
- 1 - 
 

Saltdal kommune 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådmannens forslag til 

Årsbudsjett 2018 

Økonomiplan 2018-2021 

 

  



- 2 - 
 

Innhold 
1. Innledning .................................................................................................................................... - 3 - 

2. Forutsetninger ............................................................................................................................. - 5 - 

3. Investeringer ............................................................................................................................. - 11 - 

4.  Drift ............................................................................................................................................ - 13 - 

4.1 Fellestjenester ................................................................................................................... - 14 - 

4.2 Oppvekst og kultur ............................................................................................................ - 15 - 

4.2.1 Stab Oppvekst og kultur ............................................................................................ - 17 - 

4.2.2 Barnehagene ............................................................................................................. - 17 - 

4.2.3 Rognan barneskole .................................................................................................... - 19 - 

4.2.4 Rognan ungdomsskole .............................................................................................. - 20 - 

4.2.5  Røkland skole og voksenopplæring ........................................................................... - 21 - 

4.2.6  Kultur ......................................................................................................................... - 23 - 

4.2.7 Flyktningkontor ......................................................................................................... - 24 - 

4.3 Helse og omsorg ................................................................................................................ - 25 - 

4.3.1 Stab helse og omsorg ................................................................................................ - 27 - 

4.3.2 Helse .......................................................................................................................... - 27 - 

4.3.3  NAV ............................................................................................................................ - 29 - 

4.3.3 Omsorg ...................................................................................................................... - 30 - 

4.4 Tekniske tjenester ............................................................................................................. - 32 - 

4.4.1 Servicetorg og IKT ...................................................................................................... - 32 - 

4.4.2 Byggforvaltning.......................................................................................................... - 33 - 

4.4.3 Teknisk drift ............................................................................................................... - 35 - 

4.4.4  Plan og utvikling ........................................................................................................ - 36 - 

Oversikt over dokumenter: ............................................................................................................... - 37 - 

 

  



- 3 - 
 

1. Innledning 
 

Saltdal kommune har det siste året opplevd store omveltninger som både har berørt arbeidsplasser 

og kommunens økonomi. Nedgangen i asylsøkere til landet har medført en avvikling av kommunens 

asylmottak og etter hvert også en betydelig reduksjon i bosetting av flyktninger. Dette har ført til tap 

av arbeidsplasser og en kraftig nedgang i kommunenes inntekter. Den samlede budsjettmessige 

inntektssvikten knyttet til asylmottak, voksenopplæring og integreringstilskudd er på 14,4 mill kr og 

som direkte konsekvens av dette må kommunen bygge ned aktivitet som kan knyttes til rollen som 

vertskommune og direkte integreringsarbeid. Dette gjelder særlig skole/voksenopplæring, men også 

andre tjenester som barnehage og helse.  Denne særlige utfordringen har hatt hovedfokus i årets 

budsjettprosess og rådmannen anbefaler at planlagte tiltak må settes på vent inntil kommunen har 

vist seg i stand til å bygge ned aktivitet tilsvarende inntektstapet.  

Noe av inntektssvikten er allerede tatt ut i redusert aktivitet i skole og helse, herunder lærerstillinger 

og helsetjenester tilknyttet asylmottaket. Det er likevel ikke slik at alle inntekter relatert til asylsøkere 

og flyktninger medfører direkte kostnadsreduksjon, ettersom både vertskommune- og 

integreringstilskudd er ment for å kompensere for et mangfold av kommunale tjenester og ikke bare 

direkte kostnader. Når vi hensyntar vedtatt økonomiplan og igangsatt aktivitet og utarbeider et 

konsekvensjustert budsjett, viser det at kommunen har en underdekning på 4,6 mill kr i 2018 som 

øker til 11,2 mill kr årlig i 2020. Dette innebærer at kommunen må redusere aktiviteten betydelig 

utover det som allerede er vedtatt i gjeldende økonomiplan. Dette på tross av et relativt godt 

statsbudsjett som gir kommunen en vekst i frie inntekter på 3,4 %, mot et landsgjennomsnitt på 2,6 

% og gjennomsnitt for nordlandskommunene på 2,1 %.  

Gjeldende økonomiplan legger opp til betydelig effektiviseringskrav og nedbemanning innenfor 

helse, omsorg, fellestjenester, skole og barnehage. Innsparingskravene ligger fast og innebærer 

fortsatt fokus på redusert kostnadsnivå for å etablere en bærekraftig økonomi. Det er likevel viktig å 

minne om at nedbemanning skal skje samtidig som kommunen fremover vil kunne oppleve økt press 

på kommunale tjenester som følge av demografiske endringer. Dette har forsinket gjennomføring av 

forpliktende plan og rådmannen fraråder derfor ytterligere nedbemanning utover det som kan 

relateres til tap av vertskommunetilskudd og integreringstilskudd.  

I 2018 er hovedfokus å dekke inn akkumulert underskudd slik at kommunen kommer ut av Robek-

listen. 2016 ble et godt regnskapsår og vi kunne halvere merforbruket i balanseregnskapet. Det 

forutsettes at rest til inndekning i 2018 blir 7,6 mill kr etter regnskap 2017. Med dette vil kommunen 

være ute av Robek-listen etter regnskapsavleggelse for 2018. Dette vil isolert sett øke handlefriheten 

for kommunen utover økonomiplanperioden. Kommunestyret bestemte i økonomiplanvedtaket av 

desember 2016 at noe av den økte handlefriheten skulle brukes til å øke investeringsnivået. Som 

følge av inntektssvikten ser vi det imidlertid ikke forsvarlig å gjennomføre dette før vi har evnet å 

redusere aktiviteten tilsvarende bortfall av inntekter. I forslaget til økonomiplan anbefales det derfor 

å sette utbyggingen av Slipen Scene på vent inntil aktiviteten er redusert tilsvarende inntektssvikten. 

Inntil utbyggingen kan settes i gang foreslås det likevel å øke driftsbudsjettet for Slipen med 0,5 mill 

kr, for å kunne gi rom for den økte aktiviteten i bygget.   

Det er tidligere vedtatt at eiendomsskatten for private husholdninger skal halveres når kommunen er 

ute av Robek-listen med en skattereduksjon på 2 promillepoeng og en akseptert inntektssvikt på 6,4 

mill kr fra 2019. Saltdal kommune har et høyt nivå på sine betalingssatser når man legger til grunn 

både gebyrer, brukerbetalinger og eiendomsskatt, og vi ser det derfor som viktig å forplikte oss å 
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redusere brukerbetalingene over tid. Økonomiplanvedtaket om halvering av eiendomsskatt ligger 

derfor fast. Kommunestyret må imidlertid være oppmerksom på at regjeringen i forslag til 

statsbudsjett foreslår å fjerne benevnelsen om verker og bruk som grunnlag for skattlegging av 

bedrifter. Konkret innebærer dette at produksjonsutstyr og installasjoner gradvis skal fjernes fra 

takseringsgrunnlaget fra 2019 og en årlig inntektstap på 1,6 mill kr fra 2023. Dette kan utfordre 

kommunestyrets intensjon om å redusere skatteutskrivingen for private boliger.  

Kommunestyrets vedtak i november 2017 om etablering av legevaktsamarbeid med Fauske 

kommune vil gi en budsjettmessig besparelse på 1,5 mill kr. Samarbeidet er et viktig budsjettmessig 

tiltak samtidig som det gir en mer effektiv og kvalitativt bedre legetjeneste.  

Det økte handlingsrommet når kommunen har dekt inn det akkumulerte underskuddet, foreslås 

disponert til et bredt spekter av tjenesteområdene. Det er nødvendig å øke vedlikeholdsinnsatsen på 

formålsbygg og det foreslås derfor å doble avsetningen til vedlikehold fra 2020. Budsjettforslaget 

innebærer også en større satsning på barn og unge, ved siden av driftsmidler til Slipen Scene. Det 

legges inn midler som sikrer kommunens forpliktelser i den nye flerbrukshallen som skal oppføres av 

Saltdalskameratene i 2018. Her er kommunens bidrag en viktig premiss. Til sist gjennomføres det 

betydelig investeringer som har betydning for kommunale arbeidsplasser. I vinter starter tredje fase 

med utvidelse av industrikaia på Rognan, som har spesielt stor betydning for Nexans’ virksomhet i 

kommunen. Utbyggingen finansieres i det vesentligste av økte leieinntekter.  

På sikt må kommunen etablere en forsvarlig drift som harmonerer med behovet til en befolkning i 

endring. I 2018 skal kommunestyret behandle to strategiske planer av stor betydning for 

tjenestetilbudet på lang sikt. Kommuneplanens samfunnsdel og helse-, omsorgs- og sosialplanen vil 

være bestemmende for vår strategiske retning og gi retning for en mer effektiv drift. Økonomiplanen 

skal utgjøre en forlengelse av det strategiske planverket og vil fremover benevnes som 

handlingsdelen av kommuneplanens samfunnsdel. Hensikten er å skape en planmessig styrt utvikling, 

både kvalitetsmessig og økonomisk, og med større grad av forutsigbarhet.  
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2. Forutsetninger 
Befolkning:. Kommunens overføringer fra 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. Folketallsfremskrivningen har utgangspunkt i Statistisk 

sentralbyrås anslag for middels vekst som sist ble publisert i juni 2016. Ved årsskiftet hadde Saltdal 

kommune en befolkning på 4.681 innbyggere.  

 

Kilde: SSB’s befolkningsframskrivinger tabell 11168, publisert 21.06.2016  

Over tid viser utviklingen en gradvis nedgang men med betydelig økning i andel eldre.  Dette stiller 

store krav til kommunens evne til å omprioritere og effektivisere tjenestetilbudet. Utviklingen har 

skjedd gradvis over tid og ventes å øke i omfang. En faktor som tidligere har gjort 

befolkningsframskriving spesielt vanskelig er at vi huser beboere på asylmottak som venter på 

bostedskommune. Disse blir midlertid registrert i den kommunen der mottaket ligger dersom de får 

innvilget opphold. Dette gjør at denne gruppen har kunnet svinge betydelig i perioder der bosetting i 

kommunene ikke har gått i det tempoet som forutsatt fra direktoratet. Begge asylmottakene i Saltdal 

kommune ble i midlertidig lagt ned i løpet av 2017. 

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

utgjør om lag 75 prosent av de samlede inntektene som kommunen disponerer. Beregning av frie 

inntekter i planperioden bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018. Gjennom 

inntektssystemet fordeles de frie inntektene til kommunene og til fylkeskommunene. 

Inntektssystemet skal ivareta både utjevningshensyn og distriktspolitiske målsetninger. Saltdal er en 

relativt skattesvak kommune og får med dette systemet høyere inntekter pr innbygger enn de store 

byene. Gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet skal kommunene i prinsippet få kompensasjon 

for ufrivillige etterspørsels- og kostnadsforskjeller. Utgiftsutjevningen er basert på kostnadsnøkler 

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

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

arbeidsdyktig alder kompenseres for dette gjennom utgiftutjevningen. 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: Pris- og lønnsveksten er i kommunene anslått til 2,6 % og norske kommuner samlet 

får i regjeringens forslaget til statsbudsjett en vekst i skatt- og rammetilskudd på 2,6 %. Regjeringens 

forslag til statsbudsjett innebærer en økning i kommunenes frie inntekter på 3,6 mrd. kroner utover 

kompensasjon for lønns- og prisvekst sammenlignet med nivået for frie inntekter i 

kommuneproposisjon for 2018. Sammenlignes det i stedet med forventet regnskap for 2017 

innebærer forslaget tilnærmet ingen realvekst.  Kommuner i Nordland får en samlet vekst i skatt- og 

rammetilskudd på 2,1 %. Saltdal kommune får en samlet overføring på 286 mill kr som er en vekst på 

3,4%. Dette er en økning sammenlignet med overføringer tidligere år, og også en god utvikling 

sammenlignet både nasjonalt og med øvrige kommuner i Nordland.  

Befolkningsutvikling 2017 2018 2019 2020 2021

0-17 år 913 919 913 914 904

18-49 år 1705 1681 1654 1622 1579

50-66 år 1132 1128 1121 1116 1080

67-79 år 689 699 723 744 787

80-89 år 186 207 214 219 229

90 år og eldre 56 48 52 46 50

SUM 4681 4682 4677 4661 4629
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I statsbudsjettet legges det normalt inn overføringer som kan være både bundne til enkeltformål, 

eller inngå i frie inntekter og slik sett opp til kommunen å vurdere om tiltaket behøves. I forslaget til 

Statsbudsjett videreføres ordningen med makspris for barnehager, men foreslås økt til kr. 2 910,- pr 

måned for fulltidsplass. Rådmannen foreslår å fortsatt følge denne normen i kommunen. 

Noe av veksten i frie inntekter begrunnes med regjeringens satsning på helsestasjon og 

skolehelsetjeneste. Saltdal kommune kompenseres her med 617.000 kr som er ment for å styrke det 

forebyggende tilbudet i kommunen. Helsesøster er en viktig aktør, men mange kommuner har behov 

for å styrke også andre personellgrupper knyttet til helsestasjons og skolehelsetjenesten. Det er 

positivt at midlene kommer i rammen slik at kommunen selv kan velge den beste innretningen utifra 

lokale forhold og behov i oppbyggingen av tjenester til barn og unge. KOSTRA-tall viser at Saltdal 

kommune bruker vesentlig mer penger til skolehelsetjenesten/helsestasjonene enn gjennomsnittet 

og sammenlignbare kommuner. Det understøtter at kommunen på sett og vis har forskuttert 

satsningen tidligere år, og at det ikke er nødvendig å øremerke satsningen konkret på helsestasjon. 

Rådmannen anbefaler derfor å disponere inntektene fritt slik at Helse- og omsorgstjenesten i 

kommunen ikke får nye krevende innsparingskrav. Ulempen er at kommunen med dette frasier seg 

muligheten til å søke på øremerkede tilleggsmidler, som kun tildeles kommuner som beviselig bruker 

økningen i frie inntekter konkret til satsningsområdet.  

 

 

 

 

 

SALTDAL

(år 2018-prisnivå i perioden 2018-2021)

1000 kr 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 106 836 110 199 112 580 112 800 112 931 113 094

Utgiftsutjevningen 25 342 27 240 28 594 28 619 28 634 28 652

Overgangsordning - INGAR -270 -477 -339

Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) 543 968 1 009 1 009 1 009 617

Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd 7 996 8 037 8 040 8 107 8 107 8 107

Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 1 030 1 071 3 006

Endringer saldert budsjett 2014/2015/2016 693

Budsjettavtale H, FrP, KrF, V - Stortinget -355

RNB 2017 - endringer i rammetilskudd 262

Sum rammetilsk uten inntektsutj 142 170 146 945 152 890 150 535 150 681 150 470

"Bykletrekket"

Netto inntektsutjevning 18712 22585 23174 23174 23174 23174

Sum rammetilskudd 160 882 169 530 176 064 173 709 173 855 173 644

Rammetilskudd - endring i % 2,7 5,4 3,9 -1,3 0,1 -0,1

Skatt på formue og inntekt 108553 107660 110284 110284 110284 110284

Skatteinntekter - endring i % 11,4 -0,82 2,44

Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)

Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 269 435 277 200 286 300 284 000 284 100 283 900

Sum - endring i % 6,1 2,9 3,3 -0,8 0 -0,1

Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen 720 280

Sum skatt (inkl selskaps) og netto inntektsutjevning 127265 130245 133459 133459 133459 133459

Sum - endring i % 8 2,3 2,5

Rammetilsk kr pr innb. (inkl. inntektsutjevning) 34136 35864 37105 36609 36640 36595

Skatteinntekter kr pr innb. 23033 22775 23242 23242 23242 23242

Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen) 1,1055 1,1081 1,1123 1,1123 1,1123 1,1123

                                               Prognose
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Budsjettskjema 1 a 

 

 

Utover ordinær skatt 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 2018 

beregnes til 51,3 mill kr, som tilsvarer en nedgang på kr. 700 000,- sammenlignet med tilskuddet vi 

hadde budsjettert for i 2017. Dette innebærer en enda større realnedgang. Nedgangen skyldes 

gradvis reduksjon i beboere og er et beregnet beløp etter inntektsgarantiordningen som gjør at 

kommuner trekkes for et maksimalt beløp pr år. Reduksjonen følger ikke nødvendigvis den faktiske 

reduksjonen i antall beboere, men er et beregnet beløp etter inntektsgarantiordningen som sikrer at 

kommuner trekkes for et maksimalt beløp pr år. Uttrekk utover dette vil stå som en heftelse for trekk 

senere år. 

I løpet av 2017 ble begge asylmottakene i Saltdal kommune lagt ned. Dette medfører et bortfall av 

inntekter som kommunen har hatt over mange år gjennom tilskudd som vertskommune for 

asylmottak. I  2017 ble det budsjettert med en inntekt på ca. 3,3 millioner, mens det for budsjettåret 

2018 ikke vil bli noen inntekter for dette området. Integreringstilskudd for bosetting av flyktninger 

har også en sterk nedgang i budsjettet for 2018. Det ble vedtatt å bosette 20 flyktninger i 2017. For 

2018 har rammesituasjonen for flyktninger i Norge endret seg gjennom at det er færre flyktninger å 

bosette nasjonalt. Flere kommuner vil oppleve at de ikke får tildelt flytninger for bosetting. I 

budsjettet for 2018 er det forutsatt at kommunen får 10 flyktninger til bosetting, og en moderat 

Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Skatt på inntekt og formue -102 864 000       -109 660 000       -109 660 000       -109 660 000       -109 660 000       

Ordinært rammetilskudd -171 804 000       -176 064 000       -176 340 000       -176 487 000       -176 487 000       

Skatt på eiendom -17 105 000         -17 051 000         -10 321 000         -9 991 000           -9 661 000           

Andre direkte eller indirekte skatter -1 501 000           -1 503 000           -1 503 000           -1 503 000           -1 503 000           

Andre generelle statstilskudd -74 377 000         -66 978 000         -66 978 000         -66 978 000         -66 978 000         

Sum frie disponible inntekter -367 651 000       -371 256 000       -364 802 000       -364 619 000       -364 289 000       

Renteinntekter og utbytte -1 720 000           -1 595 000           -1 595 000           -1 595 000           -1 595 000           

Gevinst på finansielle instrumenter -                         -                         -                         -                         -                         

Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 8 986 000             9 364 000             9 691 000             9 412 000             9 089 000             

Tap på finansielle instrumenter -                         -                         -                         -                         -                         

Avdrag på lån 19 199 000          20 493 000          20 978 000          21 043 000          21 041 000          

Netto finansinntekter/-utgifter 26 465 000          28 262 000          29 074 000          28 860 000          28 535 000          

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 12 675 000          7 565 000             -                         -                         -                         

Til bundne avsetninger 2 699 000             2 198 000             2 198 000             2 198 000             2 198 000             

Til ubundne avsetninger -                         -                         124 000                32 000                  27 000                  

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -                         -                         -                         -                         -                         

Bruk av ubundne avsetninger -                         -                         -                         -                         -                         

Bruk av bundne avsetninger -1 068 000           -1 620 000           -1 620 000           -1 620 000           -1 620 000           

Netto avsetninger 14 306 000          8 143 000             702 000                610 000                605 000                

Overført til investeringsbudsjettet 2 070 000             3 270 000             3 270 000             3 270 000             3 270 000             

Til fordeling drift -324 810 000       -331 581 000       -331 756 000       -331 879 000       -331 879 000       

Sum fordelt til drift fra skjema 1B 324 811 000        331 581 000        331 756 000        331 879 000        331 879 000        

Merforbruk/mindreforbruk -                         -                         -                         -                         -                         

Spesifisering - andre generelle statstilskudd Budsjett 2017 Budsjett 2018

vertskommunetilskudd -52 000 000 -51 300 000

integreringstilskudd flyktn* -18 500 000 -15 188 000

kommunalt tilskudd asylmottak -3 287 000 0

investeringskomp grunnskole -190 000 -190 000

boligtilskudd Husbanken -400 000 -300 000

Sum -74 377 000         -66 978 000         
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familiegjenforening. Dette gir en reduksjon i inntektene på integreringstilskudd på 3,3 mill. Tidligere 

ble disse inntektene budsjetter som fellesinntekter, men i budsjett for 2018 inntektsføres 

integreringstilskuddet under ansvarsområdet for 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.  

 

Budsjettskjema 1 b 

 

Budsjettskjemaene viser foreslåtte disponeringer for kommunen samlet og for 

samhandlingsområdene i planperioden. Budsjettforslaget bygger i hovedsak på vedtatt økonomiplan 

av desember 2016 som forutsetter krevende nedbemanningstiltak innenfor flere virksomheter. Det 

legges opp til inndekking av akkumulert underskudd i løpet av 2018.  Kommunen vil da gradvis ha økt 

handlefrihet i løpet av planperioden. Dette var hovedsakelig tiltenkt disponert på investeringssiden. 

Nedleggingen av asylmottakene og nedgang i flyktninger for bosetting medfører store tap av 

inntekter for Saltdal kommune. Dette fordrer at kommunen må ta ned aktiviteter og utgifter 

tilsvarende. Store deler av kommunen har hatt aktiviteter tilknyttet disse gruppene. Fordelingen på 

deler av disse inntektene kan ikke direkte knyttes til egne aktiviteter for målgruppen, men gjelder 

ordinære tjenester som kommunen tilbyr. Et eksempel er legetjenester. Det er derfor krevende å 

omstille aktiviteten i kommunen i forhold til reduksjonen i disse inntektene. Rådmannen ønsker at 

man i planperioden først jobber med å få tilpasset effekten på drift som frafallet av disse inntektene 

medfører. Nye store økonomiske forpliktelser og investeringer må utsettes til man har fått kontroll 

på effekten av de tapte inntektene. Konkret foreslås derfor den store planlagte investeringen for 

Slipen Scene utsatt inntil videre.  

En mer detaljert beskrivelse av hver enhets ramme fremkommer under hvert delkapittel, samt i 

vedlagte budsjettkommentarer fra budsjettsystemet Arena. I hver tabell beskrives først endringer 

som følge av konsekvensjustert budsjett og til sist realendringer.  

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

økonomisk konsekvens og som bes om 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 overtakelse av Trollskogen barnehage, utvidelse av Rognan 

industrikai, nytt bårehus, og egenandel for trafikksikring.  For nærmere beskrivelse av investeringer 

vises det til kap. 3 og vedlegg.  

Fordelt til drift: Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Fellestjenester 32 426 000          32 929 000          32 929 000          32 929 000          32 929 000          

Oppvekst og kultur 97 286 000          103 932 000        104 277 000        104 277 000        104 277 000        

Helse og omsorg 190 780 000        185 218 000        185 218 000        185 218 000        185 218 000        

Tekniske tjenester 41 123 000          40 838 000          40 668 000          40 791 000          40 791 000          

Andre finansielle transaksjoner -36 804 000         -31 336 000         -31 336 000         -31 336 000         -31 336 000         

Sum fordelt til drift 324 811 000        331 581 000        331 756 000        331 879 000        331 879 000        
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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 kommunenes grenser. Saltdal kommune har 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 kommunen 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 over tid 

vært lave og fallende på grunn av høy magasinfylling og manglende tro på lange kuldeperioder. 

Denne utviklingen har også vært gjeldende i 2017. Dagens forvaltningsavtale sikrer en garantipris selv 

om spoten fremdeles skal fortsette å falle. Forvaltningsavtalen for 2017 gav en referansepris på 279 

kr/MWh og en garantipris på 251,6 kr/MWh. For alle inntekter over referanseprisen får kommunen 

90 %. Siste prognose viser at samlede inntekter i 2018 kan bli nesten 1,9 mill kr, noe som er en 

nedgang på 0,2 mill kr i forhold til forrige økonomiplan sitt budsjett.  

Eiendomsskatt: Saltdal kommune utvidet i 2016 eiendomsskatten til å omfatte boliger og 

fritidseiendommer i tillegg til verker, bruk og annen næringseiendom.  I budsjett for 2018 videreføres 

fortsatt en differensiert promillesatsen slik at private husholdninger gis en skattesats på 4 promille, 

mens næring betaler 7 promille av verdien. I planperioden er det lagt inn en halvering av 

eiendomsskatten på private husholdninger fra og med 2019. Dette medfører en nedgang i inntekter 

på 6,4 mill årlig. Tiltaket sees i sammenheng med at Saltdal kommune skal være ute av ROBEK-listen 

etter 2018.  

Normalt sett gjøres verdiberegningen av kommunens takstnemnd basert på markedsmessige 

kriterier i henhold til egne retningslinjer for verdivurdering. En slik verdi står seg normalt i 10 år. 

Eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftanlegg følger imidlertid egne bestemmelser og varierer fra år 

til år. I Saltdal kommune skrives det ut eiendomsskatt for Dragefossen kraftanlegg, SKS Produksjons 

kraftverk i Daja, Fagerli og Sjønstå samt Saksenvik Krafts anlegg i Saksenvik og Valken. Når det gjelder 

SKS-anleggene er de lokalisert til Fauske kommune, men der flere av de tilhørende 

reguleringsanleggene ligger i Saltdal kommune.  

Beregninger av eiendomsskatt på kraftanlegg for 2018 viser en reduksjon i grunnlaget. For Saltdal 

kommune gir dette en reduksjon i inntekter på ca. kr. 51 000,- for 2018. Regjeringen foreslår også å 

fjerne verk og bruk som kategori for eiendomsskatt. Dette medfører at for næringseiendommer skal 

produksjonsutstyr og – installasjoner ikke eiendomsbeskattes. Regjeringen foreslår at endringene 

ikke vil gjelde for vannkraftanlegg og vindkraftanlegg, men Regjeringen bekrefter at forslaget vil 

Spesifisering - andre finansielle transaksjoner Budsjett 2017 Budsjett 2018

Reservert tilleggsbev (lønnsoppgjør) 3 500 000             3 303 000             

Ressurskrevende brukere -8 200 000           -                         

Internoverføringer kap.kostnader VA -                         -                         

Motpost avskrivninger -16 279 000         -17 218 000         

Konsesjonskraftinntekter -2 038 000           -1 880 000           

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

Premieavvik (inkl avgift) -12 874 000         -14 628 000         

Sum -36 804 000         -31 336 000         
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innebære at nettanlegg i all hovedsak blir fritatt for eiendomsskatt. Det samme gjelder teleanlegg og 

annen infrastruktur. Endringene vi skje gjennom en gradvis utfasing over en periode på  5 år, og med 

oppstart i 2019. For Saltdal kommune vil dette kunne medføre en reduksjon i inntekter på ca. 1,6 mill 

hvis forslaget blir vedtatt av stortinget.  

I tillegg til skattesats kan kommunestyret videre gi visse fritak og begrensinger. Ordningen med fritak 

for eiendommer av historisk verdi og eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å 

gagne en kommune, et fylke eller staten, foreslås videreført.  

Lønn, pensjon og premieavvik: Konsekvensjustert budsjett lages for å kalkulere kostnader alt annet 

like med fortsatt drift. Det budsjetteres med 508 faste årsverk, mot 494 i 2017.  Årsaken til økningen 

skyldes skyldes i all hovedsak kommunal overtakelse av Trollskogen barnehage som alene utgjør 13, 

67 nye årsverk, samt noe økning knyttet til vedtak i omsorg. 

Det budsjetteres med en sentral pott på 3,3 mill kr til avsetning for neste års lønnsoppgjør, som er et 

hovedoppgjør.  

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 framtidige og løpende pensjonsutbetalinger til nytt nivå 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. Premieavvik 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. Over tid har dette blitt 

disponert i drift, noe som har skapt store likviditetsmessige problemer og det har vært nødvendig 

med økt bruk av kassekreditt. Kommunestyret har vedtatt at det må skje en dreining slik at 

premieavviket ikke disponeres i driften, for eksempel ved å sette av inntektene på fond eller 

alternativt endre amortiseringen. Samlet premieavvik var på ca. 49 mill ved utgangen av 2016, mot 

ca. 47,3 mill i 2015. 

Renter og avdrag: Kommunens lånegjeld var ved utgangen av 2016 på ca 74 % av driftsinntektene. 

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

finansieres gjennom selvkostregnskapet, dvs gjennom avgiftslegging på abonnentene. Økningen de 

siste årene skyldes i hovedsak den store vann- og avløpsutbyggingen mellom Rusånes og Rognan. 

Samlet utgjør renter og avdrag på lån i overkant av 5 % av kommunenes samlede driftsinntekter.  

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

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

nedlegging av flyktningmottak og færre bosettinger foreslås det å utsette nye større økonomiske 

forpliktelser og investeringer fra forrige økonomiplan. Kommunen må få først justere driftsnivået i 

henhold til tapte inntekter før man kan påta seg store nye økonomiske forpliktelser. Konkret gjelder 

dette den store investeringen på Slipen Scene som Saltdals fremtidige kulturhus som var planlagt 

gjennomført i 2019.  Det legges av 0,5 mill kr årlig for 2018 og 2019 i investeringsbudsjettet til 
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aktivitet på Slipen Scene. Utover dette legges det opp til investering i bygging av nytt bårehus, 

overtakelse av Trollskogen barnehage, og utvidelse av Rognan Industrikai. Investeringen til 

Trollskogen barnehage finansieres gjennom reduserte utbetalinger til private barnehager, mens de 

øvrige investeringene øker den risikoutsatte låneporteføljen og bidrar til at en større del av 

disponible inntekter bindes opp. Investeringen for utvidelsen av Rognan Industrikai krever et større 

låneopptak, men det foreligger låneavtale som gir inntekter som i vesentlig grad tilsvarer 

kommunens utgifter.    

Tidligere års underskudd: Saltdal kommune ble i mai 2015 oppført i ROBEK-registrert for betinget 

kontroll som følge av udekket merforbruk fra 2013 og 2014. Det samlede bokførte underskuddet på 

drift og investering var ved utgangen av 2015 på 26 mill kr. Ved utgangen av 2016 hadde kommunen 

dekket inn 10,541 millioner av det bokførte underskuddet som gir en rest på ca. 15,5 millioner for 

inndekking ved oppstart av regnskapsåret 2017. I henhold til tertialrapport 2 for 2017 forventes det 

at man vil kunne dekke inn 7,9 millioner. I budsjett for 2018 er det derfor foreslått inndekking av ca. 

7,6 millioner som utgjør det resterende beløpet av tidligere års underskudd. Kommunen vil med 

dette være ute av ROBEK ved avslutningen av regnskapsåret 2018. Det vises her til driftskapitlene for 

oversikt over tiltak, samt forpliktende plan som behandles av kommunestyret sammen med 

budsjettet. Økonomiplanen legger dermed opp til at akkumulert merforbruk dekkes inn i løpet av 

2018.  

3. Investeringer 
Budsjettskjema 2 a 

 

 

 

I 2018 skal det gjennomføres flere store investeringer. Investeringsnivået reduseres deretter 

betydelig i fra 2019 og utover planperioden. Det største investeringsprosjektet i 2018 gjelder 

utvidelse av Rognan Industrikai. Rognan Industrikai er tidligere bygd ut i to byggetrinn, der første del 

var ferdig i 2005 og andre del i 2012. Med utgangspunkt i dagens bruk og spesielt næringslivets 

behov for fremtidig utvikling er det nødvendig å bygge ut kaia.  Denne invsteringen utgjør alene 57 

Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Investeringer i anleggsmidler 17 300 000 80 950 000 4 750 000 6 450 000 6 450 000

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

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

Avdrag på lån 1 984 000 2 279 000 2 568 000 2 653 000 2 653 000

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0

Avsetninger 0 0 0 0 0

Årets finansieringsbehov 28 354 000 92 299 000 16 388 000 18 173 000 18 173 000

Bruk av lånemidler -23 650 000 -76 600 000 -10 600 000 -12 800 000 -12 800 000

Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0 0 0

Tilskudd til investeringer 0 -10 000 000 0 0 0

Kompensasjon for merverdiavgift 0 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -2 134 000 -2 429 000 -2 718 000 -2 803 000 -2 803 000

Andre inntekter 0 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -25 784 000 -89 029 000 -13 318 000 -15 603 000 -15 603 000

Overført fra driftsregnskapet -2 570 000 -3 270 000 -3 070 000 -2 570 000 -2 570 000

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0

Bruk av avsetninger 0 0 0 0 0

Sum finansiering -28 354 000 -92 299 000 -16 388 000 -18 173 000 -18 173 000

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0
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mill i 2018, der noe kan dekkes inn av tilskudd fra Nordland fylkeskommune. Hovedbruker/leietaker 

av kaia er Nexans Norway AS, og som en del av kaiprosjektet inngås det leieavtale med brukerne slik 

at prosjektet i det vesentligste finansieres av økte leieinntekter.   

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

vann- og avløpsnett. I planperioden er det årlige beløpet satt til 2,6 mill kr, men det er signalisert 

behov for økninger grunnet større områder med dårlig tilstand og et stort utskiftningsbehov. Det 

foreslås også å videreføre årlig avsetning til kontroll og sikring av veiskjæringer, bruer og kaier med 

1,0 mill kr. Dette gjelder pålagte kontroller med sikringsarbeider og nyetablering av sikringsverk, ras- 

og erosjonsskader og større sikringsarbeider.  

Økonomiplanen viser at Saltdal kommune skal ha dekket inn tidligere års underskudd i løpet av 2018. 

Inntil kommunen har gjennomført dette og er ute av ROBEK-listen må man i henhold til 

kommuneloven få godkjent låneopptak og garantistillelser av Fylkesmannen. Investeringer er derfor 

vurdert strengt i hele økonomiplanperioden. En viss grad av investeringer kan likevel godkjennes, 

spesielt innenfor selvkostområdet og helt nødvendige tiltak innenfor helse, miljø og sikkerhet, men 

det må videreføres en streng investeringsplan de neste årene.  Det legges opp til en nøktern 

investeringsplan for perioden. Kommunen har i løpet av 2017 mistet betydelige inntekter i tilknytning 

til nedleggelse av asylmottakene og redusert antall flyktninger til bosetting. Det budsjettmessige 

inntektssvikten utgjør 14,4 mill. Dette medfører at det må jobbes med å trappe ned aktiviteten i 

kommunen. Dette er en utfordrende prosess og det vil derfor ikke tilrådes at kommunen påtar seg 

nye og store økonomiske forpliktelser før kommunen har lyktes med å ta ned aktiviteten tilsvarende 

inntektssvikten.  Flere prosjekter som vurderes som riktige og nødvendige må derfor utgå fra 

foreslått investeringsplan. Her kan særlig nevnes Slipen som nytt kulturhus med bibliotek, kulturskole 

og aktiviteter som i dag huses på Rognan samfunnshus. Videre er det omfattende behov for 

oppgradering av flere bruer, som vil ha betydelig kostnad. Dette gjelder innlandsbrua i Junkerdal og 

bru i Skaiti. For nærmere beskrivelse av alle investeringsprosjekter som er vurdert, vises det til 

vedlegg.  

Budsjettskjema 2 b 

 

Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Lukke avvik på offentlige HMS-pålegg, EL-tilsyn mm 2 500                    -                         -                         -                         -                         

ROS-analyse: nødstrømsaggregat, satelittelefoner 4 460                    -                         -                         -                         -                         

Ventiliasjonsaggregat Røkland skole 200                        -                         -                         -                         -                         

IKT - Ny brannmur inkl kjerneswitch 500                        -                         -                         -                         -                         

Overtakelse Trollskogen Barnehage -                         15 000                  -                         -                         -                         

Utvikling av Slipen Scene -                         500                        500                        -                         -                         

Nytt bårehus -                         4 000                    -                         -                         -                         

Utskifting biler, maskiner, utstyr -                         -                         -                         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 5 120                    -                         -                         -                         

Mellomfinansiering kunstgress Vensmoen 2 870                    -                         -                         -                         -                         

Utvidelse Rognan Industrikai -                         57 000                  -                         -                         -                         

Spillemiddelanlegg 300                        300                        300                        300                        300                        

Egenandel trafikksikring 200                        400                        200                        200                        200                        

Digitalt kartverk 150                        150                        150                        150                        150                        

Startlån 7 000                    7 000                    7 000                    7 000                    7 000                    

Egenkapitalinnskudd KLP 2 070                    2 070                    2 070                    2 070                    2 070                    

SUM 28 970                  90 020                  13 820                  15 520                  15 520                  
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Foreslått investeringsplan bygger på vedtatt økonomiplan og andre vedtak som er fattet av 

kommunestyret inneværende år. Hovedsatsninger ligger på utvidelse av Rognan Industrikai som er 

en viktig investering for å sikre fremtidige arbeidsplasser i kommunen. Brukere av kaien må betale 

leie, og dette finansierer i stor grad utgiftene til investeringen.   

Saltdal kommune inngikk i 2009 en avtale med Hero om vilkår for overtakelse og videre drift av 

Trollskogen Barnehage ved en eventuell nedleggelse av asylmottaket på Fredheim. Etter politisk 

behandling er det bestemt at kommunen skal overta både drift og eiendommen tilknyttet 

barnehagen fra og med den 01.01.2018. Det er tatt høyde for en investering på 15 mill for kjøp av 

eiendommen. Den kommunale overtakelsen medfører en reduksjon i utbetalinger til private 

barnehager. Dette gjør at utgifter til investeringen dekkes gjennom midlene som tidligere ville blitt 

utbetalt fra kommunen til private drivere av barnehagen. 

Rådmannen foreslår å utsette den planlagte store investeringen med Slipen til nytt kulturhus. Inntil 

utbyggingen kan settes i gang foreslås det likevel å øke budsjettet for Slipen med 0,5 mill kr, for å 

kunne gi rom for økt aktivitet og utvikling i bygget. 

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

vann- og avløpsnett. I planperioden er det årlige beløpet satt til 2,6 mill kr, men det er signalisert 

behov for økninger grunnet større områder med dårlig tilstand og et stort utskiftningsbehov. Det 

foreslås også å videreføre årlig avsetning til kontroll og sikring av veiskjæringer, bruer og kaier med 

1,0 mill kr. 

I løpet av 2017 ble det politisk vedtatt å investere i et nytt bårehus gjennom låneopptak. Lånet har 

blitt godkjent hos fylkesmannen. Investeringen tenkes gjennomført i 2018, og er derfor lagt inn i 

investeringsbudsjettet med en ramme på 4 mill.  

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 i slutten av planperioden. Investeringene er nødvendige og har tidligere blitt 

forskjøvet grunnet den økonomiske situasjonen i kommunen.  

Kommunal årlig egenandel til trafikksikringstiltak foreslås videreført. Beløpet har gjennom mange år 

utgjort kr. 200.000 pr. år,og har vært benyttet hvert år til delfinansiering og gjennomføring av viktige 

trafikksikkerhetstiltak. Beløpet foreslås økt til kr. 400.000,- i 2018 for å sikre bygging av sykkelsti ved 

Rønningen på Høgbakken. Eksternt tilskudd kan gis med 80% av totalkostnad. Tidligere har maksimalt 

oppnåelig tilskudd vært kr. 800.000, nå er dette økt til kr. 1,6 mill. Spillemidler for nærmiljøanlegg 

videreføres med et årlig beløp på kr. 300 000,-, hvorav kr. 150 000,- dekkes av kommunens 

driftsbudsjett og det resterende gjennom spillemidler. Digitalt kartverk og Startlån videreføres også 

på tilsvarende nivå som sist budsjettår.  

4.  Drift 

De fleste inntektene budsjetteres på et felles område, slik som skatt, rammetilskudd og 

vertskommunetilskudd.  Enhetene budsjetterer så med et konsekvensjustert budsjett, det vil si 

hvordan rammebehovet vil være med å videreføre dagens drift, justert for hovedsakelig lønn- og 

pensjonsvekst, men også andre generelle statstilskudd og finansielle transaksjoner. 
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Konsekvensjustert budsjett viser at det er en underdekning på 7,0 millioner på drift for 2018. Dette 

skyldes hovedsakelig reduserte inntekter i forbindelse med nedlegging av flyktningmottak og færre 

flyktninger til bosetting. Det er også en underdekning for de resterende årene i planperioden på 

konsekvensjustert budsjett. Totale driftskostnader fra investeringsbudsjettet gir en utgift på ca. 0,7 

mill for 2018. I rådmannens forslag til budsjett for 2018 er det valgt tiltak som gir ca 7 mill i reduserte 

utgifter for 2018, og et budsjett i balanse. I fra 2019 og utover i planperioden er eiendomsskatten for 

private boliger foreslått halvert. Kommunen har satt av ca. 7,6 millioner til inndekning av siste 

resterende beløp på tidligere års merforbruk i 2018. Et videre nøkternt investeringsbudsjett gjør at 

driftsbudsjettet viser balanse for de resterende årene i planperioden. Det ligger muligheter for et økt 

handlingsrom i planperioden, men rådmannen ønsker først fokus på å få justert aktiviteten i 

kommunen tilsvarende inntektstapet på flyktninger før man foretar andre større økonomiske 

forpliktelser og investeringer.   

4.1 Fellestjenester 

 

Fellestjenester er bindeleddet i organisasjonen Saltdal kommune, og tjenestene som ytes er rettet 

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. 

Konsekvensjustert budsjett viser en økning på 1,7 millioner. Økningen består i stor grad av at utgifter 

til lønn lærlinger er tatt bort som et tiltak og innlemmet direkte i konsekvensjustert budsjett. Det er 

tatt hensyn til vedtaket om å øke antallet lærlinger. Økning i tilskudd for Saltdal Utvikling og Saltdal 

Kirkelig Fellesråd er også lagt inn i konsekvensjustert budsjett. I tillegg er kravet til effektivisering på 

1,2 mill vist som et tiltak.  

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 akselererer, de fleste er på nett og forventer nettbasert informasjon, 

forbedring av hjemmesiden, økt krav til personvern og datasikkerhet.  Oppgradering og koordinering 

av ulike programvarer, herunder elektronisk HMS-system, sak-/arkivsystem, økonomisystem, 

lønnssystem, samt oppgradering maskinpark må stadig vurderes. Det settes også stor fokus på at 

kommunens beredskapsarbeid skal være i tråd med lovverket. I løpet av 2017 ble det innført nytt 

økonomisystem og sak-/arkivsystemet ble oppgradert til Elements.  Sak-/arkivsystemet er sky-basert 

hos leverandøren Evry og vi er derfor ikke lenger avhengig av å ha systemserver hos Sørfold. Det 

satses på en utvikling av videre implementering av systemet i 2018. 

Budsjettet for fellestjenester 2018 er stort sett en videreføring av dagens drift.  Det er ansatt ny 

kommunalleder for oppvekst og kultur.  HR sjef som har vært ute i permisjon, kommer tilbake i 

desember 2017.  Organisasjonsrådgiver går av med pensjon 01.12.17 og ny er ansatt og tiltrer 

samme dato.   

Fellestjenester 2018 2019 2020 2021 
Budsjettramme 2017 32 426 000           32 426 000           32 426 000           32 426 000           

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 1 713 000             1 713 000             1 713 000             1 713 000             

REDUSERT AKTIVITET

Effektivisering jf OU-prosess -1 200 000            -1 200 000            -1 200 000            -1 200 000            

Reduserte energiutgifter rådhuset gjennomførte ENØK-tiltak -                         -                         -                         -                         

ØKT AKTIVITET

Redusert aktivitet pga red vertskommnetilskudd og int.tilskudd -10 000                 -10 000                 -10 000                 -10 000                 

SUM FORDELT TIL DRIFT FRA SKJEMA 1B 32 929 000      32 929 000      32 929 000      32 929 000      
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Ihh til vedtak i OU-saken skal fellestjenestene redusere to årsverk. Dette har vist seg besværlig å 
innfri uten at det rammer servicenivået vesentlig og har derfor midlertidig blitt løst med vakanser. 
Innsparingskravet må fortsatt løses med vakanser inntil endelig avklaring og det blir fremmet egen 
politisk sak i løpet av 2018. Reduksjon av kr. 1.2 mill tilsvarer 2 årsverk og er videreført for området 
fellestjenester, ut fra vedtak om OU-prosessen.  
  

Det foreslås å videreføre midlene som i gjeldende økonomiplan ble avsatt kr. 650.000 til 

kommunestyrets disposisjon.   

 

4.2 Oppvekst og kultur 
 

 

Samhandlingsområdet består av barnehager, skoler, kultur og flyktningkontor. 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. 

Kapasiteten i samhandlingsområdet er krevende med hensyn til å tilfredsstile krav og forventninger 

om faglig utviklingsarbeid parallelt med ordinær drift samtidig som omstillingsprosesser skal 

gjennomføres.  

Når det gjelder strategiske planer er det i løpet av neste budsjettår en målsetting at 

samhandlingsområdet skal igangsette planarbeid i et større omfang. Det er satt i gang et arbeid for å  

utarbeide en ny kommundelplan om kulturminner. Avdelinga skal utvikle  4-årig strategiplan for 

Saltdalsskolen og Saltdalsbarnehagen.  

Innenfor samhandlingsområdet er det søkt om og tildelt eksterne midler til gjennomføring av et 

program med tema endringsledelse for ledere innen oppvekst og kultur. Programmet har startet i 

2017 og avsluttes våren 2018. I programmet skal det foretas en kartlegging og analyse av tidligere års 

rammer og forbruk. Videre følger en teoridel med fokus på endringsledelse. Det er et uttalt mål at 

området skal effektivisere og redusere driftskostnadene. For å nå målene, skal det utarbeides 

konkrete tiltak for aktiviteter og spesielt oppfølging av regnskap/budsjett.  

Innenfor samhandlingsområdet er det noen overordnede utfordringer som har betydning for 

utviklingen. Det er vedtatt nye komptansekrav om at alle lærere i grunnskolen som underviser i 

matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk, skal ha fordypning i disse fagene. Det er et 

stort behov for videreutdanning av den lærerstaben vi har pr i dag. For Saltdal kommune er det et 

mål at ca 3 – 5 lærere gis mulighet til å ta videreutdanning med lønn for å oppfylle 

Oppvekst og kultur 2017 2018 2019 2020 2021 
Stab Oppvekst og kultur 5 028 000         3 518 000             3 518 000             3 518 000             3 518 000             

Barnehagene 31 401 000       33 348 000           33 348 000           33 348 000           33 348 000           

Rognan barneskole 23 193 000       22 524 000           22 609 000           22 609 000           22 609 000           

Rognan ungdomsskole 10 756 000       12 002 000           12 087 000           12 087 000           12 087 000           

Røkland skole 11 587 000       14 333 000           14 333 000           14 333 000           14 333 000           

Kultur 7 936 000         8 529 000             8 704 000             8 704 000             8 704 000             

Flyktningkontoret 7 386 000         9 679 000             9 679 000             9 679 000             9 679 000             

SUM FORDELT TIL DRIFT FRA SKJEMA 1B 97 287 000   103 933 000    104 278 000    104 278 000    104 278 000    
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kompetansekravene. Det kan søkes om videreutdanning ut fra to ulike finansieringsordninger, 

vikarordning og stipendordning.  

Det nasjonale kompetansekravet om at alle lærere skal ha økt kompetanse, vil ha innvirkning på 

lønnskostnadene innen skole. Det må gjøres årlige vurderinger om økte lønnskostnader i skolene, 

både ved nytilsettinger og når lærere tar nødvendig videreutdanning.  Innen 2025 skal pedagogisk 

personale i grunnskolen oppfylle forskriftens krav til kompetanse.  

Rekruttering av ansatte med godkjent utdanning er utfordrende for både barnehagene og skoler. 

Ved hovedtilsetting på våren er det fortsatt  tilstrekkelig med søkere til å dekke behovene, men en 

ser en trend ved at kampen mellom kommunene om de kvalifiserte søkerene blir stadig tøffere. I 

løpet av skoleåret er det spesielt krevende å skaffe kvalifiserte vikarer. Dette er en krevende 

situasjon i både barnehage og skole. 

Det anbefales å gjennomføre to hovedtiltak for at samhandlingsområdet oppvekst og kultur skal 

bidra til at kommunen som helhet kan snu økonomien og øke handlingsrommet. En gjennomgang av 

organiseringen ved skolene ved å se på bemanning og gruppestørrelser vil kunne gi en innsparing. I 

dette ligger en revisjon av gjeldende ressursfordelingsmodell (Vestvågøymodellen) ved å tilpasse 

modellen til fastsatte rammer. Det må gjøres en grundig vurdering om grunnlagsdata og kriteriene 

må revideres for å sikre bedre fordeling av rammene mellom skolene.  

Det er flere årsaker til at gjeldende ressursfordelingsmodell må revideres. Dagens satser for blant 

annet vikarer og elevkostnader er ikke justert over lengre tid. I tillegg er ikke minoritetsspråklige med 

i modellen. Det må videre gjøres en vurdering om hvorvidt basisgruppetallet på 14-15-15 skal være 

bestemt i forkant, eller brukes som justeringstall for å sikre jevnere fordeling mellom skolene, og at 

skolene tildeles rammer som er i henhold til valgt modell.   

En tilsvarende prosess kan gjennomføres med tanke på organisering (utgifter pr. plass) i de 

kommunale barnehagene. Dette tiltaket vil også ha betydning for tilskudd til private barnehager.   

For å kunne gjennomføre en kvalitativt god prosess må det gis støtte og bistand med å utarbeide 

datagrunnlag, bistå med kompetanseheving til dataanalyse og kvalitetssikring av resultatene. I tillegg 

til de to hovedtiltakene kan det sees på dagens ordning med skoleskyss og muligheten for å gå over 

til vinterskyss. Et siste tiltak vil være organisering av svømmeundervisning og drift av basseng. 

I 2018 skal Saltdal kommune ha en evaluering av samarbeidsavtalen med Saltdal videregående skole. 

I den sammenheng skal det vurderes felles satsingsområder for å styrke samhandling og sikre at 

elever består videregående skole innenfor normert tid. Det må videre vurderes samarbeid innenfor 

kompetansenettverk for lærere innenfor ulike fag og temaområder.  

Kulturområdet har avsluttet en prosess for fremtidig oppgaveløsning. Virksomheten har redusert sitt 

forbruk i henhold til vedtatte plan for 2017. I budsjettperioden må det jobbes med å dimensjonere 

aktiviteten slik at det er i samsvar med tildelte rammer.  

Saltdal kommune har fått forespørsel om å bosette 10 flyktninger i 2018. Dette er halvparten av 

antallet man har budsjettert med tidligere år, og medfører mindre inntekter. I avdelinga må det 

settes inn tiltak for å dimensjonere tiltak og ansatte opp mot de behovene vi har for fremtiden.  



- 17 - 
 

4.2.1 Stab Oppvekst og kultur 

 

 

Konsekvensjusert budsjett viser en økning på ca. 1 mill. Den viktigste årsaken til dette er at man har 

tatt ut kravene om effektivisering av skoler og barnehager fra konsekvensjustert budsjett og vist dem 

som egne tiltak på redusert aktivitet. Videre har man tatt høyde for en sterk reduksjon i aktivitet i 

forbidelse med redusksjonen i vertskommunetilskudd og integreringstilskudd.   

Vedtak om at det spesialpedagogiske området skulle reduseres med til sammen nesten 1 million 

kroner er ikke effektuert i 2017. Dette vedtaket viste seg å være urealistisk og midler til PPT og 

spesialpedagogisk ressurs er lagt inn i gjen i budsjettet i henhold til vedtak i kommunestyret. I løpet 

av 2018 vil det likevel gjøres nye vurderinger om tiltak knyttet til spesialundervisning opp mot andre 

arbeidsformer og annen organisering av opplæringstilbudet i klassene.  

Det er en ambisjon at arbeidet med spesialpedagogisk støtte i skoler og barnehager skal 

videreutvikles. I dette ligger at det skal jobbes systemisk for å en mest mulig optimal 

ressursutnyttelse og høy kvalitet på tjenestene som leveres.  

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. 

 

4.2.2 Barnehagene 

  

 

Konsekvensjustert budsjett viser en økning på 2,5 milioner. Nedleggelse av asylmottak og reduksjon 

av flyktninger til bosetting har medført et tap av inntekter på 1 mill for barnehagene for UDI barn. 

Videre er krav om effektivisering av barnehager på 0,6 mill tatt ut av konsekvensjustert budsjett for å 

synliggjøres.  Trollskogen barnehage innlemmes i den kommunale driften fra og med den 01.01.2018. 

Barnehagen har tidligere vært driftet av Hero i forbindelse med asylmottaktet på Fredheim. 

Barnehagen har over flere år vært en del av det kommunale barnehagetilbudet, og har sikret 

Stab oppvekst og kultur 2018 2019 2020 2021 
Budsjettramme 2017 5 028 000             5 028 000             5 028 000             5 028 000             

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 1 031 000             1 031 000             1 031 000             1 031 000             

REDUSERT AKTIVITET

Effektivisering skoler og barnehager -925 000               -925 000               -925 000               -925 000               

Redusert aktivitet pga red vertskommnetilskudd og int.tilskudd -1 616 000            -1 616 000            -1 616 000            -1 616 000            

SUM FORDELT TIL DRIFT FRA SKJEMA 1B 3 518 000        3 518 000        3 518 000        3 518 000        

Barnehagene 2018 2019 2020 2021 
Budsjettramme 2017 31 401 000           31 401 000           31 401 000           31 401 000           

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2 547 000             2 547 000             2 547 000             2 547 000             

REDUSERT AKTIVITET

Effektivisering skoler og barnehager -600 000               -600 000               -600 000               -600 000               

SUM FORDELT TIL DRIFT FRA SKJEMA 1B 33 348 000      33 348 000      33 348 000      33 348 000      
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kommunen full dekning. I de senere år har de fleste av plassene i barenehagen vært tilknyttet barn 

utenfor asylmottaket. Trollskogen barnehage er på størrelse med Rognan barnehage. Finansiering av 

driften dekkes gjennom tilsvarende reduserte utbetalinger til private barnehager.  

Barnehagene viderefører arbeidet med fokus på kvalitet, kvalifisert og stabilt personale og 

helsefremmende barnehager for barn og voksne. 

Regjeringen har forslått en ny bemannings – og pedagognorm for barnehager. Regjeringen 

signaliserer med dette at bemanningen er helt essensiell for å drive gode barnehager. Målet med 

flere kvalifiserte ansatte er å sikre en høyere og jevnere kvalitet i barnehagene enn i dag. Med ny 

nasjonal bemanningsnorm vil regjeringen sikre at det minst skal være én voksen per tre barn under 

tre år og én voksen per seks barn over tre år. I dag er det store forskjeller i bemanningen til 

barnehager. Der bemanningen er lav, har de ansatte dårligere mulighet til å gi alle barna god 

oppfølging og et godt tilbud. Med en nasjonal norm vil vi sikre at alle barn får mange nok voksne 

rundt seg uavhengig av hvilken barnehage de går i. 

Regjeringen vil også ha flere barnehagelærere i barnehagen, og foreslår at det skal være minst én 

pedagogisk leder per 7 barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. I dag er 

minstekravet én pedagogisk leder per 7-9 barn under tre år og én pedagogisk leder per 14-18 barn 

over tre år.  

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forbyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale 

forskjeller. Det er stort fokus på tidlig innsats og forebyggende arbeid. Å komme inn med tidlig hjelp 

og veiledning er avgjørende for barnets videre utvikling. Forskning viser at vi lærer mest de seks 

første årene av livet. Det betyr at tidlig innsats knyttet til barns sosiale og faglige utvikling gir større 

uttelling i barnehagealder enn i skolealder. Det er bred faglig og politisk enighet om at det er mye å 

spare på tidlig innsats for barn med utfordringer og læringsproblemer 

Saltdal kommune har full barnehagedekning jamfør barnehagelovens § 12a om rett til 

barnehageplass. Det eksisterer venteliste på barn som ikke har rett til plass, jamfør § 12a. 

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

Det er for å gjøre barnehagene enda bedre i stand til å møte kravene i den nye rammeplanen for 

barnehagen. Planen trådte i kraft 1. august 2017, og stiller tydeligere krav til at barnehagene må ha 

et systematisk pedagogisk arbeid. 

I forbindelse med innføring av ny rammeplan er tre styrere og virksomhetsleder med i et 

utviklingsprosjekt, veilederkorpsmodell for barnehager. Bakgrunnen for det er at 

utdanningsdirektoratet har utarbeidet en modell for veiledning av skoler og skoleeiere. I forbindelse 

med kvalitetsutvikling i barnehagene, antok de at det samme behovet for veiledning fantes i 

barnehager og hos barnehagemyndighet. Til dette arbeidet har vi fått finansiering fra KS. Målet er at 

alle styrerne skal delta etter hvert. 

I barnehagene jobbes det kontinuerlig med oppfølging av sykemeldte og fokus på nærværstiltak. I 

den forbindelse er alle barnehagene med i prosjekt iBedrift Nordland. Det innebærer informasjon og 

opplæring til ledere, tillitsvalgte, verneombud og alle ansatte. Målene med iBedrift er å bidra til 

bedre egenmestring av alminnelige helseplager, skape en kultur der det er ok og aksept for å være på 

jobb på tross av helseplager og fremme god helse og øke arbeidsnærværet. 
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Det er i statsbudsjettet foreslått økt makspris på foreldrebetaling fra kr. 2 730.- til kr. 2 910.- per 

måned. I rådmannens forslag til økonomiplan er det tatt høyde for at Saltdal kommune øker prisen til 

ny makspris. Fra 2013 har maksprisen blitt økt hvert år, fra kr. 2 330 til nå foreslått kr. 2 910. –Dette 

utgjør for mange en betydelig økt utgift, og vi ser flere som søker redusert betaling. Kommunen kan 

velge å ha lavere foreldrebetaling enn makspris.  Det er innført gode ordninger i husholdninger med 

inntekt under kr. 500.000/417.000, til å søke reduksjon i foreldrebetaling. 

Utfordringer i barnehagene er behovet for vedlikehold av bygg og vaktmestertjenesten jamfør 

arbeidet med helsefremmende barnehager. Alle barnehagene har behov for oppgradering av IKT.  

En annen utfordring er rekruttering av barnehagelærere. Vi ser at færre søker jobb som 

barnehagelærere i Saltdal, og flere går over til skolene.  

4.2.3 Rognan barneskole 

 

 

Konsekvensjustert budsjett fastsettes med bakgrunn i ressursfordelingsmodell til skolene. Det 

foreslås å videreføre en ressurstildeling med basisgruppetall på henholdsvis 14, 15 og 15 elever i 

småskoletrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. Ressursfordelingsmodellen gjør at konsekvensjustert 

budsjett viser en nedgang på ca. 0,7 mill for Rognan barneskole. I tillegg er det tatt høyde for tiltak 

med økte leiekostnader av flerbrukshall, og redusert aktivitet i forbindelse med nedlegging av 

mottak/færre flyktninger til bosetting.  

Elevstallutviklingen viser at det i perioden 2017/2018 var 283 elever, mens det for perioden 

2018/2019 er 270 elever. Disse elevtallene tar ikke høyde for eventuell ytterligere bosetting av 

flyktningbarn. 

Skolens viderefører de faglige satsingsområdene Klasseledelse, Regning i alle fag og Engelsk fra 

2016/2017 til inneværende skoleår. I tillegg er kommunen med på et kompetanseutviklingsarbeid i 

samarbeid med RKK Salten, Nord Universitet og Bodø kommune. Dette arbeidet er helt i startfasen, 

og rammene og innholdet i arbeidet er ikke satt enda, men vil komme på plass i løpet av 2018.  

Andelen spesialundervisning har sunket inneværende skoleår, sammenlignet med 2016/2017. Noe av 

grunnen er at elever med store hjelpebehov har gått over til ungdomsskolen. Skolen har imidlertid 

fokus på å jobbe systemrettet med spesialundervisningen og det er et uttalt mål å redusere 

spesialundervisninga enda mer, gjerne gjennom i større grad gjøre tilpasninger i ordinær klasse. 

Sakkyndige vurderinger er imidlertid fortsatt retningsgivende i forhold til volum og innhold. 

Saltdal kommune har de siste årene bosatt mange flyktninger. I 2017 ble det vedtatt å bosette 20 

personer i tillegg til familiegjenforening. Rognan barneskole har som følge av dette fått flere 

Rognan barneskole 2018 2019 2020 2021 
Budsjettramme 2017 23 193 000           23 193 000           23 193 000           23 193 000           

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT -726 000               -726 000               -726 000               -726 000               

REDUSERT AKTIVITET -                         

Driftskonsekvens flerbrukshall 85 000                  170 000                170 000                170 000                

Redusert aktivitet pga red vertskommnetilskudd og int.tilskudd -28 000                 -28 000                 -28 000                 -28 000                 

SUM FORDELT TIL DRIFT FRA SKJEMA 1B 22 524 000      22 609 000      22 609 000      22 609 000      
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minoritetsspråklige elever de siste skoleårene. For 2018 har kommunen blitt forespurt om å bosette 

10 personer. Elevene har stor spredning i alder og skoleerfaring, en god del er analfabeter eller har 

meget begrenset skoleerfaring. Ingen har særlig norskferdigheter når de ankommer.  

Rognan barneskole ønsker å fortsette arbeidet med oppgradering av uteområdet. Skolen utarbeidet 

en plan for oppgradering av uteområdet i 2014. Denne skulle egentlig opp til revisjon vinteren 2017, 

men dette ble dessverre utsatt. Denne prosessen vil bli tatt opp igjen høst 2017/vinter 2018.  

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

for grupperom. De siste to skoleårene, samt inneværende skoleår brukes bl.a. kantine i idrettshall 

som grupperom for minoritetsspråklige elever.  

Det ligger forventede innsparingstiltak som ikke er effektuert innenfor området Oppvekst og Kultur. 

Samhandlingsområdet er for tiden inne i en prosess sammen med Bedriftskompetanse for blant 

annet å se på mulighetene for å effektivisere driften.  

4.2.4 Rognan ungdomsskole 

 

Konsekvensjustert budsjett fastsettes med bakgrunn i ressursfordelingsmodell til skolene. Det 

foreslås å videreføre en ressurstildeling med basisgruppetall på henholdsvis 14, 15 og 15 elever i 

småskoletrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. Rognan Ungdomsskole har i skoleåret 2017/2018 111 

elever. Fra skoleåret 2018/2019 vil det bli 123 elever. Konsekvensjustert budsjett viser en økning på 

ca. 1,1 mill.  I tillegg er det lagt inn et tiltak som viser økte leiekostnader gjennom driftskonsekvens av 

ny flerbrukshall. 

Vi har i skoleåret 2017/2108 1 lærer på videreutdanning i matematikk gjennom KFK-ordningen 

(kompetanse for kvalitet). Rognan Ungdomsskole satser på å videreutdanne 1 lærer pr. skoleår 

gjennom KFK ordningen slik at skolens ansatte har den formelle utdanningen som kreves innen den 

nasjonale fristen i 2025 inntrer i forhold til utdanning for pedagogisk personale i skolen.  

Rognan Ungdomsskole har 3 satsningsområder som er Satsning på GRLF (grunnleggende ferdigheter: 

Regning, lesing, muntlig, skriftlig og digitale), klasseledelse og vurdering. 

På skolen er en del av planleggingsdagene og ukentlig fellestid brukt på å fortsatt utvikle vår satsning 

på GRLF. Skoleåret 2017/2018 er inne i sitt andre år med systematisk jobbing rundt GRLF og vi finner 

stadig forbedringspotensial i vår systemiske jobbing. Skolens personale videreutvikler 

læringskonferansen til å bli enda mer målrettet og styrt slik at vi får vurdert elevene enda bedre.  

Klasseledelse er et varig satningsområde. Man blir aldri utlært på dette emnet og i takt med at 

elevmassen endrer seg adferdsmessig/faglig modenhet, må personalet på skolen være «up to date» 

på hvordan vi håndterer de utfordringer som måtte komme i hverdagen. 

Rognan ungdomsskole 2018 2019 2020 2021 
Budsjettramme 2017 10 756 000           10 756 000           10 756 000           10 756 000           

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 1 161 000             1 161 000             1 161 000             1 161 000             

Redusert aktivitet

Driftskonsekvens flerbrukshall 85 000                  170 000                170 000                170 000                

SUM FORDELT TIL DRIFT FRA SKJEMA 1B 12 002 000      12 087 000      12 087 000      12 087 000      
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Vurdering er et annet satsningsområde som skolene i Saltdal ser mer og mer på som et felles 

prosjekt. Skolene i Saltdal har de samme elevene, men på ulikt tidspunkt i livet. På skoleledernivå er 

det tatt opp om man bør ha felles satsningsområder på skolene, både i grunnskolen og videregående 

opplæring.  

Rognan Ungdomsskole har et godt samarbeid med Saltdal videregående skole. Som en del av 

samarbeidavtalen mellom Saltdal kommune  og Saltdal videregående skole har vi gjennom en 

årrekke hatt hospitering av elever fra RUSK til SVGS(veldig faglig sterke 10 klassinger som får 

undervisning på vidergående nivå). I skoleåret 2017/2018 er det ingen elever som har tilbudet om 

hospitering, men det er noe som vurderes fortløpende. 

Skolen har mange elever som trenger tett oppfølging.  Det er 21 elever som det ulike møter 

rundt(ansvarsgrupper, skoleteam, ppt, barnevern,  etc) Det er en nedgang fra forrige skoleår. Vi ser 

at det blir stadig mer utfordrende og mye mer komplekse problemstillinger rundt elever(flere elever 

med psykiske vansker).  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 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 om trenger tettere oppfølging.  Det er vanskelig å 

kostnadsberegne utgiftene fordi man ikke vet mengden møter, størrelse på tiltak som settes i gang.  

Det er en del utfordringer i forbindelse med norskopplæringen av nyankomne fremmedspråklige 

elever. Pr dags dato er det for lite ressurser for å drive opplæring i norsk. Det har over tid vært et 

godt  samarbeid med barneskolen i forhold til opplæringen av nyankomne fremmedsspråklige elever. 

Skolen har søkt om økte rammer(lik rammen som sammenlignbare kommuner driver etter) for å 

drive sin egen norskopplæring for disse elevene kommende skoleår.   

I starten av 2018 kommer det til å være en del arbeid på skolen i forbindelse med lukking av avvik 

som følge av el- tilsyn  høsten 2017.  

Skolen er fortsatt inne i Lektor 2- prosjektet. Skolen drifter også Newton Saltdal i samarbeid med 

kommunalleder for oppvekst og kultur.  

4.2.5  Røkland skole og voksenopplæring  

 

Konsekvensjustert budsjett for skolen fastsettes med bakgrunn i ressursfordelingsmodellen. Det 

foreslås å videreføre en ressurstildeling med basisgruppetall på henholdsvis 14, 15 og 15 elever i 

småskoletrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn.  Røkland skole øker fra 128 til 133 elever neste høst. 

Konsekvensjustert budsjett viser en økning på ca. 4,3 millioner. Den største faktoren til økningen 

ligger på voksenopplæringen som tidligere hadde et krav til overskudd. Nedleggelse av 

asylmottakene og reduksjonen i flyktninger til bosetting gir en stor nedgang i inntekter og 

finansiering av voksenopplæringen. Dette medfører at ansvarsområdet går fra et krav om overskudd 

Røkland skole 2018 2019 2020 2021 
Budsjettramme 2017 11 588 000           11 588 000           11 588 000           11 588 000           

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 4 276 000             4 276 000             4 276 000             4 276 000             

Til fordeling drift -18 000                 -18 000                 -18 000                 -18 000                 

REDUSERT AKTIVITET

Redusert aktivitet for norskopplæring for voksne -1 513 000            -1 513 000            -1 513 000            -1 513 000            

SUM FORDELT TIL DRIFT FRA SKJEMA 1B 14 333 000      14 333 000      14 333 000      14 333 000      
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på netto budsjett 2,3 millioner til et netto budsjett i balanse. Dette er synliggjort gjennom tiltak for 

redusert aktivitet for norskopplæring for voksne.  

Hele grunnskolen på  Røkland skole har klasseledelse og regning i alle fag som sine satsingsområder.  

I tillegg blir det økt fokus på vurdering for læring og helsefremmende skole. Fremdeles er lesing i alle 

fag et satsingsområde. Leseopplæringen kvalitetssikres gjennom leseplan og stasjonsarbeid. Opplegg 

i forhold til overgrepsproblematikk gjennomføres i samarbeid med helsesøster. Trafikksikkerhetsplan 

er på plass. 

SFO arbeider etter et strukturert opplegg i tråd med skolens målsettinger gjennom halvårsplanen 

som gir oversikt og rammer for barna –  et spesielt fokus på folkehelse gjennom samarbeid med 

Fysak. Dette skoleåret har kulturskolen skolekorps en gang i uken.  

Det foregår et toårig løp med VO grunnskoleopplæring i fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag 

og samfunnsfag. Dette fortsetter fram til sommeren -19. Tilbudet er lovpålagt for kommunene. Dette 

har vært finansiert gjennom inntekter fra  Hero mottak og mottak for enslige mindreårige. 

Røkland skole opplever store kutt i inntekter siden Hero mottak og mottak for enslige mindreårige 

ble lagt ned våren / sommeren- 17. Voksenopplæringen vil gå fra 10 millioner til 2,7 millioner i 

inntekter. Reduserte inntekter vil gi store konsekvenser i bemanningen i voksenopplæringen. Det kan 

bli utfordrende for skolen å gi et fullverdig  tilbud innenfor introduksjonslovens §18 og således 

introduksjonslovens §3 som gir bosatte rett og plikt til introduksjonsprogram innen tre måneder. 

Introduksjonsprogrammet legger fokus på utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter, og utvikling 

av  digital kompetanse, forberedelse til og gjennomføring av digitale prøver. Opplegget beregnes 

finansiert gjennom per capita tilskudd fra staten. 

Røkland skole, voksenopplæringen har blant personalet en bred og sterk kompetanse med lang 

erfaring innenfor norskopplæring for flyktninger. Dette er en kunnskap som kan brukes ved eventuelt 

å tenke baseskole. Da vil en kunne ta imot barn og voksne til norskopplæring til de har fått nok 

norskkunnskaper til å kunne inngå i vanlig klasse.  

Det er også viktig å vise til god kvalitet på introduksjonsprogrammet. IMDI ser på ved hvilke 

kommuner som får bosetning etter hva de kan tilby etter sysselsetting og resultater på 

introduksjonsprogrammet. 

Røkland skole har fått oppgradert skolebygget på mange områder. Likevel er det et behov for 

oppgradering slik at strømutgiftene på skolen går ned. Å skifte vinduer i  den gamle delen av skolen 

og på den gamle Vensmoskolen kan være et tiltak som inngår  her.  

Utearealet har blitt noe oppgradert. Skolen har ferdigstilt sykkelløypen og satt opp nytt lekeapparat.  
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4.2.6  Kultur 

 

Konsekvensjustert budsjett viser en økning på 0,45 mill. I tilegg er det lagt inn tiltak på reduserte 

leieinntekter Saltdalshallen som en effekt av ny flerbrukshall, samt reduksjon aktivitet med bakgrunn 

i redusert aktivitet for asylmottak/redusert bosetning.  

Virksomhetsområde kultur omfatter drift av bibliotek, kulturskole, fritidsklubber, rockebingen, 

bygdekino, Saltdalshallen og Aktivitetshuset.  Alle avdelingene inngår i mange samarbeids-

konstellasjoner både innad i virksomheten og kommunen, men også med eksterne partnere. 

Kulturskolen har blant annet ansvaret for planlegging og koordinering av Den kulturelle skolesekken, 

og et tett samarbeid om lærere med Fauske kulturskole.  

 

Innsparingskravet på 745.000 kr, - tilsvarende ca.10 % av kulturbudsjettet, fra OU-prosessen ble etter 

en omfattende og ryddig prosess foreslått løst ved tiltak som skal sikre varig effektivisering. De 

innsparingstiltakene som ble foreslått utgjorde 650.000, og de resterende kr 95.000 som ikke dekkes 

innenfor virksomhetsområdet kultur ble overført til «innsparingstiltaket effektivisering av skoler og 

barnehager». Vedtak som innebar reduksjon i årsverk, oppsigelse av avtale om distriktsmusiker, 

stenging av Røkland ungdomsklubb og redusert bibliotekbudsjett ble fattet i kommunestyret februar 

2017. Siden har det vært jobbet for å få den nye organiseringen som prosessen førte med seg til å 

sette seg. Dette er en utfordrende situasjon fordi forventningene til tjenesteytingen og 

samarbeidsevnen er like høye som tidligere, selv om bemanningen er lavere, og det er personalet 

som må møte disse forventningene nesten daglig.  

 

Virksomheten har oppgaver knyttet til tilrettelegging for idretten, blant annet saksbehandling av 

søknader om økonomisk støtte og forberedelser av spillemiddelsøknader.  Det blir gjort 

saksforberedelse av tilskudd til lag og foreninger, og det er et godt samarbeid med Frivilligsentralen i 

arbeidet opp mot disse. SAMMEN er også en viktig medspiller for å få løst praktiske oppgaver. 30 % 

av prosjektkoordinators stilling blir dekket av kulturbudsjettet.   

 

Virksomheten har et forvaltnings- og formidlingsansvar innenfor kulturminnevern og lokalhistorie, og 

jobber i tillegg med det som kan betegnes som allment kulturarbeid.  Det arrangeres lokal UKM (Ung 

kultur møtes) og forestillinger knyttet til Den kulturelle spaserstokken med bla.a. teater og konserter. 

Kommunen nyter i stor grad godt av bidrag fra eksterne ved at mange arrangement og aktiviteter er 

finansiert gjennom prosjektmidler og tilskudd det aktivt søkes etter.  

 

De største utgiftene og overføringene til andre er til Nordlandsmuseet, Adde Zetterquist kunstgalleri, 

Salten kultursamarbeid og Nordland fylkeskommunes sceneinstruktørordning, og disse utgjør 

tilsammen omlag 8 % av kulturbudsjettet. I tillegg kommer utgifter knyttet til bygg som Rognan 

samfunnshus, Rognanbryggene, Aktivitetshuset og kontorlokaler.  

Samlet utgjør disse postene mer enn 1 million.  

Kultur 2018 2019 2020 2021 
Budsjettramme 2017 7 936 000             7 936 000             7 936 000             7 936 000             

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 452 000                452 000                452 000                452 000                

REDUSERT AKTIVITET

Driftskonsekvens flerbrukshall 175 000                350 000                350 000                350 000                

Redusert aktivitet pga red vertskommnetilskudd og int.tilskudd -34 000                 -34 000                 -34 000                 -34 000                 

SUM FORDELT TIL DRIFT FRA SKJEMA 1B 8 529 000        8 704 000        8 704 000        8 704 000        
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Saltdal kommune skal i 2018 være vertskap for og arrangør av UKM-fylkesmønstring. Dette blir en 

krevende, spennende og utviklende oppgave som løses i tett samarbeid med Nordland fylkes-

kommune.  

4.2.7 Flyktningkontor 

 

Kommunen mottar tilskudd for bosetning av flyktninger. Integereringstilskudd fra Imdi har tidligere 

blitt ført som fellesinntekter for kommunen. I budsjett for 2018 er dette nå ført under ansvar til 

flyktningekontoret. Integreringstilskudd er ment for å kompensere for et mangfold av kommunale 

tjenester og ikke bare direkte kostnader relatert hos flyktningkontoret. Dette medfører at 

flyktningkontoret får en netto ramme som gir et Overskuddskrav på 5,4 mill. Overskuddskravet viser 

også ramme for økt generell aktivitet i kommunen, og disponeres til å finansiere annen aktivtet som 

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

Inntektskravet utgjør differansen mellom budsjettert integreringstilskudd og kostnadene til 

flyktningkontoret. Inntekter/aktiviteter gjennom integreringstilskudd for bosetting av flyktninger 

fordeler seg over en periode på 5 år for den enkelte flyktning, og aktiviteten på flyktningkontoret vil 

derfor også være høy fremover. Det er tatt høyde for redusert aktivitet pga reduksjon i 

vertskommunetilskudd og integreringstilskudd gjennom tiltak.  

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

fått oppholdstiltillatelse i landet. Flyktningsituasjonen i Norge har i løpet av 2017 endret seg drastisk. 

Dette medfører usikkerhet rundt bosetting av flyktninger i kommunen. IMDi melder om at forventet 

bosetting for 2018 er 4400 personer på landsbasis. Dette medfører at flere kommuner ikke vil få 

anmodning om bosetting. Nedgangen i antall flyktninger skyldes flere faktorer.  

Tjenesten er budsjettmessig uforutsigbar og avhenger av bosettingen. Usikkerheter rundt 

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

rundt budsjettet for 2018. Saltdal kommune har fått forespørsel om å bosette 10 flyktninger i 2018, 

noe som er vesentlig lavere enn tidligere års budsjettering på 20 personer.  

For 2018 budsjetteres det med ca. 15,2 mill  i inntekter, noe som er en  budsjettmessig nedgang på 

3,3 mill i forhold til 2017. 

Tjenesten har 3 stillinger. Dette med bakgrunn i behovet for å drive en forsvarlig og lovpålagt 

tjeneste for flyktningene som er bosatt i kommunen, innenfor en 5 års periode. Ved inngangen til 

2018 er det forventet at kommunen har rundt 100 bosatte personer innenfor 5 års perioden. Flere av 

disse får vi ikke tilskudd for i 2018. Det predikeres at antallet flyktninger i introduksjonsordningen i 

2018 vil ligge på rundt 30 personer. Dette medfører store kostnader til introduksjonslønn, samtidig 

som det krever at Saltdal kommune opprettholder et godt tilbud til flyktningene.  

Flyktningkontoret 2018 2019 2020 2021 
Budsjettramme 2017 7 386 000             7 386 000             7 386 000             7 386 000             

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT -12 709 000         -12 709 000         -12 709 000         -12 709 000         

REDUSERT AKTIVITET

Redusert aktivitet pga red vertskommnetilskudd og int.tilskudd -186 000               -186 000               -186 000               -186 000               

NETTORAMME -5 509 000            -5 509 000            -5 509 000            -5 509 000            

Herunder integreringstilskudd 15 188 000           15 188 000           15 188 000           15 188 000           

SUM FORDELT TIL DRIFT FRA SKJEMA 1B 9 679 000        9 679 000        9 679 000        9 679 000        
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4.3 Helse og omsorg 

 

Helse og omsorg består av tre virksomhetsområder, Helse, omsorg og NAV Saltdal. De største 

utfordringene for virksomhetsområdet er knyttet til den demografiske utviklingen, og til 

samhandlingsreformen. Oppgaveforskyvning som følger av samhandlingsreformen merkes i form av 

økt kompleksitet i brukernes helsetilstand, og behov for økt kompetanse. De store demografiske 

utfordringen kommer først om noen år, men tilpasningene må starte nå. Hovedstrategiene for å 

møte utfordringene er tidlig innsats, hverdagsmestring, styrking av hjemmebaserte tjenester, 

aktivitetstilbud og bruk av velferdsteknologi. Økonomistyring og målrettet bruk av samlede ressurser 

er en forutsetning for å lykkes. 

Samhandlingsområdet vil fortsette arbeidet med kostnadsreduserende tiltak inn i 2018, med å søke 

realistiske tiltak for å redusere kostnadsnivået iht forpliktende plan. Saltdal kommune har et stramt 

og krevende budsjett, helse- og omsorg har en rekke tiltak som i hovedsak går på 

bemanningsreduksjon, reduksjon og avslutning av tjenestetilbud. Budsjettet gir lite rom for å få 

avsatt midler til lengre satsning, det kan være forebyggende innsats eller tiltak som ikke gir 

umiddelbar økonomisk effekt med som er kostnadsbesparende i et lengre perspektiv.  

Samhandlingsområdet følger opp vedtaket om å avslutte leieforholdet i 3. etg Roma-bygget, en ser 

på to alternativer med å utnytte lokalitetene ved sykehjemmet. Det vil være et kostnadsspørsmål på 

hvilken løsning man ender på. Målet er å være ute av lokalene til høsten 2018. En stor utfordring er 

at barnevernet mister møterommet som er i 3. etg, et rom som er tilrettelagt for at en kan trekke seg 

skjermet tilbake med f.eks. barn, foreldre og politi. En må finne løsning på dette 1. halvår av 2018.  

Satsningen på folkehelse er en forutsetning for intensjonen i samhandlingsreformen, hvor 

kommunen bl.a. skal styrke det forebyggende og helsefremmende arbeidet. En slik satsning skal 

bidra til at flere opplever å ha god helse, takler egen sykdom og kan fungere godt men nødvendig 

støtte og hjelp fra det offentlige. 

Den demografiske utviklingen viser at antall eldre økes betydelig i årene som kommer samtidig som 

at antall personer i yrkesaktiv alder går betydelig ned. Samhandlingsområdet ønsker å ha fokus på 

forebygging og tidlig innsats slik at flest mulig av innbyggerne får flere gode leveår, og er selvhjulpen 

lengst mulig. Nasjonale føringer gir uttrykk for at morgendagens tjenesteutfordringer vil kreve 

omstilling av den faglige virksomheten. I tillegg må det legges til rette for mobilisering av alle 

tilgjengelige ressurser hos den enkelte innbygger, deres familie og sosiale nettverk, i nærmiljøet og 

lokalsamfunnet for å kunne løse fremtidens tjenesteutfordringer. 

 

 

Helse og omsorg 2017 2018 2019 2020 2021 
Stab helse og omsorg 1 728 000         1 773 000             1 773 000             1 773 000             1 773 000             

Helse 40 551 000       38 913 000           38 913 000           38 913 000           38 913 000           

NAV 11 804 000       10 974 000           10 974 000           10 974 000           10 974 000           

Omsorg 136 696 000    133 559 000        133 559 000        133 559 000        133 559 000        

SUM FORDELT TIL DRIFT FRA SKJEMA 1B 190 779 000 185 219 000    185 219 000    185 219 000    185 219 000    
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Befolkningsframskriving: 

 2017 2020 2030 2040 

0 – 17 år 913 914 807 736 

18 - 49 år 1 705 1 622 1 576 1158 

50 – 66 år 1 132 1 116 993 845 

67 – 79 år 689 744 726 738 

80 – 89 år 186 219 373 392 

90 år og eldre 56 46 63 124 
Kilde SSB «Framskrevet folkemengde 1. januar, etter region, alder, tid og statistikkvariabel» 

Kvalitetssikring med refusjon for ressurskrevende brukere har hatt et stort fokus i 2016 og 2017, og 

har tydeligere synliggjort kommunens særskilte innsats for denne brukergruppen og gitt betydelig 

økte refusjoner. En ser rom for ytterligere økning av refusjoner i 2018 med forutsetning av behovet 

for særlig ressurskrevende brukere opprettholdes og at innslagspunktet for refusjon av utgifter ikke 

økes.  

Registrerte personer med psykisk utviklingshemming bosatt i kommune er med på å danne grunnlag 

for utregning av rammetilskudd i statsbudsjettet, de siste årene har det vært en gradvis nedgang av 

antallet noe som vil gi seg utslag på rammetilskuddet i kommunen. Samhandlingsområdet vil søke å 

sikre optimalisering av de frie inntektene knyttet til ordningen, bidra til at alle innbyggere med 

psykisk utviklingshemming får tilbud om de tjenestene de har behov for. 

Arbeidet med heltidskultur forsterkes videre inn i 2018, arbeidet gjennomføres med bred involvering 

og medvirkning av ansatte, tillitsvalgte, verneombud og ledere. Arbeidet er langsiktig og det er stort 

fokus på å etablere en bred forståelse av de gode effektene av en heltidskultur i Saltdal kommune. 

Arbeidsgiver vil oppnå bedre effektivitet gjennom bedre læringsmiljø, mer involverte medarbeidere, 

bedre omdømme, attraktiv arbeidsgiver og mer tid til ledelse. En vil oppnå et bedre arbeidsmiljø 

gjennom bedre lønns- og arbeidsvilkår, bedre balanse mellom arbeid og familie og økt trivsel og 

lavere sykefravær. Brukerne vil få bedre tjenester da en oppnår mer forutsigbarhet og kontinuitet, 

tjenestene er tilpasset egen døgnrytme og en vil oppleve økt sikkerhet. En tar sikte på å få testet ut 

de første ordningene i virksomhetsområde omsorg i første halvdel av 2018. 

Samhandlingsområdet har som mål og ferdigstille helse-, omsorg- og sosialplan 2018-2028, et viktig 

styringsdokument som har til formål å gi retning for helse, omsorg og sosialtjenesten arbeid og 

prioriteringer. Samfunnskostnadene ved å oppfylle individuelle rettigheter truer den økonomiske 

bærekraften innenfor samhandlingsområdet, en må endre den faglige tilnærmingen til 

tjenestemottakerne, den fysiske strukturen og øke samhandlingen internt og eksternt for å løse 

fremtidens utfordringer. Planen blir et godt styringsdokument for politikere og administrasjon.  

Samhandlingsområdet skal legge frem en anbefalt skisse for hva Saltdal helsehus skal inneholde og 

hvordan helse- og omsorgstjenestene som Helsehuset omfatter skal utføres. Dette arbeidet skal gi et 

grunnlag for forprosjekteringsfasen for et nytt Helsehus. Det er naturlig å se dette arbeidet i 

sammenheng med de strategiske retningene Helse-, omsorg- og sosialplan gir. Anbefalingen skal 

legges frem politisk 2. kvartal 2018. 

Samhandlingsområdet vil i 2018 ha et sterkt fokus på å videreutvikle HMS arbeidet der trivsel og godt 

arbeidsmiljø skal stå i fokus. Ledere skal sørge for å ha på plass systematiske tiltak som skal sikre at 



- 27 - 
 

avdelingene planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i helse-, 

miljø- og sikkerhetslovgivningen og er i tråd med kommunens retningslinjer i HMS arbeid. En skal 

styrke arbeidet med å systematisere HMS gruppens arbeid for at ansatte føler seg involvert og har en 

reel medbestemmelse. Et godt, trygt inkluderende arbeidsmiljø gir samhandlingsområdet bedre 

forutsetninger for å senke sykefraværet og for at arbeidstakere skal bli sett å bruke sine sterke sider i 

jobben.  

 

4.3.1 Stab helse og omsorg 

 

Stab inneholder virksomhetsleder Helse og folkehelsekoordinator. Folkehelsekoordinator har 50% 

stilling og er i hovedsak finansiert av eksterne tilskudd med egenandel fra kommunen. 

Folkehelseperspektivet er kommunens 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, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller 

indirekte påvirker helsen. Folkehelsekoordinator ivaretar det viktige samfunnsoppdraget som 

kommunen har for å fremme folkehelse i hele kommunen. Det jobbes helhetlig og systematisk mot 

sosiale ulikheter i Saltdalsamfunnet noe som igjen kan gi økonomiske gevinster med at færre trenger 

offentlig tjenester og flere kommer ut i arbeidslivet. 

4.3.2 Helse 

 

 

Konsekvensjustert budsjett viser en økning på 1,1 mill. Helse og Omsorg har jobbet med å 

konkretisere nye tiltak for nedtrekk i henhold til forpliktende plan. De aktuelle tiltakene for 

virksomhetsområdet Helse vises under punktet reduserte aktiviteter ovenfor. Tiltakene består i 

hovedsak av nedbemanning, men også noe økte inntekter. Det er også lagt inn redusert aktivitet for 

området i forbindelse med redusert aktivitet på asylmottak og bosetting av flyktninger.  

Det er en nedgang på antall som mottar et tjenestetilbud ved Knaggen, dette må sees i sammenheng 

med færre og en aldrende gruppe psykisk utviklingshemmede i kommunen. Virksomheten skal ha en 

kritisk gjennomgang av hele tjenestetilbudet ved avdelingen, definere hovedoppgavene og 

Stab helse og omsorg 2018 2019 2020 2021 
Budsjettramme 2017 1 728 000             1 728 000             1 728 000             1 728 000             

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 45 000                  45 000                  45 000                  45 000                  

SUM FORDELT TIL DRIFT FRA SKJEMA 1B 1 773 000        1 773 000        1 773 000        1 773 000        

Helse 2018 2019 2020 2021 
Budsjettramme 2017 40 451 000           40 451 000           40 451 000           40 451 000           

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 1 186 000             1 186 000             1 186 000             1 186 000             

Fondsmidler forebyggende innsatstjeneste 800 000                800 000                800 000                800 000                

REDUSERT AKTIVITET

Nedbemanning Helsestasjonen -264 000               -264 000               -264 000               -264 000               

Nedbemanning Knaggen I -208 000               -208 000               -208 000               -208 000               

Reduksjon innkjøp Knaggen -50 000                 -50 000                 -50 000                 -50 000                 

Interkommunalt legevaksamarbeid - besparelse -1 477 000            -1 477 000            -1 477 000            -1 477 000            

Nebemanning Knaggen II -1 078 000            -1 078 000            -1 078 000            -1 078 000            

Øke leieinntekter Fysio/Ergo -15 000                 -15 000                 -15 000                 -15 000                 

Redusert aktivitet pga red vertskommnetilskudd og int.tilskudd -432 000               -432 000               -432 000               -432 000               

SUM FORDELT TIL DRIFT FRA SKJEMA 1B 38 913 000      38 913 000      38 913 000      38 913 000      
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tildelingskritereien for tjenesten. Arbeidet er påstartet høsten 2017 gjennom den pågående 

prosessen på kostnadsreduserende tiltak, en har allerede fått effekt med reduserte lønnskostnader. 

Dette arbeider fortsetter inn 2018 da avdelingen skal redusere driften med 20 %. Prosjekt Sammen 

er nå organisert som en del av avdelingen, ordningen fungerer godt. 

Forebyggende arbeid skal være i fokus for barnevernet og Helsestasjonen i 2018, vi skal satse på 

tiltak for å trygge barn og unges oppvekst i Saltdal kommune. Dette ved å øke kompetansen for de 

ansatte i ulike lavterskeltilbud til barn, familier og ungdom. Innsatstjenesten er med i dette arbeidet 

og vil videreutvikle sin forebyggende aktivitet i kommende år. Målgruppen deres vil være litt eldre 

ungdommer og unge voksne.  

Ergo og fysioterapeutene er viktige aktivitører i det forebyggende arbeidet. Det er etablert 

samhandlingsarenaer med Helsestasjonen med den hensikt å komme tidlig inn i barnefamilier som 

har behov. Videre skal de forsterke samarbeidet de med ulike aktører i kommune som 

hjemmetjenesten, institusjon og rehabiliteringen som et ledd i at de eldre skal kunne bo hjemme så 

lenge som mulig. Dette fokuset skal forsterkes i 2018 og samhandlingen bør forsterkes når det blir 

økonomisk handlingsrom. Selv om en ikke har økonomisk handlingsrom for å utvide arbeidet med 

organisert hverdagsrehabilitering eller helseforebyggende team i 2018, er denne samhandlingen 

viktig for en helhetlig innsats i Saltdal kommune. 

Som et ledd i å kartlegge og forsterke tidlig innsats vil en omdisponere noe av ressursene i 

helsefremmende team til målrettet nå ut til alle personer i kommunen over 75 år. Et gratis frivillig 

tilbud til alle personer som ikke mottar tjenester i fra kommunen i dag. Hensikten er bla å kartlegge 

om boligen er godt tilrettelagt, hva som fremmer den enkeltes helse og deltakelse i lokalmiljøet og 

fremheve den enkeltes ressurser og muligheter til å leve så lenge som mulig i egen bolig. Kontakten 

kan bidra til å sette den enkelte i kontakt med andre ressurspersoner i kommunen etter behov. 

Helsestasjon for ungdom har vært et prosjekt på et godt besøkt lavterskeltilbud som har vært 

finansiert med kr 250 000 gjennom prosjektmidler fra Helsedirektoratet i 2017. Tilbudet skal være et 

supplement til og ikke komme i stedet for skolehelsetjenesten og tilbudet skal være gratis. Alle 

kommuner skal ha et helsestasjonstilbud for ungdom opp til 20 år, jf. Forskrift om helsestasjons- og 

skolehelsetj. § 2-1. En ser ikke med de økonomiske utfordringene kommunen har at en får prioritert 

fortsatt drift og en avvikler tilbudet fra 2018.  

Forarbeidet med å etablere et interkommunalt legevaktsamarbeid med Fauske kommune og Sørfold 

kommune er nå inne i siste fase. Forslag til samarbeidsavtale ble lagt frem til politisk behandling 

høsten 2017 og en legger opp til at samarbeidet trer i kraft før de nye kravene i akuttforskriften gjør 

seg gjeldene fra 01.05.17. 

Stillingen som kommunepsykolog er finansiert med tilskuddsordning fra Fylkesmannen i Nordland, 

etableringen er et samarbeid med RIBO. Stillingen er 100 %, og ressursene er likt fordelt mellom 

kommunen og RIBO. Kommunepsykologen starter opp i stillingen desember 2017. 

Kommunepsykologen er kommunens rådgivende psykolog, og er også en del av kommunens 

forebyggende helsetjeneste. I oppstarten skal psykologen ha et stort fokus på forebyggende arbeid 

ved å primært jobbe med kvalitetssikring av Saltdal kommunes psykososiale tilbud for barn, ungdom 

og familier. Et av hovedmålene er å tilføre økt psykologisk kompetanse til kommunen og ansatte. 

Stillingen plasseres i virksomhetslederes stab. 
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Helsesenteret har over tid hatt sterkt fokus på å forbedre tilbudet til pasientene, noe som forsterkes 

inn i 2018. Videreutvikle kontakten og dialogen med pasientene gjennom elektroniske løsninger, på 

telefon og ved personlig oppmøte. Helsesenteret skal gjennomføre en brukerundersøkelser der 

resultatene av undersøkelsen skal brukes i kvalitetsarbeidet for å fremme brukeropplevelsen av 

tilbudet ved Helsesenteret. Det er en ressursutfordring å håndtere timebestillinger og 

publikumskontakt ved Helsesenteret, en har gjort organisatoriske justeringer for å møte 

etterspørselen men en ser at dette ikke er tilstrekkelig. En har ikke funnet rom i budsjettet for en 

ressursøkning.   

En ønsker å forsterke samarbeidet mellom Knaggen, prosjekt sammen, Tildelingskontoret og Vev-al-

plast gjennom et internt nettverkssamarbeid. En ser forbedringsmuligheter på tilrettelegging av 

aktivitetstilbud og arbeidstilbud, en kunne kartlagt bedre behovet den enkelte bruker har og 

gjennom et mer fleksibelt samarbeid kunne forbedre tilbudet til den enkelte.   

Barnevernet har hatt store utfordringer i 2017, ansatte er tidvis under et stort press og stor 

saksmengde. En har oppnådd å levert på frister og levert god kvalitet. En forventer at 2018 blir vel så 

utfordrende og en vil være særlig oppmerksom på i 2018 om tjenesten klarer å opprettholde 

tidsfrister og kvalitet på tjenesten. Hovedmålet er tidlig inn slik at familiene kan få intensiv hjelp til å 

klare seg selv. Et samarbeid med andre aktører både internt og eksternt er viktig for at vi skal lykkes 

og en vil fortsette arbeidet med å ha gode samarbeidsarena med andre aktører. 

I tillegg til Helse, omsorg og sosialplan vil Rusplanen bli sendt til politisk behandling i starten av 2018 

mens Habilitering og rehabiliteringsplanen vil komme på våren 2018.  

4.3.3  NAV 

 

Konsekvensjustert budsjett viser en nedgang på 0,73 mill. Dette skyldes i hovedsak en justering av 

budsjettposten for bidrag/sosialhjelp. Lav arbeidsledighet har over tid medvirket til lavere 

utbetalinger. Videre har det blitt gjort oppjustering av tilsvarende post på Flyktningtjenesten som har 

hatt høyere utbetalinger enn budsjett over tid. Nav har også refusjon gjennom statstilskudd som går 

til å dekke lønnskostnader.  

I Norge øker utgiftene til økonomisk sosialhjelp. På tross av dette kan NAV Saltdal vise til positive tall 

de siste 4 årene. Det er vanskelig å peke på nøyaktig hvorfor det er slik, men Nordland fylke går godt 

og har lav ledighet, samt at «Prosjekt sammen» har nok vært en bidragsyter for lave tall. Videre er 

fokuset å tenke arbeid først. Vi skal ha god kontakt med bedrifter og dette gjør sitt til at vi får 

rekrutteringsoppdrag og folk inn i arbeidstrening m.m. 

I virksomhetsplanen for 2017 har NAV tre fokusområder. Det første er flere i arbeid og økt 

inkludering. Aktivitetsplikten på kommunale og statlige ytelser håndheves strengt og det er 

avgjørende med god kontakt med arbeidslivet for å øke inkludering. Det andre er bedre 

brukermøter. Avtalte timer der både bruker og veileder er godt forberedt. Brukerne skal veivises til 

dit de finner best informasjon om sin situasjon. Vi skal også jobbe for å gjøre oss mer tilgjengelige for 

Nav 2018 2019 2020 2020 
Budsjettramme 2017 11 404 000           11 404 000           11 404 000           11 404 000           

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT -730 000               -730 000               -730 000               -730 000               

Andre generelle statstilskudd 300 000                300 000                300 000                300 000                

SUM FORDELT TIL DRIFT FRA SKJEMA 1B 10 974 000      10 974 000      10 974 000      10 974 000      
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søknad om sosialhjelp gjennom digitalisering. Det tredje området er økt kompetanse, bedre ledelse 

og mer kunnskapsbasert utvikling.  

NAV er i stadig endring med tanke på dreining av lokalkontorets oppdrag. I tillegg skjer det en 

spesialisering som gjør at lokalkontorene får stadig mer spisset oppdrag. Vårt fokusområde skal være 

på mennesker som trenger oss mest og at digitale løsninger skal foretrekkes. Vi skal drive 

oppfølgingsarbeid og ikke i like stor grad forvaltning. Det kommer regelendringer på lovverk som gjør 

at kravene og tiden på f.eks. Arbeidsavklaringspenger skjerpes noe, som igjen stiller større krav til 

veilederne i NAV-kontoret. Regelendringene kan få betydning med økte sosialhjelpsutebetalinger, 

men er vanskelig å forutsi. Det er ikke avsatt midler til dette i budsjettet. 

4.3.3 Omsorg  

 

Konsekvensjustert budsjett viser en økning på 2,9 millioner. Helse og Omsorg har jobbet med å 

konkretisere nye tiltak for nedtrekk i henhold til forpliktende plan. De aktuelle tiltakene for 

virksomhetsområdet Omsorg vises under punktet reduserte aktiviteter ovenfor. Tiltakene består i 

hovedsak av nedbemanning, men også økte inntekter gjennom økt refusjon til ressurskrevende 

brukere. Det er også lagt inn redusert aktivitet for området i forbindelse med redusert aktivitet på 

asylmottak og bosetting av flyktninger.  

I prosessen med kostnadsreduserende tiltak har samhandlingsområdet definert bemanningsnedtrekk 

ved en rekke avdelinger, i sykehjem, ulike bomiljø og i hjemmebaserte tjenester. En har lagt til grunn 

en prosess med bred involvering og medbestemmelse av ledere og HMS grupper for å definere 

potensialet for reduksjon. Flere av tiltakene er allerede gjennomført i 2017. Flere av tiltakene vil gi 

store konsekvenser som redusert tjenestekvalitet og avslutning av tjenester. Redusert kvalitet og kutt 

i tjenester er helt nødvendige grep for å nå kravet til reduksjoner i et kortsiktig perspektiv. Noen av 

forslagene har stor innvirkning på tjenestemottakernes tilbud som kan oppleves vanskelig og 

krevende og noen forslag vil ha stor innvirkning på arbeidshverdagen til mange ansatte som igjen kan 

gå utover arbeidsmiljøet blant medarbeiderne. Virksomhetsområdet har i denne prosessen en viktig 

oppgave å bevare det faglige fokuset på den tjenesten som skal gis til brukere og pasienter. Å 

kontinuerlig fokusere på innsparingstiltak er krevende. Dette påvirker handlingsrommet for 

fagutvikling samt kreativitet knyttet til innovasjon og utvikling. 

Omsorg 2018 2019 2021 2021 
Budsjettramme 2017 136 696 000        136 696 000        136 696 000        136 696 000        

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2 931 000             2 931 000             2 931 000             2 931 000             

REDUSERT AKTIVITET

Nebemanning Fløyveien 12 -572 000               -572 000               -572 000               -572 000               

Nedbemmaning Fløyveien 15/51 -299 000               -299 000               -299 000               -299 000               

Nebemanning Fløyvien 16 -187 000               -187 000               -187 000               -187 000               

Nedbemmaning Fløyveien 20 -110 000               -110 000               -110 000               -110 000               

Nebbemanning Fløyveien 26 -114 000               -114 000               -114 000               -114 000               

Nebemanning Hjemmetjenesten -160 000               -160 000               -160 000               -160 000               

Nebemanning nattevakt Saltnes -527 000               -527 000               -527 000               -527 000               

Nebemanning sykehjemmet I - stenge rom -572 000               -572 000               -572 000               -572 000               

Nebemanning sykehjemmet II - stenge rom -560 000               -560 000               -560 000               -560 000               

Nedbemanning Hjemmetejenesten II -296 000               -296 000               -296 000               -296 000               

Økt refusjon ressurskrevende brukere -2 671 000            -2 671 000            -2 671 000            -2 671 000            

SUM FORDELT TIL DRIFT FRA SKJEMA 1B 133 559 000    133 559 000    133 559 000    133 559 000    



- 31 - 
 

Tildelingskontoret har en viktig oppgave for hele samhandlingsområdet, alle søknader mottas og 

saksbehandles på kontoret. Kontoret har også en viktig oppgave med å være et bindeledd mellom 

helseforetaket og kommunen i forbindelse med samhandlingsreformen og utskrivningsklare 

pasienter. Det kreves betydelig juridisk kompetanse i tillegg til saksbehandlerkompetanse. En erfarer 

at kontoret har en stor arbeidsmengde med flere komplekse saker, en trenger større ressurser til å 

sikre kvalitativ god saksbehandling. En foreslå derfor en intern omprioritering på en 100 % stilling i 

administrasjon HO som overføres til Tildelingskontoret, som da går fra to årsverk til tre årsverk. 

Kontoret har i dag ingen lederfunksjon noe som gir en for svak oppfølging av faglig utvikling og 

ledelse, kontoret innehar en særskilt oppgave med et spisset fagfelt som krever nært lederskap, en 

vurderer derfor at en omgjør en av stillingene fra saksbehandler til avdelingsleder.   

Koordinerende enhet som har et overordnet ansvar for koordinering av habilitering og rehabilitering i 

kommunen er en lovpålagt oppgave, i dag er denne oppgaven spredt på flere personer i tjenesten, 

den organiseringen oppleves lite fremmende for samhandling og kommunen fylle ikke lovkravene til 

de sentrale oppgavene som ligger til oppgaven. En ser derfor det naturlig at denne oppgaven legges 

til Tildelingskontoret noe som er en vanlig organisering i andre kommuner men det vil kreve 

ressurstilgang. Det er ikke rom i budsjettet for å tilføre tildelingskontoret ressurser for denne 

oppgaven, men kontoret får i oppgave med å forberede etableringen av koordinerende enhet inntil 

handlingsrommet gir rom for dette. 

Hjemmetjenesten og institusjon skal gjennomføre brukerundersøkelse i 2018, videre skal det 

gjennomføres jevnlig hvert 2. år som en del av kvalitetsarbeidet til tjenesten. En ønsker å få frem 

brukernes synspunkter på tjenesten de mottar, slik at kommunen kan benytte seg av erfaringen for å 

forbedre tjenesten.  

Det er en nedgang av personer med psykisk utviklingshemming som har behov for tjenester i 

omsorgsboliger, denne trenden vil fortsette i årene som kommer. Med bakgrunn i dette vil det bli et 

viktig fokus å vurdere ressursutnyttelsen i de ulike bomiljøene. Dette må sees i sammenheng med 

det økte behovet en ser for omsorgsboliger for eldre og en vil vurdere mulighetsbildet for å avvikle 

drift ved bomiljø for å redusere kostnader. 

Velferdsteknologi vil i 2018 gå inn i en ny og spennende fase, en vil fortsette prosjektet etter at 

leverandør er valgt med å kartlegge behov, få på plass nødvendige investeringer og få en god 

innføringsperiode der en i første omgang skal få på plass: 

- Digital plattform for velferdsteknologi 

- Elektronisk dørlås for hjemmeboende 

- Elektroniske medisindispenser for hjemmeboende 

- Digitalisering av trygghetsalarmer 

- Velferdsteknologisk signalsystem på Saltdal sykehjem 
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4.4 Tekniske tjenester 

 

Samhandlingsområdet Tekniske tjenester inkludert Servicetorget og IKT har som sin hovedoppgave å 

levere gode tjenester til kommunens innbyggere og til alle virksomhetsområder. Vi skal være en 

viktig utviklingsaktør i Saltdal kommune og legge til rette for innovative prosesser. Vi skal også utøve 

god og effektiv saksbehandling og være en viktig leverandør av saker til politisk behandling.  

Virksomhetsområdet Byggforvaltning har fått på plass noen energibesparende tiltak i 2017 som 

andre virksomheter i kommunen nytter godt av. På dette feltet er det mer å hente, med det kreves 

investering for å hente ut energibesparende gevinst. Budsjettet for 2018 gir ikke handlingsrom for 

store energibesparende tiltak.  

Det er utfordrende å levere tjenester innenfor budsjetter. Det er betydelige vedlikeholdsutfordringer 

innenfor kommunale bygg, veier og veilys, bruer og IKT. Mange planlagte og ønskelige prioriteringer 

må vike på grunn av pålegg fra tilsyn og driftskritiske situasjoner som oppstår. Dette har sin årsak i at 

vedlikeholdet over år har vært lavt prioritert. Vi ser at 2018 kan by på betydelige utfordringer en det 

vi har sett i tidligere år. Det vil i 2018 komme driftskritiske utfordringer som blir økonomisk 

vanskelige å håndtere. I økonomiplanen er det derfor lagt inn en fordobling av budsjett på 

vedlikehold av bygg i planperioden. Det er budsjettert en øknig på 877 000,- fra 2019, og videre en 

økning med 1 mill for 2020 og 2021.   

Planarbeidet i samhandlingsområdet er godt i gang. Det arbeides med kommuneplanens 

samfunnsdel og oppstart av arealplan høsten 2017. Det gjøres en oppstart og revidering av planer for 

motorferdsel i utmark og vassdrag, og virksomhetene reviderer sine virksomhetsplaner. 

Det er etablert et samarbeid med RKK Salten og tekniske tjenester i kommunene: Fauske, Sørfold, 

Gildeskål, Meløy, Steigen og Saltdal der målet er å kartlegge behovet for kompetanseheving på en 

rekke fagområder innenfor teknisk sektor. 

Overtakelse av Trollskogen barnehage medfører også økt bemanning og aktivitet for Tekniske 

tjenester. 

Rognan Industrikai skal utvides i 2018 for å dekke næringslivets behov. Utbyggingen finansieres 

gjennom låneopptak og eksterne tilskudd. Det inngås langtids leiekontrakt med Nexans Norway AS 

som dekker inn en vesentlig  del av kostnadene knyttet til låneopptak. Videre skal det i 2018 bygges 

ny gang/sykkelvei langs Høgbakkveien ved Rønningen. Saltdal kommune har fått fylkeskommunale 

trafikksiskkerhetsmidler til gjennomføring av tiltaket. 

4.4.1 Servicetorg og IKT 

 

Tekniske tjenester 2017 2018 2019 2020 2021 
Servicetorg og IKT 5 217 000         5 338 000             5 338 000             5 338 000             5 338 000             

Byggforvaltning 18 783 000       20 151 000           21 028 000           21 151 000           21 151 000           

Teknisk drift 8 172 000         8 035 000             8 035 000             8 035 000             8 035 000             

Plan og utvikling 8 951 000         7 314 000             6 267 000             6 267 000             6 267 000             

SUM FORDELT TIL DRIFT FRA SKJEMA 1B 41 123 000   40 838 000      40 668 000      40 791 000      40 791 000      

Servicetorg og IKT 2019 2020 2021 2021 
Budsjettramme 2017 5 217 000             5 217 000             5 217 000             5 217 000             

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 121 000                121 000                121 000                121 000                

SUM FORDELT TIL DRIFT FRA SKJEMA 1B 5 338 000        5 338 000        5 338 000        5 338 000        
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Konsekvensjustert budsjett viser en økning på kr. 121 000. Det er ikke ført inn nye tiltak i budsjettet 

og vi viderefører aktivitetsnivået fra 2017 til 2018. I løpet av 2017 har vi implementert 2 store 

fagsystemer som har gitt uforutsette kostander inneværende år. Vi legger opp til en nøktern drift og 

har ikke planlagt noe investeringer. Vi mener at tiltakene vi utførte i 2016 og 2017, skal gi oss en 

normal drift, forhåpentlig vis uten noen tunge utfordringer for 2018.  

Servicetorget er «døren inn» til Saltdal kommune hvor man server kommunens innbygger ut i fra 

hvilke behov de har. Servicetorget er en viktig informasjonskanal internt i organisasjonen og til 

samarbeidspartnere. Det er et mangfold av arbeidsoppgaver som skal utføres, og de har et 

overordnet ansvar for post inn/ut og kommunens elektroniske dokument og arkivsystem. De ansatte 

ved Servicetorget besitter stor kompetanse på sitt felt. Servicetorget yter også veiledning/opplæring i 

saksbehandlersystemet Elements.  

Det er vedtatt i kommunestyret sak nr. 50/17 at kommunen skal fastsette gebyr på gravemelding. 

Gebyr på gravemeldinger er et tiltak som ligger inne i forpliktende plan. Dette oppdraget ligger til 

Servicetorget og blir iverksatt så snart det praktisk lar seg gjøre. Inntektene på gravegebyr tilfaller 

Servicetorget. 

Kommunens IKT avdelig består av 1 ansatt + lærling. Det er en liten avdeling med krevende oppgaver 

og stort ansvar. For å opprettholde en forsvarlig drift er IKT avdelingen helt avhengig av å kjøpe 

tjenester fra eksterne samerbeidspartnere. I 2017 har vi implementert flere nye fagsystemer som har 

ført til betydelig merarbeid og kostnader for IKT avdelingen. I 2017 har vi fått utbedret mange tiltak 

som var av driftskritisk karakter. Prognosene for 2018 ser ut til at driftsnivået nærmer seg en 

normalsituasjon. Likevel ser vi at kostnadsbildet på de ulike tjenestene øker i takt med at nye 

systemer, flere lisenser mv. Vi er i startgropen med å implementere en plattform for 

velferdsteknologi, per nå har vi ikke oversikt over hvor mye ressurser denne teknologien belaster IKT. 

Det er derfor viktig at vi er med når velferdsteknologi platformen går over i en prosjekterende fase. 

Fremtidens teknologiske løsninger møter oss med stor intensitet og det er krevende å fange opp og 

følge utviklingen. Kommunen står ovenfor nye personvernregler, General Data Protection Reglation  

(GDPR). Dette vil bidra til betydelige endringer i hvordan vi som arbeidsgiver håndterer persondata. 

Disse relgene vil tre i kraft 25. mai 2018 og vil medføre et betydelig arbeid for IKT området men ikke 

minst i Saltdal kommune som orgaisasjon. Hvor mye ressurser som skal brukes til dette arbeidet er 

per tiden uklart. 

4.4.2 Byggforvaltning 

 

Konsekvensjustert budsjett viser en økning på 1,3 mill. Dette skyldes hovedsakelig økt bemanning i 

forbindelse med overtakelse av Trollskogen barnehage den 01.01.2018. Videre er det lagt inn økt 

aktivitet fra og med 2019 på opptrapping av vedlikehold. Etterslepet er stort, og dette tiltaket er 

derfor prioritert. 

Byggforvaltning 2018 2019 2020 2021 
Budsjettramme 2017 18 783 000           18 783 000           18 783 000           18 783 000           

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 1 368 000             1 368 000             1 368 000             1 368 000             

ØKT AKTIVITET

Opptrappingsplan vedlikehold -                         877 000                1 000 000             1 000 000             

SUM FORDELT TIL DRIFT FRA SKJEMA 1B 20 151 000      21 028 000      21 151 000      21 151 000      
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Virksomhetsområdet har som mål å drifte Saltdal kommunes bygninger i henhold til vedtatte 

«Strategisk plan for Saltdal kommunes bygningsforvaltning».  Planen bygger på kriteriene for god 

eiendomsforvaltning oppstilt i NOU 2004:22. 

Med utgangspunkt i vedtatte strategiske plan framstår det 2 store områder for å redusere 

driftskostnadene. Det første er arealeffektivisering. Arealene er den største utgiftsposten i 

driftsøkonomisk sammenheng. Reduksjon av areal vil bidra til å ta ned en del driftsutgifter. For 

kommunen utgjør disse ca. kr. 650 – 950,- pr/kvm eks kapitalkostnadene. Det andre området er 

energireduksjon – energiforbedrende tiltak eller nyinvesteringer for å redusere energiforbruket. 

Potensialet for vår kommune er estimert av Enova til å være ca. 2,5 Gwh pr. år. Det er i dag 26 

forskjellige tiltak som er pre-kvalifisert og vil utløse tilskudd til kommunene ved investeringer. 

Energireduksjon er hele tiden et fokus for våre måter å drifte bygningene på. 

 

Det er stor slitasje på flere av byggene. I 2017 er det foretatt flere nød reparasjoner på både 

varmestyring, ventilasjon, avløp, varmtvann og elektrisitet. Revisjonen har også påpekt at mye av 

utelatt vedlikehold (eks. elektriskavvik), ikke kan finansieres over investeringsbudsjettet men må 

belastes driftsbudsjettet. Dette er derfor tatt ut av investeringsplanen. Offentlige pålegg vedrørende 

el-avvik er estimert til å utgjøre ca. 5 mill. I løpet av planperioden er det lagt inn en fordobling av 

budsjettet for vedlikehold for Byggforvaltning med en økning fra 2019 og ut perioden.  

Flere av investeringstiltakene som er satt opp er i henhold til tidligere kommunale vedtak. Det er lagt 

inn flere energisparende tiltak for å imøtekomme Universell utforming, brannsikringstiltak, osv. 

På sikt er det ønskelig å øke bemanningen på administrasjon innenfor byggforvaltning. Dette fordi 

arbeidsmengden øker dramatisk med de offentlige pålegg. Når tiltaket overskrider kr. 150 000,- 

innen elektriske arbeider, må disse ut på minianbud. Det er forskjellige grenseverdier for de 

forskjellige fagområdene og varierer fra kr. 50 000,- til kr. 200 000,-. Det er ikke avsatt midler til leie 

av konsulenttjenester/RIE eller lignende. Derfor må virksomhetsleder utforme disse 

anbudsdokumentene og gjennomføre konkurransene. Arbeidet er svært tidskrevende.    

Regnskap for 2017 viser et sterk merforbruk på vedlikeholdsposten. Dette skyldes i hovedsak 

uforutsette avvik som måtte lukkes umiddelbart. Når bygg og installasjoner driftes langt utover 

beregnet levetid, medfører det ofte akutte situasjoner ved materialsvikt eller funksjonssvikt. Slik 

driftsstans medfører svært ofte til store kostnader på vedlikehold. Noe som kunne vært unngått 

dersom vedlikeholdet hadde vært planmessig og bygd på produktenes/installasjonens levetid. 

I tillegg er det offentlige pålegg som overskrider den tildelte vedlikeholdsrammen. Fristen for lukking 

av flere offentlige pålegg er forskjøvet ut til 2018 av forskjellig årsak. For 3 av tilfellene er det krav til 

vedlikeholdsplan som må utarbeides.  

De betydelige endringene siste årene for renholderne, framtvinger behovet for renholdsplan. Slik 

Saltdal kommune drifter i dag, er ikke dette lovlig i henhold til AML. Det skal foreligge renholdsplan 

for kommunen. Det er derfor vurdert som driftstiltak for neste og kommende år. Saltdal kommune 

bør over på en digitalisering av renholdet.  
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4.4.3 Teknisk drift 

 

Konsekvensjustert budsjett viser en økning på 0,9 mill utenfor selvkostområdet. Samlet for hele 

virksomheten er det imidlertid en reduksjon på ca 0,5 mill. Årsaken til endringen er interne 

fordelinger sett opp mot samhandlingsområde 8. De samlede gebyrinntektene ventes å gå noe ned. 

Det vises til egen sak om gebyrinntekter.   

Målsetningen for teknisk drift er til enhver tid å yte best mulig service og tjenester til Saltdals 

innbyggere innenfor virksomhetsområdets økonomiske rammer. Teknisk drift skal planlegge, bygge, 

overvåke og drifte all kommunal infrastruktur i Saltdal kommune på en god og kostnadseffektiv 

måte. Virksomheten har ansvar for idrettsanlegg, sentrum, friluftsliv, parker, vannverk, 

vannforsyning, avløpsanlegg, avløpsledninger, slaminnsamling, kaier, sommervedlikehold veger, 

gang/ sykkelveger, vintervedlikehold, brøyting av veger, gatelys, og rassikring.  

Teknisk drifts utfordringer er i første omgang at vedlikeholdsetterslepet stadig øker. Det blir stadig 

flere veger, områder, vannverk, avløpsanlegg, osv. som blir overført eller tildelt enheten, uten at det 

følger tilstrekkelig personell eller driftsmidler med.    

Vedlikeholdsetterslepet gjelder særlig innen veg, men også innen selvkostområdene vann og avløp. 

Bare innen veg er det stipulert et etterslep på 85 millioner kroner. Det er i tillegg til et stort 

vedlikeholdsetterslep også fremtidige store kostnader forbundet med drift av veger som er rasutsatt 

og har eller skal få etablerte rassikringer. Det foreslås derfor å videreføre årlig investering på 1 Mill kr 

til sikringsarbeider.  

Innen selvkostområdene vann og avløp er det mye gammelt og et stort vedlikeholdsetterslep. Dette 

gjelder spesielt for store deler av Rognan sentrumsområde som må renoveres og fornyes. Fornying 

av ledningsnett i sentrum forventes å bli veldig kostbart.  

Kartsystemet og ledningskartverk må fortsatt arbeides med, slik at man kan få databaser som til 

enhver tid er oppdatert. 

Det er store kostnader til vedlikehold av bruer som kommunen har ansvaret for. Bruene i Skaiti og 

Innlandsbrua i Junkerdal er i så dårlig forfatning at de er anbefalt bygd nye og ikke reparert. Hvis 

bruene ikke blir reparert eller erstattet med nye bruer, anbefaler inspeksjonsrapport 2017 disse 

stengt. Vurdering av bruene vil bli fremmet som egen sak. 

Gatelys har et stort vedlikeholdsetterslep og løpende pålegg fra el-tilsyn som krever øyeblikkelige 

reparasjoner utgjør også en betydelig utbedringskostnad. Det må vurderes om "kommunale" gatelys 

som står langs andre veger enn kommunale, fortsatt skal driftes av kommunen.  

Teknisk drift 2018 2019 2020 2021 
Budsjettramme 2017 9 834 000             9 834 000             9 834 000             9 834 000             

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT -507 000               -507 000               -507 000               -507 000               

Til fordeling drift -1 292 000            -1 292 000            -1 292 000            -1 292 000            

SUM FORDELT TIL DRIFT FRA SKJEMA 1B 8 035 000        8 035 000        8 035 000        8 035 000        



- 36 - 
 

4.4.4  Plan og utvikling 

 

Konsekvensjusert budsjett viser en reduksjon på 0,59 mill. Reduksjonen er en konsekvens av at 

utgifter i forbindelse med utviklingsprosjetket av Slipen Scene tidligere var budsjettert over drift hos 

Plan og utvikling er endret. Dette beløpet var i budsjett 2017 på 1 mill. I budsjett for 2018 er 

kostnader i forbindelse med videre utvikling av Slipen Scene flyttet fra drift til Investeringsbudsjettet. 

Dette gir en budsjettmessig reduksjon i kostnader på 1 mill kroner for budjsettet 2018, og forklarer 

reduksjonen i konsekvensjustert budsjett.  

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 

utviklingsperspektiv. Virksomhetsområdet har over tid merket et økende press med oppgaver som 

skal løses. Det er ofte ikke samsvar mellom de forventninger man opplever 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. Videre blir Plan og Utvikling også involvert og har ansvar for flere andre 

planer som skal rulleres. Interkommunal plan for Skjerstadfjorden er under utarbeidelse og 

ferdigstilles i 2018, og arbeidet med motorferdselsplan vil også bli ferdig samme år. For å 

imøtekomme behovet for tilgjengelige kommunale boligtomter skal det utarbeides en 

områdeplan/reguleringsplan for nye boligområder i Rognanområdet, her er det konkret aktuelt med 

flyplassområdet. 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 i denne perioden.  

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. Det legges ikke 

opp til noen større endringer i budsjettet fra 2017 til 2018. 

Rognan Industrikai skal utvides i 2018 for å dekke næringslivets behov. Utbyggingen finansieres 

gjennom låneopptak og eksterne tilskudd. Det inngås langtids leiekontrakt med Nexans Norway AS 

som dekker inn en vesentlig  del av kostnadene knyttet til låneopptak. Videre skal det i 2018 bygges 

ny gang/sykkelvei langs Høgbakkveien ved Rønningen. Saltdal kommune har fått fylkeskommunale 

trafikksiskkerhetsmidler til gjennomføring av tiltaket. 

Plan og utvikling 2018 2019 2020 2021 
Budsjettramme 2017 8 151 000             8 151 000             8 151 000             8 151 000             

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT -590 000               -590 000               -590 000               -590 000               

ØKT AKTIVITET -                         -                         -                         -                         

Økte inntekter industrikai -1 047 000            -2 094 000            -2 094 000            -2 094 000            

NETTORAMME 6 514 000             5 467 000             5 467 000             5 467 000             

Næringsfond 800 000                800 000                800 000                800 000                

SUM FORDELT TIL DRIFT FRA SKJEMA 1B 7 314 000        6 267 000        6 267 000        6 267 000        
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Oversikt over dokumenter: 
 

- Hoveddokument: Rådmannens forslag til årsbudsjett 2018, økonomiplan 2018-2021 
 

- Vedlegg I: Oppsummert oversikt over driftstiltak. Sortert liste, inneholder: 
o Valgte/anbefalte tiltak i rådmannens forslag 
o Tiltak som ikke valgt i denne budsjettversjonen, dvs de er vurdert men ikke en del av 

rådmannens forslag/anbefaling 
- Vedlegg II: Detaljert oversikt over alle driftstiltak, både valgte og ikke valgte, med utfyllende 

kommentarer 
- Vedlegg III: Oppsummert oversikt over investeringstiltak. Sortert liste, inneholder: 

o Valgte/anbefalte tiltak i rådmannens forslag 
o Tiltak som ikke valgt i denne budsjettversjonen, dvs de er vurdert men ikke en del av 

rådmannens forslag/anbefaling 
- Vedlegg IV: Detaljert oversikt over alle investeringstiltak, både valgte og ikke valgte, med 

utfyllende kommentarer 
- Vedlegg V: Komprimert driftsbudsjett hele kommunen 
- Vedlegg VI: Komprimert driftsbudsjett pr samhandlingsområde 
- Vedlegg VII: Komprimert driftsbudsjett pr virksomhet 
- Vedlegg VIII: Detaljert driftsbudsjett alle ansvar 
- Vedlegg IX: Endringslogg konsekvensjustert budsjett 
- Vedlegg X: Forpliktende plan til inndekking av akkumulert merforbruk 

 


