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1. Rådmannens forord 
 

Saltdal kommune leverer godt på tjenesteproduksjon, noe resultatene fra kommunebarometeret 

viser. Rapporten viser at vi er av de kommunene i regionen og fylket med best tjenestetilbud, særlig 

innenfor tunge områder som pleie og omsorg og skole. Samtidig har vi over flere år hatt en 

bekymringsfull økonomisk utvikling der netto driftsresultat gradvis har svekket seg de siste tre årene. 

I 2012 var netto driftsresultat på 0,6 %, mens det anbefales et resultat på 3,0 % for å ha 

handlingsrom til investeringer, fremtidige pensjonsutgifter og for å bygge opp reserver til å håndtere 

endringer i løpet av året. Som resultat av dette er fondsreservene nær oppbrukt og likviditeten sterkt 

svekket. Med bakgrunn i dette har økonomiplanen en profil der det viktigste er å bygge opp et større 

handlingsrom. Dette er en betydelig utfordring da det samtidig forventes at kommunen skal være i 

stand til å tilby like gode tjenester i årene fremover. For å oppnå målet tas det sikte på både å 

redusere utgifter og øke inntektene.  

Foruten å bygge opp større reserver er det et mål å unngå oppsigelser i planperioden, og der 

nødvendig effektivisering så langt det er mulig skal skje ved hjelp av naturlig avgang. Dette betinger 

sterk vakansestyring og fleksibilitet i organisasjonen. Forslaget til økonomiplan innebærer at 

voksentettheten i skole og barnehage er uendret, så også den faste bemanningen i øvrige lovpålagte 

tjenester. Likevel forutsettes det at noen tjenester må bygges ned, særlig innenfor områder som ikke 

er lovpålagte. Dette er en tendens som viser seg i flere kommuner, der kommunen må spisse sitt 

tilbud mot lovpålagte tilbud. Det foreslås derfor å bygge ned tilbudet på Knaggen Aktivitetssenter, 

men der vi vurderer sterkere samarbeid med andre tilbydere mot målgruppen. Andre aktivitetstilbud 

innenfor omsorg og psykiatri foreslås også avviklet. Innenfor barnehagesektoren foreslås det å 

avvikle tilbud om barnehageplass for mottaksbarn under 4 år, det vil si de som ikke har rett på plass 

etter loven. Innenfor teknisk sektor foreslås det å redusere brannberedskapen, som i dag er utover 

forskriftens krav.  

Målene i økonomiplanperioden oppnås dels ved å redusere utgiftene og dels ved å øke inntektene. 

Stadig flere kommuner øker virkeområdet for utskriving av eiendomsskatt. Saltdal kommune har 

tidligere hatt eiendomsskatt på verk og bruk og sentrumseiendommer og fra budsjettåret 2012 ble 

utskrivningsgrunnlaget endret til å omfatte alle næringseiendommer i kommunen. Rådmannen 

foreslår nå å skrive ut eiendomsskatt for all eiendom i kommunen. Inntektspotensialet er betydelig, 

og kan variere fra 3,0 til 10,5 mill kr avhengig av skattesats. Rådmannen anbefaler derfor innføring av 

eiendomsskatt for all fast eiendom fra 2015 og der taksering gjennomføres i 2014.  

Selv om det må gjennomføres betydelige omstillinger i de neste årene, er vi ikke i mål budsjettmessig 

om målet skal være å ikke disponere premieavviket i drift. Dette betinger en samlet avsetning på 15 

mill kr årlig, mens vi med dette forslaget kan avsette 4,1 mill kr i 2015. Med bakgrunn i dette, og med 

tanke på at omstilling tar tid, foreslås det en rekke vedtakspunkter som skal utredes. Målet med 

vedtakspunktene, ved siden av å finne potensiale for kostnadsreduksjoner, er hovedsakelig å 

identifisere områder der kommunen kan drive smartere og mer tjenlig for kommunens innbyggere. 

Områder som foreslås utredet er arealbruk, åpningstider, skolestruktur, innkjøpssamarbeidet, 

bemanning og vedtak tunge brukere og seniorordning for ansatte. I tillegg fortsetter OU-prosessen 

med å se på kommunenes administrative struktur. Dette skal også kunne gi en 

effektiviseringsgevinst.  
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2. Forutsetninger 
 

Befolkning: Kommunens inntekter bestemmes i stor grad av befolkningstallet og sammensetning av 

aldersgrupper, da dette bestemmer både skatteinngang og rammetilskudd. Saltdal kommune har 

totalt sett en relativt stabil befolkningsutvikling, dog forventes en viss nedgang over tid da andelen 

eldre er relativet høy. Dette er en utvikling som har pågått over lang tid og som vil fortsette. Siste 

telling viser at Saltdal kommune har en befolkning på 4.739 innbyggere noe som likevel er en viss 

vekst i forhold til siste prognose. Mye av dette har sammenheng med asylmottak der beboere på 

mottak som venter på bostedskommune midlertid blir registrert i den kommunen der mottaket 

ligger. Dette gjør at denne gruppen kan svinge betydelig i perioder der bosetting i kommunene ikke 

går i det tempoet som forutsettes fra direktoratet.  

 

For å fremskrive ventet befolkningsutvikling gjør vi en selvstendig vurdering med utgangspunkt i 

Statistisk sentralbyrås anslag for middels vekst. Siste prognose ble publisert i 2012 og revideres ikke 

før 2014. Denne viste et noe mer pessimistisk anslag enn vår prognose, som tar utgangspunkt i 

ferskere tall etter en god tilvekst i 2013. Over en 10-årsperiode ventes likevel en nedgang i middel-

aldersgruppen, men det kan komme en økning i alderen 67-79 år. Isolert sett vil dette gi oss økte 

rammeinntekter, ettersom rammeoverføringene tilpasses i forhold til demografiske utfordringer, 

men dette krever planlegging i forhold til dreining av tjenester og endrede behov i befolkningen..  

Skatt og rammetilskudd: De frie inntektene består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør til 

sammen knapt 70 prosent av kommunesektorens samlede inntekter. Gjennom inntektssystemet 

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

både utjevningshensyn og regionalpolitiske målsetninger. Utgiftsutjevningen skal kompensere for 

ufrivillige etterspørsels- og kostnadsforskjeller 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. Beregning av frie inntekter i planperioden bygger 

på revidert forslag til statsbudsjettet for 2014 fra den nye regjeringen som tiltrådte 16.okt 2013.    

For å beregne ventet skatteinngang tas det utgangspunkt i folketall pr 01.01 og der det forutsetter 

samme skattevekst som gjennomsnittet av tidligere år. Saltdal er en relativt skattesvak kommune og 

ligger på 76,5 % av landsgjennomsnittet. Dette har sammenheng med befolkningssammensetning og 

næringsstruktur.  

alder 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Innbyggere 0-17 år 931 920 903 902 901 900

Innbyggere 18-49 år 1831 1824 1855 1853 1850 1849

Innbyggere 50-66 år 1161 1163 1159 1157 1155 1154

Innbyggere 67-79 år 510 545 567 566 565 564

Innbyggere 80-89 år 201 211 203 202 201 200

Innbyggere 90 år og over 50 50 52 52 52 51

Sum 4684 4713 4739 4732 4724 4718
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De frie inntektene øker med 3,0 % i forhold til 2013. Dette tilsvarer akkurat forventet lønns- og 

prisvekst i statsbudsjettet slik at inntektsutviklingen i en slik sammenheng følger ventet utgiftsvekst. 

Statens prognose forutsetter likevel en pensjonsvekst som tilsvarer lønnsstigning, men denne er for 

Saltdal kommunes vedkommende betydelig høyere. Dette forklarer langt på vei hvorfor utgiftene 

øker mer enn inntektene. I årene fremover må det ventes en gradvis nedgang i fire inntekter, noe 

som dels har sammenheng med befolkningsnedgang. I tillegg til dette skjer det en realnedgang i 

vertskommunetilskuddet (som er et øremerket tilskudd og således ikke inngår i tabellen over frie 

inntekter). Vertskommunetilskuddet for 2014 beregnes til 51,8 mill kr, noe som er tilnærmet likt 

tilskuddet for 2013, men som altså innebærer en realnedgang. Det er viktig å merke seg at 

reduksjonen ikke nødvendigvis følger 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.  

Nedgangen i frie inntekter betyr at kommunen må redusere utgiftsnivået og/eller øke finne nye 

områder å hente inntekter.  

Konsesjonskraft: Saltdal kommune har 19,268 GwH som vi får konsesjonskraftsinntekter fra. 

Gjeldende avtale med Ishavskraft er en forvaltningsavtale som sikrer kommunen en minimumspris 

men der vi likevel kan få en gevinst av flytende pris i spotmarkedet. Avtalen er med andre ord en 

slags krysning mellom fastpris og variabel pris der forvalter har insentiver for å sikre best avkastning 

utover minimumsprisen.   

Dagens avtale går ut i 2013 og vi har startet anbudsprosess om ny forvaltningsavtale, som også vil 

sikre oss en minimumsavkastning. Den siste tidens lave strømpriser innebærer at inntektene ventes å 

gå noe ned og foreløpig prognose tilsier en netto inntekt på like over 3,0 mill kr.  

Eiendomsskatt: Saltdal kommune har tidligere hatt eiendomsskatt på verk og bruk og 

sentrumseiendommer. Fra budsjettåret 2012 ble utskrivningsgrunnlaget endret til å omfatte alle 

næringseiendommer i kommunen. Ny taksering ble gjennomført i februar 2012, og inntektene i 2012 

var på 3,7 mill kr.  

SALTDAL

(år 2014-prisnivå i perioden 2014-2017)

1000 kr 2013 2014 2015 2016 2017

Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 102 679          108 125            108 246          108 040         107 857          

Utgiftsutjevning 21 298            16 474              17 703            18 477           18 697            

Overgangsordninger (INGAR fra 2009) -290                3 358                -                  -                 -                  

Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog) -                  143                   143                 143                143                 

Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd 7 301              7 578                7 554              7 541             7 525              

Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 1 583              1 210                -                  -                 -                  

Endringer tilleggsproposisjonen 2014 (anslag KS) -387                 -387                -387               -387                

RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB2011-2013 48                   

Sum rammetilsk uten inntektsutj 132 619        136 502          133 260        133 815       133 835        

Netto inntektsutjevning 20 775            21 108              21 073            21 028           20 997            

Sum rammetilskudd 153 394        157 610          154 332        154 842       154 832        

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

Skatt på formue og inntekt 91 275 94 342 94 182 93 983 93 843

Skatteinntekter - endring i % 5,52                3,36                  -0,17               -0,21              -0,15               

Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 244 700        252 000          248 500        248 800       248 700        

Sum - endring i % 4,9                  3,0                    -1,4                 0,1                 -0,0                 

PROGNOSE
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Inntektene vil øke vesentlig dersom man øker virkeområdet for utskriving av eiendomsskatt. Med 

bakgrunn i behovet for å øke avsetning til fond, styrke likviditeten og øke egenkapitalen for å kunne 

øke investeringsnivået samt unngå oppsigelser i årene fremover ønsker rådmannen å skrive ut 

eiendomsskatt for all eiendom i kommunen. Inntektspotensialet er betydelig, men eksakt inntekt er 

usikkert på dette tidspunktet. For primærboliger opererer vi foreløpig med et anslag på mellom 3,0 

til 10,5 mill kr avhengig av skattesats. I tillegg kommer inntekter fra annen eiendom.  

Verdsettelse av eiendom har tradisjonelt vært fastsatt gjennom fysisk taksering. Fra 2014 er det 

mulig å bygge på verdien (taksten) som ble satt på boligeiendommen ved ligningen året før 

skatteåret. Etter dette alternativet er det formuesgrunnlaget som kan benyttes som utgangspunkt 

når eiendomsskatt på boliger skal skrives ut. Dette grunnlaget gir uttrykk for eiendommens antatte 

markedsverdi, men er ikke det samme som ligningsverdi eller fomuesverdi, som legges til grunn for 

utskriving av formuesskatt.  

Eiendommer som ikke klassifiseres som boligeiendom etter skatteloven må takseres på vanlig måte, 

slik som fritidsboliger, våningshus og boliger i kombinasjonsbygg. Kommunen kan ikke velge å bare 

skrive ut eiendomsskatt for noe fast eiendom, slik at det uansett må gjennomføres taksering. Vedtak 

om å øke virkeområdet for eiendomsskatt bør derfor vedtas et år i forveien slik at all taksering kan 

gjennomføres. For å være i stand til å innføre eiendomsskatt for 2014 måtte kommunen ha vedtatt 

sonegrenser der eiendomsskatten skal gjelde allerede med årsbudsjettet, og der skatten må ha vært 

utskrevet innen 01. mars. Rådmannen anbefaler derfor innføring av eiendomsskatt for all fast 

eiendom fra 2015 og der taksering gjennomføres i 2014. Dette betyr at kommunen må vente enda et 

år på sårt tiltrengte inntekter, men utsettelsen vil styrke prosessen og gi innbyggerne tid til å innrette 

seg etter ordningen. Ved positivt vedtak vil rådmannen legge frem sak i første halvdel av 2014 med 

prinsippene for innføring av eiendomsskatt, herunder valg av takseringsmetode.   

Momskompensasjon: Ordningen med momskompensasjon ble innført i 2004 og finansiert med trekk 

i rammetilskuddet. Inntekt av kompensasjon for investeringer ble tidligere ført i driftsregnskapet. 

Dette er blitt gradvis endret fra 2010, og i 2014 skal 100 prosent av kompensasjonen føres i 

investeringsregnskapet.  

For Saltdal kommune har ikke denne endringen hatt noe særlig å si, da det ikke har vært budsjettert 

med inntekter fra momskompensasjon for investeringer i drift. 

Lønn, pensjon og premieavvik: I konsekvensjustert budsjett er det lagt inn korrekt lønn for alle 

ansatte ved årsskiftet. Det budsjetteres derfor med en sentral pott til avsetning for årets 

lønnsoppgjør. Lønnsavsetning foreslås økt fra 4,0 til 6,5 mill kr ettersom det er et sentraloppgjør i år. 

Dette er likevel noe lavere enn siste sentraloppgjør, som var på vel 8,0 mill kr. Signaler fra Staten 

tyder at neste sentraloppgjør ikke blir så høyt som det forrige, som var et spesielt høyt oppgjør. Dette 

understøttes også av lav prisstigning.  

I budsjettforslaget er premiesatser for pensjonsutgifter basert på beregninger fra KLP og Statens 

Pensjonskasse. Premiesatsen består av ordinær premie og reguleringspremie. Sistnevnte er en 

regulering på grunnlag av lønns- og trygdeoppgjørene. Som følge av økt reguleringspremie, som 

skyldes høye lønnsoppgjør og lav avkastning i finansmarkedene, øker premien ca 10 mill kr, mens 

kostnaden øker med ca 5 mill kr.  
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I den hensikt å utjevne pensjonskostnadenes svingning fra år til år, ble det i 2002 innført et såkalt 

premieavvik. Dette er en differanse mellom innbetalt premie og en beregnet pensjonskostnad, som 

føres i driftsregnskapet mot en balansepost. Dette føres motsatt i regnskapet fordelt over tidligere 

15 år, nå 10 år.  

Akkumulert premieavvik, inkludert avgift, utgjorde for Saltdal 43,6 mill kroner ved utgangen av 2012. 

Dette har stor likviditetsmessig betydning. 

Renter og avdrag: På grunn av svakt netto driftsresultat over år må alle investeringer lånefinansieres. 

Ideelt sett skulle noe av investeringene vært finansiert over drift, eller man skulle bygd opp større 

handlingsrom til å bære flere investeringer. Spesielt innenfor selvkostområdet vil gjeldsbelastningen 

øke. Saltdal kommune hadde ved årsskiftet ca 200 mill kr i ordinær gjeld + 17,2 mill kr i 

kassekredittgjeld ved slutten av året.  Av de 200 millioner er ca ¼ husbanklån for videreformidling og 

¼ knyttet til VAR-selvkostområdet. Denne gjelda er sterkt økende grunnet stor utbygging på vann og 

avløpsnett, men der det knytter til seg mindre risiko siden gjelda i hovedsak betjenes gjennom 

avgiftsleggingen.  

Endringer i renter og avdrag er beregnet som en nettoeffekt av de nye tiltakene.  Det er i 

renteberegningene tatt høyde for kommunalbankens anbefaling av rentevekst, som er litt høyere 

enn Norges Banks anslag og litt lavere enn SSB’s anslag. En renteøkning på 1 % utover anslaget i 

økonomiplanen ville gi oss en netto utgiftsøkning på ca 0,8 mill kr. I finansreglementet heter det at 

minimum 25 % porteføljen skal være sikret med fast rente, noe som reduserer risikoen.  

Budsjettskjema 1 a (tall i 1000 kr) 

 

Budsjettskjema 1A Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Skatt på inntekt og formue -93 359 -93 710 -93 550 -93 351 -93 211

Ordinært rammetilskudd -149 408 -157 610 -154 332 -154 842 -154 832

Skatt på eiendom -3 500 -3 730 -11 430 -12 930 -12 930

Andre direkte eller indirekte skatter -1 385 -1 439 -1 439 -1 439 -1 439

Andre generelle statstilskudd -59 783 -60 699 -60 699 -60 699 -60 699

Sum frie disponible inntekter -307 435 -317 188 -321 450 -323 261 -323 111

Renteinntekter og utbytte -1 610 -1 670 -1 670 -1 670 -1 670

Renteutgifter og andre finansutgifter 7 624 7 562 8 149 8 459 8 580

Avdrag på lån 11 112 14 002 15 277 16 169 16 554

Netto finansinntekter/-utgifter 17 126 19 894 21 756 22 958 23 464

Til bundne avsetninger 20 768 768 768 768

Til ubundne avsetninger 1 100 7 4503 1615 4225

Bruk av bundne avsetninger -3683 -3683 -3683 -3683

Netto avsetninger 1120 -2908 1588 -1300 1310

Overført til investeringsbudsjettet 1 950 1 530 1 530 1 530 1 530

Andre finansielle transaksjoner -23 126 -35 100 -38 100 -34 600 -35 621

Til fordeling drift -310 366 -332 374 -331 278 -331 276 -331 610

Sum fordelt til drift fra skjema 1B -310 366 -332 374 -331 278 -331 276 -331 610

Merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 0
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Spesifisering - andre generelle statstilskudd Budsjett 2013 Budsjett 2014

vertskommunetilskudd -51 620 -51 838

integreringstilskudd flyktn -5700 -6 718

kommunalt tilskudd asylmottak -1 470 -1 530

skjønnsmidler til prosjekter -780 0

investeringskomp grunnskole -213 -213

Sum -59 783             -60 299             

Spesifisering - andre finansielle transaksjoner Budsjett 2013 Budsjett 2014

Reservert tilleggsbev (lønnsoppgjør) 4378 6578

Avsatt samhandlingsreformen 6 057 -                     

Ressurskrevende brukere -8080 -7 500

Kalkulatoriske motposter -2628 -4 298

Motpost avskrivninger -10341 -11 149

Konsesjonskraftinntekter -5 001 -3 160

Ref stat, sykehjem/omsorgsboliger -1047 -1 047

Årets premieavvik (inkl avgift) -10 074 -18 638

Amortisert avvik tidligere år (inkl avgift) 4290 4 872

Tilbakeført overskudd KLP -1428 -1506

Avsetninger bundne fond 748 748

Sum -23 126 -35 100
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3. Investeringer 
 

 

Som følge av utbygging på vann- og avløpsnettet øker lånegjelden sterkt i planperioden. Tradisjonelt 

har det vært anbefalt at gjeld utgjør maksimalt 50 % av driftsinntektene, men dette er et diskuterbart 

nøkkeltall fordi en stor andel av kommuners gjeld er knyttet til selvkostområdet. De fleste kommuner 

ligger langt høyere enn dette. Saltdal kommune har relativt lav lånegjeld og er ved årsskiftet på 47 %, 

men vil nærme seg 75 % når VA-utbyggingen er ferdig. Hvis vi derimot ser bort fra ‘risikofri’ gjeld har 

vi en gjeldsgrad på 25 % hvilket er betryggende finansielt.   

Investeringene på VA-nettet omfatter avløpssystemer Nestby/Medby for å få alle husstandene her 

inn på det nye hovedsystemet. Videre omfatter dette avløpsanlegg Rusånes-Rognan, 

hovedvannledning Rusånes-Rognan som gjelder utbygging av ledningsnettet på strekningen Rusånes-

Drageid, og Rønningen-Børøgå samt ny forsyning til Nestby-Medby. Utbyggingen startet i desember 

2012 og er i økonomiplanen planlagt ferdig i 2015, da med en total kostnad på 109 mill kr. Prognosen 

er ikke oppdatert siden forrige økonomiplan og det kan bli behov for endringer.  

Utover ny utbygging er det årlig behov for å avsette 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. Inntil det ligger en plan for økning og hvordan dette påvirker 

avgiftsnivået for innbyggerne, foreslås det å la den årlige avsetningen stå uendret.  

Også utenfor avgiftsområdet er det behov og ønskelig med betydelige investeringsprosjekter. Dette 

er investeringer med høyere risiko og der vi ideelt sett skulle bidratt med noe egenkapital slik at ikke 

hele investeringen lånefinansieres. Inntil kommunen har bygd opp større reserver må derfor 

investeringsnivået holdes på et minimum. I tillegg er det behov for å utrede arealbehovet, både for å 

effektivisere driften, men også for å utrede behov i et fremtidig perspektiv. Dette gjelder eksempelvis 

helsesenteret og samfunnshuset vs Slipen. For sistnevnte er utredningen allerede igangsatt.  

Investeringer har lang horisont og mange av prosjektene som ligger inne i vedtatt økonomiplan frem i 

tid er allerede planlagt igangsatt. Det tas utgangspunkt i vedtatt økonomiplan for å sikre 

forutsigbarhet i prosjektene og der ikke annet er nevnt vil prosjektene som ligger inne i vedtatt 

økonomiplan videreføres. Det foreslås imidlertid å ta ut investeringsmidler til digitalisering av kino, 

som opprinnelig lå inne i 2014, inntil utredning om Slipen og Samfunnshuset er avklart. Videre har 

det årlig vært avsatt midler til egenandel til trafikksikring og spillemiddelanlegg som har vært 

finansiert over driftsbudsjettet.   

Prioriterte områder i investeringsplanen er, foruten VA-investeringer, HMS-krav.  

Budsjettskjema 2A Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Investeringer i anleggsmidler 54 400 40 795 6 350 7 250

Utlån og forskutteringer 6 380 6 380 6 380 6 380

Avsetninger 400 0 0 0

Årets finansieringsbehov 61 180 47 175 12 730 13 630

Bruk av lånemidler -56 650 -45 645 -11 200 -12 100

Inntekter fra salg av anleggsmidler -1 800 0 0 0

Overført fra driftsregnskapet -2 730 -1 530 -1 530 -1 530

Sum finansiering -61 180 -47 175 -12 730 -13 630
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- Etablering av oljeutskiller og vaskeplass er ny i planen. Det er iht. forurensningsloven krav om 

oljeutskiller på vaskeplasser, der det vil eller kan komme olje inn på avløpsnettet. Dette må 

etableres i tilknytning til plass for vask og spyling av biler/ maskiner. Stipulert kostnad kr. 

200.000,-   

- Oppgradering og reasfaltering av veier videreføres. Gjelder oppgrusing og reasfaltering for å 

bøte på asfaltskader som blir mer omfattende for hvert år. Årlig rullering sikrer at realkapitalen 

bevares.  

- Et kommunalt bidrag som sammen med beboeres egenandel muliggjør asfaltering av veger og 

gater.Kr. 1 000 000,- eks. mva. Beregnet asfaltspleis kr. 1.000.000 i 2013 overføres til 2014 

grunnet ikke friskmeldt vann- og avløpsanlegg i veggrunn. Fortsetter med asfaltspleis annet 

hvert år på kr 2.000.000 i 2015, 2017. 

- Etablering av garderobeanlegg ren/ uren sone er påbegynt i 2013 og rest som er ubrukt må 

overføres til 2014.  Kostnadsoverslag 8,5 mill kr. Oppstart 2013 med ferdigstillelse i 2014.   

- Ny brøytebil/ lastebil ligger inne i eksisterende økonomiplan: Økt veinett har gjort at slitasje på 

utstyr øker. Bør erstattes med jevne mellomrom.  

- Etablering av nødnett til legevaktsentral krever tekniske installasjoner, kostnadsberegnet til 0,5 

mill. Kommunenes kostnader er knyttet til etablering og drift av kontrollrom pr LV-sentral og 

lokalinstruktør (lokal prosjektledelse) og opplæring av det helsepersonell som inngår i 

vaktordning (leger, sykepleiere) pr LV-sentral. Kostnadsnivået er usikkert og vil for den enkelte 

Budsjettskjema 2B Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Startlån 5 000                 5 000                 5 000                 5 000                 

Etablering av oljeutskiller og vaskeplass 200 0 0 0

Oppgradering og reasfaltering av veger 1 000 1 500 1 500 1 500

Spleiselag asfalt 2014 - 2017 1 000 2000 0 2000

Sikring bruer, veiskjæringer, kaier 1 750 1 000 1 000 1 000

Etablering av garderobeanlegg ren/ uren sone 8 500 0 0 0

Ny veistikkemaskin 0 650 0 0

Sikring av dam Mølnvatn 2 200 0 0 0

Ny brøytebil/ lastebil 3 000 0 0 0

Egenkapitalinnskudd KLP 2013 1 380 1 380 1 380 1 380

Nødnett 500 0 0 0

Ny traktor til kirkegårdsdriften 0 650 0 0

Rehabilitering Saltdal kirke 600 0 0 0

Nytt bårehus Rognan 2 000 0 0 0

Oppgradering Slipen/fjæra 550 0 0 0

Rehabilitering vann, ikke spesifisert. 1 000 1000 1000 1000

Rehabilitering Avløp. Ikke spesifisert. 1 600 1 600 1 600 1 600

Avløp Nestby/Medby, pumpest og samleledn. 7 000 0 0 0

Avløpsanlegg Rusånes - Rognan, hovedledn 13 000 11 000 0 0

Digitalt kartverk 150 150 150 150

Rognan sentrum/kunstisbane 600 0 0 0

Vannanlegg Rusånes - Rognan, etappe 1. 8 000 16 000 0 0

Bygdetuntomta. Tomtetekn opparb og omsetning/salg 1 800 0 0 0

Halsmo boligfelt. Grunnerv, tomtetekn planlegging, utb 0 3 425 0 0

Rognan svømmehall, utbedring 0 1 250 0 0

Utskifting av PCer 350 0 0 0

Bytte vindu rådhus 0 570 0 0

Ventilasjon rådhuset 0 0 1 100 0

SUM 61 180              47 175              12 730              13 630              
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kommune i stor grad avhenge av om man ønsker å ha egen legevakt, eller om man ønsker å 

samarbeide om legevaktstjenesten 

- Utskifting av PCer. Windows XP er et operativsystem som har vært på markedet siden 2001. 

Dette systemet fases i løpet av våren 2014.noe som betyr at Microsoft ikke kommer til å 

produsere sikkerhets-fikser for Windows XP. Etter denne tid vil XP være en sikkerhetstrussel 

fordi hackere vil fokusere på angripe dette systemets svakheter. Kommunen må derfor skifte ut 

alle PC-er som kjører Windows XP, totalkostnad 350.000 kr 

- Kirka prioriteres i investeringsplanen gjennom bygging av nytt bårehus som er under utredning. 

Bårehuset planlegges å inneholde bårerom, kjølerom, lager, stellerom og garasje med 

vaskemuligheter for maskinpark.  Foreløpig stipuleres investeringsbehovet til 2,0 mill kr og 

planlegges igangsatt i 2014. Videre legges det inn investering til ny traktor til kirkegårdsdriften. 

- Som nytt tiltak velges å legge inn midler til tomteknisk opparbeidelse. Reguleringsplan for 

Bygdetuntomta (3 eneboligtomter)foreligger og utarbeidelse av tomteteknisk plan med 

anbudsdokumenter vil bli foretatt i 2013. Kommunestyret vil få forelagt sak om hvordan 

tomtene skal omsettes og fastsettelse av tomtepris. Ved salg vil kommunen kunne få tilbake noe 

av de kostnadene de har hatt fra tidligere (grunnerverv, reguleringsplanlegging, div. 

grunnlagsinvesteringer m.m). Det legges derfor opp til at kommunen får en netto inntekt på kr. 

400 000 budsjettmessig for 2014. Videre har Formannskapet etterspurt initiativ til klargjøring og 

omsetning av ubebygde eneboligtomter innenfor reguleringsplan Halsmo (10 tomter). Forsøk på 

frivillig grunnerverv pågår. Tomteteknisk opparbeidelse (inkl. planlegging) vil beløpe seg til ca. 

kr. 2,5 mill. (høyst foreløpig anslag). 

- En rapport avslører skader på bærende konstruksjoner Rognan svømmehall, noe som planlegges 

utbedret i 2015. Forventet kostnad 1,25 mill kr.  

- Fra tidligere er det lagt inn midler sist i planperioden til renovering av rådhuset for å tilfredsstille 

arbeidsmiljølovens krav. Prosjektet splittes i to; Bytte av vindu på rådhus kostnadsoverslag 

270.000 kr og ventilasjon rådhuset kostnad på 1,1 mill.   

- I budsjettvedtaket fra 2012 ble det tilført midler til henholdsvis stedsutvikling Rognan 

sentrum/kunstisbane, Slipen/fjæra og rehabilitering av kirken. Midlene hadde i utgangspunktet 

finansiering for ett år, men foreslås videreført i 2014. Det må lages en detaljert plan for bruken 

av midlene for å sikre at prosjektene tilfredsstiller krav om investering etter 

regnskapslovgivningen og således kan godkjennes for låneopptak.  

- Kontroll og sikring for veiskjæringer, bruer og kaier. Dette gjelder pålagte kontroller med 

sikringsarbeider og nyetablering av sikringsverk, ras- og erosjonsskader og større 

sikringsarbeider. Det ble fra 2013 vedtatt en årlig rullering på 1,0 mill kr. Denne foreslås økt til 

1,6 mill kr i 2014 blant annet for nødreparasjon på Innlandsbrua i Junkerdal. Anbefalt tiltak er å 

nedklassifisere brua til 3,5t totalvekt og støpe opp betongkanter aks 0 med kjørebredde 2,2m, 

disse vil samtidig ha funksjon som buffere mot bærekablene.  

- Sikring av Mølnvatnet ble ikke gjennomført i 2013 og midlene foreslås overført til 2014. Tiltaket 

som i utgangspunktet er bestemt gjelder etablering av ny overløpskanal som senker 

vannstanden. Hvis tiltaket ikke gjennomføres risikerer kommunen tvangsmulkt.  
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4. Drift 

 

Kommunestyret vedtok i sak 38/13 foreløpige budsjettrammer for 2014. Denne saken var viktig som 

en bestilling for enhetene i hvor stor grad de måtte komme med innsparingsforslag som et minimum. 

På dette tidspunktet var innsparingskravet 7,9 mill kr, men i ettertid ble pensjonspremien for året ca 

10 mill kr høyere enn estimert som følge av høyere reguleringspremie. I tillegg til dette kommer 

underskudd fra 2012 på 10,1 mill kr som må hensyntas i budsjetteringen. 

Budsjettet legges opp slik at 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. Konsekvensjustert budsjett viser en ubalanse 16,5 mill kr i 

2014. Dette er før eventuell avsetning til fond, noe som understreker det betydelige 

omstillingsbehovet for kommunen. For å ikke disponere premieavviket i drift, som kommunestyret 

har vedtatt, er det reelle omstillingsbehovet 31,5 mill kr.  

Rådmannen har med bakgrunn i endrede forutsetninger sett på alle foreslåtte tiltak under ett, det vil 

si at administrasjonen har vurdert alle tiltak uavhengig av hva som ble vedtatt som foreløpige 

rammer. Rammene i budsjettforslaget vil derfor avvike fra vedtaket i september.   

 

Budsjettskjema 1B oppsummerer rammeutviklingen for enhetene i planperioden. Pleie og 

omsorgssektoren har, som den største enheten med flest ansatte og dermed størst lønnsendringer, 

den sterkeste økningen. Dessuten overføres midler til samhandlingsreformen permanent til enheten. 

Skolene styres etter ressursfordelingsmodell, noe som innebærer at Røkland skole og Rognan 

ungdomsskole må redusere som følge av færre elever, mens Rognan barneskole får økte rammer. 

Det presiseres likevel at budsjettforslaget innebærer tilsvarende voksentetthet som 2012, så også for 

barnehagene. Følgende tiltak er forøvrig prioritert i forslaget til budsjett og økonomiplan: 

- Opprettholde et godt tjenestetilbud med god bemanning. Oppsigelser skal så langt det er 

mulig unngås og nødvendig effektivisering skal gjøres gjennom naturlig avgang og vakanser. 

- Økt avsetning til kontroll av bruer og kaier. Det settes også av midler til å vedlikeholde 

sykkelstien fra 2015. 

- Det settes av midler til å øke kapasiteten på IT-avdelingen. I Saltdal har det vært én stilling 

knyttet til IT siden 80-tallet. I alle disse årene har det skjedd en enorm utvikling og 

Budsjettskjema 1B Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Fordelt til drift:  

Fellesutgifter (pol, adm, mv) 30 628                  31 315                  32 517                  33 361                  33 628                  33 628                  

herav tilsk Kirkelig Fellesråd 2 732                    2 822                    2 766                    2 766                    2 766                    2 766                    

Barnehager 26 967                  26 600                  27 382                  26 062                  26 062                  26 062                  

Rognan barneskole 18 760                  19 878                  21 216                  21 174                  20 659                  20 607                  

Rognan ungdomsskole 11 844                  10 886                  10 708                  10 911                  11 340                  11 570                  

Røkland skole 13 025                  12 381                  12 155                  12 696                  12 843                  12 974                  

Helse og familie 26 102                  23 607                  26 108                  27 108                  26 732                  26 732                  

Nav kommune 16 013                  13 464                  16 285                  16 285                  16 286                  16 286                  

Pleie og omsorg 143 506               130 637               142 221               139 944               139 944               139 944               

Kultur 7 296                    7 372                    7 951                    7 911                    7 931                    7 931                    

Plut/byte 32 681                  34 226                  35 831                  35 826                  35 851                  35 876                  

Sum enheter 326 822               310 366               332 374               331 278               331 276               331 610               
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kommunen har over lang tid vært underbemannet på området, noe som har gjort oss 

avhengig av å kjøpe tjenester.  

- Det foreslås å innføre eiendomsskatt på all fast eiendom med virkning fra 2015. Dette 

reduserer innsparingskravet til enhetene betydelig. I og med at tiltaket først vil gi effekt fra 

2015 må det settes i gang kortsiktige tiltak i 2014 for å nå balanse. Det settes ikke av midler 

til fond og det innføres vakansestyring med innsparingskrav på 2,0 mill kr.  Dette er et 

virkemiddel som kan brukes på kort sikt, men som ikke anbefales over tid da 

innsparingspotensialet er usikkert. Tiltaket vil ramme ulikt og tilfeldig over enhetene og kan 

gå ut over sykefraværet pga økt belastning på andre medarbeidere. Innsparing på 2 mill kr vil 

innebære reduksjon på 4 årsverk der det ikke tas inn vikarer ved vakanser, eller der 

nyansettelser blir utsatt. I tillegg vil vi vurdere bemanning og vedtak rundt tiltak for 

enkeltbrukere. Ansvaret ligger hos rådmannen direkte. 

- Det foreslås å opprettholde drift på Knaggen aktivitetssenter, men med redusert drift. 

Knaggen har idag tilbud til psykisk utviklingshemmede, eldre demente og brukere innen 

psykiatri. En reduksjon av driften vil føre til redusert eller bortfall av tilbud for psykiatri, 

psykisk utviklingshemmede og eldre demente. Det må foretas en konkret gjennomgang av 

hvilke tilbud som må tas bort, men det er naturlig å søke til andre partnere i kommunen for å 

utvide samarbeidet slik at brukere fremdeles får et hensiktsmessig tilbud. Reduksjon får kun 

halvårseffekt i 2014. 

- Barn av asylsøkere i mottak som er under 4 år har ikke etter loven rett til plass i barnehage.  

Tilbudet er gunstig for barnas integrering og kommunen har derfor vedtatt å gi disse plass 

selv om vi ikke får dekt dette gjennom rammetilskuddet. Avviklet av tilbudet vil gi en årlig 

besparelse på 2,2 mill kr fra 2015.  

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.  
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4.1. Sentraladministrasjonen og kirkelig fellesråd 
 

 

Sentraladministrasjonen er bindeleddet i organisasjonen, og tjenestene som ytes er rettet internt 

mot innbyggerne, politikerne, enhetene, ansatte og arbeidstakerorganisasjonene og eksternt mot 

næringsliv, statlige og regionale instanser. Som organisasjon er kommunen kompleks og reguleres av 

detaljerte lover, lovlighet, kvalitetskrav, brukermedvirkning, større grad av tilsyn og kontroll og 

økende grad av samarbeid internt og interkommunalt.  

Saltdal kommune har for høyt driftsnivå i forhold til kommunens inntektsramme, og i henhold til 

vedtak har sentraladministrasjonen det overordnede ansvar for prosess knyttet til 

organisasjonsutvikling i den hensikt å etterkomme kravene til mer effektiv ressursutnyttelse. 

Reduksjon i bemanningen over tid har medført at oppgaver løses ad hoc, noe som ikke er 

kostnadsbesparende på sikt. Det er behov for et lederteam, en strategisk ledelse, med felles 

forståelse for måloppnåelse og god gjennomføringsdynamikk for å kunne oppnå effektiv 

ressursutnyttelse. 

Konsekvensjustert budsjett viser en økning 1,4 mill kr, hovedsakelig som følge av lønn og pensjon. 

Noe av budsjettpost for tilskudd til Vensmoen Eiendom er overført til Helse og familie for å dekke 

husleie etter at psykiatritjenesten ble flyttet. Sentraladministrasjonens budsjett for 2014 er stort sett 

en videreføring av dagens nivå og justert i forhold til regnskapstall. Dog må en være klar over at en 

god del av sentraladministrasjonens budsjett er bundet opp innen utenforliggende forhold. 

Overformynderiet ble fra 01.07.2013 overført til Fylkesmannen. Personalmedarbeiderstillingen som 

ble redusert til 50 % stilling, er ved omdisponering av personressurs fra økonomiavdelingen økt til full 

stilling fra 01.01.2014.  

Følgende tiltak er valgt for å redusere driften i planperioden: 

Sentraladministrasjonen budsjetterer i noen grad med reserver for å håndtere uforutsette hendelser 

i løpet av året. I levekårsutvalgssak 46 /13er det blant annet vedtatt å avsette en buffer på 220 000 kr 

av tilskudd for asylmottak. Budsjettmidlene er en avsetning for å dekke uforutsette hendelser i løpet 

av året. Beløpet foreslås redusert med 150.000 kr. Videre har det vært avsatt et ekstratilskudd på 

115.000 kr til Vensmoen Eiendom som ikke har vært benyttet. Dette foreslås fjernet. Buffer for 

attføringstiltak på 40.000 kr kan også fjernes.  Det foreslås også å redusere tilbud om sommerjobb 

Sentraladministrasjonen 2014 2015 2016 2017 

Budsjettramme 2013 31 315 000          31 315 000          31 315 000          31 315 000          

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 1 449 000               1 449 000               1 750 000               1 750 000               

AKTIVITETSENDRINGER

Utgifter taksering/innfordring eiendomsskatt 288 000                  576 000                  576 000                  576 000                  

Fjerning av reserve/tilleggsavsetning -150 000                 -150 000                 -150 000                 -150 000                 

Legge ned levekårsutvalg/færre kst-medlemmer -107 000                 -107 000                 -141 000                 -141 000                 

Reduksjon avsatt tilskudd Vensmoen Eiendom -115 000                 -115 000                 -115 000                 -115 000                 

Redusere tilbud om sommerjobb ungdom -52 000                   -52 000                   -52 000                   -52 000                   

Reduksjon reserve attføringstiltak -40 000                   -40 000                   -40 000                   -40 000                   

Reduksjon reserve, komunestyrets disposisjon -50 000                   -50 000                   -50 000                   -50 000                   

Reduksjon tilskudd Kirkelig Fellesråd -56 000                   -56 000                   -56 000                   -56 000                   

Styrke IT-avdeling, 1 årsverk -                          555 000                  555 000                  555 000                  

Styrking ruskontrakt, Felles ansvar 36 000                    36 000                    36 000                    36 000                    

NY RAMME 32 518 000     33 361 000     33 628 000     33 628 000     
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for ungdom med ca 50.000 kr, men ikke fjerne det helt. Til sist er det mulig å redusere budsjettmidler 

til kommunestyrets disposisjon fra 100.000 til 50.000 kr.  

Det foreslås å legge ned levekårsutvalget 2014 noe som vil gi en årlig besparelse på over 100.000 kr. 

Videre foreslås det å redusere antall kommunestyremedlemmer til 23, noe som vil få virkning fra 

neste valgperiode.   

Kirkelig fellesråd har i brev av 04.10.2013 orientert om deres budsjettsituasjon. Kommunen bes 

prisjustere tilskuddet for å unngå redusert bemanning. På tross av dette ser sentraladministrasjonen 

seg nødt til å redusere tilskuddet med 2 % ettersom resten av kommunens enheter er pålagt 

innsparingstiltak.  

Av økninger foreslås det å styrke IT- avdeling med ett årsverk fra 2015. I Saltdal har det vært én 

stilling knyttet til IT siden 80-tallet. Den elektroniske utviklingen akselerer, de fleste på nett, 

omfattende informasjonsbehov hos publikum, utbygging av internett og bredbånd, økt krav til 

personvern og datasikkerhet, herunder elektronisk HMS-system og oppgradering og koordinering av 

ulike programvarer. Kommunen har over lang tid vært underbemannet på området, og dermed 

sårbart ettersom alle er avhengig av IT for å kunne utføre jobben. Nedetid på systemer medfører 

lammelse i driften for alle enheter. Styrking av området vil øke effektiviteten på alle ledd og gjøres 

oss mindre avhengige av å kjøpe tjenester for å opprettholde driften.  

Salten regionråd har i høst vedtatt å styrke bevilgninger til ruskontrakt under Felles Ansvar. Dette 

medfører en årlig merutgift på 36 000 kr. 

Minustiltak som også er vurdert, men ikke valgt i denne omgang er å avvikle tilbud om sommerjobb 

for ungdom, redusere støtten til frivillighetssentralen og tilskudd til Vensmoen Eiendom. Plusstiltak 

som ikke er valgt er økt tilskudd til kirkelig fellesråd i henhold til deres budsjettvedtak, samt innkjøp 

av arkivreoler. Dette søkes dekt innenfor eget budsjett.   

 

4.2 Barnehagene 

 

Barnehagesektorens mål er for perioden å sikre full barnehagedekning og rett til barnehageplass, 

satsing på økt kvalitet i barnehagen (jfr. stortingsmelding 41) og å ivareta kommunens plikt til 

likeverdig behandling av private og kommunale barnehager. Fremtidige barnetall er naturlig nok 

vanskelig å tallfeste. Prognosene har de siste årene anslått en nedgang, mens opptaket til 

barnehagene de tre siste årene derimot har økt. Forventet fødselstall ligger stabilt, mens til- og 

fraflytting blir den usikre faktoren. Vi oppfyller dagens lovkrav med hensyn til rett til plass. Ny 

barnehagelov forventes i 2014 der rett til plass vil bli utvidet. Det betyr at, med stabile barnetall, vil 

det bli behov for flere barnehageplasser om alle barn som ønsker plass på dagen skal få det. Det 

legges opp til lovfestet bemanningsnorm, lik den vi i dag praktiserer. 

Barnehagene 2014 2015 2016 2017 

Budsjettramme 2013 26 600 000          26 600 000          26 600 000          26 600 000          

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 1 921 000               1 921 000               1 921 000               1 921 000               

AKTIVITETSENDRINGER

Reduksjon antall plasser, asylbarn -942 000                 -2 262 000              -2 262 000              -2 262 000              

Felles sommerdrift -197 000                 -197 000                 -197 000                 -197 000                 

NY RAMME 27 382 000     26 062 000     26 062 000     26 062 000     
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KOSTRA-tall viser at Saltdal kommune i gjennomsnitt har 6,3 barn pr årsverk i barnehagen, noe som 

tilsvarer gjennomsnittet for landet.    

Konsekvensjustert budsjett er økt med 1,9 mill kr. Dette som en konsekvens av økt lønn og pensjon 

samt økt tilskudd til private barnehager som følge av økt finansieringsandel til 96 %. Dette er 

kompensert i overføringene gjennom statsbudsjettet.  

For å få budsjettet i balanse, er det foreslått reduksjon på kr 942 000 i antall plasser, asylbarn under 4 

år, da disse ikke blir kompensert gjennom statens overføringer. Kommunestyret fattet vedtak for 

budsjett 2012 om utgiftsdekning for disse ungene. Rådmannen har i budsjett for 2014 ikke funnet 

plass til dette tilskuddet. 

Det er videre foreslått felles sommerdrift for barnehagene som vil gi en besparelse på 100 000. 

Tiltak som det ikke er funnet plass til er å øke barnehagekapasiteten med én ekstra avdeling. Dette 

ville kunne være nødvendig for å sikre alle som ønsker det plass på dagen. Det er likevel viktig å 

presisere at vi med dagens prognoser vil sikre barnehageplass til alle rettighetsbarn. Et annet tiltak 

som ikke er funnet plass til er kjøkkenhjelp i barnehagene. 

4.3 Skolene 

 

Skolenes budsjetter bygger på den vedtatte ressursfordelingsmodellen, og baserer seg i hovedsak på 

tre grunnlagskriterier: basistall for gruppestørrelse, elevrelaterte utgifter og basistall for tunge 

brukere. Utvikling i elevtall er styrende for ressurstildelingen. Rådmannen foreslår å videreføre 

styringstallet for tildelingen for planperioden på samme nivå som 2013, det vil si 14-15-15 (hhv 

småskole-, mellom- og ungdomsskoletrinnet).  

Elevtallet har over tid vært svakt nedadgående, men ventes å nå et minimum i budsjettåret 2014 for 

Røkland skole og Rognan ungdomsskole. Dette betyr at rammene reduseres ytterligere i 2014, for så 

å øke igjen. Dette forventes tatt ut i redusert bemanning for å kunne holde budsjettene. Det 

understrekes likevel at basisgruppetallet er uendret noe som tilsier samme voksentetthet som i 2013 

selv om budsjettene reduseres. For Rognan barneskole øker rammene i 2014 som følge av økt 

elevtall, men ventes så å gå noe ned.  

Skolene 2014 2015 2016 2017 

Budsjettramme 2013 43 145 000          43 145 000          43 145 000          43 145 000          

Rognan barneskole, ressursfordeling 1 121 000               1 121 000               1 121 000               1 121 000               

    konsekvensjustert sfo og svømmehall 217 000                  217 000                  217 000                  217 000                  

     tilpasning ressurford.modell 2015-2017 -42 000                   -557 000                 -609 000                 

Rognan ungdomsskole, konsekvensjustert 496 000                  496 000                  496 000                  496 000                  

    50 % stilling vakannt 7 mnd -126 000                 -                          -                          -                          

    Legge ned PALA (alternative læringsarenaer) -596 000                 -                          -                          -                          

    Reduksjon lønn, vakanse 7 mnd + frikjøp -136 000                 -                          -                          -                          

    Vakant 50 % stilling 7mnd -139 000                 -                          -                          -                          

    Ny bruker 323 000                  -                          -                          -                          

     tilpasning ressurford.modell 2015-2017 -                          -471 000                 -42 000                   188 000                  

Røkland skole, konsekvensjustert -477 000                 -477 000                 -477 000                 -477 000                 

    konsekvensjsutert VO og sfo 558 000                  558 000                  558 000                  558 000                  

    Ett ekstra årverk voksenopplæring 275 000                  550 000                  550 000                  550 000                  

    Barn med asylsøkerstatus i SFO 37 000                    37 000                    37 000                    37 000                    

    Grunnskoleopplæring Fauske, VO 200 000                  200 000                  200 000                  200 000                  

     tilpasning ressurfordelingsmodell -819 000                 -553 000                 -406 000                 -275 000                 

NY RAMME 44 079 000     44 781 000     44 842 000     45 151 000     
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Det er i statsbudsjettet vedtatt å innføre valgfag også for 10.trinn i ungdomsskolen fra høsten 2014. 

Fra før er ble to timer valgfag innført på 8. og 9. trinn. Dette er bakt inn i rammetilskuddet til 

kommunen og hensyntatt i ressursfordelingen til skolene.  

4.3.1 Rognan barneskole 

Elevtallet skoleåret 2013 / 2014 er p.t. 258. Skolen vil i 2014 få en ikke uvesentlig økning i elevtallet, 

10 elever. Det skyldes et stort 1. klassekull og et ditto lavere avgangskull. I tillegg er det bebudet 

bosetting av asylsøkere, noe som kan medføre ei ytterligere økning. Som en følge av denne 

elevtallsøkningen økes skolens ramme for 2014, dette med basis i de vedtatte grunnlagskriterier i 

ressursfordelingsmodellen. Denne økningen representerer ingen aktivitetsøkning, men sikrer videre 

drift på dagens nivå. Som en følge av at skolen ikke har fått en rammereduksjon for kommende år, 

foreligger det heller ingen konkrete tiltak, nye / reduksjoner. 

I modellen er det for 2014 registrert ei økning av tunge brukere i forhold til 2013. Dette er brukere 

som i høsthalvåret har vært tilstått ekstraordinære midler over «skolesjefens» pott. Dette, kombinert 

med økt elevtall, gir ei årsverksøkning på 1. Ettersom modellen ikke direkte gjenspeiler reelle 

lønnskostnader, vil økningen kun utgjøre ca 50 % stilling fom 010814.  

Skolen har et etterslep på vedlikehold / renovering. Vernerunden i forsommer avslørte mange 

mangler på flere områder. Noen av disse vanskeliggjør andre yrkesgruppers arbeidssituasjon, spesielt 

renholderne. Skolen har forventninger til at det snart foreligger en vedlikeholdsplan som angir 

retning og klare prioriteringer. 

 

4.3.2 Rognan ungdomsskole 

Rognan Ungdomsskole har relativt gode resultater både faglig og sosialt. Ståstedsanalysen, som ble 

gjennomført i oktober 2013, understøtter det positive bildet.  Fokus og satsningsområde er den store 

nasjonale satsningen på ungdomstrinnet: Ungdomstrinn i utvikling. Satsningen er en skolebasert 

kompetanseheving, som betyr at hele skolen med alle ansatte og alle elever deltar i 

utviklingsprosessen.  Satsningen forutsetter kompetanseheving på alle nivå. Som et ledd i denne 

nasjonale satsningen, kom valgfag inn som nytt fag høsten 2012. Timetallet for elevene er dermed 

økt med 30 minutter per uke. For mer info: www.udir.no/utvikling/ungdomstrinnet 

Budsjettmessige utfordringer er for tiden drift av seks relativt små klasser, samt to ressurskrevende 

brukere. Ressursfordelingsmodellen gir ressurser per elev noe som tilsier at det meste av 

lærerressurser er bundet opp til ordinær drift og ikke til andre styrkingstiltak. Uten ekstra midler, blir 

videre drift av PALA (prosjekt alternativ læringsarena) vanskelig å få til økonomisk.  Tiltaket har vært 

støttet av prosjekt- og skjønnsmidler fram til 2013, men må eventuelt inn som et kommunalt tiltak 

dersom vi ønsker ei videreføring. Tiltaket har dokumentert effekt over flere år. Nedleggelse av 

tilbudet vil medføre en besparelse på ca. 600 000,- De fire elevene som per dags dato går på PALA 

må da overføres til egen klasse. 

Forklaringer til konsekvensjustert budsjett: Det er lite å hente på kutt på driftssiden. Her er det meste 

faste utgifter som vi ikke rår over. Dette medfører at nedskjæringene må tas på reduksjon av 

stillinger. Utover PALA foreslås det å løse rammereduksjonen gjennom vakanser. Dette gjelder lærer i 

ulønnet permisjon, langtidssykemelding i påvente av uførepensjon, samt utdanningspermisjon. Totalt 

utgjør dette 50 % + 50 % + 41 % = 141 % stilling, en besparelse på kr 400 000,-. 
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Høsten 2013 kom det tilflyttet en elev som går under kategorien storbruker. I følge vedtatt 

ressursfordelingsmodell utløser dette en årlig ressurs på kr 320 000,- Eleven ble meldt inn før fristen 

(1. oktober 2013) 

 

4.3.3 Røkland skole og voksenopplæring 

Overordnet dette skoleåret er at hele grunnskolen 1.-10.trinn deltar i den nasjonale 

ungdomsskolesatsingen Skolebasert kompetanseutvikling i ungdomsskolen, en felles satsing på 

klasseledelse, regning, lesing og skriving.  Prosjektets mål er motivasjon og mestring for bedre læring 

ved mer praktisk og variert undervisning. Røkland skole har i dette prosjektet som spesielle 

satsingsområder klasseledelse og regning i alle fag. Ressurslærer er tilsatt her.  

Andre satsningsområder er lesing i alle fag fra 1. til 10.trinn, kvalitetssikring gjennom leseplan, 

lesekonferanser, stasjonsarbeid og ”Nylundmodellen”. Videre arbeid med implementering og 

vedlikehold.  Leseveiledere er tilsatt her. Digitale ferdigheter i alle fag - Alle klassene har nå digitale 

tavler og tar i bruk de digitale mulighetene som ligger i dem. Vurdering –Videre arbeid med 

kvalitetssikringsplan i forhold til nasjonale prøver som et redskap i underveisvurderingen.  Sosial 

læring - et godt elevmiljø med gode rutiner i forhold til ei positiv miljøutvikling. 

Organisasjonsutvikling – kollegiet utvikler skolen sammen i forhold til utviklingsmålene. SFO - Et 

strukturert opplegg gjennom halvårsplanen som gir oversikt og rammer for barna - samarbeide med 

Fysak og kulturskolen. Skolering i forhold til utfordringer som oppstår i forhold til atferd og 

aktiviteter.  

I voksenopplæringen er det fokus på utvikling av digital kompetanse hos elevene, forberedelse til og 

gjennomføring av digitale prøver, flerkulturell kompetanse i teori og praksis, felles skolering i 

kollegiet og klasseledelse.  

Det er fortsatt behov for fornyelse av dataparken, videre utvikling av og nødvendige vedlikeholds- og 

renoveringsoppgaver i forhold til ventilasjon, golvbelegg og takrenner i bygningen som var Vensmoen 

skole. Garderobeanlegget i gym- og svømmeanlegget har bare en handicapgarderobe, noe som fører 

til en stor ineffektivitet for brukerne. 

Etter konsekvensjustering av budsjett for 2014 er tildelt ramme på 12,4 mill kr. Voksenopplæringens 

inntektskrav er redusert fra 1,9 mil kr til 0,8 mill kr. Dette skyldes en nedjustering av inntektsanslag 

basert på regnskap 2013. Refusjon knyttet til fremmedspråkopplæringen varierer i forhold til elevtall 

og hefter med noe usikkerhet. Utover dette er det flyttet noen budsjettmidler fra skolen til VO.   

For å komme ned på rammen ihh til modell må grunnskolen senke utgiftene med 0,8 mill kr. Dette 

søkes løst gjennom reduksjon i stillinger. SFO tilbyr gratis plasser til barn fra Rognan Mottakssenter, 

noe som foreslås refundert gjennom vertskommunetilskudd jfr vedtak i levekårsutvalget.  

Voksenopplæringen må utvide med ett årsverk grunnet seniortiltak for lærere og 

spesialundervisning. Dette får halvårseffekt fra 2014.  Det er i tillegg nødvendig å kjøpe 

grunnskoleopplæring for fremmedspråklige fra Fauske kommune med 200 000. Dette medfører en 

vesentlig styrking av voksenopplæringen og større samsvar mellom tildelte midler fra staten og 

ressursinnsats på området.  
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4.4. Kultur 

 

Kulturenhetens budsjett er i alt vesentlig bundet opp i driftsoppgaver rettet mot publikumstjenester. 

Ansvarsområdene omfatter drift av bibliotek, kulturskole, fritidsklubber, kino, rockebingen, drift av 

Samfunnshus med bygdekino, Saltdalshallen og Aktivitetshuset. Enheten har et forvaltnings- og 

formidlingsansvar innenfor kulturminnevern og lokalhistorie og saksbehandler søknader om støtte 

idrett, festivaler og tilskudd til lag og foreninger. De høyeste tilskuddene ytes til Nordlandsmuseet, 

Galleri Adde/Zetterquist, Salten kultursamarbeid og sceneinstruktørordningen. Her er det en 

utfordring å sikre deltakelse i samarbeidstiltak der kontingentene øker uten at kommunen 

bestemmer over dette alene. I tillegg arrangeres det lokalt Ungdommens kulturmønstring, 

arrangementer innenfor den kulturelle spaserstokken samt teater og konserter. Av viktige prosjekter 

kan nevnes Båtbyggermuseum, Slipen-sene, Galleri A/Z, Trygve Hoff Stiftelsen, 

Spillemiddelprosjekter og Kvernsteinsprosjektet. Budsjettet er konsekvensjustert ut fra aktivitet 

2013.  

 

Det er i statsbudsjettet vedtatt å innføre en uketime frivillig og gratis kulturskoletilbud i SFO-tiden fra 

høsten 2013 og foreslås lagt til rammen med fullårseffekt fra 2014. Kulturenheten har redusert 

antallet stillinger fra 14 til 10årsverk på 7 år, slik at en ytterligere bemanningsreduksjon ikke er 

ønskelig. I forbindelse med innsparingskrav vil kulturenheten anbefale at lokalene, Aktivitetshuset, 

sies opp og at Frivillighetssentralen som kompensasjon tilbys kontorplass i kulturenheten og 

aktivitetslokaler i Samfunnshuset. Øvrige besparelser foreslås tatt på noen inntektsøkninger. 

Deltakelse i kultursamarbeid Salten og seneinstruktørordningen kan også vurderes, men vil ikke gi 

effekt på kort sikt.  

 

Kulturenheten anbefaler at nåværende avdelinger fortsatt er samlet fordi dette gir 

synergieffekter og økt kvalitet på kulturarbeidet. Det kan vurderes å gjøre en gjennomgang av 

dagens bruk av lokaler til kontorer, virksomheten på bibliotek, kulturskole etc. der dette er 

hensiktsmessig. Dette kan eksempelvis inngå i et framtidig kulturhus/Slipen scene der alle 

kulturtilbudene er samlet under ett tak. Dette er imidlertid foreløpig usikkert både innholdsmessig og 

økonomisk. Innenfor vedlikehold er det etterslep på Samfunnshuset , det foreligger en 

tilstandsanalyse for bygget, med forslag til vedlikeholdstiltak. Disse tiltakene vil fordre investeringer i 

størrelsesorden 3-5 mill. Idrettshallen mangler lagerplass. Dersom kommunestyret ønsker utbygging 

av Båtbyggermuseum, må det settes av investeringsmidler til kommunens egenandel i 2017 og 

2018.og andel til driftsmidler i henhold til en varslet revidert samarbeidsavtale med 

Nordlandsmuseet . 

 

Kultur 2014 2015 2016 2017 

Budsjettramme 2013 7 372 000             7 372 000             7 372 000             7 372 000             

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 718 000                  718 000                  718 000                  718 000                  

AKTIVITETSENDRINGER

Statsbudsjettet - kulturskoletilbud i SFO-tida 103 000                  103 000                  103 000                  103 000                  

Betaling for barn og unge i idrettshallen -50 000                   -50 000                   -50 000                   -50 000                   

Hornorkesteret dekker dirigentutgifter -22 000                   -22 000                   -22 000                   -22 000                   

Indeksregulering leiepriser -50 000                   -50 000                   -50 000                   -50 000                   

Oppsigelse leieavtale -70 000                   -110 000                 -110 000                 -110 000                 

Prisøkning Saltdalsboka -30 000                   -30 000                   -30 000                   -30 000                   

Salgskampanje gård og slekt -20 000                   -20 000                   -                          -                          

NY RAMME 7 951 000       7 911 000       7 931 000       7 931 000       
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4.5 Helse og familie 

 
 

Frem mot 2017 er vurdering av interkommunalt legevakt, nødnett og utfordringer rundt 

jordmortjenesten og følge et prioritert område. Videre tilsier økt arealbehov at utbygging av 

helsesenteret bør prioriteres. Prosjektet er fremdeles under vurdering, men i og med at 

investeringens omfang ikke er ferdig fundert, ligger det ikke midler inne i investeringsbudsjettet. 

Dette utelukker likevel ikke at prosjektet kan tas inn ved neste rullering av økonomiplanen, men 

betinger at behovene og kostnadsoverslag ligger på bordet. En annen utfordring er stadig flere 

komplekse saker innenfor psykiatri og rus, der samarbeidet og organisering med PLOM blir viktig i 

forhold til blant annet oppbygging av botilbud. Også innenfor barnevern øker saksmengden, samtidig 

som tilbudet fra det statlige barnevernet reduseres og det forventes dreining i bruk av tiltak. 

Samhandlingsreformen trer inn på mange områder, og gir særlige utfordringer. Dette gir økt 

belastning og nye krav både innenfor legetjeneste, laboratorium og fysio- ergoterapi. Tjenestene bør 

på sikt dreies slik at det i større grad satses på forebygging og folkehelse, noe som blant annet gjøres 

med etableringen av Frisklivssentral. Dette gir også behov for å styrke driftsbudsjettene. Dreining av 

tjenestetilbudet kan alternativ løses innenfor eget budsjett, blant annet gjennom forebygging, 

utnyttelse av ressurser og kompetanse med da en naturlig satsning på redusert bruk av tiltak i 

barnevernet og vurdering av blant annet interkommunalt samarbeid innenfor nødnett, legevakt og 

jordmortjeneste. 

 

I konsekvensjustert budsjett er det, foruten vekst i lønn og pensjon, justert for budsjett på 

fosterhjem. Avlønning, frikjøp og godtgjøring er underbudsjettert etter antall fosterhjem kommunen 

har ansvar for. Budsjett for 2013 er på 15,8 fosterhjem, mens kommunen i dag har 23 noe som utgjør 

1,3 mill kr. Det er kuttet med 370.000 kr på drift (kurs, velferdstiltak, etc.) på de poster der tjenesten 

har sett muligheter til besparelser. I tillegg er det besparelser på ca 1,0 mill kr i ulike budsjettposter 

på lønn, vakante stillinger.  

 

Det er gjort ulike tiltak i perioden med tanke på å nå rammen. Vi har kuttet i ulike tjenester som ikke 

er lovpålagte oppgaver, så som reduksjon i støttekontakt, velferdstiltak til brukere, kjøp av tjenester 

og opphold på institusjon. I tillegg redusert i utgiftsdekning, gjelder oppfølging av samvær; der vi ser 

vi kan jobbe på en annen måte og gjøre besparelser. Disse sparetiltakene gjelder rus og psykiatri og 

barneverntjenesten. Der det også vises også til generelt kutt i konsekvensjustert budsjett. Pga flytting 

av rus/psykiatritjenesten til Vensmoen så er det behov for å øke budsjettet, gjelder engangsutgifter i 

forbindelse med flytting og ellers økt behov for flere biler og driftsutgifter. Det er i statsbudsjettet 

overført 143.000 kr til kommunen som satsning på helsestasjon og skolehelsetjeneste, men som ikke 

Helse og familie 2014 2015 2016 2017 

Budsjettramme 2013 23 338 000          23 338 000          23 338 000          23 338 000          

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 4 012 000               4 012 000               3 711 000               3 711 000               

AKTIVITETSENDRINGER

Vakanse i stillinger -1 046 000              -                          -                          -                          

Flytting til Vensmoen, økte kostnader 201 000                  155 000                  125 000                  125 000                  

Redukjson i ekstrahjelp -143 000                 -143 000                 -143 000                 -143 000                 

Reduksjon i kjøp av private tjenester -30 000                   -30 000                   -40 000                   -40 000                   

Reduksjon støttekontakter -84 000                   -84 000                   -84 000                   -84 000                   

Reduksjon i velferdstiltak, brukere -35 000                   -35 000                   -35 000                   -35 000                   

Reduksjon på opphold institusjon -50 000                   -50 000                   -70 000                   -70 000                   

Reduksjon utgiftsdekning -55 000                   -55 000                   -70 000                   -70 000                   

NY RAMME 26 108 000     27 108 000     26 732 000     26 732 000     
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er øremerket formålet. På grunn av reduksjon og vakanser er det ikke hensiktsmessig å innføre slik 

styrking.  

 

4.6 NAV 

 
 

NAV har store utfordringer i forhold til utgifter knyttet til økonomisk sosialhjelp. Vi har mange 

brukere som er hos oss og søker om bistand. Det kan se ut som at vi i 2013 vil ha mellom 205 – 230 

brukere som har et reelt behov for vår tjeneste. Det er over 4 % av befolkningen og en krevende jobb 

som skal gjøres i forholdt til inntektssikring og kvalifisering til jobb og selvstendighet. NAV Saltdal 

alene kan ikke klare denne jobben, vi er avhengig av et næringsliv og en kommune som tar et utvidet 

samfunnsansvar med å tilby praksisplasser mv. NAV har en god verktøykasse for å stimulere brukere 

til å kvalifisere seg til en jobb. I tillegg har vi gode bidrag til næringslivet som ønsker å være med på 

denne jobben. Situasjonen per oktober og ut året, er at vi har brukt opp alle tiltaksmidlene og har en 

stopp i dette arbeidet frem til 1.1.2014. Årsaken til dette er at vi har hatt et høyt og godt tiltaksbruk 

gjennom hele året og rett og slett brukt for mye penger. Videre ser vi at vi må gjøre en betydelig 

bedre jobb med integrering og kvalifisering av bosatte flyktninger slik at vi unngår at de etter endt 

introduksjonsprogram, havner på en passiv ytelse som økonomisk sosialhjelp. NAV Saltdal har i 2013 

gjort organisatoriske grep internt for best mulig å frigjøre ressurser der behovet er størst og til og 

avklar slik at volumet inn til våre tjenester ikke øker så mye, og at vi levere flere kvalifisert brukere til 

næringslivet. Vi har litt jobb igjen på organiseringen og regner med å være ferdig ved utgangen av 

året.  

 

Den største utgiften på konsekvensjustert budsjett er en økning på 1.850 mill i økonomisk sosialhjelp 

basert på utgifter vi ser i 2013. Det skal i henhold til vedtak tilsettes en programrådgiver for å styrke 

flyktningetjenesten og kommunens introduksjonsprogram. Denne stillingen er et 2 – årlig prosjekt 

som skal evalueres. Finansieringen var tiltenkt gjennom integreringsmidler. På grunn av 

innsparingskrav ser vi ikke at tilsettingen kan gjennomføres. Konsekvensen kan være at 

introduksjonsprogrammet ikke får en så god kvalitet som ønskelig som igjen kan medføre økning av 

utgifter over bidrag økonomisk sosialhjelp. Det må derfor vurderes intern omplassering for å besette 

stillingen.  

 

Vi skal i 2014 bosette 15 nye flyktninger i forhold til vedtak i formannskapet. Dette medfører økte 

inntekter også økte utgifter. I budsjettet er det foreløpig budsjettert med 10 bosettinger, men vil 

kunne reguleres dersom bosettingen lykkes. Vi ser også en økning i 2013 på bidrag økonomisk 

sosialhjelp over området og har på bakgrunn av dette, lagt inn en økning på kr. 300.000 for å ivareta 

bosatte flyktninger i overgangen til introduksjonsprogrammet. 

Nav 2014 2015 2016 2017 

Budsjettramme 2013 13 733 000          13 733 000          13 733 000          13 733 000          

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 3 109 000               3 109 000               2 553 000               2 553 000               

AKTIVITETSENDRINGER

Ikke tilsette programrådgiver, prosjektstilling -557 000                 -557 000                 -                          -                          

NY RAMME 16 285 000     16 285 000     16 286 000     16 286 000     
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4.7 Pleie og omsorg 

  

Ved reduksjon i vertskommunebeboere vil enheten fortsatt redusere personalet ut fra vedtakstimer. 

Siden 1993 er antall vertskommunebeboere redusert med ca. 2 pr år. I dag er det 31 

vertskommunebeboere igjen. I disse årene har gjennomsnittsalderen økt med ca. 5 år i Saltdal. Økt 

levealder gir også større hjelpebehov for denne gruppen.  

Samhandlingsreformen gjør at pasienter skrives ut tidligere fra sykehuset. Pasientene har ofte aktiv 

behandling ved utskrivelse, noe som krever god oppfølging fra lege og helsepersonell både i 

sykehjem og hjemmetjeneste. Øyeblikkelig hjelp tilbudet og poliklinisk behandling i sykehjem krever 

stabil bemanning og tilstrekkelig med sykepleierressurser. 

Målet for omsorg er å kunne øke samhandling mellom de ulike sonene. Samhandling skaper samhold 

og bedrer dekningen av kvalifisert personell. Omsorgsavdelingen har også i 2014 utfordringer med 

enkeltbrukere som krever store ressurser.  

I konsekvensjustert budsjett er midlene for samhandlingsreformen, som tidligere var budsjettert på 

sentral post, overført til pleie og omsorg. Dette utgjør 6,0 mill kr. For øvrig er budsjettet justert for 

lønn og pensjon og gjeldende bemanning. Bemanningen i omsorg er redusert med 2,82 årsverk. I 

tillegg reduseres det med 7,5 årsverk ved opphør av barnebolig i januar 2014. Ved oppstart 

institusjon for psykiatri, vil midler avsatte midler for kjøp av tjenester på RIBO omgjøres til nye 

stillinger. Lønnsbudsjettet er redusert med kr. 3,6 mill kroner fra 2013. Salg av tjenester til andre 

kommuner er redusert med kr 2,3. mill etter at en klient som flyttet hjem i 2013.  

Det kreves betydelige reduksjoner innenfor sektoren for å nå budsjettbalanse. Rådmannen vil derfor 

foreslå en reduksjon av driften på Knaggen. Dette vil føre til redusert/bortfall av tilbud for psykiatri, 

psykisk utviklingshemmede og eldre demente. Blir en slik reduksjon vedtatt, må det foretas en 

gjennomgang av hvilke tilbud som må tas bort. Dette vil få store konsekvenser for brukere og for salg 

og omsetning på 1.100 000 vil forsvinne. I dag er det avtaler med bedrifter i Saltdal som Knaggen har 

forpliktelser for. Disse avtalene vil vi miste og ikke få tilbake. Det er foreløpig lagt inn en reduksjon på 

4 årsverk. Hvilken effekt dette vil få for utgifter/inntekter er det for tidlig å si noe om, men bortfaller 

produksjonen, vil både utgifter/inntekter bli redusert. En reduksjon får kun halvårseffekt i 2014. 

I konsekvensjustert budsjett er tidligere innsparingskrav på 5,5 mill kr først fjernet, men foreslås 

likevel videreført i 2014 for å nå balanse. Innsparingen må tydeliggjøres gjennom tertialrapportering. 

Reduksjonen kan fordeles på sykehjem, hjemmetjeneste og omsorgsboliger for eldre. En stor del av 

oppgavene ved sykehjemmet i dag er å arbeide med mennesker i livets sluttfase. Dette krever både 

god kompetanse og tid til å hjelpe både pasient og pårørende. I tillegg har samhandlingsreformen 

ført til flere polikliniske oppgaver som blodtransfusjon for pasienter i og utenfor sykehjemmet. Det 

Pleie og omsorg 2014 2015 2016 2017 

Budsjettramme 2013 130 637 000        130 637 000        130 637 000        130 637 000        

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 19 673 000             19 673 000             19 673 000             19 673 000             

AKTIVITETSENDRINGER

Redusert drift Knaggen -1 637 000              -3 274 000              -3 274 000              -3 274 000              

Videreføre innsparingskrav 5,5 mill -5 500 000              -5 500 000              -5 500 000              -5 500 000              

Reduksjon administrasjon -312 000                 -312 000                 -312 000                 -312 000                 

Opphør/reduksjjon helseforebyggende aktivitet -319 000                 -638 000                 -638 000                 -638 000                 

Nedleggelse av aktivitetsstua, sykehjemmet -321 000                 -642 000                 -642 000                 -642 000                 

NY RAMME 142 221 000   139 944 000   139 944 000   139 944 000   
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stilles også større krav til dokumentasjonsplikt nå enn tidligere. Noe av reduksjonen kan tas ut på 

redusert tilbud utviklingshemmede. Tjenesten har allerede i flere år redusert bemanningen, slik at 

det er vanskelig å unngå innleie ved sykdom/permisjoner/ferie. 

Reduksjon 0.65 % stilling administrasjonen: Vi fordeler oppgaver internt i administrasjonen inntil ny 

organisering er på plass. Opphør reduksjon/helseforebyggende aktivitet gjelder arrangementer 

polarleir, polartreff, polarleker og åpen hall.(FYSAK)I tillegg ulike arena som sykehjem(sittedans), 

Heimly (sittedans) og turer med beboere ved sykehjem og omsorgsboliger. Nedleggelse vil berøre 

ulike brukergrupper internt i omsorg, Saltdal kommune og fra andre kommuner i Nordland. For å 

beholde dette tilbudet må det være selvfinansierende. Konsekvenser: Nedleggelse vil føre til at 

tilbudet til hjemmeboende eldre, beboere på sykehjem, brukere innen tjenesten for psykisk 

utviklingshemmede og Åpen hall/(FYSAK) vil falle bort.  Polartreff og polarleker vil forsvinne. 

I dag er det tilsatt 150% stilling i aktivitetsstua på sykehjemmet tjenesten. Eventuell nedleggelse vil 

medføre oppsigelser hvis omplassering ikke kan gjøres. Konsekvens: Ingen tilbud til eldre på 

sykehjem og nedleggelse av dagsenter for demente på sykehjem og Knaggen. 

 

4.8 PLUT/BYTE 

 

Den viktigste oppgaven i planperioden er å få samsvar mellom oppgaver og tilgjengelige ressurser. 

De største utfordringene teknisk sektor har for tiden rekruttering. Det har vist seg vanskelig å 

rekruttere i stillinger for ingeniører og ledere. Mulige årsaksforhold kan være lønnsnivå, kompleks 

organisasjon, dårlige rammebetingelser budsjett (nedskjæringer), mangel på ingeniører og lignende. 

Videre opplever enheten stadig flere lover og regler som medfører lavere effektivitet, mer arbeid og 

behov for økte kunnskaper, uten at det gis bemanningsmessig eller økonomisk dekning. For stort 

driftsansvar i forhold til bemanning og budsjett/bevilgninger gjelder særlig kommunal infrastruktur 

og kommunale bygg. Nedslitte VA-anlegg i store deler av Rognanområdet, Vensmoen og Røkland. 

Kompetansemessige utfordringer og opplæring. Gjelder både fag, byråkrati, innkjøp og oppgradering 

i forhold til den digitale utviklingen. 

Mål i økonomiplanperioden: levere tilfredsstillende lovpålagte tjenester, redusere sårbarhet i disse 

funksjonene, fullføre VA-Saltdal. Rognan – Rusånes, utarbeide planer for rehabilitering av VA-anlegg 

Rognan, fullføre prosjektet «sykkelsti fra fjell til fjord», ny organisasjonsplan, utarbeide og løpende 

rullere vedlikeholdsplan kommunale bygg og økt fokus på opplæring og kompetanseheving. 

Konsekvensjustert budsjett for enhet plan, utvikling, bygg og tekniske tjenester (PLBY) fremmes med 

en netto utgift på kr. 36,1 mill kr, hovedsakelig som følge av endring i lønn og pensjon. I tillegg 

Plan, utvikling, bygg, teknisk 2014 2015 2016 2017 

Budsjettramme 2013 34 226 000          34 226 000          34 226 000          34 226 000          

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2 186 000               2 186 000               2 186 000               2 186 000               

AKTIVITETSENDRINGER

Stenge ned drift av Nerauran rasteplass -81 000                   -81 000                   -81 000                   -81 000                   

Kontroll og vedlikehold av bruer og kaier -                          150 000                  150 000                  150 000                  

Stenging/privatisering av gatelys -100 000                 -230 000                 -230 000                 -230 000                 

Drift, vedl. Sykkelsti Lønsdal-Saksenvik -                          75 000                    100 000                  125 000                  

Redusert brannberedskap -300 000                 -400 000                 -400 000                 -400 000                 

Økte gebyrer byggesak -100 000                 -100 000                 -100 000                 -100 000                 

NY RAMME 35 831 000     35 826 000     35 851 000     35 876 000     
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reduseres inntektskravet på oppmåling med 200.000 kr. Hvis ikke inntektskravet reduseres må 

oppmålingsgebyrene øke med ca. 30 % for å nå budsjett. Slik forslaget ligger nå er det tilstrekkelig å 

øke gebyrene i tråd med prisstigning. Utover dette er det i budsjettforslaget foreslått følgende tiltak: 

Nerauran rasteplass er populær og har fått mye skryt fra turister som er innom. Her er det 

tømmeplass for campingvogner og bobiler (dog nedslitt/defekt og trenger oppgradering). Plassen har 

vært driftet fra midten av mai, til slutten av september hvert år. Konsekvens av stenging er at 

lovpålagt kommunal håndtering/ mottak av campingvogn/ bobil tanker forsvinner/ blir ikke ettersett 

og vedlikeholdt. Hurtig forfall og ødeleggelser av bygg, tømmestasjon, samt at parkanlegg vil gro 

over. Denne lovpålagte oppgaven kan imidlertid etableres ved Skansenøyra Renseanlegg, 

investeringskostnad ca. kr. 250.000. Det vil bli stengt belysning/gatelys og søppelbokser/renovasjon 

blir fjernet. 

Kostnadsreduksjon ved stenging av gatelys , en del overføring av gatelysanlegg til vegvesen og/eller 

privatisering av gatelysanlegg er mulig. Velges dette tiltaket må det foretas en gjennomgang av hvilke 

lysanlegg som kommunen bør/vil fortsett å drifte/vedlikeholde og hvilke anlegg som kan overføres 

og hvilke som kan stenges/privatiseres. 

Redusert brannberedskap. Forslaget går ut på å redusere antall mannskaper i rullerende 

vaktberedskap fra 3 til 2 mannskaper. Dette er minimumskravet fra ROS-analysen til Østlandskonsult 

i 2004.  

Kommunens gebyrer er omtrent på samme nivå som våre nabokommuner, og en forventet samlet 

inntekt vil være forbundet med usikkerhet. En økning i byggesaksgebyrer 10 - 15 % vil kunne gi økte 

inntekter på ca. kr. 100 000. 

Fra 2015 foreslås det å øke avsetning til kontroll/vedlikehold bruer og kaier. Saltdal kommune må 

utføre lovpålagt inspeksjon iht. Statens vegvesen Inspeksjonshåndbok for bruer, håndbok 136 og i 

samsvar med de retningslinjer som er gitt. 

Drift og vedlikehold av sykkelsti Lønsdal - Saksenvik. Betydelige deler av sykkelstien er i hovedsak 

ferdig bygget eller opprustet. Det gjenstår en parsell mellom Lønsdal og Kjemåga som ikke er endelig 

avklart. Vedlikeholdsbehovet antas å være noe begrenset de første år etter at sti er anlagt. Det 

foreslås en startbevilgning på kr. 75 000 i 2015 som revideres/økes når en får bedre oversikt over 

behovet for ettersyn, drift og vedlikehold i årene som kommer. 


