkt ramme fordelt fra R8 til drift 8 491 000

Nye politiske vedtak

Forprosjekt investerigner omsorg (helsehus, boliger) -2 000

Tak Knaggen og rådhus -4 000

Netto driftsresultat 1,75% - Fordeling -59 000

Frigjorte midler, endring gjeldende vedtak 40 000

Sum forslag ramme fordelt fra R8 til drift 8 466 000

Nye tiltak i allerede vedtatt økonomiplan

Driftskonsekvens flerbrukshall 175 000

Andre justeringer (nye forhold som er fanget opp i 2018)

Reduksjon integreringstilskudd -126 000

Inntektssvikt omsorg -117 000

Nye politiske vedtak

Samarbeidsavtale avtale Visit Bodø -3 000

Forslag til nettoramme 2019 8 395 000
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Det første tiltaket med reduksjon i kulturskolen på 15% stilling må sees i sammenheng med den 

omfattende «prosess 745» som kultur sluttførte i 2017. Denne var et innsparingskrav fra OU-

prosessen på 745.000 kr, - tilsvarende ca.10 % av kulturbudsjettet. De innsparingstiltakene som ble 

vedtatt utgjorde 650.000. Et av tiltakene var å si opp avtalen med Nordland fylkeskommune om 

distriktsmusiker, - utgifter for Saltdal kommune på 100.000 kr. I prosessen ble det konkludert med at 

læreren som hadde distriktsmusikerstillingen har krav på fortsatt 100 % stilling i kommunen. Så langt 

har dette hatt noen midlertidige løsninger som vikariat som kulturskolerektor og inntjeninger ved 

salg av lærertimer til nabokommunen. Derfor har stillingsressursen ikke blitt tatt bort fra 

kulturskolen. Den permanente endringen som gjøres fra 2019 vil ikke påvirke lærerressursene som 

tilbys elevene i Saltdal.  

Fra samme prosess står det i kulturadministrasjon fortsatt 40 % vakant som kulturkonsulent, og 

kulturskolelæreren som får redusert sin stilling tilbys derfor 15 % av disse.  

Tiltak nummer to; reduksjon i konto lag og foreninger, medfører ikke reduksjon i tilskuddene som 

bevilges til idrett og andre lag og foreninger, men gir strammere rammer for administrasjonen da 

denne delvis har vært en buffer. På grunn av forskjellen i lønnsnivået som er budsjettert for de 40 % i 

vakanse, og det nivået kulturskolelæreren ligger på oppstår det en differanse på 9.000 kr, og denne 

dekkes også inn over samme konto.  

Denne måten å gjøre nedtrekket på vil verken utfordre arbeidet med barn og ungdom, biblioteket, 

kulturskolens kjerneoppgaver eller øvrige tjenester for bygdas befolkning, men løses i hovedsak ved å 

ta i bruk vakanse i kulturadministrasjonen. 

Beskrivelse 

Som nevnt ovenfor er det en svært allsidig virksomhet kultur utfører, og alle avdelingene inngår i 

mange samarbeidskonstellasjoner både innad i virksomheten og kommunen, men også med eksterne 

partnere. Blant annet oppgaver knyttet til tilrettelegging for idretten som saksbehandling av 

søknader om økonomisk støtte og forberedelser av spillemiddelsøknader.  Virksomhetsområdet har 

et tett og godt samarbeid med Frivilligsentralen i arbeidet opp mot idrettslag og andre 

lag/foreninger.  

 

Prosjekt SAMMEN er også en viktig medspiller for å få løst kulturoppgaver og sporadiske praktiske 

oppgaver, men ikke minst for den daglige driften av Utstyrssentralen. 30 % av prosjektkoordinators 

stilling blir dekket av kulturbudsjettet.   

 

Virksomhetsområdet står for overføringene  til Nordlandsmuseet, Adde Zetterquist kunstgalleri, 

Salten kultursamarbeid og Nordland fylkeskommunes sceneinstruktørordning, og disse utgjør 

tilsammen omlag 9 % av kulturbudsjettet. Utover dette er budsjettet bundet opp i husleie i 

Jernanegt.3 på 390.000 kr. Tilsamme utgjør dette mer enn 1 million.  

 

I 2019 vil det, i alle avdelingene utover daglig drift og det naturlige utviklingsarbeidet som ligger i det, 

være fokus på flere utviklingsoppgaver- og prosjekt.  



- 31 - 
 

Foruten å videreforedle den lokale mønstringen av UKM 2019 skal kommunen igjen være vertskap og 

medarrangør av fylkesmønstringen, - igjen skal sentrum, skoler, samfunnshus og Slipen Scene fylles 

av ungdom fra hele fylket til kulturfestival.  

Fra kultur er det deltakelse i et nasjonalt nettverk, «Aktiv fritid for barn og unge», initiert av KS. Dette 

er en satsning for å fremme barn og unges mulighet til å delta i organisert fritidsaktivitet og lek, 

uavhengig av økonomi og familiebakgrunn. I dette perspektivet er blant annet videreutvikling av 

Utstyrssentralen viktig.  

I Kulturskolen vil implementering av rammeplanen «Mangfold og fordypning» ha fokus, og det er 

søkt Norsk kulturskoleråd om veiledning i kulturskoleutvikling. Kulturskolen har fått tilsagn om 

deltakelse i veiledningsprogrammet som starter i 2019.  

Kulturminneplan for Saltdal skal ferdigstillelse vinteren 2019, og til denne vil det følge en 

handlingsdel som krever oppfølging.  

Vernerunder og brannøvelser har avdekket store behov for brannvernutstyr i Jernbanegt.3, så dette 

vil ha fokus med tanke å dempe konstante bekymringer hos ansatte spesielt i kulturskolen og 

biblioteket, og ikke minst for sikkerhet for ansatte og publikum. 

Kultur vil fortsette som aktiv søker på eksterne midler til arrangement og aktiviteter som kan 

finansiers gjennom prosjektmidler og tilskudd.  

4.2.5 Flyktningkontor 

Mål og resultatindikatorer 

Målområde: Beskrivelse: Måltall: 
Oppstart i 
introprogram  

Antall personer med rett og plikt som har startet i introprogram innen 
tidsfristen (så raskt som mulig, og senest innen 3 mnd. etter bosetting) 

100% 

Introelever i arbeid 
eller utdanning 

Andel introdeltakere som er avsluttet til arbeid eller utdanning i 2019 100% 

Barnepass/-
barnehagedekning 

Andel personer som i perioder har stått uten introtiltak grunnet 
manglende barnepass 

0 

 

Budsjettrammer 

Integreringstilskudd for kommunen budsjetteres på flyyktningekontoret. For 2019 budsjetteres det 

med kr 9 970 000i inntekter, noe som er en nedgang på ca kr 5 218 000 sammenlignet med 

opprinnelig budsjett for 2018. En stor del av inntektene disponeres til å finansiere annen aktivitet 

som ikke går direkte over flykntingkontorets budsjetter, eksempelvis barnehage, skole og helse. 

Grunnet at hele integreringstilskuddet budsjetteres på flyktningekontoret hadde 

virksomhetsområdet i 2018 et inntektskrav på ca kr. 5 509 000. Grunnet forventet nedgang i bosatte 

flyktninger reduseres inntektskravet til kr. 1 299 000 for 2019.  
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Tiltak for å komme på budsjettramme 

Det er gjort en gjennomgang av inntekter til flyktningkontoret opp mot tjenestens oppdrag. I arbeid 

med budsjett har det vært spesielt fokus på tidligere års regnskap for å kvalitetssikre fordeling av 

tildelt ramme. I tjenesten har det derfor ikke vært behov for tiltak for å komme i ramme. Det er gjort 

nedjustering av kostnader som følger av at det vil være færre bosatte flyktninger i kommunen 

sammenlignet med tidligere år. Det er konkret justert ned bidrag/sosialhjelp med kr 280 000,-. 

Videre er utgifter til introduksjonsstønad justert ned med kr. 800 000,-. Disse driftsmessige 

justeringene gjør at flyktningkontoret kommer på ramme. 

Beskrivelse 

Det er nedgang i mottak av flyktninger i Saltdal, noe som påvirker tilskudd fra IMDI. For 2018 ble det 

vedtatt bosetting av 10 flyktninger. Samtidig kommer melding om ny bosetting for 2019 veldig sent, 

slik at det vanskeliggjør prosesser for hvilke arbeidsoppgaver tjenesten skal utføre.  

Kommunenes flyktningtjeneste håndterer etter anmodning fra IMDI bosetting av flyktninger som har 

fått oppholdstiltillatelse i landet. Flyktningsituasjonen i Norge har i løpet av de to siste årene endret 

seg drastisk. Dette medfører usikkerhet rundt bosetting av flyktninger i kommunen.  

Tjenesten er budsjettmessig uforutsigbar og avhenger av bosetting av flyktninger. Usikkerheter rundt 

flyktningstrømmen gjør at anmodning fra IMDi kommer sent, noe som skaper store usikkerheter 

rundt budsjettet for 2019.  

Tjenesten har tre stillinger, noe som må opprettholdes for 2019. Oppgavene medarbeiderne gjør er 

vanskelig å slå sammen og på den måten redusere antall årsverk. Tjenesten har oppgaver knyttet til 

kontakt og koordinasjon opp mot nasjonale myndigheter, i regionen og lokalt i Saltdal. Videre skal 

tjenesten sørge for at bosatte flyktninger får tilbud om skole, språk- og arbeidspraksis, være pådriver 

for en god integrering av de som er bosatte. Tjenesten har et tett samarbeid med blant annet 

Flyktningkontoret
Grunnlag: 2019

Netto budsjett 2018 -5 509 000

Herunder videreført tiltak

Redusert vertskommune og integreringstilskudd -186 000

Tekniske korrigeringer, flyttinger mv.

Motpost avskrivinger 0

R8 Andel skatt, ramme, pensjon, renter, konskraft mv

Endringer R8 120 000

Utgangspunkt ramme fordelt fra R8 til drift -5 389 000

Nye politiske vedtak

Forprosjekt investerigner omsorg (helsehus, boliger) -2 000

Tak Knaggen og rådhus -4 000

Netto driftsresultat 1,75% - Fordeling -55 000

Frigjorte midler, endring gjeldende vedtak 39 000

Sum forslag ramme fordelt fra R8 til drift -5 411 000

Nye tiltak i allerede vedtatt økonomiplan 0

Andre justeringer (nye forhold som er fanget opp i 2018)

Reduksjon integreringstilskudd 5 589 000

Inntektssvikt omsorg -110 000

Nye politiske vedtak

Samarbeidsavtale avtale Visit Bodø -3 000

Økt inntektskrav etter oppjustering av integreringstilskudd 2019 -1 364 000

Forslag til nettoramme 2019 -1 299 000
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voksenopplæringa, helsetjenesten, kultur og NAV og har det overordnede ansvaret for å gi 

flyktningene er tilbud ut fra de forutsetningene den enkelte har.  

Ved inngangen til 2019 er det forventet at kommunen har rundt 80 bosatte personer innenfor 5 års 

perioden. Det predikeres at antallet flyktninger i introduksjonsordningen i 2019 vil ligge på rundt 25 

personer. Dette medfører fortsatt kostnader til introduksjonslønn, samtidig som det krever at Saltdal 

kommune opprettholder et godt tilbud til flyktningene.  

Regjeringen har presentert strategi for hvordan jobbe med integrering. Strategien «Integrering 

gjennom kunnskap er Regjeringens integreringsstrategi 2019–2022». Det vil mest sannsynlig har 

betydning ved mottak av flyktninger med et mål om tydelige strategier for integrering. Saltdal 

kommune vil i 2019 gjøre vurderinger av om den nasjonale strategien påvirker kommunens satsing 

for å integrere flyktninger og hvorvidt vi må endre egen praksis. 

4.3 Helse og omsorg 
Formålet med styringsparameter i samhandlingsområdet er at kvaliteten på tjenestene skal måles og 

være et grunnlag for utvikling av kvalitet for administrasjon og politisk nivå og det skal føre til 

kunnskapsbaserte beslutninger. Målene er satt med bakgrunn i at helse- og omsorgstjenestene må 

utvikles i tråd med behovet i befolkningen, ulikheter i demografi, tjenesten skal være i samsvar med 

nye arbeids- og behandlingsmetoder, ny teknologi og nye digitale løsninger og de økonomiske 

rammebetingelsene. Videre skal målene bidra til økte samordnete tjenester og bedre de økonomiske 

rammene. 

De viktigste risikofaktorer som kan påvirke måloppnåelse er at endringsarbeid og omstilling tar for 

lang tid og at vi ikke har tilstrekkelige økonomiske og administrative ressurser til å gjennomføre flere 

store utviklingsprosjekter samtidig som en står i prosesser med å kutte i tjenestetilbudet.  

Mål og resultatindikatorer 

Målområde: Beskrivelse: Måltall: 
Helse-, omsorg og 
sosialplan 

Planen skal sikre at lovvkrav oppfylles, at vedtatte prinsipper og 
innsatsområder er i tråd med kommuneplan, ivaretakelse av politiske vedtak, 
statlige målsetninger og styringssignaler. 

Juni 2019 

Omsorgsboliger Forprosjektere utbygging av omsorgsboliger bygget med Husbankens 
tilskuddsordninger.  

Des 19 

Helsehus Forprosjektering av Helsehus. Samle funksjoner med et helsefremmende 
perspektiv 

Des 19 

 

Terskelen for tildeling av helse- og omsorgstjenester vil som følge av den økonomiske situasjonen 

måtte økes. Det vil ikke være mulig å møte budsjettutfordringene med bare effektiviseringstiltak og 

naturlig avgang, samhandlingsområdet er innforstått med at omstillingskravet vil medføre behov for 

reduksjon i antall ansatte, reduserte tjenester og avslutning av tjenester. Tjenesten står ovenfor en 

situasjon der valget står mellom kvalitet jevnt utover, eller å prioritere kvalitet innen mer avgrensede 

områder. Strategien i rammetiltakene er i hovedsak å avslutte tjenester og redusere tjenestenivået 

på ulike tjenester. 

Samhandlingsområdet Helse og omsorg tilbyr et mangfold av tjenester hjemlet i lover og forskrifter, 

formålsparagrafen til Folkehelseloven og Helse- og omsorgstjenesteloven gir sektoren retning og 

føringer innenfor forebygging, behandling og tilrettelegging for mestring av sykdom, skade, lidelse og 
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nedsatt funksjonsevne. Videre er oppgaven å fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for 

vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Den enkeltes mulighet 

til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre skal 

sikres. Virksomhetene skal sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud. 

Tjenestetilbudet skal være tilpasset den enkeltes behov og skal tilrettelegges med respekt for den 

enkeltes integritet og verdighet og bidra til at ressursene utnyttes best mulig. Samhandlingsområdet 

skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevning av sosiale 

helseforskjeller. 

 

Netto driftsutgifter i omsorgstjenesten er høyere enn de kommunene vi sammenligner oss med. 

Utgiftsnivået har vært forholdsvis de siste årene, men en nedgang på 1,7% fra 2016 til 2017.  

 

Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten er stabilt og ligger noe under de vi sammenligner oss 

med. 
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Netto driftsutgifter til barnevernet er høyere enn for kommuner vi sammenligner oss med. Grafen 

viser en svak økning de siste årene. 

Samhandlingsområdet må ta betydelige strukturelle grep for å redusere driftskostnadene og samtidig 

sikre god kvalitet i tjenestene. Bygningsmassen og strukturen slik den er i dag legger opp til en 

kostbar drift. En må øke størrelsen på tjenestene, man må få en ny, moderne og funksjonell 

bygningsmasse. Videre må en forsterke innsatsen på omsorgs- og velferdsteknologi og 

hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering må være retningsgivende for de tjenestene vi skal skape 

i fremtiden.  

Et viktig strategisk arbeid som fortsetter i 2019 er å jobbe frem en helse-, omsorg og sosialplan. Det 

vil være et overordnet styringsdokument som skal klargjøre og konkretisere de utfordringene Saltdal 

kommune står over for, samt tydeliggjøre nødvendige strategiske grep for å møte disse. 

Utbygging av omsorgsboliger i kommunal regi har de siste årene ikke vært et satsningsområde. Det 

har over tid vært et høyt press og ventetid på omsorgsboliger og da særlig boliger med heldøgns 

bemanning (HDO). Vi ser et stort behov å gi flere tilbud om bolig som er tilrettelagt for å kunne gi 

tjenester tilpasset den enkeltes behov. Omsorgsboliger kan være ubemannet og /eller bemannet 

deler av eller hele døgnet. Utbygging av omsorgsboliger er også tenkt inn som en mulighet ved 

realisering av Helsehuset.                                                                                                                               

Videre ser en store utviklingsmuligheter ved å investere i området på Vensmoen i form av nye 

omsorgsboliger. Det er behov for å vurdere funksjonalitetene i eksisterende bygg sett opp mot 

effektiv drift av tjenestene, i tillegg er det svært høye driftskostnader på bygningsmassen. Med 

omsorgsboliger i denne sammenheng menes boliger bygget med Husbankens tilskuddsmidler.                                                                                

Helsehus har ambisjon å kunne gi spesielt godt helsefremmende tilbud til innbyggerne, med å styrke 

helsetilbudet og bidra til mindre oppdelte tjenester, samt forbedre behandlingsforløpet med fokus 

på ressurser og mestring. Satsningen vil gi en bedre ressursutnyttelse og gi positive 

samfunnsøkonomiske og kommuneøkonomiske effekter. 
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4.3.1 Folkehelse 

Mål og resultatindikatorer 

Målområde: Beskrivelse: Måltall: 
Folkehelseplan Folkehelse som en del av planarbeidet er hjemlet i Plan- og bygningsloven § 3-

1. Gjeldende plan må fornyes. 
Des 2019 

Helsefremmende 
skoler 

Kommunen skal innen 2020 ha utviklet helsefremmende skoler gjennom 
implementering av anbefalte kriterier  

Des 19 

Barn og unges 
oppvekst vilkår 

Gjennomgående fokus  2019 

 

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning og 

folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer 

befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som 

beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller 

indirekte påvirker helsen.  

Budsjettammer 

 

Folkehelse er i budsjettdokumentet fra 2019 definert som eget virksomhetsområde. Tidligere var 

folkehelse en del av «Stab Helse og Omsorg». Dette området bestod kun av folkehelse og 

«Administrasjon helse og famile» som er budsjettet til virksomhetsleder for Helse. I forbindelse med 

budsjett 2019 har man sett at det var mer naturlig å flytte inn ansvaret «Administrasjon helse og 

famile» inn i virksomhetsområdet «Helse». Dermed gjenstår Folkehelse som nå utgjør et eget 

område som sikrer ivaretakelse av folkehelsearbeidet i kommunen. Av rammetilskuddet fra Nordland 

fylkeskommune benyttes kr 100 000,- til folkehelsekoordinatorstilling. 

 

 

Folkehelse
Grunnlag: 2019

Netto budsjett 2018 1 773 000

Tekniske korrigeringer, flyttinger mv.

Motpost avskrivinger 0

R8 Andel skatt, ramme, pensjon, renter, konskraft mv

Endringer R8 25 000

Utgangspunkt ramme fordelt fra R8 til drift 1 798 000

Nye politiske vedtak

Forprosjekt investerigner omsorg (helsehus, boliger) 0

Tak Knaggen og rådhus -1 000

Netto driftsresultat 1,75% - Fordeling -12 000

Frigjorte midler, endring gjeldende vedtak 8 000

Sum forslag ramme fordelt fra R8 til drift 1 793 000

Nye tiltak i allerede vedtatt økonomiplan 0

Andre justeringer (nye forhold som er fanget opp i 2018)

Reduksjon integreringstilskudd -25 000

Inntektssvikt omsorg -23 000

Interne justeringer

Flytt av ansvar 3200 til Helse -1 595 000

Nye politiske vedtak

Samarbeidsavtale avtale Visit Bodø -1 000

Forslag til nettoramme 2019 149 000
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Tiltak for å komme på budsjettramme 

Folkehelse har for 2019 en netto ramme på kr 149 000. Det har ikke vært nødvendig å utarbeide 

egne tiltak for å komme budsjettmessig på rammen. Det forventes en økning i inntekter fra 

fylkeskommunen på folkehelsemidler på kr. 45 000 sammenlignet med budsjett 2018. Dette gjør at 

folkehelse kommer på ramme.  

Beskrivelse 

I 2019 vil folkehelsearbeidet ha fokus på forankring i administrativ og politisk ledelse, og sikre at 

perspektivet blir ivaretatt i kommunens planverk både når det gjelder kommunens samfunnsdel og 

helse, omsorg og sosialplan som er under utarbeidelse. Gjennomgående perspektiver i 2019 vil være 

utjevning av sosiale helseforskjeller og skape et samfunn som fremmer psykisk helse og livskvalitet. 

Oppfølging av tiltaksplan for folkehelse er førende for arbeidet i 2019.  

4.3.2 Helse 

Mål og resultatindikatorer 

Målområde: Beskrivelse: Måltall: 
Behandlingstid  
Barnevernet 

Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder 100% 

Ventetid Fysioterapi Ventetid reduseres 2 måneder 

Depressive 
symptomer 

Andel ungdomsskoleelever som er mye plaget av depressive symptomer 
(Ungdata 19% i 2017) 

15% 

 

Virksomhetsområdet Helse har utenom de prioriterte målområdene som er beskrevet i tabellen, 

målparameter og resultatindikatorer innen effektivisering, kompetanse og HMS/innovasjon/utvikling. 

Virksomheten benytter brukerundersøkelser aktivt i kvalitetsutviklingen der hovedmålet måles på 

respektfull behandling i alle avdelinger. Innen HMS arbeidet er sentrale indikatorer gjennomførte 

medarbeidersamtaler og nærværsarbeid med fokus på både egenmeldt og legemeldt fravær.  

Budsjettrammer 
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Tiltak for å komme på budsjettramme 

- Reduksjon av 1 legestilling i forbindelse med interkommunal legevakt  1 000 000 kr. 

- Reduksjon  ramme på utstyr og lisenser for legetjenesten    110 000 kr. 

- Reduksjon av ett fosterhjem       150 000 kr. 

- Reduksjon ferievikarer og driftsmateriell Knaggen     110 000 kr. 

-  Krav til ytterligere effektivisering av drift for å komme på ramme   579 000 kr. 

Fra 2018 videreføres tiltaket med nedtrekk på kr 1 500 000,- ved legetjenesten i forbindelse med 

interkommunal legevakt. Interkommunal legevakt er berammet til oppstart mars/april 2019 og vi vil 

ikke ha full effekt før i 2020. Konsekvensen vil være færre legetimer tilgjengelig på dagtid og mindre 

venting i serviceavdelingen. Forventet effekt i 2019 på ca kr 1 000 000. 

Reduserer rammene på utstyr og lisenser til legetjenesten. Konsekvenser vil være å ikke gjennomføre 

innkjøp av nye IT systemer, ingen fornying av medisinsk utstyr. Forventet effekt på kr 110 000,-. 

Justert budsjetter med de fosterhjemmene som vi i dag har, gjelder ett mindre fosterhjem. Forventet 

effekt på kr 150 000,- 

Ferievikarbudsjettet på Knaggen nedjusteres. Knaggen har 4 uker fellesferie på sommeren, når den 5. 

og 6. ferieuke blir gjennomført vil det ikke bli innleid vikarer, aktiviteten må da ned og brukere vil i 

perioder miste tilbudet noen dager. Effekten vil være kr 60 000,-. I tillegg reduseres rammen på drifts 

Helse
Grunnlag: 2019

Netto budsjett 2018 38 113 000

Herunder videreført tiltak

Nedbemanning helsestasjon -264 000

Nedbemanning Knaggen I -208 000

Nedbemanning Knaggen II -1 078 000

Reduksjon innkjøp Knaggen -50 000

Interkommunalt legevaktsamarbeid -1 477 000

Økte leieinntekter fysio/ergo -15 000

Felles redusert vertskommune og integreringstilskudd -432 000

Tekniske korrigeringer, flyttinger mv.

Motpost avskrivinger -586 000

R8 Andel skatt, ramme, pensjon, renter, konskraft mv

Endringer R8 628 000

Statsbudsjettet, skolehelse og helsestasjon -økt psykolog 470 000

Utgangspunkt ramme fordelt fra R8 til drift 38 625 000

Nye politiske vedtak

Forprosjekt investerigner omsorg (helsehus, boliger) -8 000

Tak Knaggen og rådhus -20 000

Netto driftsresultat 1,75% - Fordeling -289 000

Frigjorte midler, endring gjeldende vedtak 201 000

Sum forslag ramme fordelt fra R8 til drift 38 509 000

Nye tiltak i allerede vedtatt økonomiplan 0

Andre justeringer (nye forhold som er fanget opp i 2018)

Reduksjon integreringstilskudd -621 000

Inntektssvikt omsorg -575 000

Interne justeringer

Flytting av ansvar 3200 til virksomheten Helse 1 595 000

Nye politiske vedtak

Samarbeidsavtale avtale Visit Bodø -14 000

Forslag til nettoramme 2019 38 894 000
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og forbruksmateriell på Knaggen med kr 50 000,-. Når aktiviteten går ned blir innkjøpene mindre, det 

blir mindre midler til frie aktiviteter og midlene bindes mer opp til ett tilbud.  

For å komme på ramme må driften ytterligere effektiviseres med 579 000 utover de overnevnte 

tiltak. Det jobbes med å konkretisere tiltak for å realisere dette effektiviseringskravet i 2019.  

Det forventes at inntektene økes i virksomheten med kr 630 000,-, i dette ligger det inntekter i 

samarbeidet med psykologstilling og refusjoner fra andre. 

Følgende tiltak ble vurdert men ikke tatt med for å komme på ramme for budsjett 2019 for 

virksomhetsområdet Helse: 

 Knaggen, legge ned dagens drift og bygge opp dagtilbud til demente og aktivitetstilbud til 

puh 

 1 legestilling  

 Legge ned rus/psykisk helse, lovpålagte oppgaver må da legges til hjemmetjenesten 

 Øke inntektene på vaksiner 

Beskrivelse 

De overordnete fokusområdene for virksomheten i 2019 er å delta aktiv i forprosjekteringen av 

Helsehus og nye omsorgsboliger. Virksomheten vil engasjere seg i arbeidet med Helse-, omsorg og 

sosial plan. Fokus på økonomisk styring og kontroll i henhold til forpliktende plan og budsjett vil ha et 

hovedfokus. 

Virksomhetsområdet Helse har hovedfokus på forebyggende arbeid. Dette går igjen i alle avdelinger; 

jo tidligere vi kommer inn jo lettere og mer effektive blir tiltakene. Vi har i dag kurs til foreldre 

gjennom Helsestasjonen og barnevernet for å trygge foreldrene på deres roller. Økt 

Helsesøsterressurs i skolen gjennom midler fra Fylkesmannen og styrkning av kommunepsykologen 

til 100% i kommunen gjør at vi har mulighet til å imøtekomme statens krav til tidlig innsats for barn 

og unge.  

Barnevernet har startet egen barnevernsvakt, denne er sårbar slik at vi ser på en felles løsning med 

nabokommunene i indre Salten.  

Interkommunal legevakt ble utsatt til mars/april 2019 pga ombygginger på Fauske. Vi har i dag alle 

legestillingene besatt, dette gir utfordringer på Serviceavdelingen som bør øke sin ressurs for å serve 

kommunens innbyggere optimalt. En nedgang på legestilling vil redusere utfordringen på 

serviceavdelingen. 

Fysioterapeutene har fått økt en stillingshjemmel og kan med den øke rehabiliteringsarbeidet i 

kommunen med blant annet kartleggende hjemmebesøk av eldre. Vi forventer her at ventetiden skal 

gå ned fra 6-2 måneder i løpet av året. 

Innsatstjenesten vil i 2019 ha fokus på implementeringen av pakkeforløpet for psykisk helse og rus.  

Knaggen har vært gjennom et større nedtrekk etter kommunestyrevedtaket for årets budsjett. Full 

økonomisk effekt blir fra 1.12.2018. Virksomheten er i prosess med å se på Knaggens fremtid, man 

vurdere innholdet i tjenestetilbudet, arbeidsmetoder og organisering. Dagaktivitetstilbudet til eldre 
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og Sammen er nå organisert under Knaggen. Dette gjør at arbeidet blir mindre sårbart ved ferie og 

sykdom og man får en bedre ressursutnyttelse. 

4.3.3 Nav 

Mål og resultatindikatorer 

Målområde: Beskrivelse: Måltall: 
Antall 
sosialhjelpsmottakere 

Totalt antall som har mottatt sosialhjelp i 2017 197 

Antall 
sosialhjelpsmottakere 
i alderen 17-30 år 

Totalt antall i 2017. 74 

Antall barn i familier 
som mottok 
sosialhjelp 

Totalt antall i 2017. 111 

* Vanskelig å sette seg måltall for dette området, derfor brukes tall fra 2017. 

Å sette seg som mål å ha færrest mulig sosialhjelpsmottakere er i seg selv en vanskelig øvelse og et 

tveegget sverd. Det viktigste er at barna kartlegges og at de som har behov for hjelp får det. Så er det 

NAV-kontorets oppgave, i samarbeid med brukerne, å få alle som kan jobbe ut i arbeid. Det er den 

beste måten å få folk ut av fattigdom på 

Budsjettrammer 

 

Vi har over år hatt stram økonomisk styring og har også derfor over tid vist til godt regnskapsresultat. 

Vi har pr. d.d. tidendes laveste ledighet (Saltdal 1,6 % i september -18) og dette gjør naturligvis sitt til 

at sosialhjelpsutbetalingene er svært lave.  

NAV har fått budsjettramme på 10.508.000 kr. Dette er en nedgang med kr. 166.000 kr fra fjoråret. 

Vi tror dette skal la seg gjøre med dagens ledighet, men det er svært sårbart hvis vi får en liten 

økning i ledigheten. Økonomisk sosialhjelp er en lovpålagt tjeneste, samt samfunnets siste 

sikkerhetsnett og personer som mottar økonomisk bistand er som regel betegnet som fattige. 

Nav
Grunnlag: 2019

Netto budsjett 2018 10 674 000

Tekniske korrigeringer, flyttinger mv.

Motpost avskrivinger 0

R8 Andel skatt, ramme, pensjon, renter, konskraft mv

Endringer R8 150 000

Statsbudsjettet, skjønnsmidler sosialhjelp 0

Utgangspunkt ramme fordelt fra R8 til drift 10 824 000

Nye politiske vedtak

Forprosjekt investerigner omsorg (helsehus, boliger) -2 000

Tak Knaggen og rådhus -5 000

Netto driftsresultat 1,75% - Fordeling -69 000

Frigjorte midler, endring gjeldende vedtak 48 000

Sum forslag ramme fordelt fra R8 til drift 10 796 000

Nye tiltak i allerede vedtatt økonomiplan 0

Andre justeringer (nye forhold som er fanget opp i 2018)

Reduksjon integreringstilskudd -148 000

Inntektssvikt omsorg -137 000

Nye politiske vedtak

Samarbeidsavtale avtale Visit Bodø -3 000

Forslag til nettoramme 2019 10 508 000
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Vi ser også en økning i gjeldproblematikk i befolkningen og det er oftere og oftere at NAV må inn å 

dekke store restanser på f.eks. husleie og strøm for å unngå bostedløshet. Dette er som regel svært 

kostnadskrevende tiltak og økende i omfang. Kredittkortgjelden i befolkningen øker drastisk. 

Rammen resulterer også i at vi fremdeles må arkivere på en slik måte som er ressurskrevende og 

økonomisk krevende. Den kommunale delen av NAV er ikke digital i hht. «Digital Agenda» (2016). 

Dette krever økte arealbehov for oppbevaring av fysiske arkiv, da sosialmappene skal oppbevares i 

100 år. I tillegg må brevene frankeres. 

Tiltak for å komme på budsjettramme 

- Reduksjon i ramme for sosialhjelpsutgifter  285 000 kr.  

For å komme ned på ramme har vi nedjustert sosialhjelpsutgiftene med kr. 285 000,-. Dette fordi vi 

tror ledighetstallene skal holde seg lav i 2019. I tillegg frafaller planen om innføring av elektronisk 

arkiv på NAV kommunal del. Det var beregnet en kostnad på ca. 200.000,-.  

Beskrivelse 

Vi er 5,5 kommunale årsverk og 4,5 statlige årsverk i lokalkontoret. Oppgavene som lokalkontoret 

skal sitte igjen med, er å få mennesker ut i jobb/tilbake i jobb. Dette krever svært tett oppfølging av 

brukere og hovedfokus fra sentralt hold er unge under 30 år, flyktninger, sykmeldte og personer som 

har et ekstra behov for oppfølging og ikke minst oppfølging av arbeidsgivere. Dette er tidkrevende 

arbeid, og for å få dette til, krever det at vi bruker en god del av vår arbeidstid ute av kontoret. Det 

krever at vi arbeider på en annen måte samt at åpningstid for «drop in» begrenses og timeavtaler er 

hovedregelen. Hverken stat eller kommune kommer til å få mer penger i tiden fremover og vi må 

derfor drifte på en annen og mer kostnadseffektiv måte. 

Langtidsplanen (2018-2021) til NAV har i hovedsak tre fokusområder: 

1. Flere i arbeid 

2. Bedre brukermøter 

3. Økt kompetanse 

Vår lokale virksomhetsplan er tuftet på denne langtidsplanen og er derfor svært lik, dog med noen 

lokale mål. 

Hvert år gjennomfører NAV medarbeiderundersøkelse. Saltdal kan vise til svært gode resultater flere 

år på rad og 2017 var intet unntak. 28,7 av 30 mulige forteller at vi har et medarbeiderskap som er 

fornøyd med sin arbeidshverdag og hvordan de har det på jobb. Faktisk Nordlands beste resultat. 

Medarbeiderundersøkelsen for 2018 er gjennomført, men resultatene foreligger ikke i skrivende 

stund. 

Brukerundersøkelse er også en måling som gjennomføres hvert år. Høyeste score er 6 og laveste 1. 

Her har NAV Saltdal et gjennomsnitt på 5 i 2017. Kort oppsummert er brukerne fornøyd med den 

servicen de får, men at utenforliggende årsaker som f.eks. utforming av nettside kan bli bedre. 

NAV Saltdal har det siste året jobbet aktivt opp mot et NAV Indre Salten. I helse- og oppvekstutvalget 

24. oktober-18 ble første sak behandlet og det jobbes videre inn i 2019 med å se på en 
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vertskommunemodell sammen med Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal og Beiarn. I dag er vi inndelt 

som ett tjenesteområde og har jobbet tett i mange år. Dette arbeidet fortsetter og en håper at alle 

kommunene har gjennomført første kommunestyrebehandling i januar 2019. 

4.3.4 Omsorg  

Mål og resultatindikatorer 

Målområde: Beskrivelse: Måltall: 

Andel pasienter/bruker i 
heldøgns omsorgstilbud, 
som har fått kartlagt sin 
ernæringsstatus i løpet 
av siste 12 måneder. 

Beboere i Omsorg 
Kartlegge ved hjelp av verktøy beskrevet i rutinen 

75% 

Tverrfaglig 
legemiddelgjennomgang, 
med mål om å redusere 
legemiddelrelaterte 
problemer.  

I tråd med tiltakspakke Utviklingssenteret for 
hjemmetjeneste og sykehjem – videreføring av 
opplæring høsten 2018/våren 2019  
 

30 
pasienter i 
løpet av 
2019 

Andel brukere i 
hjemmebasert omsorg 
med aktive tiltaksplaner, 
dokumentasjon og bruk 
av mobil profil. 

Bruk av ny teknologi for å oppnå effektive og kvalitative 
tiltaksplaner og dokumentasjon. 
 

100% 

 

Virksomhetsområde Omsorg har utenom de prioriterte målområdene, beskrevet i tabellen, mål som 
omhandler brukerperspektivet. Disse er: brukerundersøkelser i alle avdelinger knyttet til respektfull 
behandling, antallet personer som har mottatt forebyggende hjemmebesøk, ventetid på 
sykehjemsplass, antall utskrivningsklare døgn etter somatisk døgnbehandling samt rus- og psykiatrisk 
behandling, antallet innvilgede timer i hjemmebaserte tjenester og antallet innvilgede timer i rus- og 
psykiskhelsetjeneste. 

Knyttet til medarbeiderperspektivet er utvalgte indikatorer sett i sammenheng med nærværsarbeid: 

andel samlet-, legemeldt- og egenmeldt sykefravær, medarbeidersamtaler og Heltidskultur. 

(kommenteres nærmere i siste del.) 

Tiltak for å komme på budsjettramme 

- Effektivisering av nattevakttilbudet   500 000 kr. 

- Reduksjon en 100% stilling i Fløyveien18   550 000 kr.  

- Legge ned 2 institusjonsplasser rus og psykiatri  1 000 000 kr. 

- Legge ned 1 avdeling på sykehjemmet   6 000 000 kr. 

- Nedleggelse av 1 rehabiliteringsplass   1 000 000 kr. 

- Økte inntekter ressurskrevende brukere mm.  6 650 000 kr.  
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Budsjettrammer 

 

Til tross for betraktelige økonomiske grep har Omsorg i årsmeldinger helt tilbake til 2013, med seg et 

omfattende underskudd, på mellom 6 til 9 millioner. Tiltak som ikke er iverksatt, samt tap av 

inntekter forverrer denne situasjonen i 2019.Omsorg ønsker for å sikre at netto budsjettrammen for 

2019 overholdes å ta noen store grep. Effekten av nedbemanningstiltakene i 2018 har til dels gitt 

negative ringvirkninger på sykefravær og øket bruk av ekstravakt- og overtidsbruk. Det er nå av stor 

viktighet å dimensjonere virksomhetsområdet Omsorg slik at man står bedre rustet til å møte 

fremtidens nye utfordringer. De tiltakene som er valgt ut har som utgangspunkt at det ikke skal være 

«ostehøvling», men være realistiske og gjennomførbare slik at de gir varig økonomisk effekt. 

I 2019 legges det til syv nye tiltak som totalt gir besparelser på kr -9 052 000,- og økte inntekter på kr 

6 650 000,-. 

Effektivisering av nattevakttilbudet vil gi en besparelse på kr. 500 000. Virksomhetsområdet skal 

gjennomgå vedtak knyttet til behov for nattevakttjenester. Målet er å kutte i tilbudet, men 

opprettholde faglig forsvarlighet ved hjelp av velferdsteknologi. I første omgang dreier det seg om 

sambruk mellom to avdelinger, evt. Omgjøring fra våken til hvilende nattevakt i minst en avdeling. 

Konsekvenser er at det kan skape uro og utrygghet blant beboere. 

Omsorg
Grunnlag: 2019

Netto budsjett 2018 133 059 000

Herunder videreført tiltak

Nedbemanning Fløyveien 12 -572 000

Nedbemanning Fløyveien 14/51 -299 000

Nebemanning Fløyveien 16 -187 000

Nedbemmaning Fløyveien 20 -110 000

Nedbemanning fløyveien 26 -114 000

Nebemanning Hjemmetjenesten -160 000

Nedbemanning nattevakt Saltnes -527 000

Nebemanning sykehjemmet I - stenge rom -560 000

Nedbemanning sykehjemmet II - stenge rom -572 000

Nebemanning Hjemmetjenesten -296 000

Økt refusjon ressurskrevende brukere -2 671 000

KST-vedtak effektivisering Helse og Omsorg -500 000

Tekniske korrigeringer, flyttinger mv.

Motpost avskrivinger -2 205 000

R8 Andel skatt, ramme, pensjon, renter, konskraft mv

Endringer R8 2 250 000

Statsbudsjettet, opptrappingplaner, rehab, utskrvning pas 373 000

Utgangspunkt ramme fordelt fra R8 til drift 133 477 000

Nye politiske vedtak

Forprosjekt investerigner omsorg (helsehus, boliger) -29 000

Tak Knaggen og rådhus -70 000

Netto driftsresultat 1,75% - Fordeling -1 037 000

Frigjorte midler, endring gjeldende vedtak 719 000

Sum forslag ramme fordelt fra R8 til drift 133 060 000

Nye tiltak i allerede vedtatt økonomiplan

KST-vedtak effektivisering Helse og Omsorg -500 000

Andre justeringer (nye forhold som er fanget opp i 2018)

Reduksjon integreringstilskudd -2 224 000

Inntektssvikt omsorg 3 225 000

Nye politiske vedtak

Samarbeidsavtale avtale Visit Bodø -50 000

Forslag til nettoramme 2019 133 511 000
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Virksomheten trekker ned en 100% stilling i Fløyveien18 som gir en effekt på kr. 550 000. 

Konsekvensen er et dårligere tilbud til brukere innenfor Rus- og psykiatritjenesten/ Bomiljø 5, noe 

som ikke er i tråd med regjeringens opptrappingsplan innenfor rusfeltet. 

Totalt er det fire institusjonsplasser for personer med sammensatte rus og psykiatrilidelser, det 

foreslå å legge ned to plasser som gir en besparelse på kr. 1 000 000,-. Konsekvensen er at 

kommunen svekker sin mulighet til å avslutte kjøp av privat tjeneste, samt risiko for to av beboernes 

helsetilstand, fordi tjenestetilbudet blir dårligere. 

Nedleggelse av en sykehjemsavdeling vil gi en besparelse på kr. 6 000 000,-. Konsekvensene er at 

nedlegging av mellom 6 til 8 plasser vil gi store ringvirkninger. Terskelen for å få sykehjemsplass vil bli 

svært høy, noe som særlig vil ramme pasienter med demens og personer med sammensatt og 

komplekst sykdomsbilde samt deres pårørende. Disse pasientene må bo lengre hjemme. 

Hjemmetjenesten vil få et økt arbeidspress, og burde ideelt sett styrkes for å klare dette, men det er 

det ikke midler til i 2019. Gjennom samlokaliserer håper man på effektiv ressursutnyttelsen i 

hjemmetjenesten men vet at dette ikke vil kunne kompensere fullt ut. Vi risikerer økt sykefravær og 

dårligere tjenestetilbud i hjemmetjenesten. Det blir svært viktig å benytte velferdsteknologi og andre 

digitale løsninger. 

Nedleggelse av én rehabiliteringsplass vil gi en effekt på kr. 1 000 000,-. Konsekvensene vil sannsynlig 

føre til flere overtidsdøgn på sykehus og svakere støtte og oppfølging til pasienter og pårørende. 

Dette vil også hemme satsning på hverdagshabilitering, som planlegges inn i rehabiliterings 

avdelingens/Fløyveien 20 ansvar. Tiltaket er i strid med regjeringens opptrappingsplan innenfor 

rehabilitering. 

Det forventes en økning rammetilskuddet på kr 650 000,- i forbindelse med innrapportering av 

psykisk utviklingshemmede som mottar helse og omsorgstjenester. I tillegg forventes det økt 

refusjon på ressurskrevende brukere på kr 6 000 000,- sammenlignet med opprinnelig budsjett 2018.  

Følgende tiltak ble vurdert, men ikke tatt med i budsjett 2019 fra virksomhetsområde Omsorg for å 

komme på ramme.  

 Si opp kjøp av private tjenester. Vil gi økonomisk effekt, men vil ikke la seg gjøre i 2019 da 

kommunen selv ikke er rustet til å ta imot innenfor eksisterende ressurser. Alternativ har ikke 

blitt vurdert. 

 Nattevakt Vensmoen, vurdert større økonomisk effekt enn det som er lagt inn for 2019. 

Foreløpig så mange usikkerhetsmomenter knyttet til samtykke at effekten for 2019 beholdes 

på det man vurderer som et realistisk nivå. 

 Nedbemanning stab Omsorg. Vurdert, men vil være uhensiktsmessig: 

 I OU-evalueringen fremkommer tilbakemeldinger om at Bemanningskontoret er en 

suksessfaktor. Personalet her har kompetanse som påvirker gode turnuser og stabil 

bemanning. Deres innsats blir svært viktig i prosessen med å realisere de tiltakene som er 

lagt inn for 2019. Tilknyttet nedbemanning og nedskalering av tjenesten, må nye turnuser 

skrives løpende for å hindre bruk av ekstravakter og overtid.  

 Det er heller ikke mulig å nedbemanne Tildelingskontoret fordi de allerede er 

underbemannet. Det er her ønske om faglederfunksjon.  
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 På Systemansvar er det sårbart da kommunen bare har 1,2 årsverk tilknyttet satsning på 

velferdsteknologi, oppfølging av alle de nye dataverktøyene som kommunen har investert i. 

Her burde det heller vært styrket, noe som det ikke er rom for i 2019. 

 Nedlegging barneavlastning i Hesteskoen. Tidligere tiltak gjeldende for Hesteskoen 11 lar seg 

ikke gjennomføre fordi barneavlastningen har hatt stor pågang i 2018.  

 Endring i lokaliteter for avlastningstilbud-Hjemmeboende. Her er det satt i gang prosess for å 

finne egnet lokale. Dette bør være i tilknytning til eksisterende tilbud som gis i kommunen, 

men man har foreløpig ikke funnet en god løsning på dette. Sambruk av personale kan gi 

økonomisk effekt når man finner egnet sted. 

Videreførte tiltak i 2019, med kommentarer/justeringsforslag: 

- Nedbemanning Fløyveien 12: kr -572 000,  

Status: tiltak gjennomført ved nedbemanning 100% stilling, ved flytting av beboer til Fløyveien 24 - 
effekt videreføres i 2019. 

- Nedbemanning Fløyveien 14/51: kr- 299 000,  

Status: gjennomført i 2018 ved nedbemanning av 50% stilling, ved naturlig avgang - effekt 
videreføres i 2019 

- Nedbemanning Fløyveien 16: - kr 187 000,- 

Status: tiltak gjennomført ved reduksjon av 43% stilling i 2018 - effekt videreføres i 2019 

- Nedbemanning Fløyveien 20 - (kr 110 000): 0,-  

Status: kan ikke gjennomføres pga. oppbygging av rehabiliteringsplasser jf. Opptrappingsplan 
rehabilitering og habilitering jf. styrking via Statsbudsjettet kr 147 000,- for 2019 som kan dekke de 
110 000,- som krevet opprinnelig var. 

- Nedbemanning Fløyveien 26 - kr 114 000,-  

Status: tiltak gjennomført ved fjerning av gule vakter og innsparing i feriebudsjett i 2018 fra januar 
2019 blir det foretatt permanent nedbemanning. 

- Nedbemanning Hjemmetjenesten- kr 160 000,-  

Status: tiltak gjennomført i 2018 ved naturlig avgang - effekt videreføres i 2019. 

- Nedbemanning Hjemmetjenesten- kr 296 000,-   

Status: tiltak gjennomført i 2018 ved naturlig avgang - effekt videreføres i 2019. 

- Nedbemanning nattevakt Saltnes, (kr -527 000,-): 263 500,-  

Status/kommentar: Ikke gjennomført i 2018. Beløpet bør endres til kr -263 500,-, der det resterende 
beløpet kr -263 500,- flyttes til ansvar BPA: 4432.  

- Nedbemanning sykehjemmet I - stenge rom, kr -560 000,- 

Status: Ikke gjennomført i 2018.  

- Nedbemanning sykehjemmet II - stenge rom, kr -572 000,-  
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Status/kommentar: Ikke gjennomført i 2018.  

Beskrivelse 

De overordnete fokusområdene for virksomheten i 2019 er å delta aktiv i forprosjekteringen av 

Helsehus og nye omsorgsboliger. Virksomheten vil engasjere seg i arbeidet med Helse-, omsorg og 

sosial plan. Fokus på økonomisk styring og kontroll i henhold til forpliktende plan og budsjett vil ha et 

hovedfokus. 

I pasient- og pårørendeperspektivet vil fokuset være pasient og brukervennlighet, aktivitet og 

fellesskap, mat og måltider, helsefremmende hjelp, sammenheng i tjenester og gode pasientforløp. 

For å møte utfordringene med rekruttering til faste stillinger og ha tilstrekkelig grunnbemanning 

settes det et særlig fokus på bemanningsplanlegging for å sikre tilstrekkelig sykepleierdekning, god 

ferieplanlegging og tilstrekkelig bemanning for alle faggrupper. 

Heltidskultur vil ha hovedfokus å være tett på prosjektet i hjemmetjenesten som er forsterket med 

deltagelse i KLP’s arbeidsmiljønettverk og gjennomføre tiltak iht til heltidserklæringen. 

Det vil bli lagt stor vekt på å samlokalisere hjemmetjenesten for å sikre faglig forsvarlighet og 

optimalisere ressursutnyttelsen. 

Det sterke fokuset på HMS arbeidet som har vært i 2018 forsterkes inn i 2019. Arbeidet i HMS 

gruppene skal sikre HMS kalender, vernerunder, nærværsarbeid, brannvern og trivselstiltak. Vi har 

som mål at ansatte er oppdatert på hjerte- lungeredning/førstehjelp og at ansatte får tilbud om 

medarbeidersamtaler. 

Ved interne omprioriteringer har vi som mål og styrke tildelingskontoret med leder, med den hensikt 

å bygge opp en koordinerende enhet og styrke den faglige kompetanse med tanke på saksbehandling 

og tildelingskriterier. 

Velferdsteknologi er et pågående prosjekt der flere tiltak er satt ut i drift med gode resultater i tillegg 

til et betydelig kompetanseheving blant ansatte. Vi vil i 2019 drive dette arbeidet videre med fokus 

på implementering og drift. I tillegg vil vi drive med videreutvikling og planlegge nye steg inn i 

fremtiden. Vi vil samarbeide tett med nabokommuner. 

Dokumentasjon og journalføring er en viktig lovpålagt oppgave og omsorg har en del utfordringer 

knyttet til kompetanse og kultur for god dokumentasjon. Derfor vil vi satse på å sikre god nok 

kompetanse og skape en god kultur for journalhåndteringen i tjenesten. 

Vår fremtidige satsning på hverdagsmestring, rehabilitering og habilitering krever fagkunnskap, 

derfor vil vi satse innenfor dette området med tanke på å utvikle rehabiliteringsavdelingen vår. 

Vi skal jobbe med implementere nye rutiner knyttet til nylansert pakkeforløp for rus og psykisk helse. 

I tillegg vil jobbe med kvalitetsforbedringer på en del uttalte mål som ernæring, utskrivningsklare 

pasienter, kurs vi NHI og medikamenthåndtering. Gjennom samarbeid med farmasøyt, lege, 

sykepleier/vernepleier har vi som mål å komme i gang med legemiddelgjennomgang, dette for å 

forebygge legemiddelrelaterte komplikasjoner. 
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4.4 Tekniske tjenester 
Samhandlingsområdet tekniske tjenester, Servicetorg og IKT har som hovedoppgave å levere gode 

tjenester til kommunen som organisasjon og til innbyggerne i kommunen. Våre viktigste oppgaver er 

å utøve god og effektiv saksbehandling til politisk behandling, og gi ansatte og innbyggerne en 

profesjonell service på alle områdene. 

Reduserte rammer i 2019 gir driftsmessige vedlikeholdsutfordringer innenfor: kommunale bygg, 

veier, bruer, veilys og IKT. Vedlikeholdsetterslepet er stort og driftsutfordringer krevende. For 2019 

vil det bli mer krevende å holde bygg, infrastruktur på et forsvarlig nivå. Noen avvik fra fjoåret har vi 

klart å lukke, og andre har vi måtte utsette.   Nå er vi i den situasjonen at vi må vurdere flere tiltak 

som kan utsettes og som kan bli et enda større problem på sikt. En personalmessig utfordring er 

veldig stort sykefravær blant våre renholdere. En del av årsakene til dette skyldes belastning og 

slitasje. Det er mange gamle og slitte areal i våre bygg som skal renholdes, og vi har ikke økonomisk 

handlefrihet til å investere i ny renholdsteknologi eller vedlikeholde renholdsflater i kommunale 

bygg. 

Plan og Utvikling sitt budsjett er i hovedsak knyttet til lønnskostnader. Virksomheten skal jobbe 

innenfor et bredt faglig område, og stillingene er i hovedsak knyttet opp til lovpålagte oppgaver. For 

å løse innsparingskravet for 2019 velger man å ta av en 100 % vakant stilling. Innsparingskravet 

tilsvarer 60 % av vakant stilling. 

Byggforvaltning skisserer 3 alternativer for å møte tildelt ramme for 2019. Alternativ 1 er i hovedsak 

reduksjoner/fjerne poster på budsjettet. Alternativ 2 er å stille en vaktmesterstilling i vakanse. Dette 

tiltaket vil ha konsekvenser for leveranser i ulike kommunale bygg og stenging av samfunnshuset. Det 

vil bli en reduksjon av tjenester til Saltdal helsesenter og slipen, samt at en skole vil få 

vaktmesterressurs tilsvarende 65 % stilling. Alternativ 3 er å følge opp intensjonen i 

kommunestyrevedtak om økning av vedlikeholdet kr. 877 000. Forslaget til virksomhetsleder er å ta 

av denne økningen for å imøtekomme ny ramme for 2019. Det vil si at den egentlige økningen på 

vedlikeholdet blir kr. 497 000. Dette tiltaket vil berøre virksomheten minst, og en kan da 

opprettholde driften i alle bygg. 

Servicetorget og IKT har ikke mange alternative tiltak for å komme ned på ny ramme og har derfor 

valgt å justere ned kjøp av ekstern bistand. Budsjettene til Servicetorget og IKT foruten lønn, er i 

hovedsk rettet mot kommunen som organisasjon med leveranser slik at organisasjonen får utført 

sine arbeidsoppgaver.  

Teknisk drift sitt bidrag for å komme på ramme for 2019 er å øke inntekter på utleie av industrikai, 

samt fordelt kostnader for driftsavdelingen og ut på selvkostområdene. Det vil ikke være mulig å 

drifte tjenesten for 2019 slik det er gjort tidligere år.  

Samhandlingsområdet har et mangfold av oppgaver. Noen av fellesnevnerne er at vi har ansvaret for 

at andre virksomheter skal kunne fungere optimalt og gi gode tjenester til innbyggerne. Vi skal også 

være en god utviklingsaktør og søke inovasjon for å optimalisere og effektivisere våre tjenester ved å 

ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsmetoder.  

Vi har et ansvar for å levere gode tjenester til innbyggerne, sørge for at vi har en infrastruktur som 

(vei, veilys, vann og avløp) som holder en god standard. At vi har en beredskap som rykker ut når vi 
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får utfordringer spesielt knyttet til vann og avløp, men ikke minst at vi har en brøyteberedskap som 

kan klare å holde vinterveiene i en god standard. 

4.4.1 Servicetorg og IKT 

Mål og resultatindikatorer 

Målområde: Beskrivelse: Måltall: 

Ajourhold Restanser 

Elements 

Tertialvise restanserapporter til aller virksomhetene. 100 % 

24/7 IT leveranse Sørge for at vi til enhver tid har god IT dataleveranse. Dersom planlagte 

driftsstans, skal det sendes ut melding til organisasjonen i god tid. 

100 % 

Ajourholde fysiske og 

elektroniske arkiv 

Utarbeidelse av arkivplan, samarbeid med AIN i henhold til elektronisk og 

fysisk arkiv. 

100 % 

 

Ajourhold av restanse i Elements er en viktig jobb for Servicekontoret. Tertialvise rapporter om 

restanse meldes ut til virksomhetene med frist for å lukke dem. Daglig ajourhold med arkiv, både 

elektronisk og fysisk. Det skal gjøres en oppstart av arkivplan og kommunen er med i et pilotprosjekt 

vedrørende elektronisk arkiv i regi AIN. 

IT skal sørge for en 24/7 dataleveranse til hele organisasjonen. Dersom det planlegges driftsstans, 

skal dette meldes ut i organisasjonen i god tid før serverparken blir tatt ned.  

Budsjettrammer 

 

 

 

Servicetorg og IKT
Grunnlag: 2019

Netto budsjett 2018 5 338 000

Tekniske korrigeringer, flyttinger mv.

Motpost avskrivinger -380 000

R8 Andel skatt, ramme, pensjon, renter, konskraft mv

Endringer R8 72 000

Utgangspunkt ramme fordelt fra R8 til drift 5 030 000

Nye politiske vedtak

Forprosjekt investerigner omsorg (helsehus, boliger) -1 000

Tak Knaggen og rådhus -2 000

Netto driftsresultat 1,75% - Fordeling -33 000

Frigjorte midler, endring gjeldende vedtak 24 000

Sum forslag ramme fordelt fra R8 til drift 5 018 000

Nye tiltak i allerede vedtatt økonomiplan 0

Andre justeringer (nye forhold som er fanget opp i 2018)

Reduksjon integreringstilskudd -71 000

Inntektssvikt omsorg -66 000

Nye politiske vedtak

Samarbeidsavtale avtale Visit Bodø -2 000

Forslag til nettoramme 2019 4 879 000
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Servicetorget og IKT hadde en ramme i 2018 på kr. 5.338.000, og for 2019 vil rammen være kr. 

4.879.000. 

Tiltak for å komme på budsjettramme 

- Redusert ramme til kjøp av konsulenttjenester IKT   191 000 kr.  

IKT området er krevende å budsjettere noe som skyldes en del uforutsigbarhet i driften gjennom 

året. Servicetorget og IKT har i budsjettarbeidet følgende tiltak for å møte rammen. Vårt tiltak er å 

kutte ned på vedlikehold/service. Vi tar ned konsulentkjøp med kr. 191.000, dette er innenfor et 

område vi tidligere år har merforbruk. For å møte rammen helt og fult, har vi også gjort en justering 

på posten reparasjoner og vedlikehold fra kr. 50.000 til kr. 43 247.  

Beskrivelse 

Inneværende år har vi måtte bruke mye ressurser på innleie fra eksterne samarbeidspartnere for å 

håndtere problemer og utfordringer knyttet til blant annet implementering av nytt 

saksbehandlersystem. Vi tror at problemene knyttet til saksbehandlersystemet er i ferd med å gå i en 

normalsituasjon. Men kan ikke stille noen garantier for at ikke driftskritiske hendelser kan oppstå i 

2019 og som krever akutte tiltak. Vi har et ansvar for å levere en stabil og forutsigbar IT drift til hele 

organisasjonen, og dette er både komplekst og krevende. Serverparken og lagrings kapasiteten må til 

enhver tid være oppdatert. Vi har rutinemessig vedlikehold og kontroll på serverparken og det 

utføres i sin helhet av Atea. Det løper mer og mer kostnader til lisenser og IT- sikkerhet nå enn 

tidligere. Det er risikofylt og uansvarlig dersom vi ikke ivaretar IT- sikkerheten i vår serverpark. 

Redundans er svært viktig og vi skal ha bacup –systemer både på rådhuset og helsesentret som 

ivaretar lagringssikkerheten.  

Fokuset for 2019 vil være så gode leveranser som mulig innenfor et budsjett som ikke gir rom for 

overraskelser. Vi vil ha fokus på gjennomføring av arkivplan, deltakelse i et pilotprosjekt gjennom 

Arkiv i Nordland med fokus på uttrekk av elektroniske arkiv. Vi vil få utfordringer bemanningsmessig 

med gjennomføring spesielt i forhold til området Arkiv. Denne jobben i seg selv utgjør minst 50 % 

stilling, og må løses innenfor den bemanningen vi har til rådighet. Servicetorget er ansvarlig for arkiv 

og det skal benyttes her en 50 % stilling til arkiv som må kompenseres. Det betyr at vi må flytte på 

personell til servicetorget for å dekke opp 50 % stilling.  

Det foreligger et politisk vedtak dersom Nkom innvilger søknad om bredbåndsutbygging i Vassbotn, 

Evenesdal og Skaiti. Selve arbeidet med utbygging vil da tidligst skje våren 2019. Frem til da vil det 

være avklaringsrunder med Fylkeskommunen, EU direktiver og anbudsrunder. 

4.4.2 Byggforvaltning 

Mål og resultatindikatorer 

 

Målområde: Beskrivelse: Måltall: 

Vedlikeholdsplanen Mål over de planlagte vedlikeholdstiltak 100 % 
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Avviksliste i Facilit Måler de innmeldte avvik og hvordan vi greier å lukke disse. 100 % 

Plan oppgaveliste Måler standardoppgaver, egenkontroller på lovpålagte oppgaver vi skal 

gjennomføre i løpet av året. 

100 % 

 

Virksomhetsområdet har 3 klare målindikatorer som enkelt lar seg måle.  

Vedlikeholdsplanen: her setter virksomhetslederen opp tiltak som er hentet fra innmeldte behov fra 

brukerne av bygget, eller vaktmestere/bygg driftere eller behov som framkommer etter tilsyn på 

byggene. Byggforvaltningen har hele 9 tilsynsmyndigheter å forholde seg til. Vedlikeholdsplanen er 

hvert år oppe til politisk behandling. 

Avvik: gjennom vårt forvaltningsprogram Facilit FVD, mottar virksomhetsområdet avvik på byggene. 

Disse håndteres fortløpende eller de blir videreført i en oversikt over vedlikeholdsbehov som må 

finansieres særskilt. 

Plan oppgaveliste: dette er oppgaver på byggene som kommunen som bygningseier er forpliktet til å 

ha system på. Det gjelder egenkontroll av bla. Elektriske anlegg, egenkontroll av brannslanger og 

håndslukkeapparater, egenkontroll av rømningsveier, lede- og markeringslys, osv. 

Budsjettrammer 

 
 

Virksomhetsområdet må ta ned driften med kr. 380 000,- for å imøtekomme fastsatte ramme for 

2019. I utgangspunktet har virksomhetsområdet ca. 15 mill. for liten ramme til å kunne imøtekomme 

kravene gitt i gjeldene lovverk og forskrifter, samt vedtatte «Strategiske plan for Saltdal kommunes 

byggforvaltning». Det er tidligere pekt på flere områder innen byggforvaltningen der rammen er bare 

en brøkdel av dagens behov. Vedlikeholdet er ett av områdene, der rammen i 2018 viser at det utgjør 

mellom 8 – 10 % av behovet. Den vedtatte økningen vil medføre at kommunen kommer opp på ca. 

13 - 15 % av behovet for vedlikehold.  

Byggforvaltning
Grunnlag: 2019

Netto budsjett 2018 20 151 000

Tekniske korrigeringer, flyttinger mv.

Motpost avskrivinger -97 000

R8 Andel skatt, ramme, pensjon, renter, konskraft mv

Endringer R8 253 000

Utgangspunkt ramme fordelt fra R8 til drift 20 307 000

Nye politiske vedtak

Forprosjekt investerigner omsorg (helsehus, boliger) -3 000

Tak Knaggen og rådhus -8 000

Netto driftsresultat 1,75% - Fordeling -117 000

Frigjorte midler, endring gjeldende vedtak 80 000

Sum forslag ramme fordelt fra R8 til drift 20 259 000

Nye tiltak i allerede vedtatt økonomiplan

Opptrapping vedlikehold 877 000

Andre justeringer (nye forhold som er fanget opp i 2018)

Reduksjon integreringstilskudd -250 000

Inntektssvikt omsorg -232 000

Nye politiske vedtak

Samarbeidsavtale avtale Visit Bodø -6 000

Forslag til nettoramme 2019 20 648 000
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Tiltak for å komme på budsjettramme 

- Redusert drift   380 000 kr. 

Virksomhetsleder har vurdert 3 alternativer for å greie å imøtekomme tildelte ramme for 

byggforvaltning. Det er virksomhetsleders forslag at alternativ 3 velges.  

Alternativ 1 

Virksomhetsområdet reduserer/fjerner poster på budsjettet. 

 Forutsetningen er at det skal være en reel økning på vedlikeholdet i henhold til 

kommunestyrevedtak kr. 877 000,- 

 

Dersom virksomhetsområdet tar bort alle beløp som ikke er knyttet til lønn, klesgodtgjøring, 

velferdsmidler, leasingavtaler og programvare, osv., vil det utgjøre kr. 263 000,-. Det er ikke 

tilstrekkelig å dekke det nedtaket som må til for å komme på rammen. Det er fortsatt behov for å 

redusere lønnsrammen med kr. 117 000,- for å nå målet. Da har virksomheten tatt alt som går på 

inventar, pc/data, maskiner, kurs (også lovpålagt FSE-kurs) og reisegodtgjøring, osv.  

Virksomhetsområdet vil bli lammet da det ikke vil være rom for utskifting av gamle maskiner, verktøy 

og utstyr. Det er ikke økonomi til faglig opplæring og kurs. Dette vil ødelegge virksomhetsområdet og 

vil være svært demotiverende for de ansatte. 

Alternativ 2 

Virksomhetsområdet stiller 1 vaktmesterstilling i vakanse. 

 Forutsetningen er at det skal være en reel økning på vedlikeholdet i henhold til 

kommunestyrevedtak kr. 877 000,- 

 

Virksomhetsområdet har over en tid hatt 2 ledige stillinger der det har vært benyttet vikarer og ikke 

gjort tilsettelser i påvente av andre avklaringer internt i kommunen. I denne sammenheng er det da 

mulig å stille den ene stillingen i vakanse for å møte utfordringene ved den økonomiske rammen for 

2019. En slik vakanse vil gi et nedtak på drift med kr. 549 000,- inkl. arbeidsgiveravgift og 

pensjonskostnader. Konsekvensen av en slik vakanse vil være at vi må sette 1 eller flere bygg uten 

vaktmester. Virksomhetsleder blir nødt til å prioritere barnehager, skoler og helse og 

omsorgsinstitusjoner. Samtidig må virksomhetsleder vurdere hvem som kan endre arbeidssted, eller 

har delte oppgaver fra før. Virksomhetsleder velger da prioritere slik. 

 Samfunnshuset – vaktmesterressurs 20 % stilling, omplasseres til skole 

 Saltdal Helsesenter – vaktmesterressurs 20 % stilling, omplasseres til skole 

 Slipen – renholds ressurs (som utføres av en vaktmester) 25 % stilling, omplasseres til skole 

Den berørte skolen vil da få en vaktmesterressurs på 65 % stilling. Noe som er for lite til å dekke 

nødvendige ressurser for drift av bygget. 

Samfunnshuset – avslutter all bruk av Samfunnshuset og bygget settes i frostsikring, vann og avløp 

tappes ned. Aktiviteten som finnes der i dag, flyttes inn i andre kommunale bygg.  

Bygget har i dag avvik på brannsikring/brannslanger, som ikke er håndtert. Problemer med at kloakk 

kommer opp i kjeller. Det er tidligere gjort politisk vedtak om at vedlikehold skal holdes på et 

minimum. 
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Frigjør 15 % renholds ressurs som kan overføres til Slipen i stedet for vaktmesteren. 

Helsesenteret – bygget vil i løpet av året ha behov for vaktmestertjenester. En vil ikke ha kontinuerlig 

overvåkning av ventilasjon og varme slik det er i dag. Det vil ikke bli måkt snø og sandstrødd foran 

inngangene, slik som i dag.  Dersom det blir behov for vaktmester, vil en måtte løse dette med å leie 

inn de ressursene fra eksterne aktører. Rutinene rundt nødstrømsaggregatet for bygget blir ivaretatt 

av vaktmester for Idrettshallen, da aggregatet forsyner begge byggene. 

 

Slipen – vaktmesteren som utfører renhold i dag, overføres til skole. Renholder med 15 % stilling, 

som frigjøres på Samfunnshuset overføres til Slipen. 

Alternativ 3 

Virksomhetsområdet øker vedlikeholdet tilsvarende økningen på rammen. 

 En følger opp intensjonen i kommunestyrevedtak om økning av vedlikeholdet, men økningen 

av vedlikeholdet begrenses til økningen på rammen med kr. 497 000,-. 

 

Dette gir en konsekvens at virksomhetsområdet beholder det driftspersonellet virksomhetsområdet 

har i dag, driftspostene forblir uendret. Gapet mellom vedlikeholdet og behovet, er ca. 12 mill. 

Økningen av vedlikeholdet med kr. 877 000,- er marginalt. Så derfor anses det som minst 

begrensende og med færrest konsekvenser å ta ut ei økning på vedlikeholds med kr. 497 000.- i 

stedet for kr. 877 000.-. Dette ville vært det alternativet som berørte byggforvaltningen minst, og en 

kan opprettholde driften på alle bygg. 

 

Beskrivelse 

Virksomhetsområdet har en tiltaksliste på innmeldte akutte vedlikeholdsbehov på kr. 64 mill. Mange 

av disse tiltakene er kommet som myndighetskrav. Når en da skal prioritere tiltak til 

vedlikeholdsplanen, vil de offentlige påleggene være av størst prioritet. De offentlige pålegg er 

nevnte nedenfor. I tillegg kommer vedtak gjort i kommunestyret. 

 Elavvik fra 2017, Rådhuset – kr. 500 000,- 

 Elavvik fra 2017, Rognan barneskole – kr. 400 000,- 

 HMTS avvik fra 2018 - Ventilasjonsanlegg Saltnes barnehage – kr. 350 000,- 

 HMTS avvik fra 2018 - Skifte av kjøkkeninnredning i 2 barnehager – kr. 300 000,-  

 HMTS avvik fra 2018 - Skifte av gulvbelegg i 2 barnehager – kr. 140 000,- 

 PS 64/18 - Rådhuset nytt tak – kr. 455 000,- 
 

Dette innebærer at de behov som er beskrevet fra brukerne av byggene, må fortsatt settes på vent 

bortsett fra de som sammenfaller med de offentlige pålegg.  

Vedlikeholdsetterslepet øker med ca. 10 - 12 mill pr. år. 

Politiske vedtak 

 Reparasjon av Rognan Svømmehall – reparasjonskostnadene er ikke tatt med i 
Økonomiplanen for 2019 – 2022. 

 Strategiske plan for Saltdal kommunes bygningsforvaltning – Virksomhetsområdet er ikke i 
stand til å imøtekomme de vedtatte mål i planen. Rammene for å greie det er ikke tilstede! 
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 Energitiltaksplan PS 112/15 – tidligere vedtatte tiltakspakke på energiutbedringer med kr. 
56,7 mill., eller deler av denne tiltakspakke, er ikke tatt inn i Økonomiplanen 2019 – 2022. 

 Sanering av Åpengarasjene Vensmoen – vedtatte sanering er ikke finansiert i Økonomiplanen 
2019 – 2022. 

 Opptrappingsplan vedlikehold – påbegynt. 

 Bygging av Bårehus – arbeidet påbegynnes 1.12.2018 og kontraktsferstet sluttdato er 
1.11.2019. 

 Skifte tak Knaggen og Saltdal Rådhus – arbeidet med konkurransegrunnlag er påbegynt, og 
forventer utlysning jan/feb 2019. Planlagt oppstart april/mai 2019 med ferdigstillelse 1,5 
mnd senere. 

 Økonomiplanen 2018 – 2021 pkt. 10,  Saltdal kommune må se på hvilken del av kommunal 
bygningsmasse som kan avhendes – arbeidet er ikke påbegynt men kan ses i sammenheng 
med punkt 11, der vil virksomhetsleder beskrive avhending eller sanering av eksisterende 
bygg, for de tiltak som gjennomgås.  

 Økonomiplanen 2018 – 2021 pkt. 11, Kommunestyret ber administrasjon gjennomføre en 
internprosess med mål å framlegge en sak for opprusting/fornying av kommunal 
byggearealer innenfor en ramme på 20 000 m2. Prosessen anses som en fortsettelse av 
gjennomførte arbeider med kartlegging av status på dagens byggearealer slik allerede 
framlagt for kommunestyret. – Det er startet en prosess i samarbeid med 
samhandlingsområdet for Helse og Omsorg. Det vil i løpet av 2018 og 2019 bli presentert 
forslag til tiltak som vil være driftsøkonomisk besparende. Det vil også være aktuelt å 
gjennomføre samme prosess med samhandlingsområdet for Oppvekst og kultur. 
 

Utfordringer inne byggforvaltningen er mange. Det forventes betydelig arbeid med elektriske anlegg 

rundt om på byggene. Erfaringer fra 2018 viser at armaturer, ovner m.m. må skiftes fordi de er 

ødelagt/eldre enn økonomiske levetid. Svært mange vinduer er ødelagt/punktert. Punkterte vinduer 

har ikke lenger isolasjonsevne bevart, noe som fører til stort varmetap. Svært mange 

ventilasjonsanlegg som skulle vært rengjort eller utskiftet til moderne anlegg for å spare energi. 

Fra virksomhetsleder vil renholdsoppgaver, energi og arealbruk være i forkus i 2019. 

Renholdssituasjonen i 2018 har vært krevende med svært høyt sykefravær. Virksomhetsleder tror 

det kommer over 12 %. Det er mange salitasjeskader og langtidsfravær som preger enheten.  

4.4.3 Teknisk drift 

Mål og resultatindikatorer 

Målområde: Beskrivelse: Måltall: 

Vinterdrift veg God farbar veg  Opp mot 100 % 

Avvik drift Innmeldte avvik og behandling av disse 100 % 

Vann og avløp Responstid og vaktordning ved brudd 100 % 

Vann og avløp Vann og avløpstjenester til enhver tid. Opp mot 100 % 

 

Vinterdrift veg: Ansvar for drift og vedlikehold av over 110 km med vei, over 14 km med GS-veg og 

ca. 46 000 m² andre trafikk- og parkeringsarealer. Hovedmålsettingen er å holde veger i god farbar 



- 54 - 
 

stand til enhver tid. Vanskelig å målsette dette, men mener at dette blir opprettholdt opp mot 100 % 

av tiden.  

Avvik drift: Avviksrapportering og behandling av disse. 

Vann og avløp: VA-vakt har en kort responstid og overvåker VA-installasjoner via datasystemer og 

vaktordninger. Dette er med på å sikre vann og avløpstjenester til enhver tid. 

 

Budsjettrammer 

 

Rammen til Teknisk drift så stram at det er vanskelig å holde seg innenfor rammen hvis det f.eks. blir 

en krevende vinter med store og lange snøfall og ved bruk av mye strøsand. Med stramt budsjett må 

enkelte oppgaver prioriteres ned og kuttes for å holde kostnadsnivået innenfor rammen.  Dette er 

krevende når arbeidsoppgavene ikke har blitt færre eller kostnadene blitt mindre.  

Utgifter til drift har økt kraftig de seneste år. Bare vinterdrift alene har en formidabel økning i 

driftskostnader. Eksterne entreprenøravtaler brøyting har økt de siste fem årene. Avtalene for 

Junkerdal, Skaiti, Graddis, Myrland, Stormoen og Nes, har økt med kr. 709 000 fra kr. 580 000 i 2014 

til kr. 1 289 000 sesongen 2018/19, uten en økning i budsjett. I tillegg til utgiftsøkninger kommer alle 

nye lovpålagte krav om kontroller og sertifiseringer av maskiner og kjøretøy. Vi får også flere utgifter 

for nye lovpålagte opplæringer, slik som Yrkessjåførkurs der bare kursavgiften utgjør kr. 15 000 for 

hver arbeidstaker. Kurset er gyldig 5 år og snittberegnet årlig økning i denne lovpålagt opplæring er 

på kr. 50 000 fordelt på arbeidstakerne.   

 

Tiltak for å komme på budsjettramme 

- Økte leieinntekter kai  1 506 000 kr. 

Teknisk drift utenom selvkost
Grunnlag: 2019

Netto budsjett 2018 12 403 000

Tekniske korrigeringer, flyttinger mv.

Motpost avskrivinger -4 424 000

R8 Andel skatt, ramme, pensjon, renter, konskraft mv

Endringer R8 287 000

Utgangspunkt ramme fordelt fra R8 til drift 8 266 000

Nye politiske vedtak

Forprosjekt investerigner omsorg (helsehus, boliger) -4 000

Tak Knaggen og rådhus -9 000

Netto driftsresultat 1,75% - Fordeling -132 000

Frigjorte midler, endring gjeldende vedtak 92 000

Sum forslag ramme fordelt fra R8 til drift 8 213 000

Nye tiltak i allerede vedtatt økonomiplan 0

Andre justeringer (nye forhold som er fanget opp i 2018)

Reduksjon integreringstilskudd -283 000

Inntektssvikt omsorg -262 000

Interne justeringer

Flyttet leieinntekter Industrikai fra PLUT -1 047 000

Nye politiske vedtak

Samarbeidsavtale avtale Visit Bodø -6 000

Forslag til nettoramme 2019 6 615 000
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For budsjettet 2019 har man klart å ta pålagt besparelse ved at beregnede leieinntekter ny 

Dypvannskai har økt, samt at lønnskostnadene for administrasjon Teknisk drift har blitt direktefordelt 

ut mot selvkostområdene.  

Netto budsjett 2018 var på kr. 12 403 000. Dette har ved rammejustering 2019 blitt nedjustert med 

kr. -5 788 000 til en ny Nettoramme på kr. 6 615 000 hovedsakelig som en teknisk korreksjon ved at 

motpost avskrivninger inntektsføres på enhetene.  

Endringer ramme:  

 Endringer R8 (+287 000) 

 Motpost avskrivninger (-4 424 000) Har ingen effekt, da dette går mot avskrivninger. 

 Frigitte midler (+92 000) 

 Leieinntekter kai (-1 047 000) 

 Forprosjekt investeringer i Omsorg (-4 000) 

 Tak på Knaggen og Rådhus (-9 000) 

 Netto driftsresultat 1,75 % fordeling (-132 000) 

 Reduksjon integreringstilskudd (-283 000) 

 Inntektssvikt Omsorg (-262 000) 

 Samarbeidsavtale Visit Bodø (-6 000)  

 

Krav til innsparing for å nå denne rammen ble beregnet til kr. -317 000, noe som er 4,6 % 

rammereduksjon for Teknisk drift utenfor selvkost. I tillegg kommer økte utgifter ny kunstgressbane 

på Vensmoen kr. 35 000 og årlig indeksregulering brøyteavtaler Skaiti, Graddis og Junkerdal, samt 

Stormoen, Myrland og Nes på kr. 95 000. Totalt en reell nettorammereduksjon på kr. 447.000 eller 

5,9 % mot netto budsjett 2018. 

 

Tiltak: For å dekke innsparingskrav og økte direkteutgifter på rammen er det direktefordelt 

administrative kostnader for driftsavdelingen direkte ut på selvkostområdene og høyere 

leieinntekter på ny dypvannskai. Dette er tiltak som gjør at en oppfyller innsparingskravet på kr. 317 

000 og kommer inn under ny nettoramme.  

Alternativer for å kunne drifte innen ny budsjettramme: 

Nettobudsjettet til Teknisk drift er for lite for å kunne yte den service og de tjenester som gjøres i 

dag. Slik virksomhetsleder ser det er det få eller ingen alternativer som kan videreføre dagens drift. 

Driftstiltak for å kunne holde budsjettrammen for 2019 vil være meget krevende. Budsjett 2018 mot 

regnskap 2017 viser en underdekning på 1,75 million. Rammen må økes minimum med 1,75 million 

eller at driftsutgiftene reduseres tilsvarende.  

I tillegg til streng budsjettdisiplin har Virksomhetsleder derfor utarbeidet kun ett alternativ som kan 

redusere driften for 2019 med 1,75 million for om mulig holde seg innenfor den nye reduserte 

budsjettrammen. Ingen av de påfølgende tiltakene i dette alternativet er vurdert som ønskelig. 

Alternativ 1. Kutt og reduksjon i tjenester. 
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Gatelys slukkes. Mulig besparelse kr. 900 000. Gatelys slukkes hele 2019. Det utføres ikke arbeid, 

utskiftninger av pærer, armaturer eller påler for gatelys. Budsjettramme 2019 kr. 1 020 000. Må 

påregne en del pålegg som må lukkes. Gatelys er allerede i dag underbudsjettert grunnet økte 

strømutgifter, offentlige pålegg og tilgang til gamle lyspærer. Nå er det ikke lengre mulig å få tak i 

gammeldagse pærer og gamle armaturer må derfor utskiftes til moderne belysning (LED). Dette 

tiltaket kan meget mulig gi store negative konsekvenser for trafikksikkerhet og miljøet langs veger og 

sentrumsbelysning og anbefales ikke. 

Nerauran stenges permanent. Mulig besparelse kr. 100 000. Driftsbudsjett kr. 109 000 fjernes.  

Sentrum og blomster. Mulig besparelse kr. 200 000. Det blir ikke innkjøpt blomster eller brukt 

maskin og personellressurser på drift og vedlikehold av sentrumsområder og parker. Det ytes 

minimalt med hjelp til arrangementer som gjøres i sentrum.  

Ny kunstgressbane på Vensmoen. Mulig besparelse strøm, granulat og personell kr. 35 000. Driftes 

ikke grunnet at det ikke følger med midler til økte kostnader drift.  

Dragefossen stadion. Mulig besparelse på maskin og personellkostnader kr. 60 000. Redusert drift 

grunnet ny fotballhall reduseres noe av behovet for vinterdrift kunstgressbane.  

Sommerdrift veger. Mulig besparelse kr. 425 000. Redusere drift og vedlikehold veger. Dagens 

vegnett har allerede i dag et beregnet vedlikeholdsetterslep på 85 millioner kroner. Dette vil øke 

kraftig hvis man reduserer årlig vedlikehold ytterligere. Redusere grusing av grusveger og lapping av 

asfalthull ytterligere (helt) fra kr. 425 000 til 0.  

Reduksjon etter ostehøvelprinsippet. Mulig besparelse kr. 30 000.  

Alternativ 2. Økt nettoramme.  

Økning av nettorammen. Grunnet store økninger i kostnadene til drift av spesielt veger og gatelys, 

økes ny nettoramme Teknisk drift med 1,75 million som sikrer fortsatt drift.   

 

Beskrivelse 

Virksomhetsområdet Teknisk drift har totalt 15,3 årsverk og drifter og vedlikeholder mange 

kommunaltekniske installasjoner og områder, slik som vann, avløp, sommer og vinterveg (brøyting), 

parker, sentrum, idrettsanlegg, gatelys, kaier osv. Arbeidsoppgavene er veldig variert og 

sesongbetonte. Drift og vedlikehold av veg er blant det mest krevende og har relativt store utgifter, 

spesielt vintervedlikehold- (brøyting). Det er behov for å investere i nyere utstyr, som traktor med 

fres, for brøyting av veger i boligfelt. Små driftsbudsjetter medfører bl.a. til store etterslep på gatelys, 

sentrum, park, bruer og ikke minst veger. Etterslepet på veg er beregnet å være på ca. 85 millioner.  

Teknisk drift har også hovedansvaret for å drifte og vedlikeholde over 77 km vannledninger og 

avløpsledninger. Dette i tillegg til 10 vannbehandlingsanlegg, 30 avløps-pumpestasjoner, 30 små 

avløpspumpestasjoner, 1 avløpsrenseanlegg og 3 stk. septiktankanlegg. VA-installasjoner og 

prosesser driftes og overvåkes døgnkontinuerlig av driftsoperatører på VA-vakt og via 

driftskontrollanlegg.  
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Fokus på kommende års drift vil bli å fokusere på en streng budsjettkontroll. Drift og vedlikehold blir i 

stor grad brannslokking. Det vil kun bli utført absolutt helt nødvendige reparasjoner av kommunale 

veger, parker og sentrum. Virksomhetsområdet vil ikke påta seg nye oppgaver uten at det følger 

midler med disse. Virksomhetsområdet vil forsøke å arbeide mot investeringsbudsjettet selvkost for 

å øke inntektende til drift. 

4.4.4 Plan og utvikling 

Mål og resultatindikatorer 

Målområde: Beskrivelse: Måltall: 

Saksbehandlingstid Saksbehandling skal være ferdig innen tidsfrist. 100 % 

Restanser i Elements Ved opptelling status saker i elements skal det jobbes med å holde antall 

restanser for virksomheten innenfor måltall. 

85 % 

Saker til politisk 

behandling 

Holde frister og ferdigstille saker til politisk behandling i henhold til frister og 

bestilling 

100 % 

 

Å finne gode måleindikatorer innenfor Plan og Utvikling knyttet opp mot økonomistyring er 

vanskelig. Virksomhetsområdets økonomiske målsetting er å holde seg innenfor vedtatte totale 

budsjettrammer, yte gode tjenester og drive så effektivt som mulig ut fra tilgjengelige ressurser. Det 

meste av driften er knyttet til «faste utgifter» gjennom lønnskostnader og ordinær drift. Dersom 

måleindikatorene ikke trenger nyttes direkte opp mot økonomistyring kan man for eksempel sette 

opp saksbehandlingstid eller andre forhold som det allerede i dag rapporteres inn via KOSTRA. Det er 

derfor satt måltall på saksbehandlingstid, restanser i elements og saker til politisk handling.  

Budsjettrammer 

 

Plan og Utvikling
Grunnlag: 2019

Netto budsjett 2018 7 014 000

Tekniske korrigeringer, flyttinger mv.

Motpost avskrivinger -579 000

R8 Andel skatt, ramme, pensjon, renter, konskraft mv

Endringer R8 135 000

Utgangspunkt ramme fordelt fra R8 til drift 6 570 000

Nye politiske vedtak

Forprosjekt investerigner omsorg (helsehus, boliger) -2 000

Tak Knaggen og rådhus -4 000

Netto driftsresultat 1,75% - Fordeling -62 000

Frigjorte midler, endring gjeldende vedtak 43 000

Sum forslag ramme fordelt fra R8 til drift 6 545 000

Nye tiltak i allerede vedtatt økonomiplan

Prosjektstilling Slipen -500 000

Andre justeringer (nye forhold som er fanget opp i 2018)

Reduksjon integreringstilskudd -133 000

Inntektssvikt omsorg -123 000

Interne Justeringer

Flytting inntekt Industrikai til teknisk drift 1 047 000

Nye politiske vedtak

Samarbeidsavtale avtale Visit Bodø 127 000

Forslag til nettoramme 2019 6 963 000
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I virksomhetsområdets opprinnelige forslag til budsjett var det forutsatt en ramme på kr. 7.436.000, 

noe som innebar en rammeøkning på ca. kr. 292.000 fra 2018 til 2019. Dette skyldes i hovedsak tre 

forhold som det må korrigeres for:  

- Det er inngått ny driftsavtale med NORKART vedrørende drift av kartprogrammer, et absolutt 

nødvendig arbeid Saltdal kommune ikke har tilstrekkelig kompetanse til innenfor egen 

organisasjon. Dette medfører en merkostnad på kr. 80.000 for kommunen.  

- Samlet reduksjon på kr. 80.000 i gebyrinntekter på grunn av nytt regelverk som gjør at flere 

byggesaker nå er unntatt søkeplikt.  

- Reduksjon i 2019 på kr. 50.000 i fordelte utgifter vedrørende større kommunale 

investeringsprosjekter administrasjonen involveres i, dette med grunnlag i at det forventes 

reduksjon i slike prosjekter neste år.  

 

Tildelt ramme for 2019 utgjør kr. 6.963.000, noe som innebærer en reduksjon på kr. 473.000 i 

forhold til opprinnelig forslag. Nettorammen er redusert med kr. 181.000 fra 2018 til 2019. 

Tiltak for å komme på budsjettramme 

- Vakant stilling 60% av et årsverk  472 000 kr. 

Med utgangspunkt i en rammereduksjon på kr. 473.000 i forhold til innmeldt behov har 

virksomhetsområdet en stor utfordring. Avdelingens budsjett er på utgiftssiden i hovedsak knyttet til 

lønnskostnader. Stillingenes ansvarsområder er i hovedsak knyttet til lovpålagte oppgaver innen 

saksbehandling, samt investeringsprosjekter hovedsakelig innen kommunal infrastruktur. Øvrige 

driftskostnader knyttet til stillingenes ansvarsområder utgjør en relativt liten andel av det totale 

budsjettet. Driftskostnader knyttet til Slipen Scene er fortsatt underlagt virksomhetsområdet, men 

netto utgift utgjør også her en relativt liten andel. Inntektene kommer fra gebyrer ved oppmåling og 

saksbehandling. Gebyrinntekter for 2019 er stipulert ut fra hva som forventes, de kan ikke 

oppjusteres til et urealistisk nivå bare for å balansere budsjettet.  

Innsparingskravet i rammen for 2019 er så stort at det i dagens situasjon vil være umulig å innfri uten 

at man ser på kostnader ved virksomheten knyttet til lønn. Plan og Utvikling har i dag 9 

stillingshjemler, men pr. i dag 8 ansatte da en stilling står vakant. Denne stillingshjemmelen er 

knyttet til tidligere 0,5 stilling som utmarkskonsulent samt 0,5 ingeniørstilling. Det pågår nå en 

prosess med vurdering av hvordan man kan utnytte denne best mulig samlede ressursen i 

organisasjonen.   

For å løse innsparingskravet for 2019 har Plan og Utvikling redusert bruk av denne stillingshjemmelen 

for deler av året. 60 % vakanse i stillingen på årsbasis medfører en reduksjon i lønnskostnader 

inkludert pensjon og arbeidsgiveravgift tilsvarende innsparingskravet. Konsekvensen av vakanse i 

stillingen vil være at noen arbeidsoppgaver vil bli dårligere ivaretatt og man ikke kan jobbe like 

utviklingsrettet som ønskelig. 

Beskrivelse 

Plan og utvikling skal være en viktig utviklingsaktør i Saltdal kommune, og vil styrke fokus på dette i 

økonomiplanperioden for hele virksomhetsområdet. Tilgjengelige personalressurser bestemmer i 

stor grad hvordan Plan og Utvikling kan løse sine og kommunens oppgaver og være aktiv i et 
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utviklingsperspektiv. Virksomhetsområdet har over tid merket et økende press med oppgaver som 

skal løses. Det er ofte ikke samsvar mellom de forventninger man opplever, ikke minst fra politisk 

hold, og ressursene man har til å løse løpende oppgaver og i tillegg være proaktiv i forhold til 

utvikling. Det er derfor avgjørende for virksomhetsområdet at personalressursene ved avdelingen 

blir beholdt og styrket.  

Plan og Utvikling skal utøve god og effektiv saksbehandling og være en viktig leverandør av saker til 

det politiske nivå. For å bidra til dette er det  viktig med økt fokus på kompetanseheving blant de 

ansatte innen de ulike ansvarsområder.  

Plan og Utvikling har et hovedansvar for planlagt rullering av Kommuneplanens arealdel i 

økonomiplanperioden, og denne vil bli gjennomført i 2019/20. Virksomhetsområdet blir også 

involvert i og har ansvar for flere andre planer, både nye planer og andre som skal rulleres. 

Interkommunal plan for Skjerstadfjorden er utarbeidet og skal behandles politisk vinteren 2019, og 

motorferdselsplan vil også bli ferdigstilt samme år. For å imøtekomme behovet for tilgjengelige 

kommunale boligtomter skal det utarbeides en reguleringsplan for Nygård sør samt sluttføring av 

plan for boligområde nærmest bygdetunet i sør. Det skal også gjennomføres en vurdering av behov 

for revidering av større planer innen VA i Saltdal. Vedtatt kommunal planstrategi for 2016-2019 gir 

for øvrig en samlet oversikt over hvilke kommunale planer som skal rulleres.  

Størrelsen på kommunens gebyrer for byggesak, reguleringsplaner, oppmåling m.v er omtrent på 

samme nivå som våre nabokommuner. Forventet samlet inntekt vil alltid allikevel være forbundet 

med usikkerhet, da antall søknader, oppmålingsoppgaver m.v vil variere fra år til år. For 2019 har vi 

lagt inn en samlet reduksjon på kr. 80.000 i gebyrinntekter på grunn av nytt regelverk som gjør at 

flere byggesaker nå er unntatt søkeplikt. For øvrig er det ikke lagt inn forslag i endringer i 

gebyrstørrelse for enkeltsaker. 

Kommunestyret har vedtatt skal det skal bygges nytt bårehus. Plan og Utvikling har oppfølgingen av 

prosjektet, som skal ferdigstilles i 2019. For øvrig er det ikke andre større kommunale 

investeringsprosjekter som planlegges gjennomført i 2019, men det blir en del videre planlegging av 

ulike prosjekter for gjennomføring senere i økonomiplanperioden. Blant annet nødvendige tiltak for 

å få en varig løsning på utfordringene med Mølndammen. 
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Vedlegg: Oversikt over dokumenter: 
 

- Hoveddokument: Rådmannens forslag til årsbudsjett 2018, økonomiplan 2018-2021 
 

- Vedlegg I: Forpliktende plan. Valgte/anbefalte tiltak i rådmannens forslag 
- Vedlegg II: Oversikt over vurderte driftstiltak  
- Vedlegg III: Oversikt over vurderte investeringstiltak 
- Vedlegg IV: Komprimert driftsbudsjett hele kommunen 
- Vedlegg V: Komprimert driftsbudsjett pr samhandlingsområde 
- Vedlegg VI: Komprimert driftsbudsjett pr virksomhet 
- Vedlegg VII: Detaljert driftsbudsjett alle ansvar 

 

 


